
A
an de buitenkant is het duidelijk te 
zien: er moet hoognodig iets gedaan 
worden aan de Onze Lieve Vrouw 
van Lourdeskerk aan de Prins Bern-

hardlaan. De verf op het hout bladdert, ramen 
zijn afgedicht met lexanplaten, het hekwerk 
is aan het wegroesten en waterpijpen zitten 
verstopt zodat bij een regenbui alles erlangs 
druipt en de muren groen uitslaan.

En dat is nog lang niet alles, weet Frits 
Schultze van de Stichting Vrienden van 
de Lourdeskerk. Vele houten balken 
zijn verrot, staalconstructies moeten 
vervangen worden, de glas-in-loodra-
men moeten opnieuw gezet worden, in 
de muren zitten scheuren en alle pannen 
daken moeten opnieuw gelegd worden. 
Kortom, het wordt een hele klus om de 
Lourdeskerk weer zo goed als nieuw te 
krijgen. Een dure klus ook, het totaalbe-
drag wordt geschat op 1,8 miljoen euro. 
De Paulusparochie, waar de Lourdeskerk 
onder valt, heeft al twee ton toegezegd 
en bovendien wordt er Rijkssubsidie 
aangevraagd (de Lourdeskerk is een 
rijksmonument). Blijft er naar schatting 
nog een bedrag van zo’n acht ton over, 

die de geloofsgemeenschap bij elkaar 
moet brengen. Via boekenmarkten en 
rommelmarkten, donaties van particulie-
ren en bedrijven wil de Stichting Vrienden 
van de Lourdeskerk dit bijeen brengen.

Metselwerk
De Lourdeskerk is gebouwd tussen 
1926 en 1928 naar een ontwerp van de 
bekende architecten J. en P. Cuypers. 
De markante vierkante toren is een 
herkenningspunt in de wijk. In de 
tweede wereldoorlog werd deze toren 
opgeblazen en daarna opnieuw opge-
bouwd. Ondanks het verval is de kerk 
nog steeds een lust voor het oog. De 
vele kleine daken en het gebruik van 
verschillende dakpannen en materia-
len geven de kerk een eigen karakter. 
Prachtige glas-in-loodramen sieren het 
kerkgebouw. Het glas is echter in staal 
gezet, en dat staal is aan het roesten, 
waardoor het glas onder druk komt te 
staan en uiteindelijk kapot zal springen.

Binnen is vooral het metselwerk opvallend. 
De kleine steentjes zijn in diverse kleuren 
en patronen gemetseld. “De aannemer 
die dit gemaakt heeft, is er indertijd failliet 
aan gegaan,” zegt Schultze. “Dit soort 
metselwerk vind je in deze tijd nergens 
meer. Daar is geen tijd en vakmanschap 
meer voor.” Ook bijzonder zijn de kruis-
wegstatiën, die in reliëf zijn uitgevoerd, 
evenals de kerststal. Verder is er een 
grot in de kerk gebouwd, als verwijzing 
naar de Lourdesgrot, waar de kerk naar 
vernoemd is. De binnenkant is de laatste 
jaren door een klusploeg opgeknapt. 

“Binnen is de kerk dan ook in goede staat, 
maar de werkzaamheden aan de buiten-
kant zijn heel hard nodig,” zegt Schultze. 

“Een onderzoek van twee jaar geleden 
wees uit, dat de toren meteen gerestau-
reerd moest worden, en de rest van de 

kerk binnen 2 a 3 jaar. We zijn dus al laat.” 
Behalve restauratiewerkzaamheden wordt 
de kerk weer in oude glorie hersteld: in 
ramen waar nu gewoon glas in zit, wordt 
weer glas in lood gezet. Regenpijpen van 
PVC worden weer in zink uitgevoerd.

Onderhoud
Eerst moeten echter de financiën 
geregeld worden. De Stichting Vrien-
den van de Lourdeskerk heeft goede 
hoop op rijkssubsidie. “Maar ook de 
bijdrage van de geloofsgemeenschap 
is hard nodig,” zegt Schulze. “Anders 
reden we het niet. Daar zijn we nu dus 
hard mee bezig.” Hij hoopt begin 2009 
met de restauratie te kunnen starten. 
Voor de toekomst wil hij een gedegen 
onderhoudsplan klaarleggen. “Tot nu 
toe is er eigenlijk nooit iets gebeurd aan 
groot onderhoud van de kerk. En dan 
sta je opeens voor grote kosten. Als we 
voortaan zorgen dat de kerk goed on-
derhouden wordt, kom je niet meer voor 
zulke financiële verrassingen te staan.”

Het plan voor de restauratie wordt door 
vele handen gedragen. Door een comité 
van aanbeveling waarin burgemeester 
Han Polman en commissaris van de 
koningin Hanja Maij Weggen zitten, door 
de parochie, waarbij met name John 
Maas en Rob Stuart zich voor dit project 
inzetten, maar natuurlijk ook door de 
gelovigen uit de parochie. “We moeten 
laten zien dat de geloofsgemeenschap 
iets over heeft voor de Lourdeskerk,” 
vindt Schultze. “Als dat niet het geval 
is, heb je geen recht op overheidsgeld, 
vind ik. Maar dat zal in Fort Zeekant en 
de Bergse Plaat geen probleem zijn. De 
kerkdiensten worden altijd goed bezocht 
en er zijn zelfs mensen die maandelijks 
een klein bedrag overmaken voor de 
restauratie. Alle bijdragen zijn welkom 
en hard nodig, want het zou zonde zijn 
als er weer een markant gebouw voor 
Bergen op Zoom verloren gaat !”  

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
Stichting Vrienden van de Lourdeskerk
Rabo bank: 111841402
Postbank: 0777434
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