
Voortgang restauratie klokkentoren 

 

Op 5 maart jl. is gestart met de restauratie van de toren. Donderdag 8 maart is hier een klein officieel 

tintje aan gegeven door de onthulling van het verplichte bouwbord. Dit werd gedaan door Ger Penning 

in zijn functie als voorzitter van het college van Kerkrentmeesters van Hervormd Zwijndrecht. Er 

waren hierbij de aannemer, de adviseur de voorzitter van de Algemene Kerkenraad en een aantal 

belangstellenden aanwezig. Totaal zo’n 20 personen. 

 

 
 

Er zijn wel wat vragen geweest waarom de mensen van onze gemeente zelf niet zijn uitgenodigd bij de 

start. Het antwoord hierop is eenvoudig, beetje dom, maar daar hebben we gewoon niet aan gedacht. 

Primaire doel was ook om alle betrokken leveranciers, de adviseur en onze betrokken mensen even 

kennis te laten maken met elkaar en daar een officieel tintje aan te geven. Onze welgemeende excuses 

hiervoor. Wij gaan deze fout beslist goedmaken als de restauratie klaar is, en de klok weer in gebruik 

genomen gaat worden. 

 

Als eerste is natuurlijk de steigerbouwer aan de slag gegaan. Vooraf is een ontwerp en een 

gedetailleerde berekening gemaakt van deze speciale opstelling. Hij moet namelijk vrijstaand blijven 

van het dak van de kerk, maar wel geheel rondom de toren worden opgebouwd. De steigerbouwer is 

hier een volle week en zelf ook de hele zaterdag meer bezig geweest. Zaterdagmiddag laat is de steiger 

gekeurd en is een goedkeringsbewijs aan de steiger gemonteerd. 

 

              
 Het eerste deel staat Gereed met de lift geplaatst, 26 meter hoog 

 

Maandag middag zijn de adviseur, de uitvoerder en de loodgieter de steiger op geklommen en hebben 

ter plekke allerlei onderzoeken gedaan en afspraken gemaakt over de aanpak van een aantal moeilijke 

onderdelen. Vooraf is niet alles 100% te onderzoeken en te bepalen. Gelukkig is men niets vreemds 

tegengekomen. 



 

     
 Werkoverleg op de steiger Zou hij nog vastzitten?  

 

Daarna is men begonnen met het demonteren van alle onderdelen die moeten worden opgeknapt. 

Logisch dat men op het hoogste puntje is begonnen. Als eerste zijn de gouden haan en de bekende bol 

gedemonteerd. Daarna zijn het kruis en de metalen houder op de koningsstijl verwijderd. er af gehaald. 

Deze onderdelen worden in de werkplaats opgeknapt, en worden de haan en de bol opnieuw verguld 

 

Voor de kenners onder u: De gouden bol was leeg, er zaten geen bouwtekeningen in. Volgens de 

uitvoerder is dit echt een broodje aap verhaal. Het echte verhaal is dat zo'n bol, die vaak verguld is, 

samen met de haan en het kruis een symbool vormt van de christelijke leer. Zij steken overal bovenuit. 

De symboliek laat zich raden: op de aardbol staat het kruis van Christus opgericht en de haan 

verkondigt, als heraut van het leven, Zijn opstanding in alle windstreken. 

 

    
 

Ook is de antenne van de kerkradiozender inmiddels verwijderd en tijdelijk opgeslagen op de zolder 

van Eltheto.  

 

 



Woensdagmorgen 14 maart is de klok gedemonteerd en de metalen klokkenstoel en 

aandrijfmechanisme verwijderd. Deze laatste worden in de werkplaats van de firma Nabben geheel 

opgeknapt en geconserveerd. De luidklok zelf is op de zolder van de kerktoren opgeslagen. Deze paste 

precies door het dakluik van de toren, blijkbaar heeft men hier vroeger al goed over nagedacht. 

 

            
 De klok in de takels Laten zakken door het luik 

 

Is het nu echt wel allemaal noodzakelijk? 

Bovenstaande vraag hebben wij meerder keren ontvangen. Ook zijn wij benaderd door aannemers dat 

het allemaal veel goedkoper kan. De eerste vraag kunnen wij volmondig met een ja beantwoorden. 

Onderstaande foto’s laten dit zien. De tweede vraag moeten wij helaas met een nee beantwoorden. We 

zijn gehouden aan de Monumentenwet en hierin staat precies omschreven wat we wel en vooral ook 

wat we niet mogen doen. Er worden periodiek ook controles uitgevoerd tijdens de restauratie. 

 

     
 

Wij zullen u/jou regelmatig via de website op de hoogte houden van de voortgang van de restauratie. 

In principe willen wij elke week een update geven. 

 

Als u op basis van dit verhaal, uw betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeente en ook de 

instandhouding van de Oude Kerk graag wil ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op 

rekeningnummer: NL86 RABO 0313 2696 10. Giften aan de Oude Kerk  vallen onder de ANBI 

regeling en zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.  

 

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk contact opnemen met ons. Het emailadres is 

kerkrentmeesters@oudekerkzwijndrecht.nl of via telefoon 06 55 815 888 of 06 37 474 622.  

 

De kerkrentmeesters 
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