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Het was een vreemde
gewaarwording om 
een kerk binnen te

lopen die niet de vertrouwde
aanblik gaf. In de plaats daarvan
was het een grote vrolijke ruim-
te, met gillende, in de lucht
springende kinderen en volwas-
senen.

Het gebeurt tegenwoordig
maar al te vaak dat de kerken
langzamerhand leeglopen -
gelukkig nog niet op Curaçao -
en dat er een andere bestem-
ming aan moet worden gege-
ven. In Nederland bijvoor-
beeld.

Steeds meer kerken worden
er een voor een gesloten, omdat
het geloof niet meer zo serieus
wordt beleden als in de vorige
eeuw. De bezoekers blijven
weg, met het gevolg dat het
gebouw niet meer wordt ge-
bruikt. De prachtige gebouwen
krijgen gelukkig allemaal een

nieuwe functionaliteit. Een
functie die compleet anders is
dan waar de kerken in eerste
instantie voor bedoeld waren.
Van dokterspraktijken tot bier-
kerken. En van huizen tot boe-
kenparadijzen.

Een enkel voorbeeld is de
voormalige Kerk van de Heilige
Martelaren van Gorcum, in Den
Haag, die nu een compleet
andere functie heeft dan van
oorsprong de bedoeling was.
Het kerkgebouw is omgetoverd
tot een trampolinespringpark
voor jong en oud. In dit karakte-
ristieke gebouw is nu Planet
Jump gevestigd en daarmee is
de kerk verworden tot een
‘trampolinekerk’, met maar
liefst 32 trampolines, een feno-
meen dat in Amerika en 
Australië al een tijdje heel ge-
bruikelijk is. De kerk is nu een
springparadijs, waar in de plaats
van devotie en rust, nu bewe-

ging en plezier zijn gekomen.
De geschiedenis van deze kerk
is dat er 2 verschillende kerken

op de locatie hebben gestaan.
De eerste kerk werd voltooid in
1928, maar werd al in 1943 door
de Duitsers gesloopt, ten behoe-
ve van de aanleg van een tank-
gracht (onderdeel van de Atlan-
tikwall). Na de oorlog werd er
een nieuwe kerk gebouwd, die
in december 1956 werd ingeze-
gend. Al snel daarna, in de
jaren 60, sloeg de secularisatie

toe, waardoor zowel het kerkbe-
zoek als het aantal priesters
afnam. Vanaf oktober 2005
werden er geen erediensten
meer gehouden in die kerk. In
2008 werd het plan opgevat het
kerkgebouw te slopen. Zo ver is
het gelukkig niet gekomen en
na een flinke renovatie is de
kerk nu in gebruik als springpa-
radijs.

Waar vroeger het altaar was, is nu een hoekje waar kinderfeestjes gehouden kunnen worden.

Trampolinekerk Feestje in de kerk.

Als je de kerk binnenloopt, is het nu een heel ander aangezicht.

Het voormalige kerkgebouw.

Springen
in de kerk


