
Historie van de RK Heilige Barbarakerk. Crooswijk. 

 

Heilige Barbara van Nicomedië,  

Bithynië, Klein-Azië Juliana; † ca 306. 

Heilige Feestdag 4 december. 

Maagd en Martelares. 

Dat zij heeft bestaan, staat historisch vast. Maar wat we van haar 

leven en sterven weten, berust puur op legende. 

Barbara was de dochter van een rijke heiden uit Nicomedië. Om 

haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in een toren. 
Desondanks bekeerde zij zich tot het Christendom, men zegt, zelfs door Origenes, de 

beroemde theoloog uit Alexandrië († 254). Haar vader ontdekte dit toen Barbara 

vroeg om een derde venster in haar toren aan te brengen ter ere van de Heilige Drie-

Eenheid. Hij liet haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. Toen dat niet 

lukte, onthoofdde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij gestraft: een 

bliksemschicht doodde hem. 

 Rond 700 werd ze door de kerk van Rome als martelares erkend.  

Rond het jaar 1000 doken er relikwieën met haar resten op in Kroatië en Venetië. 

In Nederland werd Barbara rond 1900 de beschermheilige van de Limburgse 

mijnwerkers.  

De Heilige Barbara parochie  

is opgericht in 1906 door pastoor E.A.M. Mersel.  
Geboren 1869 en overleden in 1933 na een noodlottig ongeval, op 64 jarige leeftijd. 

 

Hij Predikte in een hout noodgebouw, Crooswijkseweg 45? Juiste plek?- Niet zeker! 

Deze noodkerk was een tijdelijke oplossingen, Om geld bij elkaar te krijgen, gaf hij  
lezingen en vroeg extra geld in de Vroeg en Hoogmissen.  

   

 

 

 



 

In mijn onderzoek naar de feiten kom je wel eens wat leuks tegen. 

Mijn vrouw heeft als familienaam- Uljee – Of dit een familielid is weet ook de familie 

Uljee niet maar ik vond het leuk om te vermeld. 

 

Bouw Nieuwe H.Barbarakerk  

In 1922 werd de eerst steen gelegd van de nieuwe door Jos Margrij ontworpen Kerk. 

In september 1923 werd de Kerk ingewijd. De kerk had toen 1400 zitplaatsen.  

Boven de ingang kwam een glasmozaïek van de Heilige Barbara. 

Hieronder de oorkonde van eerste steenligging. 

 

 

 

 



 

Foto uit 1933 

 
Foto uit 1974 

Doordat het kerkbezoek achteruit ging werd in 1968 besloten om samen te gaan met 

de Allerheiligste Verlosserskerk aan de Goudserijweg. In 1974 vond de allerlaatste 

dienst plaats in de Heilige Barbarakerk.in 1977 werd de kerk gesloopt. 

 



 
Foto uit 1976 

 

In 1980 kwam er tussen het wijkgebouw DE Tamboer en het Zusterhuis een kleine 

Dependance, als vervanging van de beide kerken, de nieuwe kerk telde 200 

zitplaatsen. In 2008 werd de laatste Mis gehouden. Einde verhaal. 


