
B es chil derin g v an h et pri esterkoor
Als pastoor Willemsen in 1950 zijn 4)-jailg priesterfeest viert, levert de parochie
het feestgeschenk in de vorm van een nieuwe beschildering van het priester-
koor door Adriaan van der Plas. ln weelderige bijbelse voorstellingen uit het

_",.,r..nOudu en Nieuwe Testament beeldt de kunstschilder het centrale thema van

-6$''.i"LrKrurs- en Misoffer uit. De vijf ramen boven in het priesterkoor zijn verdwenen
'fff' ;De recente foto geeft een duidelijk beeld van de schilderinqen maar ook vanDe recente foto geeft een duidelijk beeld van de schilderingen maar ook van

p 2 april 1954 wordt begonnen met een avondmis op de eer-

ste vrijdag van de maand. In hetzelÍde iaar komt de ver-
nieuwde beeltenis van Maria van Altilddurende Biistand

achter in de kerk.
De beschildering van de kerk nadert haar voltooiing als Adriaan

van der Plas bij het 45-iarig priesterfeest van pastoor Willemsen in
1955 de altaren schildert van het Sacrament van Mirakel, van het
H. Hart, van Maria en van |ozeÍ. Pieter Geraedts uit Warmond vol-
tooit de krans van kapellen met de schildering van het H. Familie-
altaar. Dc laatste schildering wordt aangebracht boven de vier pila-
ren die de koepel dragen. Hier schildert Adriaan van der Plas de vier
evangelisten met hun symbolen.

H. Familie-altaar

Het H. Familie-altaar is in 1955 geschilderd door Pieter Geraedts uitWarmond.
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vochtplekken die zo tekenend zijn voor de conditie van het qebouw
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De zusters 25 iaar in de Gerardus

ln september 1951 zijn de zusters van de Voorzienigheid 25 jaar werkzaam in
de Gerardus. De zusters beheren drie scholen die alle de naam dragen van de
stichter van haar congregatie, pastoor Hesseveld. Met haar uitstekende scholen
leveren deze religieuzen een belangrijke bijdrage in de opvoeding van de meis-
jes. Uit dankbaarheid organiseren de parochianen een feestelijke bijeenkomst in
de gymnastiekzaal. De zusters krijgen voor haar eigen kapel een kelk, een mis-
saal en bijbehorende canonborden kado. Pastoor Willemsen voert het woord.

T\ e komst van pastoor Brouwer in i955 leidt een tijdperk van

! twelbewuste vernieuwing in. Hii begint zijn pastoraat ook
L-, met een Missie, maar dan in de vorm van een parochie-
retraite waarin alle parochianen persoonlijk worden betrokken en
die dan ook drie maanden in beslag neemt. Overigens ís de bloeitijd
van cen aantal godsdienstige verenigingen voorbij en krifgt het
godsdienstig lcven andere en meeÍ pcrsoonlijke accenten: gespreks-
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Ziekentriduum

Eerste Heilige Mis

De Gerarduskerk is op zíjn feesteliikst als Ín een plechtige viering alle registers

van de eredienst worden open getrokken. Dit gebeurt hier tiidens de eersÍe

H. Mís van de parochiaan Gerard de Wit in iuni 1954. Vooraan in de kerk zitten

de zusters. ln het middenpad staat'Eerbied in Gods Huis'. Eerste H. Missen vor-

men hoogtepunten in de geschiedenis van de Gerardus. ln 1974 is Leo

Nederstigt de 26ste priester die in deze kerk ziin eerste H. Mís opdraagt.

T\, e meest ingrijpende vernieuwing van het kerkgebouw heeft
I lplaats in 1961 als er een nieuw altaar wordt gebouwd onder

L-, àe koepel in het midden van de kerk, naar eà ontwerp van
bouwkundige Frans Boogers. De banken worden naar het midden
gekeerd, de paden veranderen van richting/ er komen nieuwe vlon-
ders. Het aantal plaatsen loopt terug van 1.414 naar 1.274. Op B

december 1961, 35 jaar na de inzegening Yan de kerk, consacreert
mgr. I. van Doodewaard het nieuwe altaar. Het baldaklin-altaat
wordt nu sacïamentsaltaar. Er zullen weinig plaatsen in Nederland
zíjr waar de vernieuwing van de liturgie zo duidelijk gestalte heeft
gekregen als in de koepelkerk van de H. Gerardus Majella.

