www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers?code=3023. Leden van de bank krijgen bericht
wanneer en hoe zij kunnen stemmen. Bent u
nog geen lid van de bank maar wél klant, privé
of zakelijk? Word dan snel lid via het menu in
de RABO bankieren app of RABO online bankieren. Het kost u niets. Houd rekening met
enkele dagen doorlooptijd voordat uw lidmaatschap actief is en u kunt stemmen.
Voortgang herstelwerk.
Zoals u hebt kunnen lezen is het herstel van
de Urbanuskerk op 11 september officieel
gestart. Dit neemt niet weg dat er de afgelopen maanden al veel werk is verzet. Architect
en aannemer zijn, na goedkeuring van het
veiligheidsplan door de gemeente, onmiddellijk begonnen met het in gang zetten van het
herstel van de bedreigde resterende gewelven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 3d
geprinte EPS schuimmallen. Deze schuimmallen dienen voor extra veiligheid tegen de
gevolgen van instortingsgevaar bij het herstel.
In de kerk moest hiertoe eerst een omvangrijke
steigerconstructie worden geplaatst. Moderne
techniek en kennis van ambachtelijk metselwerk komen hier samen. Inmiddels zijn
de kleine gewelven in het middenschip alle
opnieuw ingemetseld. Bij het ter perse gaan
van deze nieuwsbrief was men druk bezig om
de muurplaten te herstellen en de kapconstructie in te meten. Het eerste deel van het
nieuwe dak, dat elders wordt gefabriceerd, zal
naar verwachting medio januari/februari over
het middenschip worden geplaatst. Ondanks
dat de leibedekking later pas zal worden aangebracht zal daarmee het eerste deel van de
kerk weer wind-en waterdicht zijn! Zodra dit
deel van de kap is geplaatst, zal er een begin
worden gemaakt met opnieuw inmetselen van
de grote gewelven in het middenschip.
Ook is er begonnen met het herstellen van de
gordelbogen van de viering en het herstel van
de kleine gewelven boven het Maria altaar. Wij
zijn onder de indruk van de voortvarendheid en
het vakmanschap waarmee aannemer Nico de
Bont het herstel onder leiding van architect Cor
Bouwstra en zijn team uitvoert.

Foto’s:
Dolf Middelhoff

Herstel van de vaandels en kazuifels van
de St Urbanuskerk.
Tijdens de brand in de Urbanuskerk zijn ook,
veelal historische, vaandels en kazuifels verloren gegaan of beschadigd. Enkele daarvan
waren het redden nog waard na de brand,
vanwege hun kostbaarheid, bijzondere historische betekenis of omdat ze nog niet zo erg
beschadigd waren.
Ons bestuurslid Rina Mönch wist een enthousiaste groep deskundige dames, waaronder
coupeuses, te verzamelen die in het ‘atelier’
bij haar thuis aan het herstel werken en zoveel
mogelijk terug te brengen in hun oude staat.
De zoektocht naar geschikte stoffen en biezen
is hierbij op zichzelf al een uitdaging. Kijk voor
meer informatie en foto’s op onze website.
EXCUSIE 2020 AFGELAST
Vanwege de coronamaatregelen hebben
wij besloten de excursie die dit najaar
gepland stond voor een bezoek aan
Cuypersmonumenten in West Brabant af te
gelasten! Uiteraard houdt u deze excursie van
ons tegoed. Zodra de omstandigheden het
weer toelaten zullen wij de draad weer oppakken en een nieuwe datum plannen. Hopelijk in
het najaar van 2021.
Actie ‘Help ons uit de brand’
Kijk voor het laatste nieuws, verslagen, acties,
donaties, verkooppunten Urbanuschocolade
en de stand van de ‘barometer’ op:
www.helponsuitdebrand.com

STICHTING VRIENDEN
VAN DE BOVENKERKSE URBANUS
Najaar 2020
Correspondentieadres: Oude Karselaan 92, 1182 CT Amstelveen
www.VriendenBovenkerkseUrbanus.nl

NIEUWS VAN DE STICHTING
Van de voorzitter.
Op zaterdag 13 september overhandigde ‘meester Urbanuschocolade’ Chris van
den Helder namens onze stichting het eerste
‘Urbanus chocoladeblikje’ aan de Amstelveense
wethouder Marijn van Ballegooijen. Dit eerste
blikje, een nieuw product in het assortiment
van onze chocoladeactie, daalde voor deze
gelegenheid af vanaf de omloop van de toren.
Later op die dag mocht ik de thermometer van
het steunfonds ‘Help ons uit de brand’ op de
voorzijde van de kerk verder inkleuren naar
een bedrag van € 300.000,-! Een prachtig
resultaat, behaald dankzij uw vrijgevigheid en
de verkoop van Urbanuschocolade. Later in
september was er ook fantastisch nieuws van
de zijde van de Gemeente Amstelveen, lees
verder in deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief ook graag uw aandacht voor de actie
Rabo ClubSupport, waarmee wij een donatie
ten bate van de buitenverlichting hopen te
verkrijgen. Wij blijven actief doorgaan met de
fondsenwerving om zoveel mogelijk authentieke onderdelen van de Urbanuskerk te kunnen
laten herstellen.
Clem Venne,
Voorzitter Stichting
Bovenkerkse Urbanus.
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Foto’s met dank aan Cor Mönch

Website vernieuwd.
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan
onze vernieuwde website. Hierop kunt u (foto)
verslagen en nieuwsberichten terugvinden. Zo
volgt fotograaf Dolf Middelhoff met zijn camera
de herbouw. Ga dus snel kijken op de website www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl. Een
aanrader!

