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Het was een mooie, warme en vooral inspirerende bijeenkomst in de Imeldaschool op 
maandag 11 juni 2018. De besturen van Stichting tot het Behoud van de Heilige 
Familiekerk en Stichting Kruimeltje ontvingen ondernemers, (potentiële) donateurs en 
andere belangstellenden en informeerden hen over de herbestemming van de 
Familiekerk aan de Nootdorpstraat en pastorie van de kerk aan de Veurstraat te 
Rotterdam. 
 
Bart Dura (ondernemer en lid van bestuur Stichting voor het behoud van de Heilige Familiekerk) 
trapte af en nam de bezoekers mee in zijn verhaal de droom waar te maken van Maritza Russel 
(directeur Medisch Kindzorg Instelling CityKids) en Nicoline Cornelissen (Projectleider 
zorgbestemmingen van de Familiekerk en lid van bestuur Stichting Kruimeltje).  
 
Dura: “Dit project is tweeledig, een 
prachtige kerk blijft behouden voor de 
stad en kinderen en jongeren, die 
intensieve en/of palliatieve zorg en 
begeleiding nodig hebben en/of met 
beperkingen leven, vinden in de kerk een 
veilig en vertrouwd onderkomen”. 
 
 
 
 
Nicoline Cornelissen nam de bezoekers vervolgens mee in alle plannen de Familiekerk om te 
toveren tot een kinderexpertisecentrum, waar geïntegreerde en gecoördineerde zorg wordt 
geboden aan het chronisch (ernstig) zieke kind in de leeftijd tot 18 jaar. Dit alles in een 
kindvriendelijke omgeving. De Pastorie wordt op dit moment verbouwd tot beschermde 
woonplek voor jongens met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Na de 
zomer volgt de verbouwing van de Familiekerk.  
Cornelissen: “We zijn verheugd met de warme belangstelling en interesse. We werken met 
elkaar hard aan een uniek innovatief project voor Rotterdam en omstreken, waarbij alle steun 
(in geld en natura) van harte welkom is”. 
 

Heleen Meinsma (adviserend architect) 
vertelde vervolgens haar bevlogen 
motivatie mee te werken aan dit project.  
Meinsma: “Mooi hoe veel partijen met 
elkaar dit project waarmaken en hun nek 
uitsteken”. Meinsma wil, vanuit een grote 
betrokkenheid bij de vormgeving van 
professionele zorgomgevingen, graag 
bijdragen aan een “gelukkige stad”.  
Dit project is een kleine parel in dit deel 
van Rotterdam in ontwikkeling. 
 



Kortom, doorzettingsvermogen – humor – levenslust, onder andere het motto van Stichting 
Kruimeltje, welke stichting zich inzet voor de kindvriendelijke inrichting van het 
kinderexpertisecentrum en de Pastorie, is toepasbaar op alle mensen betrokken bij dit project 
van een oude kerk in Rotterdam een prachtig kinderexpertisecentrum te maken, waarbij de kerk 
behouden blijft in en voor de stad. 
 
Meer informatie over de Heilige Familiekerk vindt u op www.defamiliekerk.nl.  
 
Noot voor de redactie: 
We stellen het erg op prijs als u in uw medium aandacht wil besteden aan dit project.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Franken bereikbaar via info@defamiliekerk.nl 
of tel.nr. 06-55 802 800. 
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