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Bouw Sagrada Familia mogelijk vertraagd

Paus naïef ten
opzichte van China
•

De Sagrada Familia in Barcelona is mogelijk niet gereed in 2026. De kerk zou dan helemaal klaar moeten zijn,
precies 100 jaar na het overlijden van de ontwerper, Antoni Gaudi. De gemeenteraad van Barcelona wil echter
niet meewerken aan de sloop van 150 huizen, en de herplaatsing van de bewoners, gaf de burgemeester aan.
Sloop is nodig voor de door Gaudi ontworpen pronktrap voor het hoofdportaal. Foto: Wikimedia

Emeritus bisschop Hongkong
laakt paus

Hongkong | Paus Franciscus stelt
zich naïef op ten opzichte van de regering van China, zegt kardinaal Joseph Zen Ze Kiun, rooms-katholiek
emeritus bisschop van Hongkong.
„Hij sluit met betrekking tot bisschopsbenoemingen te gemakkelijk
compromissen met de staat.”
In een interview met het Poolse
magazine Polonia Christiana wijt Zen
Ze Kiun de zijns inziens verslechterde positie van de Rooms-Katholieke
Kerk in China aan de naïeve houding
van de paus. In een recente overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de
Volksrepubliek China is besloten tot
een proces van integratie van de ondergrondse rooms-katholieke geloofsgemeenschappen met de Chinese Patriottische Vereniging, dat is de
door China gecontroleerde variant
van de roomse kerk.
China wil de diplomatieke contacten met de Heilige Stoel uitbreiden,
werd eerder dit jaar gezegd in aan-

loop naar een mogelijk pausbezoek
aan China. Er zouden driemaandelijkse bijeenkomsten belegd gaan
worden.
Volgens Zen Ze Kiun heeft paus
Franciscus geen idee hoe een totalitair systeem werkt, zoals dat in China
functioneert. Officieel heeft de paus
volgens het nieuwe akkoord het
recht om bisschopsbenoemingen te
bekrachtigen. Dat is volgens het kerkelijk recht ook noodzakelijk, omdat
een bisschopswijding zonder pauselijk mandaat met excommunicatie
van de wijdende en gewijde personen
bestraft wordt.
Het compromis geeft de paus volgens Zen Ze Kiun slechts een schijnmacht. De kandidaat-bisschoppen
worden voorgedragen door de bisschoppenconferentie die door Communistische Partij wordt gecontroleerd. De conferentie komt bijeen op
initiatief van Peking en echt vrij
overleg is er niet. Daarbij hebben in
deze conferentie bisschoppen zitting die niet door de Heilige Stoel erkend zijn, terwijl legitieme bisschoppen van de ondergrondse kerk geen
lid zijn.

Asbesthoudende platen Hege Stins
vervangen door zonnepanelen
Het verwijderen van de asbesthoudende
golfplaten op het dak van kerkelijk
centrum De Hege Stins ging gepaard met
nodige veiligheidsmaatregelen. Er moest
voorzichtig gewerkt worden in de Gysbert
Japicxstrjitte in Stiens.
Dick Vos
Stiens | De wens om het dak beter te
isoleren was er langer. Een tegenvaller was echter dat een deel van de platen van asbesthoudend materiaal gemaakt bleek. Maar gisteren was het
zover. Het oude, golfplaten dak van
kerkelijk centrum De Hege Stins van
de Protestantse Gemeente te Stiens
werd verwijderd om plaats te maken
voor goed geïsoleerde beplating
waarop deels ook zonnepanelen komen te liggen.
Alleen het voorvlak van dak, aan
de zuidwestkant, bleek asbest te bevatten. Dat was nog origineel uit de
tijd van de bouw van de kerk, 1973.
De achterkant van het dak aan de
noordoostkant - met een veel groter
oppervlak doordat het dak aan die
kant tot dichter bij de grond afloopt was in de jaren tachtig al eens vervangen, zegt Thom Boorsma. Hij is
lid van de werkgroep die de vernieuwing van het dak voorbereidde en
uitvoert. Als gepensioneerd lid van
de bouwdirectie betonwerk van Wetterskip Fryslân heeft hij ervaring
met grote klussen. ,,De vervanging
toen was nodig omdat de jeugd er
eens stenen opgegooid had. Dat was
betrekkelijk eenvoudig. Pas later
werden de gevaren van asbest goed
duidelijk en kwamen er allerlei veiligheidsprotocollen.”
,,De asbestplaten waren vlot verwijderd, constateert Boorsma. Het
wegzuigen van de resten glaswol die

