Ons kerkorgel
Abcoude, oktober/november 2020
U heeft in de afgelopen tijd diverse
keren gelezen over ons kerkorgel:
het staat er niet meer al te goed bij.
Kees van Kats schreef u daarover. Op
cruciale momenten laat ons orgel het
ook afweten: afgelopen Kerst was
een noodreparatie nodig; in
september met Ziekenzondag, 13
september, had een belangrijk
onderdeel, de blaasbalg, helemaal de
geest gegeven. Gelukkig beschikken
we in onze kerk ook over een piano…
En zowel Stephan (van de Wijgert)
als Peter (Staats) draaien hun
hand(en) er niet voor om, om u en
de zangers van het koor de ene keer
op het orgel en de andere keer op de
piano te begeleiden… ware
orgel&pianokunstenaars!!! En
wonder, boven wonder: met heel
veel kunst- en vliegwerk was het
orgel weer bruikbaar met ons
Cosmas & Damianusfeest, 27
september, toen kardinaal Eijk in de
eucharistieviering voorging.
‘Even repareren toch…’
U zult denken: ‘nou gewoon even goed repareren toch…’
Soms is het heerlijk als je van bepaalde dingen geen verstand hebt. Laat ik u iets
bekennen: ik weet ook eigenlijk vrij weinig, beter gezegd, bijna niets, van
kerkorgels. Mijn geluk is dat zowel Stephan als Peter mij, beter gezegd ons (Kees
van Kats, Gerard van Laar en mijzelf) proberen in te wijden in de technieken van
een kerkorgel. U weet het, met ons vijven houden wij ons al een poosje met het
welzijn van het orgel bezig.
En nu gaat het er langzaamaan echt op aankomen. We weten inmiddels precies
wat de reparatie, beter gezegd, de RESTAURATIE van de binnenkant van ons orgel
gaat kosten: afgerond € 37.000. Inclusief een kleine algemene kostenpost en de

afdracht aan het bisdom hebben we voor dit project € 40.000 nodig. Gelukkig
kunnen we dan wel weer een generatie met het orgel vooruit. Dat is wat de
orgelbouwer ons meldt.
‘Alsof je een emmer leeggooit’…, hoor ik u denken. Graag leg ik u uit, waarom het
repareren van een kerkorgel, wat er ook aan de hand is, al gauw heel veel geld
kost:
Reparaties kerkorgels: kostbaar!
Een kerkorgel, eigenlijk een blaasinstrument, met héél véél, echt héél véél, grote
en kleine onderdelen, en àl die onderdelen zijn nodig om vanaf de toetsaanslag
door Stephan of Peter uiteindelijk een luchtstroompje in één van die orgelpijpen
tot stand te brengen. En met deze interne restauratie moet aan heel veel van die
onderdelen, groot en klein, wel wat gebeuren.
Ook meld ik u, wat die reparatie vóóral inhoudt: heel veel arbeidsuren van een
orgelbouwer/restaurateur, die met al die onderdelen aan de slag gaat. Daarbij
worden die onderdeeltjes vaak stuk voor stuk schoongemaakt, ontdaan van
oxidatie en daarna weer kunstig in elkaar gemonteerd. Ook moeten op veel
plaatsen laagjes stof worden verwijderd en vervolgens weer worden vernieuwd:
heel veel handmatig, ambachtelijk werk: in manuren ruim 6 weken werk.

Ongelooflijk hè!
Drie prominente onderdelen in het orgel vergen ook nog eens specifieke
aandacht:
• de blaasbalg: een heel groot onderdeel, van groot belang voor de
luchtvoering, was de grote boosdoener in september. Stephan had al
geconstateerd, dat er scheurtjes in zaten. De orgelbouwer was gelukkig in
de gelegenheid om vooruitlopend op de grote restauratie een tijdelijke
reparatie te doen. Daaraan zat wel een risico: door de reparatie konden
andere zwakke plekken het ook begeven… En dat was precies wat er
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gebeurde… Goede raad was letterlijk duur. De locatieraad heeft toen dus
alvast opdracht gegeven voor het herstel van de blaasbalg. Met als
resultaat dat op het Cosmas & Damianusfeest het orgel kon functioneren.
Een huzarenstukje (hieronder, de gerepareerde blaasbalg)!

•
•

de windladen: ook al onderdelen van belang voor de luchtvoering;
hiervan wordt de bekleding aan de onderzijde helemaal vervangen.
Mensuur Bourdon 8’: ‘wat is dat nu’, zult u zeggen… Een orgel heeft
verschillende registers. Een register is een rij pijpen met hetzelfde soort
geluid maar met verschillende toonhoogtes. Het register Bourdon 8’ is
een belangrijk onderdeel van ons orgel. De orgelbouwer zal zijn expertise
inzetten om de kwaliteit van de klank van de Bourdon 8’ te verbeteren,
en daardoor het orgel nog meer geschikt te maken voor ons gebruik en
voor onze kerk.

Wat een technisch verhaal! Graag willen we u allemaal uitnodigen om hetgeen wij
u schrijven, aan u te laten zien. Gewoon op een mooie dag of avond… Helaas
kunnen we dat nog niet plannen. Het COVID-virus gooit roet in het eten. Maar u
houdt dat van ons tegoed!!!
Onze geloofsgemeenschap hééft toekomst!!!
Het spreekt voor zich dat het parochiebestuur toestemming moet geven voor
deze kostbare restauratie. En, het zéér goede nieuws is, dat het parochiebestuur
er in september mee heeft ingestemd, dat er € 15.000 uit onze pot mag worden
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besteed aan deze orgelrestauratie! Dat is écht een heel goed bericht!!! Het
betekent dat onze geloofsgemeenschap TOEKOMST heeft en dat is vreugdevol
nieuws voor ieder van ons. Samen vieren, samen bijeenkomen, samen delen in lief
en leed, DÁT HEEFT TOEKOMST HIER IN ABCOUDE!
Op dit moment wachten we nog op de formele toestemming van het bisdom voor
deze restauratie. Omdat in het voortraject een adviseur van het bisdom betrokken
is geweest, verwachten we ook deze toestemming heel binnenkort te ontvangen.
Deze adviseur, Ton van Eck, zal de restauratie trouwens ook begeleiden.
Al diverse donaties toegezegd!
Het is eerder bekend gemaakt dat diverse parochianen al donaties hebben
toegezegd. Dat is erg mooi, maar onder de streep resteert nog een flink bedrag,
wat we met elkaar bijeen moeten brengen: het gaat om een bedrag van afgerond
€ 16.000. We zijn ervan overtuigd dat u ook wil bijdragen aan een klankrijke
toekomst van onze geloofsgemeenschap, in ons prachtige kerkgebouw. We zullen
daarvoor binnenkort bij u aankloppen. Gaat u maar alvast sparen!
Fondsenwervingsacties
We beraden ons op diverse fondsenwervingsacties. Ten gevolge van de coronacrisis kunnen eerdere gedachten niet snel in praktijk worden gebracht. Mocht u
hierover echter ook ideeën hebben, meld ons die gerust. Ook met elkaar moeten
we dit ‘orgelvarkentje’ wassen.

Tot gauw, per mail, telefonisch, via het platte scherm of in levenden lijve!
Met hartelijke groet,
Namens uw Orgelteam (Kees van Kats, Gerard van Laar, Peter Staats, Stephan van
de Wijgert en ondergetekende),
Margo Birkhoff
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