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In 2003 is het prachtige boek ‘200 
jaar kerk en parochie St. Petrus’ 
Banden’ uitgegeven. Dit boek is 
samengesteld door de heren Stef de 
Ridder, Jan Broomans, Michael 
Lansbergen sr. en Jos Flick(foto’s). 
Een prachtige document, waarin de 
geschiedenis van katholiek 
Overschie en ons prachtige ‘Kerkje 
aan de Schie’ zo mooi is 
beschreven. Helaas is dit boek niet 
meer verkrijgbaar. 
 
 
 
Vandaag – 11 april 2021 – wordt de kerk van Petrus’ Banden onttrokken aan 
de eredienst. 
Als herinnering aan onze dierbare kerk is nu een eenvoudig boekje 
samengesteld. Het hierboven genoemde boek heeft als belangrijke bron van 
informatie gediend. Met toestemming van de enige nog in  leven zijnde auteur 
Michael Lansbergen sr. en de nabestaanden van Jan Broomans en Jos Flick 
drukken wij graag waardevolle passages af in dit boekje, met wat 
toevoegingen van onszelf, zodat de herinnering mag voortleven. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
 
 
EEN WOORDJE VOORAF VAN DE AUTEURS VAN HET BOEK ‘200 JAAR 
KERK EN PAROCHIE ST. PETRUS’ BANDEN’ 
“In het jaar 1999 bestond ‘onze’ parochie Sint Petrus’ Banden 200 jaar, de 
kerk was 170 jaar oud en in 2000 ging de parochie, samen met de parochie 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand op in de nieuwe parochie van de 
Heilige Nicolaas. En niet te vergeten: de Sint Petrus’ Bandenkerk is een van 
de eerste Waterstaatskerken die in Nederland gebouwd is. Allemaal goede 
redenen om een boek over de historie van de kerk en de parochianen te 
maken. Daarbij vinden wij het belangrijk om via het allereerste ontstaan van 
Overschie, de nederzetting Schie, het Christendom en de eerste kapel, uit te 
komen bij de huidige St. Petrus’ Bandenkerk”. 
 
Overschie 2003 
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ONTSTAAN OVERSCHIE       
Omstreeks het begin van de jaartelling bestond onze omgeving uit een vlak en 
zompig gebied met moerassen, plassen en doorsneden door kreken en 
riviertjes zoals de Schie, Rotte en Zweth.  
In de naaste omgeving van Overschie zijn sporen gevonden van bewoning uit 
de Romeinse tijd (58 v.Chr. – 402) en de Karolingische tijd (610-987). 
Vanwege de veiligheid en wederzijdse hulp gingen de mensen, die in 
eenvoudige hutten met rieten daken woonden, in groepen bij elkaar wonen en 
zo ontstonden kleine nederzettingen. 
De gunstige ligging aan de Schie trok reizigers en scheepvaartverkeer aan. 
Op den duur trokken de activiteiten in de nederzetting ambachtslieden aan en 
zo werd het een gezellige drukte van bewoners, boeren, ambachtslieden, 
schippers en reizigers. Allengs kreeg de nederzetting de naam van de 
belangrijke waterloop waaraan het lag en werd Schie genoemd, mogelijk 
afgeleid van het oud Nederlandse woord voor waterscheiding Scye of Scheye, 
aangezien de waterloop Schie de natuurlijke scheiding was tussen het 
Westland en het Oostland. 
 
 
WILLIBRORD EN ZIJN MONNIKEN         
Sinds het begin van de 4e eeuw verspreidde het Christendom zich over 
Europa en trokken missionarissen de nederzettingen langs om het geloof te 
verkondigen. In het noorden predikte Bonifatius en zijn gezellen het Evangelie 
en in onze streken waren de eerste missionarissen gezellen van de 
Benedictijner monnik Willibrord; hij leefde van 658 tot 739. 
Hoewel er geen geschriften zijn die het bewijs kunnen leveren, zou het niet 
ondenkbaar zijn dat ook de nederzetting Schie door Willibrord werd 
aangedaan op een van zijn vele inspectiereizen. Hij stichtte op centrale 
punten kloosters of nederzettingen. In het Nederlandse kustgebied langs de 
Noordzee werden vijf van die nederzettingen gesticht, waarvan Egmond de 
meest noordelijke was en Vlaardingen de zuidelijkste. Van daaruit werden 
sub-kernen gesticht en het gunstig gelegen Overschie is, met Kethel, 
ongetwijfeld een van die sub-kernen geweest, want Overschie was toen een 
nederzetting van betekenis. 
Willibrord en zijn gezelschap trokken per boot de Maas af en gingen aan land 
bij plekken waar veel mensen woonden. Zij predikten er het geloof en richtten 
een houten hut in tot kerk en noemden de plaats Flandinga, het huidige 
Vlaardingen. Vanuit Vlaardingen trokken de monniken over de Schie naar de 
nederzetting Schie. Willibrord begreep dat hij met de bekering van dit plaatsje 
ook invloed zou krijgen op de omgeving. 
De monniken werkten enige maanden in Overschie en bouwden er een kapel 
die toegewijd was aan de Heilige Nicolaas, patroon van de schippers. De  
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kapel in Overschie was een van de eersten, zo niet de eerste, in het westen 
van het land, van waaruit de omgeving gemissioneerd werd. Zo werd 
Overschie een van de oudste staties in Zuid-Holland, van waaruit de 
verkondiging van het Christendom in alle windrichtingen plaatsvond. 
 

    
 
VAN KAPEL TOT KERK          
In het jaar 929 schonken Graaf Arnaud van Holland en zijn vrouw Lutgarda 
aan de Abdij van Egmond een ‘Kapel te Schie’; het was niet meer dan een 
met riet gedekt houten gebouwtje. Waar de kapel stond is niet zeker, maar het 
zou op de kleirug kunnen zijn waar nu de huidige Grote Kerk staat. 
In de 11e of 12e eeuw werd de houten kapel vervangen door een kerkgebouw 
op tufstenen fundament, met een halfronde absis aan het middenkoor en een 
toren op tufstenen voet met een piramidevormige spits.    
In de 13e eeuw verkeerde de toren, die inmiddels al weer ruim honderd jaar 
oud was, in slechte staat. De toren werd hersteld, waarbij men tevens van de 
gelegenheid gebruik maakte om hem met grote bakstenen een flink eind te 
verhogen. Dat de statie van Schie groot en belangrijk was, kunnen we afleiden 
uit de namen van voorname parochianen. Zo behoorden in 1256 Egbert van 
Voorschoten, Alewijn van Rodenrijs, Dirk Bokel - eigenaar van het slot Weena, 
Engelbert Broeck - Heer van Rubroek of Schiebroek en Dirk Rodenrijs tot de 
kerkgangers. Uit de namen van deze edelen kunnen we ongeveer de grenzen  
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van een statie afleiden. En uit een ruzie in 1314 tussen Ogier van Cralingen 
en Diederik van Beukel weten we ook dat Kralingen en Beukelsdijk tot de 
statie behoorden. De statie van Schie was niet onbemiddeld en diverse rijke 
gelovigen droegen het nodige bij om de kerk te verfraaien. Zo waren er niet 
minder dan vijf altaren in de kerk: in 1325 schonk pastoor Jan Meerleyn een 
Maria-altaar, in 1357 schonk Willem Arendsz van Veen een altaar en er waren 
nog altaren toegewijd aan Sint Geertrudis en Petrus en Paulus; het 
hoofdaltaar was toegewijd aan Sint Nicolaas. 
Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1350-1490) en de oorlog tegen 
Spanje liep de kerk veel schade op. In 1351, 1489, 1550 en 1573 liepen kerk 
en toren zware brandschade op. 
 
  
DE HERVORMING       
Hoewel de beeldenstorm uit 1566 aan Rotterdam en waarschijnlijk ook aan 
Overschie voorbij ging, waren door gebrek aan geld en slecht beheer het 
kerkgebouw en de toren in treurige toestand. De 660 á 700 gelovigen 
dreigden hun godsdienstig centrum te verliezen en de religieuze 
onverschilligheid greep om zich heen, mede veroorzaakt door de slechte 
zielzorg van ongeschikte pastoors  en vice-cureiten. De toenmalige pastoor 
Willem Dircksz. kon niet voorkomen dat de gelovigen door de stroom van de 
hervorming werden meegevoerd. De autoriteiten van Delft, die ook in 
Overschie het een en ander voor het zeggen hadden, waren sterk 
hervormingsgezind en de komst van de Watergeuzen in 1572 bracht de 
beslissing. Waarschijnlijk zonder het zelf te beseffen gingen de katholieken 
van de verwaarloosde statie over naar de hervorming. In 1572 vertrok pastoor 
Willem Dirckz. uit Overschie en was daarmee de laatste rooms-katholieke 
pastoor van vóór de hervorming. Met de steun van de overheid, die de 
protestantse Willem van Oranje steunde in zijn strijd tegen de katholieke 
koning Philips II van Spanje, werd de kerk van Overschie bestemd voor de 
hervormde eredienst. 

 
 
 
 
 
In 1899 brandde de kerk na 
blikseminslag af, werd herbouwd en in 
1901 ingewijd als de huidige Grote Kerk 
gelegen aan de Overschiese 
Dorpsstraat. 
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KERKBEZOEK  TIJDENS DE HERVORMING   
Van 1572 tot 1799 gingen de Overschieënaars die trouw gebleven waren aan 
het rooms-katholieke geloof ter kerke in de omliggende staties: Schiedam, 
Mathenesse, Schiebroek, Rodenrijs, Akkersdijk, Beukelsdijk en Cool; vaak 
verborgen in schuilkerken, achtervolgd door verraders en opgepakt door de 
overheid. Godsdienstoefeningen in schuilkerken werden onregelmatig 
verzorgd door priesters uit de omgeving of paters uit Rotterdam en Schiedam. 
Aanvankelijk was men gedwongen om schuilkerken te vestigen in 
woonhuizen, pakhuizen, schuren of zolders en de inrichting zeer sober te 
houden. In de loop der jaren werd het echter mogelijk om, uiteraard tegen 
betaling aan de overheid, in speciaal voor dat doel gebouwde kerken samen 
te komen. De schuilkerken moesten van buiten onopvallende gebouwen zijn, 
zonder klok of toren en afgelegen van de openbare weg: het interieur 
daarentegen was volkomen als rooms-katholieke kerk in gericht. 
Over het begin van de 17e eeuw is de geschiedenis over de katholieken van 
Overschie in duisternis gehuld. Er is niet méér bekend dan dat het overgrote 
deel van de bevolking was overgegaan naar het hervormde geloof en dat 15% 
trouw was gebleven aan het oude geloof. 