De vernieuwing van het kerkgebouw is symptomatisch voor de

vernieuwing in kerk en maatschappij die met name in de iaren
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Het Mirakel van Amsterdam

De schildering van het Sacrament van Mirakel-altaar is uitgevoerd door Adriaan

.._,.,,vàfr der Plas die ook het Maria-, Jozef- en H. Hartaltaar heeft geschilderd. Het

,,:t:,:':t',:schilderij toont het moment dat de uitgebraakte hostie van de zieke boven het

,,.,:.;;', ;vuur bliift zweven. Boven rechts onder het wapen van Amsterdam is de figuur

;,i;: ;ffivan pastoor Willemsen zichtbaar die in 1955 zijn 45-jarig priesterfeest viert.
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Altaar verplaatst

Fraaie opname van het interieur van de kerk. ln het centrum van de kerk onder
de wijde ruimte van de koepel bevindt zich sinds 1961 het offeraltaar, de plaats--...

waar de liturgie wordt gevierd. De foto toont ook de vochtplekken op de .

muren en de scheurvorming van de hoofdbogen en gewelven. De opname is 
-

gemaakt bij het Gerardusfeest in 1989.{S ''J,-'" f:-1qh,
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Ziiaanzicht van de kerk
Hesseveldschool-B begin jaren tachtig is afgebroken om plaats te maken

het buurthuis 'het Karrewiel'. De Gerardus zou een kathedraal kunnen



Het orgel

Het orgel is ingezegend in februari 1927, enkele maanden na de ingebruikname
van de kerk. Het is gebouwd door orgelbouwer Bern. Pels te Alkmaar. Met zijn
dertig 'stemmen' is het elektrisch pneumatisch orgel van uitnemende kwaliteít
en heeft tot de sluiting van de kerk in 1992 de liturgievieringen steeds op fees-
telijke wijze verrijkt. ln de kathedraal van Rotterdam krijgt het wellicht een nieu-
we bestemming.

n mei 1969 is er in de Gerardus een hearing over de situatie van
de kerk. Aanleiding vormt de noodzaak om kostbaÍe reparaties
aan het kerkgebouw uit te voeÍen ten bedrage van f 150.000,-.

Het geld is er eigenlijk niet, de financiële toestand is slecht, de kerk
wordt te groot voor het slinkend aantal kerkgangers. In 1969
bedraagt het aantal kerkgangers 1.601, drie jaar latcr, in 1972, is dat
gedaalcl tot 873.

Bezuiniging wordt gevonden in uitstel van repaÍaties en in ver-
mindering van de stookkosten door de sacristie als dagkapel in te
richten en cloor in 1981 de doordeweekse H. Missen naar de kapel
van de zlrstcrs tc verplaatsen.

Na het vcrtrek van de zustcrs in 1982 wordt de bovenzaal als
kerkruimtc ingericht. Hiermee zljn de eigenlijke problemen niet
opgelost, cle financiële nood blijft hoog.

Het groeiend priestertekort wordt manifest als ín 1974 de laatste
kapelaan vertrekt uit een parochie waar twintig jaar eerder nog vier
kap.elaans assistecrden.

Te groot
Tiidens hct p:rstoraat van pastoor Voorbij, 1963 - 1982, wordt steeds
vaker gesprokcn over de noodzaak om uit te zien naar een kleinere
kerkruimtc. De stap liikt voorlopig nog te gïoot, maar de gedachte
kan niet worden losgelaten.

Eind 19U2 wordt vastgesteld dat het zo ntet langer kan; voor de

steeds kleincr wordende gemeenschap is de financiële last van het
te grote gel'louw beslist niet langer te dragen. In feite is hiermee de
beslissing gcvzrllen, er is geen andere keus.

Het worclt een taak voor pastor Starn die in 1982 pastoor Voor-
bij opvolgt.

Bloeiend zangkoor

Een gezamenlijke uitvoering van dames- en herenkoor en jon.gerenkoor (opge-

richt in 1966) onder leiding van Frans Bleekemolen in 1975. Het koor heeft
vanaf de beginjaren een onmisbare rol gespeeld in de liturgie. De góede naam
dateert al uit de tijd van kapelaan Duyves De bloeitijd valt onder het pastoraat

van de muziek minnende pastoor Van de Wiel die er in slaagt de musicus ".-.-

Alphons Vranken tot koordirecteur aan te stellen (1 935). Met het afnemen van,--{i',
het aantal parochianen neemt ook de sterkte van het koor af, rotdat de kerk-"1 "ï,ï

zang zich beperkt tot het samenzingen van de gelovigen ffi 
"*i
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Koffie-uurtie

Een belangrijk moment in het parochieleven is de 'koffie' na de viering op zon-
dagmorgen. Hier vindt communicatie plaats van de eerste orde. De mensen

hebben zich t|dens de dienst in geloof en gebed met elkaar verenigd, nu is het
moment gekomen om gevoelens tot uiting te brengen en grote en kleine erva'
ringen van lief en leed met elkaar te wisselen. De mogelijkheid hiertoe werd pas

geschapen toen de aantallen kerkgangers sterk waren teruggelopen. De foto
dateert uit omstreeks 1980.

