
Dé kans om een monument in De Ronde Venen te bezoeken.  
www.rv.rabobank.nl 

 

Een baken in het vlakke polderland, de 

markante toren van de katholieke kerk 

H. Johannes de Doper in de buurtschap 

Driehuis op de grens van Wilnis en 

Mijdrecht. Sinds 1876, dus nu al 140 jaar.

Beeldbepalend is hij voor wie van-

uit het zuiden de binnenring van De 

Ronde Venen nadert over de dijk-

weg Molenland, in de avond mooi 

aangelicht. Maar even karakteristiek

is het zicht vanaf de Rondweg in 

Mijdrecht of vanaf de Wilnisse Zijweg.

DAAR
STAAT HIJ

Kom speuren naar 
Johannes
Jouw kans om zelf 
de feitjes, weetjes en 
bijzonderheden van 
Johannes en zijn oude 
kerk te ontdekken. Hoe oud is-ie 
eigenlijk en hoe hoog is die toren? 
Kom speuren en beantwoord de ver-
rassende vragen. En natuurlijk is er 
een leuke verrassing aan het einde 
als je je antwoorden inlevert!

www.vriendenmonument-johdedoper.nl

Bezoek onze website en 

‘ontdek’ alvast het Monument 

Johannes de Doper. En met een 

klik kun je scoren! Wat moet je 

doen? Ga naar het actie-item op 

deze website.

KLIK EN 
SCOOR OP DE 

WEBSITE

ZATERDAG

10 SEPTEMBER

Gerestaureerde 
kerstgroep onthuld

De Stichting R.K. Erfgoed in Voor-
schoten deed uitgebreid onderzoek 
naar kerstgroepbeelden, die in de 
19de eeuw werden gemaakt door de 
Duitse congregatie van de Zusters van 
het Arme Kindje Jezus in Aken. In de 
verkoopboeken van de zusters werden 
twee vermeldingen ontdekt dat ene 
Pastoor Kanne te Mijdrecht delen van 
een kerstgroep besteld had in 1880 en 
1881. Men was zeer verrast dat onze 
kerstgroep nog gewoon al die jaren 
gebruikt werd. De restaurateurs on-
derzochten de staat waarin de groeps-
beelden van de kerk verkeerden en 
concludeerden, dat de kleding deels 
was overgeschilderd en ingedeukt. 
De wassen hoofden en handen waren 
erg vuil geworden en door schimmel 
aangetast. Men oordeelde dat het 
zeer de moeite waard was om tot 
restauratie over te gaan. De beelden 
vertegenwoordigen namelijk een zeer 
aanzienlijke waarde en niet alleen uit 
historisch oogpunt. In het voorjaar van 
2016 is de kerstgroep door enkele 
gespecialiseerde restaurateurs onder 
handen genomen en zijn alle beelden 
geheel gerestaureerd. En straks met 
Kerstmis, precies 135 jaar later, zal 
de kerstgroep opnieuw in volle glorie 
in de kerststal staan. U hoeft echter 
niet tot Kerstmis te wachten, want op 
10 september zullen de beelden stuk 
voor stuk worden onthuld. En u kunt 
daar om 11.00 uur getuige van zijn.  
Een heel bijzondere en vanuit cultuur-
historisch oogpunt belangwekkende 
gebeurtenis.

Orgelbespeling en 
concert
De hele dag door zal het Maar-
schalkerweerdorgel worden be-
speeld door verschillende orga-
nisten, onder wie ook Marten Nap 
uit Wilnis. Voor hem is dit zijn fa-
voriete kerkorgel, hoewel hij zelf 
niet uit de katholieke traditie af-
komstig is. Hij speelt er regelma-
tig op en is zeer te spreken over 
de prachtige (‘Roomse’) klank van 
het monumentale orgel. 

Marten heeft speciaal voor Open Mo-
numentendag een miniconcert georga-
niseerd, waaraan wordt meegewerkt 
door de sopraan Mary van Erkel en 
de violiste Mihaela Milea.  Samen met 
hem brengen zij  van 14.15 tot 15.00 
uur bekende werken ten gehore van 
onder meer Bach, Mozart en Schubert. 
Komt dat zien en horen! 

Sopraan Mary van Erkel, violiste
Mihaela Milea en organist/pianist 
Marten Nap tijdens een repetitie.

Monumenten leven
In brede lagen van de bevolking 
groeit het bewustzijn dat gebouwd 
erfgoed waardevol is. Dat draag-
vlak onder de bevolking heeft er 
mede voor gezorgd dat ‘monumen-
ten’ steeds meer op de politieke 
agenda zijn komen te staan. Als 
vriendenstichting doen wij ons best 
om dit draagvlak verder uit te brei-
den.
Open Monumentendag wordt geor-
ganiseerd vanuit de overtuiging dat 
behoud van monumenten van alge-
meen maatschappelijk belang is. 
Monumenten zijn van grote waarde 
en betekenis voor de samenleving 
als  geheel en dragen bij aan ons 
welzijn.  Open Monumentendag 
verbindt mensen met monumen-
ten en laat zien dat de verhalen en 
schoonheid van monumenten een 
verrijking voor onze leefomgeving 
en voor onszelf zijn.

