
Expositie ‘Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand’
In juli 2019 wordt de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand aan de Burgemeester Baumannlaan aan 
de eredienst onttrokken. De kerk werd in 1952/53 gebouwd door het aannemersbedrijf Dessing naar ontwerp van de 
architect Hendriks. De naderende sluiting is aanleiding voor Museum Oud Overschie om een interessante presentatie 
aan deze kerk te wijden in de grote Vitrine in de Melkfabriek.

In het rechterdeel van de vitrine zijn tegen 
de achterwand een soutane met daarvóór 
enkele bonnetten (hoofddeksels) te zien. 

Pastoor Knots
Onderin ziet u een jaargang van het RK 
Rotterdamse weekblad SURSUM CORDA. 
Dit destijds goed gelezen blad bevatte veel 
nieuws over het leven in de Rotterdamse 
R.K. parochies. De jaargang 1953 is open-
geslagen bij een artikel over pastoor Knots, 
de energieke bouwpastor van de kerk, die 
de leeftijd van zestig jaar had bereikt. Oor-
spronkelijk was hij pastoor van de kerk 
van Sint Petrus’ Banden aan de Delftweg. 
De bisschop van Haarlem gaf pastoor 
Knots echter opdracht zich in te zetten 
voor een nieuw kerkgebouw in het sterk 
groeiende Overschie. Eerst was het nog de 
bedoeling de kerk aan de Delftweg te slo-
pen. De bisschop van Haarlem, waaronder 
Overschie destijds viel, besloot de kerk 
aan de Delftweg toch te handhaven voor 
Oud-Overschie. Pastoor Knots bemoeide 
zich tot in de kleinste details met de bouw 

van de nieuwe kerk. Ook met de kerkelijke 
kunst die hierin een plaats kreeg. 

Dubbeltjes en kwartjes
De kerk aan de Baumannlaan werd let-
terlijk met dubbeltjes en kwartjes bij 
elkaar gebracht. Zo kon men een kleur-
plaat kopen voor het aanschaffen van 
een nieuwe monstrans (linker-vitrine). 
Voor het vervaardigen van de ca. negen-
honderd zitplaatsen in de banken kwam 
een aparte, goedlopende actie onder de 
parochianen op touw.  
Drie schilderijen van de trouwe parochi-
aan Gyula Raykovics geven de kerk en 
pastoor Harder weer. Hij was de laatste 
pastoor van de parochie van de Heilige 
Nicolaas, die maar kort heeft bestaan. 
De naam voert terug naar de kerk die ter 
plekke van de Grote Kerk van Overschie 
stond en oorspronkelijk gewijd was aan 
de H. Nicolaas. De twee andere schilde-
rijen geven het exterieur en het interieur 
van de kerk aan de Baumannlaan weer.

Speelgoedaltaar
Het naoorlogse katholicisme bezat een 
groot zelfvertrouwen en toonde grote 
ambities. Vele jonge mannen voelde zich 
geroepen tot het priesterambt of gingen 
als missionaris naar andere wereldde-
len. Of dichterbij, om het ‘goddeloze’ 
Noord–Frankrijk te bekeren. 
Geheel links ziet u een speelgoedaltaar 
van de familie Lansbergen. Destijds een 
geliefd spel van opgroeiende jongetjes in 
katholieke families. 
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Zomerexpositie
Tot medio september dit jaar is in de 
Melkfabriek de expositie ‘Natuur(lijk) 
in Overschie’ te bekijken. Overschie kent 

een groot groengebied binnen de gren-
zen. De expositie neemt de bezoeker 
mee naar twee bijzondere plekken in het 
natuurlijke Overschie. 

Het ene deel van de expositie toont het 
landgoed De Tempel aan de Delftweg, 
aan de hand van zeven tekeningen van 
Sterkman. Deze geven een mooi beeld 
van de combinatie van natuur en be-
bouwing. Het andere deel laat met ver-

schillende tentoongestelde schilderijen 
een prachtig beeld zien van dit speciale 
natuurmonument, letterlijk aan de rand 

Openingstijden museum:
Het museum, inclusief het buiten-
museum, is elke zondag gratis toegan-
kelijk en geopend van 14.00 – 17.00 uur. 
Ingangen: Overschiese Dorpsstraat 136 
en via Overschiese Kerksingel 1.
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