er nog onder zaten, kostte eigenlijk
meer tijd.” Om de open delen te beschermen tegen regen werden die afgedekt met oranje zeil.
De golfplaten worden vervangen
door vlakke platen die goed isoleren.
Als er niets tegenzit zal dat woensdag
gebeuren. Prachtig modern materiaal is dat, met een isolatielaag van negen centimeter, aldus Boorsma. Ze
hebben een levensduur van veertig
jaar. ,,Als je iets doet, dan moet je het
goed doen.”
Op de zuidwestelijke zijde van het
dak, aan de zonkant, worden vervolgens zestig zonnepanelen aangebracht. Dat komt overeen met zo’n
100 vierkante meter, ongeveer de
helft van de oppervlakte van deze
kant. Als het weer het toelaat wordt
deze week het hele dak vervangen en
worden volgende week de zonnepanelen geplaatst. In september, na de
bouwvak, zullen die dan aangesloten
worden.
Stookkosten
Wat betreft elektrische energie zal
het gebouw energieneutraal moeten
worden, legt Boorsma uit. Het huidige verbruik van zo’n 17.000 kilowattuur per jaar zal helemaal gedekt
moeten worden door de opbrengst
van zonne-energie. ,,Natuurlijk zal
de isolatie van het dak ook het nodige
schelen in de stookkosten, maar het
gasverbruik zal niet gecompenseerd
worden door de panelen.”
De Protestantse Gemeente te
Stiens laat zich inspireren door de
voorbeelden en ideeën vanuit het

Asbest verwijderaars van Ark en Reau aan het werk bij kerkelijk centrum Hege Stins in Stiens. Het verwijderde
deel wordt afgedekt tegen de regen. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Intentie is het
gebouw zoveel
mogelijk in te
richten volgens
groene principes

verband van Groene Kerken. Zelf
Groene Kerk worden, gaat de gemeente nog wat te ver, vertelt Boorsma. ,,Je officieel daarbij aansluiten,

dat vraagt nog wat.” Maar de intentie
om op zoveel mogelijk energiebewust te werk te gaan en het gebouw
in te richten volgens de groene principes is er wel degelijk. De noodzaak
om het dak te vervangen, was dus hét
moment om aan zonnepanelen te
denken.
Voor de vervanging van de golfplaten was in de loop der jaren al
geld achteruit gelegd, met de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen was echter geen rekening gehouden. Een groot deel van kosten daarvan is de afgelopen anderhalve
maand opgebracht via ‘crowdfunding’ binnen de gemeente. Gemeenteleden konden bijvoorbeeld sponsor worden van een paneel (200 eu-

ro), maar konden ook kiezen voor
een halve (100 euro) of een kwart (50
euro). En het bleek dat de gemeente
zich erachter gezet heeft. Er is inmiddels 15.000 euro binnen, zegt
Boorsma, het moet 21.500 worden
om de kosten helemaal te dekken.
Met nog wat bijzondere acties wil de
gemeente de komende maanden
proberen de rest van het bedrag bij
elkaar te krijgen.
De zonnepanelen moeten een
jaarlijkse besparing van ruim drieduizend euro opleveren. Je zou kunnen stellen dat de investering in zonnepanelen zichzelf in een jaar of zeven terugverdient. Het blijkt echter
dat dit de meeste mensen niet ervan
weerhoudt royaal bij te dragen.

