Heilige Marcellinuskerk
De parochiekerk Heilige Marcellinus is gebouwd in 1912.
Architect was H. Kroes uit Amersfoort. De bouwkosten van kerk en pastorie
bedroegen samen Hfl. 40.000. De eerste steenlegging werd gedaan op
28 maart 1912 en op 28 november van dat jaar werd de eerste Heilige Mis
opgedragen door pastoor H. Mocking. De inwijding van het gebouw, door
Mgr. H. van de Wetering, was op 19 juni 1913.
De meeste gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door Joan Collette, het
siersmeedwerk, waaronder de fraaie preekstoel, is vervaardigd in het atelier
van de Utrechtse edelsmeden Brom.
Met de bouw van de Marcellinuskerk maakte Broekland in 1912 de overstap
van een eeuwenoude boerschap naar het begrip ‘kerkdorp’.
Rondgang door de kerk
Als u door het middenschip naar voren loopt ziet u links en rechts in de zijbeuken
(die er in 1933 bij aangebouwd zijn) de mooie in mozaïek uitgevoerde kruiswegstaties hangen. Deze dateren uit 1960 en zijn gemaakt door kunstenaar Jean de
Kort, een pater Norbertijn.
De prachtige gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door de Nijmeegse kunstenaar Joan Collette, een talentvol glazenier, leerling van Jan Toorop. Ze werden
tussen 1934 en 1938 geplaatst.
In de grote ramen direct aan het middenpad ziet u de twaalf apostelen met de
symbolen die verwijzen naar hun voormalig beroep, naar de werktuigen van
hun marteldood, of die in verband staan met een evangelieverhaal waarin zij
voorkomen.
Van achteren naar voren lopend ziet u:

Rechts

Simon die steunt op een zaag en Thaddeüs met een omgekeerd kruis.
Jacobus de meerdere met schelp en staf en Philippus met het kruis.
Johannes met kelk met slang en evangelierol en Andreas met een diagonaal
kruis.

Links

Thomas met een speer en Jacobus de mindere met een boekrol.
Mattheüs met een geldbuidel en Bartholomeüs met vilmes en evangelierol
Paulus met zwaard en boekrol en Petrus met de sleutels.

Onder de ramen ziet u fraaie gepolychromeerde houten beelden van de heiligen:

Rechts

Antonius, Gerardus Majella, patroonheilige van onze basisschool en Jozef.

Links

Theresia, Marcellinus, patroonheilige van onze kerk, en Maria.

Hoofdaltaar
De beeldengroep links van het tabernakel stelt het offer van brood en wijn van
Melchisedek voor, rechts Abraham die zijn zoon Isaak wil offeren.
Onder de rij engelen ziet u drie afbeeldingen uit het boek Exodus die ons herinneren
aan de uittocht uit de slavernij van Egypte: manna, water uit de rots en het Joodse
paasmaal. De beelden aan de zijkanten van het altaar stellen twee martelaren van
Gorinchem voor (1572): rechts de Heilige Leonardus van Veghel en links de Heilige
Nicolaas Janssen van Poppel.
De glas-in-loodramen boven het altaar zijn al in 1920 geplaatst en werden
vervaardigd in het atelier van C. Hertel in Düsseldorf. Zij stellen samen de Heilige
Drie-eenheid voor: links de schepping, God de Vader schept het aards paradijs,
in het midden de geboorte van Jezus, de Zoon, en rechts het Pinksterfeest,
de Heilige Geest daalt neer over de twaalf apostelen en Maria.

Maria-altaar
De glas-in-loodramen zijn voorstellingen uit de litanie van Maria:
links ‘spiegel van gerechtigheid, heerlijk vat van godsvrucht, toren
van David’, in het midden ‘morgenster, zetel van wijsheid, mystieke
roos’ en rechts ‘deur van de hemel, geestelijk vat, ark van het
verbond’.
U ziet hier ook drie schilden. Net als alle schilden uit de kerk zijn
deze uit het bekende atelier van Brom: virgo virgines - maagd der
maagden, rosa mystica - mystieke roos, oliva speciosa - kostbare
olijfboom.
Links van het Maria-altaar ziet u in het glas-in-loodraam een afbeelding van het lijden van Christus in de Hof van Olijven: bovenin de
doodstrijd van Christus, in het midden de drie apostelen Petrus,
Johannes en Jacobus en onderin de andere 8 apostelen. Judas is dan
al onderweg om hem over te leveren. Het kleinere raam links hiervan
stelt Sint Bernardus van Clerveaux, abt en kerkleraar, voor.
Preekstoel
Op de preekstoel ziet u drie schilden: synagoga - de synagoge,
ille vos docebit - Hij (Christus) zal u onderrichten en ecclesia de kerk, de gemeenschap van het nieuwe verbond.
Heilig Hart-altaar
Ook hier ziet u enkele schilden: fons amoris - bron van liefde en cibus
viatorum - brood voor onderweg.
Rechts van het altaar het glas-in-loodraam dat het mysterie van de
Verrijzenis voorstelt: bovenin de verrezen Heer, in het midden een
jongeman in wit gewaad en onder de drie vrouwen bij het lege graf.
Het kleinere raam rechts is een afbeelding van de Heilige Maagd
Maria.
Orgel
Als u terugloopt ziet u achterin de kerk het orgel (1938), gebouwd
door orgelbouwer Pels uit Alkmaar.
Het glas-in-loodraam boven het orgel stelt het Laatste Oordeel voor.
Bovenin links Maria, in het midden Christus en rechts Johannes,
in het midden kondigen engelen met bazuinen de komst van Christus
aan en onderin ziet u Christus met de rechtvaardigen aan zijn
rechterzijde en de verdoemden links van hem.
Aula
Deze ruimte was tot 1993 de doopkapel, de glas-in-loodramen
wijzen hierop maar zijn ook te zien als beelden van het eeuwig leven.
Het middelste raam is het symbool van ‘de bron van levend water’.
De duiven symboliseren het teken van de Heilige Geest. Ook ziet u
er nog twee schilden: fides - geloof en spes - hoop.
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