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Voorwoord 

 

Dit herinneringsboekje staat stil bij het gedachtegoed en de 

symboliek van de Verrijzenis van de Heer: een moderne kerk, 

vernieuwend en passend in de tijdgeest van het Tweede Vaticaans 

Concilie.  
 

Bovendien wordt stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de 

kerk in Schiebroek-Zuid en de toenmalige parochie, het pastoraal 

leven en de ontwikkelingen tot aan de dag van vandaag  

 
In dit boekje is veel informatie overgenomen uit de jubileumuitgave: 
"40 jaar LEVEN in de parochie Verrijzenis van de Heer" dat in 
november 2000 werd uitgebracht. Ook is gebruik gemaakt van: 
gepubliceerde krantenartikelen, het consecratienummer van “Ons 
Eigen Parochieblad” uit juni 1964 en ander archiefmateriaal van de 
parochie. 

  



 

KERNWAARDEN BIJ DE OPRICHTING - EN DOOR DE JAREN HEEN - 

VAN DE PAROCHIEGEMEENSCHAP VAN DE VERRIJZENISKERK 
 

De boodschap van pastoor Betjes aan alle 
parochianen bij de oprichting van de 
parochie was om “te helpen bij het tot 
stand brengen van de nodige parochiële 
instellingen ter bereiking van een 
bloeiend godsdienstig leven in de nieuwe 
parochie”.  
 

Bij de consecratie van de kerk Verrijzenis 
van de Heer noemde hij een aantal “grote 
gedachten” - kernwaarden - over de 
opbouw en de bouw van de nieuwe kerk: 
 

“Onze wijk is een uitgesproken woon-
wijk. In het parochiegebied staat geen 
enkel oud huis en er woont daarom ook 
geen reeds bestaande kern. Het eerste 
huis werd zes jaar geleden betrokken en 
deze intocht heeft drie jaren geduurd . . .” 
 

 “In deze omgeving zijn wij als katholieken 
een groep met een eigen overtuiging en 
levenshouding. Maar ten volle streven we 
ernaar medebewoners te zijn met een 
diep respect voor ieders overtuiging. We 
willen mede-menselijk zijn op alle vlak.  
 

We kunnen geen goed christen zijn 
zonder de polsslag van onze tijd te voelen 
en de leefbaarheid daarvan te vertalen.” 

 



 

“Deze katholieke gemeenschap heeft in korte tijd met een 
offervaardigheid welke ieders bewondering opwekt, een nieuwe 
kerk gebouwd met de daarbij noodzakelijke inventaris en 
accommodatie.” 
 

“Persoonlijk ga ik uit van de gedachte dat de kerk - verzamelplaats 
van de gemeenschap - wel een geheel eigen benadering moet 
hebben door woord en sacrament, maar daarbij toch een exponent 
moet zijn van de wijk waarin wij wonen en aansluiting moet hebben 
aan de woningen waarin onze vreugde en onze zorgen, onze idealen 
en onze tekorten liggen. Onze architect heeft op een sprekende en 
zeer verheven wijze aan deze gedachte vormgegeven.” 

 

“Er is een wisselwerking: de nieuwe kerk moet bij ons passen maar 
wij moeten ons ook aanpassen. De grote gedachte van onze 
geloofsbeleving is blijvend, maar daar omheen is er veel gebonden 
aan tijd en plaats. In de veranderende wereld waarin wij leven ga je 
niet op de oude voet door alsof er niets aan de hand is. Ik weet dat 
dit voor de parochianen soms een moeilijke zaak is en dat niet 
iedereen gemakkelijk went aan een nieuw klimaat. Maar we 
bouwen deze kerk niet alleen voor onszelf: ook voor onze kinderen 



 

en kleinkinderen en nog vele geslachten. Dit vooruitzien blijft een 
zoeken en we kunnen het slechts op kleinmenselijke manier: maar 
je moet het toch doen om verantwoord te zijn.” 
 

“De Verrijzeniskerk is gebouwd op samen-zijn met de Heer in ons 
midden. Daarmee is de verantwoordelijkheid verplaatst.”  
 

“Grote waarde in deze opzet heeft het ‘gesprek’. Kenmerkend 
echter moet blijven dat we alles samen doen in vrijheid. Het gaat 
niet om een vast standpunt: binnen een afgepaald terrein zoeken 
we samen naar datgene wat ons met God verbindt en onderling 
gelukkig maakt. Deze vrijheid is zeer belangrijk: samen-zijn kan 
gemeenschap zijn maar mag nooit massa worden.” 
 
Aan deze kernwaarden is ook door de pastores De Korte en 
Oosterwijk vastgehouden. Dit blijkt ook uit de “bruidschat” die de 
verrijzenisparochie meenam bij de fusie in 2001 naar de nieuwe 
parochie De Vier Evangelisten: 

• Een kerk uitgegroeid tot een gemeenschap waarin de leken - 

allen vrijwilligers - in nauwe samenwerking met priester en 

pastor hun toenemende taken en bevoegdheden op zich hebben 

genomen, ook op het terrein van de liturgie. 

