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Een ander bezoek vond plaats op 25 augustus. Wij mochten de voormalige conservator van het Westfries 
Museum, Carel de Jong, met de Rotary Enkhuizen ontvangen. Het was een bijzonder geanimeerde bijeenkomst 
waarin veel verteld kon worden over onze Lutherse Kerk. De groep raakte zelfs in tijdnood, zo boeiend vonden zij 
het! 
 
Ook dit jaar werd er weer flink gefietst door een deel van het onvermoeibare bestuur samen met enkele 

familieleden en vrienden. De Rabo fietssponsortocht leverde ons 250 Euro op. Niet gek voor een paar uur actief 

genieten in de vrije natuur van het mooie Westfriese landschap. 

Er kon trouwens ook feestelijk ontbeten worden en wel in het gezelschap van de nieuwe burgemeester, de heer 
Nieuwenburg. De burgemeester was zo vriendelijk geweest in te gaan op onze uitnodiging bij ons in de Lutherse 
Kerk een smakelijk ontbijtje te nuttigen en hij was bovendien bereid om beschermheer van de Stichting behoud 
Lutherse Kerk Hoorn te worden. Het behoeft geen betoog dat het bestuur hiermee zeer gelukkig is. 
Ook zeer gelukkig was het bestuur met het succes van de Open Monumenten Dag 2016. De kerk werd bezocht 

door maar liefst 509 belangstellenden. Een absoluut record! 

Statutenwijziging 
Vanwege de steeds maar dalende rente voelde het bestuur zich genoodzaakt om naar andere mogelijkheden te 
kijken om inkomen te generen, zoals beleggen. Door de stringentere eisen van de banken voor het houden van 
beleggingen was het bestuur genoodzaakt om de statuten van de stichting te herzien. En als de statuten dan toch 
op een punt moeten worden aangepast, dan is het handig om meteen de gehele statuten goed door te nemen 
en waar nodig aan te passen aan de veranderde wettelijke eisen en omstandigheden. Communicatie via mail was 
bijvoorbeeld volgens de statuten nog niet toegestaan. Dit betekende extra vergaderingen en daarna veel overleg 
met de notaris. Onze statuten zijn inmiddels weer volledig bij de tijd en overeenstemming met alle eisen die het 
banken daaraan gesteld worden. U kunt onze gewijzigde statuten ook weer vinden op onze website bij 
www.transparante-anbi.nl. 
De beleggingen (ledencertificaten van de Rabobank) zijn pas in 2017 aangekocht waardoor u de resultaten 
daarvan pas in onze volgende jaarrekening zult zien terug. 
 
Toch donkere wolken…. 
Is het nu allemaal juichen geweest? Nee, natuurlijk niet. Er was ook tegenslag. De Concertstichting Johan 
Messchaert is, vanwege subsidies, gedwongen om het aantal concerten terug te brengen en te kiezen voor één 
locatie. Dat werd, helaas voor ons, Schouwburg Het Park. Dit betekende dat op 2 april 2016 het laatste 
Messchaert concert in onze kerk heeft plaatsgevonden. Bijzonder jammer, want de concerten werden altijd druk 
bezocht en leverden veel goodwill voor onze kerk op. Financieel kon het echter niet anders. 
 
In 2016 is een van de markantste organisatoren van Hoorn ons ontvallen. Gerard Beemsterboer overleed 
onverwacht. Voor onze kerk en de stichting is hij bijzonder belangrijk geweest als onvermoeibaar organisator, 
stimulator en sympathisant. Met weemoed denken wij aan de talrijke keren die wij met hem in onze kerk hebben 
doorgebracht. 
 
