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Nieuwe initiatieven herbestemming Theresiakerk 
Ondanks de plannen van de vastgoedontwikkelaar 

voor nieuwbouw op de plaats van de Theresiakerk 

vraagt een aantal strijdbare bewoners met hart voor 

de wijk alle betrokken partijen pas op de plaats te 

maken. Wacht even. Is sloop van dit markante 

gebouw écht wat goed is voor de wijk? Is er nog 

ruimte voor behoud van de kerk als monument, als 

ruimte voor verbinding en buurtschap? Angela 

Roothaan en Sharon Jeunink vertellen Oog voor de 

Wijk waarom zij zich sterk maken voor herbestem-

ming van de kerk. 

 

"Er zijn al zoveel kerken gesloopt in Den Haag," zegt 

Sharon. "Gebouwen die stonden voor het verbinden van 

mensen, voor rust en religieuze beleving. Gemeenten en 

ook religieuze organisaties zelf vinden de gebouwen 

een blok aan hun been. 'De kosten van onderhoud zijn 

hoog, er zijn nauwelijks nog kerkgangers in de buurt,' 

horen we als argument. Ik ben van mening dat er meer 

dan ooit behoefte is aan een ruimte voor verbinden, rust 

en meditatieve momenten. Waarom zou de prachtige 

Theresiakerk daarvoor niet nog steeds geschikt zijn?" 

 

Rust en schoonheid 

Angela woont pas sinds kort in de wijk. Ze heeft bewust 

gekozen voor een plekje in onze wijk, onder meer 

vanwege de diversiteit en de architectuur. Ze schrok van 

het bericht dat de Theresiakerk op loopafstand van haar 

woning op sloopnominatie zou staan. "Het plan van de 

projectontwikkelaar is op zich geen lelijk gebouw, maar 

het is niet passend in het hart van onze wijk. De komst 

van een grote supermarkt zal een enorme toename aan 

auto- en vrachtverkeer gaan opleveren. De rust en de 

schoonheid die van de kerk uitgaat zal voor altijd 

verloren zijn."  

Angela schreef een krachtig pamflet voor het behoud van 

het gebouw en stuurde deze in november vorig jaar als 

zienswijze naar het College van B&W. "Onze wijk, 

gebouwd naar een aangepast plan van de beroemde 

Nederlandse architect Berlage, was en is een wijk van 

harde werkers, geen kapsones, vriendelijke mensen. Nu is 

het een wijk die zoekt naar oriëntatie. Vroeger verdeeld 

naar christelijke gezindten, nu een wijk met onnoemelijk 

veel talen, religies en culturen. Dan is het gebruik van de 

centrale plek van de Theresiakerk om te verbinden van 

groot belang." 

 

Denken in mogelijkheden 

Sharon: "We zien mogelijkheden voor nieuwe functies in 

het gebouw. Bijvoorbeeld een multifunctionele 

gebedsruimte, exposities, een klimmuur, er zijn talloze 

mogelijkheden voor de kerk. Ook een podium waar we 

met kinderen uit de buurt samen Balkan-muziek kunnen 

maken. Die muziek is zo aanstekelijk! Het maakt iedereen 

vrolijk en hebben we dat in de wijk niet hard nodig? Er 

moeten mogelijkheden zijn om onze plannen te 

realiseren!" 

 

Het enthousiasme voor het behoud van de Theresiakerk is 

groot en het ontbreekt de initiatiefneemsters ook niet 

bepaald aan doorzettingsvermogen. Er is inmiddels een 

website en een Facebookpagina aangemaakt om 

betrokkenen van goede informatie te voorzien en om 

wijkbewoners te betrekken bij deze nieuwe poging om 

het kerkgebouw een nieuwe kans te geven. Angela: "We 

roepen buurtbewoners en andere betrokkenen van harte 

op om naar onze Facebookpagina en website te gaan en 

actief deel te nemen. 

V.l.n.r. Sharon, Therese en Angela, 

de drie initiatiefnemers die de 

Theresiakerk nieuw leven inblazen. 

Doe mee en red de Theresiakerk!" 

