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VERBORGEN PAREL IN HET HART VAN ZWOLLE

Wilt u
een steentje bijdragen aanhet herstel?



THEODORA
KAPEL 

VERBORGEN PAREL IN HET HART VAN ZWOLLE

Nog niet veel mensen kennen deze bijzondere plek, maar als 
je van de gebaande paden afwijkt en door de binnentuin van 
woon-, zorg- en dienstencentrum Nieuwe Haven wandelt, 
ontdek je – bescheiden verscholen – de Theodorakapel. Dit 
unieke stukje Zwolle zag aan het begin van de twintigste 
eeuw het levenslicht. Over ruim een jaar presenteert de 
Theodorakapel zich in al haar glorie aan de inwoners van de 
stad.

IMPRESSIES

Entree kloostercomplex vanaf de Harm SmeenfekadeZicht op kloostercomplex vanaf het parkeerterrein



Een stukje historie …

De geschiedenis van de Theodorakapel begint in 1904. Burgemeestersdochter mejuffrouw 
Theodora Ludovica Vos de Wael laat dan haar woning en een legaat van vijfduizend gulden 
na aan de parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. In de jaren die volgen worden 
op de plek van haar woning aan de Harm Smeengekade een klooster en een pension 
gesticht waar oudere vrouwen, en later ook mannen, liefdevol verzorgd worden door de 
uit Maastricht afkomstige zusters Carolus Borromeus, in de volksmond ook wel de zusters 
van Onder de Bogen genoemd. De zusters van Liefde, die oorspronkelijk uit Boxmeer 
kwamen, gaven les op nabijgelegen meisjesscholen. In de jaren zeventig maakt het Onze 
Lieve Vrouwenpension plaats voor de hoogbouw van bejaardenoord Nieuwe Haven. Die 
staat vandaag de dag nog steeds gezusterlijk naast het gebouw dat er in 2007 bijkwam, de 
nieuwe Nieuwe Haven. Ondanks al die veranderingen om haar heen, bleef de Theodorakapel 
een plek van geloof, rust en bezinning.

Wortels in de katholieke kerk

Kardinaal mgr. Simonis heeft een speciale band met de Theodorakapel. In 2001 ging hij 
voor in een dienst om de kapel opnieuw in te wijden. Ook kreeg de toen nog naamloze 
kapel op dat moment haar huidige naam. Deze zegening door de kardinaal steunde ook 
de toen opgerichte Stichting Vrienden van de Theodorakapel. Deze stichting heeft als 
doel de Theodorakapel voor toekomstige generaties te behouden ter nagedachtenis aan 
Theodora Vos de Wael.  Het pension en het klooster vormden de basis voor de ouderenzorg 
van IJsselheem in Zwolle. Ook tegenwoordig blijven zorg en onderwijs op deze plek met 
elkaar verbonden. IJsselheem heeft namelijk een nauwe samenwerking met  meerdere 
zorgopleidingen in Zwolle.

Inspirerende plek
Voor de huidige bewoners van Nieuwe Haven is de Theodorakapel nog steeds een 
belangrijke plek: ze bezoeken de wekelijkse vieringen en als het leven geëindigd 
is, vinden er herdenkingen plaats. Zwolse ouderen kiezen vanwege de katholieke 
geschiedenis en de vieringen in de kapel voor ‘Nieuwe Haven’ als woonplek. De 
deuren van de Theodorakapel staan open voor iedereen. Ook inwoners van de 
naastgelegen wijk Kamperpoort komen in de kapel en steken af en toe een kaarsje op 

voor een dierbare. De Theodorakapel is zo een inspirerende plek voor velen.



Bijzondere piëta

In 2007 werd in de Theodorakapel een piëta gevonden. Het beeld van de treurende 
Maria met de overleden Jezus in haar armen was verborgen achter een blinde muur, in 
een afgesloten nis. Het beeld is rond 1900 gemaakt door de kunstenaar Bokhoven. Het 
verhaal gaat dat midden jaren zestig één van de arbeiders die in de kapel werkte het niet 
over zijn hart kon verkrijgen het beeld te vernietigen als gevolg van de besluiten van het 
Tweede Vaticaanse Concilie, ook wel bekend als de tweede Beeldenstorm.

Zuiverheid, innerlijke vroomheid, sobere levenswijze

We onderzoeken hoe de Theodorakapel een plek kan krijgen in de Zwolse beweging rond 
Moderne Devotie. Moderne Devotie is een hervormingsbeweging die aan het eind van de 
veertiende eeuw opkwam binnen de middeleeuwse katholieke kerk. De beweging streefde 
naar zuiverheid, innerlijke vroomheid en een sobere levenswijze en werd geïnitieerd door 
Geert Grote (1340-1384) uit Deventer. In de vijftiende eeuw heeft Thomas a Kempis 
(1380-1471) de beweging in Zwolle geïntroduceerd. Dit leidde tot zijn beroemde boek 
‘De navolging van Christus’. In Zwolle is de postmoderne devotie beweging heel actief.



