
Informatiebijeenkomsten 

Restauratie 3
e

 fase 

 

Bijeenkomst 11 en 12 juni 2016 

 
Er komen positieve geluiden vanuit het bisdom over de 
restauratieplannen. Het Kapittel moet formeel nog een besluit 
hierover nemen. Dit verwachten we nog steeds rond 20 juni.  
 
We willen graag een beroep doen op vrijwilligers om mee te 
helpen met het schuren en lakken van de kerkbanken (alleen 
die uit het middendeel; de banken aan de zijkanten van de kerk 
worden alleen opgeslagen). Er wordt opslag- en werkruimte 
gehuurd in Baarn (aan de overkant van de Eem). Vanaf nu kunt 
u zich aanmelden, insteek is om op een vaste avond of op 
zaterdagen eraan te werken. 
Intekenlijsten liggen vanaf dit weekend klaar. 
 
Als het haalbaar is, worden de kruiswegstaties ook 
schoongemaakt. Hiervoor is EUR 10.500 nodig. Per statie is dit 
EUR 750. Via sponsoracties, donaties en het plaatsen van een 
collectebus gaat dit mogelijk lukken. Uw hulp is daarbij zeer 
welkom. 
 
Mocht u problemen hebben met het vervoer naar de Maria 
Koninginkerk, laat dit weten aan de vervoersgroep. Zij bekijken 
welke mogelijkheden er zijn om u naar de Maria Koninginkerk 
te brengen. Contactpersoon hiervoor is Engelien van Kooten, 
telefoon 035-5411674,  e-mail vervoerNB@marthamaria.nl. 
 
Het is onvermijdelijk dat er geluidsoverlast zal zijn tijdens 
activiteiten in het Trefpunt en de dagkapel. In overleg met de 
aannemers proberen we dit tot een minimum te beperken. 
Meld eventuele overlast via het mailadres 
restauratieNB@marthamaria.nl, of telefonisch bij Michel 
Dankers, 06-19306453. 
 
Praktisch: in verband met inpakken van materialen en afdekken 
beelden hebben we dringend behoefte aan lakens, doeken of 
dekens. U kunt ze bij de garderobe bij het Trefpunt neerleggen.  
 
Tot slot: houd de mededelingen, de website en het 
parochieblad in de gaten. Hier wordt u door de 
communicatiegroep (Jean-Marie Stokkermans, Wilma Lansdorp 
en Stephan Dankers) frequent op de hoogte gehouden. 
 
 

Contact en informatie: 

I: www.nicolaasbaarn.nl 

E: restauratieNB@marthamaria.nl 

T:  06-19306453 

Volgende bijeenkomsten: 

25 & 26 juni 
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