Monumenten zijn de zichtbare ge-
tuigen van het verleden. Ze laten 

de continuïteit, maar ook de com-
plexiteit van de geschiedenis zien, 
ze geven een identiteit aan een 
plek en verbinden ons met die plek. 
Ze leren ons over het verleden en 
het heden, en vormen tegelijker-
tijd een inspiratiebron voor de toe-
komst. 

De  vriendenstichting wil via Open 
Monumentendag het publiek be-
wust maken van ons mooie monu-
ment, om zo de belangstelling en de 
waardering voor en de betrokken-
heid bij monumenten te vergroten. 
De stichting gelooft dat belangstel-
ling voor monumenten en een toe-
name van het historisch besef een 
gunstig effect heeft op het behoud 
van monumenten, en daarmee op 
onze leefomgeving en het welzijn 
van de samenleving als geheel. 

Deze bijlage van De Groene Venen 
over Open Monumentendag 2016 
in De Ronde Venen is een initia-

tief van de Stichting Vrienden van 
het Monument Johannes de Doper. 
U vindt er de programma’s van de 
deelnemende monumenten en uit-
gebreid het programma op 10 sep-
tember in het Monument Johannes 
de Doper.

Bij een bezoek aan dit monument 
zult u het monumentale karakter 
ervaren van dat kerkgebouw, dat 
ook met zijn interieur een zeld-
zaam gaaf voorbeeld is van de neo-
gotische bouwstijl uit de tweede 
helft van de negentiende eeuw. U 
zult onder de indruk geraken van 
het gebouw en het interieur en wel-
licht begrijpen waarom dit mooie 
monument wordt gekoesterd door 
de Vrienden van het Monument Jo-
hannes de Doper. En dat ook u tot 
de Vrienden gerekend wilt worden 
en wilt helpen dit mooie stuk erf-
goed voor altijd te behouden.

MET DANK AAN

Deze publicatie kwam tot 
stand dankzij de (fi nanciële) 
ondersteuning van: 

Particuliere donateurs, Ronde Ve-
nen Fonds, Gemeente de Ronde 
Venen, Rabobank Rijn en Veen-
stromen, De Groene Venen, Het 
Oude Parochiehuis, Locatieraad 
Mijdrecht/Wilnis, de Stichting 
R.K. Erfgoed

de feitjes, weetjes en 
bijzonderheden van 
Johannes en zijn oude 



De Vriendenwebsite is geheel ver-
nieuwd. Niet alleen met een meer 
eigentijdse techniek met meer mo-
gelijkheden, maar vooral met veel 
meer aantrekkelijke inhoud. 

Zoals de rondleidingen aan de hand 
van oude foto’s in en rond de kerk, 
de interieurstukken die in 1969-
1970 zijn verwijderd en nu groten-
deels in de Mariakerk in Apeldoorn 

terecht zijn gekomen. En de recent 
gevonden krantenartikelen van eind 
19-eeuw, de gedigitaliseerde histo-
rische boekjes (1872) over het in-
terieur, de kerkgeschiedenis (1940) 
en kerkramen (1952) en het eeuw-
feestboekje (1976). 

Deze foto is recent ontdekt op de 
website van de Universiteitsbibliotheek 
Heidelberg en vindt u op de vernieuw-

de website.

De foto moet gemaakt 
zijn in 1888-1889 om-
dat de altaaropbouw 
(van 1888) aanwezig 
is terwijl de muurschil-
deringen nog ontbre-
ken, die werden aan-
gebracht vanaf 1889. 
Voor zover bekend is 
dit de oudste foto van 
de kerk. 

Wethouder 
Moolenburgh: 
“Een waardevolle 
traditie”
Open Monumentendag heeft 
zich inmiddels ontwikkeld tot 
een waardevolle traditie, die dit 
jaar al weer zijn dertigste editie 
beleeft in 300 gemeenten van 
ons land. Op Open Monumenten-
dag zet Nederland massaal de 
deuren open en zijn plekken te 
bezoeken die anders niet zo ge-
makkelijk voor publiek toegan-
kelijk zijn. Landelijk meer dan 
4000 monumenten maar liefst!           

Ook in onze gemeente zijn in het 
weekend van 10 en 11 septem-
ber weer tal van prachtige monu-
mentale gebouwen geopend voor 
belangstellenden, waarbij vele 
vrijwilligers in de weer zijn met 
rondleidingen, presentaties en an-
dere aantrekkelijke activiteiten 
voor de bezoekers. Vrijwilligers, 
het lijkt zo vanzelfsprekend, maar 
hoe zou onze samenleving er uit 
zien zonder vrijwilligers? Ik moet 
daar maar liever niet aan denken.
Dit jaar heeft de Stichting Vrien-
den van het Monument Johannes 
de Doper, die zich inspant voor het 
behoud van het markante neogoti-
sche kerkgebouw in de buurtschap 
Driehuis op de grens van Wilnis en 
Mijdrecht, het voortouw genomen 
in de organisatie van de publiciteit 
rondom Open Monumentendag in 
onze gemeente. Een actieve club, 
deze vriendenstichting, die ook al 
jarenlang mooie concerten orga-
niseert in het fraaie kerkgebouw 
met de unieke akoestiek. En ook 
dit keer natuurlijk weer tal van 
activiteiten heeft georganiseerd 
in haar monument, waaronder een 
heel speciale onthulling waarover 
elders in deze bijlage van De Groe-
ne Venen meer wordt verteld.