Al jaren loopt het aantal donateurs terug. 2016 was daarin geen uitzondering. Het is echter een probleem dat 
zich bij alle verenigingen en stichtingen voordoet. Dat wil niet zeggen dat wij als bestuur ons daarbij neerleggen. 
We zullen blijven doorgaan met het promoten van onze Lutherse Kerk en we hopen dat iedereen die deze kerk 
een goed hart toedraagt ons daarin wil (blijven) steunen. Blijf daarom de concerten in onze kerk bezoeken en 
kom vooral een kijkje nemen bij ons op de Open Monumenten Dag. Neem vrienden en kennissen mee! 
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Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn 

500 jaar Reformatie / 500 jaar Lutheranisme 
Op zaterdag 9 september, bij open monumentendag wordt 
hier uitgebreid bij stilgestaan 
 
Op 31 oktober 1517 heeft monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de 
kerkdeur van Wittenberg gespijkerd. Hij stelde misstanden binnen de 
toenmalige Roomse kerk aan de kaak. 
Luther was traditioneel ingesteld en wilde niet breken met de Roomse 
kerk. Wel vond hij dat de macht van de geestelijkheid over het geweten 
van de mensen moest verdwijnen! Luther was voor de "vrije mens". 
Daartoe was het belangrijk om de bijbel te vertalen in de volkstaal. 
Ondertussen ontstond de boekdrukkunst en zo kon de bijbel vertaald in de 
volkstaal op grote schaal worden verspreid. Belangrijk voor boeren, 
burgers en buitenlui, nu konden ze zelf lezen wat er in de bijbel stond. Dit 
werd het begin van de Reformatie. 
Daarbij kwam dat rond 1524 ook nog eens de Boerenoorlog uitbrak. Men 
kwam in opstand tegen de feodale onderdrukking. Zowel kerkelijk als 
maatschappelijk werden de mensen onderdrukt er was onrust... Dit was 
een goede voedingsbodem voor de verspreiding de reformatie. 
 
Op 9 september aanstaande is het wederom Nationale Open 
Monumentendag. 
Binnen het thema van deze Open Monumentendag willen we de 
ontstaansgeschiedenis van het Lutheranisme onder de aandacht brengen. 
Daarom zullen Maarten Luther en zijn vrouw Catherina von Bora op deze 
dag in de kerk aanwezig om uitleg te geven over de historie van het 
Lutheranisme. Maarten Luther zal gedurende de dag een aantal keren een 
presentatie vanaf de kansel geven. In de bovenzaal een continue 
PowerPoint presentatie zijn waarin één en ander met betrekking tot het 
Lutheranisme verduidelijkt wordt. 
Het dienstmeisje van Maarten en Catharina zal in de bovenzaal " 
Lutherversnaperingen " offreren.  
De organist van de Lutherse kerk, Rieuwert Blok, zal het Pieter Müller 
orgel bespelen. Zoals altijd zal hij een speciaal voor deze dag aangepast 
muzikaal programma spelen. Er zullen in de bovenzaal zullen ook enkele 
foto's van Vivian Oei tentoongesteld worden met als thema "Religieus 
erfgoed". 
Al met al een programma dat zeer de moeite waard is om te bezoeken. 
We hopen dat ook velen van u op 9 september te mogen ontvangen.  
 

Onderhoud 
Uit het rapport monumentenwacht 2015 stond nog een 
onderhoudswerkzaamheid open. De ijzeren ramen aan de voorgevel 
sloegen bij hevige regen en wind water door. Door het vocht gaat het 
ouderwetse ijzerwerk roesten, door de uitzetting van de roest gaan de 
ruitjes knappen. Dit wordt nog eens versterkt door het verdrogen van het 
stopverfwerk. Hierdoor kan het water vrij tussen stopverf/glas-en 
ijzerwerk 

