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H. Gerardus Maiella-paroshie
tuooen 1914 en 1964

ÀAN DE PÀROCHIÀNEN

VÀN DE
H. GERARDUS MÀIELLA.PÀROCHIE
24 maart a.s. is het 50 jaar geleden, dat de parochie van de H. Gerardus officieel v/erd opgericht en pastoor Hogeman tot eerste
herder werd benoemd.
In deze vijftig jaar is er heel veel gebeurd: pastoors en kapelaans
zijn gekomen en weer gegaan; er werden parochianen geboren en
gedoopt, zij trouwden en stierven; velen kwamen zich hier vestigen
en andere vertrokken naar nieuwe wijken,
Slechts enkele parochianen van nu hebben al deze vijftig jaar meegemaakt, maar de meeste parochianen van dit ogenbllk weten niet al te
veel af van de oprichting en geschiedenis van hun eigen parochie.
Als pastoor doet het mij daarom EJoed, dat ik U bii dit gouden feest
een boekje mag aanbicclcn, u,rritlrrit [.] vclc wctensw:t;rrdigheden van
deze parochic l<urrl lt'r't'tt l<t'ttttt'rl. l|()tl\À/l)ilsto«rt' los Koomcn hee[t
onze parochic wcl t't'n lriizotttlcr'.;occlc tlit'rrst lrcwczctr tlrlor;rl de
gegevens tt' vclzrtrrrclen.
We hopcn, clat U op uw boekenplank een plaatsje ovcl hcbt voor clit

boekje; U ztit er waarschijnlijk niet alleen nu in lezen, mu:rr ook
later nog eens nazien, hoe het hier enkele tientallen ;'arern eelctlcn
was.

Dit boekje heeft ook de bedoeling blj U het gouden parochiefccst irr
te luiden. In dit Íeest vinden wi.i nl. een aanleiding om fJw tttcttitt.;
over verschillenrlc l)un(cn tc vr.rqcn; daarom vindt U hierlrii ool< t't'tt
enquète-forrnulicr'. We hebben de vragen duidelijk willur stcllcrr, LI
kunt beoordclen o[ wij daarin geslaagd zijn. U helpt hct Ít't'sl slitc;cn,
als U dit formulier wilt invullen.
De grote viering van het feest zal plaats vinden rorttlt,ttr zondag 3
mei 1964, 24 maart is de eigenlijke dag, maar vitlt in rlt' virstentijd
en dus is dit geen geschikte tijd voor de feestvicring,
De kerkelilke viering geschiedt in de week van 26 april tot 3 mei in
de kerk door bezinning op het parochiële leven: wat dit voor ons
kan en mag en moet betekenen en ook wat we er misschien zelf
voor moeten en kunnen doen.
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Op 10 oktober l9l2 vindt Gerardus Hogeman, kapelaan in de
Anna-parochie op de ,,Eilanden"
(toen nog een wereldherenparochie) in de 'bus van de pastorie
een brief van de Bisschop van
Haarlem, waarin hij wordt belast
met de voorbereidende maatregelen tot oprichting van een pa-

rochie (m.a.w. hii wordt

noemd

tot bouwpastoor) in

wijk tussen

Zcchtrr'1;

berlc

t'n rlc Wit-

tergraafsnrccr', wclkc de Indische
Buurt gerrocrrrd wordt vanwege
de narmen der straten. Dezebuurt
behoort kerkrechtelijk tot de Bonifatius-parochie. Kapelaan Hogeman is dan 40 jaar oud.
De Indische Buurt begint zich dusdanig uit te breiden, dat de geestc

lijkheid van de,,Bon" de zielzorg van de in de Indische Butrlt irl
wonende katholieken rrict mccr voldoende aan kan. Zowcl clc 1;ct:.stelijken als clc Indische Buurt-bewoners verlangen crnirilr', tlirt cl
achter de spoordijk een nieuwe parochie komt.
De benoeming van kapelaan Hogeman tot bouwpirstoor is rlir;rl de
vervulling van.
Bouwpastoor Hogeman mag zijn eigen Patroonheilige rrl, «lc Ftr. Gerardus Majella, de volksheilige uit de Rederrrptoristcrr-congregatie,
tot Beschermheilige van de nieuwe parochie nrakcn, clic, zoals het
ernaar uitziet, een volksparochie zal worden,
Na klein anderhalf iaar staat op de hoek van de Borneostraat-Sumatrastraat al een stenen noodkerk (het tegenwoordige Bavohuis!)

met daaraan grenzend op no. 38 in de Borneostraat de voorlopige
pastorie, waarin de bouwpastoor met zijn toekomstige kapelaans tot
einde 1926 zal wonen.

opbergruimten.

Wanneer kapelaan Duymel 's morgens terug komt uit de ,,Bon",
waar hij de H. Mis ,,gelezen" heeft, is pastoor Hogeman nog altiid
bezig, want hij wil alles aan kant hebben, vóórdat de deken komt
voor de inwijding.
25 maart 191{ om 10 uur wordt,de noodkerk ingezegend door deken
L. E. Jansen van Amsterdam en heeft ook de wijding plaats van het
Gerardusbeeld, dat later aan de buitenkant van de nieuwe kerk op
het Ambonplein hoog boven de ingang z'n definitieve plaats zal
krijgen. Bij gelegenheid van de inwijding der noodkerk wordt de
Sint Gerardus-broederschap opgericht.
De Gerardus-parochie is geboren!
30 juni oprichting van de kruisweg.
HalÍ augustus instelling van de Gerardus-ilov€n€ op de r,eger, zofidagen, die aan het Gerardusfeest voorafgaan.
2 oktober oprichting van de H. Familie voor mannen en een afdeling
voor de vrouwen. Deze zuiver godsdienstige vereniging zal in de
komende jaren een zegen blijken te zijn voor de jonge parochie, waarin mede door haar invloed, een prachtige kern van apostolische ka-

B:

De eerste kapelaan van de Indische Buurt w'ordt benoemd, nl. kapelaan J. H. Duymel. Nog vóór het fees,t van -het 5.O-jarig bestaan van
de Gerar'dus Majella-pàrochie gcvicrd wordt, zullen een vijfentwintig kapelaans, die in-de Inclist'hc lltrtrrt wt't'kzaam llcweest ziin, al
wèe, naar elders vclhui'stl zijn
De bouwpastoor stuurt zijD pasl'rcnot rrrclc kirpcltrtrn rerst .nog twee
weken op vakantie, omdai dè noodkerk nog niet hclemaal klaar is!
De 24sti maart 1914 is in de geschiedenis van de Gerardtrs Majellaparochie een datum van bijzondere betekenis, want op de 24_ste staat
in de officiële stukkenr 1. de benoeming van bouwpastoor Hogeman
tot eerste pastoor van de Gerardus-parochie; 2. de vaststelling van
de narochióqretzet| 3. de oprichting van het kerkbestuur en 4. debe.
iàÀii"g ,ruí d" eerste kerÉmeesteri èn 5. op de avond van.de 24ste
;;; à"rriveert ook de eerste kapelaan, die na een.sympathieke ken,ri.*ukirg met ziin nieuwe herder, aan zijn lot wordt overgelaten' om
*"t ".a"i" scheppen op zijn kamer, waar nog niets is uitgepakt'
ó"-purtoo, ke"ri ie.ug'naór de noodkerk, waar tot di"p T de nacht
De-- pastoor
;;rà, gewerkt aan h"et stellen van altaar en banken'
i""n, ,ri" f,à"J"" vol met het uitpakken in de sacristie van alle kisten
I
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en koffers, waarin kerklinnen en liturgische gewaden zijn opgeborgen en alles, §'at voor de eredienst in de kerk nodig is. Alles moet
direct een goede en definitieve plaats hebben in de kasten en andere

tholieken groeit!
9 oktober volgt de oprichtinl; vitn clc Mariacongregatie voor jongens
en meisjes vun l2 l7 iaar t'cs1t, otttlct'l'rcschclntirrt; van de H.
Aloysius en clc [], Àgncs, welke congregtrtics voor zccl vclc.iongcIui een steun zijn geweest!
Het zangkoor van de ,,Bon" leent meerdere van haar bcstc krirt lrtcn
uit, om in de pas-gestichte Gerardus tot een goed zangko«rr tt
komen.

