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De aanvraag 2012 bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)werd afgewezen. Dit overviel de 

stichting.  De stichting heeft gedurende de afgelopen jaren meerdere keren overleg  gevoerd met 

medewerkers van RCE.  De medewerkers van RCE zijn meerdere keren op bezoek zijn geweest. Het 

bleek dat de aanvraag door de gemeente Berkelland had moeten gebeuren, aangezien gemeente 

Neede in het verleden ooit een aanvraag had gedaan.  Helaas had RCE de stichting hier niet van op 

de hoogte gebracht.  Hierna heeft de stichting met gemeente Berkelland contact gezocht. 

Constructief overleg vond plaats, we kunnen op de medewerking van de gemeente rekenen, waar 

mogelijk.  De aanvraag wordt wederom ingediend, nu door de gemeente Berkelland.  

In 2013 heeft de stichting wel financiële bijdrages en toezeggingen mogen ontvangen van o.a. van 

Prins Bernhard Cultuurfonds,  Roelvinkfonds, RABO cooperatiefonds, Univé Oost, Fonds 1819, Rotary 

Neede-Haaksbergen.  Dit maakte het mogelijk om na jaren van voorbereiding een start te maken met 

de daadwerkelijke restauratie van de beelden  in de Grote Kerk in Neede.  

Op vrijdag 16 augustus gingen 2 beelden op transport  naar restaurator Adriaan van Rossem in 

Nijmegen. Zowel Christus op de Koude Steen als het Sacramentshuisje viel deze eer te beurt. Binnen 

het budget en de tijdsplanning van de restaurator viel de keuze op deze 2 beelden. Er was ruime 

belangstelling van de pers. Een verslag op TV Gelderland, een groot artikel in de Tubantia,  en een 

kleiner artikel in alle plaatselijke weekbladen, er is volop aandacht aan besteed.  

Het transport werd zorgvuldig voorbereid. Met dank aan Machinefabriek Diepenmaat in Neede en 

Meilink Industriële verpakkingen in Boruclo. Diepenmaat zorgde voor het loshalen van  de beelden 

van de oude sokkels en het plaatsen op een onderstel. Meilink pakte de beelden zo in, dat ze veilig 

op transport konden naar Nijmegen.  Beide bedrijven boden hun hulp kostenloos aan. De gehele 

actie van het transport stond onder leiding van de restaurator.  Voor het bestuur was het een 

spannend en mooi moment. Na een aantal weken is het bestuur op bezoek geweest in Nijmegen en 

heeft de vorderingen van de restauratie zelf kunnen bekijken.  

De stichting heeft tevens contact gezocht met Provincie Gelderland. Een afvaardiging  van de 

provincie is in Neede op bezoek geweest. Helaas kon de provincie Gelderland geen financiële 

bijdrage voor de restauratie doen.  

Het bestuur  heeft zich tot doel gesteld  de restauratie volledig af te ronden, dus ook de Piëta te laten 

restaureren.  Echter, er  is nog een tekort van € 15.000. Wederom heeft de stichting in december 

fondsen aangeschreven in de hoop de laatste middelen bij elkaar te krijgen om de restauratie te 

voltooien. 

In 2013 heeft de stichting ook plannen gemaakt voor de herinrichting van het kerkportaal. Om de 

beelden mooier tot hun recht te kunnen laten komen, zullen er aanpassingen moeten komen. Een  

nieuwe vitrine of glazen wand, sokkels, verlichting en  informatiepaneel,  de plannen liggen klaar.  

Het bestuur heeft zich in 2013 herbenoemd. Alle bestuursleden willen de klus afmaken. Het bestuur 

heeft in 2013 8x vergaderd, in kleiner verband zijn er meerdere overleggen geweest. Daarnaast zijn 

er overleggen geweest met fondsen, instanties, overheden.  

 