http://www.transparante-anbi.nl/
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komen. In oktober 2016 heeft de schilder waar nodig de ruitjes gedemonteerd, ijzerwerk schoongemaakt en 
tegen roest behandeld. De ruitjes zijn waar nodig vervangen en het stopverf is vernieuwd. Tot slot zijn de ijzeren 
ramen weer afgeschilderd. 
Op 22 september 2016 is er weer een inspectie door de monumentenwacht uitgevoerd. Volgens het rapport 
2016 zijn er kleine onderhoud- en herstelwerkzaamheden ontdekt aan de zink / loodaansluitingen van dakgoten, 
de hemelwaterafvoeren en het muurlood. De loodgieter gaat deze herstelwerkzaamheden in het voorjaar van 
2017 uitvoeren. Gelukkig is er (nog) geen sprake van lekkage, dit moeten we ook voorblijven. 
Begin 2017 is de CV ketel vervangen en is er onderhoud aan het orgel geweest. In juli 2017 wordt de 
toiletruimtes volledig vernieuwd. Dus tegelwerk wanden en vloeren en nieuw sanitair. We hebben gekozen voor 
grotere vloertegels en hangende toiletten omdat dit makkelijker schoon te maken is en dus voor een betere 
hygiëne zorgt. Voor stevige handgrepen op de wanden wordt gezorgd. Wanden en plafonds boven het tegelwerk 
worden voorzien van nieuw stucwerk en daarna gesausd. De deuren en kozijnen worden opnieuw geschilderd. 
Tot slot zal de verlichting worden vervangen. 
Helaas zijn de werkzaamheden aan de toiletruimtes NIET subsidiabel. Een extra donatie is daarom van harte 
welkom. 
 

Van de penningmeester 
Hieronder staat de verkorte jaarrekening over het jaar 2016. Accountantskantoor Finan-Plus heeft ook dit jaar de 

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

rente en donaties is er, vooral vanwege legaat en een eenmalig hogere subsidie voor het onderhoud, wederom 

een positief resultaat behaald. Het batig saldo over 2016 bedraagt € 16.166,51 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 

Voor de periode 2017-2022 zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we weer subsidie toegekend hebben 
gekregen, maar het bedrag is wel een stuk lager geworden. Het is vastgesteld op € 3.764 per jaar. 
 

Balans per 31 december 2016      

ACTIVA 2016 2015  PASSIVA 2016 2015 

       

ABN Amrobank  € 1.444,86 € 88.435,51  Onderhoudsreserve kerk,    
MoneYou  € 45.057,65 € 0,00  orgel en interieur € 255.795,20 € 251.297,64 

Rabobank  € 75.678,83 € 75.418,92  Batig saldo € 16.166,51 € 4.497,56 

SNSbank  € 57.000,00 € 0,00     

ASNbank  € 92.780,37 € 91.940,77     

Totaal 
€ 

271.961,71 € 255.795,20  Totaal € 271.961,71 € 255.795,20 

       

Verlies- en winstrekening 2016       

UITGAVEN    ONTVANGSTEN   
Contributies € 57,50 € 42,50  Acties € 275,50 € 271,50 

Druk-en portokosten bulletin € 311,13 € 268,20  Donaties/giften € 8.043,50 € 8.576,00 

Groot onderhoud kerk € 7.057,54 € 9.310,12  Legaten € 7.800,00 € 0,00 

Onderhoud orgel € 487,63 € 514,25  Bijdragen instellingen € 100,00 € 100,00 

Administratiekosten bank € 403,99 € 443,30  Bijdrage Ev.Lutherse Gem. € 1.500,00 € 1.500,00 

Architectskosten € 2.256,07 € 661,68  Subsidie onderhoud orgel € 0,00 € 0,00 

Kosten website € 59,90 € 119,80  Subsidie onderhoud kerk € 7.797,67 € 2.754,22 

Diversen/statutenwijziging € 477,95 € 0,00  Rente € 1.761,55 € 2.655,69 

Batig saldo € 16.166,51 € 4.497,56  Diverse ontvangsten € 0,00 € 0,00 

Totaal € 27.278,22 € 15.857,41   € 27.278,22 € 15.857,41 

.

