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ons vorige bulletin kunnen lezen. Ons aantrekkelijke programma trok een recordaantal veel bezoekers. We 
konden maar liefst 492 (!) bezoekers verwelkomen. 

Andere activiteiten 
Om het beeld van 2015 te completeren moet nog de royaal gesponsorde Rabo fietstocht van 6 juni vermeldt 
worden. Het elegante kuitenwerk van enkele bestuursleden, donateurs en familie en vrienden van deze 
bestuursleden, leverde onze stichting € 250,00 op.  
Een zeer eervolle activiteit vond op 27 november plaats. Er werden toen in onze kerk foto’s gemaakt voor een 
nog te publiceren boek over de mooiste kerkinterieurs van Nederland. Voor wie het nog niet snapt: daar hoort 
dus de Lutherse Kerk in Hoorn dus bij! Het boek zal heten: “Voor de eeuwigheid – 100 bijzondere kerkinterieurs 
in Nederland”. Weer een prachtige gelegenheid om de Lutherse Kerk voor het voetlicht te brengen. Dit zijn zo 
van die buitenkansjes die zich zo af en toe spontaan voordoen. Wanneer het boek uitkomt, zullen wij er in het 
bulletin zeker aandacht aan besteden. Oh, ja, en dan het bulletin….. 
Het bulletin voldeed altijd aan de eisen die je eraan mocht stellen: betrouwbare informatie in een sobere 
uitvoering voor relatief geringe kosten. Toch vonden wij dat na 20 jaar een modernisering op zijn plaats was. 
Dankzij Irene Laan is ons dat ook gelukt. Zij is erin geslaagd om, tegen zeer beperkte meerkosten, een nieuw en 
veel aantrekkelijker bulletin te maken. Het eerste nummer verscheen in het najaar van 2015 en we zijn er echt 
trots op. Het ziet er prachtig uit en het is ook veel prettiger om te lezen door de heldere en royaal opgezette 
bladspiegel. Zo is er als het ware een nieuw visitekaartje van de Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn gecreëerd 
en we hopen dat u, trouwe donateur, zich er door aangesproken voelt. 

Orgel lunchconcerten 
Op woensdagen 13 juli en 3 augustus vinden de jaarlijkse Orgel Lunchconcerten plaats in de Lutherse kerk. 
Het thema voor 13 juli is: "De dansende blokfluit" uitgevoerd door organist: Naoko Szimizu en op blokfluit Birgit 
de Klerk. Tijd: 13.00-13.30 uur. 
Het thema voor 3 augustus is: "Symboliek en Thematiek in de Orgelmuziek uitgevoerd door onze organist: 
Rieuwert Blok. Tijd: 13.00-13.30 uur. 
 
En er is nog meer muzikaal aanbod georganiseerd door: Orgeltochten Noord-Holland.  
Op zaterdag 23 juli is er een orgeltocht in de Oosterkerk, de Lutherse kerk en de Koepelkerk. Tijden: Oosterkerk: 
10.30 uur, Lutherse kerk: 12.00 uur en Koepelkerk: 14.30 uur Koepelkerk. 
Op 31 juli is wederom een orgeltocht. Deze begint om 20.00 uur in de Lutherse kerk en gaat vervolgens naar de 
Koepelkerk. Organist: Matteo Imbruno m.m.v. Mark Heerink, muziek voor twee orgels. 

Een afscheid 
Gedurende een periode van ongeveer 35 jaar heeft Concertstichting “Johan Messchaert“ kamermuziekconcerten 

op zaterdagavond in de Lutherse kerk kunnen organiseren. Dit is mogelijk gemaakt door subsidie van het “Fonds 

voor de podiumkunsten “ van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Nu heeft onlangs het 

Ministerie te kennen gegeven dat met ingang van het concertseizoen 2016 – 2017 alle concerten op één podium 

moeten worden gegeven in plaats van zoals nu het geval is 2 podia. Dit is een harde voorwaarde waaraan de 

concertstichting moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te blijven komen. De concertstichting heeft als 

vast podium gekozen voor Schouwburg Het Park. Zo hebben op zaterdagavond 2 april de concertbezoekers voor 

de laatste maal naar de prachtige kamermuziek in de Lutherse kerk kunnen luisteren. Voor de aanvang van dit 

laatste concert heeft de heer Flohil, voorzitter van de concertstichting, woorden van dank voor de organisatie 

door mevrouw Kelder, de heren Bijleveld en Van der Zee van de stichting “Behoud Lutherse kerk Hoorn.” 

