
De gemeente heeft een subsidie van €21.000,-
toegezegd en de parochie heeft reeds €45.000,-
bij elkaar gebracht, maar de totale kosten van de
restauratie komen op €150.000,-. 

Zou U ons willen helpen om dit beeldbepalende
monument voor de wijk te behouden en in oude
luister te herstellen?

U kunt via de QR-code in deze flyer doneren ovv
van: “Tower Project”. Zo kunt U bv. een van de 48
cijfers verlichten voor €100,- per stuk of een van
de 8 wijzers verlichten voor €250,-. Het
metaalwerk per klok komt op €2.000,-. Uiteraard is
het sponseren van een meter metselwerk voor
€25,- ook een optie. Elke bijdrage is zeer welkom
en hard nodig om dit project in 2022 uit te
kunnen voeren. 

Het mooie kerkgebouw en de bijgebouwen zijn
een van de “Parels van het Bezuidenhout” en
staan volledig ten dienste van de gemeenschap. U
kunt de zalen ook huren voor uw eigen
activiteiten. Samen kunnen we onderhouden wat
onze voorouders hebben opgebouwd en
nagelaten. Heel veel dank voor uw hulp en begrip.

We hopen U van harte in onze gebouwen te
mogen begroeten voor b.v. de Kerst of de
jaarlijkse Food Fair met gerechten uit de hele
wereld op 21-05-2022.

Pastoor Sjaak de Boer
RK Parochie Church of Our Saviour

Voor meer informatie zie: www.parish.nl  of mail ons
op office@parish.nl

De monumentale kerktoren 

Na bijna 70 jaar zijn de toren en de uurwerken hard
aan restauratie toe. Hiervoor heeft de toren
wederom de hulp van de buurtbewoners nodig.  De
vier torenklokken, inclusief de cijfer en
wijzerverlichting, zijn aan vervanging toe. Ook
moeten het metselwerk en het dak van de toren
worden hersteld.

aan de Bezuidenhoutseweg 157 was een van de
eerste bouwprojecten na het verwoestende
bombardement. Als een baken van nieuw leven
en wederopbouw werd de toren met steun van
velen in de buurt opgebouwd. Mede door deze
bijzondere geschiedenis heeft de toren de status
van een gemeentelijk monument gekregen. 

De Engelstalige Rooms Katholieke parochie, die de
eigenaar van de kerk en de toren is, heeft veel
gedaan om de kerk en de tuin op te knappen en in
de schijnwerpers te zetten.  Er is recent ook een
Monument voor Omgekomen Vluchtelingen in de
tuin geplaatst dat in korte tijd sympathie heeft
verworven.

Nieuwe  R.K.  Kerk van O.nze Lieve Vrouw van Goede Raad 
5 Okt 1955

-Foto van P van Breukelen, Haags Gemeentearchief

Bezuidenhoutseweg  bouw nieuwe R.K. Kerk ca 1955
-Nationaal Archief

Daarnaast participeert
de parochie in vele
lokale vormen van
lokale hulpverlening of
organiseert ze zelf. 
 

>> "The Hollow Men"
       Monument
       Artiest : Linette Dijk

http://www.parish.nl/
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We need you !

Illuminate one of the 48 numbers - € 100 each
Illuminate the 8 hands - € 250 each
Repair the metalwork per clock - € 2.000
Sponsor a meter of masonry - € 25 

The church at Bezuidenhoutseweg 157 was one of the first
construction projects after the devastating bombardment in
1945. As a beacon of new life and reconstruction, the tower
was built with a lot of support from the neighborhood. Partially
due to its special history, the tower and church building have
been given the status of a city monument in The Hague.

The English speaking Roman Catholic Parish Church of Our
Saviour (COS), which owns the church and the tower, has done
much to refurbish and put the church in the spotlight. A
monument for Unknown Refugees who died enroute to their
flight to safety was recently placed in the garden, and gained
much fame and sympathy in a short time. In addition, the
parish participates in many forms of local assistance and
organizes activities that benefit the local community.

After almost seventy years, the tower and the clocks are in
urgent need of restoration. For this, the tower needs your help.
The four clocks in the tower need to be replaced, and the
masonry and roof of the tower need to be restored. 

The total cost is estimated at € 150,000. With the city’s
promised subsidy of € 21,000 and the € 45,000 raised by the
COS Parish, that leaves an amount of € 84,000 to be raised
through the generosity of the Bezuidenhout’s community and
its residents. 

For example, your contribution will help us to : 

Any contribution to carry out this project in 2022 is very
welcome and much appreciated.
You can donate via the QR code : "Tower Project".

Would you like to help us to preserve this iconic monument and
restore it to its former glory?

The Tower of Bezuidenhout needs you... The beautiful church building and parish center are one of the
"Pearls of the Bezuidenhout" and are fully at the service of the
community. Rooms in the parish center can also be rented for 
 meetings and activities. Together we can preserve what our
ancestors built and left behind. 

We hope to welcome you for Christmas 2021 and/or the annual
International Food Fair, scheduled for 21-05-2022.

Thank you so much for your help and understanding.

Fr. Sjaak de Boer
Parish Priest
Roman Catholic Parish “Church of Our Saviour”


