Uurwerk van de klokkentoren in Grathem
dringend aan vervanging toe.
Houd het kerkuurwerk bij de tijd in Grathem . . .
Wie vanaf de autosnelweg het mooie Leudal inrijdt ziet in de verte
al de prachtige kerktoren van onze St Severinus.
Zoals u wellicht weet is de parochiekerk van de H. Severinus in
Grathem een monument, een gezichtsbepalend gebouw in ons
dorp. Ze kent een aardige geschiedenis van verval en opbouw.
Sporen van de Tachtigjarige oorlog en de Tweede Wereldoorlog
domineren nog steeds onze toren, waar je de inslagen van de
kogels in terug kunt zien.
Steeds werd ze weer opgebouwd, voorzien van uurwerk zodat
men wist hoe laat het was. De klokken die luiden bij verdrietige
en vreugdevolle momenten.
Onze prachtige kerk is echter ook een kwetsbaar gebouw. Er is veel geld nodig om deze
historische kerk te behouden en aan de volgende generatie te kunnen doorgeven. Het is
vanzelfsprekend dat wij daar geld voor opzij zetten. Er zijn echter van die momenten dat
je geconfronteerd wordt met een niet voorziene grote uitgave en daar kunnen wij helaas
niet omheen.
De kerkklok van de eeuwenoude St. Severinuskerk in Grathem moet dringend
gerepareerd worden. Om het benodigde geld voor deze klus bijeen te brengen, ziet de
parochie zich genoodzaakt om met de pet rond te gaan.
Het kost in totaal 13.000 euro om het uurwerk te repareren, waarvan 4000 euro wordt
gesubsidieerd omdat de kerk een rijksmonument is. “Het overige budget hoopt de
parochie in het dorp op te halen om te voorkomen dat de bodem van de spaarpot
langzaam in zicht komt, aldus pastoor Marcus Vankan.
“We willen ook een signaal afgegeven: de kerk is meer dan een geloofsgebouw, het is een
beeldbepalend gebouw voor Grathem en iets van de hele gemeenschap. We moeten daar
met z’n allen zorg voor dragen, vind ik.”
Veiligheid . . .
“De verlichting in het torenuurwerk is defect en een klepel-oog in een van de klokken is
dringend aan vervanging toe die mede noodzakelijk is voor de veiligheid van
voorbijgangers. Een flinke onderneming, aldus Marcus Vankan.
We hopen dat eenieder een gift wil overmaken, alle kleine beetjes helpen.”
Men kan voor deze inzamelactie een financiële bijdrage storten via het Rabobank
rekeningnummer NL41RABO01170.00.329 ten name van de RK Parochie H. Severinus te
Grathem. Graag onder vermelding van “Kerkuurwerk”
Er hangt bij de kerk en het parochiebureau tevens ook een QR-code waarmee u door
middel van te scannen daar uw bijdrage te doneren. Alvast dank voor uw betrokkenheid
en bijdrage aan dit project.