Graag wil ik iedereen die daartoe 
in de gelegenheid is aanraden om 
volgende weekend eens een kijkje 
te nemen in een of meer van de 
mooie monumenten die onze ge-
meente rijk is. Laat u verrassen 
door er binnen te gaan. Alle monu-
menten die meedoen zijn herken-
baar aan Open Monumentendag-
vlag en zijn tevens te vinden in 
het overzicht op de achterpagina 
van deze bijlage. Stuk voor stuk 
zijn deze uiteenlopende gebouwen 
iconen in de kernen en in het land-
schap van onze gemeente, vaak 
beeldbepalend zelfs en daarom 
ook niet voor niets Rijksmonument. 
Ze leren ons over het verleden en 
het heden, en vormen tegelijker-
tijd een inspiratiebron voor de toe-
komst. Monumenten dienen daar-
om gekoesterd te worden, want ze 
vormen een verrijking voor onze 
leefomgeving en voor onszelf!

COLOFON
Dit katern is een initiatief van Frans Leeuwerik van de Stichting Vrienden 
Monument Johannes de Doper en kwam tot stand door samenwerking met 
Jonne Verburg en Peter Forsthövel (Stichting Vrienden), Resi Speijer en 
Nico van der Vliet (Locatieraad H. Joh de Doper) en Henk Butink (fo-
tograaf/publicist) met diens onvermoeibare inbreng van foto’s en teksten. 
Coördinatie: De Groene Venen; 
Rob Isaacs en Rachel Gerards (ontwerp/opmaak)
Website: www.vriendenmonument-johdedoper.nl
Email: vrienden.monument@gmail.com
Bank: IBAN NL 57 RABO 013 52 75 520

Kom de kerktoren beklimmen!
Je vindt de toren geweldig hoog en de trap ontzettend smal, maar je 
kunt het best. Desnoods pak je op weg naar boven de mooie uitrust-
momentjes. De eerste is de plek boven het portaal van de kerk met een 
grandioos uitzicht op het kerkinterieur. Dan geniet je - al verder klim-
mend - van de fantastische uitzichten. De polder achter Wilnis en de 
bebouwing van Mijdrecht en Wilnis bieden vanuit de toren een uniek 
schouwspel. 

We klimmen verder naar boven en 
lopen over de gewelven: de ‘kame-
lenruggen’. 

Intussen is de uitleg natuurlijk door-
gegaan over al het moois onderweg 
naar boven, zeer bezielend. 
Dan de laatste etappe omhoog naar 
de klokken, zo nu en dan een spin-
ragje ontwijken. Bij de klokken aan-
gekomen is het te hopen dat ze niet 
gaan slaan, want ook al reken je er 
een beetje op, je schrikt je toch te 
pletter! 

Die toren beklimmen is een uitda-
ging, maar wel zeer leerzaam en 
alle moeite zeker waard. De bijna 
honderd treden omhoog zijn heus te 
doen en elke stap gewoon bewust 
zetten, want smal blijft die trap na-
tuurlijk wel. En die rondleider dan?  
Het maakt hem geen zier uit of hij 
nu voor de eerste of voor de tiende 
keer de trap omhoog gaat. Hij pro-
beert altijd aardig te blijven en met 
een gezonde dosis humor. Tenzij het 
zaterdag veertig graden Celsius is, 
want dan kan die humor van een 
zwartgallig sausje worden voorzien. 

PROGRAMMA VRIENDEN VAN HET 
MONUMENT JOHANNES DE DOPER
10.00 – 16.00 uur 
Welkom

De rode loper verwelkomt u in het 
monument Johannes De Doper, waar 
de koffi e voor u klaar staat!

10.00 – 16.00 uur 
Rondleidingen en zelf kijken

De gehele dag staan de rondleiders 
voor u klaar, maar u kunt natuurlijk 
ook op eigen houtje door het ge-
bouw zwerven om te genieten van al 
het moois. Zo kunt u genieten van 
het overweldigende interieur van de 
kerk, de unieke lijntekeningen van 
het gebouw, het kostbare antieke 
zilverwerk in de doopkapel en de 
fraaie vaandels, die een indruk ge-
ven van het ‘Rijke Roomse leven’ 
van weleer.

10.00 – 16.00 uur 
Gratis WiFi

Als extra service WiFi: met uw ei-
gen telefoon of tablet haalt u een-
voudig alle informatie op.

10.00 – 16.00 uur 
Het orgel bekijken

Het Maarschalkerweerd orgel wordt 
bespeeld en we hebben alle deurtjes 
en luiken opengezet, zodat u nu eens 
boven op het balkon het orgel van 
dichtbij én van binnen kunt bekijken.

10.00 – 16.00 uur 
De toren beklimmen

Een beetje inspanning leveren is nog 
leuker als u de toren gaat beklim-
men. Tot boven de gewelven met 
prachtig zicht op de kamelenrug-
gen en nog hoger de luidklokken. En 
rondleider Nico klimt met u mee!

10.00 – 16.00 uur 
Ontdek Johannes

De hele dag kunnen de kinderen op 
speurtocht gaan door het gebouw 
aan de hand van verrassende vra-
gen, met aan het einde natuurlijk 
een leuk prijsje.