 
 
Hoewel over een schuilkerk niets 
bekend is, zal er vermoedelijk toch 
wel een huis of ruimte geweest zijn 
waar de katholieken samen kwamen: 
misschien bij een burger, bij een 
boer of in een schuur. Uit de 
inventarislijst van 1800 zou men 
kunnen opmaken dat tussen 1650 en 
1798 een pand bestemd was tot de 
katholieke eredienst.  
 
Bij grondwerkzaamheden in 1998 
werd in de huidige pastorietuin een 
rond gewelf ontdekt; zouden dat tóch 
de resten van een schuilkerk zijn? 
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In de loop der eeuwen hebben de Overschiese katholieken meerdere malen 
getracht toestemming te verkrijgen om een eigen kerk te bouwen of een 
gedeelte van de hervormde pastorie of Grote Kerk te mogen gebruiken; maar 
altijd tevergeefs. In 1764 verzocht een delegatie van Overschiese katholieken, 
bestaande uit Hermanus Koning, Gerrit Tempel, Klaas en Huig van der Goes, 
David Broekmeyer en Hendrik Guykes, voor de zoveelste keer aan de heren 
burgemeesteren van Delft om hun godsdienstoefeningen te mogen houden en 
vergunning om daarvoor een kerk te bouwen. Maar nadat de predikant en een 
ouderling van de Overschiese hervormde kerkenraad naar Delft getogen 
waren voor een gesprek met de vroede vaderen van Delft, werd de 
toestemming wéér geweigerd. De katholieke Overschieënaars konden 
inmiddels wél voor missen, trouwen, dopen en begraven bij hun 
Hillegersbergse buren terecht, want in 1793 behoorde Overschie tot de statie 
van Hillegersberg, waar de plaatselijke hervormde overheid kennelijk iets 
soepeler was. Hoewel de Franse overheersers in 1795 een eind aan onze 
staatsvrijheid maakten, brachten ze ook ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ 
mee. In de nieuwe grondwet , de ‘Codex Napoleon’, werd het recht op vrijheid 
van godsdienst erkend en op grond daarvan kwam op 12 mei 1791 officieel 
verlof van het provinciebestuur van Zuid-Holland om een kerk en pastorie te 
bouwen. Kort daarna, in 1799 werd de rooms-katholieke parochie Sint Petrus’ 
Banden gesticht en konden de Overschiese katholieken na 227 jaar hun 
godsdienst weer in vrijheid beleven. 
 
 
PAROCHIE SINT PETRUS’ BANDEN           
Uit de wens van de Overschiese katholieken een eigen kerk te willen, is op te 
maken dat in Overschie in de tweede helft van de 18e eeuw een aantal 
katholieke gezinnen woonden die een hechte gemeenschap vormden. Voor 
een katholieke minderheid in een overwegend hervormd dorp - er woonden 
toen 338 katholieken en 1447 hervormden in Overschie – was veel moed 
nodig om zich te handhaven en voor hun rechten op te komen. Hoewel er 
sinds 1799 een eigen katholieke parochie was, viel een aantal voorzieningen 
nog onder hervormd gezag. Zo werden de katholieke armen in 1806 nog 
ondersteund door de algemene armenzorg, de ‘Heilige Geest Armen’ 
genaamd, die in feite in handen was van een hervormd bestuur. 
 
Na de officiële stichting van de parochie in 1799 werd ineens veel haast 
achter de kerkbouw gezet. Begin februari 1800 schrijft de Kethelse kapelaan 
Gerdner dat het zondagse mishoren van verscheidene Overschiese gelovigen 
bij pater Vos de reden schijnt te zijn om plannen te maken in Overschie een 
kerk te bouwen. Er werden vier kerkmeesters gekozen die nog diezelfde 
avond een ‘fraai, modern en welbetimmert huis’ kochten dat zeer geschikt was 
als pastoorswoning. Achter het huis was een kleine tuin waarin een kerk  
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getimmerd kon worden. Naast het huis stond een smalle woning die als 
ingang van de kerk kon dienen. Het pand was gelegen aan de rijweg, bedoeld 
is de Delftweg, naast de Lage Brug bij het Schouwgat ‘alwaar de trekschuiten 
aanleggen’. De tuin waar de kerk moest komen, strekte zich tot aan de Schie 
en er stond een koepel met een fraai uitzicht over de Delftse Schie. De prijs 
bedroeg f. 5.000,--. De verkoper was weliswaar ‘gereformeerd, maar hij heeft 
eene Roomsche vrouw’. Waarschijnlijk hebben het eerste kerkje en de 
pastorie achter en naast dit nog bestaande pand aan de Delftweg gestaan. 
Volgens de gevelsteen dateert het uit 1710, het is dus ouder dan het eerste 
kerkje na de hervorming. Op de gevelsteen staat dat ooit iemand een schat 
heeft ontdekt die hem door anderen niet gegund werd: de ware betekenis 
achter de tekst is nooit achterhaald. Toen de nieuwe kerk klaar was, is het 
oude kerkje gesloopt en werd er op die plek een schooltje met twee lokalen 
gebouwd, dat later dienst deed als Volksbond en clubhuis Sint Petrus’ 
Banden. 
 
 
WEER EEN EIGEN KERK                
Hoewel er geen absolute zekerheid is over de plaats van het eerste kerkje en 
pastorie na de reformatie, is het aannemelijk dat ze op het terrein lagen achter 
het café van Van der Werff en het blok huisjes aan de Delftweg tussen de 
Lage Brug en de huidige kerk. De aankoop en het verbouwen van het huis viel 
niet mee. De Rotterdamse pastoor A.W. Roomers schreef op 31 juli 1800 een 
brief aan aartspriester Hulscher, waarin hij zijn ongenoegen uitte over de staat 
van de gebouwen en de kunde (of onkunde) van de kerkmeesters: ‘De 
kerkmeesters zijn wel van goeden wil, maar hen ontbreekt vermogen; daarom 
verlangen zij vurig naar een pastoor en menen dat die met hen meewerkende 
den boel beter in orde zal kunnen brengen’.  
De nieuwe parochie had dus kennelijk een aantal goedwillende vrijwilligers die 
naar uiterst vermogen hun best deden de gebouwen nog enigszins op orde te 
brengen, maar het ontbrak hen aan geld en goede leiding van een pastoor. De 
eerste pastoor na de reformatie kon er tegenaan! Hij moest niet alleen zijn 
kudde weer in het gareel brengen, maar moest ook een goede organisator 
zijn. 
Die taak werd toebedeeld aan Joannes Franciscus van der Lith; hij was als  
eerste pastoor na de hervorming herder over de parochie van ruim 300 
gelovigen. Met zeer weinig financiële middelen moest hij de nieuwe parochie 
opzetten. Maar de pastoor kreeg steun: rijke katholieke boeren en 
middenstanders droegen hun steentje bij, evenals een aantal goed 
gesitueerde weldoeners, waaronder de heer Nolet, oud-burgemeester van 
Schiedam, die vanaf 1803 tot 1830 op de in 1837 gesloopte Hofstad Rodenrijs 
aan de Delftweg woonde.  
Maar hoe moeilijk het soms ging en hoe slecht de gebouwen er aan toe  
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waren, er wás een eigen kerkje dat op 10 november 1800 gewijd werd. Wat 
de naam van het kerkje was weten we niet; in oude stukken wordt slechts 
gesproken over ‘de roomsche kerk tot Overschie’. 
 
In 1800 schreef pastoor Roomers dat al tijdens de koop de bouwkundige staat 
van kerk en pastorie slecht waren. Hij kreeg gelijk, want het kerkje bleek een 
bodemloze put, die alleen maar veel geld kostte; volgens oude rekeningen 
bleef men doorlopend repareren. 
 

Na twintig jaar was de parochie zó 
uitgebreid, dat alle gelovigen niet 
meer in de kerk konden. De 
bestaande kerk was veel te klein en 
bouwvallig en voor herstel of 
verbetering verkeerde het in veel te 
slechte staat. Dus was de oplossing 
duidelijk: een nieuwe kerk bouwen! 
Vandaar dat pastoor Van der Hove in 
1829 een oproep deed om geldelijke 
steun voor een nieuw kerkgebouw, 
waaraan de behoefte elk jaar 

 dringender en noodzakelijker werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampullenstel met inscriptie ‘Overschie 1806’ afkomstig uit de ‘roomsche kerk tot 
Overschie’ 
 
De voorganger van pastoor Van der Hove, pastoor Van Heyningen, was al bij 
de gemeente bezig geweest voor een beter gebouw, tevergeefs echter. 
Vervolgens werd een rekest naar Zijne Majesteit koning Willem I gestuurd 
voor ‘enige onderstand’. De koning besloot goedgunstig dat ’s rijks kas 
f.3.500,-- zou bijdragen en verwees ze verder naar Gedeputeerde Staten voor 
een bijdrage, die ze natuurlijk meteen aanvroegen. Onder de parochianen 
werd een vrijwillige intekening gehouden en er kwamen giften en legaten 
binnen. De boerenstand was in die tijd een van de grote steunpilaren van de 
kerk, de rijken onder hen droegen veel bij tot de financiering van hun nieuwe  
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kerk. Vooral ongehuwde boeren en boerinnen of leden van de boerenstand 
die overleden zonder nageslacht achter te laten, bedachten de kerk fors met 
giften en legaten. Zo kwam er geleidelijk toch wat geld binnen en er werd een 
berekening gemaakt om te zien of de bouw van een nieuwe kerk haalbaar zou 
zijn. Als de  binnengekomen gelden niet voldoende zouden zijn, was het 
voornemen: ‘alleen den Romp van een sterk gebouw met Dak en Vloer te 
voltooijen en de inwendige ordening van tijd tot tijd in de volgende jaren te 
bewerkstelligen, waardoor de oogenblikkelijke onkosten merkelijk vermindert 
worden en het mosterdzaadje toch eindelijk een boom wordt’. 
 
