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De H.H. Nicolaas-
en Antoniusparochie -1
1897 - 1952

7.1 De H.H. Nicolaas- enAntoniuskerk

7.1.1 Plannenvoor een nieuwe kerk
Het aantal katholieke parochianen nam ieder
jaar toe, waardoor de roomse kerk veel te klein
werd. De oude kerk in het Noordeinde was een
verbouwde patriciërswoning met een gewone
huisgevel,waarin de parochianen beneden en op
de tribunes boven ternauwernood een beschei—

den plaatsje konden vinden. Op de zondagen
was de kerk overvol; de mensen moesten buiten
op de stoep van de kerk staan om aan hun zon—

dagsplicht te kunnenvoldoen. Nu lag er achter
de kerk voldoende bouwgrond om een nieuwe
kerk te bouwen. Het kerkbestuur had reeds enke-
le huisjes en grond aangekocht en een architect
opdracht gegevenschetsen te maken voor een
nieuw te bouwen kerk en pastorie aan de Bin—

nendijk. Uiteindelijk na een lange briefwisseling
tussen het kerkbestuur en het bisdom kwam een
gunstigbericht uit Haarlem en verkreeg men
toestemming om een nieuwe kerk en pastorie te
bouwen op de grond, gelegenachter de kerk aan
de Binnendijk, en hiervoor de benodigde geldle—

ning aan te vragen. Het kerkbestuur ging direct
aan de slag en vroeg een lening aan van f70.000.-.
Maar plotseling deden zich nieuwe mogelijkhe—
den voor, waardoor de eerder gemaakte plannen
op de helling kwamen te staan.

De energieke pastoor Smeeman had kans gezien
om van de heer Sligcherhet kapitale pand te
kopen dat naast de kerk was gelegen en na ver—

bouwing zeer geschikt was als klooster voor de
zusters Ursulinen. Dezewaren doorde pastoor
gevraagdom inMonnickendamde zorg op zich
te nemen van het katholiek onderwijs en van de
weeskinderen. Nu lag er tussen dit klooster en de
panden van de kerk en pastorie een smalle steeg,
de EersteMolensteeg genaamd, die een weinig

De energiekepastoor Smeeman die zoveel tot stand heeft
gebracht in deparochie van Monnickendam

gebruikte verbinding vormde tussen het Noord—
einde en de Binnendijk. Tijdens een gesprek
van de pastoor met de burgemeester over de
nieuwe bouwplannenvan de kerk aan de Bin—

nendijk, kreeg de pastoor de officieuze verzeke—
ring datde Eerste Molensteeg van de gemeente
gekocht kon worden voor enkele honderden
guldens. Dat gaf de mogelijkheid om op de
plaats van de oude kerk, de aangekochte steeg en
het koetshuis van het vroegere pandvan de heer
Sligcher, een grote kerk te bouwen, waarbij de
ingang gelegenwas aan het Noordeinde. Dat was
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Situatieschets van het Noordeinde rond de r.k. kerk
in 1895

Situatieschets van het Noordeinde rond de r.k. kerk
in 1900

Overzicht van de katholieke kerkmet daarnaasthet kloosteren bovenaan rechts de St.]ozefschool

een veel betere situering van de kerk dan die in
de reeds gemaakte bouwplannenaan de Binnen—
dijk.

Maar hoe stond het gemeentebestuur tegenover
de aankoop van een steeg aan de roomse
gemeenschap? Vóór die tijd en jarenlang na die
tijd was de gemeenteraad voor het merendeel
antipaaps. In 1898 hing alles af van één Christe—

lijk—Historische, die gelukkig op de handwas
van de katholieken. Aan hem komt de eer toe
dat Monnickendam in het Noordeinde verrijkt
werd met een prachtig bouwwerk dat nu na
honderdjaar met de Grote Kerk en de Speelto—
ren het gezichtsbepalende silhouet vormtvan
Monnickendam. Kort daarna werd de Eerste
Molensteeg, sectieA nr. 1677, groot 230 ca, gele—
gen tussen de oude kerk en het huis van Sligcher,
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- door het gemeentebestuur verkocht aan het
kerkbestuur voor f375.-.Daardoorkondende
bouwplannen gewijzigdworden en de nieuwe
kerk kwam definitief te staan aan het Noordein—
de. Het kerkbestuur kreeg van de gemeente toe—