Uitgesproken en deze onderstreept door bloemen en afscheidscadeaus. 

 

Open monumentendag 2016 
Op 10 september is het wederom open monumentendag. Het thema is dit jaar: iconen en symbolen. U bent van 

11.00 tot 16.00 uur welkom in onze kerk om te luisteren naar het orgelspel van Rieuwert Blok en te zoeken naar 

symbolen. Hopelijk tot dan. 
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Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn 

Onderhoud kerkgebouw 

Hierbij een verslag van het onderhoud dat sinds het uitkomen van het 

vorige bulletin aan het gebouw van de Lutherse kerk is gepleegd.  

In september 2015 is de jaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht 

uitgevoerd. Hierbij wordt het gehele kerkgebouw, zowel aan exterieur en 

interieur, onderzocht op gebreken. Deze worden opgenomen in een 

monumentenrapport. De kleine gebreken die in het rapport staan worden 

zo spoedig mogelijk hersteld en/of uitgevoerd. Voor de gebreken die 

binnen een aantal jaar uitgevoerd moeten worden, zal door het bestuur 

van de Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn eerst de financiële middelen 

bij elkaar gespaard moeten worden. Een voorbeeld van toekomstig groot 

onderhoud zijn de blauw geglazuurde Oudhollandse dakpannen op het 

dakvlak boven de voorgevel van de kerk. Deze dakpannen zijn oud en 

vertonen craquelé scheurtjes. Gezien de monumentale status van het 

gebouw is het ook niet toegestaan om dit dakvlak te voorzien van nieuwe 

dakpannen. Wij moeten daarom op zoek naar gebruikte blauw 

geglazuurde dakpannen. Dit vergt enige tijd en extra financiële middelen. 

Uw (extra) donatie is daarom bijzonder welkom.  

Wat betreft het interieur zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de 

orgelkast, de voetenplank bij de preekstoel en de neut bij de tussendeur. 

De neut is een sluitstuk onder aan een aanslaglat op de deur of ondereind 

van een aftimmerlat (architraaf). 

Er zijn diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan lood/zink en 

dakpan aansluitingen. Deze aansluitingen geven (nog) geen lekkage of 

schade aan het gebouw, maar ze zijn uitgevoerd ter voorkoming van 

schade en extra kosten.  

Begin april 2016 zijn de hardstenen trappen aan voorgevel en zijgevel en 

de hardstenen band onder het hekwerk aan de voorgevel schoongemaakt 

en gerestaureerd. Het hardsteen is in het verleden aangevoegd en enkele 

beschadigingen zijn toen hersteld. Deze voegen en oude reparaties zijn los 

gekomen en kunnen water doorlaten. Daardoor kan er tijdens een 

vorstperiode een extra schade optreden aan het hardsteen toebrengen als 

gevolg van stukvriezen. Het voegwerk is uitgehakt en opnieuw gevoegd, 

de reparaties van het hardsteen zijn hersteld met reparatiemortel. Na 

deze restauratie kan het natuursteen weer heel wat jaren mee.  

Het bestuur stichting behoud Lutherse kerk heeft een SIM subsidie 

aangevraagd bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voor de periode 

2017-2022. De SIM staat voor Subsidie Instandhouding Monumenten. Het 

wordt steeds moeilijker om subsidie toegekend te krijgen. Door loting van 

het Ministerie worden de aanvragen toegekend. Het is wederom 

spannend of onze Lutherse kerk wordt ingeloot. In de 2e helft van het jaar 

weten we meer. 
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Een dubbele opsteker voor het bestuur van Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn deze periode. Er kwamen 

complimenten van zowel de Monumentenwacht en het architectenbureau dat is ingehuurd voor de 

subsidieaanvraag over de staat van onderhoud van ons kerkgebouw.  

Het bestuur heeft als uitgangspunt het onderhoud aan de Lutherse kerk zo goed mogelijk bijhouden en de 

gebreken die zich voordoen zo spoedig mogelijk te herstellen. Op deze manier houden we de onderhoudskosten 

zo laag mogelijk en stellen we de onvermijdelijke restauratie steeds verder uit. 

