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In ons eerste jaarboek leek het mij een
aardige gedachte om meteen maar een
aftikel te wijden aan deze zo bijzondere
kerk in het dorp Nibbixwoud, temeer ook
omdat dit jaar de restauratie van de kerktoren gereed is gekomen. Wij mogen blij
zijn dat zoveel mensen ertoe hebben bij-

gedragen, dat deze restauratie tot een
goed einde is gebracht. Overigens is er
in het bijna 120-jarige bestaan van de
kerk al vele malen gerestaureerd en dat is
van groot belang geweest voor het behoud van `Het Sieraad van Westfriesland'
zoals deze kerk al direct na het gereed
komen van de bouw werd genoemd.
Gemakkelijk ging dit echter niet, want
zoals altijd was er vaak geld tekoil.

We gaan even terug naar het jaar 1863.
De nieuwe pastoor Kruijsen kwam naar
Nibbixwoud en trof daar een schamel
kerkje aan onder één dak met de pastorie,
na veel vijven en zessen in 1842 gebouwd.
Dit 21 -jarige krakkemikkige kerkje stond

wat meer naar het westen, dus in de richting Wognum. In 1865 schrijft onze pastoor dan ook aan de toenmalige bisschop
Wilmer in zijn rapport: `Waf i.k ht.er heb

acmgetroffen is erbarmelijk. Bij elke
regen ucm erig belang ujordt de muuT tot
binnerin uooral op twee plaatsen aan de
zijde door de regen doortrokken, zoodat
er salpeter door de kalk op uitslaat. Ook St. Cunerakerk met pastorie door A.C. Bleijs getekend
is gebleken dat de zinken goten zoouer de
hij dacht dat de klus te groot voor deze man was.
kerk strekt, oueral lakazien heeft, dat het zink een
Misschien viel de klus wél te klaren met iemand die
merigte grootere en kleinere scheurtjes heeft en
hem
kon begeleiden en na langdurig overleg viel de
geheel onbruikbaaT is geworden, dcLÍ alles zoo rottig
naam Bleijs, een Hoomse bouwmeester gespecialien uerteerd is dat het slechts brandhout is uan de
Trinste Soort'.
Kruijsen nam in diep geloof aan dat de Heer eens in
een stal geboren was, maar nu, zo meende hij, hoefde

seerd in restauraties van kerken. Bleijs werd uitgenodigd voor een gesprek en zei: `MiJ.ne Heren moef i.k

dit niet meer.

ten grabbel gooien als ik uan deze gcLmmele schuuT nog
iets zou maken. Mün voorstel is bouw een hele nieuwe
kerk Tridden in het dorp. Denkt u hier eens rustióe
ouer na'. Maar meteen dienden zich de geld-

Al spoedig kwam het antwoord van het bisdom dat
Kruijsen dan toch maar wat aan het kerkje moest
gaan doen.
Er vond een moeizaam overleg plaats met het toenmalige kerkbestuur. Zij vonden dat de pastoor niet
zo hard van stapel moest lopen, want als je hier gaat
bouwen kun jeje lol wel op. Maar liet pastoor
Kruijsen weten: `als ttJe er nu ni.efs aan doen regenf
het spoedig birmen de kerk erger dan daaTbuiten'.
Uiteindelijk stelde het kerkbestuur dan maar voor om
de kerk te laten opknappen door de plaatselijke
timmerman. Kruijsen zag hier echter niets in omdat
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uan die bouwual nog iets maken? Ik zou.mün naam