' stemming om op sectieA nr.718 een kerk te
bouwen,waarbij de EersteMolensteeg mocht
worden afgesloten voor het openbare verkeer.
Het plein voor het nieuwe kerkgebouw moest
afgebakendworden met een lagemuur,waarop
een ijzerenhek was bevestigd, zodat de ingang
van de kerk wel zichtbaar was vanuit het Noord-
einde, maar er een duidelijke scheiding was van
kerk en straat.

7.1.2De bouw van de kerk
‚1898 De architect ]. H. Tonnaeruit Delft, leerling van

architectCuypers, maakte een ontwerp voor een
r.k. driebeukige kerk te Monnickendam in
neogotischestijl met een spitse hoge toren en
een kleine torenop het middenschip van de

\'

; Een schilderij van de kerk, gemaakt door architect Ton—
i naer, waarna hij de opdracht kreegde kerk te bouwen

Het kruis wordt op de torenspitsgeplaatst
(bij de laatste kerkrestauratie )

kerk. De presentatieschets in inkt en waterverf
van ].H. Tonnaer, die aangeboden werd aan het
kerkbestuur, is daarna ingelijst en hangt nu in de
zaal van de pastorie. Het is een groot schilderij
van het vooraanzicht van de kerk met plein.
Linksboven in de hoek is nog ingetekend de
plattegrond van het kerkgebouw; rechtsboven in
de hoek de kerk vanuithet noordengezien.Na
indiening van tekeningen en bestek vondde
inschrijving plaats voor de nieuw te bouwen
kerk. De hoogste inschrijving van de kerk
bedroeg f94.950.—, de laagste inschrijver was de
firma G. Hulsebosch te Haarlem die de kerk
wilde bouwen voor een bedrag van f58.640.—.

Aan hemwerd het werk gegund.

Op 28 november 1898 om zeven uur droeg pas—

toor Smeeman voor het laatst de H. Mis op in de
oude kerk, waarna om negen uur deken Wennen
van Purmerendde noodkerk inwijdde. De oude
kerk en het koetshuis van de woning van Sligcher
aan de andere kant van de steegwerden afgebro—
ken om plaats te maken voor de nieuwe roomse
kerk. Bij de openbare verkoop aan sloopwaarde
van de twee oude pandenbrachten deze nog
f3.105.—op, wat in ieder geval een kleine tege—
moetkoming betekende voor de hoge kosten
waarvoor het kerkbestuur zich geplaatst zag.
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De ingang naar de sacristie van de kerk Een van de twaalfkruisjesmet kandelaar op de
plaatswaarde kerk in 1900geconsacreerd is

Tot opzichter over de gehele bouw van de nieu—
we kerk was aangesteld de heer Bijl. Op 24 janu—
ari 1899 begon men met het heiwerk. De palen
haddeneen lengte van 13 meter. De eerste steen
van de torenwerd op 14maartgelegd in de fun—
dering Van de torendoor de oudste kerkmeester
Cornelis de Wit, die van 1880 tot 1919 lid van
het kerkbestuur was. De eerste steen van de kerk
werd door dekenWennengelegd op 23 maart
1899 in de fundering van het priesterkoor rechts
in de eerste kolom. Op 17 oktober 1899 liep de
bevolking vanMonnickendamuit om te kijken
naar de halsbrekende toeren die de werklui
moesten uithalen om het kruis op de toren te
plaatsen. Tegen het einde van dat jaar was het
exterieur van het kerkgebouw klaar. De nieuwe
St.Nicolaaskerk kreeg van paus Leo XIII de
naam Antonius van Padua toegevoegd. De offi—

ciële naam werd toen de H.H. Nicolaas—en
Antoniuskerk.

