
pastoors vah de Gerardus Majella

Gerardus Lambertus J. Hogeman
(10.10.1912) 24.3.1914 - 4.8.1933

Johannes C.W. van de Wiel

20.7.1933 -16.2.1936

Wilhelmus Bosch

3.2.1936 - 22.6-1936

Sebastianus A. J. Willemsen

21.6.1936 - 1.10.1955

AndreasT. Brouwer

30.9.195s - 29.8.1963

Arnoldus Hetem

1.12."1972 -'t.8.1973

Christianus H. Vriesekoop

29.8.1963 - 1.12.1972

Adrianus W. Voorbij

1.8.1973 - 1.1 1.1982

Johannes W. Stam

1.1 1.1982 - 1.10.1997

Leonardus Jacobus Maria Nederstigt

'1j10j997 - heden
't9
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Waar schreef de Gerardus Maiella parcchie tastbare geschiedenis?
Als je in de lndische Buurt bent, zie je cp meerdere plekken nos stille getuiEenissen
van de oude parochie. Op andere plekken verdween die§eschiedenis in steeni

' Bavohuis, ooit de eerste Gerardus Majellakerk, Sorneostraat 40 I hoek Sumatrastraat
. De eerste pastorie, woonhuis Borneostraat 38
. R.K. Bibliotheek, Barneostraat 4
. Jongens patronaat. Borneostraat I
. R.K. School, Bankastraat 204 (gesloapt en vervangen, de boom op het schoolplein staat er noE)
. Geboortehuis Bertus Aa§es {katholieke schrijver}, Borneostraat 32 - }l

' Bureau Katholieke Actie, AmbonEtraat 2'l

" Gerardus Majellaschool van de Vincentiusvereniging, Zeeburgerdijk 84
. Franciscr.:s van Sales school, Javastraat 2C0
. Pastoor llesseveldschool A, Obistraat 6

" Pastoor Hesseveldschccl B, Batjanstraat

" Pastoor Hesseveldschccl C, Krarr:atweE
. §peeltuinvereniginE Gerardus §4ajella,ïidorestíaat

" Francisca Rorrana huis, Obistraat 3

. Meisjesgidsen, Zeeburgerd§k 1 12

. Jongens jeugdwerk, Surnaïrastraat / h*ek l-lalmaheirastraat

. Dcn Boscchuis voor jonEens, Zeeburgerpark
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trn de lndische Buurt recht doen aan het mysterie van God en van de mensen

Bij binnenkomst in de woni;-rg van Joop Star-n valleii i':-ie een tu;eetai vocrwerpen op: irr de gang

staat een indiaans aandoend fulariabeeid. joop heeit dit beeldje gekreger-r van de Spaanstalige
genneenschap uit de Sint Nlrolaaskerk toe n hij claar als pastoor afscheicl nar^n. En ais t,.,,reecle

"voor\,verp": een praclrtiq oi'gel. waar Joop iedere ciag even op speelt.

Hij heeft iets rïet orgels, zoais ik later ir-r het inierview zai horen.

lk vraag Joop naar zijn lrerkomst; zijn rarerkzaarn

heden voordat hij pastocr werd in de oude Gerar-

dirs. "lk heb 17 jaar als bedr!ifsaalr-r-roezenier op
cie Hoogover.:s in IJnruicien gewe rkt. En ook in
de papierÍabriek var-r "Van Gelder" in IJmond.
De werkrremers nit cle snelgroeiende indu:Ir ie

gebiederr zoais de lJr.norrd er-voeren cie iirgiijpen-
de veranderingei-r in lrun gezit-rsleven en

persoonlijk leven. Zij wareir uit de verti'or-rwcle

sfeer var.r hun dorp genoodzaakt naar de i-.!rnor-rd

te kotren om werk te rrincien. Dit lrad ock grote
gevol ger-r irocr ir u r-r nraaischappel ij ke, cu irLr rele

en sociale leven. Mede door Ce ploegendieirst
werd cie band nret de plaatselijke parochie
anders. Men groeide weg van de parochie.

