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Noodkreet Anglicaans kerkgebouw

V
an buitenaf is niet
duidelijk te zien
hoe groot het verval
van het kerkge-
bouw is, maar een-

maal binnen word je ermee 
geconfronteerd. Er zijn grote 
gaten in het dak, waardoor-
heen de wacamaya’s, van die
grote gekleurde ara’s, in en uit
vliegen. Er leven op Curaçao
niet veel wacamaya’s vrij in 
de natuur en deze hebben dus
een plekje gevonden in de 
kerk. ’s Morgens gaan ze op pad
en tegen schemer keren ze
terug.

Ook een grote duivenkolonie,
die er zich heeft genesteld, flad-
dert steeds op en neer vanuit de
twee openstaande kasten die
zich er nog bevinden. Ze bevin-
den zich echt overal in het kerk-
gebouw.

Restauratieplan
De kerk is hard toe aan restaura-
tie. Door gebrek aan geld en
sponsors was het niet meer mo-
gelijk om het kerkgebouw te
onderhouden. Met de hulp van
enkele lokale deskundigen uit
de bouw, heeft de parochieraad
een restauratieplan opgesteld.
Het plan bestaat uit twee delen.
De bedoeling is dat de kapel
‘The Beaven Hall’, eerst ge-
restaureerd wordt, waardoor de
zondagdiensten hiernaartoe
verhuisd kunnen worden. Het
activiteitencentrum komt dan
weer vrij voor alle sociale acti-
viteiten, zowel voor ouderen en
jongeren als naschoolse op-
vang, waardoor er fondsen voor
het onderhoud gegenereerd
kunnen worden.

De tweede fase is dan gericht
op de restauratie van het grote

kerkgebouw. Men hoopt het ge-
bouw met de hulp van sponsors
weer op te kunnen knappen om
de kerk, waarvan het buitenaan-
zicht behouden moet blijven,
van binnen een geschikte be-
stemming te kunnen geven.

Anglicaans
De Anglicaanse kerk volgt de
traditie en gebruiken van de
‘Church of England’, die haar
oorsprong vindt in het missie-
werk van Augustinus van Can-
terbury. De aartsbisschop van
Canterbury is het religieuze
hoofd van de Anglicaanse kerk
in Groot-Brittannië. De Britse
monarch kiest de aartsbisschop,
sinds koning Hendrik VIII met
de katholieke kerk en met de
paus brak. Die weigerde name-
lijk het derde huwelijk van Hen-
drik VIII te erkennen.

De Anglicaanse kerk heeft
veel weg van de oud-katholieke
kerk en is ook nauw verwant
aan het protestantisme. Zo
wordt het bijvoorbeeld Angli-
caanse priesters wel toegestaan
om te trouwen en kunnen ook
vrouwen tot priester gewijd wor-
den.

De Anglicaanse kerk
op Curaçao
In 1918 werd op Curaçao de
Shell-raffinaderij geopend, om
ruwe olie uit Venezuela te raffi-
neren. Door de komst van de
raffinaderij begon de immigra-
tie van arbeiders uit de omlig-
gende Engelse eilanden richting
Curaçao, op zoek naar werk in
de olie-industrie en nevenbe-
drijven.

Veel werknemers kwamen
eerst alleen werk zoeken, om la-
ter hun hele gezin te laten over-
komen. Onder de grote groep
werkzoekende immigranten be-
vonden zich veel Anglicanen.

Omdat er toen op het eiland
geen Anglicaanse kerk was,
kwamen deze gelovigen op de
zondag bijeen in de voorkamer
van een groot herenhuis in ‘Ku-
rá Grandi’ te Berg Altena. Daar
woonde de familie Lake uit Sa-
ba. Vanuit dit eiland kwam toen
telkens voor een paar dagen per
maand een Anglicaanse geeste-
lijke op een van de Shell-olietan-
kers naar Curaçao, voor de ere-
diensten, om te dopen, trouwen
en zieken te bezoeken. Het wa-
ren verder de catechisten, die op
de andere zondagen van de
maand belast waren met het vie-
ren van het ‘morgengebed’ en
contact bleven houden met de
leden van de nieuwe Anglicaan-
se gemeenschap.