Hethoofdaltaar van de kerk in vroegerjaren
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Beeldhoawwerkvan het hoofdaltaar: 'het ofier
vanMelchisedek'

Beeldhoawwerkvan het hoofdaltaar: 'Het Lam
Gods'

Een van de afbeeldingen op depreekstoel: 'Chris—
tas die tot het volk preekt'

Op 7 februari 1900 werd een nieuw groot altaar
geplaatst door de firmaE.H. de Fernelmont uit
‘s Hertogenbosch. De kosten hiervan bedroegen
f780.-. Het altaar is indertijd ontworpendoor
architect Tonnaeren heeft een zwartmarmeren
tafel op vier groen marmerenzuilen. In het mid—
den is een afbeelding van het Lam Gods met
kruisvaan zichtbaar. Op de tabernakeldeur is
een Christusfiguur gegraveerd. Daarboven zijn
twee voorstellingen in hoog— reliëf: de wonder—
bare broodvermenigvuldiging en het offer van
Melchi5edech, met ernaast links een beeld van
de H. Antonius en rechts een beeld van de H.
Nicolaas. Het bovenstuk met tabernakelkast is
geschilderd door de kunstenaarSchenk. De
kruiswegstaties van de kerk zijn eveneens ont—
worpen door architect Tonnaeren door de
firmaE.H. de Fernelmont gemaakt. Het zijn
veertien reliëfsmet goudaccentueringen in hou—

ten neogotische lijsten met op iedere statie een
kruisje in top.

In de kerktorens werden twee klokken opgehan-
gen die een bedrag vergden van f1426.-. De
grote klok was speciaal voor de H.H.Nicolaas—
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en Antoniuskerk te Monnickendam gegoten;
hierop stond de inscriptie: “NicolaumLauda
Antonium benedicio adDeum voco. Tonunius en
A. Consard-Tellin Belgique en A. Colman (Alsace).

Een van de kruiswegstatiesgemaakt door E. de Het beeldvan deH. Nicolaas, depatroonvan de
Fernelmont: 'Simon van Cyrene helpt Jezus het kerk
kruis dragen '
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In het kleine torentje kwam het angelusklokje te
hangen.De totale bouwkosten bedroegen
f81.000.— inclusiefgrond, plein, hekwerk, inrich—
ting en met inbegrip van hetgeen er later wegens
een vergissingvan de architect nog bijkwam.

Op 8 maart 1900 werd de nieuwe kerk aan het
kerkbestuur officieeldoor de architect overge-
dragen.Op 4 april kwam Mgr. Bottemanne, de
bisschopvan Haarlem, naar Monnickendam
om de kerk in te wijden, waarbij hij werd afge—

haald door een erewacht van 30 ruiters te paard.
Op 5 april vondde kerkconsecratie plaats, waar—
bij de 12 kruisen, die ingemetseld waren in de
muren, en de vijf kruisjes op de altaarsteen wer-
den gezalfd. Daarna plaatste de bisschop in het
‘graf van de altaarsteen de relikwieën van de H.
Fortunatus en de H. Placidus (Fortunatuswas
bisschopvan Trier en leefde in de negende eeuw;
Placiduswas een leerling van Benedictus van
Nurcia en leefde in de zesde eeuw) en zegende
het kerkgebouw dat officieelwerd toegewijd aan
de H.H. Nicolaas en Antonius. Tijdens het
plechtiglof ‘s avonds werd het H. Sacrament
naar de nieuwe kerk overgebracht. Het feest van
kerkwijdingwordtjaarlijks gevierd op de tweede
zondagvan juli.