De Kerk slcot bij de veranderingen irr de nieuwe
situatie niet goed bij aan, zoals de Kerk wel
vaker de oniwikkelingen in de sarnenlevinq
err de rnensen niet een, t',vee, drie kan voigen.
Mijn werk als priester in de industrie was een irele
gloede voorbereiding onr in de lndische Buurt te
komen urerken. Dat werd éen grote leersci-rooll'
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il< rrraag Joop iroe het is daï je iri.j je benoei-rring
al weet clat je itr een parochie terecht l<onrt

iryaa r het kei'kgeboirw gesioien gaat,,vorien.
En de 1:nrochianen rraar een nieuwe piek

iroeten verhulzen. Joop slart nret lret rreiteilen
rran de context."De buurt was een echte
achterstandsbui,irt. Er werd gesloopt.
De lruizen \r/i!'€n oud err sieclrt. De bur-ir: .;rrrg

achterrrit. De mensen die het korrcier-' i:+ralen

trokken wreg. Qua bernrnirersbestancl r','e'i h..t
eelt mettqeln roes. De Slti'inamer's en :,'- jrrerl

vvarelr er al en nu krnuamen Marok[33".'1 ,-,1

Turkse mensen er bij. in cieze settino i.'. a:: rk,

toen 49 ja;r or-rd, cn nog ncoit ir r '- -.' '

in eer-r kerk geweest. te vverKen.

De parochianen hebberr me ,,leiroiperr

thr,ris te raken, een plek te viirden in de buurt.
Het was c1e tijd na het Ir.'reecie Vaticaans
Concilie. Er groeide een besef dat je vooral
samen Kerk bent: sarren zorgdragen voor
en met elkaar'. Ook het samen vieren,
waarin de parochianen aandeel hadden.



Er kwam meer plaats voor vrouwen in
de parochieraad. We hadden hart voor de
medemensen. lk trof een kern van parochianen
aan die al eerder met pastoorVoorbij actief
waren. Er was al het nodige gedaan en met deze

lk probeer het voorgaande samen te vatten:
'!e voegde je meer naar de samenleving dan
naar de kerkT" Joop antwoordt: "Veel mensen
waren op zoek en ontdekten hun'bronl De vraag
was waardoor je geïnspireerd raakt in je leven.
Het ging niet allereerst om een pakketje met
geloofswaarheden. Maar ik wilde niet breken
met het verleden - het ging en gaat erom hoe
je op eigentijdse wijze vorm kunt geven aan de
bijbel. ln de Gerardus proefde ik het kerk-zijn in
deze tijd. Het hulpmiddel is de Heilige Schrift en
daarvan wilden we samen de betekenis ervaren.
Samen de Schrift herontdekken, die ons de weg
zou kunnen wijzen mèt de ervaringen van de
mensen uit het dagelijks leven. Samen kerk,
daar ging het om. Er werd werk gemaakt van
vieringen als bron van inspiratie naar het model
van de Handelingen van de Apostelen: trouw
aan de persoon van Jezus, ijverig en toegewijd
aan het gebed als bron van inspiratie en de
beoefening van de diaconie: instaan voor het
welzijn van parochianen en buurtgenoten.

groep kon ik verdergaan. lk heb geen nieuwe
dingen gebracht, maar ik ben met wat er al was
verder gegaan. Er waren mensen die bezorgd
waren en zorg hadden voor katholieke en niet-
katholieke bewoners van de buurt."

"Het breken van het brood"vertaalde zich als

het breken van je eigen gaven voor het welzijn
van allemaal. Het eucharistische delen werd
voortgezet buiten het kerkgebouw.
Het was samenkomen om inspiratie op te doen
over wat Gods wil is voor ons in de vele verande-
ringen in de samenleving. We kwamen niet
alleen samen in de kerk maar ook waren we ons
bewust van onze verantwoordelijkheid voor de
buurt. Dus de buurt speelde een belangrijke rol
omdat het om mensen ging."

Joop merkt vervolgens op hoe belangrijk
communicatie is geweest bij het moeten
verlaten van de oude Gerardus. "We hebben
negen jaar gedaan over het uitermate pijnlijke
proces om het "huis van God'l een heilige plaats,
te verlaten. Het was de plaats waar kinderen
gedoopt, mensen getrouwd en van waaruit
mensen begraven waren. Het was een plek met
kostbare herinneringen, een plek waar je alt'rjd
welkom was, wie je ook was.
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Je kunt niet zomaar over de ervaringen van een
gemeenschap heenwalsen. Door zo goed moge-
lijk te communiceren zijn we relatief weinig
mensen kwijtgeraakt.

ln deze periode groeide het herderschap
dat officieelaan mij was toebedeeld uit naar

een meer gezamenlijk herderschap en het
verantwoordelijkzijn voor elkaar. Een herder
loopt namelijk niet altijd voorop, soms in het
midden en soms zelfs achteraan. En daarnaast:

een herder heeft soms ook een duwtje van zijn
parochianen nodig. Dit hele proces heeft ook
mij gevormd. We vormden elkaar. En het was

ontzettend fijn dat vanuit de parochieraad en

het bestuur geprobeerd werd goede informatie
te geven over de ontwikkelingen die leidden tot
het vinden van een goede materiele kerkruimte,
maar ook naar een"nieuw huis van gebed"
en met ontmoeting met de Heer en met elkaar.

