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Zo was er een echt Luthercafé, waarin onze prachtig uitgedoste voorzitster voor gastvrouw speelde, 

een verkoopruimte, waarin onze penningmeesteres fraaie Luthermemorabilia/merchandise aan de 

man bracht, onze secretaris die in de huid van Luther zelf was gekropen en natuurlijk onze 

organist, Riewert Blok, die orgelmuziek uit de Reformatie ten gehore bracht. Bijzondere vermelding 

verdiende de fototentoonstelling van Vivian Oei, wier artistieke foto’s de bovenzaal opsierden. Ook 

werd daar een PowerPoint presentatie gehouden over Luther en de reformatie. De familie Bijleveld 

had een prachtig en instructief fotoboekje van de Lutherse Kerk gemaakt met daarin een noviteit 

van jewelste: voor het eerst een foto van de achterzijde van de preekstoel! Er waren, ondanks het 

slechte weer en de verstoorde treinenloop, 354 bezoekers op onze manifestatie afgekomen. Zij 

konden hun vrijwillige bijdrage in een nieuwe bus doen, een mooi beschilderde metalen replica van 

onze kerk met een gleuf aan de bovenkant. Een prachtig stukje creatieve huisvlijt van de 

bouwmeester in het bestuur, Herman Kaptein. De secretaris kan nog wel even doorgaan, maar 

samenvattend kan zonder meer gesteld worden dat het een zeer inspirerende dag was waarop 

letterlijk alle zintuigen meer dan verwend werden: de smaak, het gezicht en het gehoor. Na afloop 

was iedereen erg moe, maar o zo voldaan! 

Er kan over 2017 nog meer worden verteld, maar de plaatsruimte is beperkt. Het bestuur wil alle 

donateurs bedanken voor hun bijdrage in dit jaar en zij wil er bij u allen op aandringen om in eigen 

kring te blijven speuren naar geïnteresseerden die lid willen worden van onze stichting of een 

eenmalige bijdrage willen geven. 

Verjaardagscadeau 

In ons vorige bulletin heeft u kunnen lezen over onze prachtige nieuwe collectebus. Hij heeft zijn 

waarde inmiddels al bewezen.  

Trouwe kerkganger Bart de Jonge mocht 15 november jl. zijn 65e verjaardag vieren. Nogmaals van 

harte gefeliciteerd Bart en nog vele goede jaren te midden van allen die je dierbaar zijn 

toegewenst! In verband met Barts verjaardag waren op zondag 19 november alle kerkgangers 

uitgenodigd om ten huize van Bart en Nancy dit heugelijk feit te vieren.. en hoe....! Nancy en 

dochter Linda waren er druk mee. We begonnen met koffie of thee en daarbij diverse lekkernijen. 

Vervolgens werd een uitgebreide dis met tal van gerechten geserveerd, natuurlijk met een glaasje. 

Na afloop koffie of thee en voor enkele Bourgondische levensgenieters zelfs Irish Coffee. Het was 

een buitengewoon gezellige en gastvrije verjaardag waarvoor nog veel dank! 

Bart had te kennen gegeven geen cadeaus te willen maar een bijdrage voor Stichting Behoud 

Lutherse Kerk Hoorn. Vandaar dat op de tafel met lekkernijen ons schitterende "collectebus kerkje" 

stond opgesteld. Een prachtig bedrag van €300 werd ingezameld. Alle gulle gevers: Hartelijk dank 

daarvoor!! Dankzij uw steun kunnen we onze kerk in stand houden. 

En...misschien heeft Bart u op een idee gebracht? Mocht u gebruik willen maken van de 

collectebuskerk neem dan contact op met onze secretaris. 

