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UKG wil een luidklok realiseren in
de vieringtoren van de Geertekerk
Vrijwilligers van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) verzorgen al vele jaren de
luidingen voor de kerkdiensten in de Geertekerk. Omgekeerd zijn er nogal wat leden en vrienden die vrijwillig luider zijn bij het UKG. Dit aantal is opvallend hoger
dan in andere Utrechtse kerken waar het UKG de klokken luidt.
Je zou de band tussen UKG en Geertekerk dus best stevig mogen noemen. Misschien is het daarom wel
dat het UKG plannen heeft opgevat
om de Geertekerk een luidklok te
schenken om in de dakruiter te hangen. Historische gezien een logische
stap omdat er altijd een klok heeft
gehangen in de dakruiter. Er is een
werkgroep gevormd die de plannen
nu verder moet gaan uitwerken.

Samenstelling Werkgroep
Om dit project te realiseren
heeft het UKG een werkgroep
gevormd. Deze werkgroep bestaat uit de volgende klokkenluiders: Sjoerd van Geuns, Arie
Noordermeer, Adri Onnekink en
Frank Ooms.

Dakruiter of vieringtoren?

Uitvoering
Er moet een klokkenstoel ontworpen worden waar de klok ingehangen kan worden, er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, de klok zelf moet er nog komen, er moeten fondsen worden
geworven, dan moeten alle werkzaamheden nog worden uitgevoerd
en tenslotte hopen we op een feestelijk overdracht en ingebruikname.
Al met al gaat daar wel een periode van één, anderhalf jaar overheen.

Nieuwsbrief
De Werkgroep Klok Geertekerk wil gedurende de loop van dit project een aantal nieuwsbrieven uitbrengen om belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte te houden van
de voortgang.

Naast de grote, gezichtsbepalende toren aan de voorzijde,
heeft de Geertekerk nog een toren. Die rust op het dak, waar de
vier delen van de kerk elkaar raken: het schip, het koor en de
twee zijbeuken. Dit kleine, maar
gezichtsbepalend torentje kennen we onder twee verschillende namen: dakruiter of vieringtoren. Van binnenuit is dit
punt herkenbaar aan de rozet in
het plafond, ter hoogte van het
liturgisch centrum.

Doopklok
De grote klokken in de toren roepen op tot kerkgang of markeren
bepaalde kerkelijke of seculiere
gebeurtenissen. Een klok in een
veringtoren markeert meestal
momenten in de liturgie. Voor de
Geertekerk denken we aan de
functie van Doopklok.

Fondswerving moet nog vorm krijgen
Al met al lopen de kosten aardig op: de kosten voor de klok
zelf, het construeren van de klokkenstoel, het verkrijgen van
de vergunningen, en wat er nog meer bij komt kijken. Er
wordt druk gerekend om een begroting in elkaar te zetten.
Maar tegenover een begroting van kosten moet ook een dekkingsplan staan. Het eerste bedrag van € 1.500 is er al. Dit bedrag staat als reservering voor een nieuwe klok op de balans

van het UKG. De bedoeling is dat met behulp van crowd funding en fondsenwerving de rest wordt opgebracht. We zullen
u daarover in een later stadium zeker nog informeren. Als u
nu al een gebaar wilt maken, steun dan het Utrechts Klokkenluiders Gilde en word lid voor € 17,50 per jaar. Dan wordt het
ook een beetje uw project. Kijk op www.klokkenluiders.nl en
schrijf u in! Voor informatie: info@klokkenluiders.nl.

