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Soms gebeurden er ook ongelukjes met al dit mooie, nieuwe materiaal. In de 

bovenzaal viel het nieuwe gordijn pardoes naar beneden. Wat een ravage! De gordijnen 

zijn zwaar en groot. De beugels konden het niet aan. Dit betekende dat er nieuwe 

beugels moesten worden aangebracht en ook meer beugels. Ook moesten de rails 

worden vervangen. Een en ander is onder supervisie van onze beheerder vlekkeloos 

verholpen. Zo is er altijd wel wat, ook in 2021. 

Er bleven nog enkele wensen over die gedeeltelijk in 2021 konden worden 

gehonoreerd. Er waren extra brandblussers nodig in het kerkgebouw. Er zijn echter zo 

veel verschillende soorten met alle hun eigen voordelen en beperkingen dat het maken 

van een keuze niet gemakkelijk is. In 2022 zijn de nieuwe brandblussers besteld en 

inmiddels zijn ze ook allemaal opgehangen. Natuurlijk hopen we ze nooit nodig te 

hebben, maar het goed om te weten dat er in geval van nood voldoende exemplaren 

aanwezig zijn. 

Ondanks dat Open Monument in Hoorn op zeer beperkte wijze werd gevierd hebben wij 

de kerk op 11 september 2021 toch geopend. Er was immers zoveel gebeurd in onze 

kerk, dat wij donateurs en belangstellenden de kans wilden bieden alle verbeteringen 

en verfraaiingen zelf te bekijken. De kerk werd opengesteld van 11 tot 14 uur en tot 

onze verrassing kwamen er meer dan honderd belangstellenden een kijkje nemen. 

Onder de vrijwilligers die informatie over de kerk gaven, bevonden zich tot onze 

vreugde vertegenwoordigers van de jonge generatie. Slagen wij er dan toch in om de 

fakkel door te geven? Het is te hopen. Het is ook te hopen dat we in 2022 weer volledig 

open kunnen gaan op de Open Monumentendag. We mochten echter met deze 

“uitgeklede” versie toch tevreden zijn. 

Aan het eind van het jaar ontvingen wij de heugelijke mededeling dat “Zin in Hoorn” 

van plan was om weer te starten met hun project om leerlingen in contact te brengen 

met de levensbeschouwelijke stromingen in Hoorn. Ook de Lutherse Kerk zou in dat 

programma worden bezocht. De Stichting stond en staat altijd zeer positief tegenover 

dit educatieve project. We zijn blij dat “Zin in Hoorn” het weer aandurft om hun 

activiteiten te hervatten. 

Rabobank ClubSupport 

In september 2022 doen wij weer mee met RaboClubsupport. Leden van de Rabobank 

kunnen dan stemmen op stichtingen en verenigingen die zij een bijdrage van de 

Rabobank gunnen. Kunnen wij in september weer op uw stem rekenen? 

Alvast hartelijk dank.  

Schoonmaak kerk 

Voor de Paasdagen hebben een aantal vrijwilligers het zilver en koper gepoetst, ook de 

kerk en consistorie kamer schoon gemaakt. Het oude defecte harmonium is uit elkaar 

gehaald en afgevoerd dat was een flinke klus! In de steeg en voortuin is al het onkruid 

verwijderd. Kortom flink gewerkt! 

Maar nu staat dat onkruid er weer... en de ramen binnen en buiten zouden wel eens 

gezeemd mogen worden. Ook de kasten en de galerijen zouden ontdaan mogen worden 

van overtollige zaken. 

Daarbij zouden we best wat HULP kunnen gebruiken. Wie wil en kan ons helpen? Alle 

beetjes helpen!! Graag horen we van u. 
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Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn 

Onderhoud 

In 2021 werd de enorme inpandige opknapbeurt aan de 

bovenzaal, overloop, keuken, trapopgang en hal voltooid. 

Daarnaast zijn er enkele verbeteringen aan de elektrische 

installatie doorgevoerd. We kunnen terugkijken op een heel 

mooi resultaat. Deze werkzaamheden waren niet 

subsidiabel maar zeker nodig om de bovenzaal weer in 

goede staat te kunnen verhuren. De positieve effecten 

daarvan hebben we gelukkig al kunnen zien. 