problemen aan, want op de oude kerk rustte nog een
grote schuld. Besloten werd om de huidige kerk
provisorisch op te knappen om zodoende meer tijd te
hebben voor het maken van plannen voor een nieuwe
kerk. Toen de plannen eenmaal naar buiten kwamen
raakten steeds meer mensen met het idee voor de
bouw van een nieuwe kerk vertrouwd.
In 1872 diende zich de mogelijkheid aan om met
toestemming van het bisdom een stuk land aan te
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kopen aan de Ganker, met het idee om daar in de
[|tkomst de nieuwe kerkbouw te laten plaatsvinden.
Tot die tijd kon dit land nog een behoorlijke rente
|`pbrengen. Maar om op die plek eventueel te kunnen bouwen was ook de plaats waar de boerderij van
Leip Knol stond nodig. Men is toen met haar gaan
praten over een eventuele bedrijfsverplaatsing en
titn zij hoorde dat dit voor de bouw van de toekomstige kerk was had zij geen enkel bezwaar.
Om de kerk mooi uit te laten komen wilde men ook
nog het aangrenzende stuk land van Jacob Leek erbij
hebben. Als het om de kerk ging had ook hij geen
t€zwaar.
E`-en kreeg het kerkbestuur het toch wel benauwde
ge\-oel te hard van stapel te zijn gelopen, want er
\`-as zoveel geld nodig en de mensen in Nibbixwoud
\`-aren over het algemeen wat aan de zuinige kant.
Op s oktober 1874 werden de kooppenningen per
notariële akte vastgesteld vóor de bezittingen van
Leek en Knol. Zij hadden echter zoveel met de kerk
`|p dat zij direct deze penningen omzetten in een gift.
In een klein dorp blijft echter niets lang geheim.
Toen de bevolking hoorde hoe royaal Leip en Jacob
\`-aren geweest kwamen de giften van alle kanten
binnen.

probleem. `Dan gaan uJe toch euen naar Kassel ergens
bü de grens en dan naar Antwerpen en Oeffielt', stelde
hij voor. Daarop antwoordde een der bestuursleden
dat dit te ver was met paard en wagen. `Wejakkeren

de beesten alleen maar af en wat heb je eraan?'
Hierop sprak een ander bestuurslid het verlossende
woord om met paard en wagen naar Heer Hugowaard te gaan om van daaruit per spoor verder te
reizen. Zo komt in het kasboek op 25 november 1874
de post voor van de reis van meneer pastoor, kerkmeesters en de heer Bleijs naar Kassel, Antwerpen
en Oeffelt; uitgegeven werd een bedrag van / 50,-.
Teruggekomen waren de heren overtuigd van al het
moois dat zij hadden gezien en vroegen zij Bleijs om
wat prenten en berekeningen te maken om dit alles
voor goedkeuring naar het bisdom te kunnen sturen.

De begroting werd als volgt vastgesteld:
De totale bouwprijs is
f 79.989.94
De opbrengsten door:
verkoop van landerijen
verzilveren van obligaties
van de parochie
Lening
Totaal

f 35JSO,/ 16.000'/ 10.500,'f 25 .000_±=

.£_8_7.250.T

De bouwp]annen
Het werd nu toch tijd om de volmachten bij het
bisdom te gaan aanvragen.
}Ien kreeg toestemming om een en ander op papier
te zetten en dit was het moment dat het kerkbestuur
een brieöe stuurde aan de heer Bleijs om zo gauw
mogelijk eens te komen praten over de nieuw te
bouwen kerk met pastorie midden in het dorp. Bij
dezen kreeg Bleijs, zoals hij tegenover vrienden uitdrukte, de kans van zijn leven. De eerste vergadering
`-ond plaats op 10 november 1874.

