NIEUWSBRIEF STICHTING KERKCONCERTEN DELFT
Uitgave: 2017 nr.31
1. Terugblik
Voor ons gevoel ging het jaar snel. Het laatste concert met 3 orgels was een succes. We zien terug op
een kwalitatief goed jaar. Een invulling door studenten was de herdenkin van: Andriessen (1892 1981) = 125 jaar geleden geboren - en De Klerk (1917 - 1998) = 100 jaar geleden geboren
Een van de laatste concerten van Albert de Klerk was in 't Woudt.
2. Financien:
De inkomsten tot op heden van concerten ene concerten de Vrienden zijn tot op heden € 5600,- en we
hebben nog een concert te gaan. Geen rede om ons zorgen te maken voor de financiële status van de
stichting. Het gemiddeld de aantallen bezoekers zijn voor de kapelconcerten 39 (met een max. bezetting
van 45) en voor de zomerserie en magere 63
3. Vriendenactie
Onze tocht naar de Lier met ca 35 deelnemers was en succes, maar voor sommigen was het even
zoeken. Een goede voorbereiding was niet genoeg om in een gezellige sfeer een afslag te missen. Dan
klopt het niet meer, maar gelukkig was de Lier aangegeven op de borden. Je mist dan het charmante van
de tocht. Ook waren en 3 late starters die al snel de weg kwijt waren en tegen het einde van het eerste
concert bij de Vredeskerk in de Lier aankwamen. De koffie in restaurant “Byzonder” was goed
verzorgd. Zij waren speciaal open tot 16 uur voor onze groep.
4. Restauratie Nieuwe Kerk
De voortgang van de restauratie is enkele maanden vertraagd vanwege het faillissement van Pels en v
Leeuwen. Gelukkig is het college akkoord gegaan met een doorstart zodat de werkzaamheden aan het
orgel voltooid gaan worden. Fijn voor de firma maar jammer voor de uitloop. Overigens wordt er hoog
kwalitatief werk geleverd. De hoofdbalg is in het orgel geplaatst en is al op druk geweest. De
luchtkanalen zijn aangepast aan de nieuwe situatie. De masoniet hoeken zijn vervangen door messing
hoeken en volgens het Bätz principe uitgevoerd.
De registerknoppen lopen zeer soepel maar 1 knop is er afgebroken. De registerknoppen worden niet
vervangen. De speeltafel is deels geplaatst – Rugwerk- en het pijpwerk wordt stap voor stap
teruggeplaatst en geïntoneerd naar een gelijke druk voor het orgel (84 mm WK). De kast rond de
speeltafel wordt uitgevoerd in imitatie ijken, evenals de nieuw te maken deuren rechts van de speeltafel.
Helaas is het orgel behoorlijk vervuild door de werkzaamheden in de kerk. Dat wordt ook aangepakt.
De engelen en David met harp zijn weer fraai wit en goud. Ter illustratie enkele foto’s
De hoofdbalg in kale toestand.

De speeltafel met rugwerkklavier.
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Rechts:
Het herstelwerk waar de hoofdbalg heeft gelegen. Tussen de
pilaren komen panelen en een deur.

Een deel van het
pijpwerk dat
weer klinkt.

Koning David
op het orgel

Een blik in de kerk vanaf het orgel

De kast weer dicht.
5. Kapelconcerten. !!
Het aangekondigde kapelconcert van 14 oktober in de
Nieuwe kerk gaat niet door. Rede is dat het orgel nog
niet klaar is voor een concert. Voor een alternatief is
het wat te laat.
Op 25 november zitten we wel in de kapel met een
concert voor orgel en klavecimbel en Viola da
Gamba, bespeeld door Lotte Beukman. Meld u tijdig
aan want er is beperkt plaats in de kapel.

6. Orgelspeelavonden en andere bijdragen restauratie.
De actie om via de Stichting meer financiën te verkrijgen voor het orgel hebben en bedrag opgebracht
van € 7890,- Dit bedrag is bijeengebracht door CD verkoop, een legaat, de orgelspeelavonden in Oude en Nieuwe Kerk, giften van vrienden en bijdragen bij de koffie na afloop van de concerten.
7. Bestuur
Vrijdag 29 september is er bestuursvergadering. Op de agenda staat o.a. evaluatie van de afgelopen serie
2017 en de financiële status van de stichting. Ideeën of vragen en opmerkingen zijn welkom. Idee voor
gastorganist kunt u indienen bij de secretaris. Op de jaarvergadering in januari 2018 wordt de lijst van
gastorganisten bepaald en de data.
Namens het bestuur,
Kees van den Heuvel
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