 
DE NIEUWE KERK VAN SINT PETRUS’ BANDEN   
De pastoor deed geen vergeefs beroep op zijn gelovigen, want op 10 maart 
1830 werd de eerste steen voor de nieuwe kerk gelegd en kon de bouw van 
de kerk beginnen, die op 9 maart 1831 in gebruik genomen werd. 
Architect van de nieuwe kerk was de Rotterdamse stadsarchitect Piet Adams 
(1778-1846), onder andere bekend van de ontwerpen van de gevels van 
raadhuizen in Rotterdam en Utrecht en van de Sint Dominicuskerk op de 
Hoogstraat in Rotterdam. Het raadhuis en de Sint Dominicuskerk werden op 
14 mei 1940 tijdens het Duitse bombardement op Rotterdam volledig 
verwoest. Daardoor is de Sint Petrus’ Bandenkerk de enige van de drie grote 
bouwwerken van Adams dat ons nog rest. De Sint Petrus’ Bandenkerk is een 
zogenaamde Waterstaatskerk en is een van de eerste rooms-katholieke 
waterstaatskerken die na de hervorming werd gebouwd. Aannemer Jan Koper 
Dirkszoon uit Schiedam deed anderhalf 
jaar over de bouw. De Waterschapstijl 
was een neoclassicistische stijl, waarin 
voor de roomse bevolking met weinig 
geld in die jaren door het ministerie van 
Waterstaat veel kerken werden 
gebouwd. De kerkenbouw ressorteerde 
onder de regering van koning Willem I 
ambtelijk en financieel onder het 
ministerie van Eredienst, maar dat 
ministerie wees voor het ontwerpen 
van katholieke kerken ingenieurs van 
Rijkswaterstaat aan, omdat toen de 
kunst onder het ministerie van 
Waterstaat behoorde. De ingenieurs 
van Rijkswaterstaat toonden een 
voorkeur voor stuc- en pleisterwerk, 
kapitelen van gips, niet dragende zuilen 
en geschilderd  
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imitatiemarmer. Het was de tijd dat er nogal makkelijk werd omgesprongen 
met de bouwkunst. Men teerde op stijlen uit vroegere perioden, met name de 
Griekse en de Romeinse, die vaak weinig origineel en bloedeloos werden 
nageaapt. 
Toch wist architect Adams een mooie kerk met 400 plaatsen te ontwerpen. Hij 
was een goed vakman die blijkbaar heel goed wist hoe er vroeger eeuwenlang 
gebouwd werd. Hij slaagde er vlot in een kerkruimte te scheppen die veel 
barokelementen heeft en gaaf en evenwichtig in verhouding is.  
De barok is een grootse en zwierige stijl die altijd indrukwekkend tracht te zijn, 
ook daar waar het helemaal niet nodig is. Bijvoorbeeld, de robuuste zuilen 
voor- en achterin de kerk maken de indruk van een enorm zware constructie 
te zijn, maar ze zijn vervaardigd van hout en baksteen en hebben geen 
dragende functie. De door vier Dorische zuilen gedragen boog boven het 
priesterkoor, het fraaie Romeinse tongewelf met cassetteplafond, de 
raamverdeling en de ingangspartij met het door Dorische zuilen gedragen 
timpaan zijn allemaal stijlfiguren uit de barok, die met zuiver maatgevoel zijn 
toegepast.  De totaalindruk is een heel mooie, gave en lichte ruimte. Boven 
het hoofdaltaar is een zeer fraai glas-in-loodraam, uit het atelier van Nicolaas 
en zonen te Roermond, dat de Calvarieberg voorstelt. 
 
 
DE PREEKSTOEL               
Een zeer opvallend en essentieel 
onderdeel van de Sint Petrus’ 
Bandenkerk is de preekstoel. Niet 
alleen omdat hij zo bijzonder mooi 
gebeeldhouwd is en bij het 
binnenkomen meteen opvalt, maar 
vooral omdat de beeldengroep onder 
de preekstoel de naam van de kerk 
uitbeeldt. En hoewel pastoor De Bruijn 
deze bijzondere preekstoel als 
nutteloos meubel wilde verkopen en 
hij bij de restauratie onder pastoor 
Van Houten van warm bruin naar saai 
grijs werd overgeschilderd, staat de 
preekstoel nog steeds in volle glorie in 
de kerk. Het oorspronkelijke bruin 
komt hier en daar als oud patina weer 
door het grijs heen en dat geeft de 
beelden weer een warme uitstraling. 
De preekstoel werd in 1859 
vervaardigd en geplaatst voor het bedrag van f. 1.300,--. De houten preekstoel  
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en beelden zijn uitgevoerd in de toen veel voorkomende stijl van de Vlaamse 
barok. De beeldengroep beeldt de bevrijding van de apostel Petrus uit de 
gevangenis van Herodes door een engel uit. In het midden van het klankbord 
boven de preekstoel bevindt zich de duif als symbool van de heilige Geest die 
spreekt door het woord uit de heilige Schrift. Er zijn symbolen van de vier 
evangelisten: het mensengezicht van Mattheüs, de leeuw van Marcus, de os 
van Lucas en de engel van Johannes. Twee panelen beelden Christus uit als 
‘Salvator Mundi’, verlosser van de wereld. Op de twee afbeeldingen zien we 
heilige Harten van Jezus en Maria: dat van Jezus is doorstoken en omkranst 
met de doornenkroon en dat van Maria is omkranst met de rozen der deugden 
en een lelie. Op het deurtje van de trap staat het alziend oog van God 
afgebeeld. Boven op het klankbord staan twee kleine schilden met de tekst: 
‘Venite filii decebo vos’, ‘Ik leer u de vreze des Heren’, en ‘Venite filii  audite 
Me’, ‘Komt kinderen luistert’. 
 
 
DE ALTAREN EN DE COMMUNIEBANK 
De Sint Petrus’ Bandenkerk bevat nu slechts twee altaren, terwijl de oude Sint 
Nicolaaskerk, die tijdens de reformatie overging in hervormde handen en in 
1899 door blikseminslag afbrandde, vóór de reformatie vijf altaren bevatte.  
Het hoofdaltaar van de Sint Petrus’ Bandenkerk had oorspronkelijke een 
altaartroon, in stijl van de kerktoren, waarin tijdens plechtigheden de 
monstrans met het Heilig Sacrament werd uitgestald. Bij de restauratie in 
1955 is de troon verdwenen. De deur van het tabernakel was vanaf de bouw 
beschilderd met een voorstelling uit het Nieuwe Testament, maar pastoor 
Knots vond de beschildering te bont en had het altijd oneerbiedig over ‘de 
poppenkast’. Niet lang na zijn komst (1939) werd de schildering op de deur 
vervangen door een in koper geslagen afbeelding, die in 1940 vervaardigd is 
door parochiaan en koperslager Venselaar, van een vis met een korf broden 

op zijn rug. De vis, Ichtus, is het symbool voor 
Christus en de broden symboliseren de 
gedaante waarin Christus tegenwoordig is in 
het Heilig Sacrament. Bij plechtige 
gelegenheden was het hoofdaltaar getooid met 
de grote en sierlijke zilveren kandelaars, veel 
bloemen en stonden er de mooie antieke 
canonborden; de misdienaar zwaaiden daarbij 
het zilveren wierookvat. Pastoor Knots, die een 
liefhebber van kunst was, liet jaarlijks de 
paaskaars beschilderen door parochiaan en 
kunstschilder Gerrit Wiegman, die deze taak 
jarenlang prachtig uitvoerde. 
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Het Maria-altaar dat rechts tussen twee 
zuilen voor in de kerk staat, was 
oorspronkelijk geheel beschilderd. Het 
gepolychromeerde beeld van Maria 
stond op een beschilderde troon, 
waarboven een door kleine zuiltjes 
gedragen afdak en een met gouddraad 
bestikt roodfluwelen gordijn als 
achtergrond. Het kleine altaartje had een 
mooi beschilderd tabernakel met twee 
dito zijpanelen; het werd ook wel eens 
gebruikt om de mis te lezen. Bij de 
restauratie in 1954 werd alles in een 
groengrijze kleur overgeschilderd. In 
mei, de Mariamaand, en in oktober, de  
rozenkransmaand, werd voor het Maria-
altaar ’s avonds tijdens het lof de 
rozenkrans gebeden, met de blijde, 
droeve of glorievolle geheimen.  

Kerstmis 2020 
 
De huidige communiebanken werden in 1866 door ‘een vrouwe weldoenster’ 
geschonken en kostten f. 800,--. De marmeren bladen rusten op een met 
korenaren en wijnranken, symbolen voor brood en wijn, versierd onderstel van 
siersmeedwerk. De oude communiebank werd in 1871 voor f. 275,-- aan de 
parochie van Nederhorst den Berg verkocht. 
 
 
GROEI VAN DE PAROCHIE   
De Overschiese katholieken waren, door de verwaarloosde geestelijke 
verzorging na de reformatie, in de loop van 227 jaar wel wat makkelijk in het 
geloof en los in opvatting geworden. Maar onder het pastoraat van een aantal 
goede pastoors kwamen de gelovigen langzamerhand weer op het goede 
pad. Het geloofsleven bloeide weer op en er was een rijke verscheidenheid 
aan activiteiten. 
Het aantal parochianen breidde uit: in 1799 ± 250, in 1830 ±400, in 1929 ruim 
1000 en ook daarna groeide het aantal parochianen gestadig. Het aantal 
gelovigen nam zó toe dat men in 1935 langzamerhand aan een nieuwe en 
grotere kerk ging denken. In 1939 werd pastoor Knots benoemd tot 
bouwpastoor om een nieuwe kerk te verwezenlijken. Na de oorlogsdagen van 
mei 1940 werd de noodzaak voor een nieuwe kerk nog wezenlijker; het aantal 
parochianen was enorm toegenomen door inwoners van Rotterdam die zich 
na het bombardement op hun stad in Overschie vestigden. De kerk groeide  
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alsmaar verder uit haar jas; het was op zondagmorgen zó vol dat zés missen 
werden gelezen, telkens voor een volle kerk. ‘Nood leert bidden’ is wel een 
oud spreekwoord, maar zo nu en dan is het toch wel heel toepasselijk. 
De jaren 1940-1945 waren donkere jaren voor de parochie. Voor 
avonddiensten moest de kerk totaal verduisterd zijn; er mocht geen sprankje 
licht naar buiten komen. Koster Dessens moest de lange zware gordijnen 
volkomen lichtdicht sluiten. Geen brandstof om de kerk te verwarmen in de 
winter, geen elektriciteit voor licht in de kerk en voor lucht voor het orgel. Zorg 
om mannen in Duitsland, hun achtergebleven gezinnen, onderduikers en 
ondervoede parochianen. In 1942 werd op last van de Duitse bezetter de 
luidklok uit de toren getakeld om omgesmolten te worden tot oorlogstuig. 
Maar gelukkig was er ook een héél groot lichtpunt: het idee werd geopperd de 
oude kerk niet te vervangen door een nieuwe, maar een geheel nieuwe 
parochie te stichten, ook met het oog op de te verwachten 
nieuwbouwwoningen in de beide Kleinpolders als de oorlog afgelopen zou 
zijn. Het besluit was nog niet genomen, maar het idee was geboren! Op 27 
februari 1952 nam het bisdom Haarlem de officiële beslissing dat de oude 
kerk gehandhaafd zou blijven als de zelfstandige parochie Sint Petrus’ 
Banden. Het toenmalige bestuur protesteerde, want het was al in 
onderhandeling met een Amsterdams bioscoopexploitant om de kerk te 
verkopen. Ze zagen weliswaar een flinke bom duiten voor de bouw van de 
nieuwe kerk aan hun neus voorbijgaan, maar daarmee bleef wél een uniek en 
onvervangbaar monument voor Overschie behouden. 
 