Hierin ontvouwde Bleijs zijn ambitieuze plannen,
``-ant zo zei hij: `dz.f moet de mooi.sfe keri t;an Westft.esJand uJorden'. Vervolgens hield hij een college
over bouwkunst. Hij vertelde over verschillende
bouwstijlen, Byzantijnse kunst en de gotiek, waarop
het kerkbestuur antwoordde: `sjongejonge, daí zaJ ujeJ
heeJ u;ar geJd gaan kosren', waarop Bleijs antwoordde
dat dít wel mee zou vallen, omdat hij het terrein al
uitgemeten had en tot de conclusie was gekomen dat
er alleen onder de kerk geheid diende te worden en

dat de grond van de pastorie zodanig was dat dit daar
niet nodig was. Dit scheelde veel geld, want heien
\`.as duur, het zou duizenden guldens besparen.
Het kerkbestuur wilde eigenlijk na alle theoretische
infomatie van Bleijs, die toch wel wat boven hun
boerenverstand uitging, eerst wel eens eerder
gebouwde projecten gaan bekijken alvorens Bleijs
de opdracht te gunnen. Dit was volgens Bleijs geen

Op 23 december 1874 werd het groene licht gegeven
door het bisdom aan het kerkbestuur en kon de bouw
beginnen.

De kwestie paardenstal
Even dreigde de hamonie binnen het kerkbestuur
nog verstoord te worden door een kwestie met veel
oud zeer nl. de bouw van een paardenstal op de plek
waar de boerderij van Leip Knol gestaan had, vlak
voor de pastorie.
Kerkmeester Broers, vertegenwoordiger van
Benningbroek, wilde in de jaren '60 al een paardenstal bij de oude kerk zetten. Dit omdat hij een geweldige hekel had aan de kastelein waar de boeren
altijd uitspanden. Hij gunde de kastelein het licht in
de ogen niet.
Ondanks al zijn gelobby bij de boeren imde omgeving om een stukje land te verkopen voor dit doel
lukte het hem niet zijn plan door te zetten, dit omdat
de boeren geen ruzie wensten met de kastelein.

Daarop sloeg Broers bij pastoor Kmijsen, omdat
deze ook geen medewerking wilde verlenen, met de
vuist op tafel en zei: `Jk sfap op en uerzeker Upasfoor
KTuijsen, uoor uw nieuwe kerk waarouer U praat,
kTügt U uan de fiarrilie Broers geen cent'.
Met een harde klap viel de deur achter hem dicht.
Toen eind 1874 Broers van zijn buurm-ah Vriend, die
hem was opgevolgd als kerkmeester, de enthousiaste
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verhalen over de bouw van de nieuwe kerk te horen
kreeg, probeerde hij nogmaals zijn zin voor een
paardenstal - nu bij de nieuwe kerk - door te drijven.
Broers haalde Vriend over om Bleijs te vragen voor
deze stal een tekening te maken. Bleijs was hier niet
gelukkig mee en vond dat dit eigenlijk niet kon,
maar stemde toe toen Vriend zei dat een paar boeren
voor de bouw van de stal fors wilden betalen.
Vriend wist namelijk dat Bleijs voor de bouw van de
kerk krap gerekend had en toch wel een extra centje
erbij kon gebruiken. Zijn slimme opzet was geslaagd. Op de verjaardag van pastoor Kruijsen ging
Vriend op de koffie met een grote envelop onder zijn
arm. Zijn medekerkbestuurders waren zeer verrast,
zij waren namelijk nergens van op de hoogte toen
Vriend met alle dank aan de pastoor voor zijn gedane inzet voor de bouw van de nieuwe kerk hem
deze envelop met daarin de tekening van de stal
overhandigde. De pastoor was met stomheid geslagen toen hij deze tekening aantrof. Vriend deed
er nog een schepje bovenop door te melden dat pastoor toch ook wel wist dat de kastelein waar nu de
paarden werden gestald protestant was en bovendien
niet zo aardig voor de katholieken. Hierop mengde
kerkmeester Rood zich in het gesprek en zei dit een
rotstreek te vinden omdat het een publiek geheim
was dat het café naast de kerk binnen 3 maanden
over zou gaan in katholieke handen. Dit argument
sloeg dus nergens op om op deze manier de oude
wens van een eigen paardenstal te realiseren en dat
nog wel op het terrein van de kerk vlak voor de
pastorie. Hiermede kreeg de verjaardag van de
pastoor niet zo'n prettig verloop, maar deze loste het
probleem op, door de tekening in ontvangst te
nemen en deze door te sturen naar het bisdom om
hierover advies te vragen. Vriend voelde toen wel
aan dat deze zaak. zo mooi bedacht door Broers en
hemzelf, weinig kans van slagen meer had, want de
pastoor zou er wel niet zo'n vleiende brief aan
toevoegen. Enige weken later werd de bouw van
een stal inderdaad door het bisdom afgewezen.

