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Open dagen 

De promotieactiviteiten van de Stichting lieten ook in 2018 een gevarieerd beeld zien. 

Op 13 mei was de “Open Kerkendag”, die georganiseerd werd door het Platform Religieus 

erfgoed van de Gemeente. De opzet van de dag was een pelgrimstocht langs een aantal 

monumentale kerken in Hoorn. Ook in de Lutherse Kerk mochten wij twee zingende pelgrims 

ontvangen. Hun optreden was zeer inspirerend en verrassen. Er werden mooie liederen met veel 

bezieling gezongen en de vertellingen over hun pelgrimstochten waren bijzonder interessant. 

Het initiatief van het Platform verdiende alle lof en onze Stichting heeft er ook graag aan 

meegewerkt. Alleen jammer dat het aantal bezoekers iets tegenviel. 

Eerder die week, op 9 mei ontvingen wij in het kader van “Zin in Hoorn” weer enkele 

schoolklassen van het voortgezet onderwijs in de Lutherse Kerk. Mevrouw Kelder en de heer 

Van der Zee mochten de leerlingen uitleg geven over het Lutheranisme en iets vertellen over de 

geschiedenis van het gebouw. De jonge mensen bleken erg belangstellend te zijn en zij waren 

verrast over het interieur van onze kerk. Zoiets moois hadden ze niet verwacht. Voor ons was 

dat een hoopvol teken. Misschien dat we onder deze jongeren toekomstige bestuursleden 

hebben gezien die onze taak zullen overnemen. Dat is wel nodig, want ons bestuur heeft per 

slot van rekening niet het eeuwige leven. In elk geval is deze rondgang langs de verschillende 

Hoornse kerken al een waardevolle traditie geworden. 

De presentatie van onze Lutherse Kerk beleeft ieder jaar op Open Monumenten Dag haar 

hoogtepunt. Het thema van 2018 was “In Europa”. Organist Rieuwert Blok had voor dit thema 

een mooi Europees orgelprogramma samengesteld dat hij met verve ten gehore bracht. Zoals 

altijd werden de bezoekers aangelokt door de prachtige klanken van het orgel. Rieuwert Blok 

gaf desgewenst ook de nodige uitleg bij het programma en over het orgel. Zij konden bij hun 

bezoek eveneens kennis nemen van de nieuwe folder die door Irene Laan was ontworpen. Een 

mooie folder die heldere informatie biedt. Een aansporing om donateur van de Stichting Behoud 

Lutherse Kerk Hoorn te worden. Als extra voorziening kon in de bovenzaal een drankje worden 

genuttigd. Dit was alleen maar mogelijk omdat er ook dit jaar weer voldoende enthousiaste 

vrijwilligers konden worden opgetrommeld. Al met al bezochten 427 bezoekers onze mooie kerk. 

Dat was, zeker gezien het weer, een mooi resultaat. 

Onderhoud 

Het is een hele opgave om onze kerk in perfecte staat te houden. We zijn daar steeds in 

geslaagd door ieder mankementje, hoe klein ook, direct te verhelpen. Zo kunnen we het 

onheil in de kiem smoren en een kostbare restauratie zo lang mogelijk uitstellen. De 

belangrijkste onderhoudsactiviteiten waren in 2018: de centrale verwarming, het 

schilderen van het monumentale hekwerk en het herstellen van de hardstenen trappen. 

Daarnaast zijn we druk geweest met allerlei energiebesparende werkzaamheden. 

 

Tot slot: het 250 jarig jubileum 
 
Zoals u allen weet bestaat ons kerkgebouw op 2 juli 2019 alweer 250 jaar. Dit wordt op 

zondag 7 juli gevierd met 2 mooie orgelconcerten door Rieuwert Blok en Mark Heerink. 

De concerten vinden plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Tussen de concerten is er een 
feestelijke receptie. 

 
Wij hopen dat u op 7 juli in grote getale komt om dit heugelijke feit met ons te vieren. 

 
Tot dan….. 
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Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn 

De kerk; een plek van verbinding 

De Lutherse kerk viert het 250 jarig bestaan van haar 

kerkgebouw, een heuglijk feit, want voor Hoorn is de Lutherse 

kerk een ware parel. Een bevlogen en betrokken gemeenschap 

van Luthersen sloeg 250 jaar geleden de handen ineen en deed 

de prachtige kerk verrijzen. Dankzij hen, en dankzij de vele 

beheerders na hen, kunnen wij nog steeds van dit bijzondere 

gebouw genieten.  

De wereld is inmiddels ingrijpend veranderd, maar sommige 

dingen zijn ongewijzigd. De Lutherse kerk is nog steeds een plek 

van samenkomen en bezinning. Uiteraard ging zij niet voorbij aan 

veranderingen en ontwikkelingen. Maar de tijd heeft de Lutherse 

kerk goedgedaan, naast een religieuze plek, is het een monument 

geworden dat onmiskenbaar bij onze stad hoort. Een plek van 

geschiedenis, van even teruggaan in de tijd.  

