
     Gereformeerd Evangelisatiewerk 
in het FOREESTENHUIS  
1933-1938 
 
In het begin van de twintigste eeuw 
liepen de kosten op van het onderhoud 
van het Foreestenhuis. Al in 1923 werd 
daarom overwogen om het gebouw te 
verkopen en samenwerking te zoeken 
met de Doopsgezinde Gemeente in 
Hoorn, maar daaraan is toen verder 
geen gevolg gegeven. De noodzaak 
om meer inkomsten te verwerven bleef 
echter dringen. Door de crisis droog-
den de subsidies voor noodzakelijke 
restauraties op en zo werd verhuur van 
delen van het gebouw onvermijdelijk.  
 

De pastorie kwam vrij na het vertrek 
van de familie Klaver in augustus 
1933. Maar er moest eerst wel wat ge-
beuren om de pastorie geschikt voor 
verhuur te maken. Zo had de familie 
alle lichtknopjes verwijderd en was de 
elektrische bedrading beschadigd ge-
raakt.  
 

Er volgde een grootscheepse opknap-
beurt: de vestibule en de benedenka-
merplafonds werden schoongemaakt, 
bijgewerkt en gewit door stuka-
door/kunstenaar Gerard Lückens, ter-
wijl koster Van Harderwijk alle kamers 
van een nieuw behang voorzag. De 
elektra werd op correcte wijze geïnstal-
leerd en met hulp van een lid van Oud-
Hoorn kwam er  zelfs een ondergrond-
se kabel om stucwerk te ontzien. Het 
vestibulelicht werd op de meter van het 
huis aangesloten, deuren in de kelder 
werden vastgezet en ruiten ingezet 
door de heer Harder. Ook werden er 
huissleutels bijgemaakt, omdat er maar 
één was achtergelaten. Daarna was de 
pastorie klaar om huurders te ontvan-
gen.  
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Conciërgewoning 
 
 

De eerste gegadigde die zich meldde 
was de Gereformeerde Kerk. Deze 
gemeente telde op 15 oktober 1933 
294 belijdende leden en 336 doople-
den, behorende tot 117 gezinnen. Het 
kerkgebouw in de Korte Achterstraat 
bood geen ruimte voor het evangelisa-
tie- en het jeugdwerk.  
 

Per brief van 16 september 1933 ver-
zocht ds. Dijkstra of zijn gemeente de 
voormalige remonstrantse pastorie 
mocht gebruiken “voor onze christelijke 
actie d.w.z. voor vereenigingen en 
evangelisatiesamenkomsten”. Ook zou 
er een conciërge komen wonen.  
 

Het bestuur, zoals de kerkenraad zich 
in die tijd noemde, onder voorzitter-
schap van da. Van Dalfsen (de al-
lereerste vrouwelijke voorganger in 
Hoorn !), stond hier welwillend tegen-
over: het pand zou zo bewoond en on-
derhouden worden. Dus werd er een 
vergadering belegd met beide kerken-
raden, waar een jaarhuur werd vastge-
steld van fl. 350 met vrij water.  
 

Het gebouw werd vooreerst voor twee 
jaar verhuurd, ingaande 1 november 
1933. Het opstellen van het huurcon-
tract kostte nog heel wat tijdrovende 
besprekingen: de Remonstranten wil-
den graag hun vrijheid gewaarborgd 
zien, maar de huurders wilden ook zo 
veel mogelijk hun gang kunnen gaan. 
Het contract werd dan ook pas op 30 
november ondertekend. 

Gebouw voor Christelijke Belangen 
 

Op 9 november wapperde de driekleur 
aan de gevel van het Foreestenhuis, 
want de nieuwe huurder deed ’s 
avonds op feestelijke wijze zijn intrede 
in het ‘Gebouw voor Christelijke Be-
langen’, zoals de huurder het gehuurde 
betitelde.  
 

De pastorie was veranderd in een 
complex van vier lokalen bestemd voor 
gewone vergaderingen en een zaal 
voor bestuursvergaderingen, plus een 
conciërgewoning.  
 