Van de penningmeester 
Hieronder staat de verkorte jaarrekening over het jaar 2015. Accountantskantoor Finan-Plus heeft ook dit jaar de 

boeken gecontroleerd, waarvoor hartelijk dank, en deze zijn akkoord bevonden. Ondanks dalende inkomsten, 

vooral vanwege een lagere subsidie van het onderhoud, is er wederom een positief resultaat behaald. Het batig 

saldo over 2015 bedraagt € 4.497,56 en is toegevoegd aan de algemene reserve voor onderhoud kerk, orgel en 

interieur. In het artikel Onderhoud kerkgebouw kunt u lezen waaraan uw donaties zijn besteed. Een uitgebreide 

jaarrekening kunt u vinden op onze website: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Stichting-Behoud-

Lutherse-Kerk-Hoorn/1609 

 

 

 

Buitenlandse bezoek 
Op 7 april jl. mochten we circa 25 orgelliefhebbers uit onder andere uit Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, 

Australië, Nieuw Zeeland en de VS in onze kerk ontvangen. Deze groep orgelliefhebbers waaronder enkele 

professionals, maakten een orgelreis door Noord Holland. Deze reis was georganiseerd door het Orgelmuseum 

te Elburg o.l.v. de heer Johan Stolk. Onze eigen organist Rieuwert Blok gaf bij aankomst een korte inleiding over 

ons bijzondere Pieter Müller orgel. De heer van der Zee, onze onmisbare en welbespraakte koster gaf daarna 

enige informatie over de kerk en haar historie. De bekende organist Rien Donkersloot speelde enkele werken van 

Bach, alsmede een eigen improvisatie. Rien Donkersloot (Rotterdam 1985) is organist van de Joriskerk in 

Amersfoort, de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland en stadsbeiaardier van Haarlem. Na het virtuoze orgelspel 

was er gelegenheid voor koffie en thee. Belangstellenden kregen daarna de mogelijkheid om boven bij het orgel 

te kijken en dit zelf even te bespelen! De bezoekers waren buitengewoon enthousiast over de kerk, het orgel 

alsmede de hartelijke ontvangst. Na een bezoek van ruim 2 uur vertrok men onder dankzegging.

Jaarverslag 2015 door de secretaris 

Het jaar 2015 was een jaar van verandering. Door het afscheid van John Lamers was een herschikking 

binnen het bestuur nodig. Mevrouw Laan heeft de taken van John Lamers overgenomen en is nu de 

nieuwe penningmeester. Mevrouw Kelder is voorzitster geworden. 2015 was ook een jaar met veel 

activiteiten. Er mag met voldoening geconstateerd worden dat de voortdurende inspanningen van het 

bestuur om het Lutherse Kerkgebouw in de spotlights te zetten, met succes worden bekroond. De vele 

bezoekers uit binnen- en buitenland raken onder de indruk van de schoonheid van het interieur en de 

geweldige akoestiek in de kerkzaal. Bewondering alom, soms vergezeld door stoffelijke blijken van 

waardering. Dat laatste kunnen we goed gebruiken omdat de rente die de banken nu verstrekken een 

historisch dieptepunt heeft bereikt. 

 

Het onderhoud in 2015  

Natuurlijk is er in 2015 ook weer onderhoud geweest, daarover heeft u in de vorige nieuwsbrief en eerder in dit 

bulletin al over kunnen lezen. Belangrijkste zaken waren bijvoorbeeld de hardnekkige moeilijkheden met de 

verwarming. Er was lekkage en de oorzaak was moeilijk te vinden. Het euvel werd opgelost toen men er achter 

kwam dat een aantal drukmeters niet goed functioneerde. Ook werd er een extra knijplat aangebracht aan de 

achterzijde van het kerkgebouw om de dakpannen op hun plaats te houden. Ingewikkelder was het onderhoud 

van de dakgoten. Op verschillende plaatsen zijn expansiestukken aangebracht zodat de kans op lekkage is 

geminimaliseerd. Er is onderzocht of de toiletgroep bij de zijingang kan worden verbeterd en verfraaid. Er is een 

begroting opgemaakt, maar gezien de hoogte van de offerte beraad het bestuur zich nog over de noodzaak van 

deze uitgaven. Wellicht dat het bij een kleine aanpassing blijft. Het mag duidelijk zijn: ook in 2015 hield het 

bestuur de vinger aan de pols. Het onderhoud is een grote verantwoordelijkheid en je mag het nooit laten 

versloffen. Als ergens geldt dat voorkomen beter is dan genezen dan is dat wel bij oude cultuurmonumenten. Tot 

onze grote voldoening gaf de Monumentenwacht ons een compliment over de toestand van het gebouw. 

