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Ja, ik vind dat de H.Hartkerk niet mag verdwijnen en ik steun van harte de 

activiteiten van Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam. 
 

 Ik wil daartoe graag lid worden van de Club van 100, voor een 

jaarlijks bedrag van: 

   € 50,-.    € 100,-.       € ...........  (veelvoud van € 50,-).  

Ik wil deze bijdrage betalen: 

   één keer per jaar het volledige bedrag   

   twee keer per jaar de helft van het bedrag (in juni en december) 

 

 Ik wil graag Club van 100 ‘lid voor het leven’ worden, voor een 

eenmalig bedrag van:    € 250,-       € .….......  (meer dan € 250,-). 
 

 Nee, ik wil geen lid worden van de Club van 100, maar zeg hierbij 

graag een eenmalige donatie toe van:  € ..............   
 

Naam:_______________________________     Mijnheer     Mevrouw  

Adres: ______________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:________________________________________ 

Telefoonnr.:______________________Geboortedatum:_______________ 

Bankrekeningnr:__________________ Email: ______________________ 

 

 Ik zal mijn (eerste) bijdrage storten op bankrekening 39.56.96.526 

         van Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam, onder 

         vermelding van mijn naam en postcode. 

 Ik ontvang van u graag een acceptgiro. 

 Ik ontvang van u graag een formulier tot automatische incasso. 

 

Datum: _______________ Handtekening: ______________________ 

 

Gelieve dit formulier op te sturen naar: 

Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam  

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 

Welkom in de Heilig Hartkerk! 

 

U bevindt zich in de Heilig Hartkerk te Schiedam, 

in 1925 ontworpen door de architecten Pierre 

Cuypers (randvoorwaarden en hoofdontwerp) en 

Han Groenewegen (details en uitvoering). Graag 

vertellen wij u hier wat meer over onze kerk. 
 

ARCHITECTUUR 
De kerk is 45 meter lang en de vrije spanning in de breedte meet 18 

meter. Door het ontbreken van pilaren - wat in die tijd zeer modern 

was - hebben alle kerkgangers vrij zicht op het altaar. Het hoogste punt 

ligt 22,5 meter boven de vloer. De kerk is opgetrokken uit rode 

baksteen met spitsboogvensters en paarsgekleurde dakleien. Omdat 

Groenewegen zowel het gebouw als de belangrijkste elementen van 

het interieur heeft ontworpen, straalt de kerk een unieke eenheid uit. 

De Heilig Hartkerk (1927) is Groenewegens grootste en belangrijkste 

werk in Nederland. Zijn meeste bouwwerken staan in Indonesië. 
 

In 1964 heeft de kerk een andere voorgevel gekregen omdat de dijk 

waartegen de kerk is gebouwd, grote scheuren in de voorgevel 

veroorzaakte. Tegelijk zijn toen binnenin de kerk twee kapellen 

gebouwd, waardoor het aantal zitplaatsen werd teruggebracht van 

1000 naar 650 (ook de zitplaatsen in de dwarsschepen zijn komen te 

vervallen, o.a. door de herplaatsing van het pijporgel). Onder de kerk 

bevindt zich een groot souterrain, dat momenteel niet in gebruik is. Een 

50 meter hoge toren vormt de verbinding tussen de kerk en de pastorie. 
 

De kerk is in de jaren twintig in de stijl van de Amsterdamse school 

gebouwd. Zogenaamde ‘eerlijke bouwmaterialen’, zoals steen, hout en 

glas, zijn prominent aanwezig en de spaarzame versieringen zijn alle 

in steen uitgevoerd. Het skelet van staal en beton is door hout en steen 

overal aan het oog onttrokken. Nadrukkelijk in het exterieur en 

interieur van de kerk aanwezig is de spitsboogvorm, een vorm die 

zowel alomvattendheid als geborgenheid uitstraalt. Behalve in het 

hoofdschip treft u deze vorm aan in o.a. de torenspits, de bogen boven 

het altaar, de ramen, de deuren, en in de kleine nisjes naast het altaar. 



KUNSTWERKEN 
Verschillende kunstenaars hebben aan de kerk meegewerkt. De 

beeldhouwer Keuzekamp maakte het hoofdaltaar (tombe uit travertin-steen 

en trappen uit gepolijst hardsteen) en J.C. Breve de communiebanken. 

Ontwerper van het altaar en de communiebanken was de architect van de 

kerk, Groenewegen. Ook de doopvont en verschillende kandelaars zijn 

door hem ontworpen. De internationaal actieve André Henderickx 

boetseerde uit klei de wandreliëfs ‘De Goede Herder’ (aan de voorgevel 

van de kerk) en ‘De Rozelaar’ (in de Liduinakapel).  Bezienswaardig zijn 

ook 14 in mozaïken van geschilderd glas uitgevoerde kruiswegstaties van 

de hand van prijswinnend kunstenaar Adrianus van der Plas. 

