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Heropening Lambertuskerk opgeluisterd door sopraan Demelza 
 
Hoek van Holland/Heenweg 7 maart 2010 – Wie kent het niet? Het kleine, pittoreske 
Lambertuskerkje dat al meer dan 100 jaar staat onder aan de Maasdijk in Heenweg.  
Sinds 2004 is de Lambertuskerk een Rijksmonument. Van 2005 tot 2015 wordt door de 
RK Parochie H. Egbertus en H. Lambertus een kostbaar plan voor groot onderhoud uitgevoerd. Zo 
werden het dak en de klokkenstoel al geheel vernieuwd. Hoewel een deel van de kosten 
gesubsidieerd wordt, moest nog meer geld worden uitgetrokken om de kerk en de omliggende tuin 
in oude glorie te herstellen en geschikt te maken voor bijvoorbeeld kleinschalige muzikale 
optredens. Daarvoor is de Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje in het leven geroepen. 
Dankzij bijdragen van de Vrienden van deze stichting, van het bedrijfsleven, Stichting Loswal De 
Bonnen, het VSB-fonds Westland, de Rabobank en het Gravin van Bylandt fonds konden het 
interieur en de tuin een rigoureuze opknapbeurt krijgen. Het processiepad van schelpen is in ere 
hersteld en er is veel nieuwe aanplant, die in goed overleg met de gemeente Westland aansluit op 
de nog aan te brengen beplanting op gemeentegrond rondom het kerkje. In de kerk is na herstel 
van het stucwerk op de muren en schilderwerkzaamheden, nieuwe sfeervolle verlichting 
aangebracht. Met enorme inzet en medewerking van vrijwilligers is er in de afgelopen maanden 
samen met professionele krachten heel veel werk verzet. In de komende maanden wordt de 
laatste hand gelegd aan de werkzaamheden in de tuin van het kerkje. Aan begin van de zomer 
wordt voor de geldgevers, de vrijwilligers en voor belangstellenden een evenement georganiseerd 
waarbij ook het kerkje en de omliggende tuin te bezichtigen zijn. 
 
Zondagmorgen 7 maart is het kerkje na een langdurige restauratie van het interieur door de 
parochianen al weer als gebedsruimte in gebruik genomen. Aan die viering werd door de Stichting 
Vrienden van het Sint Lambertuskerkje een feestelijk accent gegeven door het optreden mogelijk 
te maken van de jonge, Westlandse sopraan Demelza van der Lans, die het Ave Maria van 
Bach/Gounod en het Panis Angelicus zong. 
 
In 1872 wordt de Lambertuskerk gebouwd door Jonkheer A.J.A. van Rijckevorsel, hij is dan 
rentmeester van grondgebied 'het Staelduin'. Rond 1850 liet de jonkheer namelijk een deel van dit 
duingebied ontginnen om het zo ontstane land- en tuinbouwgebied in pacht te geven. Door de 
stichting van een kerkje in de directe omgeving krijgen de naar dit gebied verhuisde rooms-
katholieke pachters de mogelijkheid om dagelijks ter kerke te gaan. Het prachtige neogotische 
interieur geeft een sfeervolle uitstraling. De altaartafel en het tabernakel zijn afkomstig uit een 
afgebroken Belgisch klooster. De Godslamp en de kroonluchter zijn versierd met drie 
respectievelijk zes daarop gemonteerde wapenschildjes. Een van deze wapenschildjes stelt het 
wapen van de familie Van Rijckevorsel voor. 
Jonkheer mr. F.C.M. van Rijckevorsel is beschermheer van de Stichting Vrienden van het Sint 
Lambertuskerkje, pastoor J.C.M. Steenvoorden is adviseur. Het bestuur bestaat uit Nic Sosef 
(voorzitter), Marleen Reukema, Ineke Weterings-van Es, Piet van der Haak en Jan van Heijningen. 
Meer informatie vindt u op de websitevan de stichting www.sintlambertuskerkje.nl en op de website 
van de parochie www.egbertuslambertus.nl. 

http://www.sintlambertuskerkje.nl/
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