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Aan de bewoners rondom de Heilig Hart Kerk 

 

Voorthuizen, 28 oktober 2022 

 

Geachte bewoners, 

 

Zoals u wellicht weet, is de Heilig Hart Kerk in 2020 aan de eredienst onttrokken. Joel 

Investments BV heeft deze kerk begin dit jaar gekocht. Het is de bedoeling dat we de kerk, 

pastorie en souterrain in goed overleg met de gemeente herbestemmen naar totaal 36 

zorgwoningen voor 24-uurs zorg voor 55-plussers en een gezondheidscentrum. Het grootste 

gedeelte (28) van de woningen is bestemd voor bewoners die in aanmerking komen voor 

huurtoeslag en de overige (7) zijn bestemd voor midden huur. In het souterrain komt een 

gezondheidscentrum met een tandarts, huisarts en apotheek. Ook komen er 18 parkeerplaatsen 

in het souterrain. 

 

Aangezien er een groot tekort is aan zorgwoningen voor dementerende ouderen, willen we het 

gebouw zo snel mogelijk beschikbaar maken voor bewoning. De eerste activiteiten hiervoor 

beginnen op maandag 7 november 2022; dan wordt in het souterrain het asbest verwijderd 

van de vloeren. Deze werkzaamheden zullen tot eind november doorgaan, waarna in december 

het asbest uit de kerkzaal verwijderd wordt en het souterrain bouwrijp gemaakt wordt.  

 

Download de BouwApp 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. 

Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere 

ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of 

opmerkingen heeft. 

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

● Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.  

● Zoek in de app naar Transformatie Heilig Hart Kerk De Gorzen Schiedam 

● Open het project en klik op ‘volgen’ 

● Selecteer betreffende doelgroep 

We staan via deze BouwApp voor u klaar voor vragen of als u iets met ons wilt delen en daarmee 

kunt u direct met ons communiceren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joel Investments BV 

 

 

Elbert van den Brink     Jos Lamper 

Managing Director     Managing Director 


