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Uitnodiging
‘Al het heden wordt verleden’
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Programma 16 februari 

19.15 uur  Inloop met koffie en thee

19.30 uur  Welkomstwoord door cultuurwethouder Robin Hartogh Heys

 ‘De Bergkerk in verleden, heden en toekomst’

19.40 uur  Hendrik-Jan Tolboom, specialist natuursteen bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed

 ‘Restaureren met respect voor het verleden en oog voor de toekomst’

19.55 uur  Henk Scholten, restauratiespecialist Wolters bv

 ‘De uitdagingen van onderhoud en restauratie van monumentale 

bouwwerken’

20.10 uur  Pauze

20.20 uur  Wim Prinsse, bouwtechnisch adviseur bij adviesbureau 

 Alferink-Van Schieveen

 ‘Scheuren fluisteren in de Bergkerk’

20.35-21.00 uur  Gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.
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Graag nodig ik u namens de gemeente Deventer uit voor een bijeenkomst over de restauratie van 

de Bergkerk met als thema:

‘Al het heden wordt verleden’
Een avond over de keuzen die gemaakt zijn bij de huidige restauratie van de Bergkerk

De Bergkerk in het historische Bergkwartier wordt tot eind mei 2016 gerestaureerd. De restaura-

tie is nodig voor het behoud van dit topmonument van Deventer. De gemeente organiseert drie 

themabijeenkomsten rond de restauratie: Verleden, Heden en Toekomst. 

In de Bergkerk zijn vele verschillende soorten natuursteen verwerkt, elke soort typerend voor 

de tijd waarin het verwerkt werd. Tijdens de bijeenkomst hoort u hoe de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed het project begeleidt, welke aandachtspunten er zijn bij deze kerk en welke  

keuzen er gemaakt worden en waarom. 

Ook hoort u het boeiende verhaal over het schilderwerk aan de Bergkerk, het zetten van glas-in-

lood en het vergulden van bijvoorbeeld de wijzers van het uurwerk. Waarin wijkt monumentaal 

schilderwerk af van ‘gewoon’ schilderwerk. Hoe gaat vergulden eraan toe? Wat vraagt dit van een 

bedrijf op het gebied van het opleiden van medewerkers? 

Een ware ‘scheurenfluisteraar’ vertelt over de soorten scheuren, oorzaken en aanpak. Ook  

onderzoek en monitoren van scheuren komen aan bod. Welke scheuren in de Bergkerk moeten 

aangepakt worden en waarom?

Iedereen is van harte welkom op 16 februari in de Bergkerk.

Met vriendelijke groet,

Robin Hartogh Heys

Wethouder cultuur
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