
KOEPELKERK 

Corina Boonzaaijer: “Hoewel we als ondernemersvereniging vaak terughoudend zijn in het actief  
steunen van projecten, wil ik graag dit project van harte aanbevelen, vanwege de grote waarde en 
draagvlak in heel het dorp. Voor nu en de komende generaties ! “ 

Aanbeveling vanuit ondernemersvereniging Renswoude 

 
 
 
Beste ondernemer in Renswoude, 
 
Graag willen we u betrekken bij een plan in één van de meest aansprekende gebouwen van 
ons dorp: de Koepelkerk. Al eeuwen lang bepaald dit architectonische gebouw (beroemde 
architect Jacob van Campen) samen met het kasteel een belangrijk aanzicht van Renswoude.  
Als onderdeel van het interieur neemt het pijporgel een grote plaats in. Helaas is dit orgel nu 
in slechte staat en ook historisch gezien een samenvoeging van veel gebruikte materialen. 
Daarnaast is het orgel in de vorige eeuw ook nog verplaatst naar een krappe ruimte boven de 
kansel.   
 
Dit alles heeft samen met historisch onderzoek van het huidige pijpwerk ertoe geleid dat een 
ambitieus plan is uitgewerkt. Samengevat houdt het in dat op basis van het oorspronkelijke 
oudste materiaal van het 1e orgel van de Koepelkerk, een nieuw orgel wordt vorm gegeven op 
de oorspronkelijke plaats. In de bijgevoegde brochure kunt u de historie en de uitgewerkte 
plannen in woord en beeld bekijken. 
 
We willen u vragen om mee te helpen om dit stuk van de geschiedenis te doen herleven.  We 
hopen, samen met alle inwoners en bedrijven, de Koepelkerk van binnen en van buiten voor 
de komende generaties te bewaren. Deze kerk heeft naast haar functionele ook een grote 
culturele waarden. Met dit grootste instrument van het dorp, zullen vele muzikale 
mogelijkheden benut kunnen worden.  
 

 

 
We realiseren ons, dat het een groot, kostbaar plan is (geschatte werkuren orgel: 6000). Maar 
gezien de belangrijke functie van de Koepelkerk in ons dorp en het grote draagvlak al geuit 
door particuliere giften van dorpsbewoners, willen we u vragen om gezamenlijk met ons dit 
project te kunnen realiseren.  Op de achterzijde geven we u graag verschillende mogelijkheden 
voor sponsoring. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters en Orgelcommissie Koepelkerk heel hartelijk 
bedankt. 

College van Kerkrentmeesters:   A.J. (Arie) van Zanten (voorzitter) 
Orgelcommissie:     J.W. (Wico) Teeuw (voorzitter) 

 

 

 Offerteprijs van volledig orgel zoals beschreven in brochure € 400.000,-  
 Aanpassingen en renovatie balustrade, trapopgang, etc. € 100.000,-  
 Advieswerk, vergunningen en onvoorziene uitgaven € 50.000,-  
 Totaal € 550.000,-  
     
 Saldo spaartegoeden orgelcommissie € 60.000,- -/- 
 Toezeggingen en giften van leden kerkelijke gemeente € 230.000,- -/- 
 Verwachte ondersteuning overige fondsen (onder voorbehoud) € 50.000,- -/- 
 Totaal nog benodigd € 210.000,-  
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