Beste parochianen,
Afgelopen woensdag werd onze parochie opgeschrikt door een brand in onze kerk. Een opmerkzame
parochiaan zag rond 08.30 uur dat er rook uit enkele ramen kwam en belde meteen de brandweer. Dankzij snel
optreden kon de brandweer de brand beperken en kon onze kerk worden gered. Wij hebben grote
bewondering voor het professionele werk van de brandweer en het crisisteam dat zij snel hebben opgezet.
Belangrijk in de eerste minuten van de bestrijding van de brand was adequaat en snel optreden van brandweer
en politie, met hulp van vrijwilligers van de brandweer uit onze parochie en uit de omliggende dorpen. Het was
goed om te zien dat er daarbij ook van gemeente, bisdom en andere instanties snel hulp werd geboden.
De schade in de kerk is aanzienlijk. Het hoofdaltaar is verloren gegaan. Enkele gebrandschilderde ramen zijn
vernield en de pijpen van ons monumentale orgel zijn door de hitte gesmolten. Daarnaast is er roetschade in
het gehele gebouw en is er ongetwijfeld nog veel schade door roet en hitte die nu nog niet bekend is.
Deze week zijn de kwetsbare voorwerpen uit de kerk verwijderd en is een begin gemaakt met het
schoonmaken van de kerk. Volgende stap is de precieze omvang van de schade vast te stellen en te beginnen
met het maken van het plan voor het herstel.
Het parochiebestuur heeft het feest van St. Brigida op 1 februari 2022 als streefdatum gekozen om onze kerk
weer te openen voor vieringen. De betrokken deskundigen zijn het met ons eens dat dit een realistische datum
is. Wij zijn blij dat het bestuur van harmonie Berggalm bereid is om het Paviljoen ter beschikking te stellen voor
vieringen in de periode dat onze kerk niet te gebruiken is. Dit weekend moeten wij helaas de mis laten
vervallen, maar vanaf 13 februari zal de mis worden gevierd in het Paviljoen.
De brand in onze kerk heeft veel losgemaakt in onze parochie. Het was hartverwarmend om te zien dat velen
van u, individueel of als vereniging, hebben aangeboden financieel of met mankracht te helpen.
Gespecialiseerde bedrijven zijn nu ingeschakeld om de kerk te poetsen en we zijn met de verzekering en
andere partijen in gesprek over de vervolgstappen. In de kerk zelf is er op dit moment weinig dat wij als
parochianen zelf kunnen of mogen doen. In de komende maanden zullen wij zeker graag gebruik gaan maken
van het aanbod van velen om financieel of op andere manieren te helpen. Op de eerste plaats gaat het dan om
het streven om onze prachtige kerk in volle glorie te herstellen. Daarnaast zal er ook veel werk zijn om
wekelijks de mis in het paviljoen te organiseren. Daarbij zullen wij hulp heel goed kunnen gebruiken.
Wij kunnen ons voorstellen dat de brand in onze kerk u persoonlijk heeft geraakt en dat u er behoefte aan
heeft om zelf de schade in de kerk te zien. We willen u daarvoor de gelegenheid geven op zaterdag en
zondag 6 en 7 februari van 14.00 tot 17.00 uur. Deze mogelijkheid geldt alleen voor parochianen en dit is
eenmalig. Na dit weekend zal de kerk dus niet meer toegankelijk zijn. Het gebouw is veilig te betreden en
vanwege het Coronavirus zullen wij de gepaste maatregelen treffen.
Deze brand is voor ons allemaal een emotionele gebeurtenis. Wij hopen als parochiebestuur dat wij samen als
gemeenschap de schouders onder deze taak gaan zetten zodat wij over een jaar onze prachtige kerk weer in
gebruik kunnen nemen en dat wij hierdoor als parochiegemeenschap onze verbondenheid versterken.
Het parochiebestuur

