











 













 

 

Op 17 en 18 juni 2017 organiseerde het Genootschap Historisch Delfs Haven 
een expositie ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de

Oude of Pelgrimvaderskerk

daar ging het nodige onderzoek aan vooraf, wat leidde tot onderstaande beschrijving























































 

 





















 

 





































 

 


















 

 







 
























 

 








  


 

 

















 

 

























































 

 















 

 





J. Verheul schrijft in zijn boek (1941)






"Op stadsrekening" betekent hier dat het in 1812 zelfstandig geworden Delfshaven deze kosten
betaalde.



Ook in de twintigste eeuw waren er weer grote restauraties aan delen van het kerkgebouw nodig.

 (via ► www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl)

Delfshaven had regelmatig te lijden van overstromingen, waarbij het water wel 60 cm. hoog in de kerk
stond. Verzakkingen van de muren en kolommen maakten in 1937 een ingrijpende restauratie
noodzakelijk.
Er kwam een centrale verwarming die de kolenkachels verving. In plaats van ramen met houten
sponningen kwamen er aan de zijkant glasinloodramen. De twee voorste kolommen bleken zo rot dat
vervanging nodig was, voor de oorspronkelijk ronde kolommen kwamen vierkante van zandsteen. De
overige verzakte kolommen werden in het lood gezet. Ook werd de eikenhouten lambrisering in het koor
aangebracht.

 (via ► www.oudeofpelgrimvaderskerk.nl)

Aan het einde van de jaren tachtig zag de kerk er verwaarloosd uit en waren opnieuw grote herstelwerk
zaamheden noodzakelijk. De hervormde gemeente, de eigenaar van de kerk, had echter te maken met
een teruglopend ledental en een afnemend eigen vermogen. Omdat zij toenemende problemen voorzag,
werd contact gezocht met de Stichting Oude Hollandse Kerken. In 1992 nam de stichting het
kerkgebouw over en werd begonnen met een grote restauratie. De subsidie was vastgesteld op circa 1
miljoen gulden, de totale kosten van de restauratie bedroegen circa 3 miljoen. Het restauratieplan werd
opgesteld door de Haagse restauratiearchitect Laurens Vis.

Naast herstelwerkzaamheden dienden ook nieuwe voorzieningen te worden aangebracht om
multifunctioneel gebruik mogelijk te maken. Zo werden de banken in het midden vervangen door losse
stoelen en werd het naastgelegen kerkelijk bureau ingericht als ontvangstruimte annex foyer.
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De bovenstaande beschrijving en meer over deze kerk is te vinden op de website  “Kroniek van Delfshaven” 
https://jgsmits.home.xs4all.nl/delfshaven/       
onderdeel : Erfgoed  >  Oude- of Pelgrimvaderskerk - (ver)bouwhistorie

Oorkonde aangaande het consent tot het stichten van de Sint Anthonis kapel (1416)


