
Geschiedenis van de Koninginnekerk 1907 – 1972 

Met de benoeming in 1902 van de architecten B Hooijkaas en zijn  
medewerker M Brinkman, 

 
als bouwmeesters van deze kerk, kon aan de hand van bouwtekeningen die in  

1904 werden gepresenteerd begonnen worden met de bouw van de Koninginnekerk. 

 
 13 juni 1904 vond de eerste steenlegging plaats 

                                                



Dominee B ten Kate werd geholpen door drie jongens, Anthoni W Mees 9 jaar,  
Johan C van Oordt 13 jaar en Adriaan M M van der Willigen 12 jaar. 

Gelijker tijd werd er een koker ingemetseld waarin een de bestektekeningen zaten  
en een Oorkonde met alle namen ook van de namen van de dames van Dam  

en Grootenboom van Os - Drost die een schenking deden waardoor de bouw mogelijk werd.

 
Foto uit 1906 

De bouw van de kerk kosten met grond en inrichting( zonder orgel)  
ongeveer ƒ500,000. De aannemer was N Tinbergen en Zoon. 

 
1 april 1907 2e Paasdag werd de kerk ingewijd door dominee H van der Hagt. 

Ter gelegenheid van deze opening schonk Koningin Wilhelmina een bijbel uit 1867. 
 
 



 
1908 was het jaar dat er een orgel in gebruik werd genomen. De bouwer van dit  

prachtige orgel was D G Steenkuyl, uit Amsterdam. 
------------------------------------------------------------------- 

Tijdens de oorlog is de kerk onbeschadigd gebleven maar was opeens een concertzaal,  
de oorzaak was dat de Nieuwe Doelen plat was gebombardeerd.  

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest zocht een zaal die geschikt was en de geluidskwaliteit was bijzonder goed. 
 

 
Ook zangkoren kwamen tot hun recht.. 

 
 
 
 
 
 

Een maal bemoeide Seyss Inquart de Reichskommissaris zich  
persoonlijk met een concert, in 1943 zou hij naar een concert komen  

en verordonneert dat er die avond een Duitse dirigent moest dirigeren. 
Het publiek wist er niets van, toen zij hoorde van zijn komst, verlieten ze  

met tientallen de zaal. In 1966 was de Nieuwe Doelen weer herbouwd en kon  
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest weer  terug naar de plek waar ze naar hunkerde. 



 Vele Crooswijkers zijn op gegroeid met dominee Gijs van Veldhuizen.

 
Vooral zijn werk op sociaal gebied en het jeugdwerk, hij richtte,  

in de van Reijnstraat, het Heldringshuis op. 

 
 



Dominee van Veldhuizen was een zeer moderne predikant, voor zijn tijd, heeft films gemaakt  
en vele boeken geschreven. Hij overleed in 1963 heeft de ondergang van zijn geliefde kerk niet mee gemaakt.  
 Deze ondergang begon in 14 januari 1970 toen de gecommitteerde van de Hervormde gemeente melde aan  

de burgemeester en wethouders dat ze de onderhoudskosten van de kerk niet langer meer konden opbrengen. 
De kerk werd toen te koop aan geboden aan de gemeente Rotterdam.  

Dat aanbod daar werd niet op in gegaan en ze adviseerde de Hervormde gemeente om de grond voor  
bebouwing beschikbaar te stellen, waar bij de kerk dan gesloopt moest worden! 

Na een openbare inschrijving tot verkoop meldt in oktober 1970, de stichting Bejaardenhuisvesting Rotterdams  
zich, om op de plaats van de kerk een bejaardenhuis te bouwen. 

De Crooswijkers konden weer een protestgroep oprichten. 

 
Word vervolgt met het Sloopverhaal 

 


