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JAARVERSLAG 2013
door: H.v.d.Zee, secretaris van de Stichting

Het jaar 2013 is voor de Stichting Behoud Lutherse Kerk
Hoorn een druk en veelbewogen jaar geweest. Er kwamen
veel nieuwe verplichtingen op het bestuur af die ons heel wat
hoofdbrekens hebben bezorgd. Gelukkig stonden daar zoals
ieder jaar ook veel positieve ervaringen tegenover, die ons
met voldoening en dankbaarheid hadden vervuld. Het woord
veelbewogen duidt niet op misplaatste pathetiek, het is een
reële omschrijving. Het bestuur werd immers geconfronteerd
met de nieuwe vereisten voor de toekenning van de ANBI
status. Men zal wel weten dat deze ANBI-status ervoor moet
zorgen dat het vertrouwen van het publiek in filantropische
instellingen zou worden hersteld. Het is als het ware een
garantie dat men te maken heeft met een organisatie die niet
commercieel betrokken is op het algemeen belang.

Het is dus een onmisbare status voor een stichting als de onze.
In korte tijd moest er veel geregeld worden. Dit heeft voor veel
extra werk gezorgd. Diverse gegevens moesten openbaar
worden gemaakt via een website. Daarbij ging het onder meer om
een beleidsplan, om een versiag van onze activiteiten en een
gedegen financiële verantwoording. Gelukkig zetten onze voor
zitster, Irene Laan en onze penningmeester, John Lamers hun
schouders er meteen onder en zo kon de Stichting Lutherse Kerk
Hoorn haar gegevens op de site zetten. Er kwam ook een eigen
emailadres: stbehoudIuthersekerkhoorn@outIook.com.

Een andere ontwikkeling waarmee de Stichting te maken kreeg
was de inwerkingtreding van de nieuwe subsidieregeling van het
Rijk. De BRIM-regeling (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhou
ding Monumenten) was zo succesvol gebleken dat het op een
tombola begon te Iijken. De regeling moest daardoor wel ver
soberd worden. Wi] kregen daar ook mee te maken en dat
betekent dat wij uiterst alert moeten blijven op de onderhouds
kosten van de kerk en intensief moeten onderhandelen met de
subsidiegevers waarbij een uiterste nauwkeurigheid in de
gegevensverstrekking wordt verlangd. Maar we gaan ervoor!

Naast al deze extra werkzaamheden verloor de Stichting haar
hoofdtaak niet uit het oog, de promotie van de Luthers Kerk als
stralende omlijsting van verschillende educatieve en culturele
activiteiten. In dit opzicht is 2013 wel een heel geslaagd jaar
geweest. Het was een en al muziek wat er klonk. Bekende orga
nisten lieten zich bij hun vertolking inspireren door de prachtige
klankmogelijkheden van ons fameuze Müllerorgel uit 1772. Voor
de organisten een genot en voor de Iuisteraars evenzeer! Op
8 juni gaf Leo van Doeselaar een orgelconcert in de Lutherse
Kerk in het kader van een geslaagde samenwerking tussen
Stichting Hoorn Oude Muziek Nu en Stichting Concertfonds



Hoornse Orgels. De verrukte toehoorders moch
ten bij die gelegenheid van Bach genieten. Ook
de lunchconcerten waren een groot succes. Op
3 juli trad Mark Heerin op en op 31 juli konden wij
onze eigen organist en bestuurslid van de
Stichting, Rieuwert Blok, beluisteren. Beide
lunchconcerten werden druk bezocht. Dat was
zeer verheugend, maar dit was nog niet alles: op
25 augustus organiseerde het Concertfonds
Hoornse Orgels een optreden van de internatio
naal bekende organist Roberto Canali uit Rome.
Niet onvermeld mag blijven dat ons bestuurslid
mevrouw Jeane Kelder het contact met deze
organist had weten te leggen en zo de motor was
achter dit prachtige optreden.
De Lutherse Kerk was dit jaar dus wel het mid
delpunt van een rijke orgelactiviteit en het zal
mede daaraan te danken zijn geweest dat op
25 mei Mark Heerink en Rieuwert Blok een
bijeenkomst van de Katholieke Organisten
vereniging in onze kerk hebben georganiseerd
om gezamenlijk de kerkorgelmuziek in Neder
land op een nog hoger plan te brengen dan waar
het zich reeds beyond. Het was een eer dat zo’n
belangrijke gebeurtenis zich in onze kerk mocht
afspelen.