Pastoor Knots was een zeer kundige bouwpastoor die heel goed wist hoe en 
bij wie hij geld voor de nieuwe kerk bij elkaar kon krijgen. In 1952 werd 
begonnen met de bouw van de nieuwe kerk en in 1953 werd deze kerk gewijd 
door de bisschop van Haarlem. De sinds 1799 bestaande parochie werd 
gesplitst en de nieuwe parochie kreeg de naam Onze Lieve Vrouw 
Altijddurende Bijstand. Pastoor Knots werd terecht vol trots de eerste pastoor 
van deze nieuwe parochie en van ‘zijn’ nieuwe kerk. De Petrus’ Banden bleef 
de parochie én de kerk van het oude dorp en pastoor Van Houten volgde 
pastoor Knots op. Onder pastoor Van Houten onderging de kerk later een 
grondige restauratie.  
 
 
MEELEVENDE PAROCHIANEN 
Een belangrijk deel van de inkomsten van de parochie bestond uit 
schenkingen en legaten. De parochianen bleven door de jaren heen de kerk 
steunen en verfraaien.  
Op 1 april 1830 werd het bestaande orgel vanuit het oude kerkje overgeplaatst 
naar de nieuwe Petrus’ Bandenkerk en in 1870 geheel vernieuwd. Jan Nolet, 
oud-burgemeester van Schiedam en zijn vrouw Janna van der Burg schonken  
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in 1828 een monstrans waarvoor ze f. 750,-- betaalden. In 1859 werd de 
huidige preekstoel gekocht voor f. 1.300,--.Op 6 oktober 1866 werd voor f. 
800,-- de marmeren communiebank geschonken. Op 21 januari 1904 klonken 
voor het eerst de tonen van een geheel nieuw orgel door de kerk; de rekening 
bedroeg f. 2.550,-- te betalen aan de firma Lypma & Co te Alkmaar. Op 22 
oktober 1907 werd toestemming verleend om voor f. 2.300,-- een nieuw 
hoofdaltaar te plaatsen. Een nieuw torenuurwerk werd op 11 september 1911 
door de firma Eysbouts geleverd en geplaatst voor f. 1.200,--. In 1926 schonk 
een aantal parochianen zes fraai gebrandschilderde glas-in-loodramen die in 
de zijgevels geplaatst werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder waren er ook veel giften voor een Godslamp, miskelken en ciborie, 
pateen met ampullen in diverse uitvoeringen, monstransen, diverse 
kandelaars en andere kerksieraden. 
Veel welgestelde parochianen lieten geld en goederen aan de parochie. Zoals 
Grietje Snijders, een sober levende alleenstaande boerin, die een paar ton 
bleek te bezitten die ze aan de kerk naliet. 
Met de aldus verkregen inkomsten werd in 1951 het uurwerk van de toren 
geheel gerestaureerd en sinds 1972 wordt deze elektrisch aangedreven. In 
1948 schonk mevrouw Van Beek – Thier een nieuwe luidklok als vervanger 
voor de luidklok die de Duitse bezetters in 1941 uit de toren takelden. Deze 
nieuwe klok werd in 1949 door Arie Lansbergen sr., Bob Devilée, Arie van  
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Rossen  en leerling Wil Lansbergen, onder toeziend oog van de koster, de 
toren in getakeld. Mevrouw Van Beek gaf de klok overigens een eigen 
gekozen naam; ze noemde hem naar haar man: Anthonius. Als tijdens het 
luiden van de klok de wind in de richting van haar woonstee ‘De Tempel’ woei, 
zei ze: “Hoort! Anthonius roept u!” 
Ook tijdens latere grote en kleinere opknapbeurten lieten de parochianen zich 
niet onbetuigd; de kerk leefde en leeft onder de parochianen van toen en nu! 
Hoewel ………… de vergrijzing, het dalende inwonertal van Overschie en de 
ontkerkelijking maakten het wél moeilijker om de kerk in goede staat te 
houden. 
 
DE NAAM SINT PETRUS’ BANDEN BLIJFT                  
Door een aantal oorzaken, zoals hiervoor genoemd, zijn in 2000 de beide 
parochies van Overschie samengevoegd en heeft Overschie weer één rooms-
katholieke parochie, die de naam krijgt van de oude Overschiese statie uit de 
11e eeuw: ‘Heilige Nicolaas’. De beide kerken blijven hun eigen naam 
behouden. Pastoor K.J. Harder is herder over de nieuwe parochie. 
 
 
PASTOORS VAN DE PAROCHIE ST. PETRUS’ BANDEN       
Joannes Franciscus van der Lith   1800-1814 
Eerste pastoor na de hervorming van de St. Petrus’ Bandenparochie 
Arnoldus van Kerkhoven    1814-1817 
Willebrordus Cornelis van Heijningen   1817-1821 
Petrus Ludovicus van der Hove    1821-1833 
Johannes Theodorus van der Neff   1833-1860 
P. van Hugten      1860-1861 
Joannes Arnoldus Lazaar    1862-1870 
Joannes Josephus Frentrop    1870-1876 
Joannes Paulus Mobron    1876-1907 
Carolus Hubertus Henricus Josephus de Bruijn  1907-1921 
Antonius van Schijndel     1921-1927 
Joannes de Groot     1927-1934 
W.P.J. Janus      1934-1939 
Adrianus Josef Knots     1939-1953 
Bouwpastoor van de kerk Onze Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand 
B. van Houten      1953-1957 
Onder hem onderging de kerk in 1954 een grote restauratie die vooral het 
interieur nogal ingrijpend wijzigde. 
J.B.M. Blankers      1957-1965 
J. Drost       1965-1979 
Onder pastoor Drost kreeg de kerk in 1977 een grote opknapbeurt; vooral het 
interieur werd onder handen genomen. 
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Ná hem waren de pastoor G.A.  de Bot  1979-1995 en Diaken J.F.M. 
Stoopendaal – 1985-2000 werkzaam in beide Overschiese parochies. 
 
Pastoor K.J. Harder was van 1 februari 2000 tot aan zijn overlijden op 18 
september 2009 pastoor van de parochie H. Nicolaas. 
 
In de gang van de pastorie Sint Petrus’ Banden hing vele jaren lang een 
fotogalerij van pastoors.  Pastoor Joannes Arnoldus Lazaar was de eerste 
pastoor die fotografisch is vastgelegd; pastoor Harder de laatste. 
Alle foto’s zijn inmiddels verhuisd naar het Museum Oud Overschie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pastoor Lazaar   Pastoor Drost      Pastoor De Bot 
 

 
 
 
Na het overlijden van pastoor Harder heeft 
Overschie geen ‘vaste’ pastoor meer gehad. Enkele 
door het bisdom Rotterdam aangestelde priesters 
vervulden als administrator paroecialis de taak als 
voorzitter van het parochiebestuur. Ook gingen zij 
met enige regelmaat voor in de eucharistievieringen 
in onze kerken.  
 
 
 
 
 

    Pastoor Harder 
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BIDDEN MET EERBIED EN AANDACHT         
Ons rijke roomse leven is rijk aan gebeden. We hebben vaste en wisselende 
gebeden van de vieringen die in het missaal staan. We herinneren ons 
misschien wel dat de dagelijkse kerkgangers een dik missaal hadden met 
gebeden voor iedere dag, met vele lintjes als bladwijzer en vaak ook gevuld 
met vele bidprentjes. Er was voor alle gelegenheden wel een gebed: ochtend- 
en avondgebed, ’s middags de Engel des Heeren, bidden voor en na het eten 
en op school voor en na de lessen. Er waren de oefeningen van geloof, hoop, 
liefde, berouw, verlangen, ootmoedigheid, aanbidding en van geestelijke 
communie. We baden de rozenkrans en de talrijke litanieën die bij bepaalde 
gelegenheden hoorden. Het klinkt ons nu allemaal misschien wat ‘veel’ in de 
oren, maar je moet alles tegen het licht van de tijd zien. Wat we nú als 
enigszins wollig taalgebruik betitelen gaf de gelovigen van tóen godsvrucht, 
troost en bemoediging. En dáár ging het om. Momenteel kunnen we ons op 
allerlei andere, maar niet minder godvruchtige, manieren laten inspireren door 
het geloof. En daar gaat het nú om! 
 
 
RENOVATIE, WIJDING, EEN OPKNAPBEURT EN RESTAURATIES    
Onder pastoor Van Houten werd de kerk in 1954 grondig gerenoveerd; 
beeldend kunstenaar Frans Brakkee had hierin de leiding. Het orgel werd 
gerestaureerd. 

