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Van Arskerk 

 
 
De Van Arskerk ligt aan de 
Lienaertsstraat. Het is een zaalkerk, 
die niet direct herkenbaar is als een 
traditioneel kerkgebouw.  

 

Bouwgeschiedenis  

Noodkerk 

In 1963 kreeg J.L. Edixhoven, de rector van het nieuwe St. 

Barbaraziekenhuis, de opdracht van het bisdom een nieuwe 

parochie te gaan inrichten. De zondagsmissen werden toentertijd in 

de ziekenhuiskapel gelezen. Door de week en bij  huwelijken en 

begrafenissen moest uitgeweken worden naar omliggende 

parochiekerken. Omdat deze situatie voor de explosief groeiende 

parochie zeer onwenselijk was, moest er op korte termijn een 

noodkerk komen. In december 1963 werden twee barakken 

afkomstig van het SBB-terrein overgenomen voor 100 gulden en 

werden geplaatst op het ziekenhuisterrein, hoek Lienaertsstraat / 

Barbarastraat.  

De ene barak werd ingericht als  noodkerk en bood plaats aan 300 

personen. De andere barak werd ingericht als nieuwe kleuterschool.  
 

 

 



 

Huidige kerk 

Al in 1963 zocht het kerkbestuur contact met architect G.J. van der Grinten voor de 

bouw van een eenvoudige kerk, mogelijk met meerdere bestemmingen, die geen 

banken maar stoelen zou hebben. Zijn idee was dat de nieuwbouw een 

interconfessioneel karakter moest krijgen, hetgeen niet alleen in de tijdgeest paste, 

maar ook omdat de wijk uit 25% protestanten bestond, zodat een gemeenschapsidee 

beter vorm zou krijgen.  

Langzaam rees het idee om een gezamenlijke voorziening te bouwen, bestaande uit 

een lagere school, een gemeenschapshuis, diverse andere ruimten alsmede een 

sacrale ruimte. Dit alles zou gesitueerd worden op het Verdiplein. Een dergelijk plan 

sloot goed aan bij de wens van de bouwpastoor om de kerk meerdere bestemmingen te 

geven. Het bisdom gaf echter de voorkeur aan één sacraal gebouw, zonder school en 

een gemeenschapshuis. Vanwege de moeizame mening- en besluitvorming werd in 

1968 de samenwerking met architect Van der Grinten beëindigd.  

 

De heer Keulers van het architectenbureau Couvee en Keulers was bereid om met de 

bouwpastoor in zee te gaan en een kerk te ontwerpen die los zou staan van de 

school, waarbij ruimten apart gebruikt konden worden voor andere doeleinden.  

De eerste steen werd op 31 mei 1971 gelegd. Tijdens de bouw werden nog enige 

wijzigingen doorgevoerd, waarbij  de waterparti j werd verplaatst, zodat de zangkuil 

groter werd. 

Kenmerkend voor het kerkgebouw waren: 

• een in het oog springende overluifelde ingang met daarnaast een waterpartij ;  

• een zeer sobere altaartafel ; 

• een uitnodigend, open karakter door de volop aanwezige glaswanden; 

• schuifwanden tussen de sacrale ruimte en de andere ruimten ; 

• een buffetruimte, garderobe en toiletten.  
 

Veranderingen 

In 1979 bleek de zangkuil te klein en 

werd de vijver gedeeltelijk met een 

balkenlaag overspannen. Een deel 

van de muur werd gesloopt, zodat het 

zangkoor meer ruimte kreeg. 

Omstreeks 1987 werd de gehele 

vijver, zowel binnen als buiten, 

gedempt en werd het priesterkoor 

geheel opnieuw ingericht. De 

multifunctionele mogelijkheden 

werden beperkt tot diverse soorten 

vergaderingen en de repetit ies van 

het zangkoor.  
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