De beeldend kunstenaar Wim Adolfs heeft de kerk verrijkt met enkele 

bijzondere kunstwerken. Zo zijn de twee in geëtst asbestcement gemaakte 

voorstellingen uit het leven van de Schiedamse heilige Liduina (aan 

weerszijden van het altaar, onder de grote beelden van Jozef en Maria) van 

Adolfs: ‘De Rozelaar’ en ‘De Wonderbare Heilige Hostie’. In 2007 heeft 

de H.Hartparochie van Adolfs’ erfgenamen een schilderij ten geschenke 

gekregen, voorstellend Christus Koning met brandend Heilig Hart.  
 

MUURSCHILDERING 
Het meest spraakmakende kunstwerk is toch wel de beschildering van de 

spitsvormige triomfboog boven het altaar, naar taferelen uit de Openbaring 

van de apostel Johannes. Ook dit werk is van de hand van Wim Adolfs. 

Links onderaan staan de vier ruiters van de Apocalyps, die aan het einde 

der tijden onheil aanrichten: ‘Oorlog’ (met zwaard), ‘Hongersnood’ (met 

weegschaal), ‘Ziekte’ ofwel ‘Dood’ (het geraamte), gevolgd door Hades 

(de verpersoonlijking van het dodenrijk). Op het witte paard zit Jezus die 

uitrijdt om te overwinnen en de goeden van de kwaden te scheiden. 

In het midden is de Drie-eenheid uitgebeeld: Vader, Zoon en H.Geest, 

voorgesteld door drie witte cirkels. Bovenaan God, getooid met een tiara 

(de drie kronen stellen voor: ‘priester, leraar en koning’). God is omringd 

door ‘vier levende schepselen’ die allemaal voor bepaalde eigenschappen 

staan: leeuw (moed en gerechtigheid), jonge stier (kracht), de derde gelijkt 

op een mens (de afbeelding van de goddelijke liefde), en de vierde is een 

vliegende arend (scherp gezichtsvermogen en wijsheid). Voor de troon 

branden de 7 Geesten Gods (de H.Geest). Het Lam (de Zoon) op het altaar 

stelt Jezus voor die aan het kruis is gestorven voor de zonden der wereld. 

 

De Drie-eenheid wordt aan weerszijden aanbeden door de ‘24 Oudsten’, 

door Adolfs weergegeven als 12 apostelen, en de 12 stammen van Israël. 

Rechtsonder een tafereel waarin de duivel wordt overwonnen en voor 

1000 jaar wordt opgesloten. Verschillende monsters uit Johannes’ droom 

zijn uitgebeeld. Rechtsonder het ‘valse lam’ met het apocalyptische getal 

666 op zijn kop, dat aanbeden wordt door hen die misleid zijn. Volgens 

sommigen verwijst dit lam naar keizer Nero en de Christenvervolgingen. 
 

Wim Adolfs heeft zijn werk nooit kunnen voltooien. Hij stierf in 1945 in 

het kamp Neuengamme. Drie maanden ervoor was hij te Putten, samen 

met vele mannelijke lotgenoten als represaillemaatregel wegens een 

aanslag door het verzet opgepakt. Adolfs woonde te Ermelo, maar kon 

daar niet ter kerke, zodat de zondagsplicht hem naar Putten voerde. 

De onderduikers in de H.Hartkerk, die tijdens de november 1944-razzia 

verborgen zaten tussen binnen- en buitendak,  hadden meer geluk... 

 

VOORTBESTAAN KERK EN STICHTING VRIENDEN  

In 2004 is de ‘Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam’ 

opgericht, als reactie op plannen om deze bijzondere kerk – baken voor 

scheepvaart en gemeentelijk monument – te sluiten. Twee katholieke 

gemeenschappen (ook een Engelstalige) en drie basisscholen kerken er. 

Benodigd is ongeveer € 213.000 voor de restauratie werkzaamheden die 

in 2008 moeten zijn voltooid. Stichting en kerkbestuur maken zich sterk 

voor het weer in gebruik nemen van het grote souterrain van de kerk 

voor maatschappelijke doeleinden. Op middellange termijn moet dit 

inkomsten leveren voor het onderhoud van de kerk.   

De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk nodigt u van harte uit lid 

te worden van de Club van 100, Uw lidmaatschap telt! Met het 

inschrijfformulier op de achterzijde van dit blad, kunt u zich opgeven. 

 

In het Comité van Aanbeveling ter behoud van de Heilig Hartkerk hebben zitting:  
Mevr. W.M. Verver-Aartsen, burgemeester van Schiedam, C.H.J. Nolet, directeur distilleerderij 

Nolet, A.H. Bons, voorzitter Bewonersvereniging Schiedam-Zuid, ds J.D. Wuister, emeritus her-

vormd predikant, mr B. van der Meide, notaris ‘Van der Valk Netwerk Notarissen’, H. Posthoorn, 

directeur RK-basisscholen St.Willibrordus en St.Bernardus, E.P. Forsten, directeur RK-basisschool 

St.Jozef, mevr. T. van den Akker – de Jager, voorzitter Historische Vereniging Schiedam, drs 

M.J.A.J. van Zaal, pastoor in Hellevoetsluis en oud-pastoor van de Heilig Hartkerk.    (SEPT.2008) 


