
Activiteiten Witte Kerkje in 2014 

13 april: Donateursmiddag.  

Sprekers waren Jan Bremer en Robin Snouck Hurgronje. De hr. Bremer vertelde over zijn 

nieuwe boek, dat gaat over de geschiedenis van Huisduinen en Den Helder van rond 800 tot 

aan 1814.   De hr. Snouck Hurgronje sprak over Sail, Sailtraining en deinvloed daarvan op de 

deelnemende jeugd. Na afloop was er een hapje en een drankje. 

28 september: Beemster Accordeon- en Zangkoor. 

Een succesvolle middag met veel gezelligheid. 

25 oktober: Oosterdok 4. 

Enthousiast optreden van 4 jonge jazzmuzikanten.  

30 november: Jeroen Zijlstra 

De kerk zat vol, we hebben heel wat mensen af moeten zeggen. Groot succes en geweldige 

sfeer! 

13 december: Neva 

Een enthousiast Neva met een nieuwe zangeres had er echt zin in. Prachtige zang, mooie 

kleding. 

Het Gebouw 

Het onderhoud van het gebouw wordt voor zover dit betrekking heeft op de monumentale status van 

het gebouw en voor zover dit past binnen het PIP (dit is een periodiek  instandhoudingsplan, dat 

uitsluitend betrekking heeft op het Witte Kerkje, over een periode van 6 jaar) voor 65% gesubsidieerd 

door het rijk. Tenminste dat is over de periode van 2010 t/m 2015 het geval.  

Momenteel zijn wij bezig met een nieuw PIP over de periode van 2016 t/m 2021. Over die periode 

bedraagt de subsidie echter 50%. Het komt er op neer dat wil je subsidie ontvangen  je hetzelfde 

bedrag aan onderhoud moet besteden. Daarnaast doen wij veel onderhoud in eigen beheer. Daar zijn 

soms ook wel kosten aan verbonden, maar deze komen niet voor subsidie in aanmerking. Dit betreft 

met name schilderwerk en het reinigen van de witte buitengevels waarop regelmatig groene aanslag 

ontstaat. 

Zo is dit jaar het schilderwerk van de houten wanden in de kerk en in de keuken  keurig en op 

professionele wijze door een vrijwilliger uitgevoerd. Een andere vrijwilliger heeft zich ontfermd over 

de noordmuur. De groene aanslag is van die muur verwijderd. 

Een andere vrijwilliger heeft de nooddeur up tot date gemaakt door er een anti-panieksluiting op aan 

te brengen. Echt heel grote klussen, die voor subsidie in aanmerking komen, zijn er dit jaar niet 

geweest, maar dat kan ook niet elk jaar. 