• Een hecht gestructureerde organisatorische vorm waarin 

kerkbestuur, inspraakorgaan en pastoraatsgroep in goed overleg 

de hoofdlijnen van beleid zowel in materiële als in spirituele zin 

vaststellen. 

• Een diaconie met vele en velerlei taken, die geheel zelfstandig 

werkt in nauwe verbondenheid met onze parochie. Een 

constante zorg en specifieke aandacht voor de senioren zijn 

vaste elementen daarin. 

• Een gemengd koor. 

• Een netwerk van werkgroepen. 



 

• Goede en praktische vormen van regelmatige oecumenische 

samenwerking . 

• Concrete en steeds terugkerende aandacht en zorg voor 

belangen buiten de eigen parochiegrenzen en buiten de 

landsgrenzen. 

• Actieve deelname aan landelijke, bisdommelijke en dekenale 

activiteiten, met bijzondere aandacht voor een drietal 

missionarissen. 

• Hartelijke betrekkingen met een drietal verpleeg- en 

verzorgingshuizen in de wijk. 

• Een jaarlijkse ontmoeting met de Surinaamse parochie.  

• Een pastor met een grote inzet, empathie en ervaring, die weet 

wat hij wil maar evenzeer weet wat de vrijwilligers willen. 

 

SYMBOLIEK VAN DE VERRIJZENISKERK 

In maart 1961 werd de heer J.G. van Heck door het kerkbestuur  
ontvangen. Hij had als architect al veel gebouwd, maar de opdracht 
een kerk te bouwen leek hem een echte uitdaging.  



 

Hij had al uitvoerig met de pastoor gesproken, en hij wist in grote 
lijnen wat de pastoor wilde: 

• een kerk, waar alle gelovigen met de Heer aan tafel zijn, 

• een kerk, waar alle sacramenten hun teken hebben, 

• een brede kerk, tweeëndertig meter breed, drieëntwintig meter 

diep.  
 

Door de grote breedte kunnen doop en biecht hun eigen teken krijgen 

voorin de kerk. De vloer van de kerk zal langzaam naar beneden aflopen, 

tot waar het koor oprijst. Midden op dat koor de offertafel. Van achter die 

offertafel, het altaar, zal de priester de H. Mis opdragen met het gezicht 

naar het volk, zoals dat in die jaren vlak voor het concilie gebruik begon te 

worden. Links van de priester, vanuit de plaats achter de altaartafel met 

het gezicht naar het volk de ambo, vanwaar de lezingen worden 

voorgedragen en de preek gehouden wordt. Rechts het sacramentsaltaar, 

dicht bij de doopvont. En in het midden in de achtermuur een permanente 

zetel, een cathedra, zoals in de vroegchristelijke kerken. Bedoeld als zetel 

van de eigenlijke voorganger, de bisschop. Teken ook van het Heilig 

Vormsel, door de bisschop vanaf zijn zetel toegediend. 

 

Ook het zangkoor staat vooraan, in het zicht van allen. Geen hoge 

zangzolder, zoals in zo vele oudere kerken.  



 

De kerk zal worden genoemd: “Kerk van de Verrijzenis van de Heer”. Het 

kerkgebouw zelf zal symbool zijn van deze naamgeving. Als men de kerk 

inkomt, daalt men af met Christus in het graf: men legt de oude mens af 

om met Christus te verrijzen tot een nieuw leven. Van dit laatste getuigt 

het “geopende graf”, het plafond dat omhoog geknikt aan alle zijden het 

licht van de hemel naar binnen laat stralen. Langs de hele achterkant van 

de kerk een prachtige glaswand met gekleurde ingetekende vlakken.  
 

Over het bouwconcept werd onder andere gezegd: “Bewonderingswaardig 

is de drastische doorbraak van de eeuwenlang volgehouden verticale 

bouwstijl. De Verrijzeniskerk is languit op de aarde gaan liggen. Wat dit 

betreft heeft de kerk wat meer te maken met de menswording van God. 

Ook het altaar ligt duidelijk zichtbaar voor ons uitgestrekt. Dat de banken 

consequent parallel daaraan gehouden 

zijn, onderstreept het contact tussen daar 

en hier, tussen de verlossing en wijzelf. 

Dat het doopvont uit zijn schuilhoek 

tevoorschijn is gekomen, accentueert op 

een heilzame manier de 

verantwoordelijkheid van de mensen in 

de kerkbanken voor de dopeling.” 

 

In de kranten stonden na de bezichtiging van de kerk de volgende koppen: 

“Verrijzeniskerk van Schiebroek bezinning op het essentiële” en “Vanuit 

het sacrale een relatie met de woonwijk.” 

 

Ook wordt herhaalde malen gesproken over de vele bijzonderheden van 

de bouw, die de Verrijzeniskerk van het begin af tot een monument voor 

het zestiger jaren katholicisme gemaakt hebben: 

• De aflopende vloer, waardoor men als vanzelf naar het priesterkoor 

afdaalt. 

• De ruime biechtstoelen, die meer als biechtkamertjes gezien worden. 

• De rij zitbanken zonder knielmogelijkheden, zodat iedereen de liturgie 

op eigen wijze kan beleven. 



 

• De bisschopszetel, die permanent beklemtoont, dat de 

bisschop vanouds de voorganger is in de liturgie. 

