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De geschiedenis van de kerk van de HH. Ursula en Gezellinnen van 

Warmenhuizen. 

1901 

Wegens plaatsgebrek in de kerk besloot men in de zijbeuken voor de kleine altaren drie nieuwe 

banken te plaatsen aan iedere kant. Het werk werd opgedragen aan timmerman P. Meyer. 

Op 18 december geschiedde de verpachting van de landerijen in de herberg ‘De Ooyevaar’ van de 

heer C. Lingerak. De pachtprijzen brachten deze keer NLG 598,60 meer op. 

1902 

30 mei: daar het drinkwater voor de pastorie van de pastorie zelf en van het platte dak van de 

zijbeuken kwam en dit veelal door bladeren werd verontreinigd, werd het volgende besloten: het 

water zou voortaan worden afgeleid van de kerk, op de bak zou een mond worden gemetseld om het 

water aan de lucht bloot te stellen en zodoende te vrijwaren voor bederf. Tevens werd een 

buitenpomp gemaakt om het werk te vergemakkelijken. 

16 oktober: de toren en de kerk moesten opnieuw worden gevoegd, de wijzerplaten verguld en het 

andere nodige schilderwerk aan de toren verricht. Totale besomming NLG 570. 

1903 

Op 12 oktober werd besloten dat er een doorgang moest komen vanuit de pastorie in de kerk, zodat 

men niet iedere keer door de sacristie en over het priesteraltaar in de kerk diende te komen. In de 

kerk werden vier ventilatieopeningen gemaakt en wat nieuwe banken geplaatst. 

1904 

Besluit van 3 augustus was dat het orgel nodig moest worden schoongemaakt. Dit zou gebeuren door 

de heer Bernard Pels uit Alkmaar voor de som van NLG 325. 

Op 11 oktober werd besloten dat de vloer in de sacristie moest worden vernieuwd. Tevens moesten 

goten en daken van kerk en pastorie een ‘solide herstelling’ ondergaan. 

1905 

Op 10 augustus werd het kerkenland voor dit jaar onderhands verhuurd, daar door scheuren en een 

sterfgeval zulks al voor een groot gedeelte was gedaan. 

1906 

De geschilderde ramen van de kerk moesten opnieuw worden gestopt om uitwaaien te voorkomen. 

Het aanbrengen van een paar tuimelramen zou de ventilatie bevorderen. Dit werk werd opgedragen 

aan Nicolaas van Roermond voor de som van NLG 200. Voor het uitbikken en opnieuw bepleisteren 

van de bovenmuur in het middenschip werd NLG 140 uitgetrokken. 

1907 

De brug naar het kerkhof toonde veel gebreken en bij het dragen van zware lijken bestond gevaar er 

doorheen te trappen. Besloten werd om te laten onderzoeken of reparatie nog te doen was. Immers, 

pas vorig jaar was de brug nog geschilderd. 
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1908 

Door de komst van acetyleeninrichtingen (brongas) bestond de mogelijkheid de kerk en pastorie 

hierdoor te doen verlichten ter vervanging van de petroleumlampen. Een der kerkmeesters stemde 

tegen, daar men dan in de kerk de warmte der petroleumlampen zou missen. Toch zou het werk 

worden uitgevoerd en wel door de navolgende heren: 

- J. Masteling, smid te Warmenhuizen 

- Kueter, gasfitter te Alkmaar 

- J. Kemper, timmerman te Warmenhuizen 

- M. de Nijs, metselaar te Warmenhuizen. 

Totale kosten NLG 894. 

1909 

Op 29 augustus werd de toestand van de brug naar het kerkhof nogmaals besproken. Moest men nu 

degelijk herstellen of een nieuwe brug van beton laten maken. Uiteindelijk werd de brug hersteld, 

omdat deze bij vergroting van de kerk toch zou moeten verdwijnen. 