11.00 uur 
Onthulling van de gerestaureerde 
kerstgroep

Onthulling van de recent gerestau-
reerde wassen beelden van de kerst-
groep. Daarna zijn ze door iedereen 
van dichtbij te bewonderen.

14.15 – 15.00 uur 
Concert met sopraan Mary van 
Erkel

Komt u rond 14.00 uur? Dan kunt u 
genieten van een bijzonder minicon-
cert met sopraan Mary van Erkel 
samen met violiste Mihaela Milea 
en organist/pianist Marten Nap.

14.00 – 15.30 uur 
Seniorenbezoek

Om ongeveer twee uur staan de 
rondleiders klaar om de senioren op 
te vangen. Een kopje koffi e of thee 
met wat lekkers en dan rondkijken 
en genieten van een concertje.

KLIK EN SCOOR OP DE 
WEBSITE  
www.vriendenmonument-johdedoper.nl

Bezoek onze website en ‘ontdek’ 
alvast het Monument Johannes de 
Doper. En met een klik kun je sco-
ren! Wat moet je doen? Ga naar het 
actie-item op deze website.

Globaal tijdschema:

10.00 – 11.00
 Marietrees Broeren bespeelt het 

Maarschalkerweerdorgel
11.00 – 11.15
 Onthulling gerestaureerde kerst-

groep 
11.30 – 12.30
 Jaap Rietdijk bespeelt het Maar-

schalkerweerdorgel
12.45 – 13.45
 Marten Nap bespeelt het Maar-

schalkerweerdorgel
14.15 – 15.00
 Concert voor viool en orgel met 

sopraan Mary van Erkel
14.00 – 15.30
 Ontvangst senioren van o.a. Zon-

nehuis Groep Amstelland en Zon-
nebloem

15.00 – 16.00
 Carel Martijn bespeelt het Maar-

schalkerweerdorgel

Website 2.0 met nog meer inhoud

U wordt toch ook vriend van het monument?

Natuurlijk wordt u ook Vriend! 
Want mede dankzij uw steun kunnen wij het sfeerbepalende monu-
ment op het Driehuisplein in stand houden. Bovendien wordt u dan 
vriend van een ANBI stichting. Dat betekent dat giften aan de stich-
ting voor 125% aftrekbaar zijn bij de aangifte voor de inkomsten-
belasting. En vriend worden is zo geregeld via www.vriendenmonu-
ment-johdedoper.nl.

Naast het goede gevoel dat u bijdraagt om iets moois (volgens velen het 
mooiste monument van De Ronde venen!) in stand te houden, profi teert 
u van de extra giftenaftrek en krijgt u een mooie korting op de toegangs-
prijs bij concerten en optredens, die (mede) worden georganiseerd door 
de vriendenstichting in het monument.
Kijk vooral eens op de website om een indruk te krijgen van het gebouw 
en het interieur en kom dan op 10 september controleren of het echt zo 
mooi is. Wij noteren u dan graag ook als Vriend van het Monument voor 
slechts € 17,50 per jaar.



De zoon van 
de timmerman
Zo mooi en zo vertederend is dit 
tafereel  in onze kerk. Een tim-
merman is aan het werk. Zijn 
gereedschap hangt  boven de 
werkbank en de spanzaag staat 
ernaast. Hij heeft een houten 
hamer en beitel in zijn handen, 
een echte vakman die zijn ta-
lenten benut om een goede pen-
en-gatverbinding te maken. Het 
lijkt erop dat hij een ‘pappadag’ 
heeft omdat hij op zijn zoontje 
past die bij hem in de timmer-
werkplaats aan het spelen is. 
Het zijn niet zomaar een vader 
en zoon, het zijn Jozef en Jezus. 
Mattheus, één van de evange-
listen in het Nieuwe Testament, 
schrijft dat Jezus de zoon is van 
de timmerman uit Nazareth. 

Even Apeldoorn bellen...

Als u dit tafereel van Maria met 
haar dode zoon Jezus - een piëta - 
wilt zien moet u naar Apeldoorn. 
Het is een van de meesterwerken 
van de grote kunstenaar Wilhelm 
Mengelberg en was een geschenk 
van de parochianen aan bouwpas-
toor Kanne op de dag dat hij 25 jaar 
pastoor in Mijdrecht-Wilnis was. 

In een recent ontdekt artikel in het 
dagblad De Tijd van 7 december 1894 
is te lezen: “Als blijvende getuigenis 
van de dankbare liefde der parochi-
anen is de kerk bij deze gelegenheid 
verrijkt met een meesterlijk uitge-
voerde piëta uit het atelier van den 
heer W. Mengelberg te Utrecht, en 
het terrein der kerk afgesloten door 
een sierlijk hek.”  Zelfs het hek is er 
niet meer, alleen de herinneringssteen 
zit nog in het vernieuwde lage muur-
tje langs de Herenweg. 

Bij de herinrichting van de kerk in 
1969-1970 is dit kunstwerk verwij-
derd, maar ook de preekstoel, het 
Maria-altaar en het H. Hartaltaar, 
allemaal meesterwerken van Mengel-
berg. Een zelf uitgevoerde beelden-
storm in die jaren van de vorige eeuw, 
die nu alom wordt betreurd. 
Dankzij de inspanningen van de heer 
Ben Pol, koster-beheerder van de Ma-
riakerk  in Apeldoorn, is het meren-
deel bewaard gebleven en is daar nu 
nog steeds te zien. Dus…. even Apel-
doorn bellen  (telefoon secretariaat 
van de kerk 055-526 65 00) voor wie 
daar een bezoek wil brengen. De heer 
Pol leidt belangstellenden daar met 
plezier rond.

Kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhe-
melopneming (‘de Mariakerk’ voor de 
Apeldoorners), Hoofdstraat 18, 
7311 KB  Apeldoorn.

Ingang voor Wilnissers dichtgemetseld
In het stukje over de ‘Pastorie en 
kerk een grensgeval’ heeft u kun-
nen lezen waarom de Wilnissers 
een eigen ingang kregen. De Mij-
drechters gingen onder de toren 
naar binnen. Na 63 jaar was de 
verstandhouding kennelijk weer zo 
goed dat de ingang dichtgemetseld 
kon worden, zodat in de daardoor 
ontstane nis in de kerk de Mariaka-
pel kon worden gebouwd. Nu gaan 
de Mijdrechters en Wilnissers al 
weer 77 jaar samen door één deur! 

Op de linker foto  is duidelijk te zien, 
door enig verschil in het metselwerk, 
waar die ingang was. Boven de voor-

malige ingang zaten al de drie blinde 
nissen, die naar beneden werden 
doorgetrokken. Zo ontstond er toch 
een fraaie afsluiting die geheel in 
stijl is met de rest van de zuidgevel 
van de kerk. 
Op de rechter foto ziet u hoe de Wil-
nisse ingang er uit gezien zou kunnen 
hebben. Omdat er geen historische 
foto’s van beschikbaar zijn is een 
fotografische reconstructie gemaakt 
door het gebruik van een foto van 
de deur aan de andere kant van de 
dwarsbeuk, de uitgang naar het kerk-
hof. Het is zeer aannemelijk dat de 
deurpartijen  aan beide zijden van de 
dwarsbeuk aan elkaar gelijk waren.

Mijdrechtse Janskerk in de Johannes De Doperkerk

In het onderste deel van het kerk-
raam boven de uitgang naar het 
kerkhof is het een historisch gezicht 
op het toenmalige Mijdrecht te zien. 
Rechts het spoorlijntje met een oude 
stoomtrein en daarachter het indus-
trieterrein. In het midden wordt het 
beeld bepaald door de Janskerk, de 
Johannes de Doperkerk van de PKN 
aan de Kerkstraat in Mijdrecht. In 
het midden het veenweidelandschap 
met boerderij, wilg en koeien. Links 

komt de Kromme Mijdrecht uit in de 
Amstel. Dit deel van het kerkraam is 
eigenlijk een mooie ansichtkaart: Al-
leen de tekst ‘Groeten uit de Johan-
nes de Doperkerk’ ontbreekt  nog. 

Naamgever van een laan in Wilnis
Eind jaren zestig van de vorige eeuw 
kreeg, naast dominees  en burgemees-
ters, ook pastoor Kanne (1823-1899) 
een ‘eigen’ laan in Wilnis-Veenzijde. 

Zou dit een postuum eerbetoon zijn 
geweest van de Wilnissers aan een 
pastoor die destijds in Wilnis maar ook 
in Mijdrecht erg populair was? Kanne 
heeft rond 1873 als bouwpastoor een 
heftig meningsverschil tussen de twee 
plaatsen opgelost toen er een nieuwe 
kerk moest worden gebouwd. De Wil-
nissers  konden tevreden zijn met het 
resultaat, de kerk werd op Wilnisse 
grond gebouwd en zij kregen een ei-
gen ingang. De bouw verliep snel, in 
maart 1875 werd begonnen, in au-
gustus was de kerk kapdicht en met 
Kerstmis 1875 konden er al kerke-
lijke vieringen worden gehouden. De 
kerk werd ingewijd op 20 juni 1876, 
dus slechts 15 maanden na het begin 
van de bouw! 
In de jaren daarna heeft pastoor 
Kanne veel gedaan om het interieur te 
verfraaien. Hij  was hier pastoor van 
1869 tot zijn dood in 1899. Een herin-
neringssteen (1894) van zijn 25-jarig 
pastoorsjubileum in Mijdrecht en Wil-
nis is nu nog te zien in het lage muur-
tje langs het trottoir ter hoogte van 
de in 1939 dichtgemetselde Wilnisse 
ingang. 

Buismanbusjes in de kerk
In het kerkraam achterin de kerk links, 
met het onderwerp ‘Het Penningske 
van de Weduwe’, zijn kinderen afge-
beeld met een Buismanbusje. Dit om-
dat zij een grote rol in de spaaractie 
voor nieuwe kerkramen hebben ge-
speeld in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. 

