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Orgelfeuilleton…
U moet eraan geloven…
We gaan u regelmatig op de
hoogte houden van het wel en
wee rond de restauratie en
fondsenwerving van ons orgel.
Nee, het blijft niet bij ons
verhaal van ruim een maand
geleden. We hebben veel
nieuws te melden, helaas niet
alleen positief…
Financiële tegenvaller
Ja zelfs in ons relatief kleine
project, met een begroting van
in totaal € 40.000, kunnen zich
tegenvallers voordoen.
Meestal zijn kosten hoger dan
in eerste instantie begroot.
Deze tegenvaller zit echter aan
de inkomstenkant. We vertelden u dat enkele parochianen
al donaties hadden toegezegd.
Daar was ook een toezegging
bij van maar liefst € 3.000,-.
Helaas is deze parochiaan die al op hoge leeftijd was, in oktober overleden. We
mogen erop vertrouwen dat de overledene is opgenomen in Gods eeuwige en
tedere liefde.
Goedkeuring van het Aartsbisdom Utrecht
U weet al, dat het parochiebestuur er in september mee heeft ingestemd, dat we
uit onze reserves € 15.000 mogen besteden ten behoeve van de restauratie van
ons orgel. Om van start te gaan met de fondsenwerving, was eerst nog
toestemming van het Aartsbisdom Utrecht nodig. Op 10 november heeft ons het
bericht bereikt, dat ook het bisdom akkoord is. Goed nieuws voor ons allen: onze
geloofsgemeenschap is vitaal en heeft toekomst(muziek), niet alleen in onze eigen
ogen, maar ook in die van het parochiebestuur en het Aartsbisdom.

Ons Vermeulenorgel, van groot belang voor onze gemeenschap
Het is nu de bedoeling dat het onderhoud aan ons Vermeulenorgel in februari of
maart van 2021 gaat worden uitgevoerd. De restauratie wordt zo gepland, dat het
orgel met Pasen 2021 weer in optima forma kan worden gebruikt en zal klinken.
Voor u een weetje: ons orgel is méér dan 40 jaar geleden gebouwd en het is de
eerste keer dat het zo uitgebreid onder handen genomen wordt.
In de liturgie wordt veelal gebruik
gemaakt van een pijporgel als
muziekinstrument, omdat het een
afspiegeling vormt van de natuur.
Het is vervaardigd van natuurlijke
materialen als hout, tin en lood en
de toonopwekking geschiedt langs
natuurlijke weg volgens een
eeuwenoud procedé. Het vormt zo
niet alleen een verbond met het
verleden, maar door zijn lange
levensduur - er zijn pijporgels van
meer dan drie eeuwen oud,
waarvan b.v. de mooie historische
kas in onze kerk getuigt - ook een
belofte naar de toekomst.
Ons kerkorgel bevat een groot aantal pijpen, ruim 20 keer meer dan de 33 die
zichtbaar zijn: namelijk 764. Deze vormen in zekere zin een afspiegeling van onze
geloofsgemeenschap. Naast het relatief geringe aantal dat men op het eerste
gezicht ziet, is er een veel groter aantal nodig om de orgelklank in zijn volledige
variëteit te laten klinken. Er zijn grote en kleine pijpen, brede en smalle, sommige
klinken luid, andere zacht, sommige laag, andere hoog. Sommige pijpen klinken
vaak, andere minder. Toch zijn alle pijpen nodig om een orgel te doen klinken.
Zelfs het minst gebruikte of zachtst klinkende pijpje wordt onmisbaar op het
moment dat de organist het wil gebruiken voor de goede uitvoering van een
muziekstuk.
Ook in onze geloofsgemeenschap heeft ieder zijn eigen functie: sommige mensen
zijn wat nauwer betrokken, anderen wat minder, sommigen bezoeken de
vieringen regelmatiger, sommigen minder en weer anderen nauwelijks. Een
relatief kleine groep opereert in het zicht van iedereen. Een grote groep acteert
vrijwel onzichtbaar, achter de schermen. Buiten de beperkingen die het
coronavirus ons nu oplegt, zingen sommigen luider, anderen zachter. Toch is
ieders bijdrage, hoe dan ook, aan het reilen en zeilen van onze harmonieuze
geloofsgemeenschap waardevol en onmisbaar.
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In bijna alle gevallen kan een kerkorgel slechts door de financiële inspanningen
van een grote groep mensen bekostigd worden. Het is een instrument ván de
gemeenschap vóór de gemeenschap. Bij vreugdevolle gelegenheden juicht het
met de feestvierders, bij droevige momenten verschaft het troost aan de
verdrietigen.
Samen adopteren we ons orgel…
Voor net iets meer dan de helft van de
kosten van de restauratie is al sprake van
financiële dekking. Voor de overige
€ 19.000 vragen we of u een deel of
deeltje van ons orgel wilt adopteren:
één van de in het zicht springende pijpen
of juist een dominant klinkende, niet
zichtbare trompetpijp. Of wie weet
adopteert u liever de orgelbank, waarop
Stephan en Peter al heel wat uurtjes
hebben doorgebracht, of een
registerknop? Het is allemaal mogelijk!
Aan de verschillende te adopteren
onderdelen hangen verschillende
prijskaartjes, namelijk € 1.000, € 500,
€200, € 100 en € 50. Voor welk van deze
bedragen u ook een onderdeel van het
orgel adopteert: u ontvangt hiervoor altijd
een certificaat (Platina, Goud, Zilver, Brons of Koper) evenals – en dat is natuurlijk
het allermooiste – drie toegangskaartjes tot verschillende soorten orgelconcerten.
Deze concerten worden gehouden als het orgel weer in een uitstekende staat
verkeerd, afhankelijk van de situatie met betrekking tot COVID-19, fysiek in de
kerk of digitaal. U wordt hierover later geïnformeerd.
Het adoptieschema, welke prijs voor welk onderdeel, wordt op 3 januari 2021 aan
het einde van de viering, om 12.00 uur door ons, uw orgelteam, gepresenteerd. U
kunt hierbij fysiek aanwezig zijn, als u voor deze viering hebt gereserveerd. U kunt
deze festiviteit ook meemaken via kerkdienstgemist.nl.
Als u er vroeg bij wilt zijn met uw adoptie van een orgelonderdeel, of als het u
beter uitkomt om nog in het jaar 2020 te adopteren, kunt u ons dit nu al via
bijgaand inschrijfformulier laten weten.
Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich richten tot:
Margo Birkhoff
birkhoff@hetnet.nl
06 4447 2306
Kees van Kats
kats0191@planet.nl
0294 28 28 78
3

