
Stichting Monument Dorpskerk 

De Stichting Monument Dorpskerk Wassenaar werd in 1984 

opgericht door Wassenaarse ingezetenen met als doelstelling een 

praktische bijdrage te geven aan behoud en restauratie van het 

cultuurmonument de Dorpskerk. Onafhankelijk van de 

Protestantse Gemeente te Wassenaar, eigenaar van het gebouw, 

is statutair ruimte gegeven aan een bestuur dat een weerspiegeling 

beoogt te zijn van vele geledingen in Wassenaar. Zo zitten in het 

bestuur vertegenwoordigers van de Wassenaarse pers, de 

historische vereniging "Oud Wassenaar", de 

winkeliersvereniging, de bankwereld, de kerkgemeente en de 

kring van architecten. De Dorpskerk wordt, behalve voor 

kerkelijke diensten, ook gebruikt voor culturele en openbare 

manifestaties, zoals lezingen, concerten, uitvoeringen en 

herdenkingen van plaatselijke of nationale aard. 

Waarom is de Stichting Monument Dorpskerk Wassenaar 

noodzakelijk? Bijdragen van kerk en overheid zijn onvoldoende 

om dit prachtige gebouw in stand te houden. Sinds het bestaan 

van de stichting werden onder meer forse bijdragen gegeven voor: 

• restauratie van keermuren en hekwerk langs de 

Duinrellweg; 

• restauratie van een 17e -eeuws schilderij "Ester voor 

Achasjwerosj"; 

• restauratie van de gebrandschilderde ramen 

("Moederraam" en "De Engelenzang"); 

• restauratie zonnewijzer aan buitenmuur consistorie; 

• restauratie van kapbinten; 

• aanbrengen zogenaamde klimijzers op de daken; 

• restauratie van meubilair en betimmering; 

• volledige vernieuwing van binnen pleisterwerk van 

muren;  

• restauratie en vervanging van muren, dak en houtwerk 

van de voormalige politiepost (cachot) in de Koorruïne; 

• herstel van muren Noorderkapel (vroegere sacristie); 

• hijsinrichting kaarsenkronen; 

• onderzoek luchtbevochtiging Hinsz-Van Dam-orgel; 

• vervangen van de galmborden in de toren. 

• Herstel wijzers en wijzerplaat 

• Herstel glas- en loodramen – meerjarige actie 

 

In totaal droeg de stichting inmiddels, dankzij giften en 

praktische steun, sinds de oprichting meer dan € 450.000,- bij 

aan dergelijke, vaak meerjarige projecten. Daarnaast werden ook 

bijdragen in natura geschonken, terwijl in 1992 een 

lezenswaardig boekwerk onder de titel "Uit de geschiedenis van 



de Dorpskerk Wassenaar" door de stichting kon 

worden uitgegeven. Ook hiervoor werden 

sponsorbijdragen verworven.  

In 2019 is een actie gestart om te bezien of de 

entree van de kerk verbeterd kan worden. De 

bestaande ingang is niet de originele en vaak 

hinderlijk voor mensen die minder valide zijn. De 

bedoeling was om allereerst een haalbaarheid studie 

te doen naar wat mogelijk en verantwoord is bij dit 

monument. Door het uitbreken van de COVID-19 

pandemie is hier helaas nog geen begin mee 

gemaakt, maar zodra dat weer wel kan zullen we dit 

verder oppakken.  

 

Mocht u hieraan willen bijdragen dan kunt u uw 

donatie storten op een van de bankrekeningen: 

NL59 RABO 0368 0541 44 t.n.v. Stg. Monument 

Dorpskerk 

NL37 INGB 0005 7824 94 t.n.v. Stichting 

Monument Dorpskerk Wassenaar 

 

Bij voorbaat dank. 

 

Voor nadere informatie: 

de heer E.A. van Hoek, telefoon 06 2397 2349 

Stichting Monument Dorpskerk Wassenaar 

p.a. Schoolstraat 42242 KH Wassenaar  

telefoon (070) 511 40 68 

 

 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE met betrekking tot de ANBI status: 

 

De Stichting Monument Dorpskerk is erkend als een culturele ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) 

 

De Stichting Monument Dorpskerk Wassenaar is erkend als een culturele ANBI. De consequentie is 

dat u giften aan de Stichting kunt aftrekken van uw inkomsten bij de opgave voor de 

mailto:ernst.van.hoek@planet.nl


Inkomstenbelasting. Omdat de Stichting ook een culturele ANBI is kunt u uw gift zelfs voor 125% 

aftrekken. Met de wet op ANBI’s zoals die met ingang van 2014 gewijzigd is betekent dit dat wij een 

aantal gegevens van de Stichting via internet openbaar moeten maken. Wij doen dat graag. 

Relevante gegevens vindt u hieronder. 

____________________________________________ 

Het fiscale nummer van de Stichting is: 8160.93.064. 

Het bestuur van de Stichting Monument Dorpskerk Wassenaar is ultimo 2013 als volgt: 

Voorzitter  N.P.C. (Niek) van Wijk 

Secretaris:  E.A. (Ernst) van Hoek 

Penningmeester: P.J. (Peter) Poot 

Leden:   Mevr. M.E.R (Margaret) de Vos van Steenwijk-Groeneveld 

   D. (Dick) den Ouden 

   L.J. (Leo) van Munster 

   R. (Robert) van Lit 

   E.J.J. (Eduard) Op ’t Landt 

 

Contact:  e-mail secretaris: ernst.van.hoek@planet.nl   tel:  06 2397 2349                           

Postadres :  Deijlerweg 166, 2241AK, Wassenaar.     

Formeel (bezoek) adres Stichting: p/a Kerkelijk Bureau PKN-Wassenaar, Schoolstraat 4, Wassenaar. 

 

Het doel van de Stichting is als volgt geformuleerd (Statuten artikel 2): 
  
1. De stichting heeft ten doel: bij te dragen aan projecten, welke bijdragen aan het in goede 

staat brengen en het in goede staat houden van de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente 
aan het Plein te Wassenaar als algemeen erkend monument. 

2.  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
a.  het identificeren van voor de Stichting geschikte projecten. Dit in overleg met de  het 

College van Kerkrentmeesters. Het projectmatig (doen) restaureren en onderhouden 
van door de Stichting voor uitvoering gekozen projecten in en rond de monumentale 
Dorpskerk;  

b.  het verkrijgen van en het voeren van beheer over financiële middelen ter 
verwezenlijking van de doelstelling; 

c.  het instellen van gezamenlijke commissies ter nader onderzoek en/of-begeleiding; 
d.  alle andere haar ten dienste staande wettige middelen. 

 

Voorbeelden van projecten uit het verleden zijn eerder op deze website te zien. 

Het project voor 2017 is vermeld in de brief die in het najaar 2016 is rondgestuurd aan 

geïnteresseerden in Wassenaar en omgeving. Hieronder volgt een kopie van deze tekst: 

 

 

Er is nog heel veel te doen aan deze schitterende kerk, uw hulp blijft heel welkom! 

Dank voor uw aandacht, 

 

Een financieel overzicht van het jaar 2020 wordt hieronder weergegeven.  

 

mailto:ernst.van.hoek@planet.nl
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Financiële situatie 31-12-2020 

 