1910 

Het koffie- en bierhuis van Joannes te Buck was te koop. Dit perceel grensde aan de straatkant van 

het weidje ‘de Pastoorstuin’. Aangezien onze parochie in tegenstelling tot vele andere nog niet in het 

bezit was van een café, gingen stemmen op om tot aankoop door de parochie over te gaan. Op 23 

oktober werd besloten om dit niet te laten doorgaan, want, zo luidde het argument van de pastoor: 

het is in deze tijd niet aanbevelenswaardig als kerk een herberg in eigendom te hebben. Op het 

Pastoorsweidje moest toch vroeger of later een verenigingsgebouw komen, zodat men dan toch over 

een eigen outillage beschikte. 

===== 

Vanaf 1911 tot en met 1932 zijn gegevens niet te achterhalen geweest. 

===== 

1933 

Op 19 april werd besloten om een belletje aan de collectezak te doen, omdat men vaak z’n cent niet 

klaar had als de collectant langskwam. Voorwaar een zeer verstandige maatregel! 

1934 

Op 15 mei werd het voorstel van de voorzitter, om het kerkhof te vergroten in verband met het 

stijgende aantal werklozen, en hiervoor een werkverschaffingsproject te creëren, door het bestuur 

verworpen. 

Een ander plan van de pastoor, om de sloot achter de kerk te dempen werd op 17 juli aangehouden. 

Men was algemeen van oordeel dat er minstens nog 10 jaar werkloosheid zou zijn. Waarom dan zo’n 

haast maken. 

Een zoontje van de heer Dekker zou het orgelspel willen leren. Ofschoon men veel gevoelde voor 

opleiding aan een muziekschool, besloot men op 17 september, gezien de hoge kosten een andere 

weg te zoeken. 
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18 oktober: op uitdrukkelijk ‘verzoek’ is wethouder Molenaar lid geworden van de LTB. Een goed 

katholiek die als trouw lid van de neutrale Tuinbouwvereniging De Noord als laatste roomse vaarwel 

zegde. 

In deze vergadering gedenkt men P. Ooyevaar (geestelijk windgever), die sinds jaren orgeltrapper is 

geweest. Thans meent men te moeten overgaan op een elektrische windmotor. Kosten NLG 350. 

1935 

Op 25 april is van de gemeenteontvanger een dwangbevel ontvangen ten name van F. Lingerak 

wegens het niet betalen van de hondenbelasting. Er is beslag gelegd op een deel van zijn loon als 

organist. 

1936 

Op 20 februari wordt van de notaris bericht ontvangen dat door de heer J. Frans, landman te Schoorl, 

aan de kerk is vermaakt NLG 20.000 niet vrij van successie, welke ongeveer NLG 2.000 bedraagt. Een 

ongewone gift als men bedenkt dat de heer Frans tot de Gereformeerde Gemeente behoorde. De 

erfenis wordt dan ook door de familie betwist. 

Van een mevrouw uit Amsterdam werd een schuldvordering van NLG 2.300 door middel van 

kapelaan Langedijk aan de parochie ter hand gesteld. Deze gelden waren in 1927 uitgeleend door 

pastoor Willemse, wiens gehele nalatenschap aan de kerk was vermaakt. 

1937 

18 februari: Aan D. Kamper (Dirk van Hein) zal voor het graven van een graf worden betaald: Eerste 

Klas NLG 5,-; Tweede Klas NLG 3,- en Derde Klas NLG 2,50. 

Aan het graven van een Eerste Klas graf zat blijkbaar meer werk. Of was de afwerking beter? 

Op 16 maart blijkt dat het legaat van J. Frans eindelijk is uitbetaald. 

Het blijkt niet nodig te zijn om de organist tegen ziekte en ongevallen te verzekeren (Freek verdiende 

zeker te veel). 

