
Jaarbericht 2015

Inleiding

De Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) is opgericht in 1975 en bestond dit jaar dus 40 jaar.  De

viering hiervan bleef bescheiden met een nieuwe vormgeving van het magazine. Daarnaast hebben

alle donateurs, vrijwilligers en relaties aan het eind van het jaar een kalender voor 2016 ontvangen

met fraaie foto’s van de SOHK-kerken. De stichting wil een bijdrage leveren aan de instandhouding

van monumentale kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Door de gewijzigde

voorwaarden om subsidies voor onderhoud te verkrijgen en de huidige economische omstandigheden

wordt dit een steeds grotere uitdaging. Het doel van de stichting is dat een kerkgebouw een rol blijft

spelen in de locale gemeenschap. Geen behoud zonder gebruik. Daarnaast moet het kerkgebouw de

potentie hebben om minimaal de eigen bijdrage voor onderhoud en exploitatie op te brengen. Dat is in

de afgelopen jaren geen eenvoudige opgave gebleken. Het bestuur trok al eerder de conclusie dat

samenwerking of samenvoeging van gelijksoortige organisaties wellicht de enige oplossing biedt om

continuering van deze activiteiten voor de toekomst zeker te stellen. In het verslagjaar zijn de

gesprekken met Stadsherstel voortgezet en die hebben vooralsnog geleid tot een

samenwerkingsovereenkomst om de Grote kerk van Schermerhorn onder regie van Stadsherstel te

restaureren en geschikt te maken voor gebruik gedurende het gehele jaar.

Bezittingen

De Stichting Oude Hollandse Kerken had eind 2015 tien kerkgebouwen in eigendom:

* De Zuidervermaning in Westzaan  [verworven in 1979]

* De kerken van Beets, Kwadijk, Oosthuizen en Oudendijk [alle verworven in 1982]

* De Willibrorduskerk in Haringhuizen [verworven in 1988]

* De Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam, Delfshaven [verworven in 1992]

* De Wijcker Swaen te Beverwijk [verworven in 1996]

* De Grote Kerk van Schermerhorn [verworven in 2001]

* De kerk van Jisp [verworven in 2006]

Onderhoud en restauraties

Het onderhoud van de SOHK-kerken wordt regelmatig

gecontroleerd door de Stichting Monumentenwacht. Aan

alle kerken werden in het kader van de BRIM

onderhoudswerkzaamheden, noodzakelijk om de

onderhoudsstaat van de kerken op peil te houden,

uitgevoerd. Ondanks de verminderde subsidies kon dit, 

mede dankzij enkele giften, worden gerealiseerd. Enkele

grotere investeringen hebben echter nog onvoldoende

dekking om met het werk te kunnen aanvangen.

Aan de Zuidervermaning te Westzaan is schilderwerk

verricht aan de voorgevel. Met Stadsherstel wordt

gesproken om samen met hen de funderingsproblemen aan

te pakken (zie foto).
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Aan zowel de Kerk van Kwadijk als de Kerk te

Oudendijk is schilderwerk verricht en onderhoud in het

kader van de BRIM.

Aan de Kerk van Jisp is schilderwerk verricht en

onderhoud aan de kozijnen en deuren, gedeeltelijk in het

kader van de BRIM.

Aan de Willibrorduskerk te Haringhuizen is onderhoud

verricht aan het loodwerk, gedeeltelijk in het kader van de

BRIM.

De goten van het Ebenhaëzergebouw van de Oude- of

Pelgrimvaderskerk Delfshaven werden vernieuwd,

evenals de dakbedekking van de Leerkamer. 

De door houtrot aangetaste ventilatiekap op de viering van

het dak werd vernieuwd. 

In de werkplaats werd een nieuw exemplaar

geprefabriceerd zodat de vervanging met behulp van een

grote hijskraam in één dag kon plaatsvinden (zie foto).

Organisatie 

Het jaar 2015 stond grotendeels in het teken van de gesprekken met Stadsherstel om te komen tot een

vergaande samenwerking. De eerste uitdaging zou de aanpak van de Grote kerk te Schermerhorn

moeten worden: hoe kan je met relatief beperkte middelen deze kerk zo opknappen, dat gebruik door

het gehele jaar mogelijk is: welk verwarmingstype past daar het beste bij, welke isolatiemaatregelen

kun je treffen, welke facilitaire voorzieningen moeten worden aangebracht of verbeterd (alles passend

binnen de randvoorwaarden van een rijksmonument). Daarnaast: hoe kom je aan financiële dekking en

hoe lang gaat dit allemaal duren. Zowel de provincie, Stadsherstel, de Vrienden van de Grote kerk

Schermerhorn, de SOHK en diverse fondsen hebben al bijdragen toegezegd. De start van de

werkzaamheden is gepland medio mei 2016 en de afronding zou, als alles meezit, nog hetzelfde jaar

kunnen zijn. 

