De SintWillibÍorduskerk
te Rhoon

Rhoon,om de eenvoudige
rêdendat eÍ geenvastepriesterin de Rhoonse
Stêtiewas.

Onlangszrjnde dopênvan de RoomskatholiekeStatiete Rhoonoverde peÍi
ode 1714- 1811in onzezoekmach
ne
Ingevoerd.

In de periodê1706Om dezelfdeÍedenkouwdenvêel Rooms-katholieken
1806vooÍ het gerechtvan Rhoon Na 1795zou dit allemaalvêranderen
aangezienkeÍk ên staat wêrdengescheidenen vrilhêidvan godsdienst
verzekerd
werd.
met de meesteledenin een stad of dorp kon aan
Het kêrkgenoolschap
spraakmakenop de bestaandekeÍk. In Rhoonbleef het kerkgêbouwIn
gemeente.
handenvande NedeÍlandse
Hêrvormde

Na de rêformatiein 1573 waarbijdooÍ
de Statenvan Hollandalle openlijkeuitoefeningvan hêt Rooms-katholieke
geloof werd vêrboden,was op het eiland
lJsselmondeéén plaatswaar men nog
naarde erediênsten
kongaan.
PietêrVl v. Duyvelant,heervan Rhoon
ên van Rooms-katholieken
huize.stelde
zijnkasteelbeschikbaar
Zij die trouwgeblevenwarenaan hun geloofkondenvanaí1577 naaÍde
soberekerkdiensten
in de daarvooringerrchte
kerkzaalgaan.Als Íondtrekkendegêestelijken
hun dienstendaar aanbodenkwammen uit de gehele
regronaarRhoon.
ToenPieterlX v DlyvelantIn 1683in grotegeldzorgên
kwammoesthÍ de
hogehalsheerlijkheid
van Rhoonen Pendrechtmêtal ztn Íechtenverkopen
aan de meestbiedende.BaronHansWillemBentinck,vÍienden page bij
stadhoudeÍ-koning
Willemlll, werdde nieuweeigênaar.Als pÍotestantliet
hrl in 1683 een kleine
schuilkerk
bouwennabij
het Rhoonsevêer. Dat
was het bêgin van de
Statievan Rhoon.

BaronHansWilemBentinck

Vanaf 1714werdendê
dopen in de Rhoonse
Statiêin een doopboek
brjgehouden.
Directvalt
op dat in het zomerseizoên meeÍ dopen werden aangetekenddan
in de andereseizoenen.

Dit kwam door dê se zoenarbeideÍs.
diê vêelal uit Brabantkwamênen
meestalRooms-katholiêk
waren.
Tochzal men incidentêel
ook Rooms-katholiêkê
doop-en trouwinschrtvingên aantreffen
rnde boêkenvande Nederlandse
gemeentevan
Hêtuormde
2

zendingweerondefbisschoppelijk
bestuuren
ln 1853kwamde Hollandse
pausêltkgezaguit Romeen werd Zuid-Holland
van het bisdomlJtrecht
aan het bisdomHaarlem.
aÍgesplitst
en toegevoegd
hièrarchiein 1853zou hêt nog tot
Na het herstelvan de bisschoppêlike
1894durenvoordatRhoonweeí kon beschikkenover êen êigên Roomsên gewrjdaan St. Willikatholieke
kêrk.In datjaarwerdde kerkopgelevêrd
oroÍous.
De kerk is volgensoud gebruikmeêstalmet het altaarnaar het oosten,
naarde opgaandezon,gericht Dê doopkapeltreft menaan de noordzijde
vande kerkaan.
richtingvan het koudeheidêndom
waaruithet doopDat is de symbolische
sel dê zielzou bevnjden
van het hoofd
Dê christêltkekerkendopende kinderendoor bêsprenkeling
vandê doopformule:
mêtdoopwater
en hetuitspreken
'lk doop u in de naam van de Vader, en de Zoon, ên de Heilige Geest.
Anen.'(Matth.28 : 19).
kerk is het gebruikeljkom binnen24 uur,
Binnendê Rooms-katholieke
later
de
maêrzêkernooil
dan op derdedag na de geboorteeen kindte latên dopên.Het plechtigdoopselwordt toegêdienddoor de pastoorin de
of de dag voor
eigenparochie.Het doopwateris gewijdop Paaszaterdag
en wordtbewaardin eên doopvont(hetwoord'vont'is afgêlêid
Pinksteren
van hêt Lattnsefons,dat bronbetekent)
zoals
zijn uit een duuzame steensoorl
Eendoopvontkan o a vervaardigd
marmeren wordtafgedektmeteen fÍaaibewerktdekselvan koperof brons
De dopelingwoÍdtin een wittedoopjurktên doopgehoudendooÍ de doopnaam.
hêffers,de peteren de meter.Het kind krijgtdaaÍbijeen christeiijke
ontstoken.
Alstekenvan hetlichtvan hêtgeloofwordteendoopkaars
De kerk gêlêgênaan de Do|psdijk236 is gebouwdin 1894.De architect
was AdÍaanus
CyriacusBleijsuit Amsterdam(Hoorn1842- KeÍkdriel1912)
Hij leeÍdehetvak
en kunstschilders
een telguit een familievan architectên
bÍ de bekendearchitectPieÍÍeCuypêfs,die o.a de architectwas van het
in Amsterdam
CentrêalStationen het Riiksmuseum
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
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