`Memoriaal kerkgebouw'
Dit is de naam van het dagboek dat Bleijs bijhield
over de bouw van de kerk. Het is bewaard gebleven
in het archief van de parochie. De St. Cunerakerk
was zijn eerste grote kerkelijk bouwwerk en voor
zijn toekomst was het belangrijk om de vorderingen
van de bouw op de voet te volgen. De eerste aantekening dateert van 11 jan.1875. Het kerkbestuur

deelt tijdens een vergadering officieel mee met de
bouw te kunnen beginnen. Uitdrukkelijk werd
gevraagd om zoveel mogelijk mensen uit het dorp in
te schakelen voor de bouw.
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Bleijs had hierover echter zo zijn bedenkingen, omdat hij bang was met ongeschoold personeel opgezadeld te worden, maar als dit de uitdrukkelijke wens
was van het kerkbestuur dan moest dat maar. Zo
waren bij de bouw betrokken de opzichter Van Rhijn
door Bleijs aangesteld, die op zijn beurt de volgende
mensen aanstelde: de dorpstimmeman Portegies,
11 timmerlieden,17 metselaars en 20 opperlui.

Veertig van hen kwamen uit Nibbixwoud. Na eerst
allemaal naar de kerk te zijn geweest werd met de
feitelijke bouw begonnen op 10 febr.1875. Ook
wordt er in het dagboek gemeld wat de lonen van de
werknemers waren en dat de werkdagen tien tot
twaalf uren duurden.
Op 1 juli 1875 wordt de eerste steen gelegd door
deken Ranshuysen van Wervershoof. Dit is op de
vigiliedag van Onze Lieve Vrouwe visitatie, de dag
voorafgaand aan het patroonsfeest van de gidsen op
2 juli. De eerste steen is te vinden in de buitenmuur
aan de achterkant kerkhofzijde, midden achter de
apsis. Tevens is er een inscriptie in het grote kerkportaal. Liever had men de eerste-steenlegging
willen laten doen door bisschop Wilmer maar deze
kon hier op korte temijn geen tijd voor vrijmaken en
de bouw moest doorgaan. Op 28 juli 1875 laat
bisschop Wilmer zich dan toch uitvoerig voorlichten
over de bouw in de directiekeet op het terrein.
Een spelbreker tijdens de bouw was de winter van
1875/76 toen er zeer veel regen en sneeuw viel, wat
voor grote vertraging van de voortgang van de bouw
zorgde. Op 31 mei 1876 was de bouw van de toren
voltooid, compleet met klokken en uurwerk.
Schenkers van de klokken waren Jaap Leek en Jacob
Knol.

