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Abcoude, april/mei 2021
€ 29.000
Inderdaad, de vlag kan uit!
Wat is uw betrokkenheid groot!!!
Op 3 januari 2021 startten we de
actie voor de restauratie van ons
orgel, met als doel om € 25.000
bijeen te brengen. De rest van de
kosten wordt namelijk betaald uit
onze reserves. Gaandeweg
hebben we ons doel bijgesteld tot
€ 29.000, omdat we opdracht
hebben gegeven voor extra werkzaamheden: onder meer het polijsten van de frontpijpen en de aanpassing van de
verlichting boven de klavieren en achter het orgel. Zowaar geen klein bedrag. En
we kunnen u zeggen: we hebben dit bedrag inmiddels door u toegezegd gekregen
en ook vrijwel geheel ontvangen. Grote, grote klasse! Reden dus om de
fondsenwerving voor de restauratie van het orgel te stoppen! En,…
U ALLEMAAL ENORM TE BEDANKEN!!!
Het Cosmas en Damianuskoor als hekkensluiter
Tot afgelopen week (25 maart 2021) stond de teller precies op € 28.000 aan
toezeggingen. En als hekkensluiter heeft het koor uit de koorkas (dus middelen
van alle leden gezamenlijk) een royale donatie gedaan van € 1.000 en de tekst
‘Gloria in excelsis Deo’ geadopteerd. Daarbij laten we niet onvermeld dat de
koorleden, huidige en voormalige, privé in totaal ook al € 11.625 hebben gegeven
aan de restauratie van het orgel. Ronduit geweldig!!! Voor het goede begrip: dit
bedrag van € 11.625 maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde € 29.000.
Nou ja…
Mocht u nu teleurgesteld zijn, omdat u ook had willen geven, en nèt te laat bent:
de geloofsgemeenschap ervaart dat de reguliere collecten, vooral door de
vieringen met maximaal dertig kerkgangers, fors minder opbrengen, dan
gebruikelijk. En de kosten gaan door… We moedigen u dus aan om te geven, maar

dan gewoon vóór onze geloofsgemeenschap. Alvast van harte bedankt voor uw
bijdrage, hoe klein of hoe groot die ook is. Het bankrekeningnummer voor deze
giften is: NL67 RABO 0300514743 t.n.v. St. Jan de Doper – Abcoude.
De restauratie van het orgel is gereed
We vertelden al eerder dat de feitelijke restauratie op 14 januari van start is
gegaan. De orgelbouwers begonnen hiermee wat eerder dan we verwachtten en
hebben daarom ruim voor Pasen de werkzaamheden kunnen afronden: op 5
maart zijn de orgelbouwers van de Fa. Verschueren weer naar het zuiden
vertrokken. De afgelopen weekenden heeft u dus al van de nieuwe klankkleur van
het orgel kunnen genieten: warmer, voller, helderder. Ook de aanblik van het
orgel is na de polijstbeurt van de frontpijpen glanzend, glimmend, stralend te
noemen. U moet er echt eens op letten als u in de kerk bent. Op 9 april
aanstaande is nu de formele oplevering gepland.

Bovenstaande linker foto maakt duidelijk, dat het gehele orgelpijpenarsenaal -u
weet het zijn er 764 in totaal- de orgelkas tijdelijk heeft verlaten. Op de blokpijpen
na, hebben alle pijpen bovendien een reis naar Ittervoort (en weer terug)
gemaakt om daar onder handen genomen te worden in de werkplaats van de
orgelbouwer. Op de rechter foto ziet u het orgel weer geheel gereed en compleet,
geen onderdeeltje, geen pijp of pijpje van welke register dan ook, ontbreekt…
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Iets wat zich volledig aan uw beeld onttrekt is de achterkant van ons orgel. Daar
bevindt zich bij de orgelkas op zo’n 2,50M hoogte de zogenaamde orgelplank.
Onze organisten en de orgelbouwers moeten toegang hebben tot de orgelkas, als
een orgelpijp niet functioneert zoals zij dat wensen. Tot voor kort was de
orgelplank te smal en daardoor onveilig en alleen -lastig- bereikbaar met een
grote huishoudtrap. Door verbreding van de orgelplank en de plaatsing van een
passende houten ladder is dit enorm verbeterd. Joop Redegeld liet zich als
enthousiaste vrijwilliger van onze geloofsgemeenschap aanspreken om dit klusje
te klaren: hij heeft daarbij zijn ‘handtekening’ achtergelaten door een elegant
houtsnijwerkje te verzorgen. Ook heeft hij de orgelbank van een nieuwe laklaag
voorzien.
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Als u begin maart op doordeweekse dagen toevallig een keer in de kerk was, heeft
u gemerkt, dat de zogenoemde ‘intonateur’ van de Fa. Verschueren ook heel veel
tijd heeft ‘verspijkerd’ aan het op de goede klankkleur krijgen van àlle orgelpijpen:
een kneepje hier en kleine kunstgreep daar -bij voorbeeld aan de ‘lippen’ van de
orgelpijpen- leiden tot een rijker geluid. Ambachtelijk werk, wat nog maar
weinigen beheersen.
Hoe nu verder?
De restauratie zelf is dus op de oplevering na afgerond. U, die deze restauratie
met elkaar heeft mogelijk gemaakt, heeft echter nog heel wat van ons tegoed:
• Stephan en Peter zullen nog gedetailleerd uitleggen, daarbij bijgestaan
door Ton van Eck, de adviseur van de Katholieke Klokken- en Orgelraad,
wat er precies aan het orgel is gebeurd. We denken er nog over na, hoe
en wanneer we dit in het vat zullen gieten.
• Alle gevers zullen een certificaat ontvangen, waaruit hun deelname aan
dit adoptie- en restauratieproject blijkt. Sommigen van u hebben echter
geen adresgegevens achtergelaten en komen ook niet in de
ledenadministratie voor. Mocht u in dat geval toch zo’n certificaat willen
ontvangen, stuur dan uw adresgegevens aan birkhoff@hetnet.nl.
• Een groot aantal mensen dat heeft bijgedragen, stelt prijs op vermelding
van hun naam met het geadopteerde onderdeel. In de buurt van het
orgel zullen deze namen op discrete wijze bekend worden gemaakt.
• En dan, tot slot, hopen we in het najaar, als er geen beperkende regels
meer gelden, diverse orgelconcerten voor u te organiseren. We denken
aan drie concerten. Twee voor volwassenen, een voor kinderen (en
volwassenen). We zullen u hierover tijdig informeren. Daar kunt u op
rekenen.
HARTELIJK BEDANKT!!!
Voor nu bedanken wij u van harte! GEEF OM ELKAAR – GEEF VOOR HET ORGEL.
U heeft dat meer dan waar gemaakt. Met zeer hartelijke groet, graag tot later,
Uw Orgelteam: Margo Birkhoff, Kees van Kats, Gerard van Laar,
Peter Staats en Stephan van de Wijgert
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