 
In 1955 – bij het 125 jarig bestaan van de kerk – werd de kerk gewijd door de 
bisschop van Rotterdam, monseigneur Martinus Jansen; vreemd genoeg was 
de kerk om onduidelijke reden nog nooit gewijd. 
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In 1965 kwam pastoor Drost de pastorie bewonen onder supervisie van zijn 
Volendamse huishoudster Annie Spigt. Onder zijn pastoraat bleek de kerk 
weer eens aan een grote opknapbeurt toe te zijn. Pastoor Drost was een 
meester in het charteren van vrijwilligers en hij slaagde er in een groep 
vrijwilligers bij elkaar te brengen die de kerk eens goed onder handen nam. Ze 
stelden echter één voorwaarde: het discutabele schilderij boven het 
hoofdaltaar moest verdwijnen! Er werd zelfs een koper voor gevonden in 
Kampen. De pastoor vond de ideeën uitstekend en wekenlang stond het 
inwendige van de kerk vol met steigers, verfpotten en gereedschap. Annie 
Spigt verzorgde ‘haar’ vrijwilligers met koffie, fris en erwtensoep. 
Het plafond en de muren waren weer keurig geschilderd, er was een ander 
glas-in-loodraam gevonden, dat nu nog boven het hoofdaltaar prijkt, de glas-
in-loodramen uit de zijgevels, die eerder waren verwijderd, bleken nog op een 
of andere zolder te liggen en zijn in de vorm van voorzetramen weer op hun 
plek gekomen en zo waren er meer dingen die een beetje van de oude 
vertrouwde sfeer terugbrachten. Er werd natuurlijk ook een en ander 
veranderd: de kerkbanken werden vervangen door stoelen, op de vloer 
kwamen tapijttegels te liggen en zo kreeg de kerk meer weg van een knusse 
huiskamer. Na een grondige schoonmaakbeurt stond de kerk weer blinkend 
en proper ter beschikking van de erediensten.  
In 1974 zijn kerk en pastorie uitgeroepen tot Rijksmonument. 
 
In 1981 werd de kerktoren gerestaureerd, kosten: ruim f. 82.500,-- 
Het kerkorgel werd in oktober en november 1982 door de fa. Pels & Van 
Leeuwen gerestaureerd; de kosten hiervoor werden begroot op f. 30.000,-- 
 

DE KRUISWEGSTATIES  
De kerk is in het bezit van mooie 
kruiswegstaties, die oorspronkelijk 
voorzien waren van prachtige eiken 
lijsten. Bij de renovatie van 1954 zijn de 
staties gelukkig aan de sloophamer 
ontkomen, maar werden helaas de lijsten 
verwijderd. 
De Kruisweg werd in de Vastentijd op 
vrijdagavond in plaats van het lof 
gebeden en op Goede Vrijdag om drie 
uur ’s middags. Een bijzondere 
gelegenheid, de kerk was dan nog in 
rouw gedompeld vanwege de Goede 
Week. Alle kruizen zijn afgedekt met een 
paars doek en in de kerk heerst een wat 

trieste en bedrukte sfeer die met Pasen overgaat in een jubelstemming. 
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DE KOSTERS            
De kosters hebben altijd een belangrijke en onmisbare functie in de kerk 
vervuld. Ze zorgden dat alles in orde was in de sacristie, maakten dat alles 
klaar stond voor de godsdienstoefeningen, ze waren bescheiden op de 
achtergrond aanwezig voor hulp en aanwijzingen bij doop-, huwelijks- en 
uitvaartdiensten, versierden de kerk, poetsten het zilver, vulden het wierookvat 
bij enz. enz. Ze haalden het plaatsengeld op, want dat was een belangrijke 
bron van inkomsten voor de kerk.  
Veel parochianen hadden een 
vaste plaats waarvoor ze per jaar 
een vast bedrag betaalden. De 
plaatsen voorin de kerk waren het 
duurst en werden goedkoper 
naarmate men meer achterin zat. 
Wie geen vaste plaats had, moest 
per keer een bedrag betalen aan 
de koster, die tijdens de mis de 
banken langs kwam om dit op te 
halen. Een enkeling zat wel eens 
devoot te bidden of veinsde 
slaap, maar de buurman of 
buurman porde dan even discreet 
met de elleboog. Helemaal 
achterin waren een paar rijen ‘armenbankjes’ waarvoor geen plaatsengeld 
verschuldigd was. 
 
Het kosterschap was vroeger een betaalde baan. Van koster Gerrit Frederiks 
is bekend dat hij zijn loon ontving in een emmer, het waren de losse centen 
van de collectes. 
Koster Jan Dessens was tevens begrafenisondernemer en ’s winters maakte 
hij de grote kachels in de lokalen van de r.k. parochieschool aan. Zijn vrouw 
had in de voorkamer van hun huis een beeldenwinkeltje en verkocht er 
kerkboeken, rozenkransen, beelden, wijwaterbakjes, schilderijtjes met de tekst 
’s avonds als ik slapen ga…’ enz..  
Jan Dessen was tot 1948 koster en werd opgevolgd door Piet Kuipers. 
Daarna werd Piet van der Maarel koster en bleef dit tot 1988 of 1989. Piet was 
de pleegzoon van koster Dessens. Hij vervulde zijn taak met grote toewijding. 
Na Palmpasen bracht Piet – te voet – wijwater in flessen rond in de parochie. 
Het verhaal gaat dat hij ooit, bijna aangekomen bij de Zweth, een fles brak. 
Helemaal teruglopen vond hij toch wel erg ver. Hij vroeg onderweg bij een 
bekende een lege fles, vulde die met Schiewater en leverde hem af als  
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wijwater. ‘Uiteindelijk gaat het om de intentie’, zei Piet, ‘en niet om het water’. 
Het kosterschap was inmiddels allang geen betaalde baan meer. De heren G. 
Herscheid, Wim Olsthoorn, Jan Rijff, Piet Hegge en Peter Lansbergen hebben 
deze taak als vrijwilligers met verve vervuld. Leo Lansbergen, Gert 
Doornbosch en Harry Leliveld vormen het laatste kosterstrio van de Petrus’ 
Bandenkerk.  
 
 
DE WERKERS EN WERKSTERS IN HET VELD 
Na het vertrek van koster Dessens is de kerk enige jaren schoongehouden 
door Piet Kuipers en Piet van der Maarel. Toen het de heren te veel werd 
kregen zij hulp van een groep mannen en vrouwen die jarenlang de ‘cleanclub 
van Petrus’ Banden’ vormden. Ze zorgden niet alleen voor een blinkende kerk, 
nee ook de pastorie, de pastorietuin en het parochiekerkhof werden iedere 
week onder handen genomen en stonden er fris en fruitig bij. Een hechte 
groep harde werkers en werksters, die ook nog eens een hechte 
vriendengroep werd. 
 
 
KERKMEESTERS 
Een pastoor kan niet in zijn eentje alle taken in zijn parochie goed uitvoeren, 
daarom wordt hij, uitsluitend voor een aantal materiële zaken, terzijde gestaan 
door enkele kerkmeesters; tezamen met de pastoor vormen zij het 
kerkbestuur. 
De pastoor is altijd de voorzitter, er is een secretaris en een penningmeester. 
Deskundigheid voor de functie is een voorwaarde. Een kerkmeester wordt 
voor een periode van vier jaar benoemd, daarna kan de termijn worden 
verlengd met een zelfde periode. Soms liepen termijnen lang door. De heer 
J.J. Hegge heeft zelfs in 1953 zijn 25 jarig jubileum gevierd als kerkmeester. 
Meestal waren mannen aangesteld als kerkmeester. Later traden ook 
vrouwen toe tot het kerkbestuur. 
 
 
COLLECTANTENCOLLEGE       
Het collectantencollege werd door pastoor Janus in 1934 opgericht. Vóór die 
tijd zal er ongetwijfeld gecollecteerd zijn in de kerk, maar er waren geen 
officiële collectanten. De koster, een kerkmeester of een parochiaan met 
enige status ging toen met de zakjes of de schaal rond. Bij bijzondere 
gelegenheden ging de pastoor zelf met de schaal rond, een traditie die 
pastoor Knots voortzette bij collectes voor zijn nieuwe kerk. 
Niet iedereen kon zomaar lid worden van het collectantencollege; de 
godsdienstige beleving en het zedelijk gedrag moesten in orde zijn en je 
moest middenstander, zelfstandige boer of iemand met een leidinggevende  
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functie zijn. Denk nu niet dat het een saaie club over-godsdienstige mannen  
was, want er werd heel wat afgelachen en gefeest. Vooral bekend waren de 
jaarlijkse uitstapjes van het college, waarvan lekker eten, een goed borreltje 
en fijne sigaren deel uit maakten. 
Op hoogtijdagen gingen de collectanten keurig gekleed in streepjesbroek, 
zwart jasje en witte handschoenen. Tijdens de vergaderingen van het college 
was de kledingkeuze vaak een belangrijk agendapunt.  
Dat het onderling wel goed zat in het college zien we aan het lange 
lidmaatschap van een aantal leden, zoals Arie Lansbergen sr. en Cor 
Lansbergen die beide hun vijftig jarig jubileum als collectant vierden. Ook vele 
andere collectanten vervulden hun taak jarenlang met veel plezier. Michael 
Lansbergen sr, Rini Brand en Leo Lansbergen zijn de laatste collectanten van 
het college. 
 
 
MISDIENAARS, ACOLIETEN EN MISDIENETTES, 
Veel jongens zijn korte of langere tijd misdienaar geweest. Als de kapelaan 
vond dat je geschikt was, begon je met het uit het hoofd leren van de 
misgebeden in het Latijn, beginnende met het ‘Intribo ad altare Dei….’ Wie na 
verloop van tijd de gebeden van de mis helemaal van buiten kon, mocht 
vervolgens als jongste misdienaar een stille mis dienen; uiteraard met een 
ervaren misdienaar, zó leerden ze hun taak. Met de oprichting van de 
parochie Onze Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand werd het 
misdienaarsbestand van Petrus’ Banden meer dan gehalveerd en kort daarna 
deed de volwassen en gehuwde acoliet zijn intrede. De namen van de 
acolieten P. Blom, J. de Koning, J. Scholten en V.J. Meeussen konden nog 
worden achterhaald. Een mooi verhaal: in de jaren zestig, toen de jeugd het 
liet afweten en er weinig misdienaars waren, nam Jan van Schooten, die de 
zestig jaar al ruim gepasseerd was, de taak op zich om missen te dienen in de 
Petrus’ Bandenkerk. In zijn zwarte soutane met witte superplie diende hij 
jarenlang trouw de mis, het lof en andere kerkelijke plechtigheden. Hij 
overleed op hoge leeftijd en werd volgens zijn wens in zijn soutane en 
superplie opgebaard en begraven. 
In de parochiegids van 1994/1995 worden in het hoofdstuk ‘Misdienaars en 
acolieten’ ook de namen van drie meisjes genoemd: Kirsten van der Horst, 
Miranda Rijff en Amanda Pereira; zij werden misdienettes genoemd. 
 
