Stichting Vrienden van de Doprskerk Woubrugge

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 2

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 Mitterreither orgel en de actie
adopteer een orgelpijp.
Hierbij onze nieuwsbrief #2 Toekenning subsidie Provincie Zuid-Holland en update stand van de
financiële zaken.

Grote restauratie Mitterreither orgel (bouwjaar:1794)
in Dorpskerk kan doorgaan
Provincie Zuid-Holland verstrekt subsidie.
Op 1 juni jl. ontvingen wij het fantastische bericht dat de provincie Z-H een grote subsidie van €
207.734 heeft toegekend aan de Dorpskerk van Woubrugge.
De speciaal ingestelde orgelcommissie van de Dorpskerk is ruim 3 jaar bezig met de
voorbereidingen. Het is allemaal begonnen met het maken van een herstelplan in oktober 2017
door orgeladviseur Bert den Hertog. Al langere tijd is bekend dat het orgel in een zeer slechte
staat verkeerd. Onderzoek en uitvoerige inspectie van het orgel door orgeladviseurs en
orgelmakers bracht aan het licht dat het instrument in een unieke, maar dwingende situatie
verkeert. Uniek in die zin dat er in Nederland aan geen enkel orgel van deze leeftijd zo lang
geen instandhouding en herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Van de kennis die is opgedaan
bij orgelrestauraties in de afgelopen decennia kan het orgel in Woubrugge nu optimaal
profiteren. Dwingend omdat uitstel van enkele jaren vanwege de gevolgen van de scheefstand
en de vervuiling onverantwoord is en een deelrestauratie vanwege de structurele problemen
onmogelijk is. Om de geheel originele kast en het voor 90% nog aanwezige historische pijpwerk
de monumentale waarde terug te geven, ook in klinkend opzicht, is reconstructie van bepaalde
onderdelen (mechanieken, windvoorziening, reconstructie verdwenen pijpwerk) onvermijdelijk.
Ook is er uitgebreid contact gezocht met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Met de toegezegde provinciale subsidie, fondsenwerving en de succesvolle actie ‘Adopteer een
orgelpijp’ is in totaal inmiddels een bedrag van € 320.000,- binnen. De Dorpskerk heeft de
afgelopen jaren € 60.000,- kunnen reserveren voor de restauratie van het orgel.
De actie ‘Adopteer een orgelpijp’ verloopt zeer succesvol. Particulieren en bedrijven adopteren
massaal orgelpijpen. De actie loopt tot en met december 2022. Er is echter nog wel een
financieringstekort van € 80.000,- maar er is voldoende vertrouwen dat dit bedrag nog binnen
gaat komen, door middel van diverse acties.
Ondanks het financieringstekort gaat de restauratie deze maand van start. Eind van de maand
beginnen de werkzaamheden. Orgelrestaurateur Van Vulpen uit Utrecht zal het orgel volledig
gaan demonteren en in haar werkplaats in Utrecht gaan restaureren. Ook de orgelornamenten
zullen gerestaureerd en geschilderd worden almede de beide balustrades in de kerk. De
restauratie zal ruim een jaar gaan duren. Het is geweldig dat het monumentale orgel voor
toekomstige generaties en het dorp Woubrugge behouden blijft!
Namens de orgelcommissie,
Ed Molenaar, voorzitter

Tekenen overeenkomst restauratie orgel
Vanmiddag, vrijdag 11 juni 2021, is door Leo Deurloo (Voorzitter KRM) en Adjan Smitsman
(Directeur Gebr. Van Vulpen), de overeenkomst voor het restaureren van het Mitterreither orgel
ondertekend.
Tevens zijn de eerste handelingen voor de restauratie uitgevoerd (inspectie van pijpwerk en
werkomgeving).
Bijgaand een aantal foto’s van dit heugelijke feit.
Wij zijn ontzettend blij dat we deze stap hebben kunnen zetten en hebben een schitterend
vooruitzicht waarbij we over een jaar weer volop kunnen genieten van een Mitterreither orgel
zoals het “heurt” te klinken.
Namens de orgelcommissie,
Marten den Boer (tekst en foto's)

Financiële zaken: Stand 31 mei 2021
Periodiek willen wij verslag doen van het verloop van de aktie.
Per 31 mei 2021 zijn 145 orgelpijpen geadopteerd en zijn
diverse giften met of zonder naam op onze bankrekening en
via iDeal bijgeschreven.
Totaal € 23.290 = 24,4% (vorige maand € 17.600 - 18,4%)
van onze begroting binnen twee maanden Een prachtige
voortzetting van een mooie start, allen hartelijk dank die
hieraan hebben bijgedragen!
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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.

