
Van pomphouder 
tot kerkdirecteur 

ARNHEM 

Petra van Stijn uit Velp wordt de baas 

van de Eusebiuskerk 

PIET VENHUIZEN 

Wat doe je als je je benzinestation hebt 

verkocht aan Shell? Dan word je 

directeur van een reusachtige 

middeleeuwse kerk. Zo is het in elk geval 

gelopen met Petra van Stijn, de nieuwe 

directeur van de Arnhemse Eusebius. 

Eigenlijk is ze lerares Frans. 

Petra van Stijn woont in Velp, maar ze 

komt uit een bekende Arnhemse 

ondernemersfamilie. Haar 

overgrootmoeder reisde eind 

negentiende eeuw al naar Silezië voor 

het beste pootgoed voor haar handel in 

aardappelen en teeltgroente. Haar vader 

is de uitvinder van de mengkraan en 

eigenaar van een kolenhandel die later  

benzinestation werd. Zelf verhuisde en verkocht ze de pomp en heeft ze nu haar 

handen vrij. Ze is nog wel de eigenaar van een wasserij in het Spijkerkwartier. 

Pomphoudster wordt kerkdirecteur. Hoe is het zo gekomen? 

"Ik was al bestuurslid van de Stichting Eusebius, de stichting die de kerk in eigendom 

heeft. Ik was betrokken bij de fondsenwerving en bij de exploitatie van het gebouw. 

Directeur Bert de Jong was vertrokken en zou geen opvolger krijgen. Die restauratie 

sleepte zich immers maar voort, we konden weinig ondernemen. Nu is dat allemaal 

anders geworden. In 2019 is de steiger weg bij de toren, in 2020 moet de restauratie 

van het schip zijn afgerond. Die kerk moet gaan draaien als een tierelier." 

Een kerk draait toch vanzelf? Elke zondagochtend om tien uur? 

"De Eusebius is al lang geen kerk meer. Het is een zaal met eens per maand een 

kerkfunctie; dat laatste vinden we trouwens wel erg belangrijk. Graag veel trouwerijen 

en rouwdiensten hier! Verder kunnen we het gebouw voor alles gebruiken wat we 

maar willen, als het de waardigheid ervan maar niet aantast. Hier geen 

kickboksgala's! Wel concerten, festiviteiten, vergaderingen, presentaties. De 

gemeente heeft vorig jaar de akoestiek verbeterd, dus je kunt hier nu een spreker 

goed verstaan. We hebben ook twee kleine zalen, dus we kunnen groepen 



accommoderen vanaf twintig mensen. Het moet hier een gaan en komen van 

mensen worden." 

En dat is uw taak? 

"En van de professionele medewerkers van de kerk. We kunnen nu ook weer aan 

fondsenwerving doen. We willen in de zijkanten van de kerk grote deuren bouwen en 

daar moet nog geld voor komen. Ook trouwens voor de restauratie van het schip. En 

voor de museumfunctie die we de Eusebius willen geven." 

Dat is veel tegelijk. Wanneer moeten die deuren er zijn? 

"Voor de 75ste herdenking van de Slag om Arnhem in 2019. Daar mikken we op. Het 

ontwerp is al bekend. Het worden glazen deuren, die ook kunnen dienen als 

expositieruimte. Nog dit jaar krijgen we trouwens de langverwachte glazen bakjes 

aan de top van de toren. Je stapt dan als het ware de toren uit en het niets in. Voor 

wie dat niet durft, leggen we heus een kleedje neer, haha. Dan lijkt het toch of je 

vastigheid onder je voeten hebt. Die glazen uitkijkpunten, die worden een sensatie." 

En die museale functie? 

Aan de Koningstraatkant van de kerk, onder twaalf gesloten vensters, komen twaalf 

opstellingen te staan. Twaalf plekken die de geschiedenis van de Eusebius laten 

zien, vanaf de Maartenskapel in 950 tot heden. Een bureau is bezig met een plan." 

Er staat heel wat te gebeuren. Plus dan nog de groei van het aantal evenementen. 

Waarom bent u degene die dit het beste kan? 

"Tja, misschien omdat het met klanten te maken heeft? Shell wilde mijn 

benzinestation aan de Westervoortsedijk overnemen vanwege het door mij 

ontwikkelde 'bakeryconcept', oftewel de broodjeshoek. Aan de snelwegen lukt het de 

oliemaatschappijen wel om broodjes te verkopen, maar daarbuiten niet. Mij lukte het 

wel. Waarom? Omdat ik oog heb voor wat de klant wil. Alles moet kloppen. Zo wil ik 

ook voor de Eusebius aan de gang." 

Toch nog even: uw vader was de uitvinder van de mengkraan? 

"Haha, dat is een open zenuw. Hij ontwikkelde in de jaren 50 de mengkraan, maar de 

tijd was er niet rijp voor. Niemand was erin geïnteresseerd. Voor het patent betaalde 

hij elk jaar 150 gulden. Tot 1969, toen is hij ermee gestopt. De rest is geschiedenis. 

Afijn, hij had multimiljonair kunnen zijn. Maakt weinig uit. Hij was toch wel 

doorgegaan met werken." 

Paspoort 

Petra van Stijn (53). 

Opleiding: MO Frans. Nooit voor de klas gestaan. 

Van 1986 tot 2015 eigenares brandstoffenhandel VéBé Van Steijn aan de Van 

Oldenbarneveldstraat, later aan de Westervoortsedijk. 

Bestuurslid ondernemersvereniging OKA (8 jaar). 



Voorzitter OKA Services (4 jaar). 

Voorzitter Vice Versa (club vrouwelijke ondernemers; 6 jaar). 

Voorzitter Bèta, brancheorganisatie tankstations (3 jaar). 

 

Bij de foto: Petra van Stijn in haar nieuwe werkomgeving. 
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