Steeds meer mensen zien de waarde van historische kerken en 

hun prachtige interieurs. Dit brengt mensen uit alle hoeken van 

de samenleving samen. Ondanks de zorgen die er zijn vanwege 

de ontkerkelijking, zie ik daarom ook een positieve ontwikkeling. 

De kerken worden belangrijk voor ons allemaal en dat geeft ons 

een gezamenlijk doel: het behoud van deze prachtige 

monumenten. Mensen van alle geloofsgemeenschappen en 

mensen zonder een geloofsovertuiging slaan de handen ineen om 

de kerken te behouden.  

Stichting Behoud Lutherse kerk Hoorn is een schoolvoorbeeld van 

deze samenwerking. Leden met verschillende achtergronden en 

geloofsovertuigingen zorgen met toewijding voor de kerk. Naast 

de werkzaamheden voor beheer en onderhoud, heeft de stichting 

zitting in het Platform Religieus Erfgoed Hoorn. Dit platform is een 

samenwerkingsverband tussen kerkbesturen uit Hoorn, waarin 

zes kerken of parochies zitting hebben en waaraan de gemeente 

ook deelneemt. Wederom ontstaat er samenwerking vanuit een 

gezamenlijk doel. We willen onze kerken behouden en indien 

nodig een nieuwe toekomst bieden.  

Met haar deelname aan het Religieus Platform Hoorn toont de 

gemeente Hoorn ook haar betrokkenheid en belang in deze, want 

wij hechten oprecht veel waarde aan het religieus erfgoed. Mijn 

waardering voor het werk van Stichting Behoud Lutherse kerk is 

groot, want dankzij hen wordt er volop gebruik gemaakt van de 

kerk en staat deze er na 250 jaar nog altijd prachtig bij. Ik ben 

dan ook bijzonder blij dat de Lutherse kerk haar 250ste verjaardag 

mag vieren. Van harte gefeliciteerd!  

Jan Nieuwenburg 

Burgemeester van Hoorn 
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Van de penningmeester 

Hieronder staat de verkorte jaarrekening over het jaar 2018. Accountantskantoor Finan-Plus zal 

ook dit jaar weer de boeken controleren, waarvoor hartelijk dank. De cijfers van 2018 zijn helaas 

een stuk minder florissant dan die van 2017. 

Hoewel onze donateurs in 2018 extra gul hebben gegeven, waarvoor onze hartelijke dank, zijn er 

dit jaar geen legaten. Daarnaast is de koerswinst die in 2017 op de Rabobank Ledencertificaten is 

gehaald in volledig 2018 verdampt. De rente opbrengsten zijn nog verder gedaald. Hoewel de 

totale kosten veel lager waren dan in 2017 is er over 2018 toch een aanzienlijk verlies geleden 

ter grootte van € 6.973,96. 

 

We hopen over 2019 weer een positief resultaat te behalen. 

 

Een uitgebreide versie van de jaarrekening over 2018 kunt u te zijner tijd vinden op onze 

website. 

 

Balans per 31 december 2018      
ACTIVA 2018 2017  PASSIVA 2018 2017 

       
ABN Amrobank  € 161,00 € 276,75  Onderhoudsreserve kerk,    
MoneYou  € 54.506,75 € 49.274,30  orgel en interieur € 293.972,15 271.961,71 

Rabobank  € 44.199,41 € 40.989,60  Batig saldo -€ 6.973,96 € 22.010,44 

SNSbank  € 80.152,53 € 80.000,00     
ASNbank  € 70.000,00 € 80.000,00     
Rabo Ledencertificaten 6,5% € 37.978,50 € 43.431,50     

Totaal 
€ 

286.998,19 € 293.972,15  Totaal € 286.998,19 € 293.972,15 

       
Verlies- en winstrekening 2018       
UITGAVEN    ONTVANGSTEN   
Contributies € 47,50 € 42,50  Acties € 430,24 € 896,95 

Druk-en portokosten bulletin € 285,14 € 330,79  Donaties/giften € 6.219,00 € 5.821,50 

Groot onderhoud kerk € 13.000,00 € 18.323,80  Legaten € 0,00 € 22.474,76 

Onderhoud orgel € 578,38 € 992,20  Bijdrage Ev.Lutherse Gem. € 0,00 € 1.000,00 

Administratiekosten bank € 374,31 € 480,47  Subsidie onderhoud kerk € 3.762,00 € 3.764,00 

Kosten website € 0,00 € 59,90  Rente € 2.664,91 € 3.135,39 

Diversen € 311,78 € 0,00  Koersresultaat effecten -€ 5.453,00 € 5.147,50 

Verlies/Batig saldo -€ 6.973,96 € 22.010,44     
Totaal € 7.623,15 € 42.240,10   € 7.623,15 € 42.240,10 

 

Onderhoud 

Er zijn dit jaar nog geen werkzaamheden uitgevoerd aan de Lutherse kerk. 

