Ootmarsum 16 juni 2020
Kerkvoogdij Protestantse kerk Ootmarsum
In het jaar 2019 en 2020 zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan de
buitenkant van de kerk met het accent op de toren. Op 16 juni komt er een
einde aan die werkzaamheden en wordt met het plaatsen van de haan
symbolisch de kroon op het werk gezet. Dat gebeurt nu met een hoogwerker,
maar hoe is de haan, in het jaar dat de kerk gebouwd is, geplaatst? Dat is
ongetwijfeld gebeurt met meer risico dan anno 2020 mogelijk is. Wat zijn er in
die loop der eeuwen veel veiligheidsvoorschriften bijgekomen. Vastgeklonken
in het bakje van de hoogwerker kan een werknemer eigenlijk niets meer
overkomen. Dus het plaatsen van het haantje is een fluitje van een cent. Toch is
er in 2020 iets heel bijzonders aan de hand wat de wereld stop zette. Het
Coronavirus verspreidde zich vanuit China over de gehele wereld. Het woord
Pandemie dook op en veel landen gingen ‘lockdown’, waardoor het openbare
leven lam gelegd werd. Dat gold ook voor het plaatsen van het haantje, want
bedrijven konden gewoon een poos niet komen. Tevens werd in de maand mei
de Ganzenmarkt opnieuw bestraat en dus kon er geen hoogwerker zijn werk op
hoogte uitvoeren. Het is allemaal in goed overleg opgelost. De haan kraait
vanaf 16 juni 2020 weer victorie en glanst in de zon om als vanouds onderdeel
te zijn van de skyline van de Siepelstad.
De werkzaamheden aan de protestantse kerk in Ootmarsum kun je niet
betitelen als een grote restauratie, zoals in de jaren 2002-2003. De beste
benaming is om het groot onderhoud aan de toren te noemen. Leien op het
dak en de toren werden hersteld. Dat ging gelukkig van een leien dakje. Ook
het lood en het koperwerk namen de werknemers onder handen. Om dit te
realiseren moest er wel een steiger geplaatst worden. In eerste instantie aan
de zijkanten van de kerk, maar deze kon niet voldoende vastgezet worden en
vormde dus een gevaar voor de werklui.
Het leverde spectaculaire steigerplaatjes op, want
ook aan de voorkant verrees een steiger en was er
sprake van een echt geborgd en veilig kunstwerk.
Het kostte extra geld, extra tijd, maar ieder nadeel
heeft zijn voordeel, want het voegwerk aan de
voorkant van de toren en het kerkgebouw kon op
dat moment mee worden genomen.

De bliksemafleider vernieuwt en beschermt de kerk tegen donder en bliksem.
Vogelwering zorgt dat de toren vogelvrij verklaard kan worden. Een nieuwe
verflaag werd aangebracht, het kruis voorzien van een nieuwe laag en ook het
houtwerk kreeg de volle laag. Het doel was om het op een goede manier te

restaureren om het zo jarenlang het echte houten gevoel van duurzaamheid te
geven. En dan de haan.

Het vergulde beest had scheuren opgelopen en het verloor bijna zijn staart. Een
deuk in zijn imago en om toch haantje de hoogste te willen blijven, is er
besloten om deze uit te deuken, te herstellen en in al haar glorie terug te
brengen op het kruis van de toren van onze protestantse kerk.
Het is een bijzondere tijd, het tweede kwartaal van 2020. Coronavirus, veel
maatregelen om de besmetting tegen te gaan. Veel kerken sloten de deuren,
onze kerk niet. Met een klein groepje, keurig op afstand van elkaar, werden de
vieringen gehouden. Kerk TV deed zijn intrede, zodat mensen ook in huis de
diensten konden volgen. Een hele bijzondere periode, die de wereld
veranderde in een 1,5 meter samenleving. Het woord van God bleef klinken
vanuit de kerk, en met de digitale middelen van 2020 konden mensen dit
ontvangen. De wereld stond stil door de Lockdown, maar Gods Geest bewoog
verder en zocht naar nieuwe wegen en vond deze. Op deze wijze bleef het
samenzijn, niet lijfelijk, maar wel gevoelsmatig. Toch weer een nieuw
fundament onder het geloof. Laat het ook jongeren aanspreken, zodat dit
kerkgebouw kan blijven bestaan. Karakteristiek in al haar eenvoud, licht van
binnen en vooral een plek waar mensen zich thuis voelen en met elkaar een
geloofsgemeenschap vormen. De Coronatijd is tijdens dit schrijven nog niet
voorbij, maar langzamerhand worden de maatregelen versoepeld en worden
de beperkingen minder. Het geloof kent eigenlijk geen beperkingen en daarom
blijft het stromen en blijft het, net als de haan op de toren, blinken. Laat het

geloof blinken van vertrouwen, want dat is het zeker waard.
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