 
LECTRICES 
Met de lectrices deden in de parochie St. Petrus’ Banden rond 1980 vrouwen 
hun intrede in het pastoraal werk. De toenmalige Paus en een aantal 
behoudende bisschoppen stonden sceptisch tegenover de rol van vrouwen in 
de liturgie. In Overschie begon het heel voorzichtig: de pastoor vroeg kort voor  
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de aanvang van de mis een 
parochiane het epistel en de 
voorbeden voor te  
lezen. Later werd een vaste groep 
lectrices gevormd die in de missen 
lezingen verzorgde en indien 
nodig assistentie verleende bij het 
uitreiken van de H. Communie. 
Een hechte groep, die zich 
terdege voorbereidde op haar taak 
en deze tot op de dag van 
vandaag heeft vervuld! De 
lectrices van het ‘laatste uur’ zijn: 

Annie Batist – van der Werff, Trudy Brand – Fredriks, Margriet Doornbosch – 
de Frankrijker en Liesbeth Lansbergen – Meeussen. 
 
 
CLUBS EN VERENIGINGEN              
De Sint Petrus’ Bandenparochie vervulde naast de primaire godsdienstige 
functie, een zeer breed scala aan sociale functies. De parochie kende een 
zeer actief verenigingsleven. Uiteraard werd (en wordt) de parochie bestuurd 
door een Kerkbestuur en kennen wij ook het Rooms Katholieke Parochiaal 
Armbestuur, de huidige Parochiële Caritas Instelling. 
Verder waren er: 
Sint Vincentius Vereeniging en de Sint Elizabethvereeniging. Beide 
hadden als eerste doel: zelfheiliging van leden eveneens door middel van de 
practische beoefening der naastenliefde.  
 
R.K. Dames-naaiclub ‘Margaretha Sinclair, doel: het maken, vermaken en 
herstellen van kledingstukken, die door de Damesleden uit den voorraad der 
naaiclub zelf, of in opdracht van het Armbestuur, de St. 
Vincentiusvereeninging of de St. Elizabethvereeniging aan de desbetreffende 
gezinnen worden uitgereikt. 
 
Derde orde van St. Franciscus, afd. Overschie, doel: de instandhouding en 
verlevendiging der Christelijke deugden te midden der wereld.   
 
Vriendenkring ter ere van het heilig Sacrament, doel: aanbidding van het 
Allerheiligste Sacrament op dagen dat het Allerheiligste ter aanbidding staat 
uitgesteld, zoals het Veertigurengebed, Eucharistische dag enz..  
 
Mariacongregatie met diverse afdelingen voor jongens en jongemannen en 
voor meisjes en ongehuwde dames, doel: een zuiver godsdienstige  
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vereeniging die door het aankweken van een waarachtige Mariaverering haar 
leden wil opvoeden tot degelijke en deugdzame menschen, die op hun beurt  
weer de menschen van hun eigen omgeving moeten stichten en heiligen. 

 
9 juli 1944, de afdeling ongehuwde dames van de Mariacongregatie op het land bij 
boer Van Koppen; in het midden kapelaan E. Duym 
 
 
Broederschap van het onbevlekt hart van Maria, doel: door vereering van 
het H. Hart van Maria haar voorspraak verkrijgen tot bekering der zondaars. 
 
Broederschap van de HH. Martelaren van Gorcum, doel: vereering der 19 
martelaren door een jaarlijkse processie naar Brielle en het in stand houden 
der heiligdommen op het martelveld. 
 
Broederschap van den levenden Rozenkrans, doel: bevordering van het 
bidden van de Rozenkrans tot verbetering van individu en maatschappij. 
 
Genootschap tot voortplanting des geloofs, doel: tot steun aan alle 
katholieke missionarissen door gebed (dagelijks één Onze Vader en één 
Wees Gegroet met schietgebed ‘H. Franciscus Xaverius, bid voor ons) en een 
financiële bijdrage van 2,5 cent per week. 
 
Genootschap van de H. Kindsheid, doel: voor alle kinderen tot 12 jaar, om 
voor de heidenkinderen de genade van het H. Doopsel te verkrijgen. 
Contributie 2,5 cent per maand. 
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Liefdewerk van den H. Petrus, doel: de inlandse clerus in de missie 
bevorderen door gebeden, offers en een jaarlijkse aalmoes van minstens 50 
cent. 
 
Apostolaat des gebeds, doel: door gebed de eer van God en het heil van 
den evenmensch bevorderen. 
 
St.Josephgezellenvereeniging, doel: behartigen van de godsdienst-
zedelijke, maatschappelijke en cultureele vorming van de leden, welk doel zij 
tracht te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten voor lichamelijke en 
geestelijke opvoeding en ontspanning, het geven of bevorderen van nuttig of 
noodig onderricht, en verder alle wettige middelen die voor dat doel dienstig 
kunnen zijn. 
 
Onderafdelingen der St.Josephgezellenvereeniging,  
onderafdeling ‘Sint Genesius’, doel: bijdragen aan de culturele ontwikkeling 
der gezellen en zorgen voor een aangename ontspanning door toneel- en 
voordrachtskunst. 
Onderafdeling ‘Kolpingboys’, doel: bijdragen in de muzikale ontwikkeling der 
leden en het verzorgen der muziekuitvoeringen in de gezellenbijeenkomsten. 

 
 
 
Kruisvaartcohort ‘St. Joseph; het clubhuis van de 
Kruisvaarders was de zolder boven de R.K.School en 
werd in de traditie van de Kruisvaarders ‘De Burcht’ 
genoemd. Er waren meedere groepen: 
A-Sint Jansknapen, jongens van 8 -12 á 13 jaar,  
Sint Michielknapen, jongens van 13-17 jaar, deze groepen 
waren weer onderverdeeld in de Sint Don Bosco-ban en 
de Sint Johannes-ban.  
De onderafdelingen van het Kruisvaarderscohert waren de 
Missieclub en de Zaag, snij- en inlegclub. 
 
 
 
 
 
 
 
1937 - Paul Devilee in vol Kruisvaarders-ornaat 
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R.K. PAROCHIALE SCHOOL VOOR L.O. 
Doel: het geven van Lager Onderwijs volgens de bepalingen der wet geheel 
volgens de katholieke geest. 
Een stukje geschiedenis van het r.k. onderwijs in Overschie: 
In vroeger tijden gingen alle Overschiese kinderen onverdeeld naar de school 
achter het vroegere Raedthuys in de Dorpsstraat. Met de emancipatie van de 
katholieken na 1799 wilden ze ook eigen r.k. onderwijs. Op 31 maart 1868 
verleende de bisschop toestemming om een school te bouwen en werd de 
eerste r.k. school gesticht. Naast de kerk werd een schooltje met twee klassen 
gebouwd, het latere Clubhuis Sint Petrus’ Banden, waar de kinderen in 1870 
de eerste lessen kregen. Er werd ook nog enige tijd les gegeven in de 
leegstaande gasfabriek achter de Zestienhovensekade. 
In 1891 werd aan de Delftweg een ‘Branderij met Heerenhuis, gistpakkerij en 
erve’ aangekocht voor f. 12.516,92. De gebouwen werden gesloopt en door 
de Overschiese aannemer E. de Bruijn werd een nieuwe parochieschool met 
drie lokalen gebouwd; twee klassen per lokaal was toen niet ongebruikelijk. In 
de jaren rond 1920 werd aan de achterzijde een vierde lokaal aangebouwd en 
toen de school wéér te klein werd, kregen de derde en vierde klas les in twee 
lokalen op de bovenverdieping van de openbare school aan de overzijde van 
de Delftweg. 
Die oude Overschiese Parochieschool had een paar eigenaardigheden: de 
klassen waren gemengd, dus jongens en meisjes in één klas. Het was niet 
zozeer principieel, maar om een aparte jongens- en meisjesschool te stichten 
was het aantal leerlingen onvoldoende; dus door jongens en meisjes bij elkaar 
te tellen kwam men aan het vereiste aantal. Maar het was een unicum in een 
tijd dat ‘bokken en schapen’ nog streng gescheiden werden! In de meimaand 
werd het Mariabeeld achter in de gang versierd en werden Marialiedjes 
gezongen. Het bezoek aan de dagelijkse schoolmis van kwart voor acht werd 
aangetekend en in het rapport genoteerd. Eens in de maand ging de hele 
school netjes in de rij naar de kerk om klassikaal te biechten.  
In 1950-1951 verhuisden de meisjes naar de nieuwe ‘Maria Gorettischool’ aan 
de Baanweg. De jongens volgden een jaar later en gingen naar de 
R.K.Jongensschool, ook aan de Baanweg. 
Anno 2021 is in Overschie één r.k. basisschool gevestigd: de Albert 
Schweitzerschool aan de Baanweg. 
 
 
R.K. KLEUTERSCHOOL SINT JOSEPH 
Doel: het geven van een r.k. voorbereidend onderwijs geheel volgens 
Montessorisysteem aan kinderen boven de 4 jaar 
Aan de Delftweg werd naast de pastorie voor f. 10.000,-- het terrein van een 
voormalige houtopslag gekocht. Op het terrein werd een patronaatsgebouw 
gebouwd waar de diverse verenigingen hun bijeenkomsten hielden. In 1933  
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richtte kapelaan Bonfrère een eigen r.k. kleuterschool op die gehuisvest werd 
in het patronaatsgebouw; de activiteiten die in dit gebouw plaatsvonden 
verhuisden naar het clubhuis St. Petrus’ Banden. ‘Verschil moet er zijn’, 
dachten de toenmalige bestuurders, vandaar dat op de bovenverdieping de 
‘elitaire’ afdeling gevestigd was, waar kleuters zaten wiens ouders een 
bijdrage betaalden. Beneden was de gratis afdeling van de ‘fondskinderen’. 
De juffrouwen Staalman, Heetwinkel en Heek zwaaiden er jarenlang de 
scepter. Later trok de r.k. leesbibliotheek in op de bovenverdieping en zaten 
de kleuters beneden, nu niet meer gescheiden door financiële barrières. Na 
het vertrek van de bibliotheek en de kleuterschool wilde de KAJ het gebouw 
graag als clubhuis. Pastoor en kerkbestuur waren er tegen en het ging niet 
door. Nu is er een bedrijf gevestigd. 
 