Op 22 juli worden de volgende schilderwerken gegund: 

- Pastorie en bijbehoren Jac van Baar NLG 342 

- Zusterschool T. van Baar NLG 413 

- Woonhuis meester Koot M. Pronk NLG 230 

J. van den Berg heeft geklaagd dat het betalen van het dubbeltje in de kindermis van 9 uur steeds 

slechter wordt. 

Op 21 augustus is van de parochie Tuitjenhorn NLG 500 aflossing ontvangen. Dit geld zal worden 

gebruikt voor het onderhoud van het Patronaat en het Zusterhuis (als ‘Haarlem’ dat maar goedvindt). 

5 november: als er eens voldoende middelen zouden zijn, moest de kerk nodig eens grondig 

schoongemaakt en geschilderd worden. 

1938 

Op 17 februari vraagt juffrouw De Wit ontslag aan wegens huwelijk. Juffrouw Nelie Timmer van de 

Bewaarschool vraagt ontslag wegens huwelijk. Vrouw Commandeur wenst wegens ouderdom 

ontslagen te worden als schoolwerkster. Mejuffrouw Gré Spaan vraagt ontslag als kerkwerkster 
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wegens verandering van betrekking. 

Een algehele ontwrichting in het personeelsbestand van de kerk. 

Voor de school zouden worden gevraagd de meisjes van C. Blokker (mooi kort bij) en voor de kerk 

zou een beroep worden gedaan op meisjes uit de parochie, uiteraard gratis. 

De gasfabriek wil in de kerk een verwarming plaatsen. 

Besproken werd een plan op te zetten tot het stichten van een Tehuis voor Ouden van Dagen. 

Op 1 augustus wordt van de notaris bericht ontvangen, dat wijlen P. Kamper (Betje Besteman) aan de 

kerk NLG 2.000 heeft vermaakt. 

Het wordt langzamerhand vervelend dat de kerk niet kan beschikken over een koster. Besloten wordt 

om Ambr. Lingerak hiervoor te vragen. Twee dagen per week en ’s morgens enkele uren. 

Kostenraming NLG 7,50 per week. 

Op 19 september is in de keuken van de pastorie een nieuw gasfornuis geplaatst welke door de 

pastoor zelf is betaald. 

Op 2 oktober is pater Reigersberg waarnemend voorzitter wegens ziekte van pastoor Brinkman. Op 3 

november is kapelaan Schoonderwoerd waarnemend voorzitter. Deze deelt mede dat door de 

pastoor ontslag is aangevraagd en dat de kapelaan is benoemd tot tijdelijk pastoor. 

Zolang onze financiën niet beter zijn dan thans, hoeft men niet te rekenen op toestemming tot het 

plaatsen van een gasverwarming of het aanstellen van een koster. 

Op 15 november wordt pastoor G.A. Jongejan benoemd tot pastoor der parochie. 

Uit een rapport van de Dekenale Inspecteur blijkt, dat de reparaties aan het kerkgebouw NLG 10.000 

zullen gaan kosten. Besloten werd tot instelling van het zogenaamde dubbeltjesfonds en meisjes te 

vragen alle weken dit dubbeltje op te halen. 

Op 22 december blijkt dat het verzoek aan de parochie om wekelijkse bijdragen goed is geslaagd. 

Aan inkomsten komt het neer op NLG 1.600 per jaar, terwijl aan directe giften NLG 450 is ontvangen. 

‘Haarlem’ heeft toestemming gegeven om reparaties te mogen uitvoeren tot een bedrag van NLG 

7.000. De verwarming werd niet toegestaan.  

Door de weduwe Jn. Vreeker is vermaakt een legaat van NLG 55. 

1939 

Op 20 juli is de heer Jac de Nijs (armmeester) benoemd tot opvolger van de heer K. Kossen, die naar 

Alkmaar is vertrokken.  

Met B&W heeft een onderhoud plaatsgehad omtrent verlegging van de sloot achter de pastorie. 

Indien de werkloosheid zal blijven is er wel kans dat dit binnenkort zal gebeuren. 

