Van de Orgelcommissie (6)
Mede door de snelle uitvoering van de schilderwerkzaamheden aan het orgel in de kerk is er weer
belangrijk nieuws te melden dat we graag met de gemeente willen delen. Als u dit leest is
orgelbouwer Edskes met zijn personeel hard bezig met de verdere afbouw van het orgel en zullen er
waarschijnlijk al frontpijpen zijn geplaatst. Op vrijdagmorgen 20 februari jl. heeft de schilder
voorlopig afscheid van ons genomen om vervolgens de panelen te schilderen in de werkplaats te
Waardenburg. Dit schilderwerk is nog omvangrijker dan het schilderwerk wat tot op dit ogenblik in
de kerk heeft plaatsgevonden. We zijn bijzonder dankbaar dat het schilderwerk in de kerk zonder
ongelukken is verlopen. Omdat de orgelbouwer geen steiger nodig heeft voor de verdere afbouw is
deze met behulp van vele vrijwilligers weer afgebroken. De geschilderde orgelkas is nu in zijn geheel
zichtbaar geworden en we mogen ons verheugen over het resultaat.
Nu de steiger weg is zouden de banken weer kunnen worden teruggeplaatst. Op verzoek van de
orgelbouwer zal daar nog even mee worden gewacht. Voor het afwerken van de lambrisering en de
onderzijde van het rugwerk is het niet ondenkbaar dat er nog ruimte moet zijn voor het werken met
een rolsteiger. Daarom vragen we nog een paar weken uw medewerking om zich te schikken in deze
situatie. We werken er hard aan om die periode zo kort mogelijk te laten zijn. Laten we ons er niet in
vergissen dat het intoneren van het orgel nog een behoorlijke tijd in beslag zal nemen. We moeten
denken aan een termijn van zes tot acht weken. Voordat met het intoneren wordt begonnen zijn ook
de geschilderde panelen aangebracht. We zien er als orgelcommissie en colleges naar uit, nu het
orgel steeds meer vorm gaat krijgen, dat op niet al te lange termijn de eerste klanken van de
orgelpijpen hoorbaar zullen zijn. Vanaf deze plaats willen we de bedrijven van der Linde en van
Koppen hartelijk bedanken voor het gratis ter beschikking stellen van het bouwsteiger en de vele
vrijwilligers voor de enthousiaste inzet. Hartverwarmend om deze mannen bezig te zien en de wijze
waarop er wordt samengewerkt. Op de website zijn weer een aantal foto’s geplaatst. U kunt ze
vinden in fotoalbum 4 onder het hoofdstuk Orgelbouw. Tot zover het laatste nieuws. We hopen u
D.V. de komende tijd van relevante informatie te blijven voorzien.
A.C. Lokker, voorzitter.
Vervanging inbouwspot
Veel kerkgangers was het opgevallen dat er al langere tijd ter hoogte van de ouderlingenbank een
inbouwspot niet meer brandde. U zult begrijpen dat de vervanging op die hoogte geen eenvoudige
zaak is. Hiermee is gewacht tot er zich een geschikt moment voordeed en dat moment was er op
vrijdagmorgen 20 februari jl. De bouwsteiger, die gebruikt is voor het schilderwerk van het orgel,
werd afgebroken en gelijktijdig weer opgebouwd ter plaatse van de inbouwspot. En zodoende is deze
klus nu geklaard. Met spanning hebben we dit schouwspel gevolgd omdat het zeker niet zonder
gevaar is. Maar ook hier past ons verwondering en dankbaarheid dat de mannen zijn gespaard. Solo
Deo Gloria!

