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Het wonder van Almere: een nieuwe kerk 
in een seculiere polderstad

interview

DOOR  ERIK HENDRIX

Na meer dan tien jaar organiseren en voorbereiden was het op 22 mei zo ver. De eerste katholieke kerk van Almere kreeg 

vorm door een heipaal die de grond in ging. Kerken bouwen in tijden van krimp – dat kan blijkbaar in de Flevopolder.

Toen in 1976 de eerste bewoners naar Almere kwamen, moest er natuurlijk worden 

nagedacht over kerken. De overheid wilde daar wel subsidie voor geven, maar 

alleen onder strikte voorwaarden. Zo moesten de drie kerken van Almere allemaal 

oecumenisch zijn – de katholieken delen hun huidige Lichtboogkerk dan ook met 

hervormden en gereformeerden. Daarnaast mochten de gebouwen geen kerkelijke 

uitstraling hebben. “Men vond dat je niet teveel moest opvallen en maar gewoon 

moest zijn onder de mensen”, legt bouwpastoor Sandor Koppers uit.

GEWOON KATHOLIEK
Koppers werkte al op zijn 27e als pastoraal werker in de Almeerse Sint-Bonifati-

usparochie. Bij hem en een groepje parochianen ontstond al snel het idee dat zo’n 

oecumenisch gebouw toch niet echt aan de behoeften beantwoordde. “Ik zag dat 

de oecumene niet zo leefde bij ons en dat mensen wegbleven – ze wilden eigenlijk 

gewoon een katholieke viering in een kerk met een sacramentele inrichting.”

Toen Koppers in een overmoedige bui een keer uiting gaf aan die gevoelens, viel 

dat dan ook in goede aarde bij de parochie, en het balletje begon te rollen.

GELOVIGE AMBITIE
Wie even met Sandor Koppers praat, kan zich wel voorstellen hoe dat gesprek 

moet zijn verlopen. Opgetogen en enthousiast vertelt hij over de ontwikkeling van 

zijn jonge parochie en hoe hij daar in allerlei verschillende functies bij betrokken 

was.

Hij begon er als pastoraal werker, maar werd in 2005 priester gewijd. Toen hij in 

2009 pastoor werd, kreeg hij een troffel cadeau, een mooi symbool van de vast-

beradenheid en ambitie die toen al enige tijd in de parochie leefden. Toch zou die 

ambitie pas tien jaar later werkelijkheid worden.

“Het heeft heel lang geduurd”, beaamt Koppers. “In de eerste plaats was er maar 

een beperkt aantal kavels beschikbaar voor wat wij in gedachten hadden, en ver-

volgens moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Wij zijn een democratisch 

land en dus wilde de gemeente ook de bevolking bij de besluitvorming betrekken.”

Onder buurtbewoners bestond angst voor parkeeroverlast en klokgelui. Dat par-

keerprobleem werd opgelost door een grote parkeerplaats naast de kerk te plan-

nen. Voor een klokkentoren is op dit moment geen geld. Wel wordt de kerk op zo’n 

manier gebouwd dat die er later nog kan komen.

DE WERELDKERK IN HET KLEIN
Het hele project kost drieënhalf miljoen euro, een enorme investering voor alle 

partijen, waaronder vooral ook het bisdom Amsterdam-Haarlem. Wat het echter 

De eerste paal van de nieuwe kerk gaat de grond in.
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We vierden op 15 mei dat we vier jaar z2n 
getrouwd. Terugdenkend aan de b2zondere t2d 
rondom de bruilo:, kwam ook de week erna in 
m2n gedachten. Toen werd ik namel2k zwanger. 
Ik weet nog goed dat ik voor de bruilo: dacht: van 
m2 mag het nog wel even wachten. In de afron-
dingsfase van m2n studie had ik niet per se zin in 
een kind. Bovendien zag ik me als studente van 
tweeëntwintig nog helemaal niet als moeder. Toch 
kwam h2 er, en achteraf bezien had ik het eigenl2k 
niet anders gewild.
De eerste twee weken na onze huwel2ksreis 

gebeurden er vreemde dingen. Ik had me nog nooit 
zo moe gevoeld, maar dacht dat dat misschien 
nog een gevolg was van de hele bruilo: of van het 
wennen aan een nieuwe omgeving. Daarnaast was 
ik erg humeurig. Dat was niet gek, dacht ik, als je 
er net achter komt dat je kersverse man z2n vieze 
sokken niet in de wasmand gooit. Wel erg vreemd 
was dat de bloedvaten onder m2n hals ineens erg 
opvallend werden. Was dat misschien vanwege 
een beginnende melkproductie...? Welnee, op de 
een of andere manier leek zwanger worden voor je 
dertigste iets dat alleen anderen gebeurde.
Toen ik toch maar een zwangerschapstest deed, 
zag ik alleen een controlestreepje. Zie je wel, dacht 
ik nog, al die drukte om niks. Ik legde de test neer 
en waste m2n handen. Toen ik het staaHe vervol-
gens wilde pakken, schrok ik me dood: de test was 
toch nog positief geworden!
Nadat m2n man en ik dit kleine wonder met 
elkaar gevierd hadden, moest ik wel nog aan 
m2n studie denken. Hopel2k zou het lukken 
om die af te maken. Het werd een t2d van onze-
kerheid, want die eerder genoemde kwaaltjes 
waren voor m2 een verrassing. Ik had eigenl2k 
nooit nagedacht over hoe een zwangerschap 

