
Basilica als voorbeeld 
De Maria ter Zeekerk is door de architect ir. Jan  

van der Laan ontworpen naar het voorbeeld van 

een Romeinse basilica. Dit was in feite niet meer 

dan een langwerpige vergaderzaal waarin de 

eerste christenen zich verzamelden voor de viering 

van de eredienst. Net zoals de zaal waarin het 

Laatste Avondmaal is gehouden. Doorgaans is dit 

een drieschepig gebouw, waarbij het middenschip 

hoger lag dan de twee zijbeuken. Om voldoende 

breedte te hebben zonder het dak te verzwakken  

is in de lengte van de basilica twee rijen pilaren 

geplaatst. Over elke rij pilaren ligt een zware balk, 

de zogenaamde architraaf. Op deze architraaf 

stond bij de vroeg christelijke basilica’s een muur 

met daarin de ramen die voor voldoende licht 

zorgden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een plek van verstilling 
De Maria ter Zeekerk is echter geen letterlijke 

kopie van zo’n basilica. Boven de twee betonnen 

architraven zitten geen muren met ramen, maar 

een tongewelf. De ramen zijn hier lager in de 

buitenmuren aangebracht. Hierdoor krijgen de 

twee zijbeuken goed licht en zijn ze meer bij het 

middenschip zijn betrokken. Aan de voorkant kent 

de kerk een fraai oplopend fries met 

siermetselwerk in meandermotief. Ook de 

vierkante vensteropeningen met brede latei en 

deelzuiltje zorgen voor een harmonisch geheel. 

Architect Van der Laan maakte met het ontwerp 

van de Maria ter Zeekerk grote indruk door zijn 

goede gevoel voor verhoudingen, de groepering 

van de ruimten en verdeling van de raampartijen. 

Het kerkgebouw kent een sacrale sfeer en is een 

blijvende plek van spirituele oriëntatie. 

 

Uitbreiding en transparantie 
Omdat in de zestiger jaren van de vorige eeuw 

veel badgasten op zondag naar de kerk wilden, 

werd in 1964 achter het altaar een parochiezaal 

gebouwd. Via een open verbinding kon iedereen 

de vieringen in de kerk volgen. Op het moment 

dat het aantal kerkbezoekers aanmerkelijk slonk 

werden beide ruimten van elkaar gescheiden. De 

zaal wordt momenteel  aan een sportvereniging 

verhuurd.  Bijna vijftig jaar later heeft De Maria 

ter Zeekerk een ingrijpende verbouwing 

ondergaan. In 2011 werd een glazen entree voor 

de kerk gerealiseerd dat voor meer transparantie 

en meer openheid zorgt. Ook werden de 

aangrenzende Duinzaal en Duintuin met labyrint 

ontwikkeld waarmee sfeervolle ruimten zijn 

gecreëerd voor allerlei nieuwe activiteiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleur in de kerk 

In 1996 is de wand achter het altaar verfraaid door 

twee panelen van de Noordwijkse kunstenaar Kees 

Putman (1951). Het linker paneel toont een oude 

Noordwijkse bomschuit dat op woeste zee in 

moeilijkheden verkeert. 

 
Het rechter paneel is meer metafysisch. Het toont 

Maria, oprijzend boven een schuimende golf terwijl 

ze haar hand uitstrekt. Door de eeuwen heen is zij 

ver uitgestegen boven de vrouw van ruim 2000 jaar 

geleden. Het geloof van tallozen heeft haar verrijkt, 

zoals Zij het geloof van  tallozen verrijkt heeft. Aan 

die ontwikkeling wil de schilder recht doen. Vanaf 

de bouw zijn in de kerk een aantal schilderijen van 

kunstschilder Pieter Geraedts (1911 – 1978) uit 

Warmond aanwezig. Boven het tabernakel hangt 

een drieluik, voorstellend Jezus als de Goede 

Herder met het verloren schaap op de schouders. 

Langs de zijwanden heeft hij 14 ingetogen 

kruiswegstaties, taferelen uit de lijdensweg van 

Jezus, gemaakt. 

 

Kapel in het Langeveld 
Buiten, links van de kerk bevinden zich hardstenen 

zuilen die afkomstig zijn van de kapel Maria Sterre 

der Zee en Deur des Hemels, gebouwd aan het 

begin van de 14e eeuw aan het Langevelderslag. 

Omdat hier plaats moest worden gemaakt voor 

een camping, zijn de zuilen in 2005 verplaatst naar 

de Maria ter Zeekerk. 

 

 

 

 

 

 

De Maria ter Zeekerk is de thuisbasis van Palliam, 

netwerk voor zingeving & levenskunst. Zie voor 

meer informatie: www.palliam.nl 

 

 
 

WELKOM IN DE MARIA TER ZEEKERK  
Zo’n honderd jaar geleden waren er grote 

verschillen tussen de Noordwijkers die op 

Noordwijk-zee woonden en die in Noordwijk-

Binnen. De Zeeërs waren vissers met een 

protestante achtergrond en de Binders werkten  

in de bloembollenteelt en waren katholiek. 

Noordwijk-zee kende toen slechts een handvol 

katholieke gezinnen die zondags allemaal naar  

de Sint Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen gingen. 

Om tussen alle protestanten meer zichtbaar 

aanwezig te zijn, werd vanaf 1928 gedacht aan 

een eigen kerk. Het bleef in eerste instantie bij  

het kopen van de grond. WO II gooide verder  

roet in het eten om daadwerkelijk de kerk te  

gaan bouwen. In 1949 werd de draad weer 

opgepakt door Pastoor Bende als bouwpastoor 

aan te stellen. Hij zorgde ervoor dat bij de start 

van het badseizoen in 1951, de Maria ter Zeekerk 

feestelijk kon worden ingewijd. 