Father Reginald 
Beaven
In 1948 kwam er een verande-
ring in de pastorale zorg voor 

de Anglicaanse immigranten 
op Curaçao. De gemeenschap
kreeg een permanente priester
vanuit Engeland aangewezen in
de persoon van de eerwaarde
heer Reginald Beaven. De ge-
meenschap werd aangesloten
bij het Anglicaanse bisdom in
Antigua.

Beaven, die architectuur had
gestudeerd in Engeland en die
in de Eerste Wereldoorlog had
meegevochten, begon meteen
met plannen voor de bouw van
een eigen kerkgebouw. In de
oorlog raakte hij namelijk ern-
stig gewond en had hij beloofd,
indien hij zou genezen, hij een
grote kathedraal ter ere van God
zou maken. Op 21 september
1952 werd de eerste steen ge-
legd voor de bouw van de All
Saints Anglican Church te
Steenrijk, waaraan Anglicaanse
immigrantenarbeiders in hun
vrijetijd als metselaar, timmer-
man of pion hebben gewerkt,
terwijl hun echtgenotes voor de
maaltijden zorgden.

Beaven had een goede
samenwerking met de directie
van de Curaçaose Mijnmaat-
schappij nv, die zand, stenen en
zelfs arbeidskrachten leverde
voor de bouw van de nieuwe
kerk. Alhoewel de kerk nog niet
echt helemaal af was, werden er
erediensten in het nieuwe kerk-
gebouw gehouden. Menigeen
heeft daar zijn eerste heilige
communie gedaan bij Father
Beaven, zoals de nieuwe
priester werd genoemd. Hij
stond bekend om zijn lange
diepgaande preken, die hij 
vanaf een van stenen hoge
spreekstoel in de kerk gaf voor
een groep van 300 mensen en
op de zon- en feestdagen nog
meer. 

Vele leden van de All Saints
Anglican Church woonden te
Suffisant, in en dicht bij de toen
bestaande barakken van Shell.
Beaven wilde een dependance
van de Anglicaanse kerk in Suf-

fisant hebben. Met de medewer-
king van de olieraffinaderij
kreeg Beaven de beschikking
over een barak aldaar en dit
werd de Resurrection Chapel
van de Anglican Church.

In 1961 vertrok Beaven van-
wege gezondheidsredenen
voorgoed naar Engeland. De
Anglicaanse gemeenschap
kwam onder leiding van een op-
gerichte groep ‘wijze mannen’.
Dezen waren oudere leden van
het kerkgenootschap zelf. De
All Saints Church kreeg in 1962
een nieuwe pastoor, Howard
Kunkle als opvolger van Regi-
nald Beaven. In 1965 werd de
All Saints Anglican Church offi-
cieel ingewijd. Onder leiding
van Father Kunkle werd de An-
glicaanse kerk op Curaçao in
1970 bij het bisdom van Vene-
zuela aangesloten.

De Anglicaanse kerkgenoot-
schap heeft een enorme bloei-
periode gekend in de jaren 50,
bestuurd door de parochieraad,
met de pastoor als voorzitter.
Vanuit de parochieraad werden
verschillende pastorale groepen
opgericht, onder andere een die

zorgde voor de armen in de
wijk, genaamd Parish Outreach.

Echter beginjaren 60 begon
de Anglicaanse kerk de effecten
van een dalende wereldvraag
naar fosfaat en van de automati-
sering van de olieraffinaderij te
voelen. Vele immigranten be-
gonnen te repatriëren naar hun
eiland van herkomst. In 1985,
toen de Shell-raffinaderij be-
sloot te stoppen met haar raffi-
nagewerkzaamheden op Cura-
çao, was de teruggang in het
aantal kerkleden en kerkgan-
gers zichtbaar.