De grootste bloei van het Gerardus-koor hgt in de tijd van kapcl;rirrr
Duyves en koordirekteur Vranken. Zowel vóór als na die tiicl kt'rrt
het koor, zoals l'riin;r ovcr:tl, tijden van opbloei en verval,
Een jongc pirr'ochie moct ovelal nog mee beginnenl We lt'vcrr itt t'trr
periode van oprichtingen.
Op 28 april 1915 komt de machtiging aÍ tot oprichting virn ccn jongenspatronaat en het huren van een benedenhuis voor ,[ 2ll(r. per
jaar. Het is een haringhal op no. 8 in de Borneostrarat, ()1r 2(r september komt deken |ansen de tot patronaat omgebottwdc' hirlinqhal inzegenen. Het is een klein voorportaal met er :rchter ccn Ílinke zaal.
Achter het huis een klein stukje gro'nd, waar de piep-ionge gymnastiekvereniging, onder veel belangstelling van de achterburen uit
de Bankastraat, opereert. De koninklijke goedkeuring van de patro-

naatscommissie

volgt op 22 oktober. De parochie telt dan 2980 ka-

tholieken!
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deze tijd wordt ook een katholieke bibliotheek geopend in de Borneostraat no. 4. Door de uitgestrektheid van het Bisdom Haarlem
worden voor de toediening van het H. Vormsel verschillende kleinere
parochies samengetrokken, In 1915 gaan de kinderen hiervoor naar
de ,,Bon" en in 1917 naar de Catharinakerk en in 1923 naar de
,,Duif".
Van 18 tot28 december 1915 heeft in de Gerardus de eerste H. Missie plaatsl Pastcor Hogeman heeft blijk gegeven niet alleen oog te
hebben voor gebouwen en financiën, maar nog veel méér voor het
geloofsleven van zijn parochianen, die hij met ztjn kapelaans in en
buiten de kerk stimuleerde door allerlei godsdienstige en maatschappelijke organisaties, die de katholieken van de Indische Buurt bonden
tot een gemeenschap.
Al is voor de jo:ngens nu gezorgd door de oprichting van een patronaat, de kinderrijke parochie vraagt ook zoiets voor de meisjes. Op
1 april 1916 wordt een meisjespatronaat opgericht en op 9 november
komt de koninklijke goedkeuring van de Margaretha-patronaatscommissie eindelilk uit de bus. De al eerder opgerichte St. Vincentiusvereniging wordt ingelij[d bij de bijzondere raad.
Op 18 februari l9l7 verzoekt de burgemeester van Amsterdam, om
de verduisteringsvoorschriften na te kun'nen komen, schorsing van
aile avondoefeningen in de noodkerk. Intussen doet de oorlog veel
aÍbreuk aan de bloeiende organisaties, omdat vele jonge mannen, in
actieve dienst voor het vaderland, worden onttrokken aan het verenigingsleven, dat hen niet missen k;rn. Gcltrkkic'r nadert het einde van
de oorlog! Godsdiensti!l ('r) nririrlsclrirppt'liil< tttit,; tlc fonoe parochie
er zijn.
19 septcrrrbcl lglg opt'it lrtittr; r'irrr Àrtrlx»t-vrtttbitlvcrcniging. Deze
verenigincy, clic voor honderdcn jotttlctts ilt' t;lolit' van hun jonge
jaren betekende, was voor de besturen in de loop clcr j:rle n een bron
van voortdurende zorg wegens gebrek aan geld. De voetbal-pool
heeít er een betrekkelijk welvarende vereniging van gemaakt en
momenteel beschikt de vereniging, die ook namen als India en GrootAmbon gekend heeÍt, over een aantal qocclc vclden, kleedkamers,
cantine en zelfs een tribune.
1920 oprichting van R.K. Armbestuur. Zou'el de Vincentius-vereniging ais het Armbestuur hebben tot aan nlr toe hun beste krachten
§"g".r"r, voor de velen, die in de ioop der jaren in de Gerardus in
nood kwamen te verkerenl
tsij alle godsdienstige verenigingen voegt zich op 16 maart'l'922 ook
nog de 3de orde van de H. Franciscus.
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zet de snelle groei van de Indische Buurt pas goed door!
De noodkerk begint zijÀ naam eer aan te doen, want het wordt een
noodtoestand. Mïeiliik kan de kerk op zondagen de grote getallen
katholieken ve.*erkón, die al neergestreken ziin in de nieuwe buurt,
terwijl nog zoveel nieuwe huizen in de steigers staan. Iedereen ziet
.r"rluirg".rà uit naar een grotere,. . _. . naar 'de definitieve kerk. In
1920 tèlt de parochie 3684 katholieken.
Ë;. . .. die nieuwe kerk gaat komen! Door allerlei omstandigheden
is een volledig uitgewerkt-plan van aróitect )an Stuyt, bedoeld voor
de Vredes-puïo.hi", daar íiet benut. Het kerkbestuur va'n de Gerardus wil hei plan graag overnemen! De oorspronkelijke.opzet was:
kàrk m"et k"lokketoren, waarnaast een parochiehuis. De
É"" g."t"
"zal
er
komen, maar het parochiehuis wor'dt geschrapt' Daav
kerk
de noodkerk later kunnen dienenl En voorlopíg zal de
,uf
"àà,
klokketoren moeten wachten op betere tijden. De nodige-grond is er'
maar de toren, die er toch eigenlijk bij hoort, zal et wel nooit meer
-k;;;".
Al *eÉ al is het plani'an'de kerk toch een groots plan' dat
verwerkelijkt zal worde'n!

Na 1918

Was in de tijd dat de bouw begon de Indische Buurt. tamelijk welvarend, na 1926 beginnen de verhoudingen zich sterk te. wijzigen.
Talrijke bewoners, waaronder vele beter gesituee-rden, tr.ekken weg
naar'andere nieuwe buurten en velen, die in minder goede-welstand
verkeren, komen n:r:rr clc Irrdisclrc Iltrtrrt, vooritl van de ,,Eilanden"
()ók vcstigen zich
en uit de binncnstirtl , rrrct nittttt ttit tlc foltliriltt.
itt cctt qlotc stad
lropt'tt
Àie, i., clc r.risis;:rlc6 vclt, vrccmclelingcrt, clic
t'ltlcls. Ilit alle
cl:rn
te
korrten
oenrakkeliikcr aan een broodwinning
hct Ztidcn'
trit
vooral
ie,
komen
Nederland
van
Ë.."i".i"r'
^uu,
uit Brabant en Limburg.
De oarochiarr"r, l.rerur-én steeds meer en de financiële moeilijkhctlor.
'rru., de parochie, stapelen zich op. Er is al gauw ge€n spr;rkr:
OOt
meer van aflàssing van dó kerkschuld; zelfs de rente van hct l'rotrvi'kàpltaal kan nict nr('('r' opgcl.lrircht worden. Pastoor FIogt'rrrirrr. tlie