 
 
 
 
 
 

Over de uitgebrachte kunstwerken zegt architect J.G. van Heck:  
 

 

“Om een zo groot mogelijke 

eenheid te krijgen werd 

besloten alle 

“gebruiksvoorwerpen” in 

brons te gieten zonder 

verdere versieringen, zodat de vorm voor zichzelf 

spreekt. Deze achtergrond (de vorm moet voor zichzelf 

spreken zonder versieringen) is de feitelijke achtergrond 

bij de gehele opzet van de kerk geweest en is naar ik meen ook de 

achtergrond van de liturgievernieuwing die komende is.” 
 

“Het mozaïek van Zijlmans op de achterwand van het Sacramentsaltaar 

geeft een beeld van de tocht van het volk Gods door de woestijn, 

voortdurend gesterkt door de aanwezigheid Gods. Het eveneens door 

Zijlmans ontworpen gekleurde glas in kerk en Mariakapel wil in feite niet 

meer zijn dan een teken van vreugde over de Verrijzenis, waaraan wij 

allen, door Christus, deel hebben.” 

De Kunstenaars en hun kunstwerken 

R. de Gier tabernakel, godslamp, processiekruis, 

ambo, kandelaars en wierookvat; 

B. Zijlmans al het gekleurde glas in de kerk, het 

mozaïek achter het tabernakel en de 

glas in betonwand in de Mariakapel; 

H. van de Plas het Mariabeeld; 

J. Vlasblom de verrezen Christusfiguur op de 

hoeksteen, terwijl hij bovendien de 

buitencontour van het uitgebouwde 

Sacramentsaltaar ontwierp. 

 



 

 

“ Het Mariabeeld van Van de Plas laat een lieflijke, jonge vrouw zien, 

symboliserend de eerste gelovige. Ook hier een duidelijke hoofdvorm 

zonder toevoegingen, in koper gedreven, zwevend voor de achterwand, in 

harmonie met het lichtspel in kleur van de glas in betontegels.” 

 

“De Verrijzenisfiguur van Vlasblom, aangebracht op 
de voorzijde van de boven de grond zwevende 
hoeksteen, is het beeld van Christus die de dood 
heeft overwonnen, niet lieflijk of zacht, maar sterk 
en indrukwekkend, in één grote bronzen vorm.” 
 

 
 
 
 

 

Het processiekruis is zeer modern en is een 

versmelting van de lijdende en de triomferende 

Christus geworden. Het corpus is doorboord en 

kreeg daardoor een zekere ijle vorm die zich 

voortzet in het kruis zelf dat feitelijk uit een 

dubbele contour bestaat. 
 

 

Over de uitvoeringen van de kunst zegt de architect: “zoals de gehele 

natuur op eigen wijze, onbewust een loflied zingt op zijn Schepper, zingt 



 

ook de bewust scheppende kunstenaar een lied, ieder op zijn eigen wijze. 

Dat de samenzang van al deze klanken binnen de ruimte van de 

architectuur voor u inspirerend moge zijn, is de hoop van uw architect.” 

 

HET BOUWPROJECT 
 

Een aantal belangrijke data in de ontwikkeling van de kerk de 

Verrijzenis van de Heer. 

December 
1958 

Huissleutel uitgereikt aan de eerste bewoners van 
Schiebroek-Zuid.  

 De wijk groeit snel; Schiebroek-Zuid zou een 
zelfstandige parochiekerk moeten krijgen. 
Mgr. Janssen benoemt kapelaan Betjes van het 
Stieltjesplein tot kapelaan van de Christus Koning 
met de opdracht een nieuwe parochie voor te 
bereiden. 

04-09-1960 Inzegening houten noodkerk St. Jakob. Het eerste 
kerkbericht kondigt vier missen aan op zondag. 
Vanaf 1 oktober 1960 wordt een vijfde mis 
ingelast. Op 27 november volgt een zesde mis. 

16-10-1960 St. Stephanusschool is ingezegend. 
18-12-1960 Pastoor Betjes wordt geïnstalleerd als eerste pastoor 

van de parochiekerk Verrijzenis van de Heer. 
Maart 1961 J.G. van Heck, architect, wordt uitgenodigd voor 

een gesprek over een kerkgebouw. 
 Meerdere gesprekken volgen. Een schetsontwerp 

van kerk en pastorie wordt gemaakt met een 
globale begroting. De begroting brengt de pastoor 
tot de ontboezeming: “duur zal de kerk wel 
worden, alles is duur. Maar verwacht geen 
kostbaarheid. Eenvoud als kenmerk van het ware; 
eenvoud ook, omdat dit de sociale plicht van onze 
generatie is.” 



 

Augustus 1961 Ten gevolge van de groei van het aantal 
parochianen benoemt de bisschop Kapelaan 
Mourits tot eerste kapelaan van de parochie. 

22-03-1962 Bekendmaking van de definitieve plannen van de 
nieuwe kerk, na verkregen volmacht van de Vicaris-
Generaal om “opdrachten te gaan verstrekken tot 
uitwerking van het schetsontwerp en 
aanbestedingsklaar maken van het plan”. 