zou verlopen, b2 m2n weten werd alleen je buik 
dikker. Lekker onwetend van me. Heel even 
schoot het idee van abortus me door het hoofd. 
Dat heb ik net zo snel weer van tafel geveegd 
als het gekomen was, maar ik vond het wel frap-
pant dat het überhaupt in me op kwam. Op zich 
misschien niet gek, aangezien ‘jong z2n’ en ‘nog 
studeren’ vaak gehoorde argumenten z2n voor 
deze keuze. Nee, ik zou gewoon k2ken hoe het 
zou lopen, hopen op het beste en vertrouwen 
dat alles wel goed zou komen. 
Inmiddels is onze eerste alweer dik drie jaar oud 
en hebben we een tweede. En ik denk dat het 
niet beter had kunnen gaan. Pasgetrouwd, net 
verhuisd, nog aan de studie, geen vast inkomen, 
allemaal redenen die genoemd kunnen worden 
om nog niet aan een kind te beginnen. Zo z2n 
er vast alt2d redenen te bedenken waarom een 
kind op dat moment niet handig is. De wereld 
is te gewelddadig, je maakt er nog een CO
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ducent b2, het kan allemaal niet op. Maar als je 
open dur: te staan om kinderen te ontvangen 
en je mag er daadwerkel2k een (of meer) ont-
vangen, dan kun je zomaar ontdekken dat je iets 
geweldigs hebt gekregen.
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de moeite waard maakt, is de groeiende en bloeiende geloofsgemeenschap. “Dit is 

de meest seculiere stad van Nederland, en misschien wel van de hele wereld”, zegt 

Koppers. “Maar het is tegelijk een heel internationale stad met inwoners uit alle 

hoeken van de aarde.”

Dat zie je aan de samenstelling van de Bonifatiusparochie, waar je naast Neder-

landse gelovigen ook katholieken uit Oost-Europa, Amerika, Afrika en Azië aan-

treft. Het geloof is de verbindende factor tussen mensen uit al die verschillende 

culturele achtergronden.

Over de vraag waarom zijn parochie zoveel succes heeft, hoeft Koppers dan ook 

niet lang na te denken: “Aan de ene kant omdat we een scherp profiel hebben”, zegt 

hij meteen. “Maar ook omdat we graag benaderbaar willen zijn.”

EUCHARISTIE EN KOFFIE
De ervaringen in de oecumenische Lichtboog versterkten vooral het verlangen 

naar een sacrale omgeving. Volgens Koppers is het uiteindelijk de Eucharistie die 

de parochianen met zoveel verschillende nationaliteiten met elkaar verbindt. 

Tegelijk benadrukt hij dat de ontmoeting na de Mis van doorslaggevend belang is 

geweest bij de opbouw van de gemeenschap.

“In andere parochies zie je vaak dat de Poolse of Antilliaanse groep iedere week 

zijn eigen Mis viert. Het gevolg is dat ze alleen naar hun eigen Mis gaan, omdat 

die herkenbaar is. Wij hebben hebben die ontmoetingen gemeenschappelijk op 

zondag, in één en dezelfde Mis.”

BOSSCHE ST7L
Koppers is aanstekelijk enthousiast, maar blijft tegelijkertijd erg nuchter. Wanneer 

je meer dan vijftien jaar op weg bent naar de bouw van een nieuwe kerk, mag dat 

toch wel een levenswerk genoemd worden. De priester benadrukt echter vooral 

hoe alle betrokken partijen een bijdrage hebben geleverd, zowel parochianen als de 

bisschop en de leden van het pastoraal team.

De nieuwe kerk zal in de sobere Bossche stijl worden gebouwd. Vol trots toont 

Koppers foto’s van een 72 meter lang kunstwerk van Theodore Stravinsky dat 24 

scenes uit het leven van Christus verbeeldt. “Volgend jaar moet de kerk af zijn”, 

zegt hij. “Ik zou het geweldig vinden als mgr. Punt dan als bisschop bij de consecra-

tie is, want het is natuurlijk ook zijn kerk.” _

‘Mensen bleven weg – ze wilden eigenl2k 
gewoon een katholieke viering in een kerk 

met een sacramentele inrichting’

Pastoor Sandor Koppers zegent de heistelling. Op dit braakliggend terrein verrijst de nieuwe parochiekerk van Almere. | Foto’s: Ramon Mangold


