
 
 

Groot onderhoud Nicolaaskerk Oldenzijl van start 
  
Eind oktober ontving de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl het bericht dat een Leadersubsidie 
toegekend is voor groot onderhoud aan de Nicolaaskerk. Deze Leadersubsidie bestaat uit een 
bijdrage vanuit Europa, de provincie en de gemeente Eemsmond. Dank zij deze subsidie, bijdrages 
van RWE en Rabobank en giften van ‘Vrienden van de Nicolaaskerk’ kan de conditie van de kerk 
weer op peil worden gebracht. Beheersing van het vochtprobleem is de meest acute opdracht waar 
het bestuur zich voor gesteld ziet. De muren van de Nicolaaskerk zijn erg vochtig o.a. doordat aan 
de buitenzijde (regen)water opspat. Het gevolg daarvan is onder meer dat de stuclaag aan de 
binnenkant van de muren loslaat. 
 
Om dit te verhelpen was het nodig drainage rond de kerk te leggen. Direct nadat de beschikking 
voor de subsidie afkwam, gingen vrijwilligers aan de slag. Ze begonnen met het lichten van de 
klinkers rondom de kerk zodat er een sleuf kon worden gegraven. De fundering en de onderzijde van 
de muren werden opnieuw gevoegd en kapotte stenen vervangen. Tegelijk met de nieuwe drainage 
werden ook alvast hemelwaterafvoeren gelegd. Mocht het op termijn nodig blijken te zijn om goten 
te plaatsen, dan kunnen deze zo worden aangesloten. De drainagesleuf werd daarna gevuld met 
grof zand en schelpen. Na een paar jaar moet blijken of deze maatregel het vochtprobleem in de 
kerk oplost.  
 
Slechts een maand na het afkomen van de beschikking is er dus, dank zij de vrijwilligers en een 
prima samenwerking met een aantal bedrijven, al een hele hoop werk verzet! En ook al is dat voor 
het grootste deel weer onder de grond verdwenen, het is van onschatbaar belang. 
 
De volgende stap in dit project zijn aanpassingen binnen in de kerk. De kerk blijft ook in de 
toekomst incidenteel in gebruik voor erediensten. Ook worden andere activiteiten in de kerk 
georganiseerd zoals concerten en exposities. Daarom zijn een nieuwe verwarming, een wc en een 
klein keukenblokje noodzakelijk. Uiteraard moeten hiervoor de nodige vergunningen worden 
aangevraagd. Waarschijnlijk zullen de werkzaamheden zo rond mei voortgezet worden. Ook het 
schilderen van de dakruiter zal deel uitmaken van de werkzaamheden. Verder wordt de ophanging 
van de luidklok (die verrot is) hersteld en gelijktijdig wordt een opwind- en luidinstallatie 
aangebracht. 