 
R.K. ZANGKOOR ST. CAECILIA                
Hoewel er altijd wel zangers met hun zangkunst de plechtigheden in de kerk 
zullen hebben opgeluisterd, werd waarschijnlijk in 1841 het eerste zangkoor 
van de parochie opgericht. In 1852 tekenden tien leden van het ‘Zangcollege’ 
voor een bijdrage van f. 1.000,-- aan een nieuw kerkorgel. Op 1 november 
1868 werd f. 150,-- betaald als ‘jaarwedde’ aan organist H. van den Boogaard; 
hij was tevens onderwijzer aan de r.k.school. 
Lange tijd, tot 1948, was hoofdonderwijzer Christiaan Maas dirigent/organist; 
Hageman nam zijn taak over als hij verhinderd was.  
Na 1948 werd meester Maas opgevolgd door de dirigent/organisten W. van 
Berkel, De Beer en Hoek. Op 1 januari 1955 trad A.A.A. Booms in dienst als 
dirigent/organist.  

 

De Koorzolder anno 2011 
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Er werd door de jaren heen vele uren gerepeteerd om de Gregoriaanse en 
meerstemming Latijnse gezangen mooi te laten klinken. In latere jaren 
kwamen daar de Nederlandse liederen bij.  Maar zingen in het kerkkoor is 
vooral ook heel leuk en gezellig. Naast de serieuze koorrepetities was er 
genoeg ruimte voor gezellige borrelavondjes en kooruitjes. Er zijn veel leuke 
anekdotes te vertellen; daaraan kunnen we nog wel een boekje wijden. Wie 
weet………….. Misschien toch één uit de tijd van meester Maas: het verhaal 
ging rond dat er tijdens de zondagse hoogmis zangers waren die tijdens de 
preek even de keel gingen smeren bij Café Van der Werff. Als de preek wat 
korter uitviel dan zij dachten, moest een collega-zanger als de bliksem naar 
Van der Werff om zijn mede-zangers te waarschuwen, zodat ze precies op tijd 
weer op hun plek stonden……. Nog éentje dan: er gebeurden ook wel eens 
ongelukjes, zoals toen het kunstgebit van een van de zangers losschoot, over 
de balustrade vloog en tussen de devoot biddende gelovigen terecht kwam. 
 
Aad Booms was een flamboyant man, die genoot van zijn werk als 
kerkmusicus. Hij speelde altijd in op wat de priester preekte. Het gevolg was 
vaak dat een van de koorleden snel in een kast moest duiken om de op de 
preek passende bladmuziek tevoorschijn te toveren. Koorleden vreesden vaak 
het ergste, maar… het kwam altijd goed! Aad was 97 jaar toen hij afscheid 
nam als dirigent/organist van het St. Caeciliakoor van de Petrus’ Bandenkerk. 
Het toenmalige parochiebestuur schreef in de uitnodigingsbrief aan de familie 
en parochianen b.g.v. het afscheid van Aad: ‘Onze gemeenschap is de heer 
Booms onnoemelijk veel dank verschuldigd voor zijn belangrijke aandeel in de 
liturgie van eerst de H. Petrus’ Bandenparochie en de laatste tien jaar van de 
H. Nicolaasparochie. Altijd dienstbaar en trouw bij elke viering, ’s zondags en 
door de week bij rouwen en trouwen, bij meimaand- of oktoberlof, bij de 
bidweek voor de eenheid en bij zoveel andere gelegenheden, alleen op de 
orgelbank of leiding gevend aan herenkoor, dameskoor, kinderkoor, gemengd 
dames en heren koor. En dat 55 jaar lang. Met wisseling van pastoors, van 
kerkbestuursleden, van koorzangers, van parochianen. Met veranderingen in 
de liturgie na het Concilie, in de rol van de kerkmuziek in het geheel van de 
eredienst, in de verschillende genres van de kerkmuziek van gregoriaans tot 
Taizé, van één- tot vierstemmig, van Latijn tot vele talen. En bij alle 
wisselingen en veranderingen was Aad Booms er en zal hij er zijn tot en met 
de zondag van zijn afscheid: 19 juni 2011’.  
 
In januari 2012 overleed Aad Booms; een bijzonder mens die we ons altijd – 
met een glimlach op ons gezicht - zullen blijven herinneren. 
 
Nadat Aad Booms stopte, hebben enkele leden van het St. Caeciliakoor zich 
gevoegd bij de leden van Kerkkoor St. Gregorius van de kerk Onze Lieve 
Vrouw Altijddurende Bijstand.  
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Aad Booms bij zijn 
afscheid op 19 juni 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In april 2010 werd Cor Breedijk door het toenmalige parochiebestuur 
aangesteld als organist/dirigent in de parochie H. Nicolaas. Het koor zong, 
onder de bezielende leiding van Cor, sinds het afscheid van Aad Booms in de 
beide kerken van de parochie in Overschie; de ene zondag in Petrus’ Banden 
en de andere zondag in de kerk aan de Burg. Baumannlaan. Sinds de sluiting 
laatst genoemde kerk wordt elke zondag en alle feestdagen in de kerk van 
Sint Petrus’ Banden gezongen. Bijzonder om te vermelden: in het huidige koor 
zingt nog steeds een zeer trouwe koorzangeres: Joke Koppenol – 
Lansbergen. Als 16-jarig meisje mocht zij van haar moeder ‘eindelijk’ 
meezingen in het Caeciliakoor. En dat doet zij nu al bijna 53 jaar lang! 
 
 
STICHTING CLUBHUIS ‘PETRUS’ BANDEN               
Doel: de verzorging van de godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke 
katholieke georganiseerden in onze parochie. 
Het clubhuis gaf jarenlang onderdak aan vele verenigingen, zoals de R.K. 
E.H.B.O, de jaarlijkse bazaar met ‘gezellige keuken’ oftewel ‘het huishouden 
van Jan Steen’ waarin al het ingezamelde serviesgoed tegen betaling kapot 
gesmeten mocht worden, Piet van der Maarel gaf er in de crisisjaren aan 
werklozen les in biljarten en schaken, de Sint Josephgezellen, de Kajotters, de 
volksdansclub, toneelvoorstellingen, de tafeltennisclub en nog vele anderen.  
Zoals u al heeft kunnen lezen was het gebouw oorspronkelijk van de 
parochieschool. In 1959 kreeg het gebouw een grote opknapbeurt en was het 
nog jaren lang het centrum van de vele clubs en verenigingen van de 
parochie. Omstreeks 1970 werd het gebouw verkocht en is het verbouwd tot 
woonhuis. 
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Gezicht op het Schouwgat vanaf de Lage Brug,  
rechts de achterkant van het clubhuis. 

 
 

 
NOG MEER VERENIGINGEN 
Naast de vele eerder genoemde verenigingen waren er in de parochie ook 
nog afdelingen van de Nederlandse R.K. Volksbond, ter bevordering van de  
godsdienstige, zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen der leden,           
met vele onderafdelingen. 
Ook de padvinderij had een belangrijke rol in het verenigingsleven van de 
parochie.  
In 1946 werd in de parochie St. Petrus’ Banden een afdeling van de 
Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) opgericht. Op vrijdagavond was er een 
bijeenkomst in het Clubhuis, waarbij in het officiële gedeelte een spreker 
kwam of een thema aan de orde gesteld werd. Daarna was het tijd voor 
ontspanning met een potje biljart, kaarten en tafeltennis. Vele muziek- en 
toneelavonden werden georganiseerd, revues werd opgevoerd en er werd 
deelgenomen aan regionale sportdagen. Inmiddels was de naam KAJ in de 
geest van de tijd aangepast naar KWJ (Katholieke Werkende Jongeren) en 
werden meisjes toegelaten als lid. De KWJ ging op zoek naar een eigen  
ruimte. Na veel afwegingen en een hoop gekrakeel mocht de KWJ de oude 
paardenstal op de kerkwerf als clubhuis in gebruik nemen. De stal was echter 
een half verrot krot dat met veel eigen inzet, energie en steun, ook van buiten 
de KWJ, werd vervangen door een eigen clubgebouw. Het nieuwe  
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onderkomen werd ‘De Hut’ genoemd en werd op 18 oktober 1971 feestelijk in 
gebruik genomen. 
De katholieke jeugd van toen heeft heel veel mooie herinneringen aan die tijd. 
Een aantal van onze huidige parochianen heeft daar ‘de liefde van zijn/haar 
leven’ gevonden. Van dat geluk mogen we nu nog altijd getuige zijn! 
 
In het boek ‘200 jaar parochie en kerk Sint Petrus’ Banden’ kunt u nog veel 
meer lezen over het verenigingsleven en de activiteiten in de oude parochie. 
We lichten er nog één uit: 
DE ZONNEBLOEM werd landelijk opgericht in 1949 door KRO-
radiopresentator Alex van Waaijenburg. Ook Overschie kreeg een eigen 
afdeling met de naam ‘Zonnebloem, afd. Oud Overschie’. Naast de taak als 
het bezoeken van zieken en ouderen organiseert de Zonnebloem – nog 
steeds -  vele gezellige bijeenkomsten en uitstapjes. Elke tweede zondag van 
de maand werden Zonnebloemgasten thuis opgehaald voor het bijwonen van 
de eucharistieviering. Daarna koffiedrinken in de pastorie Petrus’ Banden die 
tientallen jaren de vaste thuisbasis is geweest voor heel veel gezellige 
bijeenkomsten. Op die plek voelden de Zonnebloemgasten zich thuis en 
werden zij verwend door de gastvrouwen en gastheren. 
Nu de pastorie niet meer in bezit is van de parochie heeft De Zonnebloem afd. 
Overschie onderdak gevonden in de Grote Kerk aan de Overschiese 
Dorpsstraat. 
 