Open kerkendag Platform Religieus Erfgoed 12 en 13 mei 

Op zaterdagmiddag 12 mei trokken 2 pelgrims, muziekvereniging De Bloknoten en afgevaardigden 

van de kerken vanaf het station via de Veemarkt, de Grote Noord, de Roode Steen naar het 

Foreestenhuis. Deze optocht trok veel bekijks. Onderweg werd er flink geflyerd om aandacht te 

vragen voor de activiteiten van 13 mei. Na een inleiding door Wim van Hilten en een muzikaal 

optreden van De Bloknoten en de Pelgrims, vond de officiële opening door onze beschermheer, 

burgemeester Jan Nieuwenburg plaats. Na afloop was er gelegenheid om onder genot van koffie, 

thee en een stuk heerlijke taart met elkaar na te praten. De dag erop was er in elke deelnemende 

kerk tussen 13 tot 17 uur een activiteit gepland. In onze kerk speelde Riewert Blok orgel, sprak 

Maarten Luther over zijn gedachtegoed en waren er in de consistorie kleur- en bouwplaten voor de 

kinderen. Bij deelname aan een activiteit kregen de kinderen een lekkernij en een kerf op hun 

kerfstokje. De sfeer was uitstekend en het Religieus Erfgoed is op een leuke wijze onder de 

aandacht van een breed publiek gebracht. 
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Stichting behoud Lutherse kerk Hoorn 

Onderhoud verslag Lutherse kerk 

Ook in het afgelopen halfjaar is er weer onderhoud aan onze kerk 

gepleegd en er staat weer het nodige onderhoud op de planning. 

Er was stormschade aan de rookgas afvoer van de cv-ketel in de 

Tempelsteeg. De kap was eraf gewaaid en er is een nieuwe kap 

op de rookgasafvoer aangebracht. Tevens is er een lekkage aan 

de cv-installatie verholpen. Verder viel de stormschade van 

januari 2018 wel mee op enkele dakpannen na die hersteld 

moesten worden. 

Er was een ruitje ingegooid in de zijgevel van de Tempelsteeg. Dit 

ruitje is vervangen en hersteld door de schilder met “oud glas”. 

De dader(s) zijn achterhaald en de kosten worden vergoed. 

Dit voorjaar wordt het hekwerk aan de voorgevel hersteld en 

geheel geschilderd. Het hekwerk is behoorlijk beschadigd o.a. 

door het plaatsen van fietsen tegen het hekwerk. Ongeveer een 

half jaar geleden zijn er 2 bordjes op hekwerk geplaatst met de 

tekst “Fietsen worden verwijderd”. Men geeft daar wel gehoor 

aan want er staan sindsdien geen of weinig fietsen meer aan het 

hekwerk. Tevens worden de 2 smeedijzeren lampen aan de 

voorgevel opgeknapt en geschilderd. Beiden zijn prijzige klussen, 

maar als de werkzaamheden gereed zijn zal het weer een fraai 

gezicht zijn. 

De schilder gaat het houtwerk van de goot aan de achtergevel en 

in de Tempelsteeg herstellen en schilderen. Tevens kan het 

zinkwerk aan de achtergevel hersteld worden volgens rapport 

monumentenwacht 2017. Deze werkzaamheden kunnen 

gecombineerd worden omdat er toch al een steiger komt te 

staan. 

Het getoogde raam op de 1e verdieping bij het keukentje wordt 

voorzien van een voorzet raam. Dit i.v.m. doorslag bij hevige 

regenval. Er zijn ook 2 kamerthermostaten vernieuwd. De 

temperatuur is nu beter te regelen. We hopen door deze 2 

maatregelen de stookkosten te kunnen beperken. 

Van de penningmeester 

Hieronder staat de verkorte jaarrekening over het jaar 2017. 

Accountantskantoor Finan-Plus heeft ook dit jaar de boeken 

gecontroleerd, waarvoor hartelijk dank, en deze zijn akkoord 

bevonden. De cijfers van 2017 zien er op het eerste gezicht prima 

uit. Vanwege een groot legaat en de koerswinst op de in 2017 

aangekochte Rabobank Ledencertificaten is in 2017 een positief 

resultaat behaald van € 22.010,44. Helaas zijn dit eenmalige 

baten. Net als de extra inkomsten op Open monumentendag 

vanwege 500 jaar Luther. 
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Zonder deze extra baten zou er in 2017 een verlies zijn geleden van ruim € 5.600. Niet alleen zijn 

de uitgaven in 2017 hoger dan normaal, de inkomsten uit donaties en subsidies zijn ook aanzienlijk 

gedaald. Om de inkomsten wat te verhogen is in 2017 belegd in Rabobank Ledencertificaten. Deze 

hebben naast een (nog niet gerealiseerde) koerswinst ook een leuke rente opgeleverd. De hoge 

uitgaven voor onderhoud werden grotendeels veroorzaakt door de renovatie van de toiletgroep en 

het vervangen van de cv-ketel. Daarnaast was er natuurlijk het reguliere onderhoud. 