Simon Potter had het grootste gedeelte van het uurwerk betaald, aangevuld met een bijdrage uit het
klokkenfonds.
Op 26 juli 1876 komt burgemeester A.C. van Deume,
na zich al talloze malen lovend te hebben uitgelaten
over de bouw van de kerk, deze bezichtigen. De
interesse voor de bouw was zowel onder de
katholieken als niet-katholieken zeer groot. De pastoor kon er dan ook niet onderuit om het gemeentebestuur hierbij uit te nodigen, ondanks het feit dat de
meesten van hen toen niet katholiek waren.`
Uitgerekend op deze dag diende zich ook wat tegenslagen aan, waaronder de stagnatie van de bouw
wegens niet op tijd leveren van de profielstenen voor
de raamkozijnen. Uit het dagboek wordt niet duidelijk wie hiervan de schuld heeft. Het kerkbestuur
verdenkt Bleijs van een te late bestelling, maar dit
schrijft hij natuurlijk niet duidelijk op. Verder wordt
er dan melding gemaakt van de mede daardoor
ontstane overschrijding van de begroting, want het
personeel moest worden doorbetaald. Maar over
deze uitvoerige briefwisse]ingen tussen Bleijs, kerk-
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•m-tuur en bisdom vermeldt hij weinig, terwijl deze
r.i`g tot ver na de oplevering doorgaan.
h -de maand februari 1877 levert Bleijs de kerk op
m deze wordt voorlopig ingezegend omdat men de
:*erk graag meteen wilde gebruiken, ondanks het feit
Jat er aan het interieur nog veel gedaan moest worjen. Helaas was kort voor de oplevering bisschop
\\-ilmer, die men graag de consecratie van de kerk
`r.ad willen laten doen vanwege zijn grote belang>|elling bij de bouw, overleden.
m consecratie is pas verricht op 14 oktober 1878
jlï)r bisschop Snickers.

``-ie was Bleijs?
ldrianus Cyriacus Bleijs werd geboren op 29 maart
: 8J2 te Hoom.
L| 15-jarige leeftijd was zijn talent als tekenaar al
L`pgevallen, want hij werd zonder examen te hoeven
jltn op 31 december 1856 op de stadstekenschool
:n Hoom toegelaten.
Tijdens zijn theoretisch onderricht werkte hij in 1857
:=geLijk als opzichter bij de bouw van de gasfabriek
:= Hoom, die door zijn leraren was ontworpen.
In november 1859 ging hij, 17 jaar oud, naar
Rc€rmond om in het beroemde atelier van Cuypers
-.iet \'ak te leren. Hier openbaarde zich echter al zijn
eigenzinnige karakter dat hem in zijn verdere loopbaan nog menig keer parten zou spelen. Er ontstond
=n fiks meningsverschil met zijn leemeester
Cu}'pers, waardoor er een vroegtijdig einde kwam
3an zijn opleiding in Roermond. Cuypers schrijft in
e€n brief aan zijn zwager het volgende: `Het spij.f mi).
•.`ooral uoor díe jonge Noordhollcmder Meneer Bleíjs
•:am Hoorn. Hij beloofide veel maaT is nu uerloren.

}Iorgen vertrekí hij naar Antwerpen. Zün uader is
`+ier uandaag nog geweest, maar kon zijn zoon riet
`3ewegen om mü uergeuing te uragen'.
Bleijs werd vrijgesteld van militaire dienst wegens
`enige wettige zoon'.
In 1861 laat Bleijs zich dan inschrijven in Antwerpen
aan de Academie Royale des Beaux Arts. Hier

lintwikkelde hij zich voorspoedig en won zelfs een

prijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst. Zijn inzending voor een museumgebouw te Amsterdam werd in 1865 bekroond met
äe eerste prijs. B,eijs sloot zijn op,eiding aan de
.icademie in Antwerpen af met de `Premier Prix
d'Excellence', waama hij naar Hoorn terugkeerde en
zich daar vestigde als Bouwmeester. Hij bouwde in
zeer verschillende bouwstijlen. Hij paste de stijl aan
aan de bestaande omgeving, want, vond hij, bouw\`-erken moeten in hamonie zijn met hun omgeving.
Zo bouwde hij in de landelijke gebieden veel in de
neogotiek zoals de kerk te Nibbixwoud. In de stedelijke omgeving paste hij veelal een heel andere

