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1. Algemeen
Hierbij ontvangt u alweer het zevende graftrommel restauratie bulletin. De
restauratie van de graftrommels door het graftrommel atelier van Pieke en Leo
van Doorn en hun vrijwilligers vordert gestaag. Het begint erop te lijken dat de
klus in de loop van dit kalenderjaar afgerond kan gaan worden. En dat zou een
mooi resultaat zijn.
2. Vortgang restauratie.
Inmiddels zijn de laatste twee graftrommels door ons
voor restauratie in Veenhuizen aangeboden. Het gaat
om de trommels die horen op de graven van Klaas Jans
de Hey (1853 – 1925) en Hermanus J. Houwer (1870 –
1945) De graftrommel van Hermanus J. Houwer is de
‘jongste graftrommel’ op de begraafplaats, maar ligt er
inmiddels dus ook al meer dan 70 jaar.
3. graftrommelsteunen en winteropslagkisten.
Om de graftrommels goed te kunnen tonen aan bezoekers van de
begraafplaats zullen een tiental metalen gegalvaniseerde
grafsteunen worden vervaardigd. Het ‘prototype’ is inmiddels
binnen. De trommels komen allemaal onder eenzelfde hoek op de
graven te staan. De trommels zullen aan de steunen worden
vastgemaakt die in de afdekplaten op de graven worden
bevestigd zodat zij ook bij een flinke storm op hun plaats blijven
staan/liggen.
Inmiddels heeft bouwbedrijf Stellingwerf uit Elsloo een 10 tal stapelbare houten
opbergkisten voor ons vervaardigd. De kisten zullen worden gebruikt om de
graftrommels tijdens de wintermaanden in op te bergen. Op iedere kist komt een
bordje met de naam van de overledene. Schildersbedrijf Dijkstra uit Oosterwolde
heeft de kisten inmiddels met blanke lak geverfd.
4. Open monumentendag.
Op 10 september organiseerde de Gemeente
Ooststellingwerf een open monumentendag.
Daaraan deed de Hervormde Gemeente Elsloo
ook mee, omdat zowel de kerk als de
klokkenstoel rijksmonument zijn. Wij hebben van
de gelegenheid gebruikt om een graftrommel
expositie te organiseren. Jannie Bronkhorst,
vrijwilligster bij het Graftrommelatelier, werkte
aan de restauratie van een trommel, maar we
toonden ook trommels die al klaar zijn en de laatste twee trommels die nog

gerestaureerd moesten worden. Die zijn inmiddels ook in Veenhuizen afgeleverd.
Zo’n 50 bezoekers, waaronder wethouder Sierd de Boer, bezochten de kerk en
namen een kijkje bij de graftrommel expositie in het Karkehus. Trouwens, op de
flyer die de Gemeente Noordenveld uitgaf i.v.m. open monumenten dag stond
een Elsloose graftrommel!
5. Lichtjesavond in Elsloo

Op vrijdagavond 17 november wordt op de
begraafplaats achter de dorpskerk in Elsloo een
lichtjesavond georganiseerd. Tijdens
lichtjesavond krijgen aanwezigen de
gelegenheid om gezamenlijk hun overleden
geliefden te herdenken op de sfeervol verlichte
begraafplaats achter de kerk. Daarbij is
iedereen welkom. Na afloop drinken de
aanwezigen gezamenlijk koffie in een grote tent achter de kerk. Wij gaan
proberen om die avond de graftrommels die gerestaureerd zijn op de
graven te plaatsen. Met de firma Gerdo Heite zijn inmiddels afspraken
voor het opknappen van de graven en grafstenen van de zgn
graftrommelgraven.
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