 

https://

theresiakerkdenhaag.home.blog/ 

https://www.facebook.com/

Teresiakerkdenhaag/ 

 

Ronald van Bochove 
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Kloppend hart van de wijk 

 Therese woont sinds begin 2016 in de wijk, tegenover de Theresiakerk en is sindsdien betrokken bij de toe-

komst van het hart van de wijk. “De ingediende sloop- en nieuwbouwplannen roepen alleen maar vragen op. 

Zo is er nooit onderzocht of onze wijk behoefte heeft aan een XL-supermarkt en wat de consequenties hiervan 

zijn voor de wijk. Begin november hebben Sharon en ik enquêtes afgenomen. Geen van de ondervraagden ant-

woordde ‘supermarkt’ op de vraag ‘Wat mist u aan winkelaanbod in de wijk?’ Wel genoemd werden bijvoor-

beeld een gevarieerder kleiner aanbod van winkels en een lunchroom. Ongeveer een derde antwoordde niets 

aan winkelaanbod te missen, maar wel behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek, flexibele werkplekken en 

activiteiten voor jong en oud. Ook hebben we in een aantal dagen tijd zo’n 300 handtekeningen tegen sloop 

verzameld. Niemand in de wijk is diep in zijn of haar hart voor sloop van dit markante gebouw. Wat ik het 

meest ernstige vind aan deze plannen, is dat buurtbewoners niet fatsoenlijk worden geïnformeerd, noch wor-

den ze serieus in het proces betrokken. In de ingediende nieuwbouwplannen is niets opgenomen wat wijkbe-

woners willen. Het plan van de projectontwikkelaar is naar mijn mening louter en alleen gebaseerd op de ex-

pansiedrift van een supermarktketen en dit levert geen enkele meerwaarde op voor de wijk. Integendeel, 

buurtbewoners zijn zich er volstrekt niet van bewust wat een extra verkeersoverlast en gevaarlijke situaties de 

komst van een supermarkt van een dergelijke omvang met zich meebrengt. Ik ben van mening dat er waardige 

nieuwe invullingen voor dit prachtige gebouw in het kloppende hart van de wijk moeten terugkeren. Het is 

anno 2019 ontzettend uit de tijd om gebouwen te slopen die constructief nog in prima staat verkeren. Hier 

maken Sharon, Angela en ik ons, samen met een groter groeiende groep andere betrokkenen, hard voor. Ie-

dereen is van harte welkom om opbouwend mee te denken en te doen!”  

Meer informatie is te lezen onder het kopje inspiratie op de website van de Theresiakerk Den Haag: https://

theresiakerkdenhaag.home.blog/ 

Aanvraag kapvergunning 17 

bomen rondom  

Theresiakerk 

 
Begin december heeft projectontwikkelaar Ka-

vel BV een vergunning aangevraagd om 17 

bomen te kappen rondom de Theresiakerk, 

waarbij ook de bomen aan de voorkant van de 

kerk voor de sloop- en nieuwbouw moeten 

wijken.  

 

De bomen hebben een stamomtrek van 22 tot 

154 centimeter. Aan het kappen van bomen in 

de stad zijn strikte voorwaarden verbonden. 

De inhoud van de kapvergunning is te vinden 

op de website: 

https://theresiakerkdenhaag.home.blog/  

onder het kopje ‘gemeente’. 

Wat vindt u ervan dat er 17 bomen dreigen 

te verdwijnen in het hart van de wijk? Laat 

ook uw stem horen via de website! 

Sluiting kringloopwinkel in 

Theresiakerk 

Volkomen onverwacht kreeg eigenaar Ben 

Luijkx van de kringloopwinkel in de Theresia-

kerk eind november van het bisdom te horen 

dat hij binnen drie weken de kerk moest verla-

ten. De kerk werd dagelijks door honderden 

mensen bezocht, niet alleen om iets te kopen, 

ook om een praatje te maken of bezichtiging. 

Dit is sinds medio december niet meer moge-

lijk. Sindsdien is er een commercieel bedrijf in 

horeca-apparatuur in de Theresiakerk geves-

tigd dat via internet verkoopt. 

Lees het volledige krantenbericht over sluiting 

van de kringloopwinkel in De Telegraaf van 12 

december 2018 op de website van Theresia-

kerk Den Haag (onder het kopje ‘in de media’): 

https://theresiakerkdenhaag.home.blog/  
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