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Parochiekerk van het Allerheiligst Hart van Jezus   -  ca. 1890                                                                                                           
 

Bronzen slagpenning – 35 mm 

 

Voorzijde: IHS monogram binnen een parelrand. Omschrift: CONGREGATIE VAN DEN H. 

NAAM GODS EN DEN ZOETEN NAAM JEZUS ○ 

Keerzijde: Opschrift binnen parelrand: GELOOFD / ZIJ / JEZUS CHRISTUS. Omschrift: 

PAROCHIE KERK VAN HET ALLERH. HART VAN JEZUS ○ ROTTERDAM ○ 

 

Aan de Van Oldenbarneveltstraat verrees in de jaren 1879/1880 de rooms-katholieke kerk 

Allerheiligst Hart van Jezus, in de volks-mond kortweg “de Olde”genoemd. Het ging om een 

driebeukige neogotische  kruiskerk naar een ontwerp van Evert Magry, een leerling  van de 

bekende architect Pierre Cuypers. De bouwlocatie bevond zich op korte afstand van de Coolvest 

(thans Coolsingel), waar een groot weilandengebied bouwrijp was gemaakt voor stads-uitbreiding 

in westelijke richting. Tot de bouw van de nieuwe kerk was besloten door het kerkbestuur en 

paters Dominicanen van de St. Dominicuskerk aan het Steiger. Deze door stadsarchitect Pieter  

Adams ontworpen koepelkerk uit 1836 kampte met aanzienlijk ruimtegebrek. Door de aanleg 

van steeds meer havens  en de daar-uit voortvloeiende werkgelegenheid kende Rotterdam in het 

laatste kwart van de 19
de

 eeuw een forse bevolkingsgroei. Onder de nieuwkomers waren vele 
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katholieke boeren uit Noord-Brabant die onder druk van de toen heersende landbouwcrisis op 

zoek gingen naar een nieuw bestaan en werk vonden in Rotterdam. Het aantal katholieken ging 

in die jaren, ook al vanwege hun door-gaans kinderrijke gezinnen, richting 100.000 zielen, bijna 

een kwart van de Rotterdamse bevolking. Om in de almaar stijgende behoefte te voorzien 

werden nog enkele katholieke kerken in aanbouw genomen, waaronder in 1882 de kerk van de 

Aller-heiligste Verlosser aan de Goudse Rijweg en in 1890 de Sint Ignatiuskerk aan de 

Westzeedijk.  

De hier beschreven penning van de Allerheiligst Hart van Jezus-parochie is een 

lidmaatschapspenning van de Congregatie van den Naam Gods en den zoeten Naam Jezus. De 

congregatie was een godsdienstige vereniging binnen de parochie ter verdieping van de 

geloofsbeleving. De naam van de congregatie heeft betrekking op de naamgeving van Jezus 

(Lukas 02:21-24: “Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij 

de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was 

ontvangen”). 

De jaarlijkse viering van Jezus’ naamdag op 1 januari werd door Paus Innocentius XIII ingesteld 

in 1721. 

Het IHS-monogram op de penning is een verwijzing naar de naam van Jezus. In de eerste 

eeuwen van het christendom werd het monogram gezien als de afkorting van Jezus’ naam in het 

oud-Grieks : Ièsous (de letter I staat dan voor onze letter J, de letter H voor onze E en de S ook 

voor onze S). Toen later bij de christenen het Latijn de voertaal was geworden, kreeg de 

afkorting de Latijnse betekenis “In Hoc Signo” (In Dit Teken), bedoeld werd het kruis-teken. 

Het opschrift op de keerzijde van de penning “Geloofd zij Jezus Christus” is de christelijke groet 

waarmee toen in katholieke kring veelal vergaderingen werden geopend en gesloten. 

De Allerheiligst Hart van Jezuskerk zou, evenals de overige katho-lieke kerken in het 

Rotterdamse centrum, bij het bombardement in mei 1940 geheel worden verwoest. 

 

 