De prijs van het verlaten van de oude Gerardus

kon zo samen gedragen worden."

"Overigens waren wij niet de enigen in de buurt
die door een dergelijk proces gingen: we had-
den gezamenlijke vieringen met de Elthetoge-
meenschap en zij gingen ook door een dergelijk
proces heen. We voelden ons verbonden omdat
we in een arme buurt een nieuwe tijd in moes-

ten. We probeerden elkaar tot steun te zijn.'

Een aantal belan g rijke litu rgische voorwerpen
zijn vanuit de oude naar de nieuwe Gerardus
meegenomen. "Neem bijvoorbeeld het grote
tabernakel van de gebroeders Brom. Of het
doophek. ln de huidige intieme kerk heeft de
Christusfiguur een plaats gekregen boven het
altaar. Het hangt daar als een teken van troost
en bemoediging: Hij draagt het lijden van ons
mee. Dat is allemaal meegekomen en maakt de
verbinding. En dan het orgel.lk realiseerde me
dat arme mensen moeilijk naar een concertzaal
konden, maar wel recht hadden op mooie
muziek. Dus was het belangrijk dat er een orgel
in de nieuwe Gerardus kwam. Er zijn maar vijf
van dit soort Maarschalkerweerd- orgels in Ne-

derland. Maarschalkerweerd is ook de orgelbou-
wer van het orgel in het Concertgebouw.
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lk hoorde van het orgel in een sportzaal in Uden.

Dat was inmiddels overgebracht door de katho-
lieke Orgel- en Klokkenraad naar de toenmalige
orgelfabriek van Adema op het industrieterrein
van de lndische Buurt. Daar werd het opnieuw in
elkaar gezet. Door Albert de Klerk werd het orgel
in de Gerardus ingespeeld.
Het orgel kwam de gemeenschap toe."

Wanneer ik vraag naar wat Joop het meest raakt

wanneer hij terugdenkt aan deze periode zegt
hij:"Wat je als pastor blijvend nodig hebt is
inspiratie van je medemensen. lk heb als herder
geleerd dat open staan voor elkaar in allerlei
situaties kan uitgroeien tot een respectvolle
vriendschap - en ookdat je als herder niet alles

hoeft te weten. Wat me raakt is dat de mensen

mij tot herder hebben gemaakt, zoals ze dat
zelf ookzijn. Bijvoorbeeld in hun gezin en in
hun werk buitenshuisÍ

Rest de vraag wat de goede vruchten zijn die
Joop vanuit zijn werkzame periode bij de Gerar-

dus heeft mogen proeven.'Als eerste: het her-

derschap voor en van ons allemaal als grond-
houding. Als we de wereld willen veranderen
moeten we zelf ook veranderen, dus bereid zijn
om te kijken of we op de goede koers zitten in
de gemeenschap. Herder zijn betekent elkaar
inspireren en dragen,Ten tweede: we hebben
echt een kerk nodig als een plek om samen te
komen in de buurt. We kunnen namelijk niet in

ons eentje gelovig zijn. We hebben de gemeen-

schap nodig. Als derde punt lk heb me ook
opgetrokken aan het geloof van de Surinamers

en Antillianen en mensen uit andere landen.
We moeten ons open bl'tjven stellen voor men-
sen van andere culturen. Niet alleen open zijn
voor ons eigen clubje, maar ook voor anderen.
Een vierde punt: Het besef is groeiende dat God

op een geheimvolle wijze in mensen aanwezig
is. Vandaar de behoefte om te luisteren naar het
Woord van God als richtingaanwijzer om in deze

moeilijke tijd een authentiek mens te worden;
een mens die geraakt is door het mysterie
van God en tegelijkertijd door de vreugde,
de zorgen en de noden van de mensenÍ

Uschi Janssen