Pastoor Van de Pavert was zuinig en 
wilde geen dure busjes voor de spaar-
actie aanschaffen. Hij kwam op het 
idee om lege Buismanbusjes te ge-
bruiken, een geweldige vondst. In die 
jaren werd bij het koffiezetten vaak 
een schepje Buisman gedaan (om dure 

koffie uit te sparen). De fabrikant in 
Zwartsluis kwam op de hoogte van het 
plan en stuurde enthousiast 300 busjes 
op voor deze ludieke kerkelijke spaar-
actie. In één van de busjes had de fabri-
kant zelfs vier rijksdaalders gedaan. Op 
de busjes stond vanouds prominent ‘GS’ 
(gebrande suiker). De pastoor maakte 
hiervan de slogan: Geef Spoedig, Geef 
Spontaan, Geef Slordig, Geef Scheutig, 
Geef Snel. Op het dekseltje stond de 
wervende tekst ‘Bij familie en vrienden 
aan te bevelen’. De pastoor haakte in 
op deze tekst en stimuleerde de pa-
rochianen om op verjaardagen toch 
vooral het busje de ronde te laten doen.  

Pastorie en kerk een grensgeval
De grens van Mijdrecht en Wilnis 
heeft een grote rol gespeeld bij de 
bouw van de huidige kerk in 1875-
1876. De bouwvallige kerk van toen 
maakte plaats voor een nieuwe kerk. 
De oude kerk stond op de plaats van 
de huidige pastorie, in Mijdrecht 
dus. In de loop van de negentiende 
eeuw vormden de Wilnisse parochi-
anen veruit de meerderheid. 
De Wilnissers hadden plannen om 
een eigen kerk te bouwen op de 

plaats waar ooit hun eigen (schuil)
kerk had gestaan vóór de fusie met 
Mijdrecht in de 18e eeuw. Er dreig-
de zelfs een scheuring binnen de pa-
rochie. Pastoor Kanne heeft dit toen 
met een slim voorstel weten te voor-
komen. Zijn  voorstel om de pastorie 
in Mijdrecht te bouwen en de nieu-
we kerk in Wilnis bleek voor beide 
partijen de oplossing. Bovendien 
kregen de Wilnissers toen ook nog 
een eigen ingang in de dwarsbeuk. 

In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw werd de verkeerssituatie op de 
driesprong Bozenhoven-Herenweg 
met Molenland verbeterd. Hierbij 
bleek de grenspaal in de weg te 
staan en die zou daarom dan ook 
worden verwijderd. 

Dit snode plan werd gelukkig ver-
ijdeld door de inzet van enkele inwo-
ners en de grenspaal kreeg sindsdien 
een plaatsje aan de andere kant van 
de weg, bij het halfronde bankje op 
het Driehuisplein.

Tafereel in een timmerwerk-
plaats, detail van het kerkraam 
‘De parabel van de talenten’ 
uit 1951 van glazenier Louis 
Emile (Lou) Manche (1908-
1982).

Detail uit een kerkraam, jongen 
met een Buismanbusje. 
Links bovenin een montage met 
een afbeelding van zo’n busje.



Meer informatie over openstellingen en activiteiten: www.venenopdekaart.nl en www.openmonumentendag.nl

Programma De Ronde VenenProgramma De Ronde Venen
Zaterdag 10 en zondag 11 september 2016Zaterdag 10 en zondag 11 september 2016
Thema Iconen en SymbolenThema Iconen en Symbolen

Fietsen langs de forten in De Ronde Venen
Zaterdag 10 september om 11.15 uur lanceren wethouders David Moolenburgh en Anco Goldhoorn op FORT BIJ ABCOUDE de 
nieuwe fietsroute EEN GROENE WATERLINIE.  Fiets mee en ontdek de forten en het waterlinielandschap in De Ronde Venen.

monument openingstijden activiteiten

Fort Waver-Amstel
Waverdijk 19 
WaverveenWaverveen

zaterdag 10.30 – 17.00 uurzaterdag 10.30 – 17.00 uur
Voor het eerst is dit gerestaureerde Voor het eerst is dit gerestaureerde 
fort open voor publiek.fort open voor publiek.

• Van 10.30 tot 16.30 uur start elk uur een rondleiding, laatste rondleiding om 15.30 uur.Van 10.30 tot 16.30 uur start elk uur een rondleiding, laatste rondleiding om 15.30 uur.
• Krimpenfort Wijnen organiseert proeverijen op het fort: ’s ochtends koffie en appeltaart, ’s middags eenKrimpenfort Wijnen organiseert proeverijen op het fort: ’s ochtends koffie en appeltaart, ’s middags eenKrimpenfort Wijnen organiseert proeverijen op het fort: ’s ochtends koffie en appeltaart, ’s middags een

kleinschalige wijnproeverij.kleinschalige wijnproeverij.

Fort aan de Winkel 
Winkeldijk 16 
Abcoude

zaterdag 12.30 – 17.30 uurzaterdag 12.30 – 17.30 uur
Aanmelden voor de excursie via Aanmelden voor de excursie via 
gerdvries@live.nlgerdvries@live.nl
max 40 deelnemers
n.b:
honden niet toegestaan

• De excursie duurt van 12.30 – 17.30 uur en start en eindigt op Fort aan de Winkel. Programma:De excursie duurt van 12.30 – 17.30 uur en start en eindigt op Fort aan de Winkel. Programma:
1.1. Rondleiding Fort aan de Winkel + filmvertoning ‘Stelling van Amsterdam’Rondleiding Fort aan de Winkel + filmvertoning ‘Stelling van Amsterdam’
2. Natuurwandeling door het landschap van de Stelling van AmsterdamNatuurwandeling door het landschap van de Stelling van Amsterdam
3. Rondleiding op Fort in de Botshol
4. Boottocht over de Waver en Winkel terug naar het startpuntBoottocht over de Waver en Winkel terug naar het startpunt

• 13.00 uur en div. andere tijden: filmvertoning ‘Stelling van Amsterdam in De Ronde Venen’ in de ge13.00 uur en div. andere tijden: filmvertoning ‘Stelling van Amsterdam in De Ronde Venen’ in de ge-
nieloods van het fort. Koffie en thee aanwezig.nieloods van het fort. Koffie en thee aanwezig.