09-06-1962 Start van de “Babysitcentrale” van de jongeren. 
14-07-1962 Installatie en eerste presentatie van het 

jongenskoor. 
27-10-1962 Eerste knoopavond voor het kleed van het 

priesterkoor, later gevolgd door het kleed van de 
Mariakapel. 

15-09-1962 Schooljeugd start spaaractie voor de artistieke 
verzorging van de Mariakapel. 

17-12-1962 Eerste paal wordt 

geslagen door 

twee leerlingen 

van de zesde klas 

van de lagere 

school. 

20-04-1963 De jeugd krijgt de 

beschikking over 

de tot “Oase” 

gedoopte keet. 

07-05-1963 Start hobbyclubs 

en in september 

1963 volgen de welpen en kabouters. 

12-08-1963 De eerste steen wordt gelegd. 

19-12-1963 Het hoogste punt is bereikt. 

04-07-1964 Oplevering van de nieuwe kerk. 

11-07-1964 Consecratie van de nieuwe kerk. 



 

PASTOORS VAN DE PAROCHIE VERRIJZENIS VAN DE HEER 
 

Pastoor J.J. Betjes 
Jacob Johannes Betjes werd geboren te 

Assendelft op 11 oktober 1911. Hij werd 

priester gewijd in de Bavo-kathedraal in 

Haarlem door Mgr. J.P. Huibers. Van 1936 tot 

1939 was hij kapelaan in IJmuiden, van 1939 

tot 1944 kapelaan in Roelofsarendsveen, van 

1944 tot 1960 in Rotterdam, Stieltjesplein.  

Op 18 december 1960 wordt de 

zeereerwaarde heer Betjes benoemd tot 

kapelaan van de Christus Koningkerk aan de 

Statenlaan te Rotterdam-Hillegersberg, met de opdracht de 

stichting voor te bereiden van een parochie in Schiebroek-Zuid. Hij 

zou dus pastoor worden, bouwpastoor. Maar daar zou veel aan 

vooraf moeten gaan. 
 

Op 21 september verhuisde kapelaan Betjes naar Schiebroek. Hij 

wilde tussen de mensen wonen, tussen zijn toekomstige 

parochianen. In de dertiger jaren stond er een bedeladvertentie in 

de Maasbode: “In Enschede woont de bouwpastoor van de nieuwe 

parochie in een arbeiderswoning. Katholieken van Nederland, mag 

dat zo maar?”. De advertentie werd overgenomen in “Roeping”, een 

progressief r.k. maandblad, met één regeltje eronder “Katholieken 

van Nederland, waarom mag dat niet?”. 

 

Voor de Zeereerwaarde Heer J.J. Betjes was dat geen probleem. Hij 

huurde een eenvoudige woning en ging er wonen, alleen. Hij wilde 

ook geen huishoudster. Vanuit de wijk kreeg hij wat huishoudelijke 

hulp. Hijzelf was de hele dag intensief bezig: de grenzen van de 

parochie moesten worden vastgesteld, de noodkerk opgezet en 



 

ingericht, de naam van de parochie gekozen. 

Erg toeschietelijk was het bestuur van de Christus Koningparochie 

niet. De grens moest lopen ver van de reeds lang bestaande 

bebouwing, ver van de boerderijen, die langs de Kleiweg stonden, 

en waar enkele redelijk welvarende boerengezinnen woonden, die 

als velen van hun collega’s de steunpilaren waren van de parochie, 

op velerlei gebied. De nieuwe parochie moest zich tevredenstellen 

met een betrekkelijk klein gebied, dat volgebouwd zou moeten 

worden met huurwoningen in de sociale sector.  
 

Op 15 december 1960 was alles afgerond: de noodkerk was er, de 

naam Verrijzenis van de Heer, kapelaan Betjes werd pastoor, de 

andere leden van het kerkbestuur werden benoemd - niet uit de 

oude regentenklasse, waaruit zoveel kerkmeesters benoemd waren 

in vroegere tijden - en de parochie begon. 

Tot één november 1976 is Jacob Johannes Betjes pastoor geweest. 

Pastoor van de parochie Verrijzenis van de Heer in Schiebroek-Zuid. 

Hij heeft de parochie een naam gegeven, hij heeft de bouw van de 

kerk geleid, de inrichting van die kerk verzorgd. Hij heeft een 

schoolbestuur gevormd, het jeugdwerk opgericht, oecumenische 

contacten onderhouden. Hij was de medeoprichter en de eerste 

voorzitter van het convent van de Schiebroekse pastores. En 

daarnaast, daarbij, en daarboven: hij was priester, biechtvader, 

predikant, raadsman bij zoeken en inrichten van een woning voor 

mensen die zijn hulp vroegen, betrokken bij alle nieuwbouw en 

nieuwe bewoning, administrateur van de parochie, met zeer 

concrete aanwijzingen in het parochieblad.  
 

Het zilveren priesterfeest van pastoor Betjes was een hoogtepunt in 
het toen nog zeer korte bestaan van de wijk. Er stonden rijen voor 
de deur bij de receptie.  



