
trouwen? dopen? 
huren? dat kan! 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer N.M. Koelemeijer,  
075 642 34 31,e-mail nm.koeleijer@quicknet.nl 
of met de heer K. Besemer, 075 642 15 71, 
e-mail karel.besemer@hetnet.nl.
Raadpleeg voor huurprijzen het inlegvel of kijk 
op www.sohk.nl.

vrienden van 
de jisperkerk 
De Vrienden van de Jisperkerk dragen 
financieel bij aan de instandhouding van dit 
monument. De Vrienden ondersteunen en 
stimuleren de ontwikkeling van het kerkge-
bouw tot cultureel middelpunt van Jisp. 
Met een donatie van minimaal 20 euro bent 
ook u vriend van de Jisperkerk en helpt u mee 
dit prachtige monument te bewaren voor de 
toekomst. Stuur vandaag nog een e-mail aan 
vriendjisperkerk@hetnet.nl. en meld u aan als 
vriend. Of stort uw bijdrage op bankrekening 
3051678.

stichting oude  
hollandse kerken
De kerk van Jisp is eigendom van de Stichting 
Oude Hollandse Kerken (SOHK). De SOHK is 
opgericht in 1975. De doelstelling van de 
stichting is het behoud van monumentale 
kerkgebouwen in de provincies Noord- en 
Zuid-Holland en het bevorderen van de 
belangstelling voor deze monumenten.
De SOHK heeft thans tien kerken in eigendom, 
waarvan negen in de provincie Noord-Holland. 
Deze kerkgebouwen staan in Beets, Kwadijk, 
Oudendijk, Haringhuizen, Oosthuizen, 
Schermerhorn, Westzaan en Beverwijk. De 
kerk van Jisp niet beschikbaar? Dan is uitwijken 
naar een andere SOHK kerk altijd mogelijk!
Kostbaar bezit, wie steunt? Voor 25 euro per 
jaar steunt u de SOHK. Online aanmelden als 
donateur op www.sohk.nl.  

Stichting 
Oude 
Hollandse 
Kerken

Uitgave Stichting Oude Hollandse Kerken

Samenstelling Brigitte Linskens

Vormgeving Biskaje, Leiden

Fotografie Peter van Dael en Roos Koole

Druk Puntgaaf drukwerk, Leiden
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een groene oase
De kleine kerk van Jisp is samen met het 
raadhuis uit 1650 fraai gelegen op een 
omgracht groen terrein. Dit geeft de kerk in 
ieder seizoen een ander prachtig aanzien.  
De kerk is bereikbaar via een brug over de 
wegsloot. Kerk en raadhuis vormen een fraai 
ensemble midden in het langgerekte lintdorp. 
al in de 15e eeuw stond hier een kerk. De 
huidige zaalkerk met houten tongewelf en 
houten geveltoren stamt uit 1822. 

een rijke inventaris
Binnen ademt de kerk schoonheid en 
beslotenheid. De zeventiende-eeuwse 
inventaris is afkomstig uit de vorige kerk. 
Bezienswaardig is de rijk gedecoreerde 
hangende preekstoel voorzien van Korinthi-
sche zuiltjes en rondboogpanelen. Onder de 
preekstoel een stenen pelikaan die haar 
jongen voedt met haar bloed, een bekend 
Christussymbool. ervoor staat een doophek 
uit 1667 met twee koperen doopbogen, 
versierd met dolfijnen. Het doophek is 
versierd met gesneden allegorische voorstel-
lingen van Geloof, Hoop en Liefde. eveneens 
op het doophek een rijk bewerkte lezenaar 
met het gemeentewapen. De kerkenraads-
banken zijn eveneens voorzien van sierlijk 
houtsnijwerk op panelen en deuren. Het 
geheel wordt bekroond door drie schitte-
rende koperen kaarsenkronen.

beroemde namen
Bijzonder zijn de fraaie oude grafzerken.  
er liggen er meer dan honderd, de meeste 
gemaakt van een donkere, harde steensoort. 
De zerken zijn alle afkomstig uit de grote 
voorganger van deze nieuwe kleine kerk.  

Ze zijn voorzien van prachtige decoraties en 
inscripties met de namen van burgemeesters, 
walvisvaarders en olieslagers. Deze zerken 
vertellen veel over de geschiedenis en de 
bewoners van Jisp en de Zaanstreek. Kijk even 
naar de twee stenen van de ‘Leedsetters’, een 
zerk vermeldt de datum 1606. Leedsetters of 
chirurgijnen behoorden tot de notabelen van 
het dorp. Jisp herbergde in die tijd beroemde 
leedsetters. Van heinde en verre kwamen 
patiënten voor een behandeling van gebroken 
ledematen. 

nieuw gebruik
Sinds 2006 is de kerk eigendom van de 
Stichting Oude Hollandse Kerken. De kerk is 
in 2009 geschikt gemaakt voor multifunctio-
neel gebruik. Naast kerkdiensten vinden er 
concerten, vergaderingen, lezingen en andere 
activiteiten plaats. Beroemd zijn de drukbe-
zochte concerten bij kaarslicht. 
Het romantisch gelegen kerkje is aangewezen 
als officiële trouwlocatie. een receptie na de 

Stichting Oude Hollandse Kerken

huwelijkssluiting is mogelijk. Het monument is 
tevens te huur voor het vieren van jubilea of 
andere festiviteiten. 

praktische informatie
De plaatselijke commissie Jisp beheert en 
exploiteert de kerk. De inkomsten zijn 
bedoeld voor restauratie en onderhoud van 
het monument. De kerk beschikt over een 
tuin en extra vergaderkamer op het orgel-
balkon. Verder over verwarming, geluids-
installatie, podium, vestibule, toiletten, 
invalidentoilet en een modern geoutilleerde 
keuken. er is parkeergelegenheid bij de kerk. 
Capaciteit kerkzaal maximaal 160 bezoekers, 
balkonkamer 25.
Catering is mogelijk.


