Sint Willibrordus kraakt in zijn voegen
Help mee en steun het herstel van de kerk op Molenbeke
Tot 1941 had de oud-katholieke parochie Sint Willibrordus in Arnhem maar één grote wens: een eigen
kerkgebouw. Een echte kerk, met een altaar, een echt orgel, gebrandschilderde ramen, een heuse pastorie en
een klokkentoren. Een echte kerk, in plaats van het tot kerkruimte omgebouwde woonhuis in de wijk Klarendal,
waar de parochie al zo lang haar vieringen hield.

In 1941 was het zover. Ondanks de toenmalige schaarste aan materialen
werd er aan de Adolf van Nieuwenaarlaan in de wijk Molenbeke een
bescheiden maar perfect geproportioneerde kerk met pastorie
gebouwd. Het ontwerp was van de bekende Arnhemse stadsarchitect
Gerrit Feenstra (1890 – 1985).

Gedurende de meer dan zeventig jaar van
haar bestaan heeft de Sint Willibrorduskerk
al veel moeten doorstaan. In de oorlog
werden kerk en pastorie zwaar beschadigd
bij een bombardement. In de loop van de
jaren werd er voortdurend hersteld,
verbouwd, verfraaid en verbeterd.

Tot voor kort leek de kerk in een
alleszins redelijke staat te verkeren.
Recente inspecties brachten echter
allerlei problemen aan het licht, zoals
verkruimeld en weggespoeld voegwerk
en verrotte delen van de dakconstructie. Zonder snel en ingrijpend
herstel komen kerk en pastorie in
gevaar. Het kerkbestuur hoopt in de
tweede helft van 2014 met de
hoognodige renovatie te beginnen.

Een dergelijk grote opknapbeurt kost veel geld. Experts hebben
het benodigde bedrag geraamd op meer dan € 45.000. De
Arnhemse Oud-katholieken zijn trots op hun kerk, en ze dragen
graag bij aan haar instandhouding. De kosten van dit groot
onderhoud gaan de draagkracht van de kerkgemeente echter
verre te boven.

Om die reden vraagt de oud-katholieke parochie Sint Willibrordus in
Arnhem momenteel financiële ondersteuning aan fondsen, bedrijven,
omwonenden en andere belangstellenden.
Met die steun kan de bijzondere wijkkerk Sint Willibrordus behouden
blijven voor de bijzondere
wijk Molenbeke.

Daarom roepen we iedereen op:
laat de Sint Willibrordus niet langer in zijn
voegen kraken, en steun het herstel.
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