
Onze Lieve Vrouwe ten 
Hemelopneming Marienheem (2016) 



De RK geloofsgemeenschap Mariënheem is 
één van de 8 locaties die samen de parochie 
“Heilig Kruis” vormen.  Tot 1 januari 2010 
was deze geloofsgemeenschap een 
zelfstandige parochie onder de naam  O.L.V. 
ten Hemelopneming. Deze naam heeft de 
locatie behouden na de fusie tot één 
parochie. 
De O.L.V. ten Hemelopneming parochie 
is ontstaan in 1937, hetzelfde jaar waarin 
Mariënheem als dorp werd gesticht. 
 
 

 



De locatie heeft een eigen kerkgebouw en 
een pastorie met een woonhuis gedeelte, 
dat tot 2000 bewoond werd door de 
pastoor.  Daarnaast is in de pastorie tevens 
het parochiecentrum gevestigd waarin het 
secretariaat ondergebracht is .  Direct 
achter de kerk ligt het kerkhof in het 
parochiebos. De geloofsgemeenschap 
telde per 1 januari 2016      1292 
ingeschreven parochianen wonende op 
573 adressen in het dorp. 

 



Glasnegatief-foto uit 1938  
 Noord en westzijde 



Op 10 aug. 1936 werd door de Aartsbisschop 
de zeer eerw. heer W.J. de Jong tot 
bouwpastoor benoemd, die zich vestigde in  
het R.K. Zieken- en Verzorgingshuis te Raalte.  
Als architect werd aangetrokken  
de heer G. Leeuwenberg te Utrecht.  
 

 



Bouwpastoor  
 

W. J. de Jong  



Plattegrond kerk 1937 



De aanbesteding vond plaats op 17 febr. 
1937. Het werk werd gegund aan de 
laagste inschrijver: bouwbedrijf Neyenhuis 
te Arnhem voor f. 53.664,-- met uitsluiting 
van verwarming en elektra, orgel en 
kerkbanken.  
Op woensdag 31 maart 1937 werden de 
werkzaamheden begonnen. 

 



1938 Oost en 
zuidzijde. 



Op plechtige wijze werd op zondag 30 mei 
1937 's avonds om half zeven de eerste 
steen gelegd door pastoor  
Van Dijk uit Raalte (zie foto). 

 
 
Op dezelfde dag werd door de 
Aartsbisschop de parochie  
O.L.V. ten Hemelopneming 
officieel opgericht.  
  



Noordzijde met de pastorie (1938) 



Aanblik vanaf achter uit de kerk (1938) 



Priesterkoor met links en rechts de 
preekstoel (ambones) en daarvoor de 

communiebanken (1938) 



Interieur Kerk te HUISSEN van dezelfde 
architect G. Leeuwenberg 



De kruiswegstaties  werden  in  1940-'41  met  
zgn.  temperaverf  op  houten panelen  
geschilderd  door  de  kunstschilder  Lode  
Sengers  te   
Leiden.   
                                                                         
Daarvoor 
waren tijde- 
lijk panelen 
geplaatst. 
 
 



De kruiswegstaties zijn in 1989 vervangen door 
wandpanelen. Deze komen uit België. De 
houten staties waren aangetast  
door houtworm. 
 
 



De 3 gebrandschilderde ramen boven bij het 
priesterkoor zijn in  1941 vervaardigd door  de  
glazenier  K.  Trautwein  te  Haarlem. Daarvoor 
was het glas in lood zoals elders in de kerk. 
 



Aanzicht zuidzijde met de 
 oude glas in lood ramen (1938) 



Aanzicht kerk in 1958 



In de oorlog is een klok gestolen. In 1962 zijn 2 nieuwe 
klokken geïnstalleerd. Maria-klok (r) en Johannes-klok. 
Johannes-klok is geschonken door parochiaan Jans Wippert 



Boven in de westgevel zie je het 
 “alziend oog” 



Klokken zoals ze nu in de toren hangen 



Maria-klok is een fis-klok van 782 kg 



Gewelven boven in de kerk 



Panorama vanuit de kerktoren 



Achter in de kerk (zuidzijde) het  
beeld van de Moeder van Smarten 



St. Antonius en Maria van altijddurende bijstand 
(achter in de kerk aan de noordzijde) 



Heilige Willibrordus en Bonifatius zijn in 1985 verplaatst 
van het priesterkoor naar de zijwanden achter in de kerk. 

Dit in verband met het (ver)plaatsen van het orgel. 



Links houten corpus afkomstig van het kerkhof. 
Nieuw kruisbeeld geplaatst op kerkhof 



Nieuw orgel afkomstig uit de kapel van de 
Pedagogische Academie van de zusters van 
Voorzienigheid uit Steenwijkerwold.  

H. te Wierik toenmalig koster en pastoor L. Brummelaar  



Het orgel werd gebouwd in 1967 door Hubert 
Schreurs uit Amsterdam. 
In 1985 in deze kerk geplaatst door Fa. Elbertse & Zn 
uit Soest. 



Diverse restauraties in 1988 



Verbouwing priesterkoor in jan. 2000 



Nieuw aanzicht van het priesterkoor 
na de forse verbouwing 



Maria en Jozef altaar 
links en rechts van het priesterkoor 



Heilig Hart beeld  
rechts voor in de kerk 



Nieuwe verlichting (2012) 

 



In 2015 zijn de wijzerplaten van de klok 
opgeknapt en is restauratiewerk verricht.  



In 2015 is ook het kruis met de haan 
helemaal in de oude staat 

teruggebracht. 



Deze presentatie is gemaakt door 
historische vereniging  

“Omnihuus” Mariënheem. 
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