A.C. Bleijs,

architect

bouwstijl toe. Kijk maar naar de Koepelkerk op het
Grote Noord te Hoom en de St. Nicolaaskerk dicht
bij het Centraal Station aan de Prins Hendrikkade te
Amsterdam. Deze hebben een mengeling van
Renaissance-en barokstijl. Maar telkens waren er
bij elk te bouwen object grote meningsverschillen en
steeds weer overschrijdingen van de begrotingen.
In 1867 huwt Bleijs met Brigitta Maria Witte uit
Alkmaar.
In 1880 verhuist hij met vrouw en negen kinderen

naar Amsterdam, waar hij nog wel als bouwmeester
actief blijft, maar tevens diverse andere functies gaat
bekleden, waaronder gemeenteraadslid van 1899 tot
en met 1901. In 1892 krijgt krijgt Bleijs nog de

gouden en zilveren medaille van de `Maatschappij
tot Bevordering van de Bouwkunst' uitgereikt.
Maar plotseling neemt hij in februari 1903 afscheid
van het architectenvak en laat al zijn ontwerpen op
een veiling onder de hamer komen.

Niet bekend is of zijn weinig plooibaar karakter, dat
menige goede relatie met zijn opdrachtgevers in de
weg stond, hiervan de oorzaak was. In 1903 krijgt
Bleijs de benoeming tot lnspecteur van de Volksgezondheid in Noord-Brabant.
Deze functie moest hij om gezondheidsredenen
spoedig neerleggen.
Op 17 januari 1912 overlijdt Bleijs in het Liefdes
Gesticht te Kerkdriel.

Terug naar de in 1877/1878 gereedgekomen
St. Cunera Kerk
Door diverse vertragingen van de bouw, waarvoor
het kerkbestuur Bleijs verantwoordelijk achtte, was
de schuld opgelopen tot / 55.300,-, waarvoor men
op de kapitaalmarkt moest gaan lenen.
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Ook moest er nog veel gedaan worden aan het
interieur van de kerk, daar was bijna geen geld meer
voor beschikbaar. Nu waren er vele parochianen die
zeer veel aan de kerk geschonken hadden, zoals bijv.
het hoofdaltaar, communiebank, zilveren kandelaars
en beelden. Uiteindelijk was toch iedereen trots op
het gereedkomen van dit `Sieraad voor Westfi.iesland'. Lang was men niet uit de zorgen want ook
aan een kerk dienen de nodige restauraties en onderhoudsbeurten te worden gepleegd.

Na de invoering van de gezinsbijdrage zijn er geen
kerkenveilingen meer gehouden.
Pas in 1972 besluit men weer om een kerkenveiling
te houden voor een grote restauratie.

• De eerste restauratie is al in 1895.

• De derde restauratie is van 1972.

Reparatie van de muren en goten en de eerste
torenrestauratie vinden dan al plaats voor
f 3 .2.00.-.
•

1919 na de Eerste wereldoorlog wordt er
elektriciteit aangelegd in de kerk, mede door geld
van de parochianen, omdat zij blij waren over de

goede afloop van de oorlog. Bovendien zo zei
men was er nog al wat zwart geld in omloop dat
voor dit doel goed kon worden gebruikt.
• 1928 onderhoudsrestauratie. Dit betreft de steunberen; voor / 7.500,-.
• 1943 worden door de Duitsers de klokken uit de
toren geroofd. Dit om ze om te kunnen smelten
tot oorlogsgeschut. Dit gebeurde overigens in
heel Nederland. In 1948/49 wordt er door een
klokkenactie geld bijeengebracht om nieuwe
klokken in de toren aan te brengen.
• 1943/1944. Ten gevolge van de oorlog gaven de
mensen veel geld aan de kerk, zodat de toenmalige pastoor Hoogeveen veel geleend geld van
het bisdom kon aflossen en de kerk zodoende bijna geheel vrij van schulden was.

• De tweede restauratie is van 1952.
Hierbij ging het om groot onderhoud waarvoor
het bisschoppelijk bouwbureau de situatie kwam
bekijken. Inmiddels overtuigd van het belang
van de restauratie tot behoud van de kerk stelde
het een rapport op en beraamde de kosten voor
herstel van het leien dak, het opknappen van het
vermolmde altaar, verbetering van de afi^/atering
van het dak en de toren op / 11.500,-.