èn zijn hclc yrcr.so.rn i'rr zijri hclc bczit aan de Gerardtrs 1;c1;r'vCrr lrccft,
)i"t rirt. verplicht de Bedelstaf op te nemen, om eldcls in lrt'l llisdom
aan gelclmiclàelen te komen, om aan de noodzakelijl<c vcr'plit hlingen
van ientebetaling te kunnen voldoen.
We moeten *eiveel bewondering en waardclirrr; lrt'lrlrt'n voor de
kerkbesturen van de Gerardus, diè nooit eerr Í:lolissiurtt' tiid hebben
meegemaakt, maar met hun voorzitters zovclt' rnoeilijkc jaren hebben
die nooit toclcikend was. Eigenlijk is
-o"í", besturen met een kas,
helemaal te boven. gekomen en is
nooit
crisisjaren
de
de Gerardus
het financiële bestuur nog altild een bron van voortdurende zorg, al

al veel gesaneerd.
Intussen is het grondwerk voor de nieuwe kerk begonnen en heeÍt
op 9 iuli 1925 de eerste steenlegging plaats. De parochie telt dan
9287 katholieken!
Dan is de parochie, wat het financiële uithoudingsvermogen betreft,
al op z'n retour.
21 oktober 1926 wordt de aÍdeling van ,,de vereniging tot weldadigheid van den Àllerheiligsten Verlosser" opgericht in de parochie. Die
weldadigheid is een druppel op een gloeiende plaat!
Op 8 december 1926 zegent Mgr. P. Stroomer, deken van Arnsterdam, plechtig de nieuwe kerk in.
De pastoor mel zijn kapelaans, nl. kapelaan Duyves en kapelaan
Van Houten verhuizen naar het Àmbonplein' naat de nieuwe pastorie!
De kerk heeft nog geen definitief altaar en ook nog geen o'rgel.
Oók hier wordt op 14 december de kruisweg opgerichtl
Sinds I september 1926 is de eerste katholieke meisjesschool onder
leiding van de ,,Zusterc van de Voorzienigheid" nl. de Pastoor Hesseveldschool in gebruik genomen, We kunnen niet ontkennen dat
pastoor Hogeman met deze keuze in de roos geschoten heeft. De
geschiedenis heeÍt bevestigd, dat de zusters van deze congregatie uitstekend voor haar taak berekend zijnl Deze school heeÍt 'de ingang
aan de Obistraat no. 6. Het jaar daarop komt de tweede meisiesschool in gebruik met als ingang de Batjanstraat en in 1932 de derde
meisjesschool, welke zich bevindt aan de Kramatweg en P9l 1 !"ptember 1932 verhuist naar de Bankastraat 20a. Zii heten allen Pastoor Hesseveldschool en worden onderverdeeld In A, B en C.
De toneelvereniging ,,Kunst en Vriendschap" zag 2 februari 1926 het
eerste levenslicht! Ectr vittr clc wcilril;c vcreniginS;cn op ontspanningsgebied, die door cle kinclt'rslttipen hct'n ziin .clekomen en nog
hebben de voorgangers van het huidige bestuur

bestaan,

18 december begint de 10-daagse H. Missie! In een niettwe kerk een
nieuw begin!
Op 20 fe6ruari 1927 is het nieuwe orgel klaar en wordt plechtig ingezegend,

É" Jp 5 september

1927 komt

Mgr. Callier, Bisschop van Haarlern,

de niluwe kerk met het prachtige nieuwe altaar consacreren. Daags
daarna krijgen alle parochianen de gelegenheid om het mooie baldakiln-altaar, 1en schepping van de gebroeders Brom uit Utrecht, van
nabii te bezichtiqenl
velen is"de Amster.damse Gerardus architectonisch de mooiVolgens
"kerk
van de hoofdstad, maar hierover willen we niet vechten!
ste
Àrchitect Stuyt kan tevreden ziin met ziin tot steen geworden denk8

beelden en de uitvoerders; Thunissen en Van Sambeek uit Heem.
stede hebben een prachtig stuk werk geleverd,
Naar buiten verkondigen de twaalf vakken van het hoge fries de geloofsbelijdenis van de Apostelen en van binnen is ruimte geschapen
om te bidden, Een grote open ruimte, waaromheen wit-grijs gepleisterde muren, die samen komen in de koepel, welke wordt gedragen
door roodbruine kolossen van zuilen. )an Oosterman kreeg de opdracht het priesterkoor te polichromeren, waardoor de aandacht van
de mensen gemakkelijker naar het hoofdaltaar wordt getrokken. De
tijd en de nieuwe beschildering in latere jaren hebben het voortreÍfelijk werk van deze schilder echter uitgewist.

De massieve kerk, evenals de pastorie, zijn voor eeuwen gebouwd.
Jan Eloy en Gerard Brom hebben
in de Gerardus een met bronzen
baldakijn overhuifd altaar gebouwd in de vorm van de ,,Ark
des Verbonds", waarboven twee
engelen in aanbidding liggen
neergeknield en waarin zich niet
de stenen wetstaÍelen van de
Sinai bevinden, maar de Middelaar van het Nieuwe Verbond
zelf, Die het nieuwe Godsvolk
zal leiden en Die het Nieuwe
Verbond tussen God en de mensen bekrachtigde door Ziin
KruisofÍer.
Van dezelÍde edelsmeden vinclen
we in de kerk de bronzen hekken
voor de doopkapel, waardoor de
pasgedoopten symbolisch dc gemeenschap der kerk wordcn hinnengelei'd.

In mei

1928 wordt een afdeling
van de Sint fozefgezellen opge-

richt.
ln 1929 de Lidwinacongregatie
voor de oudere meisjes van 7725 jaar. Oprichting Speeltuinvereniging St. Gerardus Majella 22
december 1930. 1932 inzegening
van de Francissus van Salesschool aan het einde van de ]avastraat.
9

Deze eerste katholieke iongensschool is van de stedelijke Vincentiusvereniging.

ln l9i3 vraagt pastoor Hogeman zelf om ontheffing van zijn ambt
aan de Bisschop. Ziek en afgetobd vertrekt deze ,beminde herder op
4 augustus naar Overveen, waar hil 1 maart 1936 sterft op 64-iaige
leeftqd. Ruim 20 jaren heeft deze goede herder z_ich opgeoÍÍerd voor
allen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Nooit was hem iets
te veel en met gÍote liefde voor de mensen heeÍt hij gezorgd en gesjouwd tot hii niet meer kon.
De ouderen in de parochie bewaren nog steeds een dankbare herinnering aan ,,die goede mens!"
x_*_*_*

20 juli 1933 wordt de nieuwe
pastoor benoemd: Joannes van
de Wiel, geboren Amsterdam-

mer, evenals zijn voorganger' Op
43-jarige leeftild komt hij naar de
Gerardus na achttien jaren leraar
te zijn geweest op het klein-seminarie Hageveld te Heemstede.

De plechtige installatie heeft
plaats door dc hooEJeerwaarde
heer G, v;tn N«r«rlt, clcken van
Ar-nstrrrlrt ru,

