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Van de penningmeester 

Hieronder staat de verkorte jaarrekening over het jaar 2019. Accountantskantoor Finan-Plus zal 

ook dit jaar weer de boeken controleren, waarvoor hartelijk dank. De cijfers van 2019 zijn weer 

een stuk beter dan die van 2018 met een positief resultaat van € 13.347,19. 

 

Onze donateurs hebben in 2019 vanwege ons 250-jarig jubileum extra gul gegeven, waarvoor 

onze hartelijke dank. Circa de helft van dit positieve resultaat wordt behaald vanwege een 

aanzienlijk koerswinst op de Rabobank Ledencertificaten. De rente opbrengsten zijn in 2019 

wederom gedaald. Daarnaast zijn de onderhoudskosten in 2019 zeer laag. Deze zullen in 2020 

aanzienlijk hoger zijn. De rekening bij MoneYou is opgeheven omdat zij hun zakelijke dienst-

verlening in september 2019 hebben gestaakt. Uw penningmeester is, omdat we eigenlijk te 

veel geld bij het Volksbankconcern hebben ondergebracht, nog op zoek naar een nieuwe bank. 

Het is echter niet eenvoudig om deze te vinden. De meeste banken willen alleen een 

spaarrekening openen als je ook een betaalrekening bij hen opent. Gezien de kosten die voor 

betaalrekeningen in rekening worden gebracht (tussen de € 60 en € 130 per jaar) is het voor 

ons niet aantrekkelijk om nog een betaalrekening te openen. 

 

De vooruitzichten voor 2020 zijn op het eerste gezicht niet al te goed. Op de spaarrekeningen 

ontvangen we nagenoeg geen enkele rente meer en de Rabobank heeft de rentebetaling over de 

Rentecertificaten in ieder geval voor de eerste 9 maanden van 2020 geschrapt. Dit heeft naast 

een aanzienlijke daling van de rente-inkomsten ook een enorme invloed op de hoogte van de 

beurswaarde. Als klein financieel lichtpuntje hebben van een notaris bericht gehad dat we in 

2020 weer een legaat zullen ontvangen. Over de hoogte daarvan is nog niets bekend. Hoewel 

het natuurlijk verdrietig is als iemand overlijdt, zijn we zeer dankbaar dat deze overleden 

donateur zo aan ons heeft gedacht. 

 

Een uitgebreide versie van de jaarrekening over 2019 kunt u te zijner tijd vinden op onze 

website. 

 

Balans per 31 december 2019      
ACTIVA 2019 2018  PASSIVA 2019 2018 

       
ABN Amrobank  € 153,22 € 161,00  Onderhoudsreserve kerk,    
MoneYou  € 0,00 € 54.506,75  orgel en interieur € 286.998,19 293.972,15 

Rabobank  € 74.476,39 € 44.199,41  Batig saldo € 13.347,42 -€ 6.973,96 

SNSbank  € 90.000,00 € 80.152,53     
ASNbank  € 90.000,00 € 70.000,00     
Beleggingen € 45.716,00 € 37.978,50     

Totaal 
€ 

300.345,61 € 286.998,19  Totaal € 300.345,61 € 286.998,19 

       
Verlies- en winstrekening 2019       
UITGAVEN    ONTVANGSTEN   
Contributies € 5,00 € 47,50  Acties € 190,10 € 430,24 

Druk-en portokosten bulletin € 292,07 € 285,14  Donaties/giften € 6.615,00 € 6.219,00 

Onderhoud kerk € 2.605,00 € 13.000,00  Legaten € 0,00 € 0,00 

Onderhoud orgel € 609,84 € 578,38  Bijdrage instellingen € 200,00 € 0,00 

Administratiekosten bank € 363,36 € 374,31  Bijdrage Ev.Lutherse Gem. € 1.000,00 € 0,00 

Kosten website € 59,82 € 0,00  Subsidie onderhoud kerk € 3.762,00 € 3.762,00 

Architectkosten € 3.549,87 € 0,00  Rente € 2.414,52 € 2.664,91 

Diversen € 86,74 € 311,78  Koersresultaat effecten € 6.737,50 -€ 5.453,00 

Verlies/Batig saldo € 13.347,42 -€ 6.973,96     
Totaal € 20.919,12 € 7.623,15   € 20.919,12 € 7.623,15 
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Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn 