Veel onderhoud is er in periode oktober 2021 – mei 2022 

niet nodig geweest. 

Er zijn kleine werkzaamheden verricht aan de zinken 

dakgoten en de stormschade van afgelopen februari is 

herstelt. 

De periodieke subsidie welke wij jaarlijks mogen ontvangen 

van de overheid/het RCE (SIM) loopt in 2022 af. Wij 

hebben inmiddels de aanvraag voor de subsidie over de 

jaren 2023- 2028  ingediend en zijn in afwachting van de 

beslissing van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De 

restauratie is inmiddels ruim 25 jaar geleden (1995) en er 

komen weer behoorlijk grote onderhoudswerkzaamheden 

aan. 

De aankomende werkzaamheden zijn onder andere: 

- Schilderwerk buiten van het hele gebouw in de 

oorspronkelijke kleuren. Deze kleuren zijn bekend. De 

pilasters naast de ingang bij de voorgevel zal ook in de 

oorspronkelijke kleur worden geschilderd. 

- Het glaswerk in de voorgevel slaat met regen behoorlijk 

door. We gaan het glaswerk verwijderen, de stalen 

ramen goed schoonmaken en in de primer zetten. 

Daarna wordt nieuw monumentaal glas aangebracht. 

Monumentaal glas is een dubbele beglazing van circa 12 

mm dik met een isolerende werking. Dit glas een het 

uiterlijk van getrokken glas uit circa 1920 en past dus 

goed bij onze monumentale kerk. 

- Het schilderen en sauzen van de consistorie kamer in de 

bestaande kleuren. 

- Het behandelen van de kap tegen actieve houtworm. 

Deze werkzaamheden willen wij in de periode 2023 tot en 

met 2028 gaan uitvoeren. De kosten hiervan zullen  
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tenminste € 150.000 gaan bedragen! Aangezien het RCE bij lange na geen 100% 

subsidie verstrekt zullen we de komende jaren zullen we de komende jaren aanzienlijk 

gaan interen op ons vermogen. 

Financieel Jaarverslag 2021 

Balans per 31 december 2021 
     

ACTIVA 2021 2020 
 

PASSIVA 2021 2020 

ABN Amrobank  € 664,80 € 670,83 
 

Onderhoudsreserve kerk,  
  

Rabobank  € 158.244,88 € 142.702,17 
 

orgel en interieur € 405.691,65 300.318,61 

SNSbank  € 97.500,00 € 90.038,91 
 

Batig saldo € 35.050,28 € 105.373,04 

ASNbank  € 97.500,00 € 90.019,42 
    

Beleggingen € 82.832,25 € 77.540,32 
    

Lening ELG zonnepanelen € 4.000,00 € 4.720,00 
    

Totaal € 440.741,93 € 405.691,65 
 

Totaal € 440.741,93 € 405.691,65 

       
Verlies- en winstrekening 2021 

     
UITGAVEN 

   
ONTVANGSTEN 

  
Druk-en portokosten bulletin € 268,16 € 266,03 

 
Acties € 166,36 € 155,06 

Onderhoud kerk € 20.216,83 € 35.478,93 
 

Donaties/giften € 4.435,00 € 5.715,00 

Onderhoud orgel € 0,00 € 611,05 
 

Legaten € 39.084,93 € 120.086,39 

Administratiekosten bank € 457,79 € 399,30 
 

Bijdrage instellingen € 0,00 € 100,00 

Kosten website € 59,82 € 59,82 
 

Bijdrage Ev.Lutherse Gem. € 1.000,00 € 1.000,00 

Diversen € 0,00 € 127,05 
 

Subsidie onderhoud kerk € 3.762,00 € 3.762,00 

    
Rente € 3.837,66 € 2.580,81 

Batig saldo € 35.050,28 € 105.373,04 
 

Koersresultaat effecten € 3.766,93 € 8.915,96 

Totaal € 56.052,88 € 142.315,22 
  

€ 56.052,88 € 142.315,22 

 

Hierboven staat de verkorte jaarrekening over het jaar 2021. Accountantskantoor Finan-

Plus heeft ook dit jaar weer de boeken gecontroleerd, waarvoor hartelijk dank. De cijfers 

van 2021 zijn wederom positief met een resultaat van € 35.050,28. 