 

Een uitgebreide jaarrekening over 2017 kunt u vinden op onze website: http://www.transparante-

anbi.nl U kunt zoeken op Lutherse Kerk. 

 

Balans per 31 december 2017      

ACTIVA 2017 2016  PASSIVA 2017 2016 

       

ABN Amrobank  € 276,75 € 1.444,86  
Onderhoudsreserve 
kerk,    

MoneYou  € 49.274,30 € 45.057,65  orgel en interieur 

€ 

271.961,71 

€ 

255.795,20 

Rabobank  € 40.989,60 € 75.678,83  Batig saldo € 22.010,44 € 16.166,51 

SNSbank  € 80.000,00 € 57.000,00     

ASNbank  € 80.000,00 € 92.780,37     
Rabo Ledencertificaten 
6,5% € 43.431,50 € 0,00     

Totaal 
€293.972,1

5 

€ 
271.961,7

1  Totaal 

€ 
293.972,1

5 

€ 
271.961,7

1 

       
Verlies- en 
winstrekening 2017       

UITGAVEN    ONTVANGSTEN   

Contributies € 42,50 € 57,50  Acties € 896,95 € 275,50 

Druk-en portokosten 
bulletin € 330,79 € 311,13  Donaties/giften € 5.821,50 € 8.043,50 

Groot onderhoud kerk € 18.323,80 € 7.057,54  Legaten € 22.474,76 € 7.800,00 

Onderhoud orgel € 992,20 € 487,63  Bijdragen instellingen € 0,00 € 100,00 

Administratiekosten bank € 480,47 € 403,99  
Bijdrage Ev. Lutherse 
Gem. € 1.000,00 € 1.500,00 

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

Kosten website € 59,90 € 59,90  
Subsidie onderhoud 
kerk € 3.764,00 € 7.797,67 

Diversen/statutenwijzigin
g € 0,00 € 477,95  Rente € 3.135,39 € 1.761,55 

Batig saldo € 22.010,44 € 16.166,51  
Koersresultaat 
effecten € 5.147,50 € 0,00 

Totaal € 42.240,10 
€ 

27.278,22   
€ 

42.240,10 
€ 

27.278,22 

 

Voor 2018 wordt vooralsnog een klein verlies verwacht. 

Jaarverslag 2017 

In 2017 werd herdacht dat Luther 500 jaar geleden zijn opvattingen over de kerk wereldkundig 

maakte. Ook de Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn heeft aandacht besteed aan deze belangrijke 

gebeurtenis. De Open Monumenten Dag van 9 september bood het podium waarop onze Stichting 

enkele interessante festiviteiten kon organiseren en onze kerk extra onder de aandacht kon 

brengen. Maar voor dat het zover was had 2017 al het nodige te zien gegeven in onze Lutherse 

Kerk. Zoals de trouwe lezers van onze jaarverslagen reeds verwachten speelde de muziek weer een 

hoofdrol.  

Op 10 juni werd er in het kader van het orgelfestival Holland een orgelexcursie naar Hoorn 

gemaakt. Uiteraard werd ook ons orgel bespeeld en wel door de bekende organist Adriaan Hoek, de 

winnaar van het Schnitger Orgelconcours. Veel bezoekers kwamen daar op af en ze werden bepaald 

niet teleurgesteld. Een maand later, op 12 juli 2017, bespeelde Riewert Blok het orgel in het kader 

van de Zomermarktconcerten. Riewert Blok had een bijzonder rijk programma opgesteld van 

koraalcomposities in barok en romantiek. De uitvoering was zoals altijd zeer goed. Ook nu was het 

talrijke publiek zeer enthousiast. Op 23 december mochten wij het Amsterdams Studentenkoor 

ontvangen. Ook dit was een groot succes. Het blijft voor het bestuur van de Stichting een zeer 

dankbare opgave om deze muzikale hoogstandjes in onze Lutherse Kerk organisatorisch mede 

mogelijk te maken. 

