De Sint-Martinuskerk van Gijzegem – Gijzegem-Dorp
Coronamaatregelen en liturgische vieringen

Zoals elders in het dekenaat Aalst blijven ook in de kerk van Gijzegem – Gijzegem
Dorp 16 – de liturgische vieringen nog steeds opgeschort.
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Momenteel (eind maart 2021) worden de doopvieringen nog steeds afgeraden en
de geplande dopen uitgesteld naar een latere datum. Dopen inplannen is
momenteel moeilijk omdat niemand kan voorspellen hoe het volgende weken zal
evolueren met de coronabesmettingen.
De restauratie van de houten torenlantaarn en galmborden van de
Sint-Martinuskerk van Gijzegem
Reeds een paar jaar geleden plande de kerkfabriek de restauratie van de houten
torenlantaarn en de herstelling van de galmborden van de Sint-Martinuskerk van
Gijzegem.
In oktober vorig jaar werd, nadat de torenstijger werd geplaatst, begonnen met de
demontage van de houten torenlantaarn. Daartoe werd eerst de torenspits
losgemaakt van de eronder gelegen torenlantaarn en naast de kerk geplaatst.
Daarna werd de torenlantaarn gedemonteerd en overgebracht naar het atelier van
de aannemer P. Nijs uit Deinze.

In oktober 2020 werd de torenspits en houten torenlantaarn gedemonteerd
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De restauratie van de torenlantaarn in het atelier van de firma P. NIJS in Deinze
loopt momenteel op zijn einde, waardoor deze aannemer op heden rekening houdt
met een heropstart op de werf van onze kerk van Gijzegem kort na het paasverlof.
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De bedoeling is om dan eerst en vooral de basis van de toren terug open te maken
en samen met de studiedienst Remmen en de Technische Dienst van de stad Aalst
te overleggen hoe de restauratie ter plaatse verder zal aangepakt worden.
Eens deze basis klaar is voorziet de aannemer de montage van de torenlantaarn en
de herplaatsing van de torenspits.
Na een tussentijdse oplevering van de torenlantaarn zal een gedeelte van de
steiger worden gedemonteerd en zal de steiger worden aangepast zodat de werken
aan de galmborden kunnen uitgevoerd worden.
Wij hopen dat deze werken zullen beëindigd zijn tegen begin juni 2021. Zo niet zal
de kerk nog een tijdje gesloten blijven.
In 2021 voorziet de kerkfabriek ook nog: het schilderen van het buitenschrijnwerk,
herstellingen aan het dak en plaatsen van een dakluik in de berging (noordelijke
sacristie).
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