
Franciscuskerk LIJnoen:' van
godshuis naar kantoorpand
Gemeentelijk monument is bijna klaar voor nieuwe bestemming

llJNDEN - Van kerk naar kan
toorpand. De werkzaamheden
voor de nieuwe bestemming
van de 51. Franciscus van
Saleskerk in Lijnden vorderen
dusdanig snel dat naar verwach
ling eind volgende maand de
bouwvakkers hun biezen pak
ken en de huurder zijn intrek
kan nemen.

Met gevoel voor historie wordt
de oudste roorns-katholieke kerk
van Haarlemmermeer staple
voor stapje omgebouwd tot kan
toorpand. Eigcnaar Core Deve
lopment wil veel van vrceger
laten terugkeren in het voorrna
lige godshuis dat 22 rnei 1860
werd ingewijd en waar precies
140 jaar later de laatste wierook
ten hemel kringelde. Momenteel
worden de glas-in-loodramen
gerestaureerd en spoedig terug
geplaatst. Oak de authentieke
lampornarnenten krijgen weer
een plaats. In het kerkgebouw
zijn twee verdiepingen gekomen
waardoor het vloeroppervlak
£link is toegenomen. De kerkklok
laat zich straks ook weer horen.
"Omwoncnden willen graag dat
bij een begrafenis op het naast
de kerk gelegen kerkhof de klok

weer luidt. We nernen het idee
over", belooft projectleider Rob
bert-Jan Bloem voordat hij zich
een weg baant naar de kelder
ruimte onder de kerk. Rondom
de dikke funderingen is deze
bijna een meter uitgegraven. De
bak moet nog worden onderheid
waarna de kelder gebruikt wordt
voor archief, opslag en com
puterruimte. Huurder van het
complete gebouw is ict-bedrijf
Wortell uit Amstelveen dat een
inspirerende werkomgeving
·zocht. En heeft gevonden. Met
de voormalige biechtstoel als
ruimte voor functioneringsge
sprekken.

De naast de kerk gelegen pas
torie is inmiddels volledig geres
taureerd en verhuurd. Martijn

Meijering, directeur van Core
Development, was z6 in zijn schik
met het resultaat dat hij zijn kan
toor in Amste1veen subiet ver
huisde naar Lijnden en dagelijks
geniet van het mooie uitzicht.
Bij de renovatie van de pastoric
bleek dat er ooit brand gewecst is.
Meijering: "Vermoedelijk is toen
veel authentieks verloren gegaan_
Slechts een origineel plafond is
behouden gebleven. Een zeer
leuke vondst waren de kranten
knipsels uit begin 1900." De ver
binding tussen pastorie en kerk
krijgt een wand van glas en wordt
de centrale entree. De oude serre
van de pastorie is verdwenen maar
ook die moet terugkomen. Bij de
gemeente loopt hiervoor een arti
kel io-procedure,