In oktober is de Momentenwacht weer langs geweest. De reportage hiervan geeft weer enkele 

kleine onderhoud werkjes aan die nodig zijn om grote problemen te voorkomen. 

Omdat de rapporten veelal klein onderhoud aangeven hebben we contact opgenomen met de 

monumentenwacht om de inspectiefrequentie te wijzigen in eens in de 2 jaar in plaats van elk 

jaar. De eerstvolgende inspectie is dus in 2020.  

De naad bij het dakkapel in de kilgoot blijft elke keer weer te scheuren door de temperatuur 

verschillen. Om dit nu verder te voorkomen wordt daar dit jaar een expansiestuk aangebracht 

zodat deze naad niet meer kan scheuren. 

In verband met de aanschaf van zonnepanelen hebben we de elektrische vloerverwarming laten 

testen op de werking hiervan. Het is de bedoeling deze vorm van verwarming meer te gebruiken 

in plaats van de CV-ketel. Nu we zelf elektra gaan opwekken is dit natuurlijk goedkoper dan het 

gebruik van gas. De installatie van de elektrische vloerverwarming functioneert goed en de 

kachels zijn beveiligd middels een zekering van 16 ampère en een aardlekschakelaar . De 

installatie is goed gekeurd. Hopelijk blijft dit nog lange tijd zo. 

Er is iemand in de bovenzaal gestruikeld waardoor die met een hand door het glas-in-loodraam is 

gevallen. Er zijn 4 ruitjes stuk en de loodstrippen zijn beschadigd. Er komt een expert in glas-in-

lood kijken naar de schade en naar de mogelijkheden  en kosten om dit raam weer in originele 

staat te herstellen. Dit zal geen goedkope reparatie worden. Het zal ook niet makkelijk zijn om 

kathedraalglas in de juiste geel/groene kleuren te vinden. Gelukkig voor ons komen de kosten 

voor rekening van de verzekering van deze onfortuinlijke bezoeker. 

Jaarverslag 2018 

Ook dit jaar moeten we weer voldoen aan de wettelijke verplichting om een verslag van onze 

activiteiten over het afgelopen jaar te publiceren. 

Zoals ieder jaar heeft de Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn ook in 2018 geprobeerd onze 

fraaie Lutherse Kerk onder de aandacht van zoveel mogelijk belangstellenden te brengen. De 

muziek speelt daarbij een hoofdrol omdat de akoestiek in onze kerk zo goed is dat iedere musicus 

graag in onze kerk optreedt. Andere activiteiten zijn natuurlijk ook welkom in onze kerk. 

De Lutherse Kerk op beeld 

Stadsorganist Mark Heerink is een veelzijdig musicus. Als organisator van alle orgelmanifestaties 

in Hoorn is hij een filmproject over orgels gestart en hiervoor deed hij begin 2018 ook de 

Lutherse Kerk aan. Een buitenkans voor ons! Als organist heeft hij de kwaliteiten van ons orgel 

goed leren kennen. Door middel van een drone werden er mooie opnames gemaakt van de kerk 

en van ons vermaarde Peter Müllerorgel uit 1772. De film is te zien op de website de Evangelisch 

Lutherse Gemeente: https://elghoorn.jimdo.com en op You Tube.  

Daar vind u ook de reportage die omroep WEEFF eind 2018 maakte over onze kerk en het 

aanstaande 250 jarig jubileum. 

Muzikale activiteiten 

De “Stichting Concertfonds Hoornse Orgels” heeft ook in 2018 weer van zich laten horen. In de 

Lutherse Kerk waren er 2 optredens in het kader van de Zomermarkt lunchconcerten. Op 25 juli 

bespeelde Galina Elshaeva uit St. Petersburg ons orgel. Het is aardig te vermelden dat zij enkele 

dagen daarvoor ook het carillon van de Grote Kerk had bespeeld. Op 22 augustus verrukte de 

bekende organist Wim Dijkstra de orgelliefhebbers met zijn prachtige spel. De organisatie van de 

concerten is altijd vlekkeloos en het is voor het bestuur altijd een groot genoegen om de 

lunchconcerten in onze kerk te mogen faciliteren. 

Behalve de zomermarktconcerten waren er nog andere gelegenheden waarbij de muziek de 

boventoon voerde. Een kleine selectie om aan te geven hoe geliefd onze Lutherse Kerk in 

muzikale kringen is.  

Op 30 april 2018 was de heer Blok gastheer voor een internationale groep orgelliefhebbers. Zij 

werden in de gelegenheid gesteld om het beroemde Pieter Müllerorgel van onze kerk te 

beluisteren en te bespelen. Dat dit als een privilege werd ervaren, behoeft geen betoog. 

Ook vermeldenswaardig zijn het Concert van Oude Muziek dat op 3 juni plaatsvond en het vocale 

optreden onder de bezielende leiding van Arjen Catsburg op 8 juni. 

En het optreden van het “Kammerkoret GOCK”uit Denemarken op 8 juli. Er werden liederen uit 

verschillende genres ten gehore gebracht. 

https://elghoorn.jimdo.com/