In hct ttitjititt' w('('r ('('ll licrttlitirl;
sc H. Missic! Nir.rru,r. lrr,;rr.rrrs v,.
1;cn

llii

sc Ir«rott

I

clczc 1lelci;t'nhcitl kotrtt ('('rr
beeltenis van Maria van Àltilddurende Bijstand achter in de kc|k ctl cr zitl, "" u'ot'tlt besloten,
iedere zakídagavond voortaan lof zijn tcr cl't' vtttt Mitri:t van Altijddurende Biistand voor de bekering der z«llltlttttt','
Al in dit eerste jaar van zijn pastor:t:rt rrr()r.l l)irsl()()r' van de\Miel een
dringend beroe[ doen op àl iii",irloclrirrrrr.rr, orrr ltctn tc helpen door
een lrote stuivlrsacti" roo, dt' [crk, onrtlirl <,t,1< clit jaar de rentebetaling weer onmogelijk bleek.
De sïudenterr.rurrÏ.guveld kenden leraa' van de Wlel als een propagandist voor goede'kerkmuziek en in het bijzonder voor goad uit'g"ío""d G"egorïaans. In onze parochie kan de nieuwe herder ziin
Ëart ophalen met zoveel kindeien, die hii zelf grondig oefent, om
zoridags de volkszang tijdens de hoogmis te ondersteunen'

l0

Het 20.iarig bestaan van de parochie wordt in 1934 kerkelijk groots
gevierd, maar voor iedere buiten-kerkelijke viering ontbreken de middelen. Voor de versiering der kerk mag in deze tíjd niets aangeschaft
worden, want iedere aanschaf zou vergroting van de schuld betekenen en de schaarse middelen der kerk zijn toch al niet toereikend voor
de rentebetaling! Maar niemand kan pastoor van de Wiel verbieden
zelÍ. enige dingen als gordíjnen achter zijaltarcn enz. uit privé-middelen aan te schaffen. Uitdrukkelijk wordt dan ook in de boeken
vermeld, dal deze dingen persoonlijk bezit zijn van pastoor van de
Wiel.
Soms doet hij ons denken aan de patroon van de parochier de H.
Gerardus, die ook geen behoeftige van de deur kon sturen, terwijl hi;'
buiten de Voorzienigheid geen achterland meer had.
Bij gelegenheid van het 2)-jarig bestaan van de parochie wordt besloten, om op de negen zondagen, die aan het Gerardusfeest vooraÍgaan,'s avonds in het lof te preken over o[ naar aanleiding van de
Patroonheilige.
Op 9 september wordt op no. 21 in de Ambonstraat het bureau voor
katholieke actie (BUKA) geopend en op 17 september begint de
Graalbeweging een dependance in het Bavohuis. Dit heeft niets te
maken met het latere werk, dat enkele dames van de Graal o.a. op
sociaal gebied zullen gaan doenl
Allerlei acties worden ondernomen, om de financiën van de kerk te
steunen. In het parochieblard uit clie tijcl lezen we herhaaldelijk over
parochieavonden, die aan de deelnemers van de stuiversactie worden
aangeboden. Voor hetzelfde doel wordt van 30 september lot 4 oktober een grote fancy.faire gehouden onder de naam UVOS (uw
vermaak onze steun) georganiseerd door de Sint ]ozefg ezellen.
15.000 bezoekers worden geteld.
Op 31 maart 1935 heeft de opening plaats van een tehuis voor het
Francisca Romana Liefdewerk in onze parochie nl. in de Obistraat 3
één hoog boven het stcnrpcllok;rirl vool rlc orrrleorqaniseerde werklozen. Teken des lijrls!
In ditzelfclc jirirr wcllrlt in lrt'l Zr','lrrrr'1;.'r';rirlk r,p.l.? st'plcrrrhcl het
Don Bosco-huis geopencl voor jonl;errs rrit tlc lntli:,t lrt' llrrtrrl, voor
wie een extra zielzorgelijke belangstclling gunstir; liirn zijn. P;rter
Kwante wordt belast met de leiding hierovcr'.
De parochie is intussen uitgegroeid tot 10,4()() l<rrtholickcrr!
29 september oprichting van de Edelwacht van het H. Sacrament.
Uit alles blijkt, dat de herders van de Gerardus bij al hun materiële
zoÍgen nergens het godsdien.stig leven van de parochianen uit het
oog verloren hebben, integendeel!
De tweede UVOS in september van dit jaar georganiseerd heeft wel
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financier. Een blij mens, die de
in deze tijd zo hard nodig heeft. Onder zijn pastoraat
valt de tweede wereldoorlogl
Door zijn krachtig bestuur, bijgestaan door idealistische mensen, mag hij meemaken, dat door
de betere tijden, die ziin aangebroken, de financiële druk op de
Gerardus vermindert, al zal voorlopig van enige welstand we1

een grote toeloop van mensen, maar de baten zijn al weer lieel wat

parochie

minder, dan het vorige jaar. Het is van een varken moeilijk wol
scheren.

Dit laar klimt het koor naar zijn hoogtepunt! Na de voortrefÍelijke
leiding van de heer De Bree wordt op B juli Alphons Vranken tot
koordirecteur benoemd, een musicus in hart en ziel. Men verheugt
er zich al op, de tijd van kapelaan Duyves weer terug te krijgen, die
het ;'aar tevoren uit de Gerardus is weggegaan.
Als een blikseminslag bij heldere hemel komt de benoeming van
pastoor van de Wiel tot deken van FIoorn op 3 februari 1936. De
nieuwe Bisschop van Haarlem, die deken rvas te Hoorn, heeft daar
pastoor van de Wiel tot zijn opvolger gewild. De parochie van de
Gerardus is in rouwstemmingl Er is menige traan geschreid, en heus
niet alleen door degenen die altild oogwater bij de hand hebben, bij
het heengaan van pastoor van 'de Wiel, die in de enkele jaren van
zijn-past"oraat-hier zovelen geestelijk en materieel heeÍt goedgedaan.

geen sprake zijn.
De Theresiacongregatie voor ongehuwde dames boven de 25 iaar

is binnen 3 jaren van het toneel
verdwenen.

In

7937 wordt de Eucharistische
Bond opgericht bij gelegenheid
van het 40-uren-gebed, waaraan
verbonden is, dat iedere eerste
zondag van de rnaand in de na-

*_)t_*_*

Ztin opvolger in de

Gerardus

u,ordt de zeereerwaarde heer W.
Bosch, die op 16 februari door
deken van Noort plechtig wordt
geïnstalleerd. Dit pastoraat was
van zeer korte adem, want op
zijn r,'clzock u,orclt Pilst()()l' Ilosch
na 4 ntititrttlcrr rrl tlttlltt"u't'tt vltlt
zijn pirstol'itttt itt tlr' (lt't;rt'tltlri t'tr
vcllrttisl op.l.) itttri ;rlrr p,tirÍtr.t'
rririrt' Sr'lroot'1.

****
De

Bisschop zoekt naar een
kracht-figuur en vindt die te
Overzande, waar pastoor Sebas'
tiu"u" \ryiíI"-." ('zie pag, l3 bovenaan), wéér cert geboren Amsterdr*rrrer, al zes iaren pa"storaat achter de lug heeft. Kapelaan u]leÀun .ul'hem te ó.r"rzànde als pastoor vervangenl Deken van Noort
i.,sialleert pastoor Willemse op 5 juli 1936. Op 5}-iatige leeftijd komt
oastoor Willemse de Gerardus binnen, om die pas tegen zijrl-zeven;t.;ri; ;" verlaten. Ne,gentien jaar lang z-al hii met ziin trouwe helpers'
toíen een"echte herder te ziin en een goed
t
[;;;i.;;t

middag het H. Sacrarnent ter aanbidding zal worden uitgesÉeld.

In juli volgt de oprichtin.q varr clc p:rrochiële afdeling van het apostolaat des gebeds. l3ij rlczr 1;clr:gcnheid u,ordt besloten, om op de
donderdag v<-rrir eerste vrijdag voortaan een Heilig LIur te houden.
Vele van de in de loop der tijd opgerichte godsdienstige verenigingen hebben de tand des tijds, d.ie ook aan leefgewoonten knaagt, niet
kunnen weerstaan en zijn ais het ware in alle stilte bij gebrek aan belangstelling uit de roulatie genomen. Men zegt, dat deze drngen als
bijkomstigheden hun tijd gehad hebben en men tegenwoordig méér
belangstelling heeft voor hct rvczcnliilic. nrrrirr dic vermeerdei'ins rran
belangstellinl; z:rl lor'lr rvt'l r'r'r;r'rrs tril rrxrr.ír'rr hlilkrrr hv. rril c('n (lrotere cleelrtirnr(' iriur lrt't I l. Misollcl irr ,1,' rr ,','li
Zondag l4 ;tu1;ustus l9lti. ]iclst(' lp'(){)lr, op1;r'.'r'llt' he tlcr iritrt virn
de parochie naar het Gerardus' ['lcilitytlorrr tl Willrrn. Arnstclclarn
telt 160 deelnemers en Utrecht kornt ook tc lrrrlp nr('t l()0 tlt.t'lrrrrrrcrs.
Een aparte trein was hiervoor aangevraacltl, rrrir;rl rrrcl i2() nrensen
kun je geen extÍír trein van Noord- nirirr' Titricl-Ncrlcllirnd laten
lopen. Dank zij de welwillendheid van dc spoorwcqcn, die begrip
hadden voor onze armoe, is het geen bijbetalen qeworden. Deze
eerste is daai'om ook de laatste parochie-bedevaart naar Wittem geI

weest.