Een console onder het beeldvan deH. Nicolaas in
de vorm van een engelenkopje

7.1.3De inrichting van de kerk
Nu diende de kerk opgesierd te worden. Van de 1901

parochianenkwamen schenkingen binnen in
geld, om hiervan glas—in-loodramenen beelden
aan te schaffen: een beeld van hetHeilig Hart,
een gepolychromeerd gietijzeren beeld uit het
atelier van Billaux—Grossé te Brussel en geschon-
ken door Jan Boerlage en Aaij e Steevers;Maria
methet kindje Jezus op de arm, een gepolychro—
meerd houtenbeeld uit het atelier van de
gebroeders Meyer te München; St.]ozefmet het

DeMariakapel, waar]05 van Haasterbezig is
met het ophangen van de lampen

Het kerkinterieur in 1931 tijdens depriesterwijding van
paterHendrik Greater
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De voorzijdevan de lezenaar met een afbeelding van de
H. Nicolaas en de initialen P.N.: Pieter Neyzen, de
schenker van deze boekenstandaard

kind Jezus staande voorhem, een gepolychro—
meerd houtenbeeld uit het atelier van de
gebroeders Meyer te München; de H. Famile,
drie gepolychromeerde gipsen beelden van
Maria, Jozef en het kind Jezus; St.Nicolaas als
bisschop, een gepolychromeerd houtenbeeld uit
het atelier van de gebroeders Meyer uitMün-
chen; de Pietà: Maria methet dode lichaam van
haar zoon op schoot, een gepolychromeerde
gipsen beeldengroep uit het atelier van Billaux—

Grossé; St.Antonius methet kind Jezus en de H.
Theresia van Lisieux.

De Godslamp met het altijd bran—

dende lichtje
De doopkapel met de muurschilde—
ringen

Voor de aanschaf van het doopvontachterin de
kerk werd doorde weduwe Groot—Karhof uit
Edam f500.— geschonken. Het achthoekige
doopvontnaar een ontwerp van de architect J.H.
Tonnaerrust op een basis van acht zuiltjes en in »

de rand is in het latijn de tekst te lezen: “Ik doop
u in de Naam van deVader en de Zoon en de H.
Geest”. In de basis zijn de intialen te onderschei-
den van de schenkers Cornelis Groot en Marie
Karhof: CG &MK. Het doopvontis afgedekt met
een toelopend dekselmet torenbekroning en een
kruis. Het hek voor de doopkapel kostte f150.-
en werd uit het sieradenfonds betaald. In 1944
werd de doopkapel voorzien van een muurschil-
dering De kunstschilder Jos Lelyveld brachteen
fresco aan: de doop van Christus in de Jordaan.

De nalatenschap van de moeder van pastoor 1903
Smeeman vermeldde een schenking van f300.—
voor de aanschaf van een nieuwe kelk voor de
parochie. Inmaart 1903 werd in de kerk een
nieuwe preekstoel geplaatst, het geldwas verkre—
gen uit kleine vrijwilligebijdragen van de
parochianen. Architect Tonnaerhadhet ont—
werp met het beeldhouwwerk getekend en de
firma Boes & Timmermante ‘s Gravenhage had
het preekgestoelte gemaakt voor ruim f1.300.—
zonder polychromie. De preekstoel staat op zes
marmerenzuilen. Op de voorzijde van het
preekgestoelte bevinden zich vijf reliëfs: in het
middende zegenende Christus en aan de zijkan-
ten heiligen en gelovigen. In augustus 1903 vier—

Het oude en kostbare kazazfel
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Demuurschildering: 'parabel van de verloren
zoon ', die indertijd boven de biechtstoelwas aan-
gebracht ‘

DePiëta: 'MoederMariamet haar dode zoon
Jezus op schoot'

De glas-in-loodramerzboven het
hoofdaltaar aan de zijkant

De glas-in—loodramen boven het
hoofdaltaar in het midden

de pastoor Smeeman op luisterrijke wijze zijn zil—

veren priesterfeest._Deparochie gafbehalve
geschenken van zilver, een ameublement voor de
pastoriezaal met kleed en gordijnen ter waarde
van omstreeks f900.—.Van het overige geld dat
men aan de pastoor gafwerden altaarstoelen
gekocht bij de firma Boes &Timmermante ‘s
Gravenhage voor f160.-. Het beeldhouwwerk in
het bovenstuk van het nieuwe altaar werd in
1906 voltooid voor f3.100.—doorJean Geelen
Baeten van Roermond, Dezemaakte eveneens de
twee kleine altaren en het voetstuk van het Heilig
Hartbeeld, dit alles onder leiding van architect
Tonnaer. ]an Boerlageen Aatje Steeversschon-
ken hiervoor f1.000.—en Gerrit Bloem gaf f660.—
voor een nieuw altaarkleed en loper.