 

Op die dag is de grondslag gelegd voor de oecumenische contacten: 
er kwam, toen al, een gezamenlijke passiedienst. Pastoor Betjes 
preekte op Hervormingsdag in de Nederlands Hervormde Goede 
Herderkerk, en nam het voorzitterschap op zich van het Convent 
van Pastores. De gereformeerde, de hervormde en de katholieke 
 pastores uit de hele wijk zijn sindsdien regelmatige samengekomen.  
En men kwam tot een uniek initiatief voor het gezamenlijk kerkblad 
Goed Nieuws. 
 

Pastoor Betjes greep iedere gelegenheid aan om feest te vieren: de 
eerste paal, de eerste steen, de inwijding van de kerk, het vijfjarig 
bestaan van de parochie, het eerste lustrum van de kerkconsecratie, 
het tienjarig bestaan, het koperen feest van parochie en kerk.  
 

Na zijn afscheid van Schiebroek ging pastoor Betjes als emeritus 
wonen in Hillegersberg. Op 22 november 1979 overleed hij, 68 jaar 
oud. Na een zeer drukbezochte uitvaart in de Verrijzeniskerk werd 
hij in Assendelft begraven. 
 
Pastoor C.H.J. de Korte 
Op 15 augustus 1966 is kapelaan De Korte 

benoemd. Hij is geboren in 1931, priester 

gewijd op 23 mei 1959, was kapelaan in 

Noordwijkerhout tot augustus 1961 en in 

Den Haag vanaf 1961. Voor bijna twintig jaar 

zou hij zijn intrek nemen in de pastorie aan 

de Meidoornsingel, de langste periode dat een priester ooit daar 

heeft gewoond.  
 

Hij nam de zorg over voor de jeugd en de jongeren, gaf 

catechismusles op de scholen en ontpopte zich als een begaafd 

schilder, als een bekwaam regisseur van de kerkelijke 

plechtigheden, als een geliefd conferencier bij half-kerkelijke 

samenkomsten. Hij was ook nauw betrokken bij  de samenstelling 



 

van de nieuwe boekjes voor de samenzang tijdens de diensten. Hij 

zorgde voor eigen liederen. Ook kreeg hij een jongerenkoor en een 

kinderkoor van de grond. Hij verzorgde de voorbereiding van de 

kinderen die voor de eerste keer de H. Communie zouden gaan 

ontvangen, en van de bruidsparen, die voornemens waren een 

christelijk huwelijk aan te gaan.  
 

Tijdens de ziekteperiode van pastoor Betjes nam hij als 

vanzelfsprekend  de leiding van de parochie over.  Het was dan ook 

min of meer logisch dat hij pastoor Betjes in 1976 zou opvolgen. 

Krachtens de leeftijdsgrenzen van het begin van de zestiger jaren 

was hij nog lang niet pastorabel - in die jaren moesten kapelaans 

ongeveer tot hun zilveren priesterfeest wachten tot ze pastoor 

konden worden - maar het priesteroverschot was in de loop van de 

zestiger jaren razend snel verdwenen.  
 

Kapelaan De Korte werd op 14 oktober door Deken A.J. van 

Oosterum als pastoor geïnstalleerd. Hij heeft de parochie negen jaar 

geleid. De jongeren trokken weg uit Schiebroek omdat ze hier geen 

huis konden krijgen. Het aantal kerkgangers verminderde. Op één 

september 1985 nam C.H.J. de Korte afscheid. Hij was benoemd tot 

pastoor van Nieuwkoop. 

 
Pastoor J.C. Oosterwijk 

Op 15 november 1985 werd de 

Zeereerwaarde Heer J.C. Oosterwijk 

geïnstalleerd, als (laatste) pastoor van de 

Verrijzenisparochie. Hij was geboren in 

Loosduinen op 27 december 1929, priester 

gewijd op 15 juni 1957, tot 1959 was hij 

kapelaan in Lissen, van 1959 tot 1964 



 

kapelaan in Den Haag, van 1964 tot 1974 kapelaan in Dordrecht, 

vanaf 1974 pastoor in Dordrecht.  
 

Hij begon zijn werk in een toen al sterk verouderde parochie. Op de 

zaterdagavond werd al snel gekozen voor een viering in de 

Mariakapel en op zondag was er slechts één viering en lang niet 

altijd voor een volle Kerk. Wel bleven alle organisaties erg actief. De 

overbodige jeugdhonken werden afgestoten, de Oase werd 

aangepast aan de omstandigheden. Naast de kerkzaal werd een 

grote ruimte geschapen voor parochiebijeenkomsten, voor de 

ouderen, voor thema-avonden en bijbelochtenden. Bij elke 

verjaardag van een parochiaan kwam er een telefoontje van de 

pastoor.  

 

Het territoriale parochiebewustzijn verwaterde sterk, de grote 

stadsparochies werden structurele parochies, waar ieder naargelang 

instelling en keuze naar toe trok.  

Ruim tien jaar heeft pastoor Oosterwijk de parochie geleid. Na zijn 

vijfenzestigste verjaardag bleef hij nog priesterlijke diensten 

verrichten. Bij gelegenheid van zijn emeritaat schreven kerkbestuur, 

parochianen en vrienden: “hij heeft ruim 9 jaar van zijn 37½ jaar 

Pastoraal werk tussen ons in geleefd. Hij heeft ons getroost en 

bemoedigd, heeft met ons gefeest en gerouwd, ging ons voor om 

steeds gereed te staan voor de ander; te zijn voor DE ANDER.” 

