K erkje van Zwillbrock
opgeknapt
Onlangs is de meerjarige restauratie
afgerond van het prachtige barokke
kerkje van Zwillbrock (net over de
Duitse grens bij Groenlo). Dit kerkje,
gewijd aan de heilige Franciscus van
Assisi, heeft als bijnaam ‘de barokke
parel van het Munsterland’. De DuitsNederlandse Vriendenkring droeg
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dit project. De kerk werd overigens
eerder tussen 1958 en 1961 onder
leiding van Edgar Jetter ook al grondig
gerestaureerd.
De oorspronkelijke kapel van de
franciscanen op die plek trok begin
18de eeuw zoveel kerkgangers (ook
uit de Achterhoek en Twente) dat
een nieuwe grotere kerk noodzakelijk
werd. In de Achterhoek waren velen katholiek
gebleven, terwijl zij hun geloof sinds de Reformatie
niet meer openlijk mochten belijden. Een kerk pal
over de grens bood uitkomst en er waren meer van
dergelijke ‘missieposten’ vlakbij de NederlandsDuitse grens.
Het nieuwe kerkgebouw is het huidige barokke
kerkje, dat in 2017 300 jaar bestaat. Deze kerk, die
in de Tweede Wereldoorlog onbeschadigd bleef, trekt
nog altijd Duitse en Nederlandse kerkgangers en is
daarnaast een geliefde stop op toeristische tochten
in de fraaie omgeving: bij Zwillbrock ligt onder

meer het Zwillbrocker Venn met de meest noordelijk
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Het franciscaner klooster waartoe de kerk
oorspronkelijk behoorde, werd in 1811 tijdens de
Franse overheersing gesloten en de omliggende
kerkelijke landerijen werden verkocht. Niet veel later
is het klooster afgebroken.
Tijdens het onlangs beëindigde uitgebreide
restauratieproces zijn het orgel (met 1.700
orgelpijpen die stuk voor stuk gereinigd moesten
worden), de glas-in-lood ramen, de altaren en
de biechtstoelen alle opgeknapt. Ook is er een
nieuwe glazen deur met bronzen elementen
geplaatst.
De omgeving van het kerkje van Zwillbrock
is eveneens onder handen genomen: zo
maakt een nieuw gebouwde ‘kloostermuur’
met smeedijzeren staven het mogelijk te
visualiseren waar het vroegere franciscaner
klooster stond. Zo is nu ook de omvang
van het binnenhof van het klooster te
ervaren. Een moderne Kruisweg zorgt voor
de begrenzing van het Kloosterhof – in de
barokkerk kon een passende neobarokke
Kruisweg geplaatst worden. Verder
werd het kerkplein opnieuw ingericht,
is de begraafplaats opgeknapt en werd
archeologisch onderzoek rondom de kerk
uitgevoerd.
Meer info: www.barockkirche-zwillbrock.de
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