
ORGELWERK   -    KOEPELKERK   
  

  

Geacht   gemeentelid,   

Graag   willen   we   u   en   jou   betrekken   bij   de   plannen   voor   een   prach�g   orgelwerk   in   onze   Koepelkerk.   
Zoals   bekend   is   de   staat   van   het   huidige   orgel   boven   de   preekstoel   dusdanig,   dat   het   in   deze   vorm   
niet   lang   meer   meegaat.   Maar   op   basis   van   uitgebreid   onderzoek   blijkt   de   hel�   van   het   pijpwerk   
echter   zeker   het   bewaren   waard!   Zodoende   vormt   die   historische   schat   een   prach�g   uitgangspunt,   
om   daar   omheen   een   vernieuwd   orgel   te   bouwen,   in   de   s�jl   van   het   allereerste   orgel   van   de   
Koepelkerk.   Dit   eerste   orgel   stond   tot   1936   tegenover   de   preekstoel,   boven   de   herenbank.   In   de   
bijgevoegde   brochure   kunt   u   de   historie   en   de   uitgewerkte   plannen   in   woord   en   beeld   bekijken.   

Omdat   de   omvang   -   en   daarmee   ook   de   muzikale   mogelijkheden   -   van   het   vernieuwde   orgel   groter   
zullen   zijn   dan   bij   het   huidige   instrument,   is   er   in   de   plannen   voor   gekozen   om   de   balustrade   boven   
de   herenbank   breder   te   maken   dan   nu   het   geval   is.   Dit   gee�   voor   de   toekomst   de   mogelijkheid   om   
muzikaal   op�maal   gebruik   te   kunnen   maken   van   deze   ruimte.     

Door   middel   van   deze   brief   en   brochure   willen   we   u   vragen   om   financieel   mee   te   helpen   om   dit   
mooie   plan   te   verwezenlijken.   Dit   orgelproject   kunnen   we   nooit   volbrengen   zonder   uw   en   jouw   
steun.   Trouwens,   dat   wíllen   we   ook   helemaal   niet!   Het   orgel   hee�   immers   een   belangrijke   plaats   in   
onze   erediensten.   Het   brengt   ons   op   de   goede   toonhoogte   om   tot   God   te   kunnen   zingen.   Juist   nu   we   
de   gezamenlijke   kerkgang   en   samenzang   moesten   stoppen,   zien   we   ernaar   uit   om   straks   weer   met   
velen   naar   onze   Koepelkerk   te   gaan,   om   daar   de   lofzang   aan   te   heffen.   Dáárom   gaan   we   u   en   jou   niet   
voorbij:   want   natuurlijk   kan   ons   nieuwe   orgel   bij   concerten   en   verhuur   ook   een   mooi   gebruik   krijgen,   
maar   het   is   allereerst   úw   en   joúw   orgel   -   het   orgel   van   onze   hervormde   gemeente!   

  

       Om   voor   uw   bijdrage   een   indica�e   te   geven   van   de   totale   kosten   ,   hierbij   een   overzicht:   

Offerteprijs   van   volledig   orgel   zoals   beschreven   in   brochure: €   400.000,-   
Aanpassingen   en   renova�e   balustrade,   trapopgang,   etc.   : €   100.000,-   
Advieswerk,   vergunningen   en   onvoorziene   uitgaven   :    €     50.000,-     

Totaal:   €   550.000,-   

Saldo   spaartegoeden   orgelcommissie  €     60.000,-         -/-   

 Totaal   benodigd: €   490.000,-   

Naast   uw   schenkingen   (eventueel   ook   in   de   komende   jaren),   hopen   we   ook   een   deel   te   
ontvangen   uit   provinciale   subsidies   of   andere   (par�culiere)   fondsen.   Toezeggingen   hierin   hopen   
we   ook   dit   jaar   te   ontvangen   wat   we   mee   zullen   nemen   in   de   maandelijks   financiële   overzichten.     

  

We   hopen   van   harte   dat   we   uw   interesse   gewekt   hebben,   en   dat   u   wilt   meebouwen   aan   dit   
orgelwerk.   Op   de   achterzijde   vindt   u   een   toelich�ng   op   de   verschillende   mogelijkheden   om   te   kunnen   
bijdragen.   Over   ongeveer   2   weken   zal   uw   antwoord   weer   worden   opgehaald.     

Namens   het   College   van   Kerkrentmeesters   en   Orgelcommissie   Koepelkerk   heel   hartelijk   bedankt.   

College   van   Kerkrentmeesters:   A.J.   van   Zanten   (voorzi�er)   
Orgelcommissie:   J.W.   Teeuw   (voorzi�er)   