Op 2 november werd het overlijden herdacht van K. Tesselaar, die zeer veel voor de kerk heeft 

gedaan. De landerijen zijn vrijgekomen en besloten werd deze aan zijn zoon Jan te verhuren onder 

beding dat de stekels langs de rand van het voetbalveld zouden worden verwijderd. 

Op 14 december zal de voorzitter een informatief onderhoud hebben met moeder overste over het 

stichten van een Gesticht voor Ouden van Dagen. 
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1940 

Op 15 januari wordt van ‘Haarlem’ toestemming ontvangen voor het plaatsen van een verwarming. 

Het heeft lang geduurd, maar het is toch verkregen. 

De kosten arbeidsloon voor het omleggen van de sloot achter de pastorie zijn op 9 september 

berekend op NLG 2.000. De kosten voor de kerk zijn geraamd op NLG 1.500. Besloten werd, dit werk 

te doen uitvoeren. 

De kosten van de verwarming blijken op 9 december te zijn berekend op: 

 Kachel NLG 1.525 

 Bijwerk NLG 1.690 

 Architect NLG     169 

Met kerstmis zal de verwarming vermoedelijk kunnen worden gebruikt. 

1941 

Op 6 januari maakt de voorzitter bekend, NLG 2.300 van een onbekend te blijven persoon te hebben 

ontvangen. Besloten wordt om voor dit bedrag centrale verwarming te laten aanleggen in de 

pastorie ad NLG 1.500, en het restant te gebruiken voor de nieuw te graven sloot achter het kerkhof. 

Op 21 januari blijkt de prijsopgaaf voor de CV toch tegen te vallen: NLG 2.600. Er moesten nog wat 

bezuinigingen worden toegepast ad NLG 300, anders zou de gift niet eens toereikend zijn. En het was 

toch wel duidelijk dat ze hiervoor was bestemd. 

In de week na 17 oktober zal er een vergadering worden gehouden ter bespreking Ruilverkaveling 

Grebpolder. Een lid van het kerkbestuur zal hier naartoe gaan. 

Eind november zal zuster Monica 12 ½ jaar werkzaam zijn als keukenprinses bij de zusters. Als cadeau 

ontvangt zij van de kerk tweeduizend stookturven. 

1942 

Freek is dit jaar 50 jaar organist. Als dank voor het vele werk zal zijn salaris met NLG 50 per jaar 

worden verhoogd tot NLG 325. 

Op 22 november, het feest van de heilige Cecilia, zullen Freek en C. Slijkerman worden gehuldigd. 

Het salaris van de dirigent wordt verhoogd van NLG 100 tot NLG 150. 

1943 

Op last van de Duitse bezetters zijn de kerkklokken op 25 maart weggehaald. 

1944 

Op 19 juli informeert de voorzitter naar de plannen voor het rusthuis. Er is een comité gevormd, 

maar dit heeft vanwege de oorlog nog niets kunnen doen. 

1945 

Op 5 april blijkt dat twee legaten tot een totaalbedrag van NLG 3.500 aan de kerk worden vermaakt. 
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Het kerkhof wordt geïnspecteerd en men is van mening dat dit nodig vergroot dient te worden. Een 

tuinarchitect wordt in de arm genomen, teneinde een plan te kunnen ontwerpen. 

Op 10 september wordt van ‘Haarlem’ bericht ontvangen dat kerkenplaatsen niet meer bij opbod 

mogen worden verkocht. Een wijs besluit, al was niet iedereen het ermee eens. 

Voor de vergroting van de kerk is in 1945 NLG 25.000 bijeengebracht. 

1946 

Op 21 januari krijgt Schiebroek, de brievengaarder, de stoel toegewezen van J.B. Reynders. 

Op 4 juli blijkt dat de oude klokken niet meer terugkomen en de pastoor zal eens informeren naar de 

prijs van een A- en een B-klok, met een elektrische luidinstallatie.  