"" "rtt"tïuur,
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In dit jaar ligt het begin van het lekenapostolaat in onze parochie.
Een nieuw geluid komt op 26 maart 1939 in de kerk. Naast de sa.

cristiedeur komt een koperen klok te hangen, de zogenaamde erevatieklok, omdat hi] tildens de opheffingen na de con--secratiewoorden
we-rd geluid! Voortaan zal die klok het begin van de godsdienstoefeningen aangeven en de stormloop ,rur, àe communieLanken inluiden.
ln 1939 wordt het. 25.jarig bestaansfeest van de parochie van 25
maart naar 7 mei verschoven, omdat het feest .nders op zaterdag
vóór Passiezondag zou vallen. Dit feest is groots door de'gehele pi
rochie gevierd. Een pontificale Hoogmis door Mgr. HuibeÀ, al" ieln
de feestpredikatie hield. vroeg in àe middag dàÍileerden bilna alle
parochiele organisaties langs de Bisschop, dè deken, de pastoor en
oud-pastoors, de kapelaans en verschillende oud-kapelaans, die zich
all:n hadden opgesteld in het feestehyk versierde poríaal van de kerk.
We leven dan nog in de tijd, dat het rijke r.oomse leven gedemonstreerd wordt in optochten en massale bijeenkomsten, Bij déze feestviering werd door een comité een luidklok aan het kerkbestuur aangeboden, die op 9 mei voor het eerst z'n geluid over de Indische
buurt heeft laten horen.
Dat
25 jaar oude parochie reden van bestaan had, bliykt wel uit
-de
het feit, dat in dit jaar 300 kinderen uit eigen parochie het H. Vormsel ontvingen en 11.185 katholieken staan ingeschreven.
19t10. Weer oorlogl Op 12 mei moet de hoogmis vervallen door het
voortdurende luchtalarm. Voortaan moeten wegens de verduisteringsvoorschriften alle avondoefeningen vervallen in herfst en winter. Het lof in de ol<tobt'rmiurnd ['rc11int om 5 rrur (middelmatige opkomst!) cn hct z«rntlirl;loÍ orl 4 rrrrr (lyoctlc hczcttirrly !)
De Kerstn:rcht w«rlrll t;r.vir.r'tl irr tlt. 1p'olt. ::iurl virrr hct llavohuis, waar
de kruisvtrtrll lrt'l tottt't'l lrt'cll otrrl;t'st lrirllt,lr l()l ('('n stcrrrrrriq ltriestelkool rrrct lro«rc;altaar. f'och willen clc rnt,cstt. nr(.nscll liever naar
dc kcrl<. Al zijn de 2 nachtmissen in het Bavohuis vri.j cyoccl bezocht,
dc J eerste H. Missen in de kerk, beginnend om half negen, zijn overstelpend druk bezet.
In september 1913 wordt de derde meisjesschool, die gestationeerd
was in de Bankastraat opgeheven! Daarvoor komt in de plaats de
pastoor Hesseveldschool voor V.G.L.O.-onderwijs. ln 1911 wordt
op 25 maart het 3O-jarig bestaan van de parochie gevierd door een
plechtige hoogmis, opgedragen door deken v:rn de Wiel uit Hoorn,
geassisteerd door pastoor Bosch en pastoor Willemse, De H. Mis is
voor hun .overleden voorganger pastoor Hogeman.
.

1945. Einde van de oorlogl Amsterdam is voor groot oorlogsgeweld
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gespaard gebleven. De grote schaalcollecte voor de votiefkerk, die
Leloofd was, wordt gehouden. De votiefkerk toegewijd aan Christus
Koning moet een bewijs van dankbaarheid zijn aan God, omdat de
stad Amsterdam gespaard is gebleven. Er zullen nog meerdere jaren

voorbijgaan, vóór katholiek Amsterdam zíjn belofte is nagekomen!
Het géóenkteken van de oorlogsslachtoffers uit o'nze paroc_hie wordt
achtei in de kerk onthuld op 2 november. De namen van 'de gesneuvelden staan erop, ,opdat de parochianen nog eens een Onze Vader
bidden voor hun zielerustl
Op 2 december wordt een nieuw toevluchtsoord voor de meisiesieugdbeweging ,,Gidset" aan de Zeebtrgerdijk no. l12,in_gebruik
gen-omen en ingewijd. In december van ditzelfde jaar wordt de groots
ópgezette sporicentrale ,,Àmbon" opgericht, maar gaat binnen de
kortst mogelijke tijd weer ler ziele, Het spoedig overlijden was trouwens al voorspeld vóór de geboorte!
Om het collecteren in de kerk, wat tijdsduur betreft, te verkorten,
worden geldbakjes ingevoerd met de bekende gleuven, waardoor het
gehengefmet de zwaite zak aan een lange stok tot het verleden gaat
behoràn. Vooral voor 'dames met uit-stekende hooÍdbedekkingen is
dit een opluchting. De hengel met zak zal voofiaan alleen nog in het
lof gebruikt worden. Na de laatste H. Mis op zondag kun je voortaan genieten van misdienaars, die met een wagentje op gummiebanden, waarvan er meestal wel eentje lek is, door de kerk racen, om in
een razend tempo, om maar weer te kunnen ril'den, de gleufjesblokken

op te halen.
ln 1946 telt dc purochie 12.570 katholieken.
De meisjesjeugdbeweging ,,gidsen en kabouters" wordt ofÍicieel opgericht.

Na de oorlog in eigen land voelen velen zich gedrongen, om iets voor
de jongens in Indie te doen. Ook i'n onze Parochie wordt_daarom een
alailing van het ,,Thuisfront" opgericht. Na de oorlog heeft de parochie met zovele ingewikkelde gevallen van mensen in nood te maken gekregen, dat dt' ch;rlitirlicvt' ot'1;itnisrrtics het niet meet aan
ku'nnàn. D;titrtrttt Ílitilt rrlctt ('t'l()c ()v('t't't'tl sot'iitlt'wcrkstcr, die naast
de bestaande sociirlc olgitrrisirtics ltititl'u,t't'l< tlot'1, itittt tlc pirrochie
te verbinden, terwijl de bestaanclc cltitt'ilirtit'vt' ot'1;ittrisittics it-dcr op
eigen terrein hulp blijven bieden. De eerste socirtlc wcrltstcr komt in
dienst in augustus 1947.
Al zovele iaren is gebleken, dat de ver van clc 1>r'cekstocl verwijderde
plaatsen door bijna iedere predikant moeilijk l'rcreikt ktrnnen worden,
terwijl de geluidsschelp boven en achter de preekstoel dit euvel niet
voldoende oplost, zodat men er rond de jaarwisseling 1947-1948 toe
is overgegaan uit giften en collectes een geluidsinstallatie aan te
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schaffen. u,aardoor van nu af aan tot in alle hoeken van de kerh het
oesprokene vanaf de kansel verstaanbaal is.