• Mooie uitvoeringen in fraaie omlijsting

Bouwbedrijf Hoorn ‘80 deed weer zijn uiterste
best om alle mankementen aan het gebouw ook
dit jaar te verhelpen. Het ging over het algemeen
om het kleinere werk. De dakgoten moesten
worden hersteld en de houtworm moest binnen
de perken worden gehouden. Aan beide
opgaven is naar tevredenheid voldaan, maar
oppassen blijft de boodschap.
00k dit jaar konden wij weer volop de expertise
met elkaar delen in de Vergadering van de
Westfriese Monumentale Kerken. Deskundigen
uit het hele land stellen ons op de hoogte van
alle zaken waarop gelet moet worden bij het
gebruik van een kerkgebouw. Dit gaat van
brandveiligheid en bedrijfshulpverlening tot aan
het aanvragen van subsidies en contact met de

verschillende overheden. Niet alles is voor onze
Stichting van belang, maar het is altijd bijzonder
interessant. Tot onze spijt kon dit jaar de ver
gadering van het Platform Religieus Erfgoed
geen doorgang vinden. Er was te weinig belang
stelling. Dit is jammer, maar misschien mag men
eruit concluderen dat het Platform heeft geboden
wat mogelijk was en dat wij op grond van de
informatie die daarbij naar voren is gekomen
zelfstandig verder kunnen gaan.
Een succes was de Open Monumenten Dag van
2013. Het was slecht en druilerig weer en
daarom viel de opkomst bij de meeste
opengestelde monumenten een beetje tegen.
Dat gold echter niet voor de Lutherse Kerk. Wi]
ontvingen meer dan 200 gasten, voor een groot
deel aangelokt door de orgelkianken van
Rieuwert Blok. Het is dan altijd een goede gele
genheid voor de bestuursleden om een en ander
over de kerk te vertellen aan het belangstellende
publiek. 00k dit jaar werd daarvan gretig gebruik
gemaakt. Het is altijd een drukke dag, maar het
biedt veel voldoening.

Aan de Rabofietstocht werd dit jaar deelge
nomen door de secretaris en de voorzitter van de
Stichting. Beiden slaagden erin om de tocht te
voibrengen. Met de gecharterde aanhang
leverde dat toch € 125,00 op.

• Een positief verslag

Is er dan niets dat ons zorgen baart? Ja, dat bent
u, zeer gewaardeerde donateur en donatrice.
Langzaam maar zeker neemt het bestand aan
donateurs af. Dit heeft biologische oorzaken
waarover niet hoeft te worden uitgeweid. Het
betekent wel dat de Stichting op termijn toch
donkere wolken aan de horizon ziet en dat de
noodzaak van stevige financiële buffers steeds
duidelijker gevoeld worden. We blijven brain
stormen over de beste oplossing, maar we ver
zoeken leder die dit leest om met ons mee te
denken. In elk geval bedanken we u ook dit jaar
voor uw trouwe ondersteuning.

OPEN MONUMENTENDAG 2014 IN DE LUTHERSE KERK
De Open Monumentendag staat dit jaar in het
teken van R e i z e n, het zich verplaatsen uit de
eigen woonomgeving naar andere streken,
landen, steden, dorpen... Maar het kan ook
inhouden om zich in gedachten te verplaatsen
naar andere cultuurperioden met hun verschillen
de uitingen zoals die van literatuur, beeldende
kunst, architectuur, muziek. Het zijn dan eigen
schappen die zich van periode tot periode, van
land tot land van elkaar zijn te onderscheiden.
Wat de muziek betreft zijn er bij het beluisteren
en vergelijken van composities bijzonderheden te

ontdekken in de wijze waarop componisten uit
verschillende perioden en landstreken hun muzi
kale gedachten tot uitdrukking hebben gebracht.

