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Het was duidelijk dat na vele jaren 2015 een jaar zou worden waarin de stichting in een afrondende 

fase zou komen. De Christus op de Koude Steen en het Sacramentshuisje keerden gerestaureerd uit 

Nijmegen terug. Zij vonden een tijdelijk thuis bij een plaatselijke ondernemer.   

Dankzij medewerking van plaatselijke ondernemers, zoals Diepenmaat Machinebouw, 

aannemersbedrijf te Woerd, Bolster, Elite Salades en Meilink verpakkingsindustrie konden beelden 

worden opgenomen van de sokkels, ingepakt worden voor vervoer en vervolgens worden 

getransporteerd naar Nijmegen. De Pièta vond als laatste haar weg naar Nijmegen. Dit beeld vereiste 

ook de meeste zorg en de meeste restauratie. Tijdens de restauratie kon een nieuw procedé 

wordend toegepast. Het ontzouten van het beeld, zoals in eerste instantie was vastgesteld kon 

worden losgelaten en de Jahn methode worden toegepast. 

De stichting heeft voortdurend in contact gestaan met Adriaan van Rossem, is meerdere malen bij 

restaurator Adriaan van Rossem in zijn atelier geweest om de voortgang in ogenschouw te nemen.  

Wanneer er onduidelijkheden waren over de wijze van restaureren heeft Adriaan van Rossem 

contact gezocht met de stichting, maar ook met collega’s en ons lid uit het Comité van Aanbeveling 

Frits Scholten. Op deze manier ontstond een duidelijk plan van restauratie wat past in de 21ste eeuw.  

Maar naast de restauratie vroegen praktische zaken ook om aandacht. De toren werd door de 

gemeente Berkelland  onder handen genomen. Dit betekende dat de hellingbaan moest plaatsmaken 

voor een tijdelijk constructie.  

De website kreeg een update naar maatstaven van 2015. Op de website wordt de voortgang goed in 

beeld gebracht.  

De vervaardiging en berekening van sokkels, de vitrine, de verlichting, de informatie voor op de 

panelen, alle zaken werden door de stichting met nauwgezetheid  in behandeling genomen. Om ook 

de laatste fase van de restauratie te kunnen bekostigen werd nogmaals een verzoek bij meerdere 

fondsen neergelegd. De stichting heeft het bijzonder op prijs gesteld, dat meerdere fondsen deze 

restauratie een goed hart toedragen en nogmaals doneerden. Mede door deze schenkingen en de 

hulp van plaatselijke ondernemers heeft de stichting haar doel kunnen verwezenlijken. 

In het najaar van 2015 kon de stichting zich gaan opmaken voor een de afronding. Een feestelijke 

onthulling werd gepland voor 19 maart 2016. Ieder die een bijdrage had geleverd, financieel alsook 

in natura, heeft een vooraankondiging ontvangen. Het bestuur heeft een draaiboek in elkaar gezet.  

Het bestuur is in 2015 vijf maal voor een reguliere bestuursvergadering bijeengeweest. Daarnaast in 

kleiner verband vele malen om details uit te werken.  

 

 