 
DE PASTORIE 
Van 1852 tot 1979 hebben vele pastoor en kapelaans – en soms ook een 
huishoudster - in de pastorie gewoond. Na verloop van tijd kwamen in de 
pastorie steeds meer kamers leeg te staan. Hoewel de laatste inwonende 
pastoor J. Drost weinig voelde voor inwoning, besliste de toenmalige bisschop 
van Rotterdam, die woonruimte zocht voor zijn secretaris pastor Van der 
Meer, dat deze op de bovenverdieping kwam wonen. Naast zijn meubelen 
bracht hij een ongelofelijke lading boeken mee die hij opsloeg op zolder. Door 
de boekenvracht bezweken de vloeren bijna en begonnen de muren van de zo 
degelijke gebouwde pastorie te scheuren. Gelukkig werd het tijdig ontdekt en 
kon erger worden voorkomen. Na het vertrek van pastoor Drost in 1979 en 
van pastor Van der Meer in 1987 zocht het bisdom een huurder voor de 
bovenverdieping. Het Rode Kruis had interesse, maar het bisdom zocht een 
r.k. huurder!! ‘Klopt’, liet het Rode Kruis per omgaande weten, ‘dan komen wij 
in aanmerking, want wij zijn R.K.: de R van Rode en de K van Kruis. Het 
bisdom wist dit humoristische argument kennelijk te waarderen, want het 
Rode Kruis werd huurder en heeft vele jaren gebruik gemaakt van de 
bovenverdiepingen voor het geven cursussen e.d..  
De benedenverdieping werd gemeenschapsruimte, jarenlang bestemd voor  
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vergaderingen, koffiedrinken, recepties en nog veel meer doeleinden. 
Omdat de pastorie de laatste jaren minder gebruikt werd besloot het huidige 
parochiebestuur in september 2016 om het gebouw ‘antikraak’ in gebruik te 
geven aan een ondernemerspaar. Zij verbleven daar tot juli 2019. 
In juli 2019, toen de kerk van Onze Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand aan de 
eredienst onttrokken was, verhuisde het aldaar gevestigde 
parochiesecretariaat naar de pastorie aan de Delftweg. Een fantastische 
welkplek én weer ruimte voor koffiedrinken na de vieringen, vergaderingen en 
gezellige kooravondjes, enz.. Na de verkoop van kerk en pastorie H. Petrus’ 
Banden verlieten wij de pastorie in januari 2021 voorgoed! 
 
 
HET KERKHOF              
Tot aan de hervorming werden alle Overschieënaren broederlijk naast elkaar 
begraven, eerst in en later om de kerk, zoals toen gebruikelijk was. 
Waar de katholieken na de reformatie hun doden begroeven weten we niet, 
waarschijnlijk op de r.k. begraafplaatsen van omliggende parochies. In 1954 
werden bij het aanbrengen van een nieuwe vloer in de Sint Petrus’ 
Bandenkerk menselijke beenderen gevonden. Volgens oude verhalen zou 
vroeger op deze plek een kerkhof geweest zijn. Niet onwaarschijnlijk, maar 
harde bewijzen hiervoor zijn nooit gevonden. In de 19e eeuw werd vanuit de 
zorg om de volksgezondheid door hogerhand verboden om doden in een kerk 
te begraven en werd de tuin achter het armenhuis in de Dorpsstraat 
aangekocht om er in 1829 een algemene begraafplaats aan te leggen. Ook de 
katholieke doden werden er begraven, maar de katholieken wilden toch liever 
een eigen stukje gewijde aarde. In 1830 werd aan de Delftweg, tegenover de 
kerk, het eigen rooms-katholieke kerkhof aangelegd en in 1833 werd het door 
pastoor Nef gewijd. Vanaf die tijd werden vele parochianen onder klokgelui 
vanuit de kerk via het kastanjelaantje naar hun laatste rustplaats gedragen en 

in gewijde aarde tegenover 
hun geliefde kerk begraven. 
Er liggen vele generaties van 
onze voorouders begraven, 
in een algemeen graf of een 
familiegraf. Het priestergraf 
doet ons aan de oude 
herders denken. 
 
 
 
 
Kerkhof Sint Petrus’ Banden 
anno 2021 



 

 

31 
 
Bij het opruimen van de pastorie werd een prachtig handgeschreven boek 
gevonden. In dit boek werden de begravenen opgetekend, in schitterend 
handschrift met de ‘kroontjespen’ geschreven op geschept papier. De eerste 
begrafenis dateert uit 1830. Dit waardevolle boek en de totale 
kerkhofadministratie is op 18 januari 2021 overgedragen aan Begraafplaats 
Laurentius, die vanaf dit moment zorg voor administratie en onderhoud van 
onze begraafplaats zal dragen.  
 
 
ONZEKERE TOEKOMST  
Door het ernstig teruglopend kerkbezoek en de steeds slechter wordende 
bouwkundige staat van de kerk van Sint Petrus’ Banden worden door de 
diverse kerkbesturen heel veel mogelijkheden voor de toekomst van de kerk 
bestudeerd. Petrus’ Bandenkerk verkopen? Restaureren? Veel onderzoeken 
vinden plaats, diepgaande onderzoeken. Voor restauratie is veel geld nodig, 
heel veel geld. Een rijksmonument restaureren is geen sinecure tenslotte.  
De Stichting Vrienden van St. Petrus’ Banden wordt opgericht met als doel: 
veel geld genereren om een goed financieel fundament te kunnen leggen voor 
het restauratieplan. Een groep enthousiaste mensen ging hard en voortvarend 
aan de slag. Mooie toezegging kwamen binnen en toen…….. kwam de 
financiële crisis. Bedrijven en instanties trokken hun toezeggingen in en het 
lukte niet om binnen de tijd die nodig was het benodigde bedrag bij elkaar te 
krijgen.  
 
 
FUSIE VAN DE PAROCHIES VERRIJZENIS VAN DE HEER EN H. 
NICOLAAS EN HET PASTORAAL TEAM 
Door het hierboven al genoemde teruglopende kerkbezoek en ook door het 
steeds kleiner wordend aantal priesters waren parochies genoodzaakt te 
fuseren. De federatie Rotterdam Rechter Maasoever werd opgericht. Onder 
deze federatie vallen alle parochies in dit gebied. De federatie wordt pastoraal 
bediend door een team onder leiding van een moderator. Op dit moment (april 
2021) bestaat het pastoraal team uit moderator Mgr. J.H.J. van den Hende, 
pastoor R. Gouw vice-moderator, plebaan H. Hagen, diaken E. Doe en 
pastoraal werker mw. D.W.M. Bühler.  Het team wordt geassisteerd door 
diverse priesters en paters. Zij gaan voor in alle kerken binnen de federatie en 
verlenen zielzorg aan de parochianen. 
De Overschiese parochie H. Nicolaas is in 2014 gefuseerd met de parochie 
Verrijzenis van de Heer uit Hillegersberg/Schiebroek. Samen vormen zij de 
parochie Heilige Bernadette. Er zijn dan vijf kerken in de parochie, waarvan 
vier in gebruik. Het parochiebestuur heeft de zware taak om voor de steeds 
kleiner worden gemeenschappen een gezonde toekomst te creëren wat 
betreft financiën en gebouwen. Kerkgebouwen moeten worden afgestoten om  
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verder te kunnen gaan. De al leeg staande Christus Koningkerk in Rotterdam- 
Hillegersberg werd verkocht. Besloten is dat de Verrijzeniskerk in Schiebroek 
zal worden afgebroken. Deze kerk is in september 2020 aan de eredienst 
onttrokken. Op die plek wordt binnen niet al te lange tijd gestart met de bouw 
van een nieuwe parochiekerk: de Bernadettekerk. In 2019 is de kerk van Onze 
Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand aan de Burg. Baumannlaan in Overschie 
verkocht; op 7 juli 2019 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. In deze 
kerk wordt momenteel de bouw van appartementen gerealiseerd. We 
begrijpen dat deze ingrepen noodzakelijk zijn, maar het is een zeer pijnlijk 
proces voor een ieder die met hart en ziel verbonden is met de kerk: voor de 
trouwe kerkgangers, de zielzorgers én de bestuurders. 
 
 
VERKOOP KERK EN PASTORIE 
Onontkoombaar was het dat ook kerk en pastorie Sint Petrus’ Banden 
verkocht moesten worden. Katholiek Overschie, met name de vaste groep 
kerkgangers van Petrus’ Banden, was al geruime tijd op de hoogte van de 
verkoopplannen. Het is het huidige bestuur van de Bernadetteparochie in 
2020 gelukt een partij te vinden die aan het kerkgebouw en pastorie van de 
Sint Petrus’ Banden een passende herbestemming kan geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFSCHEID VAN ONZE GELIEFDE KERK SINT PETRUS’ BANDEN 
Op zondag 11 april 2021 vierden wij voor het laatst de Eucharistie in onze 
dierbare kerk. Onder het zingen van het slotlied werd het Allerheiligste in 
processie de kerk uitgedragen. Ook de Godslamp, het altaarmissaal, het 
lectionarium en de reliek uit het altaar werden de kerk uitgedragen. Alle 
kaarsen werden gedoofd door de koster. Met deze handelingen werd 
aangegeven dat in deze kerk niet meer gevierd zal worden.  
 
 



 

 

 
      
Uit groot respect voor de geschiedenis én voor alle mensen die 
zich door de eeuwen heen hebben ingespannen voor het rooms 

katholieke geloof, de kerk en de parochiegemeenschap  
in Overschie  is dit boekje samengesteld.  

Opdat de geschiedenis van katholiek Overschie  
nooit vergeten wordt! 

 
 

Franka Leliveld, Werkgroep Sint Petrus’ Banden Overschie, 11 april 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 
 



 

 

 

 
 

KERKJE AAN DE SCHIE 
 

Melodie: Once on a Sunday morning 
 

 Kerkje aan de Schie, al vele jaren een veilig oord. 
Steeds als ik jou zie, is het jouw schoonheid die mij bekoort. 

  
Refrein: 

Kerkje van Petrus’ Banden binnen jouw muren was rust en vree. 
Waar ik ook naar verlangde, ‘k neem jouw herinnering met me mee. 

  
Haast twee eeuwen lang was jij voor velen een veilig huis, 

nog steeds sta jij daar, alleen straks niet meer ons bedehuis.   
Refrein. 

  
’t Afscheid is nu hier, en vieren wij voor de laatste keer, 

sterk in ons geloof, bewaar ons in uw hart, o Heer.    
Refrein. 


