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Restauratie buitenkant protestantse
kerk Schettens voltooid.
SCHETTENS – De kerk en toren van Schettens stonden het afgelopen half jaar in de
steigers. Inmiddels heeft de oplevering plaatsgevonden en zijn de steigers weer
opgeruimd. Buitenom is dit godsgebouw geheel gerestaureerd door bouwbedrijf S.D. van
der Vegt uit Weidum.
Zo is er op veel plaatsen metselwerk hersteld en is er veel voegwerk gedaan. Verder moest er
aan de torenspits veel herstelwerk gedaan worden, waardoor ook deze geheel in de steigers
kwam. Uiteraard werd de weerhaan op de spits opnieuw in het bladgoud gezet en werd de
windvaan uit 1732, die een paar jaar geleden van het schip waaide, hersteld en teruggeplaatst.
Verder moesten de natuurstenen dekplaten op de zijgevels van de kerk hersteld worden, die
door roestvorming ernstige schade hadden opgelopen. Uiteraard werden ook de drie wijzerplaten
geheel nagezien en opnieuw geverfd, waardoor de tijd weer duidelijk zichtbaar is aan alle drie
kanten in het dorp.

Lang is er naar uitgezien om deze beeldbepalende kerk aan te pakken. Het kerkgebouw uit 1866
zelf is echter geen monument, maar een zogenaamd ‘monument vanwege’ door de grafzerken,
orgel en uurwerk in de kerk. Hierdoor kwam de kerk echter nooit in aanmerking voor een grote
subsidie. Pas een paar jaar geleden kwam hier verandering in doordat er door de RCE een BRIM
subsidie werd toegezegd.
Dit maakte de weg vrij voor deze langverwachte restauratie, die inmiddels ook hoognodig werd.
De totale kosten bedroegen 80.000 euro, waarvan de helft dus door de rijksoverheid is betaald en
de andere helft uit eigen middelen kwam. De kerk is, evenals die van Longerhouw en Schraard,
nog steeds eigendom van de Protestante Gemeente te Schettens, Schraard en Longerouw. De
Stichting tot Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland (SBKGF) voerde de directie over dit project,
welke keurig binnen het budget bleef.
Artikel is geplaatst door Cindy Houwen op 29-11-2015 - 22:48
- See more at: http://www.bolswardsnieuwsblad.nl/nieuws/44901/restauratie-buitenkantprotestante-kerk-schettens-voltooid/#sthash.VOrzSVXq.dpuf

