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Jaarbericht 2019  
 
 
Inleiding 
 
De stichting Oude Hollandse Kerken is opgericht op 7 januari 1975, en wil een bijdrage leveren 
aan de instandhouding van monumentale kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-
Holland. Het bezit van de kerkgebouwen is en wordt verkregen door het (bijna) niet meer 
gebruiken van de gebouwen door de lokale kerkgemeenschap. Het doel van de stichting is dat een 
kerkgebouw wel een rol blijft spelen in de lokale gemeenschap, maar dan ruimer dan alleen de 
kerkgemeenschap. Er is geen behoud mogelijk zonder gebruik. Het kerkgebouw moet wel de 
potentie hebben om minimaal de eigen bijdrage voor exploitatie en een belangrijk deel van het 
onderhoud op te brengen. Dat is en blijft de grootste uitdaging voor de toekomst. 
 
Secretarieel voorwoord 
 
Het jaar 2019 is een onrustig jaar geweest voor de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). 
Naast een aantal bestuurswisselingen is ook invulling gegeven aan de wens om de bedrijfskosten 
omlaag te brengen ten gunste van de beschikbare gelden voor het onderhoud van onze kerken. 
Door het vaste kantoor in de Hillegomstraat te Amsterdam op te geven is een grote besparing tot 
stand gebracht in de huisvestingskosten. Eveneens is de uitgave van het altijd prachtig verzorgde 
bulletin gestopt om ook op die kosten te bezuinigen. Nu is er een nieuwsbrief voor in de plaats  
gekomen. Wel gebleven is de zorg voor de kerken en hebben “ in het veld” de plaatselijke 
commissies van onze kerken met hun vrijwilligers veel werk verzet om de aan hen toevertrouwde 
gebouwen puik te verzorgen. Tenslotte spreekt het bestuur de wens uit dat onze trouwe donateurs 
even geduld met ons hebben,  -zij zijn er dit jaar, zonder de vertrouwde donateursdag, bekaaid af 
gekomen-, want zonder hun steun zou het behoud van onze kerken nog lastiger worden. Juist 
voor dat behoud zijn dit jaar de diverse bezuinigingen doorgevoerd. 
 
 
Bezittingen 
 

Kerk monumentnummer jaar verwerving 
De kerk van Beets 40325 /40326 1982 
De Wijcker Swaen te Beverwijk 9452 1996 
De Willibrorduskerk te Haringhuizen 8674 1988 
De kerk van Jisp 22943 2006 
De kerk van Kwadijk 40328 1982 
De Grote Kerk van Oosthuizen 40332 1982 
De kerk te Oudendijk 38771 1982 

 
Veranderingen 
 
Zoals in het voorwoord aangegeven is het kantoor in de Hillegomstraat opgegeven. Het bestuur 
heeft besloten voortaan bij toerbeurt te vergaderen in onze eigen kerken om zo meer feeling te 
houden met de gebouwen en de plaatselijke commissies. Om ons archief op te slaan is een ruimte 
verkregen in het Fort aan (bij) de Liebrug te Haarlemmerliede. Zo is ook in 2018 besloten het 
bekende bulletin van de stichting als te dure uitgave op te geven en daarvoor in de plaats een 
nieuwsbrief in te voeren, die ook eenvoudig via de mail kan worden verzonden. Een aanzet 
daartoe is in 2019 gemaakt. 
 
Organisatorisch 
 
Er is opnieuw veel aandacht besteed aan de te volgen koers van de SOHK. Zoals in het beleidsplan 
is aangegeven, is eerder door het bestuur getracht aansluiting te vinden bij Stadsherstel 
Amsterdam. Omdat bij die NV niet op korte termijn kon worden ingegaan op een formele 
aansluiting is voorlopig weer een eigen pad bewandeld, maar zoals uit de berichtgeving van de 
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laatste jaren duidelijk is geworden is het contact met Stadsherstel niet verloren gegaan. 
Ondertussen heeft die NV immers twee kerken van de SOHK overgenomen, de Grote Kerk van 
Schermerhorn en de  Zuidervermaning te Westzaan. Bij beide kerken was een stevige restauratie 
noodzakelijk waarvoor simpelweg bij de SOHK de nodige fondsen ontbraken.  
Daarnaast is door terugkoop door de kerkgemeenschap afstand gedaan van de enige kerk die de 
SOHK in de provincie Zuid-Holland bezat, de Pelgrimvaderskerk te Delfshaven.  
De samenwerking met Stadsherstel is ondertussen weer verbreed,  zo is ons postadres al op hun 
adres terecht gekomen, maar ook wordt in werkvelden als beheer en secretariaat naar grotere 
samenwerking gezocht met deze professionele organisatie van monumentenbeheer. 
 
