Historie Kerkje Eenigenburg
Einihborch (Eenigenburg) wordt al in 1289
genoemd in verband met
vredesonderhandelingen met graaf Floris V.
Volgens het boekje “Een kijkje in de
geschiedenis van Eenigenburg” van W.K. van
Schoneveld kwamen de bewoners van
Eenigenburg uit het westelijk duingebied en
vestigden zich daar op een aantal terpen, niet
ver van de monding van de Rekere. Al snel
daarna wordt, vanwege de veel
overstromingen, aan de Westfriese zeedijk
begonnen. Uit diezelfde tijd stamt ook de
dwangburcht Nuwendoorn waarvan de
fundamenten zijn teruggevonden.

1 Het eerste kerkje in Eenigenburg (tekening van Tavenier)

Het huidige kerkje gebouwd in 1792 heeft
een grotere voorganger, die wegens
ouderdom is gesloopt. Kerk en kerkhof
liggen verhoogd op een terp. In het
terplichaam liggen de resten van
voorgaande kerkgebouwen. Mogelijk zelfs
van houten voorgangers, want de terp zal
zijn opgeworpen in een tijd dat er nog geen
steen werd gebruikt. Het is een zogenaamd
zaalkerkje. De eerste predikant werd al in
1574 beroepen.

Op de gevelsteen aan de westgevel staat de afbeelding van een burcht en de volgende
tekst:
De eerste steen aan deze kerk Gesticht tot een godsdienstig werk Is gelyd door D.
Pronk Jzoon, oud 2 jaar 5 maanden, op den 1792 8/14
In de houten toren hangt een 16e eeuwse luidklok, in de rand lezen we:
Salvator heet ick, de Levendycghen roep ick, den Doeden overLuy ick, Noehel Zaal het
my geghoten int jaer 1585.
De klokkestoel dateert van 1776. De eikenhouten, gebeeldhouwde preekstoel draagt
het jaartal 1698 en is wel uit de voorgaande kerk afkomstig, gezien het aangebrachte
burchtâ€‘embleem in de sierrand. Op het doophek staat het jaartal 1725. Een doopbekkenstandaard is het enige attribuut wat het koperwerk betreft. Er zijn eenvoudige
banken voor de notabelen, voor kerkbestuur en diaconie. Op de vloer liggen de
grafstenen van inwoners die in de voorgaande kerk in de 17 e eeuw werden begraven.
Per 1 april 1959 is de kerkelijke gemeente gecombineerd en ontstond de combinatie
Schagen – Sint Maarten – Valkkoog – Eenigenburg. Het kerkje van Eenigenburg en de
naastgelegen begraafplaats zijn nog altijd in beheer bij de Protestantse Gemeente
Schagen.
Bij de restauratie in 1991 en 1992 is een 19e eeuwse aanbouw verwijderd een een
nieuwe aanbouw geplaatst. Het uurwerk werd gerestaureerd
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