
De Stichting Oude Hollandse 
Kerken, opgericht in 1975, heeft 
als doelstelling het behoud 
van monumentale kerken 
in de provincies Noord- en 
Zuid-Holland. Kerkgebouwen 
met een bijzondere, 
historische, architectonische 
of landschappelijke waarde 
en met een goede kans op 
herbestemming of nieuw 
gebruik worden zo nodig 
overgenomen, gerestaureerd, 
en geschikt gemaakt voor 
meervoudig gebruik.
De stichting heeft meerdere 
kerkgebouwen in eigendom. 
Deze worden in eigen 
beheer volledig gerund door 
vrijwilligers of worden voor 
langere tijd verhuurd met 
een maatschappelijke en/of 
culturele bestemming.
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POST OF E-MAIL?
Heeft u deze nieuwsbrief per 
post ontvangen? Dan hebben 
we uw e-mailadres (nog) niet. 
Als u dit aan ons doorgeeft via 
info@oudehollandsekerken.nl 
sparen we samen het milieu en 
beperken de kosten!

IN DEZE NIEUWSBRIEF
De SOHK is verhuisd
Bestuursmutatie
Achterzetramen in kerk Beets

De kerk van Beets. [foto Jaap van der Veen]

Kent u dit gebouw? Waarschijnlijk hebt u 
het nog nooit gezien, laat staan dat u er 
in geweest bent. Het is het gebouw aan de 

Hillegomstraat in Amsterdam waarin onze stichting 
gedurende zeven jaar was gehuisvest.

Vroeger stapte je in de auto of de trein als je iets 
moest regelen en reed naar het kantoor om je zaak 
te bespreken. Tijden veranderen. Tegenwoordig kun 
je via internet in één minuut contact leggen met de 
persoon of organisatie waarmee je wilt communi-
ceren. Daarvoor heb je geen kantoor meer nodig. In 
dit kantoor vergaderden we altijd in een ruimte die 
rondom vol gestouwd was met Lundiakasten waar-
in de dossiers van al onze kerken waren opgebor-
gen. Ook dat is voorbij.

Verhuizing van de Hillegomstraat 
naar een fort

Bestuursmutatie

Onze voorzitter Jeroen de Wilde en vice-
voorzitter Jaap van der Veen hebben ons 
per 1 september jl. verlaten. We zijn druk 

op zoek naar opvolgers. De functie van voorzitter 
wordt tijdelijk waargenomen door onze secretaris 

De voorgevel van het bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Hillegomstraat waar ons bureau zeven jaar was gehuisvest.

Het interieur van ons bureau.

Tegenwoordig bewaren we onze papieren 
dossiers in een geconditioneerd fort van de 
Stelling van Amsterdam en het digitale dossier op 
een computer. De vergaderingen willen we in de 
toekomst in onze kerken houden. U ontving al een 
verhuiskaart met de gegevens.

Ons e-mailadres is per 1 december 2019:
info@oudehollandsekerken.nl
Ons postadres wordt per
diezelfde datum:
Stichting Oude Hollandse Kerken
p/a Stadsherstel, Amstelveld 10
1017 JD Amsterdam

Jaap Hulscher. Het bestuur bestaat nu uit: Jaap 
Hulscher, voorzitter a.i./secretaris; Jan Bezemer, 
penningmeester; Laurens Vis, technisch lid en 
Rutger Jan Bredewold, vertegenwoordiger van alle 
Plaatselijke Commissies.
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Word donateur
Donateurs maken het werk van de 
stichting in financiële zin mogelijk. 
Het behoud van monumentale 
kerkgebouwen in stad of dorp is een 
kostbare aangelegenheid. Door het 
gebouw goed te onderhouden, te 
gebruiken en te behoeden voor verval 
bewaren we onze geschiedenis. 
Nieuwe donateurs zijn van harte 
welkom en kunnen zich aanmelden 
via www.oudehollandsekerken.nl, 
tabblad ‘Wie zijn wij’
De bijdrage is vanaf € 30,– per jaar.

