Het karakteristieke

witte kerkje mag op geen enkele ansichtkaart van Ubbergen ontbreken.
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·Stralende toekomst wit kerkje
Overleden kerkvoogd laat restauratieplan achter
Door onze verslaggever
UnI ~ ~;EN - Voor het markante
wiu, .crkje van Ubbergen komt
een einde aan een donkere periode van vergetelheid en verwaarlozing. De onlangs overleden kerkvoogd ir. G.r. Schuiler heeft een
klinkend restauratie plan achtergelaten, dat het Nederlands Hervormde godshuis uit de veertiende eeuw in oude luister moet
herstellen.
Onder impuls van vrijwilligers
van de stichting Ilet Kerkje van
Persingen
is al een eerste
schoonmaakactie
gestart. Het is
de bedoeling
dat exposities,
kleinschalige concerten en andere passende culturele activiteiten
tijdens de verbouwing van Persingen worden ondergebracht in Ubbergen.
,,Als tegenprestatie
verrichten
wij, met hulp van de zeeverkenll'·,....._·an De Batavieren, hand- en
SI Jiensten",
vertelt Bart de
Groot van Het Kerkje van Persingen. "Er stonden hier allerlei
spullen VO()l' rommelmarkten
op-

geslagen. Die zijn inmiddels opgeruimd. Ook de vloerbedekking
die op de plavuizen was geplakt,
hebben we met veel moeite weten te verwijderen. Er zijn jammer genoeg wel lijmsporen achtergebleven op die prachtige tegels. Daar moeten we nog een
geschikt schoonmaakmiddel
voor
vinden."

Contrast
Het kerkje zal al vanaf eind februari weer bruisen van de activiteiten. Voor die tijd wordt nog
een open huis gehouden voor
kunstenaars, koren en andere potentiële gebruikers.
Die aandacht staat in schril contrast met de stilte die de afgelopen jaren in het kerkje heerste.
Alleen op woensdagmorgen
was
er enig leven als enkele handwerkende dames het godshuis gebruikten voor hun creatieve uitspattingen. Die club verhuist tijdel ijk naar de naburige Refter.
Daarvóór werd het kerkje gehruikt als stiltecentrum voor het

retraitehuis'

'vegetarisch

Schoonoord.

.Houtwurm
De eerste opruiming is een voorbode van de grondige restauratie
die binnen afzienbare tijd opgestart moet worden. Er is drie ton
nodig om kerkje en begraafplaats
weer enigszins toonbaar te krijgen. Over de subsidieaanvraag
worden binnenkort
gesprekken
gevoerd met ambtenaren van de
gemeente Ubbergen.
Zo moet het pleisterwerk dringend vervangen worden. Binnen
is het gaan bladderen vanwege
het vocht, buiten heeft mos het
witte kerkje een grauwe kleur
gegeven. Torentje en zolder moeten behandeld worden tegen de
houtwurm. De twee kleine klokken, die dateren uit 1647, moeten
weer aan het luiden slaan.

Begraafplaats
Voor ir. G.P. Schuiler was het een
oude wens om zo mogelijk weer
ere-diensten
te gaan houden in
Ubbergen. lIet is niet toevallig

------.,.

.

.»« tf~/cley-/ander

dat juist hij do restauratic in dp
str-igors wl t P. De vr!'lgppn'zell
kerkregent stond ook al aan dp
basis van de opknap van de St.
Stevenskerk
in Nijmegen. !lij
werd onlangs als laatste tel' aarde
gesteld op de begraafplaats rond
het witte godshuis van lIhhergpn.
Ook dat kerkhof ligt er desolaat
bij. "Veel zerken zUn geknakt",
sombert. hij. "Omdat het grafkolders zijn, is er gevaar dat zo naar
beneden vallen. Ik wil alle graven
invent ariscren; een overzicht st ckening is al klaar. Daarna kunnen we wellicht de Iamilielcdcn
benaderen of ze misschien mee
willen betalen aan de opknap van
het kerkhof."
Tussen de 1:~Ograven - waarvan
enkele uit de 17<1e eeuw - 1)('vindt zich de laatste rust plaats
van dl'. Abraham Scholl van Egmond, vriend van de schrijver
Ilildebrandt. Verder vallen er op
de stenen namen to lezen van
bekendheden
als
Bijlevold,
Graadt van Hoggen ril lIrPlllstra,
die allen f'en straat naar zich
vernoemd kregen.

