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  Woerden, augustus 2005 
 
Uitnodiging Het bestuur nodigt u van harte uit voor een lezing, getiteld 

 
 
 
 
 

 
 
 

door: Jan van Es in samenwerking met Kees Engel 
 
op: maandag 5 september 2005 om 20.00 uur 
 
in: het verenigingscentrum De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden *) 
 
In veel steden en dorpen staat de kerk in het midden. Die plaats geeft aan 
welke positie het geloof in heeft ingenomen in de Middeleeuwen, de tijd 
waaruit de eerste stenen kerken bewaard zijn gebleven. 
 
In de samenleving nam de kerk niet alleen als gebouw een centrale plaats in. 
Religie was en is de bron van tal van activiteiten in het dagelijkse leven. 
Kloosters, scholen en ziekenzorg hoorden bij kerkelijke orden. Begraven 
gebeurde eerst vaak in de kerk, na 1829 verplicht daarbuiten, maar bij 
voorkeur op het “eigen” kerkhof. In Woerden stond een synagoge, alleen de 
Joodse begraafplaats is gebleven. 
 
Veel oude kerkgebouwen staan er nog en zijn in gebruik voor de eredienst. Er 
verrijzen zelfs nieuwe, voor andere vormen van godsdienst. Voor een religie 
die in de Middeleeuwen nog te vuur en te zwaard werd bestreden is nu een 
moskee gebouwd. 
 
Op 5 september zal Jan van Es in een duo-presentatie met Kees Engel aan 
de hand van een aantal afbeeldingen in vogelvlucht de geschiedenis van het 
religieuze erfgoed in onze regio met u doornemen. 
 

 
Hoe komt u aan het nieuwe 
boek Rondom de Kerk (incl. 
fietskaart) van Jan van Es ? 
 

1583.98.897 
moet zijn 

1583.98.807 
t.n.v. SHB WOERDEN 

 
In de vorige nieuwsbrief, die u in juli van ons ontving, is abusievelijk een foutief 
banknummer van de SHB vermeld. Op de flyer die u eind mei ontving stond het 
juiste nummer vermeld: 1583.98.807.  
 
Als u vóór 1 augustus uw betaling heeft overgemaakt naar het juiste 
banknummer, dan kunt u uw bestelling vanaf vrijdagavond 26 augustus t/m 
zaterdag 10 september tijdens de openingstijden afhalen in de bibliotheek De 
Beuk van Woerden. Afhalen is ook mogelijk bij de leestafel van de SHHV tijdens 
de lezing van 5 september in de Dam en op de open Monumentendag (10 
september) de gehele dag in de bibliotheek Beuk. 
  

 Indien u het boek niet heeft besteld, maar het wel wilt aanschaffen, dan kan dat 
ook op de betreffende tijden en plaatsen. U betaalt dan € 16,00 per boek. 
Bestellen en thuis laten bezorgen kan ook. U betaalt dan € 3,00 per boek extra. 
Richt uw verzoek per brief of e-mail aan het secretariaat (hetzelfde adres als de 
SHHV, zie boven). Na ontvangst van het bedrag op het banknummer van de 
SHB (zie links) wordt het boek toegezonden.  
Het boek is ook in diverse winkels in de regio en op de streekmarkt in Woerden 
verkrijgbaar. 

 

STICHTS-HOLLANDSE  HISTORISCHE VERENIGING 
 opgericht in 1957 gevestigd te Woerden 
 
werkgebied: de  (voormalige) gemeenten: Bodegraven,  Driebruggen,  Harmelen,  Kamerik,  
 Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
 
secretariaat:  Meerkoetlaan 3,  3444 BH  Woerden telefoon:  0348 -  41 41 26 
 internet: www.shhv.info  e-mail:       mail@shhv.info  
 
postbank: 330797 t.n.v. penningmeester SHHV te Woerden 

RONDOM DE KERK 
Religie en religieuze monumenten tussen de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel 



 

 
Volgende activiteiten: 

 

 
Op zaterdag 27 augustus vindt de jaarlijkse excursie van de SHHV plaats. Dit 
jaar gaan we naar Schokland en Urk. De bus van Van Rooijen vertrekt om 8.30 
uur ’s morgens vanaf het stationsplein (stadszijde). Zorg ervoor dat u op tijd 
aanwezig bent, want we willen ook op tijd vertrekken. Er zijn nog enkele 
plaatsen in de bus vrij, dus u kunt zich nog opgeven of een introducee 
aanmelden. 
 