7.1.4Deglas-in-loodramen van de kerk
In de jaren 1902-1905werden de glas—in—loodra— 1902

men in de kerk geplaatst. Ze waren vervaardigd
doorhet glazeniersbedrijf Frans Nicolas &
Zonen te Roermond. Frans Nicolas was de
grondlegger van het bedrijfen zijn kleinzoon
was de later zo beroemde glazenier Joep Nicolas.
Van de oud-MonnickendammerJohannes Pau-
lusMobron,die pastoorwas te Overschie, kwam
de eerste schenking binnen ad f700.- ter bekos-
tiging Van het grote middenraamin het priester—
koor. Eenzelfde bedrag van f700.-werd
geschonken door Jan Boerlage,waarmee even-
eens een glas—in—loodraamop het priesterkoor
betaald kon worden.

Een van de gebrandschilderde ramen
van hetMaria-altaar
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Een van de gebrandschilderde ramen
van hetAntoniusaltaar

Hvaten standaardvoorhet vaandel
in de vorm van een pelikaan diezijn

Een van de gebrandschilderderamen
van hetMaria-altaar

jongen voedtals voorafbeeldingvan
Christus

In de achtermuurvan het priesterkoor zijn vijf
glas-in-loodramen zichtbaar met de volgende
afbeeldingen:
1. in het eerste raam symbolen uit het oude tes-

tament, die duidenop de Messias: zeven
korenaren; twee toonbroden;zevenarmige
kandelaar; een koperen slang. Tussen deze
vier afbeeldingen vier passiebloemen. In het
ronde raam erboven een engel met de lijdens—
attributenvan Christus;

2. in het tweede raam: het Christuskind ver-
schijnt aan St.Antonius; Jezus als twaalfjarige
preekt in de tempel; Christus overhandigt
Petrus de sleutels van het Koninkrijk. In het
ronde raam: Jezuswordtmet doornen
gekroond;

3. in het derde raam: Margaretha Maria Ala-
cocq heeft een visioen van het HeiligHart
van Jezus; Het LaatsteAvondmaal; de
Hemelvaart van Christus. In het ronde raam:
de Graflegging van Jezus;

4. in het vierde raam: St.Nicolaas die de armen
zijn gaven schenkt; de ongelovige Thomas; de
verheerlijking van Jezus op de berg Tabor. In
het ronde raam: de Graflegging van Jezus;

5. in het vijfde raam symbolen uit het Nieuwe
Testament die duidenop Christus: wijnrank
met druiventros; pelikaan die jongen voedt;
Lam Gods met kruisvaan op boek met zeven
zegels; kelk met hostie en druiventros. Tussen

deze vier afbeeldingen vier passiebloemen. In
het ronde raam: een engel met de lijdensattri—
butenvan Christus.

In oktober 1904 werden de vier glas—in-loodra—
men in de St. Antoniuskapel geplaatst. Deze vier
ramenad f130.— per stuk waren geschonken
doorpastoorSmeeman, Jacobus Neyzen, familie
Oud en de dames Van Rooyen.
De voorstellingen van de glas-in-loodramen in
de Antoniuskapel zijn:
1. Antonius ontvangt van St.Pranciscus het

habijt als lid van de orde;
2. de ezel van Greggio knielt voor het H. Sacra—

ment;
3. duiveluitdrijving bij een bezetene doorAnto—

nius;
4. Antonius preekt voor de vissen.
In later jaren moest de Antoniuskapel met het
altaar plaatsmaken om doorgang te verschaffen
naarde dagkapel. De gebrandschilderde ramen
bevinden zich nog op dezelfde plaats.

