De kerk is officieel door de gemeente
aangewezen als trouwlocatie en is door haar
intieme sfeer zeer geschikt als doop- en
rouwlocatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Busker,
0224 218713, e-mail k.bus@planet.nl.
Kijk voor huurtarieven op www.sohk.nl.

De Willibrorduskerk is eigendom van de
Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). De
SOHK is opgericht in 1975. De doelstelling van
de stichting is het behoud van monumentale
kerkgebouwen in de provincies Noord- en
Zuid-Holland en het bevorderen van de
belangstelling voor deze monumenten.
De SOHK heeft thans tien kerken in eigendom,
waarvan negen in de provincie Noord-Holland.
Behalve in Haringhuizen ook in Beets, Jisp,
Oudendijk, Kwadijk, Oosthuizen, Schermerhorn, Westzaan en Beverwijk. De kerk van
Haringhuizen al geboekt? Dan is uitwijken naar
een andere SOHK kerk altijd mogelijk.
Kostbaar bezit, wie steunt? Voor 25 euro per
jaar steunt u de SOHK. Online aanmelden is
mogelijk op www.sohk.nl.

vrienden van
de willibrorduskerk
De Vrienden van de Willibrorduskerk dragen
financieel bij aan de instandhouding van dit
monument. De Vrienden ondersteunen en
stimuleren de ontwikkeling van de kerk tot
cultureel middelpunt van Haringhuizen.
Met een jaarlijkse donatie van minimaal
12,50 euro bent u vriend van de Willibrorduskerk en helpt u mee dit prachtige gebouw te
bewaren voor de toekomst. Stuur vandaag nog
een e-mail aan de heer W. Snip, secretaris van
de plaatselijke commissie, wisnihh@freeler.nl
en meld u aan als vriend.
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haringhuizen
Vanwaar die naam? Haringen zwommen er
nooit en nu nog niet. De vangst van die
lekkernijen was voorbehouden aan Enkhuizen
dat nog altijd haringen in zijn wapen toont.
Een van de lezingen luidt dat de naam is
afgeleid van het woord heering. Al in de 13e
eeuw lag bij Schagen een stuk verlaten land,
een zogenaamde heering, waar iedereen zich
vrij kon vestigen. Voordien hadden overstromingen het land geteisterd. Nadat pioniers er
gingen wonen, ontstond de naam Heeringhuussen.

de willibrorduskerk
Sinds de 15e eeuw staat de kerk er al. Ooit
gebouwd voor de rooms-katholieke eredienst
als een flinke, tweebeukige kerk met een koor
en een forse toren. Na de reformatie maakten
de hervormden gebruik van de kerk. De noorderbeuk en het koor aan de oostzijde werden

na plundering in de Franse tijd (1794)
afgebroken. Met haar ingekorte toren versierd
met decoratieve traceringen vormt de
Willibrorduskerk nog altijd het hart van het
kleine dorp Haringhuizen. Licht verhoogd,
want opgetrokken op een terp.

inventaris

een nieuwe bestemming

Het interieur is verrassend licht. Pronkstukken zijn de preekstoel en het doophek uit
1654. Enkele interieurstukken herinneren nog
aan de rooms-katholieke periode, zoals de
grafzerk (1564) van de laatste priester voor de
kansel en een piscina (nisje) in de zuidmuur,
voor het liturgisch vaatwerk. Een van de zuilen
vertoont in het kapiteel een engelenkopje.
Boven de oorspronkelijke ingang in de
zuidmuur hangt een houten bord uit 1663 met
een gedicht over de Regte Toehoorder,
geschreven door dominee Hondius, ooit
predikant in deze kerk.

De Stichting Oude Hollandse Kerken verwierf
de kerk in 1988. In 1993 werd een uitgebreide
restauratie afgesloten en kreeg het kerkgebouw een nieuwe bestemming als cultureel
centrum.
Zo werden er verwarming, een keuken en
moderne sanitaire voorzieningen aangebracht.
In het kerkje vinden concerten en andere
culturele evenementen plaats. Daarnaast is het
een zeer geliefde trouwlocatie. Ook is het te
huur voor het vieren van verjaardagen, jubilea
en andere feestelijkheden.
Catering is mogelijk.
De kerk beschikt over verwarming, een
geluidinstallatie, een podium en een keuken
voor het schenken van koffie en thee. De
kerkzaal is flexibel in te delen en heeft een
goede akoestiek. Catering is mogelijk.
Capaciteit kerkzaal maximaal 100 personen.

teksten en huismerken
De vele grafzerken nodigen uit om naar de
vloer te kijken. De kerk was eeuwenlang de
meest geliefde plaats om de doden te

begraven. Deze traditie werd pas in 1829
officieel afgeschaft. Om de herinnering aan de
overledene levend te houden lieten gegoede
families de naam en/of het huismerk of het
familiewapen op de zerk aanbrengen. Een
huismerk is een runenachtig teken, eenvoudig
van vorm, dat van vader op zoon overging en
als eigendomsteken was aangebracht op
onroerend goed en gebruiksvoorwerpen.

een engels orgel
De kerk herbergt een bijzonder Engels orgel
uit 1829. Sinds 2010 is dit orgel eigendom van
de Stichting Oude Hollandse Kerken,
daarvoor was het in privé-bezit.

