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bekroond wanneer men vele jaren de kerk had gekoesterd en verzorgd. Dit is zeker 

gelukt want er is iets heel moois gecreëerd. Ook kon de koster eindelijk gebruik maken 

van een nieuwe, mooie en praktische keuken. We hopen dat iedereen de gerealiseerde 

verbeteringen in ogenschouw zal nemen op de eerstvolgende Open Monumentendag. 

Misschien al in september 2021? We moeten blijven hopen. 

De lezer zal het met ons zijn: ondanks alles is 2020 geen verloren jaar geweest, maar 

een jaar waarin een diepte-investering kon worden gedaan voor de toekomst na 

Corona. 

Bericht van de Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn 

De Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn is gezegend met actieve leden van de 

stichting behoud Lutherse kerk! Het kerkgebouw wordt geweldig goed onderhouden en 

de leden van de stichting gaan meteen in actie als er een mankement aan het licht 

komt of onderhoud noodzakelijk is. 

Een doorn in de ogen van de leden van de Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn was 

nog de staat van de bovenzaal en de keuken. 

Het eerst werd de keuken geheel vernieuwd hetgeen ook noodzakelijk was gezien de 

staat waarin de elektriciteitsvoorziening verkeerde en de afvoer van de wasbak. 

Toen de keuken gereed was gekomen en er een financiële mogelijkheid ontstond om de 

bovenzaal aan te pakken is met voortvarende inzet een commissie gemaakt van een 

paar leden van de stichting en een paar leden van de kerkenraad. 

Uiteindelijk is een vernieuwing van de vloer in de hal gerealiseerd en zijn alle wanden 

in de hal, de trapopgang en de bovenzaal geschilderd. 

Na vereende inspanning van Herman Kaptein, Bob Bijleveld en Martin Siregar om de 

oude en verweerde trapbekleding van de trap te verwijderen is er een mooie fris 

eigentijds nieuwe trapbekleding op gekomen die passend is voor het gebouw. 

Boven is vanaf de trap tot in de bovenzaal een sterke en mooie vloer gekomen in een 

hout-“look” die meer overeen komt met de houten vloeren van de balustrade van het 

kerkgebouw. Er zijn prachtige ombouwen om de verwarmingen gekomen. De vale rode 

gordijnen in de bovenzaal zijn vervangen voor brandwerende gordijnen in een nieuwe 

frisse blauwe kleur overeenkomend met de blauwe kleur van de gordijnen van de 

herenbank, die ook meteen vervangen zijn voor een brandwerende versie in de 

blauwtinten die ook op het plafond van de kerk te zien zijn. 

De hanglampen zijn vervangen voor nieuwe zuinige LED lampen en waar de bedrading 

brandgevaar kon vormen zijn die ook meteen vervangen. De hangverbinding van de 

lampenkappen zijn door de kerkbeheerder met een stevig systeem aangepast waardoor 

de kappen niet meer kunnen scheefhangen! De kerkenraad mocht de wandlampen 

uitzoeken waarna de elektricien deze lampen op een veilige manier heeft aangebracht 

op de nieuw geschilderde muren. 

Nu het geheel af is, en we het eindresultaat hebben bewonderd, is de kerkenraad van 

de Evangelisch Lutherse gemeente zeer blij met het eindresultaat, het is prachtig 

geworden! De kerkenraad wil daarom haar dank betuigen voor de inzet en de 

mogelijkheid die de stichting Behoud Lutherse kerk heeft gegeven om deze restauratie 

te volbrengen. 
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Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn 

Onderhoud 

In oktober 2020 is de monumentenwacht weer geweest 

voor een inspectie van het kerkgebouw. De staat van de 

kerk is goed: er zijn wat kleine onderhoudsklusjes aan 

dakpannen en loodgieterswerk geconstateerd. Deze 

werkzaamheden worden spoedig uitgevoerd. Het 

buitenschilderwerk staat voor 2022/2023 op de planning. 

De afgelopen maanden zijn we erg druk geweest met 

energiebesparende maatregelen, het verhogen van de 

(brand)veiligheid en het opknappen van de bovenzaal. 

De elektrische voorziening op/in de herenbank is vervangen 

en beter beveiligd. Daarnaast zijn op het dak van de 

herenbank 2 spots aangebracht om het orgelfront uit te 

lichten. Het is een fraai gezicht als deze spots aan staan. 