Besproken wordt tevens de bouw van een zwemgelegenheid. Misschien zou de uitkomende grond 

kunnen worden gebruikt voor ophoging van het nieuwe kerkhof. 

Op 11 november zou worden geïnformeerd of de pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk niet 

tot tehuis voor ouden van dagen kon worden ingericht. 

In 1946 is voor de vergroting van de kerk NLG 2.912 bijeengebracht. 

1947 

Op 23 februari wort voorgesteld een geluidsinstallatie in de kerk te doen aanbrengen, daar de 

predikant achterin de kerk niet is te verstaan. 

De jaarlijkse actie voor de vergroting van de kerk bracht dit jaar NLG 2.507 op. 

In november wordt gemeld dat de nieuwe klokken voor Kerstmis zullen arriveren. Er wordt een 

schadevergoeding van het Rijk ontvangen voor de indertijd gestolen klokken voor een bedrag van 

NLG 2.832. 

1948 

Op 9 februari blijkt dat opnieuw twee legaten aan de kerk zijn vermaakt, tezamen groot NLG 4.000. 

In dit jaar bracht de actie voor de grotere kerk NLG 1.897 op. 

Op 6 september wordt het monsterkussentje door het kerkbestuur goedgekeurd. Ieder plaats zal van 

een exemplaar worden voorzien. 

Op 17 oktober wordt besloten om een woning te bouwen aan de Oudewal 13 voor het hoofd van de 

tuinbouwschool, daar geen andere woning in het dorp beschikbaar of geschikt blijkt te zijn. 

1949 

Door de kerk wordt naarstig gezocht naar een oplossing voor het huis voor ouden van dagen. De 

woningnood is zeer nijpend en men hoop hierdoor iets meer ruimte te krijgen. 

1950 

Op 16 februari wordt de bouw van een nieuwe jongensschool ter sprake gebracht. Op 3 augustus 

wordt vermeld dat een verzoek tot de bouw van deze school bij de gemeente zal worden ingediend. 
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1951 

Op 14 februari wordt gemeld dat de nieuw te bouwen jongensschool zal worden gebouwd aan de 

zuidkant van de pastorie op het land van K. Tesselaar. 

Voor het geven van de pauselijke zegen heeft de voormalige pastoor vier keer NLG 18 

voorgeschoten. Hij zou dit gaarne terugontvangen (zouden de vier koorzangers ter gelegenheid van 

hun jubileum niet liever een kistje sigaren hebben gehad dan de pauselijke zegen?). 

1952 

De nieuw te bouwen school zal voor dit jaar niet op de urgentielijst worden geplaatst. De 

tuinbouwschool is te klein en er bestaan plannen om nieuw te bouwen op het land van de kerk. 

Op 30 september wordt een verzoek gedaan aan ‘Haarlem’ om aan de zuidkant van de pastorie een 

thuis voor bejaarden te mogen bouwen. De Jongensschool zal ergens anders moeten worden 

gebouwd. 

Op 22 november is Freek 60 jaar organist. 

Op 4 december is een aanvang gemaakt met het herstel van de muren in de kerk. De bouw van een 

gymnastieklokaal is door de inspecteur voor Lichamelijke Opvoeding op de urgentielijst geplaatst. 

1953 

Op 15 oktober wordt gemeld dat grond voor het bejaardenhuis aan de gemeente zal worden 

verkocht voor zeventig cent per m2, hoewel de gemeente zestig cent meer dan genoeg vond. 

1954 

De Grebpolder wordt verkaveld en aangezien de kerk hier maar een klein stukje land heeft, besluit 

men op 11 maart om het maar te verkopen. 

Op 2 augustus wordt de goedkeuring van de minister ontvangen voor de nieuw te bouwen 

jongensschool. Op 20 november zal de aanbesteding plaatsvinden. De grond wordt aan de gemeente 

overgedragen voor vijftig cent per m2. 