Op de bel-etage waren de twee ka-
mers links in het gebouw en het zijka-
mertje verhuurd, op de eerste verdie-
ping de balkonkamer en de kamer bo-
ven de consistoriekamer. De conciër-
gewoning was waarschijnlijk in het ge-
deelte recht boven de twee gehuurde 
ruimten op de bel-etage. De kelder, de 
tuinkamer uitgezonderd, en de zolder 
bleven de Remonstranten zelf gebrui-
ken. En een half uur voor een dienst 
mocht de predikant gebruik maken van 
het zijkamertje naast de hal. 
 

De openingsplechtigheid vond in de 
beneden lokalen plaats. Ds. Dijkstra 
opende met Psalm 68:10  gebed en 
schriftlezing. Daarna volgden  diverse 
toespraken en koor ‘Asaf’ gaf drie lie-
deren ten beste. Daarna kregen de 
bezoekers de gelegenheid om de za-
len te bezichtigen.  
 

In zijn jaarverslag rept ds. Dijkstra over 
de verhuizing van koster Pieter Homan 
naar het Foreestenhuis, “waar het cen-
trale punt van onze evangelisatiearbeid 
gevestigd is [...]Hij wone daar, als Con-
tra-Remonstrant ter eener zijde, met 
de Remonstranten ter anderer zijde en 
dat in vrede, onder één dak.”  
 

Het getuigt van de tolerantie der Re-
monstranten dat zij de orthodoxe belij-
ders van de ‘De 5 Artikelen tegen de 
Remonstranten’ in hun eigen huis on-
derdak boden. Vreugde dus bij de   



Gereformeerden, maar de nadelige 
gevolgen van de verhuur werden al 
snel duidelijk.  
 

Het Foreestenhuis bruiste in die dagen 
van energie, want de Gereformeerde 
kerk, die toen sterk op evangelisatie 
gericht was, kende veel activiteiten. 
Minstens drie avonden per week waren 
er Gereformeerden in het gebouw ac-
tief.  
 

Op maandag de Jongens Vereniging 
op Geref. Grondslag  “’t Mosterdzaad-
je” en het Geref. Gemengd Zangkoor 
“Con Amore”,  op donderdag Geref. 
Mannen Vereniging 'Calvijn' en het 
Geref. Evangelisatie-zangkoor “Asaf”. 
Vrijdags de 31 leden van Meisjes Ver-
eniging op Geref. Grondslag “Sursum 
Corda”. En dan waren er ook nog de 
kinderen van “In Lentebloei” en “De 
jonge Samuel”, die waarschijnlijk op 
woensdagmiddag club hielden (er is 
daarvan geen materiaal bewaard ge-
bleven).   
 

In de vooravond tussen 7.30 en 8 uur 
kwamen de bezoekers binnen en dan 
was het een drukte van belang in ves-
tibule en trappenhuis. Voor de Remon-
stranten, die aan hun rust gewend wa-
ren, was de verandering wel even slik-
ken, want het gebouw bleek veel geho-
riger dan gedacht. 
 

De overlast zou uiteindelijk de oorzaak 
voor de beëindiging van de verhuur 
worden. Maar daarover in een volgend 
deel meer.... 
 

Ton Schuur 

 

Jaarverslag 2019. 
 
Dit jaar heeft er een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. In de vergadering van 
28 maart hebben Peter Kik en Wim 
Doekes afscheid genomen. Hun taken 
worden overgenomen door Irene Jitta 
voor de financiën en Hans Bakels als 
algemeen bestuurslid. 