fn '84 is er een 'groot beraad'van de Anna-, Bonifatius- en GeÍar-

I dus Majcllaparochics over de pastorale samenwerking. In 1985

Iwordt bcsloten dat dc kerk voorlopig in gebruik blijft, maar dat
het kerkbestuur opdracht krijgt om samen met de Anna-parochie
uit te zien naar andere mogelijkheden. Na jarenlang vaak teleur-

,:+,,.i} stellcnd zoeken wordt een gelukkige oplossing gevonden in hct
.**i''- -;nieuwe kerkjc aan cle Zeeburgerdijk dat in oktober 1992 tn gebruik
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De Bovenzaal in de pastorie

ect Stuyt heeft ook binnen de pastorie zijn sporen nagelaten. ln de
aal herinneren de kasten, de lambrizering, de zware stoelen en de stati'

portretten van de pastoors Hogeman en Bosch. Deze laatste moest in 1936

reeds na vier maanden om gezondheidsredenen ontslag uit ziin functie vragen.

lVa het vertrek van de zusters wordt in 1982 de bovenzaal ingericht voor kerk-
diensten. Het altaar van het zusterklooster bewíist híer goede diensten.haard (niet zichtbaa) aan de stijl van de bouwheer. Tegen de muur hangen



Eerste Communie

De groep eerste-communicanten een jaar voor de kerk gesloten wordt. De
Nederlandse kinderen vormen een kleine minderheid. Bij de opening van de
kerk in 1926 werden er 254 'aangenomen'.

Het Roomse blok
Gezicht op de kerk waar St. Gerardus vanaf z|n plaats boven de ingang uitziet
op kaalslag waar eerst de kinderspeelplaats was. Links de pastorie, rechts de in

het begin van de jaren tachtig afgebroken Pastoor Hesseveldschool-9. Het
machtige binnenstuk van de kerk overhuifd door de koepel komt op deze foto
bijzonder goed uit. Rechts achter boven de huizen herinnert het woud van tv-

masten aan de tijd dat er nog geen 'kabel' was.

Zii-aanzicht
Een imposante aanblik op de zijkant. Wat een rijkdom dat dit gebouw voor

buurt behouden



Interieur van de kerk
ln het centrum van de kerk onder



T T 7at is ín deze jaren de situatie veranderd. De kerk werd

\A/ gebouwd in een grotendeels nieuwe buurt met jonge

Y Y bewoners en grote gezinnen. De meesten van de oorspron-
kelijke bewoners z|)n in de loop der jaren weggetrokken. De Indi-
sche Buurt bestaat nu voor 43% uit allochtonen: 2.900 Surinamers,
2.400 Turken, 3.000 Marokkanen, 2.300 immigranten uit andere
landen. De christenen voÍmen nog maar een kleine minderheid.

Toch blijft het hun opdracht om zout der aarde te zijn, om - in
vaak kleine kernen - de Blijde Boodschap van de Heer uit te stralen.
Grotere deelname van leken in liturgie en pastoraat, verdieping van
het geloofsleven/ een sterker gevoel van verantwoordelijkheid voor
elkaar, inbreng van de spiritualiteit van allochtonen en oecumeni-
sche samenwerking wettigen de hoop dat het verhaal van de leven-
de God in de Indische Buurt geleefd, doorverteld en gevierd bliift
worden.

Drie vrouwen aan het altaar tijdens een woord- en communieviering in 1992.

iOit AeeU illustreert de ontwikkeling van een priesterriik tiidperk naar onze tiid
waarin leken een steeds belangrijker aandeel kriigen in het kerkeliik leven met
name in liturgie en katechese.

Drie vrouwen

Zo ziet de Gerardus er uit in 1989. De uitbottende knoppen wiizen op het
voorjaar. Het jongetje op de voorgrond is kenneliik van buitenlandse afkomst.

Hij verzinnebeeldt de honderden allochtone kinderen die nu in de lndische
Buurt wonen.

Colofon

Gerardus Maiella, een Godshuis voor mensen, 1914 - 1992 ts een uitgave
van de Parochie H. Gerardus Majella te Amsterdam. Het boekie is te
bestellen door / L7,50 te storten op Postbanknummer 49 37 700, t.rt.v.
R.K. Kerkbestuur Gerardus Maiella te Amsterdam, o.v.v. 'brochure'.

Redactie: Ben Dieker {foto-acquisitie), Avellinus }anssens Íic (teksten) en

|oep Mourits (opmaak en eindredactie).

De foto's zijn afkomstig van parochianen, de Historisch-topograÍische Atlas
van het GemeentearchieÍ van Amsterdam lblz.2, 73a, l4a, 15a,22, 23,24,
35, 36,38, 43, 44, 47,48 en 51), KLM Luchtfotografie-Schiphol lblz. 41,

Avellinus fanssens Ítc lblz 46 en 50) en Henk Benard lblz. l7a, 17b,20,26,
30, 34,40 en de omslag).

O Amsterdam 1992 - KerlóestuuÍ H. Gerardus Majella


