
 

 

Jaarverslag 2020 van de stichting Noabers 

van ’n Oalen Griezen 

Doel van de stichting 

Het doel van de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen (NvOG) is het generen 

van financiële middelen waarmee het rijksmonument en toebehoren van de 

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

volksmond wordt dit monument ’n Oalen Griezen genoemd. 

 

Samenstelling van het bestuur 

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2020 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. 

Het bestuur volgt een rooster van aftreden.  

  

De activiteiten  

De coronacrisis heeft in 2020 heel veel invloed gehad op de activiteiten van 

onze stichting. Veel van de voorgenomen publieksactiviteiten konden daardoor 

geen doorgang vinden. Andere, geld generende acties konden wel gehouden 

worden. Het bestuur is blij met en dankbaar voor financiële donaties van onze 

donateurs en andere gevers. Het positieve financiële resultaat over 2020 is € 

3.886,49. Het financiële jaarverslag is door het bestuur vastgesteld en 

gepubliceerd op de website van de stichting. 

 



Op 29 februari concerteerde het Nijverdals Mannenkoor in ’n Oalen Griezen 

voor ongeveer honderd bezoekers. Het optreden werd zeer gewaardeerd 

vanwege de mooie zang, de variatie van zangnummers, de fraaie ambiance en 

akoestiek. Er is geen entree geheven. Bezoekers werd om een vrije gift 

gevraagd. De netto opbrengst van het concert, € 322,--, werd gelijkelijk verdeeld 

tussen koor en NvOG. Een dergelijk concert past uitstekend in de ambitie van 

het bestuur de kerk ook voor passende culturele doelen te gebruiken. 

 

In het kader van de festiviteiten ’75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn’ waren 

voor de maand april drie activiteiten voorbereid die helaas geen doorgang 

konden vinden. Het betrof: 

- De lezing ’75 jaar vrijheid? De verhalen van Moshe en Jochem’; 

- De lezing ‘Het kerkelijk verzet in Hellendoorn en Nijverdal’ met als 

inleiders de Heldersen Jan Dirk Wassenaar en Jeroen Piksen; 

- De lezing ‘De kogel was er eerder dan de knal’ met als inleider de 

Helderse Herman Kampman. 

Zo mogelijk worden deze lezingen alsnog op een nader te bepalen moment 

georganiseerd. 

 

In juni werd wederom met succes de ‘statiegeldactie Albert Heijn Rob 

Loomans’ gehouden. Maar liefst 244 ‘Heldersen’ schonken hun ‘statiegeldbon’ 

voor het onderhoud aan de glas-in-loodramen van ’n Oalen Griezen. De actie 

leverde € 273,40 op. Uit het grote aantal gevers blijkt weer eens temeer de grote 

sympathie van de Helderse dorpsgemeenschap voor ’n Oalen Griezen. 

 

De actie Rabo ClubSupport heeft voor het herstel van onze drie kerkklokken en 

de klokkenstoel € 945,— opgebracht. Vele leden van de bank hebben met hun 

stem de stichting Noabers van ’n Oalen Griezen voor dit prachtige doel 

gesteund. Er was ruime aandacht in de lokale media voor ‘de klokken’ en 

daardoor meldden zich weer nieuwe sponsoren aan. Al met al een geweldig 

resultaat. 

 

Op 25 november werd aan de kerkrentmeesters door de bestuursleden Haitsma 

en Hegeman een cheque van € 4.481,71 overhandigd voor de onderhouds- en 

inspectiekosten van de glas-in-loodramen van de kerk. 

 

Herstel van de kerkklokken 

De kerkkokken en de klokkenstoel van het rijksmonument ’n Oalen Griezen zijn 

in de zestiende eeuw in de toren geplaatst en zijn toe aan een grondige 

restauratie. Tenminste twee klokken dreigen te scheuren en de eikenhouten 

klokkenstoel vertoont ernstige gebreken. In nauw overleg met de 

kerkrentmeesters zijn professionele onderhouds- en reparatieonderzoeken 

uitgevoerd. De totale restauratiekosten worden geschat op € 71.414,20. 



Het bestuur heeft veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van financiering 

van deze opgave in de vorm van sponsors en subsidies. In eerste instantie is 

besloten aansluiting te zoeken bij de provinciale subsidieregeling ‘Het verhaal 

van Overijssel’. Deze regeling is er op gericht met elkaar samenhangende lokale 

cultuurhistorische thema’s te verbinden en toegankelijk te maken. Naar 

verwachting zal begin 2021 een goed onderbouwd subsidieverzoek ingediend 

kunnen worden. 

 

 

 


