
trouwen? dopen? 
huren? dat kan! 

Voor meer informatie of huurprijzen kunt u 
contact opnemen met de heer Theo Lursen, 
voorzitter van de plaatselijke commissie 
Oudendijk, 0299 54 15 63,  
e-mail kerk.oudendijk@gmail.
Of kijk even op www.oudendijkkerk.com  
of www.sohk.nl.

vrienden van 
de kerk van oudendijk
De Vrienden van de kerk van Oudendijk 
dragen financieel bij aan de instandhouding van 
dit monument. De Vrienden ondersteunen en 
stimuleren de ontwikkeling van het kerkge-
bouw tot cultureel middelpunt van Oudendijk. 
Met een donatie van jaarlijks minimaal 10 euro 
bent u vriend van de kerk van Oudendijk en 
helpt u mee dit prachtige kerkgebouw te 
bewaren voor de toekomst. Stuur vandaag 
nog een e-mail aan kerk.oudendijk@gmail.com 
en meld u aan als vriend. 

stichting oude  
hollandse kerken
De kerk van Oudendijk 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 Oudendijk ook in Beets, Kwadijk, 
Oosthuizen, Haringhuizen, Jisp, Schermerhorn, 
Westzaan en Beverwijk. De kerk van Ouden-
dijk niet beschikbaar? 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 als 
donateur is mogelijk op www.sohk.nl.

Stichting 
Oude 
Hollandse 
Kerken

Uitgave Stichting Oude Hollandse Kerken

Samenstelling Brigitte Linskens

Vormgeving Biskaje, Leiden

Druk Puntgaaf drukwerk, Leiden
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KerK VaN OUDeNDiJK
Dorpsweg 24 – 1631 De Oudendijk
kerk.oudendijk@gmail.com
www.oudendijkkerk.com
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fraai gelegen
De kerk van Oudendijk is fraai gelegen in de 
bocht van de 126 km lange Westfriese 
Omringdijk. er zijn aanwijzingen dat deze 
streek al in de 11e eeuw bewoond werd. 
eeuwenlang liep er een kerkenpad tussen de 
dorpen Oudendijk en Beets. 
 als een baken in de polder is de met leien 
beklede houten dakruiter van ver zichtbaar 
tussen de rietkragen.

ganzen en graven 
in officiële stukken is voor het eerst sprake 
van een kerk in 1459. Het huidige eenbeukige 
bakstenen zaalkerkje is in gotische stijl 
gebouwd en stamt uit 1649. Boven de ingang 
prijken enkele gevelstenen. De steen met 
opschrift getuigt van de eerste steenlegging. 

Op de andere staan twee ganzen. Ganzen 
waren de bewakers van het erf van rijke 
boeren.
in de eerste helft van de 19e eeuw werd een 
houten schot tussen koor en schip geplaatst. 
Het koor diende toen als clandestiene 
begraafplaats; vanwege stankoverlast was 
begraven in de kerk officieel niet meer 
toegestaan. Bijkomend voordeel was, dat de 
kleine ruimte voor de diensten makkelijker 
was te verwarmen. 
Bij de restauratie zijn de grafstenen terugge-
legd op hun oorspronkelijke plaats.

preekstoel en orgel
Het bekijken waard is de preekstoel uit 1658. 
Preekstoel en doophek staan midden voor de 
zuidwand opgesteld met een aantal vaste 
banken opzij en ertegenover. De kuip van de 
preekstoel is eenvoudig en waarschijnlijk door 
een plaatselijke timmerman gemaakt. Het 
orgel, oorspronkelijk gebouwd in 1893 door 
a. Ypma voor de kerk van Obdam, steekt in 
een simpele kas. 

nieuw gebruik
Sinds 1982 is de kerk eigendom van de 
Stichting Oude Hollandse Kerken. De kerk is 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
gerestaureerd en geschikt gemaakt voor 
multifunctioneel gebruik. Naast kerkdiensten 
vinden er muziekuitvoeringen, vergaderingen, 
toneelvoorstellingen, boeken-, curiosa en 
antiekmarkten en andere activiteiten plaats. 
De kerk van Oudendijk is aangewezen als 
trouwlocatie. een receptie na de huwelijks-
sluiting is mogelijk.  
De kerk is te tevens huur voor het vieren van 
jubilea of andere feesten. 

Stichting Oude Hollandse Kerken

praktische informatie
De plaatselijke commissie Oudendijk beheert 
en exploiteert de kerk. De inkomsten zijn 
bedoeld voor restauratie en onderhoud van 
het monument. De kerk beschikt over 
verwarming, geluidsinstallatie, ringleiding, 
podium, toiletten en een keuken voor het 
schenken van koffie en thee. Vóór de kerk is 
parkeergelegenheid. Catering is mogelijk.
Capaciteit kerkzaal maximaal 120 bezoekers. 


