
Kinderzorg in vervallen monument
 

Projectleider Nicoline Cornelissen in de
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De Heilige Familiekerk in de
Rotterdamse wijk Bergpolder staat
er slecht bij. De tuin is
overwoekerd, de verf bladdert,
kozijnen zijn rot, kapotte ruiten zijn
afgedicht met spaanplaat.
Jarenlang stond het monumentale
kerkgebouw uit 1922 leeg en werd
geen onderhoud meer gepleegd.
Geen wonder dat zowel de
katholieke kerk als de
parochiewoning aan de
Nootdorpstraat in deplorabele staat
verkeren.

Martiza Russel - directeur van
zorginstelling Citykids, voor
kinderen met een chronische
ziekte, ontwikkelingsachterstand of
verstandelijke beperking - woont in
de buurt en zag hoe het markante
kerkgebouw steeds verder in verval
raakte. Toen het bisdom de kerk
met het groen-koperen torendak in
de verkoop zette, besloot ze haar
kans te wagen. De vestigingen van
Citykids in de stad groeien immers
uit hun jasje, hier zouden het
verpleegkundig dagverblijf, het
kinderdagcentrum, de
kinderzorgkliniek en het
verpleegkundig kinderzorghuis
kunnen samensmelten. En dan blijft

er ruimte over voor een begeleid
wonen project voor jongens met
een verstandelijke beperking.

Het bisdom was gecharmeerd van
de maatschappelijke plannen en
verkocht de kerk eind vorig jaar aan
de Stichting voor Behoud van de
Heilige Familiekerk, die het gebouw
op haar beurt klaar maakt voor
Citykids en de andere toekomstige
huurders van de kerk. ,,Het is een
enorm plan dat 9 miljoen euro kost,
geld dat afkomstig is van banken,
particulieren en
vermogensfondsen. En dan zijn er
nog veel partijen die werken voor
een vriendenprijs of voor niks'', zegt
projectleider Nicoline Cornelissen.
,,Een nieuw gebouw is natuurlijk
honderd keer goedkoper, maar
Martiza wilde de kerk graag
teruggegeven aan de buurt.''

Van buiten mag de kerk er slecht
uit zien, maar binnen is al aardig
wat gebeurd. Zo is het gewelfde
interieur van gele en grijze
bakstenen schoongemaakt en
ontdaan van felle verflagen. Ook de
muur die het middenschip in
tweeën deelde is weg. ,,Die is er 22
jaar geleden neergezet omdat het
aantal gelovigen terugliep en de
kerk te groot werd'', zegt
Cornelissen. ,,Een deel van het
schip werd toen buurthuis.''

Om de Heilige Familiekerk om te
vormen tot
kindergezondheidscentrum komen
in de kerk enkele verdiepingen.
Sommige ruimten worden
kindvriendelijk ingericht, waar
kinderen kunnen worden verzorgd
en behandeld. Waar nodig worden
ruimten afgesloten, waar mogelijk
blijft de open ruimte gespaard.
Kenmerkende kerkelijke
ornamenten worden gerestaureerd,
zoals gebrandschilderde ramen en
schilderingen. Het Mariabeeld komt
terug in de oude kapel, dat een
stiltecentrum wordt. ,,Je kunt straks
nog een kaarsje branden, maar het
bisdom is er wel uit. Het is geen
katholieke kerk meer, mensen met
verschillende geloofsachtergronden
moeten zich hier thuisvoelen.''

Cornelissen benadrukt dat het
kerkgebouw bedoeld is voor
kinderzorg en een kleine
kinderhospice, maar de stichting wil
ook graag een sociaal
maatschappelijke functie vervullen.
,,Overdag kun je hier een kop koffie
drinken, 's avonds is er ruimte voor
concerten of congressen.''

Als de welstandscommissie
akkoord gaat, kan de verbouwing
half oktober beginnen en wordt de
Heilige Familiekerk een jaar later
heropend. ,,Sinds we hier mee
bezig zijn worden we opvallend
vaak gebeld door kerken of
projectontwikkelaars. Ik zeg altijd:
niks is onmogelijk, maar je hebt wel
geld nodig.''
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