In november 1904 werden de vier geschilderde
ramen in deMariakapel geplaatst. Kosten f520.—.
Eén raam in de Mariakapel was geschonken
door Jacobus Neyzen.
De voorstellingen van de glas-in-loodramen in
de Mariakapel zijn:
1. Maria als de Vrouw uit de Openbaring,

staande op een slang;
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2. de heilige Familie: Jozefmet trekzaag, het
kind Jezusmet open boek, Maria met naai-
werk;

3. Maria verschijnt aan Liduina van Schiedam
op haar lijdensbed. Deze afbeelding is
gemaakt op speciaal verzoek van pastoor
Smeeman, die als oud-kapelaan te Schiedam
een bijzondere verering voor de H. Liduina
had;

'

4. de kroning van Maria in de Hemel door
Christus, met daarboven God de Vader.

7.1.5 De muurschilderingen van de kerk
1903 In december begon de firma B.H.M. Kuypers uit

‘s Hertogenbosch met de schildering van het
priesterkoor. Op demurenonderaan kwamen
rood- en goudkleurige gordijnen; daarboven
waren engelen en heiligenfiguren geschilderd. De
totale kosten bedroegen f4.500.-. In de jaren
daarop schilderden deze kunst— en kerkschilders
uit Den Bosch de doopkapel, de portalen van de
sacristie,het kerkkoor, de stenen bogen, de pij—

lers en het priesterkoor, totaal voor een bedrag

Het interieur van de kerk tijdens een groot parochiefeest.
'De kostbare muurschilderingen zijn hier nog duidelijk te
zien, ofschoon ze al gedeeltelijkverweerdzijn

Een van de schilderijen naasthet hoofdaltaar

van f4.000.-. De beelden van St.Nicolaas,Jozef
en Maria werden eveneens doordeze firma
gepolychromeerd en op demurenvan het pries—
terkoor schilderde men de acht zaligheden, uit—
gebeelddoor twee heiligen: Franciscus en Clara,
Isidorus en Catharina, Petrus en Monica, Paulus
en Barbara, Vincentius en Elizabeth,Aloysiusen
Agnes,Willibrordus en Theresia, Pancratius en
Cecilia. De kosten hiervan bedroegen f935.-. De
afbeeldingen waren indrukwekkend mooi en zo
natuurlijk geschilderd, dat indertijd een missie-
pater die de kerk inliep om naar de sacristie te
gaan, probeerde om de kunstig geschilderde rode
gordijnen opzij te schuiven, omdathij dacht dat
daarachter de sacristiewas. Helaas hadden de
muurschilderingen van het priesterkoor doorde
watersnood van 1916 veel te lijden gehad. Het
water dat toen wekenlang tussen de fundamen—
ten van de kerk had gestaan, was er de oorzaak
van dat in de jaren erna het vocht omhoog was
gekropen en de pleisterlaag had aangetast. Nog
geen veertig jaar later zijn demurenvan de kerk
gestucadoord enWit gepleisterd waardoor de
meeste Schilderingen en kunstwerken voor een
bedrag van een kleine tienduizend gulden achter
het pleisterwerk verdwenen. Nu zijn alleen nog
bewaard vier schilderijen naast het hoofdaltaar
met de volgende afbeeldingen: Christus met de
Emmaüsgangers; Christus met Martha en Maria;
Christus in de hofvan Olijven; deVerrijzenis van
Christus uit het graf.

7.1 .6Latere aanschafvan kerkinventaris 1910-
1950
Aankoop in 1910 van koorkap, ciborie en 1910

canonborden. ]an Boerlage en AafjeSteevers
schonken f2.300.- voor een gouden ciborie. Het
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grote missiekruis werd op 26 december 1911
gewijd. Een nieuwe brandkastwerd in 1912 aan—

geschaft bij Lipsvoor f700.-. In 1916 schonk
AafjeSteeversf500.—voor de communiebank.
Piet Tessel gaf f60.—. Op 21 november 1917
branddevoor het eerst elektrische licht in de
pastorie en op 28 november 1917 in het kloos—
ter. In januari 1918 op de school en in februari
1918 in de kerk. De beeldengroepen: de Heilige
Familie:Maria, Jozef en het kind Jezus,werden
in 1924 geplaatst en plechtig gewijd. Een beeld
van de H. Theresia van Lisieuxmet twee kope-
ren kandelaars werden in 1926 achterin de kerk
geplaatst. HetChristus—Koningbeeld,gemaakt
doorde beeldhouwer WimHarz, werd op het
kerkplein geplaatst ter herinneringaan het 10—

jarig bestaan van de H. Familie.Als datum stond
erin: 6-9- 193 1. De feestpredikatie bij de inhuldi—