Theodorakapel in de tijd
In de winter van 2016/2017 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. 
We hopen dat medio 2018 alles gerealiseerd is en de Theodorakapel zich kan 
presenteren aan Zwolle. 

Wees welkom!
We zetten – nu en in de toekomst – de deuren van de Theodorakapel verder open. 
Naast vieringen en herdenkingen zijn bijvoorbeeld ook koren die in de kapel willen 
oefenen, bruidsparen die er elkaar het ja-woord willen geven of mensen die met 
elkaar van gedachten willen wisselen over zingeving van harte welkom op deze 
inspirerende locatie. Wilt u de kapel bekijken? U bent media 2018 weer van harte 
welkom.

Vele handen maken het werk licht
Veel vrijwilligers steken hun handen uit de mouwen om – samen met de Stichting 
Vrienden van de Theodorakapel – de kapel draaiende te houden. Ze doen dat 
(vrijwilligers)werk met hart en ziel.

Een nieuw
kloostercomplex

Herontwikkeling en nieuwbouw zorgen ervoor dat de Theodorakapel letterlijk en 
figuurlijk zichtbaar wordt voor de inwoners van Zwolle.  Aan de buitenkant van 
de kapel laten we het metselwerk herstellen. Binnen komt er een koffiekamer 
met eigen keuken, een garderobe, toiletten en een technische ruimte. Ook hopen 
we dat we genoeg financiële middelen bij elkaar krijgen om de koorruimte van 
de Theodorakapel bereikbaar te maken met een vaste trap. Naar de toekomst 
toe hebben we met het exploiteren van de Theodorakapel geen winstoogmerk, 
maar het is wel nodig om de kapel kostendekkend te laten zijn door meer mensen 
gebruik te laten maken van deze mooie locatie. De Theodorakapel vormt het hart 
van een nieuw kloostercomplex waar wonen, samenleven en delen bij elkaar 
komen.

Een rustgevend middelpunt
Gelukkig kunnen veel meer inwoners van Zwolle in de toekomst van de 
Theodorakapel en de omgeving ervan genieten! Het oude verzorgingshuis en 
het klooster maken ruimte voor sociale huur- en koopappartementen voor jong 
en oud. Die nieuwbouw heeft een duidelijke link naar het verleden: er komen 
hofjes en een prachtige kloostertuin, de kelder van het klooster krijgt een nieuwe 
bestemming als bergruimte en fietsenstalling en in de nieuwe woningen zijn de 
bekende spitsbogen terug te zien. En de Theodorakapel? Die wordt gerenoveerd 
en verzelfstandigd en voor iedereen zichtbaar en toegankelijk als rustgevend 
middelpunt in de hectiek van het dagelijks bestaan. 

Theodorakapel: plek van ontmoeting,
betekenis en inspiratie
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DE THEODORAKAPEL 
IN GOEDE HANDEN

Onze ambassadeurs ondersteunen ons met de revitalisering van de Theodorakapel: 

• Mgr. dr. G.J.N. de Korte, Bisschop van ’s Hertogenbosch, Voormalig Deken van Salland

• J.F.M. Boogers, Pastoor parochie Thomas a Kempis te Zwolle

• Jan Laan, Prior klooster Dominicanen, Rectoraat Thomas van Aquino

• Mr. J.A.M. Hendrikx, oud Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel

• Drs. H.J. Meijer, Burgemeester van Zwolle

• De heer W.J.G.M. Waanders, Directeur Waanders Uitgevers en drukkers te Zwolle

• De heer A. Slob, Directeur Historisch Centrum Overijssel

• Ds. A. van der Veer, predikant, presentator en voormalig voorzitter van de Evangelische OmroepDraagt u Zwolle en de Theodorakapel een warm hart toe
en wilt u een steentje bijdragen aan het herstel?

U kunt een financiële bijdrage over maken op  NL42 RABO 0397 3396 23 
t.n.v. Stichting vrienden Theodora kapel ovv Herstelfonds

Word ook vriend of sponsor
van de Theodorakapel!

Om de Theodorakapel te behouden voor de toekomst werken de Stichting 
Vrienden van de Theodorakapel en IJsselheem nauw met elkaar samen. De 
Stichting draagt daarbij mede zorg voor de binnenkant van de kapel en IJsselheem 
voor de buitenkant. 

Voor het herstel en het behoud van de kapel zoeken wij sponsoren en nieuwe 
vrienden die een financiële bijdrage willen leveren.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Jan Hofstede, voorzitter van 

de Stichting Vrienden van de Theodorakapel (jan.hofstede@kpnplanet.nl) of 
Simon de Jong, projectmanager bij IJsselheem (theodorakapel@ijsselheem.nl). 




