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Het doel van de Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen is het genereren van 

financiële middelen waarmee het rijksmonument en toebehoren van de 

protestantse kerk te Hellendoorn in stand gehouden kan worden. In de 

volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd. 

 

Hieronder wordt kort verslag gedaan van de activiteiten van de stichting. 

Hoewel ze een bescheiden financieel resultaat opleverden, droegen ze zeker bij 

aan de bekendheid van de stichting en van het monument, aan het culturele 

gebruik van de kerk en vooral aan het draagvlak bij de Hellendoornse 

gemeenschap. 

Het bestuur beseft dat financiële middelen vooral verkregen moeten 

worden door gerichte subsidieaanvragen, door de jaarlijkse contributie van 

donateurs (die ‘noabers’ worden genoemd) en door de activiteiten. Het bestuur 

heeft de activiteiten met veel enthousiasme en inzet georganiseerd. Het bestuur 

hoopt dat het aantal donateurs (momenteel ongeveer 120) in de toekomst hoger 

zal worden. 

  

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2019 ongewijzigd gebleven: 

 

voorzitter: mevr. Tineke van Buren; 

penningmeester: dhr. Jan Podt; 

secretaris: dhr. Jeroen Piksen; 

lid: dhr. Ernst Haitsma; 

lid: dhr. Leo Hegeman; 

lid: dhr. Jan Dirk Wassenaar. 

 

Activiteiten 

 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei was prof.dr. Donald Sinnema uit Amerika, 

emeritus-hoogleraar theologie, bij onze stichting te gast. Op vrijdagavond 10 

mei las bestuurslid Jan Dirk Wassenaar in de kerk een lezing van Sinnema voor 

over de emigratie van tientallen Nijverdallers naar de prairies van Canada in de 

jaren van 1903 tot 1914, waarna Sinnema zelf vragen beantwoordde. Zijn 

grootvader woonde ooit op de Jipkesbelt, hij kerkte toen in ’n Oalen Griezen. Na 

afloop werd een brochure met de tekst van de lezing en tientallen historische 

foto’s ter beschikking gesteld. Vooral bij verre familieleden van emigranten 

vond die gretig aftrek. Na de zeer geslaagde bijeenkomst in de kerk, waar 

ongeveer honderd belangstellenden waren, was er volop gelegenheid om 

Sinnema en elkaar in de Leerkamer te ontmoeten. Er lagen heel wat fotoalbums 

en genealogische overzichten op de tafels.  



Op 20 mei zijn twee oude onveilige houten torenladders vervangen door 

prachtige eikenhouten schipperstrappen. Dat kon dankzij een bijzondere 

eenmalige bijdrage. De trappen zijn door vrijwilligers gemaakt en aangebracht. 

Nu kunnen bezoekers de torenklokken en de gewelven op veilige wijze 

bezoeken. De kerkgidsen zijn zeer ingenomen met deze verbetering. 

 

 
   

Op 22 juni verzorgde het dirigeertalent Jurriaan Poesse een try-out concert ter 

voorbereiding op zijn examen voor de conservatoriumopleiding Bachelor 

Koordirectie. Medewerking werd verleend door het Vocaal ensemble Cordier, 

dat voornamelijk uit studenten bestaat. Er werden werken uitgevoerd van onder 

anderen Elgar en Schütz. De avond werd door ongeveer 85 bezoekers 

bijgewoond. Na het concert was er een geanimeerde nazit in de naastgelegen 

pastorietuin met een hapje en, tegen betaling, een drankje. 

  

Op 30 juli was de stichting actief op jaarlijkse schapenmarkt. Zowel kerk 

als toren konden onder leiding van gidsen worden bezichtigd. Twee jongeren 

organiseerden aan de Dorpsstraatzijde van de kerk voor kinderen een grabbelton 

en de mogelijkheid om je gezicht te laten schminken. Er waren ruim honderd 

bezoekers, waaronder veel gezinnen. Velen doneerden een vrije gift. Deze 

activiteit werd zeer gewaardeerd en zal volgend jaar worden uitgebouwd. De 

kerk verwelkomde ongeveer 130 bezoekers. 

 

Op 14 september was ‘n Oalen Griezen opengesteld in het kader van Open 

Monumentendag. Het landelijke thema was ‘plekken van plezier’. De kerk 



gonsde van activiteit. Doorlopend werd een fraaie powerpoint-presentatie over 

trouwen in de kerk op de beeldschermen getoond. In samenwerking met 

museum Erve Hofman werden twee prachtige bruidsjurken uit de vorige eeuw 

tentoongesteld. Speciaal voor deze dag werden de eeuwenoude trouw- en 

doopboeken van de voormalige Hervormde Gemeente te Hellendoorn, in 

bewaring bij het HCO (Historisch Centrum Overijssel), tentoongesteld. Velen 

hebben gezocht naar sporen van hun voorouders. Naar schatting bezochten 

ongeveer 140 geïnteresseerden de kerk en de toren. 

  

In december organiseerde de stichting een kerstkaartenactie. Van een prachtige, 

door bestuurslid Jan Podt gemaakte foto van het gebrandschilderde kerkraam ‘de 

geboorte van Christus’ werden 750 kaarten verkocht, onder meer via de 

plaatselijke winkels Primera en Albert Heijn / Rob Lomans, die geheel 

belangeloos meewerkten. Ook was er een bestelmogelijkheid via het kerkblad 

‘Karkesproake’. De actie was in alle opzichten een groot succes en kan zeker 

herhaald worden. 

 

Financiële ondersteuning 

 

De in 2019 gehouden activiteiten hebben in totaliteit een positief financieel 

resultaat opgeleverd. Hier zij vermeld dat € 7.029,-- bijgedragen kon worden aan 

het onderhoud van ’n Oalen Griezen. Het gaat om de volledige financiering van 

de schipperstrappen en van werkzaamheden aan het torenkruis en het vergulden 

van de haan. Het financieel verslag 2019 staat op de website van de stichting. 

 


