Voor meer informatie en huurprijzen kunt
u contact opnemen met mevrouw
Ank Broertjes, 0229 40 30 25,
e-mail info@grotekerk-oosthuizen.nl.
Of kijk even op www.grotekerk-oosthuizen.nl.

De Grote Kerk van Oosthuizen 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 Oosthuizen ook in Beets, Kwadijk,
Oudendijk, Haringhuizen, Jisp, Schermerhorn,
Westzaan en Beverwijk. De Grote Kerk van
Oosthuizen 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 op www.sohk.nl.

vrienden van
de grote kerk
De Vrienden van de Grote Kerk van
Oosthuizen dragen financieel bij aan de
instandhouding van dit monument. De
Vrienden ondersteunen en stimuleren de
ontwikkeling van het kerkgebouw tot cultureel
middelpunt van de gemeente Zeevang.
Met een jaarlijkse donatie van minimaal 20 euro
bent ook u vriend van de Grote Kerk en helpt
u mee dit prachtige monument te bewaren
voor de toekomst. Stuur vandaag nog een
e-mail aan info@grotekerk-oosthuizen.nl.
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Pracht en praal in de polder

stichting oude
hollandse kerken
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trouwen? dopen?
huren? dat kan!
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bijzondere evenementen

lange geschiedenis
Al vijf eeuwen bepaalt deze laat-gotische
kruiskerk met haar hoge vensters het silhouet
van Oosthuizen. Oosthuizen was vanaf 1392
een vrije heerlijkheid met een eigen bestuur en
eigen rechtspraak. Vele beroemde geslachten
bestierden het gebied, waaronder de regentenfamilie Van Bredehoff. François van Bredehoff
(1648-1721) bekleedde verscheidene functies.
Zo was hij behalve heer van Oosthuizen ook
burgemeester van Hoorn en bewindvoerder
van de VOC.
De Grote Kerk is een kruiskerk: koor,
transept en schip zijn alle even lang. Dit type
kruiskerk zonder zijbeuken is karakteristiek
voor onze kustprovincies. Het koor en het
transept stammen uit 1511, het schip uit 1518.
In het sierlijke kruisingstorentje met zijn
opengewerkte peerspits hangt een klok uit het
jaar 1511. Kijk ook even naar de zonnewijzer
met de tekst ‘hora fugit’ (de tijd vliegt) boven
de ingang.
De Stichting Oude Hollandse Kerken verwierf
de kerk in 1982. Een grote restauratie, waarbij
de kerk geschikt gemaakt werd voor multifunctioneel gebruik, is in 2003 afgerond.

pracht en praal
Het interieur met zijn bijzondere decoratieve
elementen is de moeite waard. Het bezit nog
elementen uit de middeleeuwen, zoals twee
stenen altaarbladen in het koor. Op de hoeken
van de kruising staan schalkbeeldjes, twee
vrouwen- en twee mannenfiguren, die het
kruisingsgewelf torsen. Ze zijn afkomstig uit de
in 1875 afgebroken kerk van Nieuwe Niedorp.
Bezienswaardig is de rijk gedecoreerde
preekstoel uit 1664. Ervoor staat een prachtig
achttiende-eeuws doophek in Lodewijk
XVI-stijl met koperen doopboog en koperen
lezenaar, beide afkomstig van het oude hek
(1690). Het zestiende-eeuwse elegante
koorhek in renaissancestijl sluit het koor af van
de kerkzaal. Kijk ook naar de herenbanken en
het fraaie tochtportaal, beide uit 1648.
Bijzonder mooi is het barokke praalgraf voor
François van Bredehoff in zwart hardsteen en
wit marmer (1723). Het is gemaakt door Jan
Pieter van Baurscheit sr. Op het deksel van de
sacrofaag is de beeltenis van Minerva te zien,

die een medaillon met het portret van de
overledene vasthoudt. Als vorm van eerbetoon hangen in de kerk de rouwborden van
de familie Van Bredehoff.

gotisch orgel
Uniek is het gotische orgel. Het is een van de
oudste in Nederland en zelfs in Noord-West
Europa. Het grootste deel van de pijpen stamt
waarschijnlijk uit de 15e eeuw. De SOHK
rekent dit muziekinstrument dan ook tot haar
topstukken. De luiken en het balkon zijn
versierd met muziekinstrumenten en
guirlandes met strikken. Over de maker, de
herkomst en de latere verbouwingen van het
orgel bestaan verschillende theorieën. Het
orgel is in middentoon gestemd. Veel
beroemde organisten roemen de grootse
klank van dit kleine orgel!

In de Grote Kerk vinden culturele activiteiten
plaats zoals concerten en exposities. Op
aanvraag zijn rondleidingen mogelijk, desgewenst in combinatie met een bezoek aan de
Beemster. De kerk is te huur voor jubilea,
lezingen en symposia. Veel is mogelijk: van een
diner voor twee tot een nieuwjaarsreceptie
van maximaal 300 bezoekers. Door het
prachtige interieur is deze kerk een feestelijke
entourage voor een burgerlijk of kerkelijk
huwelijk.
In de zomermaanden is de kerk open voor
publiek. Professionele kunstenaars en
amateurs kunnen het koor of de kerkzaal
huren voor een project of een tentoonstelling.

praktische informatie
De plaatselijke commissie Oosthuizen beheert
en exploiteert de kerk. De inkomsten zijn
bedoeld voor restauratie en onderhoud van
het monument. De Grote Kerk beschikt over
toiletten, een invalidentoilet, een geluidsinstallatie en een keuken voor het schenken van
koffie en thee. Bij de kerk is parkeergelegenheid. Catering is mogelijk.