Wilt u voor meerdere jaren willen 
overmaken, omdat dit fiscaal 
aantrekkelijker is, vermeldt dan svp 
bij de overboeking voor welke jaren 
dit is (minimaal € 30,–. per jaar).

Giften zijn meer dan welkom! De 
SOHK is aangewezen als 
Algemeen Nut Beogende 
Instelling (Culturele ANBI) 
- RSIN 805443617
Voor meer informatie over periodiek 
schenken, giften en nalatenschap, ga 
naar: www.oudehollandsekerken.nl/
wiezijnwij_giftenennalatenschap.html

Heel hartelijk dank als u iets wilt 
geven voor dit goede doel!

Bestuur
Jaap Hulscher, voorzitter a.i./secretaris
mr. ir. Jan Bezemer, penningmeester
ir. Laurens Vis, bestuurslid
Rutger Jan Bredewold, bestuurslid, 
afgevaardigde Plaatselijke Commissies
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Het plaatsen van de achterzetramen in het schip 
van de kerk te Beets. [foto’s Jaap van der Veen]

Bezoekers kerk van Beets zitten 
er weer warmpjes bij

De kerk van Beets wordt veelvuldig gebruikt 
voor het geven van concerten. In de winter 
was er vaak de klacht van bezoekers dat het 

zo koud was onder de ramen in het schip. Kenners 
spreken dan van een koudeval. Een probleem dat 
zich in vele oude kerken voordoet. Daarom heeft 
het bestuur besloten om achter de bestaande ra-
men achterzetbeglazing toe te passen. Inmiddels 
heeft deze ingreep plaatsgevonden en hoopt het 
bestuur dat de bezoekers de komende koude perio-
de er warmpjes bij mogen zitten.

Maar er was meer. De warmte in de kerk stijgt 
rechtsreeks omhoog en verdwijnt tussen de kieren 
in de kapruimte. Hier is sinds de restauratie van 

In de kerk van Haringhuizen staat een bijzonder 
orgel. In een voorgaande nieuwsbrief schreven 
wij er over. Tot onze ontzetting bleek er asbest in 

het orgel te zitten. Deze asbest was aangebracht in 
de balgenkast. Zodra het orgel begon te spelen werd 
het asbest door het gehele orgel geblazen. Inmiddels 
heeft een asbestbedrijf deze asbest verwijderd. 
Binnenkort gaat de firma Flentrop uit Zaandam be-
ginnen met de restauratie van het orgel. ■
JAAP VAN DER VEEN

DONATEURSBIJDRAGE
Het jaar is bijna om en helaas 
heeft nog niet iedereen de 
jaarlijkse donateursbijdrage 
overgemaakt naar ons 
rekeningnummer (IBAN):
NL71.INGB.0003301010 
t.n.v. Stichting Oude 
Hollandse Kerken o.v.v. 
‘donateursbijdrage 2019’.
De jaarlijkse donateursbijdrage 
is minimaal € 30,–.

de kerk in 2013 onderzoek naar gedaan. De span-
ten zitten zo dicht op het gewelf dat het plaatsen 
van bijvoorbeeld isolatiedekens bijkans onmogelijk 
was. Er was onderzoek gedaan naar een soort chips 
die men van boven af langzaam tussen de spanten 
kan laten zakken. Er is veel overleg geweest met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om te komen 
tot een gezamenlijk gedragen oplossing.

Uiteindelijk is gekozen voor een soort isolatie 
deken die ook in de kerk van Schermerhorn is toe-
gepast. We zijn nu met de plaatselijke commissie op 
zoek naar financiële middelen om deze oplossing te 
kunnen realiseren. De kosten bedragen € 23.000,–.
JAAP VAN DER VEEN

Asbest verwijderd in orgel Haringhuizen