Daarnaast wordt er gedacht aan het samenvoegen van de kerken van de SOHK en Stadsherstel om zo

sterker te staan bij het verwerven van financiële middelen om de instandhouding van deze gebouwen

voor de toekomst zeker te stellen.

Beheer en exploitatie 

In Delfshaven is aan het eind van het verslagjaar een beheerstichting opgericht voor de Oude- of

Pelgrimvaderskerk. Per 1 januari 2016 wordt aan deze stichting het dagelijks beheer en de exploitatie

van deze kerk overgedragen. Daarmee heeft de SOHK nu een tweede kerk die via een

exploitatiestichting wordt beheerd. Dit betekent voor de plaatselijke vrijwilligers meer vrijheid, maar

ook meer verantwoordelijkheid en tegelijkertijd meer uitdaging en voldoening over het behaalde

resultaat. Bij overnameverzoeken is deze exploitatiemethode het uitgangspunt. Centraal wat daar beter

geregeld kan worden, zoals restauraties en groot onderhoud, ondersteuning en coaching. Lokaal wat

daar beter geregeld kan worden, zoals draagvlak, beheer en exploitatie, klein onderhoud.

Overnameverzoeken

In het verslagjaar heeft de SOHK enkele inventariserende gesprekken gevoerd, op verzoek van

kerkeigenaren, over exploitatieproblematiek, kerkbeheer en overnamemogelijkheden.
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Financiën

De jaarrekening 2013 en de jaarrekening 2014 zijn in het verslagjaar vastgesteld, beide met een

positief resultaat op de totale exploitatie.

Donateursdag

Op 31 december 2015 telde de SOHK 475 donateurs en 159 vrijwilligers. De jaarlijkse donateursdag

vond plaats op 26 september in Gouda met een bezoek aan de Oud-Katholieke kerk van St. Jan

Baptist, de Sacramentskerk (nu een gezondheidscentrum) in de wijk Korte Akkeren, de

Jerusalemkapel (nu atelierruimte voor jonge kunstenaars) en tot slot de stadskerk van Gouda, de St.

Jan.

Publicaties

In het verslagjaar zijn de SOHK-bulletins omgevormd tot full colour magazines, waarvan er twee

verschenen. In editie 80 werden de kerken van de SOHK nog eens in het kort voorgesteld, evenals de

orgels in deze kerken. Er werd uitleg gegeven over het overnamebeleid van de SOHK en een verhaal

over grafzerken in oude Hollandse kerken. In editie 81 een variatie aan korte verhalen, o.a. over

verlichting in historische kerken, de huidige bestemming van De Wijcker Swaen te Beverwijk, een

verslag van de donateursdag en verhalen over dieren in en rond kerken, Ons’Lieve Heer op Solder te

Amsterdam nader bekeken, liturgische gewaden in Noord- en Zuid-Holland en de herbestemming van

de Parkkerk te Amsterdam tot concertzaal.

Bestuurszaken

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal. Alle vergaderingen werden gehouden in

Amsterdam.

Mutaties dagelijks bestuur

In het verslagjaar zijn tot het bestuur toegetreden mevrouw M. Hoetmer-van der Ruijt als

afgevaardigde van de plaatselijke commissies en mevrouw L.H. Keijzer-Vos met als aandachtsgebied

vrijwilligerszaken.

Conform het rooster van aftreden is de heer J.M. van der Veen in het verslagjaar afgetreden en

herkozen voor een nieuwe termijn.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2015

BESTUUR

drs. R.C.Th. Ootjers, voorzitter

J.M. van der Veen, vice-voorzitter 

drs. P.H. Heisterkamp, secretaris

mr.ir. J. Bezemer, penningmeester

C.J. Bijvoet, 2e penningmeester

mw M. Hoetmer-van der Ruijt, afgevaardigde plaatselijke commissies

mw L.H. Keijzer-Vos, vrijwilligerszaken
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