Een gift aan elkaar!
Overigens, door een onderdeel van het orgel te adopteren, geeft u geen geld aan
onbekende derden, nee, u schenkt in feite aan elkaar. Het is dus een gebaar van
solidariteit met de gemeenschap waar we allemaal deel van uitmaken. En hoe
meer u naar het orgel luistert, hoe meer u zelf deelt in de vreugde van deze gift1.
Wij zijn zelf heel enthousiast over dit adoptieplan en hebben stiekem al een oogje
op een te adopteren deel(tje) van ons - o zo eigen - orgel! Wij hopen dat u ook
enthousiast geworden bent!!! U kunt ons mailen of bellen, of graag tot ziens op
3 januari 2021, fysiek of online.
Wij wensen u alvast een Zalig en liefdevol Kerstfeest!
Met hartelijke groet,
Uw Orgelteam: Margo Birkhoff, Kees van Kats, Gerard van Laar,
Peter Staats en Stephan van de Wijgert

Eindelijk maken we het bekend!!! Dit is het nummer van de bankrekening
waarop we graag uw bijdragen voor de restauratie van het orgel ontvangen,
t.n.v. RK Par. St. Jan de Doper – Abcoude, o.v.v. restauratie orgel.
---------------------------------------------------------NAAM

________________________________________________________

ADRES

________________________________________________________

TEL.NO.

_____________________

E-MAILADRES _____________________

IK ADOPTEER GRAAG VOOR EEN BEDRAG VAN:
O € 1.000 IK BETAAL DIT BEDRAG IN
O 1x
O € 500
O 1x
O € 200
O 1x
O € 100
O 1x
O
€ 50
O 1x
aub aankruisen

O 2x
O 2x
O 2x
O 2x

O 3x O 4x MAAND. TERMIJNEN
O 3x O 4x
O 3x O 4x

aub aankruisen

O IK ZOEK GRAAG ZELF UIT WELK ONDERDEEL IK ADOPTEER!
O HET MAAKT MIJ NIET UIT WELK ONDERDEEL IK ADOPTEER!
aub aankruisen

O IK VIND HET LEUK ALS MIJN NAAM VERMELD WORDT BIJ HET GEADOPTEERDE ONDERDEEL.
O IK HEB LIEVER NIET DAT MIJN NAAM VERMELD WORDT BIJ HET DEEL DAT IK ADOPTEER.
aub aankruisen
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Onder bepaalde voorwaarden zijn schenkingen voor het orgel, evenals andere giften voor
de kerk, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
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DIT FORMULIER AUB INVULLEN, SCANNEN EN E-MAILEN NAAR BIRKHOFF@HETNET.NL
OF INVULLEN EN OPSTUREN AAN : M. BIRKHOFF, BERGVLIET 8, 1391 RN ABCOUDE.
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