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Stemmen overnieuwe kerkdeuren

GAJ/VWB-K3 (Arnhem) voorziet de hoge raampartijen van de dwarsbeuken van draaideuren.
De glazen ingang komt in de muur onder het raam. Aan de Dudokzijde draaien de deuren aan een
stijl die zich midden in het glas-in-loodraam en de deuropening bevindt. Aan de Marktzijde draaien
de deuren om scharnierpunten aan weerszijden van het grote venster. De deuren kunnen dicht.
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In de middeleeuwen liep je in Arnhem zo vanuit de Koningstraat door de Eusebiuskerk naar de Markt.
Die tijden gaan herleven, als een van de vijf ontwerpen voor zijdeuren in de dwarsbeuken van de kerk
wordt uitgevoerd. Welk ontwerp het wordt? Daar mag iedereen zijn zegje over doen. Op de website van
de Stichting Eusebius Arnhem kan gestemd worden (niet op de site dg.nl van De Gelderlander). De
uitkomst van die stemming geldt alleen als advies aan het bestuur van de stichting, dat het besluit neemt.
Maar dat bestuur zal een overduidelijke winnaar waarschijnlijk niet achteloos naast zich neerleggen.
Voor het maken van een ontwerp was in heel Nederland belangstelling. Je kunt het je voorstellen: wie
weet gaat een aanpassing aan een gotische kerk ook wel weer eeuwen mee. Eeuwige roem! Er meldden
zich 92 ontwerpers, waarvan een jury er zes selecteerde die hun ontwerp in detail mochten uitwerken.
Van die zes heeft één zich teruggetrokken.
Alle ontwerpers hebben gepoogd zich aan te passen aan de twee geheel verschillende zijden die de kerk
heeft: een intieme, aan de kant van Arnhems Meisje en Dudok, en een winderige, aan de kant van de
Markt. Iedereen kiest voor doorzichtige, glazen deuren; het verschil zit hem in wat bij en om die deuren
gebeurt.
Het is de bedoeling dat het ontwerp volgend jaar wordt uitgevoerd. Geld is er nog niet. De Stichting
Eusebius gaat ervan uit dat dat er komt. Net zoals ze hoopt dat er nog 19 miljoen euro beschikbaar komt
om de restauratie van de kerk af te maken.
neusebius.nl en dg.nl/eusebius
1
about:blank

1/2

24-6-2016

Stemmen overnieuwe kerkdeuren

5

about:blank

2/2