Verslag onderhoud Lutherse kerk 

Er zijn door de loodgieter enkele kleine herstelwerkzaamheden 

uitgevoerd aan lood en zinkwerken. Deze herstelwerkzaamheden 

stonden in het rapport 2018 van de Monumentenwacht. De 

dakvlakken in de kilgoot zijn nagekeken en enkele dakpannen 

hersteld/vervangen. De onderste rij dakpannen rusten op een 

knijplat, waardoor de dakpan niet naar beneden duikt. Deze 

knijplat lag op de folie onder de dakpannen en sloot de ventilatie 

onder de dakpannen af. Deze knijplat is nu middels blokjes 

omhoog gehaald zodat de ventilatie onder de dakpannen weer 

hersteld is. 

In de maand mei worden de zonnepanelen geplaatst op het 

binnen dakvlak in de kil. De panelen zijn niet van buitenaf te zien. 

Dit is ook een eis van de monumentencommissie. Wij hebben 

daar ook mee te maken omdat het kerkgebouw een 

rijksmonument is. Wij snappen deze eis en zijn het er ook mee 

eens. Helaas kunnen wij daarom slechts 7 zonnepanelen 

plaatsen. 

Voordat de zonnepanelen worden geplaatst hebben wij de 

elektrische installatie laten controleren en waar nodig laten 

beveiligen. De oude groepenkast wordt vervangen door moderne 

veilige automaten met aardlekschakelaar. De elektrische 

vloerverwarming wordt voorzien van automaten en een tijdklok, 

zodat de schakeling automatisch terugloopt en afslaat na de 

ingesteld tijdsduur. Ook zijn er een aantal kabels vervangen 

omdat deze brandgevaarlijk waren. Zo zijn er een nieuwe kabels 

gelegd over de zolder naar de keuken om daar een extra groep te 

verkrijgen voor het koffiezetapparaat, de waterkoker etc. 

De keuken is inmiddels zeer gedateerd en is hoog nodig toe aan 

vervanging. Het gehele keukenblok wordt vervangen door een 

compleet nieuw blok. Ook wordt er over een groter deel van de 

muur dan nu voorzien van een achterwand. De indeling van de 

kastjes wordt verbeterd, er worden voor een betere 

toegankelijkheid ladekastjes aangebracht en de bovenkastjes 

worden voorzien van naar boven openklappende deurtjes. Zodat 

er optimaal gebruikt gemaakt kan worden van de beperkte 

ruimte. De leidingen onder de cv ketel worden middels deurtjes 

weggewerkt. Dit oogt veel mooier, maar de leidingen blijven bij 

onderhoud wel goed toegankelijk. Verder komt er, om andere 

zichtbare leidingen weg te werken, een verlaagd plafond met 

betere verlichting. De linoleumvloer wordt vervangen door een 

PVC vloer. 

Door de vervanging van de keuken wordt het gebruiksgemak 

aanzienlijk verbeterd. Aangezien de keuken er een stuk frisser 

uitziet zijn de kerk en de bovenzaal een stuk aantrekkelijker 

geworden voor eventuele huurders. 
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Deze aanpassingen aan de elektrische installatie en de keuken waren hard nodig om de veiligheid 

en hygiëne in en van het gebouw, die beiden bij ons in een hoog vaandel staan, te verhogen. 

Gezien het grote aantal kerkbranden de afgelopen jaren en de steeds hogere hygiëne-eisen, 

zeker nu met het COVID-19 virus, lijken beide projecten zeer goed getimed. De totale kosten van 

deze projecten lopen richting de € 15.000. Omdat te bekostigen is een (extra) donatie natuurlijk 

zeer welkom. 

Medio september komt de Monumentenwacht weer een inspectie doen. In afwachting van hun 

rapportage zullen wij de eventuele kleine werkzaamheden blijven oppakken. 