In 1949 organiseren de katholieke arbeidersvrouwen zich in de
K.À.V", welke naam later veranderd v,,ordt in K.V.B. (katholieke
vrouwen-beweging ).

ln 1949 krijgt de kerk zi1'n eerste eigen versiering na de bour.v, u-ant
bij gelegenheid van het l2rl jaar pastoor-zijn-in.de-Gerardus van
pastoor Willemse wordt door de kunstschilder Jan Gregoire de Ge.
rarduskapel beschilderd met verschillende voorstellingen uit het leven
en zelfs na cle dood van de H. Gerardus, de u,onderdoener bij uitstek, Al deze taferelen worden gegroepeerd rond de verheerlijking
van deze voiksheilige door de H. Drievuldigheid.
Op 15 augustus 1950 de viering van het 4.0-iarig priesterfeest van
pastoor Willernse. Het feestgeschenk van de parochie r's: de beschildering van het priesterkoor met bijbelse voorsteiiingen, die zou'el in
het Otrde Testament (als voorafbeelding), als in het Nieur,,'e Testament betrekking hebben op het KruisoÍfer (Misoffer) en de deeh'rame
daaraan door de H. Communie. De beschildering heeft plaa.ts door
Àdriaan van der Flas.

Nu de kerk heel erg afsteekt tegen het mooie priesterkoor besluit een
groep idealistische parochianen, om de hele kerk kosteloos in crème.
kleur te brengen. Een prachtig voorbeeld van samenwerking voor
een mooi doel. Degenen, die de kerk vóór die beschildering goed
hebben gekend, willen wel beweren, dat de kerk onherkenbaar in
haar voordeel is veranderd, omdat de crèmekleur en het verdu'i;'nen
van de donkere pilaren meer ruimte en een zachter licht hebben geschapen.

Het aantal katholieken is in 1950 al teruggelopen tot

11.324.

In september van dit jaar wordt voor het eerst de 1S-jarigen-cursus
i;ehouden en op 19 november wordt de gedenksteen ter gedachtenis
aan de jonge mannen, die in Indië zijn omgekomen, plechtig onthuid.
1951. Oprichting van de bond van bejaarden en gep?nsioneerden,
De eerwaarde zusters van de Voorzienigheid zijn in september 1951
al 25 jarcn in de Gerardus werkzaam. De parochie wil dat vol dankbaarheid gedenken. Àls cadeau u,ordt voor haar eigen kapei aangeboden: een kelk, een missaal en cano'nborden. We mogen hopen voor
de parochie, dat de Voorzienigheid ervoor zorgt, dat de zusters van
de Voorzienigheid haar zegemijke arbeid hier nog lang mogen voortzetten.

In

1951 wordt een jongens-jeugdbeweging opgJericht onder de naam
,,Vliegende Vleugels" trtc( itls l).rlr'()()n [)<rrttirtictts Sir.rio. Iln het iaar
daarop wordt dc pirr'othit'vcllijlil rrrcl rcn rlrulnlrancl nl, De drum-

band St. Gerirlrlrrs M:rjt'llir. tlt' nrrr:ili;rlt' vcrsit'r'inr; tussetr de eentonige bour.l, v;ur tlt' Irrtlist Irc lJtrtrr-t.

Met <rrr:c jcugdgebouwen wil het niet ergl 24 februari 1952 wordt
een voorlopig onderdak voor het mannelijk jeugdwerk in het pand
Sumatrastraat hoek Haimaheirastraat geopend. Op 8 juni van ditzelÍde jaar plechtige opening van het nieuwe jeugdhuis aan de Zeeburgerdijk no.27l-273. ]lt'rr :r,r',;t'rrliirrrl, tlrrl ,1,'rl,,t'rrrcl is dat ook tc
blijven, al hee[t ht'l ,1r'nr.rl,'r'nr';r'r'r,l rrr,l,lln:;l rtl. l', 1 crrr,lr' Iirt;rrrr'riilt'
verlichtin,; (l('(l( \'( n, otttrl,tl lr, t ,,,,1' \ rlol ,rltrlr'tl rloclrttttl,'tt rl,tn
jeugdcItrbs, ,;t lrt tttl. l u'rtt'tll (.:tt' l.lo op p,r,;rrt.r l,'i
De An-rstcltl;rrrrsc elf-in-één-collectc, \\,r,u \'.ur (]rrr',1)r(,rrl', lr1l' ,'ll ol
ganisaties profitecrden (vandaar clc nirirrrr!), rrr,r.,r nu .rl ,rt lrlticn,
dateert van 9 nririrlt 1952. De opblengst is hlilklr,r,rl nit't t.r'r'r'rlit:nd,
want de becleeldc instellingen kunnen er nict op tlr';r;rit'rr. l)c cerste
klap was een dairlder u,aard, maar óf die l<Ii,1, rll clic ti,rirldel is in
de loop der jaren sterk gedevalueerd.
Op 2 april 19511 is pastoor Willemse in onze kerk begonnen met de
eerste avondmis op de eerste vrijdag van de maand. In datzelfde jaar
)

t6

t7

der zijn ook aÍkomstig de kruiswegstaties. Hij heeÍt kans gezien de
staties in de lengte te schilderen; omdat er voor schilderingen in de
breedte geen plaats is, werden aan het compositietalent van de kunstschilder wel hoge eisen gesteld. Toch is het een mooi geheel geworden.

yj.qt op 8 december achter in de kerk de nieuwe beeltenis van
Maria van Àltijddurende Biystaià, o"..f,lfa.ra
door Adriaan van der
H.las. ptechtig ingewijd
De ecclesia-g"oei"rr, waarmee in 1955 begonnen
werd, hebben maar
een zeeÍ korre levensduur gekend. In alle"st
ilt" ,ij" ;;' ;;;; kr ziele

gegaan.

15 augustus 19551 L..tsrc_prit,sÍcrrrrcst van pasto,r
willernse ars
,c Gcrar-rdu-s rVlajcrar r,ijn
pu1r,:i""t""i"""ï'o"
,.5-jari.i
rochickt'r'k
er goed mee gewee.t, dot pastoo' wiilemse zoveer
.is
fecsren in de Gerardus heefr."gerrieri. Op i"':;;
.r"
zijn
".àr.ffi"ïa"
-Íeest worden de verschilràde verfraaiingen van
de kerk aan de
]'ubilaris aangeboden: de bekleding van meerdere altaren met een
prachtige houtsoort en eveneens van au
de
preekstoel. En dat alles door vakmensen uit""À-or;;;;Ë;'en
eigen parochie, die het
pro Deo doen. Een vroegere Ieraar van de r..irrlli"f" àïuàïnt..toot
ve-rvaardigt het smeedwàrk van de, opgang van de p*""t
schildering- van het altaar van het sac.i*"*rt van Mirakài,"Jo.f; a"
van het
H, Hart-altaar, van het Maria-artaar en Jozei-art."-i"-oito"voerd
door Àdriaan van der plas,.rerwijr het H.'Éa-iii"-"ft";; ï"'ïo"r,ilderd door Pieter Geraedts uit wírmo"d. v.; l;;r.rf",i""r"aË
,.rrirl8

