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Weldoenster in bres voor Sebastiaankerk
ERIK VAN DER VEEN

BIERUM Niet alleen ‘Den Haag’ trekt
de knip voor de restauratie van de
middeleeuwse Sebastiaankerk in
Bierum. Een anonieme weldoen-
ster past het laatste geld bij.

De Stichting Oude Groninger Ker-
ken (SOGK) begint na de zomerva-
kantie met de restauratie. Uiterlijk
halverwege volgend jaar is het kerk-
je hersteld in oude middeleeuwse
luister, zegt Jur Bekooy, bouwkundi-
ge bij de stichting.

De opknapbeurt gaat ruim
250.000 euro kosten. Het financiële
plaatje is rond met de bijdrage van
178.000 euro die minister Ingrid van
Engelshoven deze week toezegde.
Voorwaarde is dat de restauratie nog
dit jaar begint en voor 30 procent
door de SOGK zelf wordt bekostigd.

Daarvoor kan de stichting terug-
vallen op een herstelfonds dat ze
heeft opgericht dankzij een forse
schenking. Wie de gulle geefster is,
wil Bekooy niet zeggen. Hij geeft al-
leen prijs dat het gaat om een vrouw
met Groningse wortels die zeer be-
gaan is met haar geboortegrond.

,,Aanvankelijk wilde ze geld done-
ren voor het behoud van kerken met
aardbevingsschade’’, zegt Bekooy.
,,Maar wij vinden principieel dat
schadeherstel en versterkingswerk
voor rekening moet komen van de
veroorzaker.’’

Daarom vonden de weldoenster
en de stichting elkaar uiteindelijk in
de oprichting van het herstelfonds
Getroffen Kerken. Niet bedoeld voor
directe aardbevingsschade of ver-
sterkingskosten, aldus Bekooy,
maar voor aanvullend herstel- en
restauratiewerk in kerken die op de
schop moeten.

Het fonds heeft een blijvend ka-
rakter. De SOGK vult het ‘behoorlij-
ke bedrag’ van de weldoenster aan
met andere schenkingen en uit de
opbrengst van de jaarlijkse dona-

teursactie. ,,Dit fonds geeft ons in dit
soort situaties snelheid van hande-
len’’, stelt Bekooy.

De Sebastiaankerk is het tweede
project dat de stichting daarmee in
de steigers kan zetten. Al eerder
greep SOGK het schadeherstel in de
Boaz-kerk van Westeremden aan
voor een restauratie in oorspronke-
lijke Amsterdamse School-stijl.

Ook in Bierum is naast aardbe-
vingsschade sprake van fors achter-
stallig onderhoud. De stichting
neemt vooral het interieur onder-

handen. ,,Bij de zwaarbevochten be-
vrijding van Delfzijl en omstreken
liep de kerk zware schade op. Die is
na de oorlog zeer degelijk hersteld.
Aan de buitenkant hoeft daarom
weinig te gebeuren.’’

Vanbinnen wordt de kerk echter
grondig aangepakt. Vooral de ge-
welfschilderingen uit de dertiende
en veertiende eeuw die bij de na-
oorlogse restauratie zijn blootge-
legd, onder meer van de Heilige Se-
bastiaan, zijn inmiddels weer hard
toe aan restauratie. Verder krijgen
de kerkbanken een opknapbeurt,
net als de glas-in-lood ramen, het
metsel- en voegwerk en zelfs de in-
middels bijna antieke elektrische
voetverwarming die in de jaren vijf-
tig is aangebracht.

Middeleeuwse
schilderingen in
kerkgewelf straks
weer als nieuw

Dankzij een anonieme gift en Haags geld wordt de Sebastiaankerk van Bierum, met zijn markante boogvormige steunbeer,

in oude middeleeuwse luister hersteld. FOTO JAN ZEEMAN