De gunning is op 22 december gegaan naar de laagste inschrijver, namelijk G. Kuiper uit De Weere, 

Hoogwoud. Prijs NLG 184.290. 

1955 

Op 18 oktober wordt gemeld dat de opening van de school is bepaald op 8 februari 1956 om 10.00 

uur. 

1956 

Op 6 juli blijkt dat de verwarming van kerk en pastorie moeten worden vernieuwd. Oliestook zou de 

oplossing zijn. Geraamde kosten NLG 16.000. Begroting kosten reparatie toren NLG 11.000. 

Uit de twee enveloppenacties voor de toren was reeds NLG 8.000 bijeengebracht, maar waar de rest 

vandaan te halen?? 

1957 
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De vergroting van het kerkhof staat nog steeds op het verlanglijstje. Geraamde kosten NLG 7.500. 

1958 

Kerk en pastorie zijn dringend aan onderhoud toe. 

1959 

Met het herstel van de verlichting is alvast begonnen, daar hier ernstige gebreken aan zijn 

geconstateerd. Kosten NLG 3.000. 

Besloten werd weer eens een inzamelactie te houden. Totale opbrengst NLG 11.350. Kosten 

schilderwerk NLG 8.500. 

Aan het einde van dit jaar is aan restauratiewerkzaamheden uitgegeven NLG 20.000. 

1960 

Op 15 juni wordt besloten dat de parochie het graf van J. Frans te Schoorl, van wie de kerk indertijd 

NLG 20.000 ontving, als geen mens anders het doet, zelf zal bijhouden. Toch niet meer dan een 

staaltje van plicht. 

Op 3 augustus wordt van ‘Haarlem’ toestemming ontvangen om het fonds voor een grotere kerk op 

te heffen. 

De kosten van de uitgevoerde reparatie van dak en goten aan de zuidzijde van de kerk bedroegen 

NLG 1.580. 

1961 

Het veertigjarig jubileum van Zwarte Wullem als jeugdleider. Een man die iedereen op dit gebied ver 

vooruit was. 

1962 

Het herstel van het orgel door de firma Pels kostte NLG 3.500. De restauratie van het jeugdgebouw 

gaat de kerk een slordige NLG 11.000 kosten. 

Het herstel van het orgel is niet voldoende gebleken; het orgel dient grondig te worden 

gerestaureerd. Kosten NLG 11.490. 

1963 

Op 19 september wordt vermeld dat de vergroting van het kerkhof kan worden uitgevoerd voor 

NLG 19.000. Enige dagen later komt echter een nieuwe offerte binnen voor NLG 16.500 en het werk 

wordt aan aannemer Daalder gegund. 

Op 3 december blijkt dat een algehele restauratie van het patronaat NLG 75.000 zal gaan kosten, 

aldus begroot door de architect. 

1964 

Op 1 april wordt goedkeuring van het bisdom ontvangen om het patronaatsgebouw ‘om niet’ te 

doen inbrengen in de Stichting Dorpshuis. 
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1966 

Op 13 december wordt bekend dat de elektrische luidinstallatie en een mechanisch angelusapparaat 

(waar in 1947 reeds over is gesproken) thans kunnen worden aangeschaft. Kosten nu totaal 

NLG 2.965. 

1967 

J. Mosch alias J. Bijl alias J. Pekel vermaakt aan de kerk en de Stichting Bejaardenzorg een bedrag van 

NLG 13.000 en een klein half bunder land. 

1968 

Willem Buiter doet een bod op de communiebank van NLG 200. 

1969 

Pastoor Peereboom heeft per 1 december 1969 zijn ontslag aangevraagd. 

1973 

De overdracht van het huis van schipper Bakker zal per 21 augustus plaatsvinden aan de firma Stam. 

En dat mag ook wel eens na bijna twintig jaar onderhandelen! 

1974 

Aan de kerk is gelegateerd ’t Laag van Bakkum’ groot 1.06.56 ha. 


