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

Warmenhuizen. 

1976 

Een legaat groot NLG 3.000 is ontvangen. 

De Eerwaarde Zusters gaan aan het einde van het schooljaar vertrekken uit Warmenhuizen. Zij 

krijgen ieder een cadeaubon van NLG 25. 

1977 

Bij een jubileum krijgt  men NLG 3.000 voor de kerk ter vrije besteding. Het zal worden gebruikt voor 

de nieuwe verwarming. 

1980 

De kosten voor de restauratie van het orgel bedragen NLG 105.263. De gemeente zal twintig procent 

bijdragen. Monumentenzorg is niet thuis. 

1981 

Een gift van NLG 5.000 ontvangen voor de toren. 

1982 

De eerste fase van de torenrestauratie is afgesloten. Kosten NLG 72.000. De volgende fase zal na de 

winter worden uitgevoerd. 

1983 

Per 1 januari neemt het parochiebestuur de taken van het kerkbestuur over. 

Dit voorjaar zal een kerkenveiling worden gehouden ten behoeve van de beide Ursulakerken. 

============================================================================== 

Tot zover de tekst uit de uitgave ter gelegenheid van het eeuwfeest van de kerk, opgesteld en 

uitgegeven door P.A. Beemsterboer. 

Ik zal proberen uit notulen van na die tijd interessante aanvullende informatie te vinden. Daarvoor 

vraag ik wel uw geduld. 

Jos Schalkwijk, juni 2020. 

1999 

2000 

In dit jaar was er (opnieuw) gedoe met nabestaanden van niet-ingeschreven personen die na 

overlijden op het parochiekerkhof begraven wilden worden.  

Besloten tot aanleg van een gedachtenisbord waarop de kruisjes met de namen van overledenen 

worden gehangen tot een jaar na overlijden. 
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Verkoop melkquotum plus drie maanden pacht brengt NLG 82.817 op. 

2001 

Een anonieme schenking van NLG 6.000 ontvangen voor nieuwe kazuivels.  

De restauratie van de toren komt hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente. 

Offerte voor het plaatsen van vier exemplaren nooduitgangverlichting voor NLG 2.235 excl. BTW. Het 

parochiebestuur besluit het eerst nog maar even aan te zien omdat het niet noodzakelijk en ‘zeker 

niet mooi’ wordt gevonden. 

Begroting voor NLG 17.000 voor graafwerk voor drainage in de tuin alsmede een nieuw hek. Aanleg 

van betere voetpaden door de tuin wordt uitgevoerd door de tuinkabouters. 

De hamer van de grote klok is doorgeroest en hersteld. Ook de klokkenstoel is erg aan het roesten, er 

is een versteviging aangebracht. De architect gaat een tienjarenplan maken voor herstel van de 

toren. 

Van gemeente Harenkarspel een toekenning van totaal NLG 20.138 subsidie. Alles is ontvangen. 

Een bod van gemeente Harenkarspel op een kavel grond van 1.17.95 ha. voor NLG 22,50 per m2. De 

parochie denkt eerder aan NLG 50. 

Aanschaf computer printer en scanner voor NLG 2.750. 

Uit de nalatenschap van P. Jonker ruim NLG 112.000 ontvangen voor het restauratiefonds. Hiervoor 

worden gedurende vijf jaar missen gelezen en komt er achter in de kerk bij de opgang naar het koor 

een plaquette als de restauratie van de toren is afgerond. 

2002 

In verband met brandpreventie en veiligheid toch besloten om noodverlichting aan te laten brengen. 

Afscheid van pastoor Hendrik en welkom aan pastoor Van der Kooi. 

2003 

Begroting voor de restauratie van de toren komt op NLG 800.000, waarvan NLG 700.000 subsidiabel. 

Er wordt voor het eerst gesproken over het plaatsen van een gedenksteen voor doodgeboren 

kinderen. 

2004 

Er worden soms urnen in een graf geplaatst. Dit mag niet: ‘Graven zijn voor de graven. Een urn gaat 

in een urnenmuur’. 

De restauratie van de toren kan wel EUR 1 miljoen gaan kosten! 

2005 
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