1961
1962
1963

jeugdhuis

1966
1967

opnieuwjeugdhuis en pastorie
wederom jeugdhuis

Er waren emstige gebreken aan de toren geconstateerd.
Men startte toen de actie `Hoog van de Toren'.
Deze actie bracht onder de ouderen een bedrag
van / 35.000,-op en tot veler verrassing onder
de jeugd nog eens / 6.000,-. Zoals altijd met
restaureren kom je voor onvoorziene uitgaven te
staan en dus is voor dit doel nogmaals een
kerkenveiling georganiseerd. Ook de gemeente
liet zich niet onbetuigd en heeft een bedrag van
/ 10.000,-beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de fundamenten. Van gemeentewege
moesten er namelijk ook voorzieningen worden
getroffen voor de waterhuishouding en dus ook
voor de `kerkesloot'. Er gingen stemmen op om
deze maar te dempen. Het toen opgestelde
rapport vemeldde de volgende bevindingen:
`De kerk staat steuig op zün fii:ndamenien, alleen

moet men zorgen dat de houien hetpalen in het
grondwater blijuen staan om deze uoor uerrotting
te behoeden, en te uoorkomen dat de kerk gacLÍ
uerzakken en scheuTen.
U lamt de weg uerbreden, maar u]ij u]illen
aduiseren om uanwege techrische en milieuuriendelüke redenen de sloot rondom het terreín

uan de kerk riet te dempen'
1993

Om verder geld bijeen te brengen voor min of meer
kleinere zaken werd in 1956 voor het eerst een
kerkenveiling georganiseerd, die bijna jaarlijks
terugkeerde t.b.v.:
1956 de preekstoel en geluidsinstallatie.
1957 het altaar en gordijnen voor het priesterkoor.

1958

een tegelplein buiten met fietsenrekken bij
de kerk
1959 nieuwe poort naar de kerk
1960 kerkkussentjes
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onderhoud leien dak van kerk en pastorie
stichting gebouw gezondheidszorg

kerkenveiling geheten `Alle registers open',
georganiseerd voor het orgel uit 1886.
De orgelbouwers waren Gebroeders Smits uit
Reek.

Jacob Leek was de schenker van het orgel en
tevens de eerste organist. Hij werd opgevolgd
door Jacob Oud, de schoenlapper van de
Ganker 8. Hiema was Jacob Vriend 56 jaar
lang de organist van dit orgel (1929-1985).
Er waren toen elf mensen bereid om samen
100 orgelpijpen te adopteren, dit waren:
P. Appelman
C.L. Kroon
P.C. Dudink-Plijter
J.P. Entius

A.P. Neefies
P.M.G. Schoenmaker

£: ;bpridnekn Ke,der

3:S..#.. yriises:á

A.W. Kool
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1995

op 30 april voltooiing van de herstelwerkzaamheden.

1996 Start vierde restauratie, n.l. aan de 120 jaar
oude kerktoren.
Deze staat al jaren op de nominatie want het metsel\Terk aan de noord- en westzijde is zeer slecht. Nog
langer wachten met restaureren is onverantwoord.
Dit vindt ook de Monumentenwacht die ieder jaar
de toren komt inspecteren.

Er werd voor dit doel een commissie gevomd die
ging bekijken wat er zoal gedaan moest worden aan
de toren en hoe een en ander te financieren viel.
L'iteindelijk kwam de begroting uit op / 240.000,-.
De financiële commissie schrijft het Bisdom
Haarlem en de Gemeente Wognum aan met het verzoek voor de restauratie van de toren van deze
monumentale kerk gelden ter beschikking te stellen.
Hierop komt van zowel het bisdom als van de gemeente een zeer teleurstellend antwoord, want ze
hebben nl. helemaal geen geld over voor de restauratie van de toren. Indien zij zelf de gelden niet bij
elkaar zouden kunnen krijgen moest de toren maar
gesloopt worden. Dit is onacceptabel, want wat is
de kerk zonder toren ...