Het beeldvan St.Antonius, depatroonvan de kerk, met
op de achtergrond de doopkapel

ging werd gehouden doorpater Borromeus de
Greeve. De kerkklok werd in 1932 elektrisch
bediend en hoefde vanafdie tijd niet meer met
de hand te worden geluid. De kerk kreeg in 1937
nieuwe koperen kandelaars. Het priesterkoor
werd opgeknapt voor f600.-. Een nieuw Antoni-
usbeeld werd in 1949 vervaardigd door L. Jung—
blut uitBeelen (L). De bouwvan de devotieka-
pel achter in de kerk werd in 1950 gerealiseerd
voor f1700.- door de aannemerDo Stallenberg.

7. 1 .7Restauratievan de muurschilderingen en
glas-in-loodramen
Van 17 juli tot eind september werden de
murenvan de kerk, behalve die van het priester—
koor, wit geschilderd, waarna kunstschilder ]os
LelyvelduitHaarlem de muurvlakken boven de
beide biechtstoelen voorzag van enige fraaie

Een van degebrandschilderde ramen van de
doopkapel
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taferelen: de Barmhartige Samaritaan en de Ver—
loren Zoon. In de doopkapel werd op demuur
een fresco aangebracht: de doop van Christus in
de Jordaan. Na de weder ingebruikneming van
het doopvontwaren de eerste dopelingen een
tweeling; een betere inwijding kon deze kapel
niet hebben. De kunstschilder was erbij en ver-
klaarde dat zijn werk nu echt tot bezieling
kwam. De twee grote muurschilderingen boven
de biechtstoelen zijn in later jaren weer met
wittemuurverfovergeschilderd.
Vanwege de restauratie van de grote gebrand-
schilderde ramen boven het hoofdaltaar in
november 1945 werd de mis opgedragen aan het
zij—altaar,dit tot groot ongerief van de kerkgan—
gers, die in een koude kerk zaten. Er moest
maandenlang gewacht worden op de ramen, die
maar niet gereed kwamen. De glazenier had
gezegddat het zes weken zou duren, maarna zes
wekenwas er nog niet één raam gerestaureerd.
GlazenierA. Kuypers te Haarlem vertelde de
pastoor dat het overmacht was; het raam stond

Depastorie met in het midden de gevelsteen:
'In Koningsbergen'

klaar maarhij kon niet aan ijzeren stormroeden
komendie met lood moesten worden vastgezet.
Vóór kerstmis 1945 plaatste men eindelijk de
ramenen kon de kerk weer verwarmd worden.

7.2 De pastorie in het Noordeinde
vergroot
De verbouw van de pastorie was in 1898 niet
doorgegaan. Er werd toen wel een geheel nieuwe
kerk in het Noordeindegebouwd, maarde res-
tauratie van de pastorie was hierin niet betrok—
ken. De pastoorswoning bleefvoorlopig in oude
staat en de kerk kwam ernaast te staan. Pas in
1924 werd de pastorie vergroot doorhet bijtrek—
ken van het naastgelegen huis ‘Koningsbergen’.
Dit huis was doorhet kerkbestuur voor f4.660.—
gekocht van het weeshuisbestuur. De verbou-
wing hadf9.200.— gekost en was betaald door
een schenking van mevrouw AafjeBoerlage—
Steeversvan f6.100.— en een gift van de
parochianen van f3. 100.—.Tijdens de restauratie

De linkervleugelvan depastorie na de
verbouwing
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