Jaarverslag 2019: jubileumjaar 

 

Ook dit jaar voldoen we weer aan de wettelijke verplichting om verslag te doen van onze 

activiteiten van het voorgaande jaar. 2019 is voor onze Stichting een bijzonder jaar geweest. De 

Lutherse Kerk waar wij met zoveel enthousiasme onze beste krachten aan wijden, bestond 250 

jaar. In 1769 werd de kerk ingewijd. Al die jaren heeft dit prachtige gebouw als kerk 

gefunctioneerd en dit is reden tot grote dankbaarheid. Hoeveel kerken zijn ons immers inmiddels 

al ontvallen, helaas, helaas, maar de Lutherse Kerk in Hoorn bestaat nog steeds en de 

gevorderde leeftijd heeft haar eigenlijk steeds mooier gemaakt. Op 7 juli 2019 is dit uitgebreid 

gevierd. Twee organisten, Rieuwert Blok en Mark Heerink brachten een boeiend orgelprogramma 

ten gehore, waarin op oorspronkelijke wijze thema’s uit de tijd van Luther werden gespeeld. In 

het gedeelte tussen beide orgelrecitals werd er aan de donateurs en andere genodigden een 

receptie aangeboden. Hiervoor werd de medewerking gevraagd van de Lutherse Gemeente. Een 

klein vraagje bleek voldoende. Een overvloed aan medewerking en lekkere hapjes (zelfgemaakt) 

was het gevolg. Alle gasten hadden volop genoten en spraken hun oprechte waardering uit over 

deze hartelijke, artistiek hoogstaande en culinair smakelijke ontvangst. We zijn altijd al blij met 

de goede relatie tussen de Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn en de Lutherse kerkelijke 

gemeente, maar de samenwerking in deze vorm overtrof ieders verwachtingen. Het was dan ook 

zeer terecht dat de voorzitter van de kerkenraad, de heer Siregar, zijn trots uitsprak over wat de 

kleine Evangelische Lutherse Gemeente Hoorn samen met de Stichting Behoud Lutherse Kerk 

voor dit jubileum hadden weten te organiseren. 

 

Muziek 

Ook in 2019 zijn er weer diverse concerten geweest. Als wij in de Stichting het woord ‘muziek’ 

uitspreken, dan zeggen wij meteen daarop: Rieuwert Blok. Ook in 2019 was ons bestuurslid, 

kerkenraadslid en organist weer volop bij alle activiteiten betrokken. Waar hij de energie vandaan 

haalt, dat is zijn geheim, maar zo willen we allemaal wel 85 jaar worden. 

Ook in 2019 organiseerde het Concertfonds Hoornse Orgels weer diverse orgelconcerten. Op 31 

juli was het concert in onze kerk, uitgevoerd door Rieuwert Blok. Andere muzikale evenementen 

bestonden uit een optreden op 13 april van het kamerkoor Camerata Liocorno, charmant en 

lichtvoetig. Dit optreden kwam door zowel de sfeer als de akoestiek van onze kerk zeer tot zijn 

recht. Het publiek was zeer enthousiast. Op 12 mei gebeurde er iets bijzonders: een 

dubbelconcert! Een concert op het orgel van de Lutherse Kerk alsmede op de beiaard van de 

Grote Kerk. Bernard Winsemius was de muzikale duizendpoot die op beide instrumenten een keur 

aan bekende en minder bekende componisten ten gehore bracht. Het was muzikaal voor ieder 

een meeslepende ervaring. 

 

Andere activiteiten 

Het bestuur was er ook dit jaar weer op uit om het grote belang van de Lutherse kerk in een zo 

breed mogelijk verband onder de aandacht te brengen. Daartoe werd gebruik gemaakt van 

enkele vaste markeringspunten zoals deelname aan het succesvolle project “Zin in Hoorn.”. Ook 

dit jaar kwamen de schoolkinderen van het Voortgezet Onderwijs weer langs in de kerk om iets te 

leren over de levensbeschouwelijke instellingen van Hoorn. De voorzitster en de secretaris van de 

Stichting zien het als hun taak om de kinderen de nodige voorlichting te geven en hun 

enthousiast te maken voor de Lutherse Kerk. De bedoeling is goed van alle kanten, maar de 

toekomst zal leren wat het effect van dit bezoek en onze voorlichting zal zijn. De sfeer bij deze 

bezoeken is overigens altijd aller plezierigst. 