 

Kapelaans 
H. (Harry) A.A. Mourits, kapelaan 1961 - 1966 
J. van der Heyden SCJ, assistent 1964 - 1969 
Th. Van Zanten OMI, assistent 1969 - 1971 
J.J.M. Kolkman OFM, administrator 1995 - 2000  
 

 



 

Weekend assistenten: 

Drs. W.M.I. van den Ende  

Mgr. J.G.M. Zuidgeest  

Vicaris J. van Baardewijk  

J. (Agnus) Beekman OFM 

Drs. A.C.M. de Lange SCJ  

Drs. S.H.J. van der Meer  

R.P.R. van Nerum  

Dr. H.P.J. As OMI  

J.B. Gaskell OFM 

 

Missionarissen, verbonden met de parochie: 

J. Sym SMM, Afrika  

H. van Tilborg, MHM Philipijnen 

P. Dielwart O.P. Zuid-Afrika 

 
 

Geschiedenis van de RK-kerk in Schiebroek-Zuid 
 

Na de reformatie kerkten de Rooms-katholieken in ons gebied in 

Bergschenhoek. Nadat de grondwetsherziening van 1848 dit 

mogelijk maakte werd in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in 

Nederland hersteld. In het kielzog daarvan werd ook de 

Willibrorduskerk van statie, zeg maar een schuilkerk, een echte 

parochie.   

Van die parochie werd in 1890 een groot deel afgescheiden en tot 

zelfstandige parochie gemaakt. Deze Hildegardisparochie omvatte 

destijds een uitgestrekt gebied: vanaf het noorden van het 

toenmalige Rotterdam tot aan Bergschenhoek: dus heel 

Hillegersberg en heel Schiebroek. Omdat Hillegersberg in de jaren 

twintig van de vorige eeuw snel groeide, werd in 1925 de St 

Liduinaparochie opgericht. Al in 1930 werd die parochie weer 



 

opgedeeld: het zuidelijk deel van Hillegersberg en Schiebroek, 

waarvan deze laatste nog behoorlijk leeg was, viel vanaf dat 

moment onder de Christus Koningparochie. En drie jaar later werd 

het westelijke deel van de Liduinaparochie afgesplitst in de 

Paulusparochie.  

Tijdens en direct na de oorlog stagneerde de groei ten Noorden van 

Rotterdam enigszins, maar daarna verschoof het accent steeds 

verder van boerenland naar woningbouw. Eind jaren 50 groeide het 

gebied in het zuiden van Schiebroek razendsnel: de toenemende 

bevolking en de oplevering van de economie na de oorlogsjaren 

zorgde voor een enorme hoeveelheid woningbouw. Nadat plannen 

waren gemaakt voor een compleet nieuwe wijk Schiebroek, werden 

deze plannen zelfs nog aangepast om in het zuiden van Schiebroek 

de bebouwing te verdichten. Dat betekende een heel grote 

bevolkingsgroei in het jonge Schiebroek. In de hoogtij-dagen van de 

verzuiling betekende dat wanneer de Rooms-Katholieke 

woningbouwvereniging dan eindelijk bouwruimte kreeg toebedeeld, 

het aantal Room-katholieken in Schiebroek-Zuid ook snel steeg. 

Zeker met de grote gezinnen die toch nog gemeengoed waren. 

 

EEN HULPKERK VOOR DE CHRISTUS KONING 
 

Deze snelle groei betekende dat, waar eerst werd uitgegaan van een 

zogenaamde hulpkerk die toehoorde aan de Christus Koningkerk, 

het plan al snel werd herzien richting een zelfstandige parochiekerk. 

Kapelaan Betjes, voorheen actief op het Stieltjesplein, wordt in 1960 

benoemd tot “kapelaan van de Christus Koning met de opdracht een 

nieuwe parochie voor te bereiden.”  

Op 4 september 1960 vindt de inzegening plaats van de houten 

noodkerk. Deze had daarvoor bij de St. Dominicus-parochie 

dienstgedaan, nadat de oorspronkelijke kerk op ’t Steiger door het 

bombardement op 14 mei 1940 was verwoest.  



 

 

Deze noodkerk heette de St. 

Jacobuskerk en werd geplaatst 

aan het Moltzerhof. Een tegelpad 

vanaf de Teldersweg gaf toegang 

tot het kerkgebouw. De noodkerk 

werd ook enige tijd op 

zondagmiddag gebruikt door de 

gereformeerde kerk, totdat de 

Vredevorstkerk voor hen gebruiksklaar was. De noodkerk zou 

overigens na de ingebruikname van de Verrijzeniskerk nog 

dienstdoen in Alexanderpolder.  

De Jacobuskerk blijkt in 

1960 hard nodig: een 

maand later is al een 

vijfde zondagsmis nodig 

en weer een maand later 

al een zesde! Volgens 

kapelaan Betjes verhoogt 

een “staande kerk” de 

devotie niet en zijn deze 

extra vieringen dus hard nodig om iedereen een zitplaats in het 

kleine tijdelijke gebouw te geven.  