Vanwege de groeiende pasto-
rale groepen, die soms iedere
week voor hun bijeenkomsten
samenkwamen, werd gezocht
naar een geschikte ruimte voor
de activiteiten. De parochieraad,
toen onder leiding van Father
George Archer, besloot een pro-
jectaanvraag in te dienen bij het
toen nog bestaande Fonds Sede
Antias, om een parochiehuis te
bouwen. Dit kwam in 1991 tot
stand, als activiteitenruimte
voor de kerkleden, maar ook
voor bijeenkomsten voor buurt-
groepen. In bovengenoemd ge-

bouw werden verschillende so-
ciale en pastorale projecten uit-
gevoerd, gefinancierd door loka-
le en Samenwerkende Fondsen
in Nederland voor kinderen,
jongeren en ouderen.

De Anglican Church is lid
van de Christian Council of
Churches op Curaçao en doet
regelmatig mee aan oecumeni-
sche en interkerkelijke vierin-
gen en activiteiten. Pastoor
Humphrey Paulino verzorgt de
diensten in de All Saints Angli-
can Church te Steenrijk, geas-
sisteerd door de diaken, Mal-
colm Wilson. Louise de Bode,
die in 2012 tot priester werd ge-
wijd, doet de erediensten in Suf-
fisant.

De Anglicaanse kerk ont-
vangt geen subsidie van de over-
heid. De kerk organiseert jaar-
lijks geldinzamelingsactivitei-
ten, zoals rally’s, food sales en
bingo’s om de kosten te dekken
en om de pastoor van een sti-
pendium te voorzien, maar he-
laas is dit bij lange na niet ge-
noeg om in het grote onder-
houd van het kerkgebouw te
kunnen voorzien.

Op 21 september 2017 herdacht
de Anglicaanse gemeente haar
65-jarig jubileum van de eerste-
steenlegging van haar kerkge-
bouw te Steenrijk.

Vele leden en gewezen leden
van de Anglicaanse gemeente
kwamen die dag bijeen voor de-
ze viering en om herinneringen
op te halen uit de glorietijd van
de Anglican Church op Cura-
çao.

Uit de kracht van de verschil-
lende fasen uit deze goede tij-
den, ‘Through all the changing
scenes of life’, zoals dat gezon-
gen wordt in een mooie Angli-
caanse lofzang, hoopt de Angli-
caanse gemeenschap, met de
nodige financiële hulp, een
tweede leven aan het mooie
kerkgebouw te Steenrijk te kun-
nen geven en doet een dringend
beroep op eventuele sponsoren.
De kerk hoopt met de restaura-
tie van het gebouw haar rol in 
de Curaçaose gemeenschap in
een nieuw perspectief te kun-
nen zien, als een venster naar
God. 

De volgende personen kunnen
benaderd worden in verband met
het restauratieproject: Pastoor
Humphrey Paulino (889-0210/
5287414), Ivy Doorstam en 
Priest warden (7673086/
5665076) via het e-mailadres
anglocur@gmail.com.

‘Giving the building of the All Saints Anglican Church a second life’, is
het thema van het restauratieproject van het Anglicaanse kerkgebouw te
Steenrijk aan de Heelsumstraat, hoek Leidenstraat. Het gebouw met een
imposante voorkant, een gotische bouwkunst die doet denken aan een
kathedraal in Engeland, met een kapel aan de rechterkant van het
gebouw, staat er stil en verlaten bij. Op de zondagen worden in het
zijgebouw links van de kerk, het activiteitencentrum (community center)
de erediensten gehouden. Het meubilair van de kerk is daar grotendeels
naartoe verhuisd. Het parochieleven gaat ook gewoon door met de
zondagdiensten en andere activiteiten van de parochieraad.

Tekst en foto’s Solange HendrikseHet prachtige gotische altaar, dat er als enige in het vervallen kerkgebouw
nog intact uitziet.

De imposante gotische voorkant van de kerk te Steenrijk.

Beeld van de binnenkant achter in de kerk, met het hoge dak en de gaten hier en daar.

Grote gaten in het dak, waardoor-
heen de wacamaya’s in en uit
vliegen.
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