 

Dit resultaat is grotendeels het gevolg van de nabetaling van € 39.084,93 van het legaat 

waar we in 2020 de eerste termijn van hadden ontvangen. Daarnaast hebben we ook dit 

jaar weer koerswinst behaald op de Rabobank Rente certificaten. Dit is echter wel een 

papieren winst. Deze kan ook weer zomaar verdampen. In 2022 zijn, mede als gevolg 

van de oorlog in Oekraïne, de certificaten enorm in koers gedaald. Maar gelukkig voor 

ons zijn de renteopbrengsten niet afhankelijk van de koers. 

 

Ook onze donateurs en de Evangelisch Lutherse Gemeente hebben ons ook in 2021 niet 

vergeten. Zij hebben weer gul bijgedragen. Waarvoor hartelijk dank. 

 

Een uitgebreide versie van de jaarrekening over 2021 kunt u vinden op onze website. 

 

Bankzaken / Opheffen rekening bij de ABN Amrobank 

 

Zoals u ook in de jaarrekening kunt zien, zijn de kosten die banken in rekening brengen 

voor het hebben van een betaalrekening de laatste jaren enorm gestegen. We hebben 

net een brief gekregen waarin de ABN Amrobank aankondigt dat de maandelijkse kosten 

per 1 juni stijgen van € 13,30 naar € 16,93. Een stijging met ruim 27%!! En dat terwijl 

de kosten van de ABN Amrobank al meer dan 30% hoger waren dan de kosten die de 

Rabobank in rekening brengt. 

 

Aangezien de acceptgirokaart (die gekoppeld is aan onze rekening bij ABN Amrobank) 

toch volgend jaar juni verdwijnt, hebben wij besloten om de rekening bij de ABN 

Amrobank uiterlijk eind 2022 op te heffen. Daarom is bij dit bulletin ook geen acceptgiro 

meer gevoegd. 

 

Het verzoek aan uw allen is daarom om uw bijdrage voortaan over te maken op 

onze rekening bij de Rabobank: NL 97 RABO 0329 7683 36.  

Dit bankrekeningnummer staat ook altijd op de voorzijde van ons bulletin. 

 

Als u gebruik maakt van een automatische overboeking vergeet dan vooral niet om deze 

ook aan te passen. 

 

JAARVERSLAG STICHTING BEHOUD 2021 

Ook het jaar 2021 werd in hoge mate getekend door de Corona pandemie en daarmee 

leek het veel op het voorafgaande kalenderjaar. Het was een gelukkige omstandigheid 

dat het bestuur van de Stichting bestond uit veerkrachtige leden, die allen opereerden 

vanuit een zuivere en niet uit te doven liefde tot de Lutherse Kerk, zodat moedeloosheid 

niet de overhand kon krijgen.  

Natuurlijk streefde het bestuur er ook dit jaar naar om de Lutherse Kerk voor het 

voetlicht te brengen, maar helaas stak de ontwikkeling van de pandemie daar telkens 

een stokje voor. Geen muziekkoren en geen leerlingen van scholen op bezoek dit jaar. 

Jammer, maar toch niet getreurd, we keerden ons in ons functioneren introvert naar 

binnen en vonden een toevluchtsoord in de kerk zelf, waarbij er binnen in de kerk enkele 

euvelen werden ontdekt die nog te rechter tijd konden worden verholpen. 

Het onderhoud van de kerk kreeg ook dit jaar de meeste aandacht. In feite hadden wij 

te maken met een voortzetting van de ongehoorde verbeteringen en verfraaiingen die in 

het vorige jaar werden aangebracht. In de kerkzaal zijn twee spots aangebracht om de 

voorganger uit te lichten. Deze spots gaan automatisch aan, wanneer de lichten in de 

kerkzaal worden ontstoken. Dat is een stuk gemakkelijker dan het eerst was, toen de 

koster en de organist deze spotjes apart moesten aanzetten en aan het eind van de 

dienst weer moesten uitdoen. Zo waren er veel verbeteringen. Overal in de kerk zijn 

nieuwe lichtknoppen en stopcontacten aangebracht. Bijzonder plezierig en nuttig is de 

nieuwe noodverlichting. Voorheen moest de koster in de winter de kerk betreden met 

een zaklantaarn, maar nu is er licht genoeg.  

 


