Parochie bestuur

Cijfers en feiten bij het verzoek om een bijdrage
De Oud-Katholieke parochie St Willibrordus is een parochie van de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland. De Oud Katholieke Kerk van Nederland is een kleine, katholieke kerk die deel uit maakt
van de Unie van Utrecht waartoe ondermeer ook behoren de Oud-Katholieke kerken in Oostenrijk,
Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. De Oud-Katholieke Kerk en de Anglicaanse kerk erkennen elkaar.
De Oud-Katholieke Kerk in Nederland telt 5500 leden verdeeld over 26
parochies. In Arnhem telt de parochie 165 leden die beschikken over een
eigen kerkgebouw aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 3 in Arnhem.
Het kerkgebouw is in 1941 gewijd door de toenmalige bisschop
mgr Rinkel. De kosten werden deels door de landelijke kerk gedragen.
Het gebouw is sober ontworpen en uitgevoerd in baksteen. In de oorlog
zijn kerk en pastorie zwaar beschadigd. Na de bevrijding heeft men een en ander snel hersteld, zodat
in augustus 1945 de kerk opnieuw gewijd kon worden.
De Arnhemse parochie bestaat sinds 1907 en had als functie de Oud-Katholieken in het oosten een
kerkelijk thuis te bieden. Van oudsher zijn de meeste Oud-Katholieken te vinden in het westen van
Nederland. In 1946 kreeg de parochie een eigen pastoor.
Kosten pastoraat
€ 16 000
Kosten
gebouwen
€ 11 000
De inkomsten van de parochie liggen rond de € 35 000. Dit dekt de
Kosten activiteiten
€ 8 500
kosten voor pastoraat en het dagelijks onderhoud van de gebouwen en
Totaal
kosten
€ 35 500
de kosten voor de eredienst. Het laat geen ruimte voor reserveringen
voor groot onderhoud. Daarvoor moet de parochie een beroep doen op de gemeenschap.
Het statuut van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is te vinden op de landelijke website:
http://www.okkn.nl/pagina/878/statuut,_reglementen,_instructie

De website van de parochie geeft een beeld van de huidige activiteiten in
de parochie. Een model van de toren is het middelpunt van de
geldwervingsacties in de parochie.

Aannemer
Zand en grind
Kelder
Totaal

€ 34 000
€ 1 000
€ 10 000
€ 45 000

De kosten van het project bestaan voornamelijk uit kosten voor de aannemer. Het merendeel is
nodig voor herstel van het voegwerk en herstel van de aansluitingen tussen daken en muren. Om in
de toekomst aantasting van het metsel werk te voorkomen wordt aan de noordzijde een dakgoot
aangebracht. Hierdoor blijft de noordkant in de toekomst droger, waardoor de slijtage van het
voegwerk, wordt gereduceerd.
Kleinere bedragen zijn nodig voor het ophogen van de tuin en het aanbrengen van een grindrand
rond de kerk, eveneens met het doel de muren tegen opspattend water te beschermen. Deze
werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Tenslotte is er nog een natte kelder. Deze kan
droog worden gemaakt, wat natuurlijk veel beter is voor gebouw en installaties.
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