Overige bestuursleden, Chris Luurse-
ma; voorzitter, Hans Visser; secretaris 
en Gerrit Hartog; bouwkundige zaken. 
Op Joost Büchner kunnen wij een be-
roep doen voor bouwtechnische vra-
gen. 
De eerste feestelijke activiteit was het 
in gebruik nemen op 11 januari van het 
orgel, met een duidelijk uitleg van de 
werkzaamheden door Elbertse B.V. en 
een kort orgelconcert, ingeleid en ge-
geven door de heer H. Verhoef. 
De lekkage in de diepe kelder hield ons 
ook dit jaar weer bezig. Een uitvoerige 
beschrijving van het probleem staat in 
de informatiebulletin nr. 15. 
Het stucwerk aan de oostelijke buiten-
wand werd door de Fa. Hoorn80 aan-
gesmeerd. Afwerking binnen moet nog 
plaatsvinden als de muur droog is. 
 
De Monumentendag op 14 september 
werd weer zeer goed bezocht. Het 
aantal bezoekers was weer groter 
(plus/minus 700) dan vorig jaar. De 
zolderverdieping met oude dakcon-
structie blijft een trekker. 
 
Op 25 november is er nieuwe vloerbe-
dekking gelegd in de consistoriekamer 
en de voorhal door de firma “Decoret-
te”. Gekozen is voor een sterke, duur-
zame en makkelijk te reinigen uitvoe-
ring. 

 
 
Het bulletin kwam dit jaar 2 maal uit. 
Huurders waren ook dit jaar Polder-
vondsten BV en Brand Nieuw Commu-
nicatie.    
Hans Visser, Secretaris. 
 



Financieel verslag 
(Verkort verslag. Op de site komt een uit-
gebreid verslag). 

 

Balans  31-dec-2019 31-dec-2018 

 
EUR EUR 

   
Vlottende activa 

  
 vorderingen               9.132                150  

Liquide middelen              8.066             8.044  

   

 
           17.198             8.194  

   
Vermogen 

  
Stand 31 december             10.813             8.194  

Schulden op korte termijn 
 

RC Do-Re Hoorn               6.385                    -  

   

 
           17.198             8.194  

 
Baten en Lasten  

  
 

2019 2018 

 
EUR EUR 

Ontvangsten 
  

Subsidies            11.257           56.000  

Donateurs              4.143             3.345  

Overige opbreng-

sten 
               892             1.402  

   

 
           16.292           60.747  

   Uitgaven 
  

Orgelrestauratie                    -           58.902  

Onderhoudskosten              6.575             3.333  

tapijt               6.385                    -  

diverse kosten                712                545  

   

 
           13.672           62.780  

   

Saldo              2.620            -2.033  

 

 

 

 

Uw Bijdragen 
De orgelrestauratie is achter de rug, 
maar de volgende kosten komen er al 
weer aan. Uw gift blijft dan ook zeer 
welkom.  
Uw donatie is volledig aftrekbaar. Er 
zijn twee soorten giften. De gewone 
gift of de periodieke donatie. En als  
culturele ANBI wordt elke gift met 25% 
verhoogd voor de aftrek van het fiscale 
inkomen. 
 
Gewone gift. 
Gewone giften vallen onder de fiscale 
regelingen van een drempelbedrag en 
een maximum.  
 
Periodieke gift. 
Een groot voordeel van de periodieke 
gift is, dat er geen drempel of maxi-
maal aftrekbaar bedrag voor geldt. Er 
is geen notariële akte meer noodzake-
lijk en kan worden volstaan met een 
onderhandse akte. Dat is een over-
eenkomst tussen u en de stichting. 
Een kort berichtje aan de secretaris en 
hij stuurt u een overeenkomst toe. Het 
enige wat u moet doen is uw gegevens 
en het bedrag dat u gedurende de ko-
mende 5 jaar aan ons wil schenken op 
de overeenkomst invullen en na onder-
tekening aan ons opsturen. 
Na ondertekening door ons, sturen wij 
de overeenkomst weer aan u retour.  
 
Verhuur. 
De kerkzaal en de nevenruimtes zijn 
uitermate geschikt voor kleine bijeen-
komsten als lezingen, vergaderingen, 
feesten etc. 
U kunt kontakt opnemen met de ver-
huurcoördinator.  
Dirk Bontekoe,  
telefoon 06-3755 0031,  
mail adres dirkbontekoe@ziggo.nl  

mailto:dirkbontekoe@ziggo.nl