Waarvan acte! 

Externe contacten 

De Doré gemeente had ons met nadruk uitgenodigd de feestelijke afsluiting van de restauratie van het 

Foreestenhuis bij te wonen. We gaan graag op zulke uitnodigingen in omdat je veel van elkaar kunt leren en op 

dit soort bijeenkomsten waardevolle contacten kunt aanknopen. Per slot van rekening zitten we, als hoeders van 

monumentale gebouwen, allemaal in hetzelfde schuitje en hebben we dezelfde belangen. Ons (voormalig) 

bestuurslid John Lamers had ook voor de restauratie van het Foreestenhuis zijn expertise ingebracht en op deze 

wijze had onze stichting haar solidariteit met een ander respectabel en terecht geliefd kerkgenootschap tot 

uitdrukking gebracht. En zo hoort het ook. Altijd interessant is de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging 

Westfriese Monumentale Kerken, waar wij ook lid van zijn. Dit jaar werd er bijvoorbeeld een inspirerende 

uiteenzetting over het gebruik van voorzetramen gegeven. Het bleek mogelijk te zijn voorzetramen aan te 

brengen zonder het monumentale karakter van een gebouw aan te tasten. Bovendien werden er mogelijkheden 

gesuggereerd om gezamenlijk energie in te kopen. 

Daar zit muziek in…. 

Natuurlijk was de Lutherse Kerk ook in 2015 het welluidende middelpunt van hoog gekwalificeerde muzikale 

activiteiten. De concerten op de woensdagse zomermarkten van de Stichting Concertfonds Hoornse Orgels op 15 

en 29 juli werden goed bezocht. Ook was er op 25 oktober een jubileumconcert door het Byzantijns koor “Indrik” 

en een vesper op 14 november. Alle uitvoerenden verdienden een compliment, maar het grootste compliment 

komt toch onze kerk toe: de akoestiek is en blijft geweldig. Logisch, dat muziekminnaars graag in onze kerk 

komen. Dat was eveneens het geval op de Open Monumentendag. Ons bestuurslid en organist Rieuwert Blok 

speelde weer de gehele dag dat het een lust was en hij gaf bovendien extra informatie aan iedereen die dat 

wenste. En dat waren er veel, vooral veel kinderen. De Open Monumentendag ging dit jaar over “Kunst & 

Ambacht” en in dat kader gaf de heer Polman een interessante demonstratie over ‘houten’. Daarover hebt u in  

Balans per 31 december 2015
ACTIVA 2015 2014 PASSIVA 2015 2014

Bankrekeningen Onderhoudsreserve

○ ABN Amrobank € 88.435,51 € 93.549,15 kerk, orgel en interieur voor € 255.795,20 € 251.297,64

○ ASN Bank € 91.940,77 € 83.491,53

○ Rabobank € 75.418,92 € 74.256,96

Totaal € 255.795,20 € 251.297,64 € 255.795,20 € 251.297,64

Verlies en Winstrekening 2015

UITGAVEN ONTVANGSTEN

Contributies € 42,50 € 42,50 Acties € 271,50 € 272,40

Kosten bulletin € 268,20 € 240,00 Donaties / giften € 8.576,00 € 6.940,50

Onderhoud kerk € 9.310,12 € 8.944,10 Bijdragen instellingen € 100,00 € 0,00

Onderhoud orgel € 514,25 € 523,93 Bijdrage Ev. Lutherse Gemeente € 1.500,00 € 3.000,00

Kosten banken € 443,30 € 402,61 Subsidie:

Kosten architect € 661,68 € 632,98 ○ onderhoud orgel € 0,00 € 0,00

Kosten website € 119,80 € 30,00 ○ onderhoud kerk € 2.754,22 € 6.225,10

Batig saldo € 4.497,56 € 7.825,83 Rente € 2.655,69 € 2.203,95

€ 15.857,41 € 18.641,95 € 15.857,41 € 18.641,95

http://www.transparante-anbi.nl/Product/Stichting-Behoud-Lutherse-Kerk-Hoorn/1609
http://www.transparante-anbi.nl/Product/Stichting-Behoud-Lutherse-Kerk-Hoorn/1609