Het andere vaste element was de Open Monumentendag. Op 14 september was het weer zo ver. 

En ja hoor, er kwamen maar liefst 521 bezoekers bij onze kerk naar binnen. Zij waren voor het 

overgrote deel echt geïnteresseerd. Het was weer een topdag. Ook deze keer lokte het spel van 

Rieuwert Blok weer veel bezoekers over de drempel. Het was dan ook een boeiend programma 

met muziek uit de tijd van de Gouden Eeuw. Ook aan de kinderen was gedacht: zij mochten naar 

boven om de organist aan het werk te zien. De uitleg van de heer Blok blijkt altijd weer 

interessant te zijn, want veel kinderen bleven lang boven bij het orgel hangen. Prima! Hopelijk 

vinden we op deze manier een toekomstige opvolger voor onze organist. Ook voor 2019 kunnen 

wij weer met voldoening op de Open Monumentendag terugzien. Hopelijk is het ondanks alle 

Coronabeperkingen ook in 2020 mogelijk om weer een mooie Open Monumentendag te 

organiseren. 

Bestuurlijke zaken. 

Alle huidige bestuursleden zijn al minstens sinds 2008 bestuurslid! Over betrokkenheid hebben 

we dus niet te klagen, wel over nieuwe aanwas. Dat is helaas niet eenvoudig. Ook in 2019 is het 

bestuur weer betrokken geweest in diverse organisaties. Het is immers van groot belang dat een 

relatief kleine organisatie zoals de Stichting Behoud Lutherse Kerk samenwerking zoekt met 

verwante organisaties en instellingen om kennis te vergaren en te netwerken.  

Zo zijn enkele vergaderingen van het Religieus Platform Hoorn (een samenwerkingsverband van 

de Hoornse monumentale kerken en de gemeente Hoorn) geweest. Er is in 2019 een start 

gemaakt met de opstelling van een Kerkenvisie. Een kerkenvisie is een strategische visie op de 

toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt door de gemeente in 

samenspraak met kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Men gaat met elkaar in 

gesprek over de toekomst van álle kerkgebouwen in hun gemeente. Monumentaal en niet-

monumentaal, nieuw en oud. In een kerkenvisie worden vragen behandeld als: welke blijven er 

als kerk fungeren, welke kerkgebouwen worden geschikt gemaakt voor nevengebruik en welke 

leegstaande gebouwen krijgen een andere functie? Maar ook kunnen partijen afspraken met 

elkaar maken over de wijze waarop men met elkaar het gesprek aangaat als er kerken gesloten 

of verkocht worden. Een belangrijk onderwerp voor onze kerk dus. 

Daarnaast heeft het bestuur de bijeenkomsten van de Vereniging Westfriese Monumentale 

Kerken bezocht. Daarnaast is het door de provincie georganiseerde symposium “Kerkelijk Erfgoed 

Over Duurzaamheid” bezocht. 

Onderhoud van het kerkgebouw 

Qua onderhoud is 2019 een rustig jaar geweest. Behalve wat klein onderhoud aan dakkapel, 

zinken dakgoten, reparatie van ruitjes, werkzaamheden inzake de dakventilatie etc. is er geen 

echt groot onderhoud geweest. 

We hebben het afgelopen jaar vooral gebruikt om de installatie van de zonnepanelen in 2020 

voor te bereiden. Zoals de keuze voor een installateur die goed kan omgaan met monumenten. 

De elektrische installatie en de elektrische vloerverwarming zijn extra op veiligheid getest. Ook de 

vergunningsaanvraag nam nogal wat tijd in beslag. Maar we zijn er nu klaar voor. 

 

Tot slot 

Aan het eind van 2019 was er nog helemaal geen sprake van dat 2020 een wel heel bijzonder 

jaar zou worden. Ook in onze kerk hebben we met de effecten van het COVID-19 virus te maken. 

Daarom wil het Bestuur dit jaarverslag afsluiten met de vurige wens dat ieder van jullie en jullie 

naasten, gezond mag blijven en deze moeilijke periode goed mag doorstaan. 

 


