
De Lutherse kerk viert feest!

Het is 250 jaar geleden dat de Gemeente Delft de kerk aan het
Noordeinde heeft geschonken aan de Lutheranen. Ook is het 125 jaar
geleden dat het Van Oeckelenorgel in gebruik is genornen.
Deze twee feiten worden ihihF[naiqar uitgebreid gevierd door middel van
een aantal biizondere benefietconcerten ten bate van de restauratie van

Het uit 1889 stammende Van Oeckebnorgel is dringend aan restauratie
toe. Met name de urindladen moetenWorden gerepareerd, ggreinigd en

leren afdichtingen vervangen door flieuw m*6xiaal- ook zal de constructie
die debet is aan de',&are'sbéèhandtwdrden veóeterd:fieËgqhele orge|die debet is aqh Oe zware speelaard worden verbeterd. fle§gehele orgel
moet worden schoongemaakt, waaronder hgt piipwerk. De hatste
restauratig,isiïan bijna S0iiaiai;Ueteden' HeÍ.lota,S van {e bpOroie koslen
bedraagt ftrim€ 250;000,-. De kerkenraad heeft besloten @t wgrk in 2

taseh uit &.1àt"n voeren. De eerste fase is begroot op € 119.000,- Daarvan
i$rebrJs €'ào.boo,- toegezegd door fondsen, reeds gemaaÉe i

réseivpringen en getdwerfactibs. Zo is er op 9 november 2013 een

relliefhebbers hebben deelgenomen. $/ii gaan nu veider om de

ende €30.0Ö0,- bij e[<aar te krijgen dci:r het geven rian :

tconcertèn en sponsoring van orgelpijpen. De plann{ng is dat
rker Reil na de zomervan 2015 gaat sjarten met deperste fase.
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gehouden langs 4 historische orgels in Dèlftyaa@an ruim
iefhebbers hebben deelgefiSmen.:
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Volgende coneerten in deze serie:

- zateÍdag22 november 15:30 u TOLLENS ENSEMBLE o.l.v. ROBERIO SULTRAI'{-
ZLYLLO en TON VAN ECK ORGEL

- zaterdag2g november 15:30 u. SOPRAÀNatCIA"VAN WGT en ORGANIST BERT
WISGERHOF

- zaterdag 13 december 15:30 u. SOPRAAN ESTHERPUTIE& FLUITISTWONNE .

RIETBERGEN CN ORGANIST WILLEMIIN ROODBERGEN

Toegang gratis; collecte voor de restauratie van lret orgel