De geschilderde altaarkapellen worden meteen voorzien van de nodige kruisen en kandelaars, zodat de altaren ook werkelijk gebruikt
kunnen worden.
Boven de vier pilaren, die de koepel dragen, schilderde van der Plas
de vier Evangelisten met hun symbolen. De versieringen van de kerk,
die er wel om vroeg, zi)n in de tijd van een paar jaar met een ware
overdaad de kerk binnengebrachtl
Het aantal parochianen, dat de Gerardus in 1955 telt is 99951
Op 4 september wordt het kleedlokaal van onze kath. handbalvereniging aan de Kruislaan geopend.
De 28ste augustus kondigt pastoor Willemse aan, dat hij gaat vertrekken en 30 september verdwiint hii bijna onopgemerkt in de voormiddag naar zijn nieuwe tehuis in het Theresiarustoord in Ouderkerk aan de Amstel.
Op de afscheidsavond vóór zijn vertrek had hil na 19 jaren pastoraat in de Gerardus méér dan hem lief was gevoeld, dat het Franse
gezeg'det partir c'est mourir un peu, waarheid bevat. Een klein hartje
in een letterliik en [iguurlijk sroot mens! Zijn rust in Ouderkerk aan
de Amstel is hem van harte gegund, Met vreugde zagen de parochianen hem bil fccstelijkc gclc.qcnhcclcn wccr in de kerk verschijnen
en nog één keer zal hij als oud-pastoor zi;'n 50-jarig priesterfeest kerkelilk in de Gerardus vieren en in de pastorie recipiëren op dringende
uitnodiging van zijn opvolger.

pastoor van

*_*_*_*
Op de avond varr rlc 30ste september doet de nieuwe pastoor, Àndreas Theodorus Brouwer (zie volqende pagina bovenaan), clie tot

nu toe pastoor was te Zwijndrecht, zijn intrede in de Gerardus en
wordt door deken van de Burg geïnstalleerd. Met de ellestok gemeten kan hij het niet halen bij pastoor Willemse maar gelukkrg zijn er
ook andere maatstaven!

In februari

1956 wordt het ,,fonds Eredienst" opgericht niet op de
allereerste plaats, om aan geld te komen voor allerlei benodigdheden
voor de eredienst; maar vooral, om de parochianen erop attent te
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maken, dat de eredienst niet
al_
re.en een
is
van
.aangelegenheid
o: parochiepriesters, maar van
alle. parochianen! Our.o*
,., tïi
zo juist, dat ieder naar vermooen
zorgt draagr, dat de elelivoor
orenst zo goed mooelijk
,r".ro"gd
kan.wordenl In dË loop
d;;-Ë
dit fonds uit vriiwiilr.fe
Lï,1j:^f:

van parochianln hï;
in staat gesteld, om

l,]-o,r:S""
Kerl(b€stuur
vele

kerkelijke goederen, die
oo
oe erediensr berrekking là*.j.
-h;;;;i_
te vernieuwen o[ re d""ï

len.

De 25ste oktober begint

de

G-raal haa-r werj<zaamheid
in
onze parochie en op
9
decem_
per worg-t haar tehuii in de Àmbonstr. (het ex-BUKÀ-hfi;ï_
y.:^t1,t1l van waaruit d" *uí."i.

ftïÏ,'."r,",, mooie.
r r
*":
-1J'
wanneer
Ë:l-ï:ï"ff'
her huis te .maa Ut4il."".; kke rij
do"l"inà"r1..*;;ï:,
de
.Ltein
hui"d,uà""ffi iJff.,:;uï:!"11*,rï,.J[Ërí;,];uïH vele
zii nog gehuisvest
n ie

;Ïït';l,í:il,

is. opdat a"- rrïipï.rening
aan
u)ill,'"" o"À"''.,i' r,ïiiïlï".,""r.
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school van de Zusters.'s Morgens tijdens de H. Missen uitleg en
Mis-leiding door een der priesters. Zondags wordt, iedere week, de
retraite voor de groep van die week besloten met een H. Mis in de
grote zaal van het Bavohuis, waarna koÍÍie wordt gepresenteerd in
cafe en koffiekamer.
Van de kant der parochianen bliikt veel waardering voor dit groots
opgezette Missiewerk, dat op 14 april eindigde.
17 juni heeÍt de eerste bijeenkomst van nieuw-ingekomen parochianen in de pastorie plaats, welke bijeenkomsten tot nu toe regelmatig
gehouden worden.
De jongensjeugdbeweging,,Vliegende Vleugels" wordt vervangen
door ,,Rakkers en Poorters".
In 1958 bliikt de kerk al aan de grote herstelwerkzaamheden toe te
zijnl ln 1955 was het hele dak van de kerk al van nieuwe leien
voorzien, maar nu blijkt ook de lichtinstallatie aan een grond,ige her.
zielning toe te zijn. Dit heeft plaats van 9 juni tot eind augustus! Aan
de pilaren worden schijnwerpers in serie aangebracht, waardoor bereikt wor'dt, dat men nu overal in de kerk voldoende licht heeft, om
een missaal of zangbundel te kunnen hanteren.
ln deze tijd gaan de beide afdelingen van de H. Familie, die samen
werden opgericht, ook samen aan bloedarmoede ter ziele, omdat de
gelederen der oudere leden uitdunnen door vertrek naar het hiernamaals en hun plaatsen nict door' fonqcrcn worden ingenomen. Een
combinatie vilrl nlilnncn- cn vr'()r.ru,crrirÍclclin!1, ll()q cven beproeÍd,
bleek niet nrct'r lcvcrrsvirth;rirr'. I lct st hijrrl, rlirl vclsclrillende godsdienstige vclcrric;intJcn htrn tijd gehad hcbbcrr cn nrcn zich rnccr gaat
concentrcren op de grote mysteriën van hct Chlistcntlorrr: rlc vcrlossrng door het Kruisoffer en de heiliging door de Sacrirrrrcnterr.
Dit komt dan ook tot uiting in een meer actieve beleving v:rn hct
MisofÍer en het meer begrijpelijk maken van de toediening dcr H.
Sacramenten, De avondprogramma's van radio en televisic ('rr na
de oorlog een grote dranq van de opgroeiende jeugd naar ecn vlijheid. die een noorlzirkclijl<c qchondenheid wel iets verw:urrloost, zi1'r'r
zeker nrcclcschrrltlily irirn clc sncllc verdwijning der gods<licrrstillc verenigingerr, irl betekent het nog bestaan ervan in cnkclc p;rrochies
toch rvel cen uitstel van executiel Natuurlijk kan tcn rritstekende
verzorging de levensduur soms nog iets verlengenl
Hoe het ook zij, pzrstoor Brouwer heeft vanaÍ hct bciyirr van zijn pastoraat die verandering van praktische geloofsbclevirrq benut door
alle aandacht te vestigen op het H. Misoffer, als hèt centrale punt van
ons geloof, en het Woord Gods, als het persoonlilk spreken van God
tot de mensen.
Het Bilbellezen als geloofsbeleving heeft hij nader tot de mensen ge2t

bracht en velen hebben kunnen profiteren van de Bijbellezingavonden, die hii in de pastorie of in het huis van de Graal gaf.
Tengevolge van de betere verlichting in de kerk .is nu ook duidelijk
zichtbaar geworden, hoe lelijk de koepel aÍsteekt tegen de rest; daarom b,esluit het kerkbestuur, om de staande muur onder de koepel,
welke muur er 't ergste aan toe is, te laten schilderen, hetgeen zonder
steigers, maar met behulp van een kleine stellage, die, door de ramen
heen, buiten de koepel bevestigd werd, heeft plaats gehad tussen 30
juni en 4 juli.
1958. ... herhaling van de parochieretraite voor alle praktizerende
parochianen en allen, die blilk hebben gegeven deze oefeningen toch
graag mee te willen maken, ook al kunnen zij om een of andere reden
de sacramenten niet ontvangen.
De oeÍeningen van deze parochieretraite, die duurde van l5 september tot 26 oktober, werden uitsluitend in het Bavohuis gehouden.
In september van dit laar verhuist de B-school der meisies naar de
Bankastraat en de meisies-V.G.L.O. kornt naar de Batjanstraat.
Op 6 november wordt in onze kerk voor het eerst de H. Mis opgedragen op een verplaatsbaar altaar, waardoor de priester met het gezichí naar het volk gekeerd, ten aanschouwe van de gelovigen de
offerhandelingen uitvoert. Vooral de 'ouderen onder ons hebben het
gevoel, dat hierdoor de rust uit de kerk verdwenen is tijdens de H.
Mis, maar in werkelijkheid is het accent verlegd van het privé-gebed
naar het gemeenschappelijk bidden en samen oÍÍerenl
In februari 1959 krijgt het orgel een grote en kostbare schoonmaakbeurt.

