Nadat de toren in 1857 door een
blikseminslag grotendeels verwoest
werd, kon hij mede door de toenmalige
offervaardigheid van de Sittardse burgers
in ere worden hersteld door architect en
kerkbouwmeester P.J.J. Cuypers.
Ook in 1985 werd de toren nog eens
gerestaureerd en nu, 35 jaar later, is het
wederom tijd voor groot onderhoud en
restauratie. Mergel- en metselwerk dient
te worden vernieuwd en gerestaureerd
en o.a. glas-in-loodramen en galmborden
worden vervangen.
Het comité ‘dao baove in d’n tore’ luidt
de noodklok en zet zich in om de laatste
€ 325.000 bij elkaar te krijgen om de
toren nogmaals in ere te herstellen.
HET IS VIJF VOOR 12!
Uiteraard hopen we ook nu, net als in
1861, op dezelfde medewerking en
bereidheid tot donaties van de Sittardse
burgers en bedrijven. De Toren is van
iedereen en de restauratie willen we
dan ook daadwerkelijk samen met u en
alle bewoners en bedrijven van Sittard
bewerkstelligen.
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ADOPTIEPLAN

NAAST DE DIVERSE
SPONTANE INITIATIEVEN EN
DONATIES HEBBEN WE DIT
ADOPTIEPLAN GEMAAKT.
We maken het hierdoor mogelijk om nieuwe
en gerestaureerde onderdelen van onze toren te
adopteren en zo samen te zorgen
voor het herstel ervan. Adoptie is al mogelijk
vanaf € 50,- (prijzen per stuk)

PARTICULIER

Je adopteert b.v. een mergelblok of een compleet
hoektorentje. Ook de heilige Petrus, die volledig
wordt gereconstrueerd, wordt ter adoptie
aangeboden.
Bij iedere adoptie zit een officieel
adoptiecertificaat en een inschrijving in het
adoptieregister dat, na voltooien van de
restauratie, zal worden gepubliceerd en in de kerk
zal worden geplaatst. Op deze manier is de toren
straks niet alleen de trots van heel Sittard, maar
ook een gezamenlijk bezit.

MKB / GROOTBEDRIJF

01
MERGELBLOK
STANDAARD

07
LUCHTBOOG

€ 50,-

€ 1.500,-

02
MERGELBLOK
GEPROFILEERD

08
MERGELLIJST RONDOM UURWERK

€ 100,-

€ 2.000,-

03
DRIEPAS

09
BALUSTRADE

€ 250,-

€ 2.500,-

04
VIERPAS IN
HOEKTORENS.

10
MERGELDAK
TORENTRAP

€ 500,-

€ 5.000,-

05
VIERPAS OP
TOREN

11
MERGEL- EN BAKSTEEN
WERK LANTAARN

€ 750,-

€ 7.500,-

06
GALMBORDEN

12
HOEKTOREN

€ 1.000,-

€ 10.000,13
BEELD H. PETRUS

€ 15.000,-