Fort Abcoude
Molenweg 19, Abcoude

zaterdag 10.00 – 16.00 uur
zondag 10.00 – 16.00 uur

• De gidsen van Stichting Fort Abcoude laten de vele gebouwen en de natuur op het fort zien.De gidsen van Stichting Fort Abcoude laten de vele gebouwen en de natuur op het fort zien.
• Elk uur demonstratie kanonschieten door de Saluutbatterij Amsterdam.Elk uur demonstratie kanonschieten door de Saluutbatterij Amsterdam.

Fort Nigtevecht Fort Nigtevecht 
Velterslaan 1Velterslaan 1
AbcoudeAbcoude

zaterdag 11.00 – 17.00 uur
zondag 11.00 – 17.00 uurzondag 11.00 – 17.00 uur

Aanmelden voor de activiteiten is Aanmelden voor de activiteiten is 
niet nodig

• Op zaterdag zijn er doorlopend rondleidingen. De gidsen van Natuurmonumenten vertellen over de oudeOp zaterdag zijn er doorlopend rondleidingen. De gidsen van Natuurmonumenten vertellen over de oude
en de nieuwe functie van het fort.

• Het hele weekend expositie ‘Symboliek van vogels – rondom de dood’: een tentoonstelling van kunsteHet hele weekend expositie ‘Symboliek van vogels – rondom de dood’: een tentoonstelling van kunste-
naar / tekenaar Maartje van den Noort over trouw, melancholie en eindigheid.naar / tekenaar Maartje van den Noort over trouw, melancholie en eindigheid.

• Zondag om 14.00 en 17.00 uur: verloting van tekening van Maartje van den Noort.Zondag om 14.00 en 17.00 uur: verloting van tekening van Maartje van den Noort.
• Zondag om 16.00 uur: vernissage van de expositie met Maartje van den Noort.Zondag om 16.00 uur: vernissage van de expositie met Maartje van den Noort.
• Op zondag starten doorlopend workshops in het thema ‘symboliek van vogels’:Op zondag starten doorlopend workshops in het thema ‘symboliek van vogels’:

1. Vogels in beton met Irene Mulder1. Vogels in beton met Irene Mulder
2. Vogels in 3D van ijzerdraad met Hester Ezra2. Vogels in 3D van ijzerdraad met Hester Ezra
3. Vogels branden in hout met Jim Maste3. Vogels branden in hout met Jim Maste

Dorpskerk Abcoude
Kerkplein 45, 
Abcoude

zaterdag 12.00 – 17.00 uur zaterdag 12.00 – 17.00 uur 
zondag 13.00 – 17.00 uurzondag 13.00 – 17.00 uur

• Vleugelbespeling, door Else Sterk en Pim Witvrouw (beiden Abcoude) op diverse tijdstippen.Vleugelbespeling, door Else Sterk en Pim Witvrouw (beiden Abcoude) op diverse tijdstippen.
• Filmpje over de vernieuwing en terugplaatsing van de beelden op het orgel.Filmpje over de vernieuwing en terugplaatsing van de beelden op het orgel.
• Documentatie (Ned./Eng.) over de geschiedenis van de kerk is aanwezig.Documentatie (Ned./Eng.) over de geschiedenis van de kerk is aanwezig.

H.H. Cosmas en Damianus-
kerk
Kerkstraat 23, Abcoude

zaterdag 13.00 – 17.00 uurzaterdag 13.00 – 17.00 uur
zondag 13.00 – 16.00 uurzondag 13.00 – 16.00 uur

• Doorlopend gelegenheid de kerk te bezichtigen, aan de hand van een beschrijving.Doorlopend gelegenheid de kerk te bezichtigen, aan de hand van een beschrijving.Doorlopend gelegenheid de kerk te bezichtigen, aan de hand van een beschrijving.

Buitenplaats Valkenheining Buitenplaats Valkenheining 
Rijksstraatweg 147-151Rijksstraatweg 147-151
BaambruggeBaambrugge

zaterdag 19.00 – 23.00 uur • ‘Nacht van de Buitenplaats’.
• Diverse activiteiten, met aanmelding.
• Zie www.nachtvandebuitenplaats.nl.www.nachtvandebuitenplaats.nl.

Dorpskerk BaambruggeDorpskerk Baambrugge
Dorpsstraat 2
Baambrugge

zaterdag 10.00 – 17.00 uur • Doorlopende bezichtiging van de recent gerestaureerd kerk.

H. Antonius van
Paduakerk
Oostzijde 45  De Hoef

zondag 12.00 – 15.00 uurzondag 12.00 – 15.00 uur • 12.00, 13.00 en 14.00 uur: bespeling van het monumentale orgel, ca.15 min.12.00, 13.00 en 14.00 uur: bespeling van het monumentale orgel, ca.15 min.