Het bestuur probeert telkens en telkens weer belangstelling te vragen voor ons kerkgebouw. 

Bijzonder blij zijn we daarom over onze contacten met het onderwijs. De jeugd heeft immers de 

toekomst en het is noodzakelijk om onder de jonge generaties belangstelling te kweken voor de 

instandhouding van ons cultuurgoed. Op 31 mei verwelkomden wij de deelnemers aan het 

kerkgebouwen en moskeeën pad. De voorzitter en de secretaris van de Stichting vertelden aan 

leerlingen van het Voortgezet Onderwijs iets over de geschiedenis van de Lutherse Kerk in Hoorn en 

over het Lutheranisme in het algemeen. We hadden de indruk dat we niet op rotsgrond hebben 

gezaaid want de leerlingen waren geïnteresseerd en stelden intelligente vragen. Alle lof voor de 

scholen die zich in deze van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. We hopen natuurlijk dat dit 

soort lesbezoeken een stevige traditie gaat worden. Het is nodig! 

Ook dit jaar heeft het bestuur van de Stichting deelgenomen aan verschillende externe activiteiten. 

Allereerst was daar op 8 april de eerste Westfriezen Dag, georganiseerd door het Westfries 

Genootschap. Wat een schitterende feestdag was dat. De bijdrage van onze kerk kon in het geweld 

van zoveel Westfriese folklore en cultuur slechts bescheiden zijn, maar toch konden we blij zijn dat 

we mee konden profiteren van zoveel liefde voor Westfriesland en haar prachtige voortbrengselen. 

Ook hier alle lof voor de buitengewone organisatie door het Westfries Genootschap. 

Enkele sportieve bestuursleden en hun familieleden deden ook in 2017 weer mee aan de Rabo 

Sponsorfietstocht. De straffe wind deed soms een aanslag op ieders dijbenen en knieën, maar de 

financiële vergoeding na afloop maakte veel goed. 

Het is goed dat de bestuursleden zich naar buiten toe manifesteren, maar even belangrijk is het om 

de gezondheid van onze zo teerbeminde oude dame, de Lutherse Kerk, liefdevol in de gaten te 

houden. Natuurlijk waren er ook in dit jaar enkele mankementen waarbij we snel moesten 

optreden. Enkele lekkages en een sputterende verwarming die lastig bleek te repareren. Het was 

dus tijd voor een nieuwe cv-ketel. Deze doet het prima en het is weer echt behaaglijk in de kerk. 

Maar toch waren we nog niet tevreden. De toiletten waren langzamerhand een aanfluiting 

geworden. Kapotte tegels, een vormgeving van de 19e eeuw, weinig gerief, een ramp om schoon te 

maken, maar veel…..ach laat ik in een officieel verslag niet teveel uitweiden. Het kon niet meer. We 

hebben dit jaar dus een nieuwe toiletgroep laten aanbrengen. We zijn erg tevreden met het 

resultaat. Ook zijn er nu beugels voor minder validen, zodat deze groep het toilet in onze kerk niet 

meer hoeft te mijden. 

Ook aan de buitenkant werd de kerk verfraaid. De hardstenen trappen aan de voor- en zijkant van 

het gebouw waren behoorlijk beschadigd. Dit bood een armoedige aanblik. Ze zijn nu echter 

opgeknapt en ook is het voegwerk hersteld. Dit alles geeft de entree weer de gewenste statige 

uitstraling. 

Eigenlijk was alles in 2017 gericht op de Open Monumenten Dag waarop de Lutherse Kerk het 

optreden van Luther in 1517 wilde herdenken. We hadden een intensief programma voorbereid dat 

uit educatieve, kunsthistorische en muzikale elementen bestond, alles met een speels karakter. 

http://www.transparante-anbi.nl/
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