De gordijnen van de herenbank zijn vervangen voor 

brandvertragende gordijnen. De 2 spots om de voorganger 

uit te lichten zijn ook vervangen. Deze spots zijn nu gelijk 

geschakeld met de galerijverlichting. Dus geen losse 

snoeren met stekkers meer! De lichtschakelaars en 

wandcontactdozen bij het orgel zijn vernieuwd en voorzien 

van randaarde. In de kerk en achterzaal zijn in totaal 4 

stuks noodverlichting armaturen vervangen voor nieuwe 

armaturen met pictogrammen. Er worden nog armaturen in 

de voorste hal van de kerk en de hal aan de achterzijde 

geplaatst. De randverlichting in de consistoriekamer is 

vervangen door een dimbare energiezuinige LED strip. De 

lampen boven tafel zijn ook vervangen door LED lampen. 

De gordijnen in de consistoriekamer zijn ook vervangen 

door brandvertragende gordijnen. 

De wanden en plafonds in hal, trapopgang en overloop en 

de wanden in de bovenzaal zijn opnieuw gesausd. De 

deuren en kozijnen in deze ruimtes zijn geschilderd. De 

gordijnen op de overloop en in de bovenzaal zijn ook 

vervangen door brandvertragende gordijnen. In de 

bovenzaal zijn 2 radiator ombouwen aangebracht die een 

kopie zijn van de ombouw in de consistoriekamer. De 

wandlampen in de bovenzaal zijn vervangen en voorzien 

van LED lampen. Tot slot is de vloerbedekking in 

bovenzaal, overloop, trap en hal vervangen. 

Al met al is het een fraai geheel geworden met daarnaast 

verhoogde veiligheid en een lager energieverbruik voor het 

hele gebouw. 
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Van de penningmeester 

 
Balans per 31 december 2020      
ACTIVA 2020 2019  PASSIVA 2020 2019 

       
ABN Amrobank  € 670,83 € 153,22  Onderhoudsreserve kerk,    
Rabobank  € 142.702,17 € 74.476,39  orgel en interieur € 300.318,61 286.998,19 

SNSbank  € 90.038,91 € 90.000,00  Batig saldo € 105.373,04 € 13.320,42 

ASNbank  € 90.019,42 € 90.000,00     
Beleggingen € 77.540,32 € 45.689,00     
Lening ELG zonnepanelen € 4.720,00 € 0,00     
Totaal € 405.691,65 € 300.318,61  Totaal € 405.691,65 € 300.318,61 

       
Verlies- en winstrekening 2020       
UITGAVEN    ONTVANGSTEN   
Contributies € 0,00 € 5,00  Acties € 155,06 € 190,10 

Druk-en portokosten bulletin € 266,03 € 292,07  Donaties/giften € 5.715,00 € 6.615,00 

Onderhoud kerk € 35.478,93 € 2.605,00  Legaten € 120.086,39 € 0,00 

Onderhoud orgel € 611,05 € 609,84  Bijdrage instellingen € 100,00 € 200,00 

Administratiekosten bank € 399,30 € 363,36  Bijdrage Ev.Lutherse Gem. € 1.000,00 € 1.000,00 

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

Architectskosten € 0,00 € 3.549,87  Rente € 2.580,81 € 2.414,52 

Diversen € 127,05 € 86,74  Koersresultaat effecten € 8.915,96 € 6.710,50 

Verlies/Batig saldo € 105.373,04 € 13.320,42     
Totaal € 142.315,22 € 20.892,12   € 142.315,22 € 20.892,12 

 

Hierboven staat de verkorte jaarrekening over het jaar 2020. Accountantskantoor Finan-

Plus zal ook dit jaar weer de boeken controleren, waarvoor hartelijk dank. De cijfers van 

2020 zijn bijzonder goed met een positief resultaat van maar liefst € 105.373,04!!! 

 

Het jaar 2020 was ook financieel in alle opzichten een heel bijzonder jaar. In eerste 

instantie leek het een moeilijk jaar te worden. Lagere inkomsten omdat de rente tot 

nagenoeg nihil was gedaald en wel hogere uitgaven. De vervanging van de keuken stond 

immers al gepland. En omdat dat geen uitgaven zijn voor de instandhouding van het 

monumentale deel van het gebouw zijn deze kosten niet subsidiabel. Toen de Rabobank 

eind maart 2020 ook nog aankondigde dat er de eerste 3 kwartalen geen rente op de 

Rabo Certificaten zou worden uitgekeerd voorzag uw penningmeester een verlies over 

2020.  