Janskerk 
Kerkstraat 11
Mijdrecht

zaterdag 12.00 – 17.00 uurzaterdag 12.00 – 17.00 uur • Om 13.30 en 16.00 uur verhaallezing over Johannes de Doper door ds. Harry Tacken.Om 13.30 en 16.00 uur verhaallezing over Johannes de Doper door ds. Harry Tacken.
• Om 14.00 en 15.00 uur verhaallezing over het Bätzorgel door kerkmusicus Dirk Jan WOm 14.00 en 15.00 uur verhaallezing over het Bätzorgel door kerkmusicus Dirk Jan Warnaar,

gelegenheid tot bespeling.gelegenheid tot bespeling.
• Diapresentatie over o.m. de kerkrestauratie, kerkbezichtiging met beschrijving, live muziek.Diapresentatie over o.m. de kerkrestauratie, kerkbezichtiging met beschrijving, live muziek.
• Expositie bijzondere iconen door Geertje Plaat en koffie en thee drinken in gebouw Irene, naast de kerk.Expositie bijzondere iconen door Geertje Plaat en koffie en thee drinken in gebouw Irene, naast de kerk.

H.H. van JezuskerkH.H. van Jezuskerk
Kerklaan 2Kerklaan 2
VinkeveenVinkeveen

zaterdag 10.00 – 16.00 uur • Ieder uur om  -.15 de gerestaureerde toren beklimmen, uitzicht vanaf de torentransIeder uur om  -.15 de gerestaureerde toren beklimmen, uitzicht vanaf de torentrans
• Rondleidingen door de recent gerestaureerde kerkRondleidingen door de recent gerestaureerde kerk
• Koffie en theeKoffie en thee

Het Spoorhuis Het Spoorhuis 
Demmerik 68 VinkeveenDemmerik 68 Vinkeveen

zondag 10.00 – 17.00 uur • Vertoning van historische films over Vinkeveen en over het spoor in deze omgeving, doorlopend.Vertoning van historische films over Vinkeveen en over het spoor in deze omgeving, doorlopend.
• Bezichtiging van dit voormalige stationsgebouw.Bezichtiging van dit voormalige stationsgebouw.

Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk 
Dorpsstraat 20Dorpsstraat 20
WilnisWilnis

zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Monument open + najaarsmarkt 
Wilnis

• Rondleidingen door de monumentale kerk Expositie van iconen en symbolen.Rondleidingen door de monumentale kerk Expositie van iconen en symbolen.
• Najaarsmarkt in de Dorpsstraat, incl. ‘Montmartre’: schilderen met lokale kunstenaars (nieuw dit jaar).Najaarsmarkt in de Dorpsstraat, incl. ‘Montmartre’: schilderen met lokale kunstenaars (nieuw dit jaar).
• Expositie maquettes: Wilnis in de jaren ‘50 en het oude raadhuis van Mijdrecht (in gebouw De Schakel,Expositie maquettes: Wilnis in de jaren ‘50 en het oude raadhuis van Mijdrecht (in gebouw De Schakel,

naast de kerk).

H. Johannes de
Doperkerk
Driehuisplein 1
Wilnis
(grens Mijdrecht)

zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Zie voor meer info de site:
vriendenmonument-johdedoper.nlvriendenmonument-johdedoper.nlvriendenmonument-johdedoper.nlvriendenmonument-johdedoper.nlvriendenmonument-johdedoper.nlvriendenmonument-johdedoper.nl

• 11.00 uur onthulling gerestaureerde wassen beelden.11.00 uur onthulling gerestaureerde wassen beelden.
• 14.00 uur concert voor viool en orgel, met sopraan Mary van Erkel.14.00 uur concert voor viool en orgel, met sopraan Mary van Erkel.
• Orgelbespelingen op diverse tijden.
• Torenbeklimmingen op het hele en halve uur.Torenbeklimmingen op het hele en halve uur.
• Doorlopend bezichtiging en rondleidingen.Doorlopend bezichtiging en rondleidingen.
• Bekijken van het Maarschalkerweerd-orgel van binnen.Bekijken van het Maarschalkerweerd-orgel van binnen.
• Videobeelden van het monument, doorlopend.Videobeelden van het monument, doorlopend.
• Expositie bijzondere vaandels, antiek zilverwerk en lijntekeningen van het gebouwExpositie bijzondere vaandels, antiek zilverwerk en lijntekeningen van het gebouw.
• Speurtocht voor de kinderen, doorlopend.Speurtocht voor de kinderen, doorlopend.
• Koffie, thee of fris drinken.

Ned. Herv. kerk
Koningin Julianastraat 23 Koningin Julianastraat 23 
Wilnis

zaterdag 10.00 –16.00 uur • Bezichtiging van de kerk.
• Doorlopend: orgelbespeling.

Veenmolen
Oudhuijzerweg 109
Wilnis

zaterdag 10.00 – 16.00 uur Bij de versierde, en draaiende molen zijn diverse activiteiten voor jong en oud: Bij de versierde, en draaiende molen zijn diverse activiteiten voor jong en oud: 
• Rondleidingen door de molen.
• Live beelden uit de kap.
• Fietsroute te koop, langs div. molens in de omgeving.
• Pannenkoekjes en kniepertjes bakken en proeven.
• Kruidkoek proeven en thee, koffie of limonade drinken.Kruidkoek proeven en thee, koffie of limonade drinken.


