Stichting Vrienden van De Dorpskerk Woubrugge

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief # 4

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 #4 Start restauratiewerkzaamheden en update stand van de financiële
zaken.

Start restauratie en werkzaamheden
Na het ondertekenen van het contract voor de restauratie van het Mitterreither Orgel met de
Gebr. Van Vulpen op 11 juni 2021 is de feitelijke restauratie begin juli gestart.
In de week van 4 -8 juni 2021 is het orgel volledig gedemonteerd en overgebracht naar de
werkplaats in Utrecht. Daar vindt de restauratie plaats.
Volgens directeur Adjan Smitsman van Gebr. Van Vulpen is het orgel anno 2021 helemaal
vervallen. Toen hij even speelde op het orgel merkte hij op dat het orgel mat, dof en vermoeid
klonk. Heel in de verte hoorde je hoe het ooit moet hebben geklonken.
Volgens Smitsman hebben ze zelden een orgel meegemaakt dat zo aan restauratie toe
was. Van de scheefgezakte orgelkas vol kieren en scheuren tot de hier en daar beschadigde
en sterk vervuilde orgelpijpen.
De restauratie neemt de nodige maanden in beslag en zal naar verwachting in augustus 2022
zijn afgerond.
Tot die tijd moeten de kerkgangers leven met een grote lege plek op de orgelgalerij. Deze plek
is nu afgeschermd en opgevuld met een grote foto van het orgel. De begeleiding van de
gemeentezang vindt nu plaats met behulp van een elektronisch orgel en een piano.

Bezoek werkplaats Gebr. Van Vulpen
Op 17 augustus 2021 heeft een afvaardiging van de Hervormde Gemeente een bezoek
gebracht aan de werkplaats van de Gebr. Van Vulpen in Utrecht.
De delegatie werd zeer gastvrij ontvangen door Adjan Smitsman. Tijdens dit bezoek werd ook
kennisgemaakt met de andere bij de restauratie betrokken partijen, te weten een
vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, kleurendeskundigen en het
schildersbedrijf dat het restauratieschilderwerk gaat uitvoeren.
Allereerst zullen de kleurendeskundigen de komende weken nader onderzoek doen om kennis
te verkrijgen over de originele beschildering en kleurgeschiedenis van de orgelkas. Zij zullen op
basis van dit onderzoek een voorstel opstellen voor het behoud van het authentieke karakter
van de orgelkas.
Gelijktijdig wordt gestart met het onderzoeken en analyseren van de bijna 1200 orgelpijpen.
Ons bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de werkplaats waar de diverse
onderdelen van het orgel lagen opgeslagen.

Financiële zaken:
Enkele fondsen hebben een substantiële bijdrage toegezegd en al uitbetaald.
Mede dankzij de prachtige opbrengst van de Aktie Adopteer een Orgelpijp kon het
financieringstekort behoorlijk worden teruggebracht.
Maar we zijn er nog niet!!

Aktie Adopteer een orgelpijp: Stand 31 augustus 2021
Periodiek willen wij verslag doen van het verloop van de aktie.
Per 31 augustus 2021 zijn 183 orgelpijpen geadopteerd en
zijn diverse giften met of zonder naam op onze bankrekening
en via iDeal bijgeschreven.
Totaal € 32.595 (per 30 juni € 30.090) 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.

