
Bouwt u mee?
aan onze ontmoetingsplek 

voor vieren, gedenken, 
inspiratie en bezinning

De kerk als ontmoetingsplek

Binnen de Levensbron heeft de bijzondere kerk van 
Haalderen naast een  historisch karakter ook een 
belangrijke streek-functie.  

Ondanks dat ‘te kerke’ gaan minder wordt en het 
aantal mensen dat naar de kerk gaat terug loopt 
willen we dit mooie gebouw van Haalderen mét de 
mensen in de regio en vóór de mensen in de regio 
als bijzondere plaats van ontmoeting kunnen 
blijven gebruiken.

Activiteiten

• Zaterdag-vieringen
• Kinder-activiteiten  
• Avondwake
• Uitvaarten
• Concerten
• 4- en 5 mei vieringen
• 1e H. Communie viering  

Contact opnemen werkgroep

Restauratie OLV van zeven Smarten
Markt 7 
6681AE Bemmel
0481 -  45 13 71
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl 
www.rkparochiemariamagdalena.nl

“Fantastisch om met kinderen 
  het geloof te beleven via de Ark”



Opgebouwd door de lokale bevolking

Op 27 april 1933 kreeg Haalderen haar eigen kerk, 
opgebouwd samen met de Haalderense bevolking 
die toen veelal werkzaam was in de steenfabrieken. 
Zij maakten daarvoor na hun zware werkdag de 
typisch ‘Haalderense mop’ waarmee de kerk werd 
gebouwd; minimaal hout, geen beton en vooral 
alleen maar plaatselijke bakstenen! 

Onze schuilplaats aan de Linge

Tijdens de operatie Market Garden dienden de kelders 
van de pastoor, de kerk, pastorie en het parochiehuis 
als schuilplaats voor de Haalderense bevolking. 
Waar in de oorlog veel schade ontstond is met veel 
noeste arbeid de kerk weer opgebouwd en van 
1949-1958 zijn vele projecten geweest om kerk, 
toren en ramen weer in ere te herstellen.  

Restauratie is noodzaak

Er is dringend onderhoud nodig. Denk daarbij aan 
het dak, de bliksemafleider en de glas- in loodramen. 
Wij willen dit graag samen met u realiseren om zo 
de benodigde € 200.000  in te zamelen en dit najaar 
nog te kunnen starten. Door een aantal stichtingen 
is een toezegging gedaan, maar daarmee zijn we er 
nog lang niet.

Gebrandschilderde ramen

Bijzonder zijn de prachtige glas in loodramen van 
Joep Nicolas welke de zeven Smarten van Maria 
tonen. Ook deze zijn aan belangrijk onderhoud toe.

In het boek ‘Mijn kerk, Mijn Levensbron!’ leest u de 
gehele geschiedenis van de Haalderense kerk en de  
bovengenoemde uitspraken van betrokken gelovigen 
die vertellen over hun band met dit bijzondere gebouw.

Help ons de restauratie uit te voeren

Vanuit reguliere kerkbijdragen van parochianen is 
een dergelijke restauratie niet meer te financieren, 
wij vragen u dan ook om hulp. U kunt symbolisch 
een te restaureren item adopteren. 

Bedragen kunnen worden overgemaakt o.v.v.  
“restauratie kerk Haalderen” op 
NL39 RABO 0105 7065 58 
t.n.v. RK Parochie Maria Magdalena

Voor giften geldt

• Alle giften worden geregistreerd in het kerkregister.
• Gulle gevers vanaf €500,00 worden genoemd op   
 een wandbord bij de ingang. 
• Bedrijven kunnen hun logo hiervoor (in hoge   
 resolutie) mailen naar 
 secretariaat@parochiedelevensbron.nl

Er hoeft pas betaald te worden als de bouw van start 
gaat en de sponsoren worden uiteraard publiekelijk 
bedankt. Uw kerk heeft een ANBI status, giften 
komen in aanmerking voor fiscale aftrek.

Initiatief ‘restauratie kerk Haalderen’

• Aldo van den Brink
• Piet Demon
• Ben Francissen
• Jos Oude Ophuis
• Joop Wismans

“vanaf de Waalbrug kun je het oranje 
dak van de kerk in Haalderen al zien” 

“hier vind ik rust, inspiratie 
  en een heel fijn gevoel” 

“OLV van zeven Smarten 
    is een echte ambachtskerk”


