
 

 

SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020 VAN DE STICHTING OUDE HOLLANDSE KERKEN 

 

Voorwoord 

Werd in het jaarverslag van 2019 nog gesproken over een onrustig jaar, het jaar 2020 zal de boeken 

ingaan als een uitzonderlijk jaar door het uitbreken van de corona pandemie. De ten gevolge van 

deze pandemie uitgevaardigde regelgeving met beperkingen voor bijeenkomsten van allerlei aard 

heeft de bedrijfsvoering van de plaatselijke commissies bij onze kerken ernstig bemoeilijkt, een 

situatie die helaas het hele jaar heeft geduurd en zich ook naar 2021 voortzet. Ook onze huurster in 

Beverwijk ondervond bij de exploitatie van haar bedrijf ernstige problemen. Reden waarom de 

jaarrekening van 2020 een bijzonder beeld oplevert, de opbrengsten van de kerken door 

zaalverhuuractiviteiten zijn nog nooit zo laag geweest. Toch dankt het bestuur allen, die zich in deze 

bijzondere periode weer hebben ingezet om onze kerken op goede orde te houden. 

Bestuurlijke zaken 

Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd. Volgens plan vergaderde het bestuur nu steeds 

afwisselend in één van onze kerken, op 12 maart in Jisp, op 24 juni in Oosthuizen, op 31 augustus in 

Haringhuizen en tenslotte, gedwongen door de coronamaatregelen via MEET op 19 november. 

Daarbij kon, nadat in de vergadering in Jisp een nieuwe kandidaat voorzitter was voorgesteld, in de 

bijeenkomst te Oosthuizen deze kandidaat tot voorzitter worden benoemd. Mevrouw Tineke de 

Schepper werd met algemene stemmen benoemd tot onze nieuwe leidsvrouw. Zijzelf verzorgde 

later in ons bulletin haar introductie aan onze donateurs. De vergaderingen in de kerken gaven ook 

de mogelijkheid om daarbij de plaatselijke commissies te ontmoeten en daar eerst eens mee bij te 

praten. Deze vorm van vergaderen bevalt een ieder prima en de ontvangst van het bestuur is door 

de diverse pc´s zeer gastvrij verzorgd, waarvoor aan allen dank. 

Zoals in het vorige jaarverslag aangegeven, is ons archief inmiddels in zijn geheel ondergebracht in 

het Fort aan de Liebrug te Haarlemmerliede, eigendom van Stadsherstel. Ook heeft ondertussen 

ons nieuwe postadres ten kantore van Stadsherstel aan het Amstelveld 10  in Amsterdam bij 

iedereen ingang gevonden.  

Die samenwerking met Stadsherstel heeft dit jaar ook verdere vorm gekregen in de nauwe 

samenwerking met de Vereniging Vrienden van Stadsherstel, waarvan het secretariaat met ons 

samenwerkt in de verwerking van de binnenkomende email en bij het samenstellen en de 

verzending van het bulletin. Het bestuur tracht volgens haar beleidsplan in stappen te komen tot 

een aansluiting bij deze partner. Stadsherstel heeft nu nog alleen de rechtsvorm van een NV, maar 

er wordt nu gewerkt aan het toevoegen van een nieuwe rechtspersoon in de vorm van een 

stichting. Op die wijze zou een fusie met de stichting Oude Hollandse Kerken eenvoudiger kunnen 

verlopen. Het uiteindelijke doel blijft natuurlijk ons bezit een steviger basis te geven in 

professionele zin, waarbij ook effectiever gebruik gemaakt kan worden van subsidiegelden. 

Het onderhoud van de kerken 

Van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ontvingen we voor al onze kerken weer een 

subsidietoezegging voor de komende zes jaar in het kader van de zogenaamde SIM regeling voor 

het onderhoud van monumenten. Tevens heeft de Monumentenwacht weer al onze  kerken 



 

 

volgens schema gecontroleerd en daar rapportages van gemaakt. Op basis van de opnames voor de 

SIM en die van de Monumentenwacht hebben drie leden van het bestuur, Laurens Vis, Cees 

Hooyschuur  en de secretaris een ronde langs alle kerken gemaakt om een 0 meting te doen van de 

onderhoudstoestand van de kerken. Volgend jaar zal een volgende ronde worden gemaakt, waarbij 

op basis van de rapporten en bevindingen dan een voorstel zal worden geformuleerd om grotere 

onderhoudswerken op te pakken. Vooralsnog  is in Jisp een tweede meting gedaan van eventuele 

zettingsverschijnselen, waarna de constructeur een voorstel tot herstel van de zich in de 

buitenmuren aftekenende scheuren heeft gedaan. Ook heeft bij deze kerk een archeologische 

werkgroep onderzoek gedaan naar oude funderingsresten, dit in verband met plannen om 

eventueel een aanbouw te realiseren. 

Effectief is, alleen naast klein onderhoud dat deels door de pc´s zelf wordt verzorgd en deels door 

de firma Pronk, alleen in Haringhuizen sprake geweest van een restauratie en wel van het orgel 

daar door de firma Flentrop. Bij de bestuursvergadering van 31 augustus in Haringhuizen kon onze 

penningmeester Jan Bezemer dit orgel weer feestelijk in gebruik nemen. Voorts werd opdracht 

gegeven voor het schilderwerk van de kerk in Kwadijk, eerst de binnenzijde van de gevels en in 

latere fase het exterieur. 

Onze donateurs 

Zoals ook al vorig jaar aangegeven,  zijn ook dit jaar door de coronaperikelen onze trouwe 

donateurs er karig van af gekomen. Dat contact is alleen in stand gebleven door middel van 

nieuwsbrieven, waarbij we nu samenwerken met de vereniging Vrienden van Stadsherstel. Daarbij 

kan ook de rol van ons bestuurslid Rutger jan Bredewold niet ongenoemd blijven, die de 

samenstelling en de vormgeving op zich heeft genomen.  In dit digitale tijdperk, waarin ( 

gedwongen) het bestuur zelfs via MEET vergadert, trachten we zoveel mogelijk donateurs per mail 

deze nieuwsbrief toe te zenden. Trouwens, de nieuwsbrief wordt nu ook toegezonden aan onze 

pc´s, net als de donateurs onmisbare schakels in het bestaan van de stichting. Maar 

vanzelfsprekend is voor degenen die echt papier willen voelen  ook gezorgd. De donateursdag kon 

dit jaar helaas niet doorgaan vanwege weer coronaregels, maar we hopen dat we via de 

nieuwsbrieven onze donateurs op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en zorg voor 

onze kerken. Ondanks de beperkte contacten droegen onze donateurs met hun bijdragen weer 

stevig bij aan de het werkkapitaal van onze stichting, waarvoor veel dank. 

Tot slot 

Tenslotte willen we, net als vorig jaar, Peter Heisterkamp nog bedanken voor zijn ondersteuning 

van het secretariaat dit jaar, een taak die hij nu definitief aan Stadsherstel heeft overgedragen. En 

zoals ieder jaar spreekt het bestuur aan het eind van dit verslag zijn dank uit aan een ieder, die zich 

in 2020 weer heeft ingezet voor de stichting en voor het behoud van onze kerken. 

 

De secretaris  J.A.Hulscher 

(vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 april 2020) 

 


