
Meneer de voorzitter, dames en heren. 
 

Het herstel van uw Kooger Kerk en het Pilcherorgel hoort 

bij de reeks van ruim dertig restauraties in onze provincie, waaraan 

ik in 2012 een financiële bijdrage heb mogen verlenen. De dertig 

restauraties zijn verschillend van opzet, maat en uitvoering maar 

hebben allen één ding gemeen: ze dragen bij aan behoud en 

publieke toegankelijkheid van het gebouwde erfgoed in onze 

provincie. 

 

In het geval van uw Kooger Kerk, ook wel bekend onder de 

naam Pieterskerk, gaat het om religieus erfgoed. Het stimuleren 

van het behouden en publiek toegankelijk houden van dit religieus 

erfgoed is een belangrijke opgave voor de provincie Noord-

Holland. Ik wil initiatiefnemers zoals u hierin zoveel mogelijk 

ondersteunen. Het religieus erfgoed geeft namelijk identiteit aan 

onze leefomgeving en draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit hiervan. Dit laatste is goed voor de 

bewoners en de bezoekers van onze provincie.  

Wat mij telkens weer opvalt is het grote maatschappelijk draagvlak voor het behoud van deze 

speciale categorie van erfgoed. Ik zeg speciale categorie, want het gaat hier vrijwel steeds om collectief 

eigendom dat kostbaar is in onderhoud, maar dat behoudens de grondprijs geen directe marktwaarde 

genereert. Vanwege de hoge kosten kan behoud van religieus erfgoed dan ook alleen worden 

geïnitieerd door partijen die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Daarnaast is het belangrijk dat deze 

vrijwilligers in staat worden gesteld om inkomsten uit het publiek gebruik van het gebouw te 

verwerven. Uw project bevatte daartoe een aantal nuttige zaken.  

Zo heb u de toegang aan de westzijde geschikt gemaakt voor rolstoelen, hebt u toegang vanaf 

een aanlegsteiger aan het water gerealiseerd en hebt u de kerk aan de oostzijde op bescheiden, doch 

eigentijdse wijze vergroot met de Rode Steen. Ik complimenteer de architect en de aannemer die erin 

zijn geslaagd om deze toevoeging op  hoogwaardige wijze te realiseren U hebt dit alles gedaan op basis 

van visie, inzet en organisatie, en last but not least door middel van inzet van eigen middelen. Met 

name de inzet van deze eigen middelen zijn voor mij belangrijke graadmeters voor maatschappelijk 

draagvlak en maatschappelijke relevantie.Zeker in een tijd waarin subsidiestromen eerder af dan 

toenemen is het belangrijk dat partijen in staat zijn om zelf inkomsten te verwerven. 

 

Dames en heren, ik mag zo overgaan tot de officiële 

openingshandeling van de Rode Steen. Maar voordat ik 

daartoe overga eerst wil ik u eerst van harte feliciteren 

met een nieuwe fase in het eeuwenlange leven van uw 

Kooger Kerk. Uw Kooger Kerk die ook bekend is als 

Pieterskerk, hetgeen afgeleid is van Petrus, die zoals 

bekend de drager is van de sleutels van de hemelpoort. 

Mag ik dan nu de sleutel vragen om de deur te 

ontsluiten. 

 

 

 

Hierna ontstaat consternatie, want waar is de 

sleutel. Niemand heeft hem totdat uit een wolk 

achter in de kerk, de apostel Petrus verschijnt 

die de sleutel in zijn bezit heeft. Gezamenlijk met 

mevr Sweet ontsluit hij de deur die toegang 

verschaft tot De Rode Steen. 
 