Zo leidt de “muzikale reis” in de Lutherse kerk,
met als reisgids de organist Rieuwert Blok, langs
Nederland (Sweelinck), Duitsland (Bach, Men
delssohn), Frankrijk (Couperin), Engeland
(Tomkins), Oostenrijk (Mozart), ltalië (Pergolesi),
Spanje (Valente) en Tsjechië (Vanhal). De Iuiste
raar bij deze, een boeiende muzikalereis toe
gewenst!



0NDERHOUD AAN HET GEBOUW door: John Lamers, penningmeester

In 2013 werd weer het nodige onderhoud aan de
kerk besteed. Aan de voorzijde waren enkele
soldeernaden van de koperen dakbedekking los
gesprongen. De oorzaak hiervan was de span-
fling die optreedt bij het wisselen van tempera
tuur. Om dit te verhelpen zijn door de loodgieter
expansiestukken aangebracht zodat het uit
zetten en krimpen kan geschieden zonder dat de
naden losbarsten. Op diverse plaatsen zijn de
hoekverbindingen nagekeken en hersteld. Onder
de kozijnen aan de zuidzijde van het gebouw
werden in het loodwerk onder de kozijnen
scheurtjes ontdekt. Dit werd verholpen door het
verwijderen van het kit en het aanbrengen van
stroken lood. De dakkapellen werden, waar

nodig, nagekeken en hersteId en meteen van
een Iaag verf voorzien. Tenslotte werden delen
van de dakbedekking vervangen. Dit alles bracht
de totale kosten op bijna dertienduizend euro.
Voor het jaar 2014 staan werkzaamheden van de
schilder op het programma. Het bestuur doet
haar uiterste best om deze kerk, één van de
weinige schuilkerken in Hoorn, voor het nage
slacht te bewaren. Het bestuur wordt echter
geconfronteerd met drastisch verlaagde sub
sidies. Dit staat tegenover stijgende kosten van
reparatie en onderhoud. Daarom is Uw steun
voor het behoud onontbeerlijk. Voor Uw
gewaardeerde steun bij voorbaat onze hartelijke
dank.

JAARREKENING 2013
STICHTING BEHOUD LUTHERSE KERK HOORN
door: John Lamers, penningmeester

Balans per 31 december 2013

ACTIVA
ABN Amro 83.67.42.680
ABN Amro 64.1453.167
ABN Amro 64.14.53.183
Rabo 32.97.68.336
Depositorek. ABN Amro 97.02.22.890
Rabo spaarrekening 10.17.75.46.08
ABN Amro flexibel deposito
Spaarrekening ASN 88.00.18.39.64
Rabo ledencertificaten
Totaal

2.271,77
672,50
514,32
202,22

0,00
78.433,38
87.034,10
74.343,52

0,00
243.471,81

PASSIVA
Onderhoudsreserve
kerk, orgel, interieur

Totaal

243.471,81

243.471,81

Verlies- en winstrekening 2013

Totaal 28.773,53

UITGAVEN ONTVANGSTEN
Drukwerk, accept-giro’s 389,62 Waardevermeerdering ledencert. Rabo 599,00
Contributies 57,50 Kwijtschelding renteloze lening 0,00
Drukkosten informatiebulletin 240,00 Acties 302,72
Groot onderhoud kerk 12.752,50 Donaties/giften 6.956,00
Onderhoud orgel 631,62 Bijdragen instellingen 100,00
Administratiekosten bank 370,07 Bijdrage Ev. Lutherse Gemeente 0,00
Architectskosten 1 .241,31 Subsidie onderhoud orgel 0,00
Kosten website 9315 Subsidie onderhoud kerk 15.397,97
Waardevermindering ledencert. Rabo 0,00 Dividend ledencert. Rabo 2.846,20
Diverse uitgaven 0,00 Legaat 0,00
Batig saldo 12.997,76 Rente 2.571,64

