Gezocht sponsors en donateurs
voor vervolgfase Groot Onderhoud aan
Hoofdorgel Sint-Janskerk te Gouda
Het hoofdorgel van de Goudse Sint-Janskerk is toe aan een
vervolgfase van het groot onderhoud. De eerste fase, uitgevoerd
tussen januari en april 2020 door orgelbouwer Gebr. Van Vulpen uit
Utrecht, betrof de speel- en registermechaniek. De vervolgfase, die
begin 2021 uitgevoerd moet worden betreft m.n. de balgen
(windvoorziening) en het pijpwerk van de Prestant 16’ in het orgelfront.
Er is, ter aanvulling op het bedrag dat via subsidiegelden beschikbaar
moet komen en de bijdrage vanuit Protestantse Kerk Gouda, nog een
bedrag van € 40.000,- nodig om deze noodzakelijke werkzaamheden
uit te voeren.
Hieronder volgt een toelichting over de belangrijkste onderdelen van
deze vervolgfase en een overzicht van de acties waarvoor sponsors
en donateurs worden gevraagd.

Balgen
Het hoofdorgel beschikt over acht balgen (de longen van het orgel),
waarvan er minimaal drie op zeer korte termijn in goede staat moeten
worden gebracht om het orgel weer optimaal te laten functioneren. De
huidige situatie is dermate kritiek dat het te riskant is om restauratie
nog langer uit te stellen. De restauratie van de overige 5 balgen kan
dan over een aantal jaren volgen. Het werk aan de balgen is
gecompliceerd vanwege de grootte en het gewicht van de balgen en
het feit dat de balgen in een houten frame liggen opgesteld in een grote
gesloten balgenkamer.

Prestant 16’
Het belangrijkste pedaalregister, de Prestant 16’, is met zijn
grote pijpen goed zichtbaar in het front. Deze grote pijpen laten
zich momenteel niet of nauwelijks horen. Het gaat hier om de
basis van de orgelklank. Een monumentaal orgel dat zo
intensief in gebruik is voor o.a. erediensten en concerten
verdient een optimaal functionerende Prestant 16’ met
voldoende draagkracht. De luchttoevoer naar de pijpen zal
worden verbeterd en van een groot aantal pijpen wordt de kern
(spitse onderzijde) gecontroleerd en zonodig vernieuwd. Het
werk zal worden uitgevoerd vanaf een werkvloer die over het
rugwerk (de kleine overhangende kas met orgelpijpen) voor het
front met de grootste pijpen wordt gebouwd.

De Acties
Help de Commissie Orgel- en Pianozaken van de Protestantse Kerk Gouda met het inzamelen van geld,
zodat bovenstaande werkzaamheden in 2021 adequaat kunnen worden uitgevoerd door orgelbouwer Gebr.
Van Vulpen.
U kunt dit project mogelijk maken door mee te doen aan één of meerdere van onderstaande acties:
1. Adopteer één of meerdere van de 80 orgelpijpen in het front voor een bedrag variërend van € 50,tot € 250,-. Hoe hoger het bedrag, hoe groter de geadopteerde orgelpijp. U ontvangt als dank een
certificaat met daarop aangegeven de pijp die u heeft geadopteerd, het bedrag en een aantal
markante foto’s van dit monumentale hoofdorgel. Er zal op de FaceBook pagina “Groot Onderhoud
hoofdorgel Sint Jan Gouda” een tekening van het orgelfront worden gepubliceerd met de codes en
de adoptiebedragen van de frontpijpen. Uw voorkeur kunt u daarna kenbaar maken door een e-mail
te sturen aan dickdenhertog@tiscali.nl.
2. Kom met een groep van 8-12 mensen naar een besloten avond in de kerk, waar u op 1,5 m afstand
van elkaar kunt luisteren naar door u zelf uitgekozen orgelmuziek. Neem daarna een kijkje boven bij
de originele klaviatuur (speeltafel). Verder kunt u achter het orgel in de orgelkas met de bijna 4000
verschillende
pijpen
kijken
en
de
indrukwekkende
balgenkamer
bezoeken.
De kosten voor zo’n besloten orgelavond met een groep van maximaal 12 personen bedragen
€ 250,00. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar curator_muziek@sintjan.com.
3. Vraag uw verzoeknummer aan voor het livestreamconcert op 8 januari 2020 door kerkmusicus en
stadsorganist Gerben Budding. U kunt uw verzoeknummer per e-mail sturen aan
curator_muziek@sintjan.com. Tijdens het live concert betaalt u € 15,- extra op uw gebruikelijke donatie
via de QR code als uw verzoeknummer op dit concert door Gerben Budding wordt uitgevoerd.
4. Kom zelf één uur of meerdere uren op afspraak spelen op het imposante orgel uit 1736. Aanmelden
hiervoor doet u door een e-mail te sturen aan curator_muziek@sintjan.com. We vragen voor het eerste
uur spelen een vergoeding van € 38,50 en voor ieder volgend uur € 28,50. Voor meer informatie en
om te reserveren kan contact worden opgenomen met het bureau van de Stichting Goudse Sint-Jan
via info@sintjan.com of 0182-512 684.
Voor alle genoemde acties kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken :
NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda o.v.v. hoofdorgel Sint Jan + actie nummer.
Het bedrag dat u overmaakt kunt u als ANBI-gift opgeven bij uw aanslag Inkomsten Belasting. Wilt u niet aan
een actie meedoen, maar dit project wel financieel willen steunen, dan stellen wij het op prijs een gift te
ontvangen op bovenstaand bankrekeningnummer met erbij vermeld: restauratie hoofdorgel.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens Commissie Orgel- en Pianozaken van de Protestantse Kerk te Gouda
Dick den Hertog – Voorzitter ; e-mail: dickdenhertog@tiscali.nl
Gerben Budding – Kerkmusicus en stadsorganist ; e-mail: gerben.budding@hotmail.com

