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Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 31 tot op de hoogte van het z.g. trasraam voor zijn rekening,en eveneens het stucwerk in het interieur van de kerk.Rondom de kerk werd op een diepte tot de eerste versnijdingvan de fundatie langs de muren een sleuf gegraven, om destuclaag zo laag mogelijk te kunnen aanbrengen. In despecie werd een vochtwerende substantie verwerkt. De sleufwerd nadien opgevuld met grint en grof zand, zodat hetregenwater door deze drainage goed doorgelaten werd. Vermeldenswaard is nog dat tijdens genoemd graafwerk aande kerkhofkant brokstukken en resten van oude heuvelland-schapstegeltjes zijn gevonden, daterend uit de tweede helftvan de 17e eeuw. Het stelde een slakkenmotief voor metspinnekophoekjes, Utrechts of Amsterdams. De stukjes zijnals een puzzel in en bij elkaar gelegd en gepast, gelijmd,ingewassen en verkocht op de

rommelmarkt. Het zichtbare baksteenwerk boven het trasraam werd weerbepleisterd met een vochtwerende substantie, zodat er eenvrij gaaf oppervlak ontstond. In mei/juni 1983 werden demuren wit gesausd door Schilderwerken G. van Dijk te Zeist.Ook daarbij werd een anti-alkalimiddel verwerkt. Tevenswerd al het houtwerk, inclusief het torentje en het ijzer-werk, in donkergroene en ecru-kleurige tinten geschilderd. Wijzerplaat en haantje De ijzeren wijzerplaat, aangebracht op een houten schild,was hier en daar doorgeroest en moest vervangen worden. Deoude wijzerplaat werd geschonken aan het Nationaal Beiaard-museum te Asten. Het is niet bekend hoe oud de plaat is. Denieuwe wijzerplaat werd in hout uitgevoerd en gepolitoerdin een donkergroene kleur. Hierop werd een 2 cm. brede cirkelin rood aangebracht, waarop de Romeinse cijfers werden ge-schilderd in dezelfde

goudkleur als de wijzers van de klok. Het haantje (50 x 55 cm.) was deerlijk verminkt door eenaantal kogelgaatjes. De firma Van Dijk heeft dit kunstigweggewerkt en de haan bekleed met goudblad, zodat Odijkweer over een echt goudhaantje beschikt. De Monumentenwachtvan de procincie Utrecht belastte zich met het verwij-deren en het opnieuw plaatsen van het haantje. Daarbijhebben ze de vergaarbakken, bestemd voor het regenwater.
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Tussen Rijn en Lek 1984 2. - Dl.18 2 35 portaal, werden in het chinees-rood uitgevoerd. Nadatde deuren vooraf 'geslepen' werden, is het oppervlak straken glad. De twee openslaande 6 cm. dikke grenenhoutenbuitendeuren, met aan de bovenkant een Romaanse boogvorm,werden drie jaar geleden geheel vernieuwd. In overeen-stemming met de deuren in het halletje werd de binnenkantvan deze deuren eveneens chinees-rood geschilderd. Een tegenvaller was de ontdekking dat een oude steun-balk aan de kopgevel boven de hoofdingang, waar de gaan-derij gedeeltelijk op steunt, in verregaande staat vanontbinding verkeerde. Deze werd dan ook verwijderd endaarvoor in de plaats werd een betonlatei geplaatst. Metmetselwerk werd een en ander afgewerkt en daarna werdbepleistering aangebracht, zodat het toegangshalletjegeheel in een witte tint is uitgevoerd. Het was bekend

dat er achter het stuc- en witwerk inde kerk z.g. wij-tekens verborgen moesten zitten. Naenig speurwerk zijn er een tweetal gevonden, maar detoestand waarin ze zich bevonden was verre van fraai.Het ene wij-teken bevindt zich boven de deur die toeganggeeft tot de consistorie; het andere bevindt zich in hetliturgisch centrum tussen de ramen aan de N.W.-zijde. Dewij-tekens bestaan uit een cirkellijn van 1 cm. breed,met een diameter van ongeveer 25 cm. Binnen de cirkelzijn een achttal diagonalen aangebracht die elkaar nietraken. Aan een viertal daarvan - het plus-teken - tegende cirkel aan bevinden zich haakjes die op een ankerlijken, terwijl de diagonalen naar het midden toe dikkeren ronder zijn afgewerkt. Wijst dit op hoop? Blijkbaarwerd er in oude tijden bij een wijding of herwijding vaneen kerk, een raam of iets dergelijks met een rood-bruineverfsoort een zogenaamd wij-teken

aangebracht. Deze wij-tekens zijn weer duidelijk zichtbaar geworden door dekunstige hand van de heer A.F.E. Kipp, verbonden aan deOudheidkundige dienst te Utrecht. Het gedeelte dat niettevoorschijn is gekomen is bij het oorspronkelijke aan-gevuld, maar in beduidend lichtere kleur. Hierbij willenwe nog verwijzen naar de kerkinterieurs van de vermaardetekenaar-schilder Isings, die de betreffende wij-tekensduidelijk laten zien.
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