Geschiedenis van De Boezemsingelkerk.
In 2013 is de Koninginnekerk verkozen tot de
”mooiste gesloopte kerk” van Nederland.
Het is vermoedelijk ook de meest betreurde sloop.
Deze imponerende kerk stond in Rotterdam Crooswijk, aan de Boezemsingel.

Aan diezelfde singel staat nog een kerk

die dreigt nu ook gesloopt te worden, komt wel nieuwbouw voor terug.

Bron Reformatorische Dagblad
Dit was voor “eencrooswijkervertel” een reden om eens in de
geschiedenis van deze kerk te duiken.
foto 1902

De Boezemsingelkerk werd op 31 maart 1901 door ds. K. Pieneman
in gebruik genomen.

Werd al gauw in de volksmond, de zwartekousjeskerk genoemd.
Met 1850 zitplaatsen was de kerk een tijdlang een van de grootste kerken van Nederland.

Het oorspronkelijke karakter ging in 1928 verloren door de vergroting van het kerkgebouw

Sinds 1927 is er naast de kerk deTheologische School van de Gereformeerde
Gemeenten gevestigd. De Kerk werd een bol werk van de Gereformeerde Gemeenten

.
Door de sloop van de voorgevel in 1962 verdween de karakteristieke uitzicht van de Kerk.
Er kwam een hogere toren van Beton en glas met twee luid klokken,
Boven de ingang kwam een mooi detail, een brandend Braambos.

Foto uit 1962
De dominee die de meeste indruk heeft
achter gelaten in de geschiedenis
van de Boezensingelkerk is
dominee G.H.Kersten.
Hij heeft twee termijnen van 1913 tot 1916
en van1926 tot 1948 gediend in deze kerk.
6 september 1948 overleden en in vol ornaat
begraven op de Algemene Begraafplaats Crooswijk

Tenslotte nog een Anekdote:
in 1909 zat er een vrouw in de kerk met een gebloemde hoed en de
kleding voorschrift was zwart en bedekt.
De tafelwachters kregen een reprimandes omdat ze niet goed hadden opgelet.
De vrouw kreeg ook een vermaning en mocht niet meer mee doen aan de:

“Dis des Verbonds” verwacht
vanwege het feit dat haar kleding
meer beantwoorde aan
eener lichte vrouw,
dan wel aan eene dame.

Ouderling M Bal nu beheerder van de Boezemsingelkerk en bibliothecaris van
de
Theologische School
Woont sinds 1991 met zijn gezin in de pastorie.
Vertelde dat hij van oudere gemeenteleden had gehoord dat het vroeger zwart zag van
de kerkelingen. Aan de overkant van de Boezemsingel ging op zondagmorgen vrijwel iedere
deur open. De bewoners liepen dan via het Takkenbruggetje en stroomde de kerk binnen.
Nu blijven de deuren dicht.
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