Op 18 december 1960 wordt in de Christus Koning-kerk en in de 

nieuwe noodkerk een bisschoppelijke brief voorgelezen waarin de 

bisschop van Rotterdam, Monseigneur M.A. Jansen, de parochie 

meedeelt dat Schiebroek-Zuid een nieuwe parochie krijgt onder de 

naam Verrijzenis van de Heer. Betjes wordt tot pastoor benoemd en 

vormt met twee kerkmeesters het parochiebestuur.  

 

  



 

DE BOUW VAN DE VERRIJZENIS VAN DE HEER 
 

Al in het voorjaar van 1961 wordt de architect J.G. van Heck door 

het kerkbestuur uitgenodigd en hij ontvangt de opdracht voor het 

ontwerp van de kerk. Dat ontwerp heeft zowel veel symboliek in 

zich als ook moderne aspecten: de mis wordt opgedragen met het 

gezicht naar het volk, zoals in de jaren voor het Vaticaans concilie 

gebruikelijk begon te worden. En tegelijk wordt er ook 

teruggegrepen op vroegchristelijke gebruiken: de kerk krijgt een 

zogenaamde cathedra: een permanente zetel voor de bisschop.  

Het ontwerp wordt gevisualiseerd middels een maquette, dat 

behalve aan het kerkbestuur ook aan de parochianen wordt 

getoond.  

Op 13 maart 1962 laat het bisdom weten dat het ontwerp haar 

goedkeuring kan wegdragen en dus kan tot realisatie worden 

overgegaan. De noodzakelijke financiële middelen worden onder 

meer ingezameld via een loterij waarvan de winnaar mag assisteren 

bij het slaan van de eerste paal.  

De eerstesteenlegging vindt plaats op 12 

augustus 1963 door Vicaris generaal 

Mgr. A.C. Schaaper, een gebeurtenis 

waarvan de krant verslag doet. In de 

hoeksteen van de kerk wordt een document 

ingemetseld opdat “het verre nageslacht bij 

de definitieve afbraak kan zien, wie er paus 

was, bisschop en pastoor, wie staatshoofd 

en burgemeester, toen deze eerste steen 

plechtig werd gelegd.” 
 

Begin juli 1964 wordt het bouwwerk opgeleverd. De kranten zijn 

lovend over het gebouw dat een breuk is met het verleden.  



 

Daar waar kerktorens echte “hemelaanwijzers” zijn, is hier sprake 

van een “liggend” gebouw. Elders in dit boekje is uitgebreid 

stilgestaan bij de symboliek die ruimschoots in het gebouw 

aanwezig is. 
 

Op 11 juli wordt de Verrijzenis van de Heer plechtig in gebruik 

genomen, maar niet nadat daarvoor een ware feestweek heeft 

plaatsgevonden met drie opvoeringen van het mysteriespel “Kerk 

op weg” en een ontmoetingsavond voor de buurt om hen kennis te 

laten maken met het nieuwe gebouw. 

De consecratie van de kerk vindt plaats door Mgr. M. Janssen, de 
bisschop van Rotterdam. Nadat hij met de bisschopsstaf drie keer 
tegen de deur heeft getikt en “Aperite” (doe open) heeft 
uitgesproken begonnen de zuivering van de kerk en haar toewijzing 
aan God. Rituelen, gadegeslagen door honderden aanwezigen, 
onder wie burgemeester Van Walsum.  

 



 

Na de wijding van de kerk was er nog een receptie waarin pastoor 

Betjes de architect en de aannemer, en via hen hun medewerkers, 

hartelijk dankte voor het geleverde werk.  

Niet alle parochianen konden bij de wijding van de Verrijzeniskerk 

aanwezig zijn: daarvoor was er simpel geen plaats genoeg. Vanaf 

zondag kon men alsnog kennismaken: er waren stille missen om 

7.30 en 11.00 uur, een hoogmis om 9.00 uur en een avondmis om 

19.00 uur.  

 

 

DE JAREN DAARNA 
 

In de jaren daarna wordt de kerk het 

middelpunt van kerkelijke en kerk-

gerelateerde activiteiten. Zoals 

activiteiten in het “jeugdhonk”: een 

onderkomen met twee zalen, voor 

jongens en meisjes, en twee 

kantoorkamers voor het katholiek 

maatschappelijk werk. Het jeugdhonk 

was avond aan avond in gebruik: 

knutselavonden, instuif en feestavonden.  

In het parochieblad “Goed nieuws”, uitgegeven vanaf 1970, wordt 

door de jaren steeds minder aandacht besteed aan de jongeren. Die 

verminderde aandacht loopt parallel aan de verminderde 

belangstelling voor de kerk bij jongeren. Secularisering en ook het 

ouder worden van de wijk Schiebroek-Zuid eisen ook hier hun tol. 

En met de jongeren loopt ook het aantal kerkgangers achteruit, 

langzaam maar heel zeker. 