De grote hoeveelheid kerkstoelen, die in de zijgangen staan, en waarvan veel gebrr,rik gcmaal<t u,oldt, hct;inncn rnccr op pifnbanken dan
op,bidstoelen tc lyclijkcrr cn tlir:rr'orrr lirirt lrct kclkbcstutrr in maart
1959 allc biclsloclt'n opnicuw hcklr:rlcn. ( )<ili rlc 1'rrive-kussens en
kapokz:rkkt'n nrct oI zonder slot verclwijncn cn clirirlvoor komen in de
plaats clc rncer esthetische viltkussens. OOk in de kcrk komt steeds
mecr tot uiting, dat iedere bevoorrechting op grond van betere welstand onjuist is voor kinderen van één en dezelf.de Vaderl
LaÍ-er zal dit nog worden benadrukt door het opheffen van de vaste
plaatsen!

Op 26 Íebruari beginnen de gespreksgroepen, die wekelilks door

de

pastoor gehouden worden op de pastorie, wttarvoor iedere week door
de parochiepriesters een niet al te grote groep parochianen wordt uitgenodigd, zodat na enkele jaren praktisch iedere volwassene de kans
heeft gehad, om met de pastoor van gedachten te wisselen over pa-

rochiële aangelegenheden.
|arenlang heeft de instuif in onze parochie prachtig gewerkt, maar
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Het is, oÍ de kerk voor het altaar onder de koepel gebouwd isl Voor
sommige ou,dere parochianen was het, alsof het ouderlilk huis was
afgebroken en een nieuw daarvoor in de plaats was gekomen, maar
het ,,je mot er an wenne heeft voor verreweg de meesten maat zeet
kort geduurd, zodat bijna niemand de oude situatie terug zou wensen,
nu het voor iedereen mogelijk is geworden van nabij het O[Íer mee
te vieren.
Op 1 september wordt de meisjes V.G.L.O. opgehevenl
Pastoor Brouwer, die i,n de Gerardus van het begin af zich heeft ingezet voor het ,godsdienstig welzijn van zijn parochianen, zonder hun
maatschappelifk welzijn over het hoofd te zien, getuige zijn voortdurende bemoeiing met ,de charitatieve organisaties en het charitatief
centrum, heeft luist door de plaatsing van het altaar onder de koepel
ons een mooie erfenis nagelaten, waardoor wij allen gemakkelijker

betrokken worden bij het H. Misoffer, dat ongetwijfeld het centrale
punt van onze godsdienst is. Voor hem betekent het de verwerkelijking van een ideale oplossing voor onze kerk, waar wij alleen maar
blij mee kunnen zijn.
Al heeft deze pastoor geen enkel persoonlijk feest in de Gerardus
mogen vieren, toch heeft hij in de acht jaren van zijn pastoraat in de
Gerardus de kerk verrijkt met een mooie en doelmatige oplossing
voor het versieren en het kaarsen-offeren vóór de beeltenis van
Maria van Àltilddurende Bijstand, hetgeen de devotie ten goede
komtl

o"J".tff::i?ïr.5:*t-de
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het nieuwe altaar ,,,.ï-,,Yr3,1.,.?3§aard,
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Bilna alle liturgischc qcwirden zijn vernieuwd, dank zij het door hem
opgerichte Íoncls Eredienstl De hele elektrische verlichting werd
nieuw en :rls bekroning: het altaar midden onder de koepel!
Pastoor Brouwer was de mening toegedaan, dat in een grote stadsparochie een jonge pastoor hoort en dat je rond je vijfenzestigste
niet meer naar een nieuwe parochie toe moet, omdat je je op zo'n
leeftlld nooit meer helemaal in een nieuwc sitrratic in kunt werkenl
Dat heeft hij ook aan de Risschop l:rtcn wctcrr, clic lrcrrr <tp 29 a:ug:utus 1963 in de wel crr; t;ckortwrcktc Antonius van Padua-parochie te
Àerdenhout ht'cft benocmd.
Ofschoon hij graag in de Gerardus was en veel van de merrscrr hield,
ging hij na acht jaren weg, omdat hil meende, dat dit trit ziclzorgelijk oogpunt voor de parochie het beste was. En gehcel in «rvereenstemming hiermee ging de bijna 60-)arige heen, om plaats te maken
voor zijn bijna 50-jarige opvolger. Aerdenhout zal er niet om treuren en ze bezitten een nieuwe herder, die voorlopig nog een benijdenswaardige vitaliteit bezit. De waarderin.g van zijn moedig besluit zal
in de Gerardus wel rijpen.
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ter bij God te komen en in hen
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ping volgen, mag je veronderstellen, dat ze, ieder op eigen wijze.
hun best doen om een goed priester Íe zijn èn dat ze dat hebben geprobeerd, daar bent u allen zeker van overtuigdl
Voor de liefhebbers wil ik graag de namen geven van alle ons bekende priesters, die in de Gerardus werkzaam zijn geweest met de
data van hun benoeming en vertrek, dan kunt u aan de hand van
deze korte geschiedenis zelf uitpuzzlen, wie er, en op welke tijden,
samen de pastorie-bezetting, zoals men dat noemt, hebben uitgemaakt!
)t-*-*-*

De pastoors:
Gerardus Hogeman, 10 oktober 1912 tot 4 augustus 1933
|oannes van de Wiel, 20 juli 1933 tot l6 Iebru ari 1936
Wilhelmus Bosch, 3 februari tot.22 iuni 1936

2l j::ni 1936 tot 30 september 1955
Andreas Theodorus Brouwer, 13 september 1955 tot 13 september
Sebastianus Antonius ]osephus Willemse,
1963

Chlistianus Hendricus Vriesekoop, 29 augustus 1963 tot
Kapelaans en assistentenl
|oannes Duymel, l0 maart

l9l4 tot l4 apt:il 1917
t«rt 4 scplcn.rhcr 1917 (uit

A. Hartman, 22 argusttrs lt)l'1

Utrecht )
|. W. Pietcrsc, l4 irpril lt)17 tot 16 mei 1925
A.]. B.vrrn Dieren, 4 september 1917 tot29 iuli 1922
Leo Oudejans, juli 1922 tot 1926
]acobus Duyves, 24 mei 1925 tot24. augustus 1934
Pater Reynenberg (3 jaren assisent geweest. Hil viert hier

zijn 25-jarig priesterfeest)

Bisdom

in

1930

I

P. Starmans
|oannes van Houtcn. 24 irrrqrrs(rrs l()2(r tot 30 januari 1930
Henricus I--lllcrrrrrrr, 7 januirli l()27 tot 4 juli 1936

Petrus Borsboom, l5 ;rugustus 1927 tot 28 mei 1943
]acobus Wortel, 30 januari 1930 tot 17 maart 7939
August Leesberg, 24 augustus 1939 tot 18 november l9l()
Carolrrs Vosskiihler, i0 augustus 1936 tot 18 november l9l8

Antonius Martens, 14 november 1938 tot5 juni 1944
Engelbertus Pronk, 13 maart 1939 tot 31 oktober 194
Bernardus var. Zi1l, 27 maart 1939 tot 13 illi 1945
Arnoldus Wentholt, 8 november 1941 tot 1l juni 1944
Levinrrs van Vugt, 1 december 1942 tot 4 juni 1943
1
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