Onderhoud kerkgebouwen 
 
Voor al onze kerken zijn weer nieuwe SIM aanvragen verzorgd, zodat we ook de komende jaren 
weer gebruik kunnen maken van deze subsidie van de rijksoverheid.  Deze subsidie bedraagt 50%, 
waardoor onze stichting de komende jaren ook voor meer dan € 340.000 uit eigen middelen zal 
moeten bijdragen. In 2019 heeft de afronding en afrekening plaatsgevonden van de eerdere BRIM 
subsidies.  
De Monumentenwacht Noord Holland heeft de jaarlijkse inspecties verricht. Het noodzakelijke  
onderhoud aan onze kerken heeft ook weer plaatsgevonden door onze vaste aannemers. Verder is 
in Haringhuizen gestart met de restauratie van het orgel door de firma Flentrop.  
Daarnaast hebben vooral ook de plaatselijke commissies zich weer ingespannen om hun kerk tip 
top op orde te houden, waarvoor wij weer veel dank verschuldigd zijn aan hen en de plaatselijke 
vrijwilligers die hen bijstaan.  In een aantal plaatsen zijn er ook vriendenstichtingen of  
plaatselijke steunstichtingen betrokken op de kerken. Ook zij hebben hun ”steentje“ bijdragen aan 
het behoud van de kerken.  
Momenteel vraagt de kerk te Jisp onze extra aandacht omdat daar het muurwerk reageert op 
zettingen in de fundering. Om inzicht te krijgen in de beweging in het gebouw zijn waterpassingen 
uitgevoerd. 
 
Donateurs 
 
De stichting kent geen leden, maar gelukkig wel donateurs.  De bijna 300 landelijke donateurs 
zijn voor de stichting heel belangrijk. Zij betalen de minimumbijdrage of meer. Sommige 
donateurs maken gebruik van de fiscale regeling van een vaste bijdrage gedurende minimaal 5 
jaar. De stichting heeft de status van een culturele ANBI.   
Daarnaast kennen de plaatselijke commissies ook veel plaatselijke donateurs, die echter niet als 
zodanig bij de stichting bekend zijn.  Zoals al eerder aangegeven, zijn onze trouwe landelijke 
donateurs er karig van af gekomen. Er is in 2018 nog één laatste bulletin gepubliceerd, die ging 
over de Grote Kerk van Oosthuizen, die toen 500 jaar bestond. 
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In 2019 zijn er twee ‘digitale’ nieuwsbrieven uitgebracht, in februari en december. (zie hiervoor 
op de website onder publicaties). Voor donateurs zonder emailadres is deze per post verzonden. 
De eerste ging over de kerk van Jisp en de voorgenomen restauratie van het orgel van 
Haringhuizen. Het laatste nummer ging over de verhuizing van het kantoor van de SOHK, en de 
plaatsing van achterzetramen in de kerk van Beets. Ook werd er melding gemaakt van het 
aantreffen van asbest in het orgel van Haringhuizen , waardoor de restauratie er een extra 
probleem bij kreeg. Maar naast een nieuwsbrief is het contact met onze achterban helaas beperkt 
geweest. Immers, de geplande  jaarlijkse donateursdag in Amsterdam kon helaas niet doorgegaan 
vanwege een te gering aantal aanmeldingen, waarschijnlijk het gevolg van onze 
verhuizingsperikelen en een gebrekkige communicatie over de opzet daarvan. 
 
Bestuurlijke zaken 
 
Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd en is daarnaast in een aantal sessies bijeen geweest 
om een nieuwe koers te bepalen, een koers die zicht moet bieden op vooral een gezonde toekomst 
van de aan ons toe vertrouwde historische gebouwen. Aan het begin van het jaar is helaas afscheid 
genomen van ons bestuurslid voor beheerszaken Teunis Roode en heeft gedurende het 
kalenderjaar ook de voorzitter Jeroen de Wilde te kennen gegeven, dat hij wegens drukke 
werkzaamheden te weinig tijd overhield om zijn bestuurstaak te vervullen. En tenslotte gaf ook 
ons bestuurslid en vicevoorzitter Jaap van der Veen te kennen dat het reizen naar Noord-Holland 
vanuit zijn nieuwe woonplaats te veel tijd vroeg en dat hij met spijt in het hart na een lange 
periode van bestuurslidmaatschap zijn taak wilde neerleggen. Wel gaf hij aan beschikbaar te 
blijven voor bijdragen aan de nieuwsbrief. Het bestuur dankt deze drie bestuursleden voor hun 
inzet voor de SOHK. 
Rest het bestuur te melden dat er druk gezocht wordt naar een opvolger voor de afgetreden 
voorzitter (inmiddels gevonden in 2020) en naar de mogelijkheid het secretariaat te versterken, te 
meer daar onze voormalig secretaris Peter Heisterkamp, die nog steeds als adviseur van het 
bestuur aan ons verbonden is, te kennen heeft gegeven te willen stoppen met zijn activiteiten.  
 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2019: 
 

naam functie bestuurslid sinds 
voorzitter voorzitter vacant sinds 1-10-2019 
J.A.Hulscher secretaris, voorzitter a.i. 8-2-2018 
mr.ir.J.Bezemer penningmeester 1-6-2009 
ir.L.Vis bestuurslid, architect 14-12-2016 
C.M.Hooijschuur bestuurslid, 31-10-2019 
R.J.Bredewold bestuurslid, namens PC’s 14-12-2016 

 
 
Tenslotte wil het bestuur aan het eind van dit verslag nogmaals een ieder bedanken die zich in 
2019 weer heeft ingezet voor de stichting en voor het behoud van onze kerken. 
 
De secretaris J.A.Hulscher 

 