 

  



 

VIA DE VIER EVANGELISTEN NAAR DE BERNADETTEPAROCHIE 
 

Het teruglopend aantal kerkbezoekers, de schaarste aan priesters 

maar ook steeds meer de beperkte financiële draagkracht van 

parochies, maken het noodzakelijk om de vier parochies van 

Hillegersberg en Schiebroek samen te voegen. De nieuwe parochie, 

waarin de Christus Koningparochie, de Liduinaparochie, de 

Paulusparochie, en de parochie Verrijzenis van de Heer per 1 januari 

2001 samengaan, gaat De Vier Evangelisten heten. Het kerkbestuur 

staat, in het boekje dat wordt uitgebracht ter gelegenheid van het 

veertig jarig bestaan in 2000, stil bij die samenvoeging en 

concludeert dat “we alleen samen verder kunnen.” 
 

De samenvoeging betekent ook dat het nodig is het aantal 

kerkgebouwen te verminderen. Eerst wordt, op 29 juni 2008, 

afscheid genomen van de Pauluskerk. De kerk wordt in 2008 

overgedragen aan de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerkgemeen-

schap (EOK), die er tot op dit moment vieringen houdt.  

Ook worden de vieringen in de Christuskoningkerk gestaakt, op 

28 september 2008 vindt een symbolische slotviering plaats. De kerk 

zal echter eerst op 3 april 2016 aan de eredienst worden 

onttrokken, nadat een overeenkomst is gesloten met een 

projectontwikkelaar die in de kerk appartementen gaat realiseren.  

Dan is de parochie De Vier Evangelisten echter al samengegaan met 

de Overschiese Nicolaas-parochie. In Overschie wordt gevierd in de 

Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand en de Petrus’ 

Banden-kerk. Deze nieuwe fusie-parochie ziet het levenslicht op 

1 januari 2014. De Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand 

beleeft op 7 juli 2019 haar slotviering.  

 

  



 

HET VOLK TREKT VERDER ÉN DE HEER TREKT MEE 
 

Met het oog op het behoud van de vitaliteit in de parochie streeft 

het parochiebestuur naar één parochiekerk. De zondagse kerkgang 

en de financiële draagkracht is te beperkt geworden om de kerken 

open te houden. Dat betekent dat op termijn ook de Liduinakerk en 

de Petrus’ Bandenkerk aan de eredienst onttrokken zullen worden.  

In 2016 komt het parochiebestuur in contact met zorginstelling Aafje. 

Het plan ontstaat om op de locatie van de Verrijzeniskerk een 

nieuwe, maar veel kleinere, kerk te bouwen. Er is dan ook ruimte 

voor een zorginstelling en een deel van de faciliteiten van die 

zorginstelling zouden ook door de parochie gebruikt kunnen worden.  

In de jaren daarna wordt de haalbaarheid op de lange termijn 

onderzocht. In 2019 zijn de plannen definitief en wordt de 

bouwvergunning aangevraagd. In de jaren dat op de Verrijzenislocatie 

gesloopt en gebouwd wordt, zal er worden gekerkt in de Liduinakerk.  
 

Eind 2019 verslechtert de staat van het parochiecentrum snel en 

wordt het urgent om de kerk te verlaten. Het parochiesecretariaat 

verhuist in december 2019 naar de pastorie van de Liduina, waarna 

in januari de andere parochie-activiteiten volgen. Op 15 maart 2020 

zal de slotviering in de kerk van de Verrijzenis van de Heer 

plaatsvinden. Door het uitbreken van het COVID-19 virus worden in 

maart 2020 de zogenaamde coronamaatregelen van kracht en moet 

het bestuur op vrijdag 13 maart besluiten om de slotviering uit te 

stellen. Vanaf dat moment vinden geen vieringen meer plaats in de 

Verrijzeniskerk. Met medewerking van vrijwilligers is dan nog wel 

tijdens twee ochtenden in de week de Mariakapel toegankelijk voor 

het opsteken van een kaarsje en het gebed. Een vaste groep 

parochianen maakt daar dankbaar gebruik van in de bizarre crisistijd 

van dat moment.  

Uiteindelijk vindt op zondag 20 september de slotviering plaats.  



 

Mgr. J.H.J. van den Hende gaat voor in de slotviering, waarvoor 

naast alle parochianen en oud-parochianen, ook de besturen van de 

samenwerkende parochies op de rechter maasoever van Rotterdam 

zijn uitgenodigd.  

Aan het eind van de eucharistieviering wordt het Allerheiligste in 

processie de kerk uitgedragen. Ook de Godslamp, het altaarmissaal, 

het lectionarium en de relieken uit de altaren worden in processie 

de kerk uitgevoerd. Alle kaarsen worden gedoofd door de kosters. 

Met deze handelingen wordt aangegeven dat er in deze kerk niet 

meer gevierd zal worden. 

 

 

Slotwoord 
 
Het mozaïek op de 
achterwand van het 
Sacramentsaltaar geeft een 
beeld van de tocht van het 
volk Gods door de woestijn, 
voortdurend gesterkt door 
de aanwezigheid Gods.  
We trekken weg uit de 
Verrijzeniskerk maar komen 
na het gereedkomen van de 
nieuwe kerk terug op de plek 
waar we begonnen zijn in 
Schiebroek-Zuid, in een 
nieuwe vorm en in een 
nieuwe tijd. 
 



 

 

 
 