Op zaterdag 10 september is het weer Open Monumentendag. Het thema is dit 
jaar Religieus Erfgoed. De meeste gebouwen zijn van 12.00 tot 17.00 uur 
geopend. Houdt echter de publicaties in de plaatselijke pers in de gaten voor de 
precieze openingstijden in de diverse gemeentes..Tal van gebouwen (niet 
alleen kerken) zijn toegankelijk. De SHHV heeft zijn kraam, evenals vorig jaar, 
in de toegangspoort van het Woerdense Kasteel. 
 
Op zaterdag 12 november houden wij weer onze jaarlijkse boekenbeurs in 
Concordia in Woerden. 

 
Oproep: 

 
 

De Romeinse muur bij Via Veneto & Villa 
Borghese in Rome in 1974 ingepakt 
door Christo and Jeanne-Claude 

 
Elke maand krijgt u van ons een schriftelijk bericht en elk kwartaal de 
Heemtijdinghen. Die verzending wordt door een beperkt aantal vrijwilligers elke 
maand gereed gemaakt. Wij zouden dit groepje graag wat willen uitbreiden, 
zodat het mogelijk wordt om het werk zo te verdelen, dat slechts eens in de 
twee maanden een ochtend of middag aan die verzending hoeft te worden 
besteed. Het is een gezellige groep. U kunt u aanmelden bij ons secretariaat. 
Dan zal nader contact met u worden gelegd. 
 

 
Tentoonstelling: 

 
In de bibliotheek De Beuk in Woerden vindt in het kader van Open 
Monumentendag een tentoonstelling plaats getiteld “Wereldgodsdiensten”. In de 
Petruskerk in Woerden is een tentoonstelling “Beeldenstorm” te bekijken. Beide 
tentoonstellingen zijn vanaf 26 augustus tot eind september te bezichtigen. 
 

 
Cursussen: 
 

 

 
Ook dit jaar weer organiserent de Volksuniversiteit van Woerden en die van 
Bodegraven diverse cursussen. In Woerden is daarvoor een huis-aan-huisfolder 
verspreid. Ook op de website van de Volksuniversiteit zijn alle cursussen te 
vinden. (http://www.volksuniversiteit.nl/) en selecteer de plaatsnaam 
Bodegraven of Woerden.  
 
Een cursus uit Woerden willen wij er hier uitlichten. 
Familieonderzoek of genealogie (cursusnummer 668) is een boeiende hobby, 
waarbij het verleden van je (verre) voorouders opeens heel dicht bij komt. Deze 
cursus helpt mensen, die willen beginnen met het opzetten van een stamboom 
en nog geen enkele ervaring op dit gebied hebben, op weg. Aan de hand van 
voorbeelden uit de archieven proberen we de levensgeschiedenis en de 
voorouders van een bepaalde persoon uit te zoeken. Ook besteden we 
aandacht aan het verwerken van gegevens en het gebruik van internet. 
Daarnaast komen belangrijke en boeiende bronnen over het dagelijks leven van 
onze voorouders aan de orde. Deze cursus vindt plaats in samenwerking met 
het Streekarchief Rijnstreek, gevestigd te Woerden. Op hetzelfde adres: De 
Bleek 2 (zij-ingang stadhuis) wordt de cursus ook gegeven. 
�

Docent:� ����������	
��	�

Aantal Lessen: 5 van 2 uur op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur 
Extra kosten: € 5,00 voor reader te betalen aan de docent 
Plaats: Streekarchief Woerden. De Bleek 2, Woerden 
Cursusprijs: € 60,00 
Aanvangsdatum: woensdagavond 5 oktober 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
 
Lex Albers 


