Stichting Vrienden van de Doprskerk Woubrugge

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 1

Aan onze vrienden
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Woubrugge is opgericht 21 februari 2020. De stichting
heeft als één van de doelstellingen: Het in stand houden van het rijksmonument De Dorpskerk
in Woubrugge en het cultureel erfgoed dat zich in en om De Dorpskerk bevindt.
Op onze website vindt u alle informatie over onze stichting, het Miterreither orgel en de actie
adopteer een orgelpijp.
Hierbij onze nieuwsbrief #1 met als thema: "Start actie adopteer een orgelpijp" met in de
redactie de orgelcommissie.

De digitale informatieavond van 10 maart 2021 kan via
YouTube nogmaals worden bekeken. klik hier

Start actie "adopteer een orgelpijp"
Op 14 april 2021 is de actie Adopteer een orgelpijp van start gegaan. Op de invalswegen van
Woubrugge zijn de spandoeken niet te missen.
Op onderstaande foto is de orgelcommissie bezig het spandoek in het centrum van ons dorp op
te hangen.
Lees hier het gehele krantenartikel van het Leidsch Dagblad

De media hebben enthousiast gereageerd:

Klik hier voor het radio intervieuw met Radio West op 16 april
2021 met Leo Deurloo (voorzitter kerkenraad) en Ed Molenaar
(voorzitter orgelcommissie)

Vanuit de orgelcommissie
Al weer een aantal jaren komt de Orgelcommissie bijeen om alles wat met de restauratie te
maken heeft te bespreken en veel besluiten te nemen. Ik kan me voorstellen dat er bij sommige
lezers de vraag opkomt, wat er dan allemaal komt kijken om uiteindelijk een subsidie aanvraag
op de burelen te krijgen. Maar het is echt zo, zo een enorme restauratie, wat gebeuren moet
heeft een voorbereiding nodig. Er zijn diverse toestemmingen en vergunningen nodig om het
subsidiepakket samen te stellen. Maandelijks zijn er vergaderingen van de Orgelcommissie en
zijn we bezig om tot in de kleine details de subsidieaanvraag compleet te krijgen. De
Orgelcommissie staat in contact met onze deskundige begeleiders van dit project, de
Kerkrentmeesters en de Vrienden van de Dorpskerk. Diverse deskundigen komen op bezoek
om ons orgel te bewonderen en adviezen te geven. Alle instanties, waarvan maar het kleinste
vermoeden op een financiele bijdrage bestaat, zijn aangeschreven. Veel positieve reacties zijn
al ontvangen, van een paar zijn wij nog in afwachting. Ook is er een flyer ontworpen, gedrukt en
verspreidt. En zijn er op een aantal plaatsen in het dorp posters en banners geplaatst om
aandacht te vestigen op onze actie. Verder moeten er ideeën los komen om de nodige financiën
binnen te krijgen en die zijn er ook. De website is aangepast en is erg mooi geworden. Iedereen
kan nu via de site alle informatie vinden. Het is een enorme uitdaging om juist in deze tijd met
voorzichtige of weinig persoonlijke contacten het doel te bereiken. Alle ideeën zijn welkom en
we hopen op een ieder zijn medewerking.

Financiële zaken:
Periodiek willen wij verslag doen van het verloop van de aktie.
Per 30 april 2021 zijn al 109 orgelpijpen geadopteerd en zijn
diverse giften op onze bankrekening of via iDeal
bijgeschreven.
Totaal € 17.600 ofwel 18,4% van onze begroting binnen één
maand. Een prachtige start, allen hartelijk dank die hiervoor
hebben bijgedragen!

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vriendendorpskerkwoubrugge.nl toe aan uw adresboek.