Metselwerk en loodslabben verkeren in slechte staat.
Besloten wordt om het laatste stuk land dat de kerk
nog bezit te verkopen en opnieuw een kerkenveiling
te gaan houden t.b.v. de toren. Ook zijn vele giften
natuurlijk zeer welkom.
Er wordt besloten om aan te sluiten bij de Nederlandse Sponsorloterij. Dit is een loterij die is opgezet om lokale doelen te helpen financieren met een
deel van de opbrengst van de loterij. Dit blijkt een

Afwerking van de torenspits

Metsel- en voegwerk is er slecht aan toe.
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muren, die al begonnen door te slaan, aan de kopeinden helemaal verrot waren, zodat deze vervangen
dienden te worden.
Bovendien moesten er twee nieuwe vloeren komen
voor de klokkenstoel, waar de twee luidklokken op
staan. Ook is de vloer vemieuwd waar de spits opstaat, evenals de balken. De uiteindelijke restauratie
kwam uit op / 320.000,-. Die was begonnen in de
zomer van 1996 en zou eigenlijk voor de kerst klaar

Verrotte balkkop

schot in de roos want zeer veel mensen doen hieraan
mee voor / 10,-- per maand en hebben bovendien
zelf ook nog kans om iets te winnen. Tot op de dag
van vandaag doen er nog steeds veel mensen mee en
komt er op deze manier veel geld binnen voor de
kerk.

Ook het uurwerk dient te worden opgeknapt.
Hiervoor is de stichting `Behoud het uurwerk' in het
leven geroepen.
Door vutters wordt elke woensdagmiddag in de
hallen van de Hoogovens het uurwerk belangeloos
opgeknapt. Zij willen beslist geen arbeidsloon, als
alleen de te gebruiken materialen maar vergoed kunnen worden. Zij komen nu twee maal perjaar langs
om het uurwerk bij te houden. De gemeente heeft

hiervoor een jaarlijkse bijdrage van / 500,-ter beschikking gesteld.

De luidklokken worden een maal perjaar bijgeliouden door de mensen van Klokkengieterij
Fa. Eijsbouts.
Tijdens de restauratie werd duidelijk dat men veel
meer geld nodig had dan oorspronkelijk begroot.
Het bleek namelijk dat 14 van de 17 balken in de

De St. Cunerakerk na de restauratie
moeten zijn. Dit was echter door het onvoorziene
meerwerk niet meer mogelijk.
Uiteindelijk kon de toren worden opgeleverd vlak
voor Pasen 1997.

Nu,120 jaar na de bouw, staat de toren er weer
mooi bij en wordt hij bovendien het hele jaar door
's avonds buiten in de schijnwerpers gezet.

Op deze foto nog een van de 17 verrofte balkkoppen.
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Voorheen was verlichting alleen op bepaalde tijden
mogelijk door middel van een bovengrondse installatie, waar uiteindelíjk brand in is opgetreden. Nu
ligt er een ondergrondse installatie die voor een gedeelte is bekostigd door Duyves, die ook de stroomkosten voor zijn rekening neemt.

Jaarboek 1998

De St. Cunerakerk 8

Een woord van dank is toch wel op zijn plaats aan al
degenen die zoveel inspanningen hebben verricht
Toor de St. Cunerakerk te Nibbixwoud.
Waarin een kleine gemeente groot kan zijn!
<<

Bronnen:
100 jaar St. Cunerakerk door 8. Voets.
De H. Kunera door Pater v.d. Elsen.

Uitgave van Vrienden vm Westfries Museum.
Met dank aan P. Vriend (Iid Fin. Comm. Kerkbest.)
voor interview dd. 6-11-1997 en beschikbaarstellen
van foto's.
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