Lunchconcert 
Op woensdag 12 juli, 13.00-13.30 uur zal Rieuwert Blok wederom een gratis te bezoeken lunchconcert in onze 
kerk verzorgen. De titel van het programma  met toelichting is "De koraalcompositie in Barok ( 18e eeuw) en 
Romantiek (19e eeuw)” met composities van o.a. Bach, Pachelbel, Mendelssohn, Brahms en Reger. Het is tevens 
een herinnering aan de invoering van het koraal, die door Maarten Luther vijf eeuwen geleden tot stand is 
gebracht.(Reformatie 1517). 
De concertbezoeker zal eerst het begin van de koraalmelodie kunnen beluisteren, waarna de overeenkomstige  
compositie volgt. Zo zal men kunnen ontdekken hoe hieruit een boeiende muziek kan voortkomen en dat uit 
twee verschillende stijlperioden. Komt u allen. 
 

De secretaris kijkt terug op het jaar 2016 
 
Na zoveel jaren van activiteit voor de Lutherse Kerk zou men denken dat er eens een verzadigingspunt zou 
optreden. Maar het lijkt wel of het steeds drukker wordt. Op zich is dat een goed teken. Voor het bestuur is dit 
uiteraard stimulerend en het geeft ons moed voor de toekomst. 
 
2016 was een jaar vol muziek.  
Op 7 april 2016 mochten wij een internationale groep orgelliefhebbers in onze kerk verwelkomen. Deze groep 
maakte een orgelreis door Noord Holland. De heer Blok gaf hierbij een inleiding over ons bijzondere Pieter 
Müller orgel en de bekende organist Rien Donkersloot speelde enkele werken van Bach. Het was een bijzondere 
ervaring zowel voor ons bestuur als de bezoekers. Zij waren buitengewoon enthousiast over het orgel en de kerk. 
 
De eerste zomeractiviteit vond plaats op 13 juli. In het kader van de zomermarktconcerten gaven de organiste 
Naoko Shimizu en de blokfluitiste Brigit de Klerk een concert in onze kerk. Prachtig, deze combinatie! Talrijke 
liefhebbers wisten de weg naar onze kerk te vinden. 
 
Op zaterdag 23 juli werd er een orgeltocht door Hoorn gehouden. De Lutherse Kerk werd (uiteraard) ook 
bezocht. Stadsorganist Mark Heerink wist prachtige klanken te ontlokken aan ons orgel. Ruim 90 mensen uit alle 
windstreken genoten van zijn optreden. 
 
Humorvol was het zomeravond wandelconcert met Matteo Imbruno, de organist van de Oude Kerk in 
Amsterdam. Hij werd geassisteerd door Mark Heerink die een tamboerijn en een klein vogelfluitje bespeelde. Het 
klonk mooi en tegelijkertijd grappig. De toehoorders wisten het allemaal zeer te waarderen. 
 
3 augustus vormde het sluitstuk. Onze ‘eigen’ organist Rieuwert Blok gaf een virtuoos orgelconcert met als 
onderwerp “Thematiek en Symboliek in de muziek” De heer Blok streeft ernaar om ons de muziek niet alleen te 
laten ervaren, maar ook te laten begrijpen. Er waren 65 aandachtige en enthousiaste toehoorders.  
 
Promotie-activiteiten 
 
Het is van belang dat jonge mensen zich voor het verleden en het culturele erfgoed gaan interesseren. Wij 
werkten dan ook graag mee aan het Kerken- en moskeeëntocht dat werd georganiseerd door de Hoornse 
scholen. Op 13 april bezochten drie groepen scholieren onze kerk. 
De voorzitter en de secretaris van het bestuur ontvingen de scholen en vertelden over de geschiedenis van de 
Lutherse Kerk en gaven uitleg over het Lutheranisme. Het bleek dat deze informatie bepaald broodnodig was. 
Vrijwel niemand van de leerlingen kwam wel eens in een kerk. We hopen dat deze jonge mensen toch iets van 
het bezoek aan onze kerk hebben meegekregen. Wij vonden het in elk geval interessant en nuttig en we hopen 
op een voortzetting van dit soort bezoeken. 
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