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Vrijwilligers zijn de kracht van verbouwing Veense Petruskerk 
ROELOFARENDSVEEN - Dankzij vrijwilligers loopt de oplevering van de nieuwe Petruskerk in Roelofarendsveen uit. Inderdaad 'dankzij', 
want alleen door het team van vijftien enthousiaste gepensioneerden kan deze katholieke kerk zo mooi worden verbouwd. Geen enkele 
vierkante centimeter ontsnapt aan de bouwlust van de mannen. 

Vol trots geven vier heren een rondleiding door de kerk. Vrijwilligers Piet van Ruiten, Nico Oomen, pastoor Walter Broeders en bestuurslid Nico 
van Ruiten laten de kerkzaal in aanbouw zien, het kruisbeeld uit de Jacobuskerk, de nieuwe dagkapel met 'hergebruikte' middeleeuwse panelen, 
de afgedekte monumentale preekstoel en communiebank, de stilteruimte en de vergrote uitbouw. Vanaf dit najaar is dit het enige godshuis van de 
hele parochiekern Emanuel waar reguliere kerkdiensten plaatsvinden. De Jacobuskerk in Oude Wetering gaat dicht en wordt verkocht, de 
Mariakerk opent vanaf de herfst alleen nog maar voor speciale gelegenheden. Het bisdom heeft besloten dat alleen de Petruskerk nog wekelijks 
open gaat.  
 
,,Die is dan zo ingrijpend veranderd, dat ook de oude Petruskerk ophoudt te bestaan'', concludeert Nico van Ruiten na een blik in de ruimte. ,,De 
andere parochianen schuiven hier niet aan, nee, het is voor iedereen nieuw.'' De parochie grijpt de gelegenheid met beide handen aan om de 
indeling van de kerk te veranderen. ,,Het altaar is verplaatst naar de andere kant'', wijst pastoor Broeders. ,,Eromheen laten we ruimte voor 
ontmoeting. Dat is in samenspraak met de architect gegaan en past in de basilicastijl.'' 

Skischans 
Op deze doordeweekse dag schijnt diffuus avondlicht naar binnen. De kerk ruikt naar verbouwing, maar het moderne resultaat schemert al door. 
De kerkbanken uit de Jacobuskerk zijn hergebruikt en opgeknapt en gerestyled door meubelbedrijf Castelijn uit Roelofarendsveen en zien er strak 
en grijs uit. Het altaar is nog niet af, maar op de hoeken zijn de kruisjes al uitgesneden. De kapel staat op de plek waar vroeger de vijver lag. ,,In 
de volksmond wordt het al de skischans genoemd, door het schuine dak.'' Daar kunnen de mannen wel om lachen.  
 
Elke maandag en elke dinsdag steekt het team vrijwilligers de handen uit de mouwen. Dat doet het al een jaar. Dankzij de heren hoeven de 
parochianen (tussen de vijf- en zesduizend in totaal) geen geld bij te leggen. De kosten van de ingeschakelde aannemers Bouwbedrijf Van Berkel 
en De Boer Installaties kunnen waarschijnlijk worden betaald vanuit de verkoop van de Jacobuskerk. 

Weghakken 
,,De vrijwilligers zijn de kracht van kerk en de verbouwing'', vindt Piet van Ruiten. ,,Dat kwam al tot uiting toen veertig mensen meehielpen met het 
weghakken en naar buiten dragen van honderd ton grindtegels.'' Hij legt een hand lichtjes op het altaar. ,,Dat was aan het begin van de 
verbouwing. Wat een saamhorigheid.'' De andere drie mannen knikken instemmend. ,,Zonder vrijwilligers zou het nooit zo perfect worden'', meent 
technische man Oomen.  
 
De Petruskerk wordt op 4 oktober door de bisschop opnieuw geheiligd. De pastoor zou graag zien dat de verbouwing ervoor zorgt dat er weer 
meer mensen naar de kerk komen. 440 Kerkgangers passen er straks op de banken en stoelen, met een uitbreidingsmogelijkheid van zestig 
stoelen in de kapel. Piet van Ruiten lacht. ,,Ik hoop dat we op onze duvel krijgen dat er te weinig zitplek is.'' 

 
Pastoor Walter Broeders, Nico Oomen, Nico van Ruiten en Piet van Ruiten bij het altaar in aanbouw, foto: Leidsch Dagblad 




