
 
 

De vernieuwde kerktuin 

 

Na twee jaar van verwoesting hebben we nu een binnentuin met goede 

drainage, vernieuwd grasperk, goed verharde paden en een groter terras. Dit 

alles moet onderhouden worden en ook verder beplant. Hiervoor hebben we 

dringend mensen nodig. De tuingroep is op dit moment gereduceerd tot 

slechts vijf mensen.  

Die kunnen onmogelijk al het werk verrichten. Om mee te doen hoeft u echt 

niet elke zaterdag-morgen van 10 tot 12 beschikbaar te zijn. (Het is dan wel 

altijd erg gezellig, ook bij de koffie: sommigen komen speciaal daarvoor...!) 

Maar zo nu en dan een uurtje, ook op een andere dag, zou al veel kunnen 

betekenen. Ook hoeft u (nog) geen verstand van tuinieren te hebben. Er is 

van alles te doen.  

Kom gewoon eens geheel vrijblijvend langs op een zaterdagochtend tussen 

10 en 12. Er is altijd wel iemand die u wegwijs kan maken.  

De tuin is tien jaar geleden door een enthousiaste groep vrijwilligers als 



1 Acanthus mollis (decoratie op kerkzuilen)  

2 Akelei, Aquilegia vulgaris (Mariabloem) 

3 Appelboom, Malus (Genesis, Hgl 7:8) 

4 Bolderik, God's oog, Agrostemma githago (Mt 

13:26) 

5 Daglelie, Hemerocallis fulva (Hos 14:6) 

6 Dille, Anethum graveolens (Jes 28:25, Mt 23:23)         

7 Druif,  Vitis vinifera (Gen: 40:10, Mt 7:16, Lc 

6:44, Joh 15:1-2) 

8 Engelwortel, Angelicum angelicorum (naam) 

9 Ereprijs, Veronica chamaedrys (naam, 

H.Veronica) 

10 Geiteoog, Aegilops ovata (Jes 37:27) 

11 Gele lis, Iris pseudacorus (Hosea 14:6) 

12 Gerst, Hordeum vulgare (Ex 9:31) 

13 Gezegende distel, Cnicus benedictus (naam, 

H.Benedictus)) 

14 Hemelsleutel, Sedum telephium  (naam) 

15 Jacobsladder, Polemonium caeruleum (naam, Gen 

28:12) 

16 Judasboom, Cercis siliquastrum (naam, legende) 

17 Judaspenning, Lunaria annua (naam) 

18 Kardinaalsmutsje, Euonymus europaeus (naam)                      

19 Kerstroos, Helleborus niger (naam: bloeit in de 

winter) 

20 Klaproos, Papaver rhoeas  (Jes 40:6-8) 

21 Klimop, Hedera helix (2 Mak.6:7) 

22 Korenbloem, Centauria cyanus (Leliën des velds, 

Mt 6:28) 

23 Lampepoetser, Pennisetum annuum 

(H.Lambertus) 

24 Lelietje van Dalen, Convallaria majalis  

(Hooglied 2:1) 

25 Lievevrouwebedstro, Asperula odorata (naam, 

legende)  

26 Maagdenpalm, Vinca minor (naam) 

27 Madeliefje, Bellis perennis, (Maria: 

Maagdenliefje)  

28 Madonnalelie, Lilium candidum (naam, Hosea 

14:6) 

29 Magnolia (Paasboom) 

30 Margriet, Chrysantemum leucanthemum (Leliën 

des velds, Lc 12:27) 

 31 Mariadistel, Silybum marianum 

(naam, legende, Jes 34:13) 

32 Mariahartjes, Gebroken hartjes, 

Dicentra spectabilis (naam) 

33 Moerbei, Moris (Lc 17:5-6) 

34 Monnikskap, Aconitum pyramidale 

(naam) 

35 Mosterd, Brassica nigra (Lc 13:19) 

36 Oleander, Nerium oleander ( Jezus 

Sirach 39:13) 

37 Olijf, Olea europea (Gen 8:10-11) 

38 Olijfwilg, Eleagnus angustifolia (Jes 

41:19) 

39 Passiebloem, Passiflora caerulea 

(naam) 

40 Penningkruid, Lysimachia 

nummularia 

41 Pinksterbloem, Cardamine vulgare 

(naam) 

42 Pompoen, Cucurbita pepo (Numeri 

11:5) 

43 Roos, Rosa (Jezus Sirach 24:14) 

44 Rozenkransje, Antennaria dioica 

45 Salomonszegel, Polygonatum 

multiflorum (naam) 

46 Saffloer, Carthamus tinctorius (Hgl 

4:14) 

47 Saffraan, Crocus sativus (Hgl 4:13-14) 

48 Tamarisk, Tamarix tetrandra (Gen 

21:33) 

49 Tarwe, Triticum aestivum 

50 Teunisbloem, Oenothera biennis 

(H.Antonius) 

51 Vlas, Linum usitatissimum (Ex 9:31, 

Spr 31:13) 

52 Vrouwenmantel, Alchemilla vulgaris 

(Maria) 

53 Vijgeboom, Ficus carica (Gen 3:6-7) 

54 Waterlelie, Nymphaea lotus (Job 

40:16-17) 

55 Wilg, Salix (Lev 23:40, Ps 137:2) 

56 Zonnebloem, Helianthus annuus 

(H.Franciscus) 

De nummers in de plantenlijst corresponderen met de nummers op de plattegrond hiernaast. Niet 

alle planten op de lijst staan op dit moment in de tuin. Een lijst als deze moet niet al te serieus 

genomen worden! Van sommige planten is niet met absolute zekerheid te zeggen of werkelijk deze 

planten in de Bijbel bedoeld worden. 
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thematuin aangelegd met een geloofsborder waarin zoveel mogelijk planten 

staan die iets met de bijbel, de heiligen, de kerk of anderszins met het geloof 

te maken hebben, een kruidentuin en met een meer algemene border tegen 

de façade van de school. 

 

Een greep uit het werk dat verricht moet worden 

In de zomer elke veertien dagen grasmaaien.  

 Een werkje van een uur met z'n tweeën dat eenieder kan doen.  

Een paar keer per jaar de heggen snoeien.  

 Dit is ook eenvoudig werk. 

Het terras vegen en paden onkruidvrij houden.   

 Eenvoudig werk. 

Het onkruidvrij houden van de borders.  

 Dit is specialistisch werk. 

Het bedenken van planten die in een geloofsborder passen, en deze inkopen 

en planten.  

 Hier wordt veel kennis vereist. 

Tot ziens in de tuin! 

 

 
Voor meer informatie bellen of e-mailen:  
010-4676631 (na 18 uur), nvanzoelen@hotmail.com 

of: 010-4136289, atbalkema@planet.nl 