Diverse ontvangsten 0,00
Totaal 28.773,53

De financiële boekhouding omtrent de jaarrekening 2013 is door het accountantsbureau Finan-Plus to Hoorn
gecontroleerd en een rapport is samengesteld. Het bestuur van de Stichting Lutherse Kerk heeft hie,van
kennis genomen en heeft de penningmeester gedechargeerd. Het bestuur



“PROTESTANTE KERKEN - HUN PRACHT EN KRACHT”
door: het bestuur

Wijien Regnerus Steensma, universitair docent
Architectuur en Iconografie van het Christendom
aan de Theologische faculteit van de universiteit
van Groningen, bezocht kort voor zijn onver
wacht overlijden in december 2012 de Lutherse
kerk in Hoorn om er foto’s te maken voor zijn
nieuwe boek “Protestante kerken - hun pracht en
kracht”

De ruwe versie hiervan had hij al gereed.
Daarom kon het in april 2013 postuum verschij
nen onder redactie van Justin Kroesen.

De herdruk verschijnt in mei 2014. Het boek, met
onder meer foto’s van de Lutherse kerk in Hoorn,
kost € 29,50 en wordt uitgebracht door uitgeverij
Bornmeér.

DE ACCEPT’GIROKAART door: het bestuur

Bij het bulletin van juni 2014 is ook ditmaal weer
een accept-girokaart gevoegd. Dit is het geval bij
alle bulletins die u, tweemaal per jaar, worden
toegestuurd. Deze werkwijze heeft als reden de
donateurs in staat te stellen de donatie gespreid
te kunnen voldoen.
De nieuwe accept-girokaart biedt plaats voor uw
IBAN-nummer. Die begint met de letters NL dan
twee cijfers en daarna de afkorting van de naam
van uw bank. Bijvoorbeeld INGB voor de ING
bank, ABNA voor ABN Amrobank, RABO voor de

Rabobank enzovoort. Daarna komt uw huidige
bankrekeningnummer voorafgegaan door één of
meerdere nullen. Uw IBAN-nummer kunt u yin-
den op het dagafschrift van uw bank.
In verband met de aanpassing van een bestaand
bankrekeningnummer naar een IBAN bankreke
ningnummer heeft de Stichting nieuwe accept
girokaarten moeten laten drukken. Met klem ver
zoek ik u de oude accept-girokaarten niet meer te
gebruiken, aangezien deze door de bank niet
in behandeling worden genomen.

CONCERTSTICHTING “JOHAN MESSCHAERT”

CONCERT-

AGENDA

‘JOHAN

Concertseizoen 2014-2015

M ESSCHAERT’

Programma concerten op zaterdagavond,
aanvangstijd: 20.15 uur In de Lutherse Kerk, Ramen 4, Hoorn

4 oktober 2014 Musica Amphion: Remy Baudet (viool),
Albert Bruggen (cello), Pieter-Jan Belder
(clavecimbel)
programma: o.a. Leclair, J.S.Bach,
C.Ph.E.Bach, J.Haydn

01 november 2014 Ysae Trio, m.m.v. Fe/lola van den End (fluit)
programma: Vivaldi, Mozart, Ben Haim,
Reger, Devienne

9’
14 maart 2015 Het Van Dingstee Kwartet,

m . m .v. Céleste Zewa/d (klarinet)
programma: Mendelssohn Bartholdy, Keuris,
Brahms

(wijzigingen voorbehouden) - De kerk wordt om 19.45 uur geopend.

Secretariaat: Saturnushof 17
Website: www.messchaert. ni

1622 BC Hoorn telefoon 0229-214351