Urbanuschocolade nu ook online te
bestellen via de webshop. Aan de website
www.helponsuitdebrand.com is voor de online
verkoop van Urbanuschocolade een webshop
toegevoegd waar u repen kunt bestellen en
betalen. NIEUW in het assortiment is het
speciaal ontworpen Urbanusblikje dat een
mooie geschenkverpakking is voor de smakelijke repen! Kijk op: www.helponsuitdebrand.
com/store/. Verzending binnen Amstelveen,
Aalsmeer, Nes a/d Amstel, Ouderkerk a/d
Amstel en Kudelstaart is vrij van verzendkosten.

Eerste steen als officiële start herstel.
Communicanten van de Sint Urbanusparochie
legden op vrijdag 11 september onder prachtige weersomstandigheden de eerste steen
als officiële start van het herstel van de
Urbanuskerk. Bij deze plechtigheid was, vanwege coronamaatregelen, een beperkt aantal
genodigden aanwezig. Namens de Gemeente
Amstelveen voerde burgemeester Tjapko
Poppens het woord. Hij gaf aan onder de
indruk te zijn van de wilskracht en saamhorigheid in de gemeenschap om de kerk weer
te willen herbouwen. Namens het Bisdom
Amsterdam-Haarlem was Bisschop Mgr. Dr. J.
Hendriks aanwezig die de communicanten en
andere aanwezigen toesprak en de gevelsteen
zegende. Onder deskundige begeleiding van
Evelien Schrijver en Willem Pollé, respectievelijk projectmanager en hoofduitvoerder van
het bij het herstel betrokken aannemersbedrijf
Nico de Bont, werd de zware gevelsteen ‘ingehesen’. Namens de RK Parochie Amstelland
voerden voorzitter Deken Eugène Jongerden
en vicevoorzitter Ad Verkleij het woord. Ook
het lied ‘Ons Bovenkerk’ werd ten gehore
gebracht. Het slotakkoord was voor onze
voorzitter Clem Venne die de heren Poppens

Foto’s met dank
aan Rob Touw
Vormgeving en
Fotografie

en Hendriks Urbanuschocolade overhandigde
als dank voor hun aanwezigheid. De gevelsteen, op de achterzijde waarvan de communicanten hun naam mochten schrijven, heeft
een plaatsje gekregen links naast de hoofdingang van de kerk.
Gemeente Amstelveen draagt bij aan de
restauratie.
De verwoestende brand in de Urbanuskerk
in Bovenkerk 2 jaar geleden heeft veel
Amstelveners verdriet gedaan. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk bij te
dragen aan het duurzaam behoud van dit
Rijksmonument. De gemeente stelt daarom
eenmalig 65.000 euro als cofinanciering ter
beschikking voor het voorzetglas voor de
glas-in-loodramen en het mooi uitlichten van
de kerk. Op donderdag 17 september ontvingen Deken E. Jongerden en A. Verkleij
namens het bestuur van Parochie Amstelland
deze mooie bijdrage van burgemeester T.
Poppens en wethouder H. Raat.
De Urbanuskerk is beeldbepalend voor
Amstelveen en één van de meest cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in de gemeente. “Het is een icoon van Amstelveen”, zegt
wethouder Herbert Raat (monumenten). “Hoe
belangrijk de kerk is voor de Amstelveners
was goed voelbaar op de dag van de brand.
’s Avonds kwamen veel mensen samen om
met elkaar te praten en elkaar te steunen.
Het is belangrijk om de kerk als monument
te behouden. Wij dragen daar graag aan
bij. Het plaatsen van voorzetramen voor de
monumentale glas-in-loodramen bespaart niet

alleen energiekosten, het draagt ook bij aan
het duurzaam behoud van de zeer kwetsbare
en historisch waardevolle gebrandschilderde
glas-in-loodramen. En om de iconische uitstraling nog meer te vergroten, wordt de kerk ’s
avonds mooi verlicht.”
Foto Gemeente
Amstelveen. Vlnr:
E. Jongerden,
A. Verkleij,
T. Poppens en
H. Raat

Actie Rabo ClubSupport. Breng uw stem uit!
De buitenverlichting van de Urbanuskerk is
aan vervanging toe. Wij zetten ons in om de
halogeen buitenschijnwerpers van toren en
overige delen van de kerk te vervangen door
duurzame LED spots. Deze zijn kostbaar, maar
hebben een langere levensduur en zijn een
stuk energiezuiniger. Op jaarbasis verwachten
wij ten opzichte van de oude spots ongeveer
e 3.400,- per jaar op de stroomkosten te
besparen. Zoals u hebt kunnen lezen kan vanuit de bijdrage van de Gemeente Amstelveen
een deel van de kosten worden gedekt. Voor
het overige deel zullen wij zelf middelen moeten zien te vinden. Met dit doel voor ogen
hebben wij ons aangemeld bij de actie Rabo
ClubSupport. Leden van Rabobank Amstel &
Vecht kunnen van 5 t/m 25 oktober stemmen
op verschillende lokale projecten waarvan zij
vinden dat deze een bijdrage verdienen uit het
Coöperatief Fonds van deze bank. Wij rekenen
op uw steun. Kijk voor de deelnemers op