 

In april/mei zag de wereld er voor onze Stichting ineens heel anders uit. We wisten al 

dat we een legaat zouden ontvangen, maar de hoogte daarvan overtrof al onze 

verwachtingen. We hebben inmiddels een voorschot ontvangen van € 120.086,39 en er 

volgt zelfs nog een nabetaling! 

 

Dat betekende dat de lang gekoesterde wens: het opknappen van de bovenzaal, de 

overloop en de hal bij de zijingang eindelijk kon worden vervuld. Deze kosten zijn niet 

subsidiabel en hebben we dan ook zo lang mogelijk uitgesteld. Omdat een gedeelte van 

het werk pas begin 2021 is gedaan vallen de totale uitgaven in 2020 nog mee. In 2021 

is nog een bedrag van circa € 20.000 aan opknapkosten betaald. 

 

U ziet in de jaarrekening ook aanzienlijke bedragen aan rente/opbrengst beleggingen en 

aan koersresultaat op de Rabo Certificaten. Eind december hebben we de gemiste rente 

over het afgelopen jaar alsnog ontvangen in de vorm van extra certificaten. Daarnaast 

heeft uw penningmeester geprofiteerd van het feit dat de koers van de certificaten in 

april bijzonder laag was. Ze heeft extra certificaten aangekocht met een nominale 

waarde van € 20.000. Deze zijn in de loop van het jaar met gemiddeld 30% in waarde 

gestegen! 

 

En tot slot ook onze donateurs en de Evangelisch Lutherse Gemeente hebben ons ook in 

2020 niet vergeten. Zij hebben ook in 2020 weer gul bijgedragen. Waarvoor hartelijk 

dank. 

 

Een uitgebreide versie van de jaarrekening over 2020 kunt u te zijner tijd vinden op 

onze website. 

 

Jaarverslag activiteiten 2020 

Met gemengde gevoelens kijkt het bestuur terug op het afgelopen jaar. Gemengde 

gevoelens, maar niet uitsluitend negatieve gevoelens. 

Natuurlijk werd er veel afgezegd. Zoals het project “Zin in Hoorn”, waarbij de rijpere 

schooljeugd in onze kerk werd ontvangen om te luisteren naar de geschiedenis van de 

Lutherse Kerk in het algemeen en onze kerk in het bijzonder. Juist voor dit jaar hadden 

wij van onze kant een didactisch aantrekkelijke introductie opgezet en wij stonden op 

het punt om onze plannen met de organiserende scholengemeenschap te bespreken. 

Ook in 2020 hoopten wij te genieten van internationale koren. We waren er in geslaagd 

om verschillende koren en muziekgezelschappen te interesseren voor onze kerk. Hadden 

deze groepen eenmaal de geweldige akoestiek van onze kerk ervaren, dan waren zij 

verkocht. We konden ervan uitgaan dat 2020 een druk muzikaal jaar zou gaan worden.  

Kortom, het bestuur prees zich gelukkig met deze prachtige vooruitzichten. 

Wat een teleurstelling! 

Er kwam niets van terecht. De ellendige pandemie wist al onze geplande activiteiten in 

de kiem te smoren. Frustratie alom? Nee, want er vielen enkele opvallende pluspunten 

te noteren. Onze geliefde kerk wist zich, ondanks haar respectabele leeftijd, als een 

Feniks te vernieuwen. In 2020 zijn er zonnepanelen op het dak van de kerk 

aangebracht. Je ziet ze niet, maar het resultaat is duidelijk op de elektrameter af te 

lezen. Verder werd het hele elektrische circuit in de kerk verbeterd en beveiligd. Het 

vergaderen ging moeilijk in de Coronatijd, maar de vaklieden onder leiding van ons 

bestuurslid Herman Kaptein konden , met inachtneming van de noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen, juist vanwege het gebrek aan activiteiten onverdroten verder 

werken.  

Ook ontving de Stichting een aantrekkelijk legaat. Daarmee kon de wens van het 

bestuur om de bovenverdieping van de kerk te verfraaien, eindelijk worden gerealiseerd. 

Een werkgroep van de stichting en enkele leden van het kerkbestuur, wist zich met 

verve van de verantwoordelijke taak te kwijten om nieuwe gordijnen en vloerbedekking 

voor de bovenzaal uit te zoeken. Een moeilijke taak, want twee tegenstrijdige aspecten 

moesten met elkaar worden verzoend: aan de ene kant het nieuwe, maar aan de andere 

kant de continuïteit van het oude en beproefde. De unieke sfeer van het gebouw moest 

bewaard blijven. Een balanceer oefening die alleen maar met succes kon worden  


