Gezocht sponsors en donateurs
voor herstel- en restauratie hoofdorgel Sint-Janskerk
In de Sint-Janskerk hebben we fraai historisch hoofdorgel, gebouwd van 1732-1736 door
orgelbouwer J. F. Moreau, waarop na enkele latere ingrepen bijna al het orgelrepertoire prachtig
kan worden vertolkt. Het orgel met 53 registers, 3 manualen en pedaal is bekend in binnen- en
buitenland. Het bijzonder fraai en kleurrijk orgelfront uit 1893 door orgelbouwer J.F. Witte bevat in
totaal 80 frontpijpen en is ontworpen door architect H. Carré. Het totaal aantal orgelpijpen is bijna
4000, de langste frontpijpen zijn bijna 5 m lang. Het orgelfront is voorzien van fraai houtsnijwerk,
verguldsel en een marmeren afwerking. Door de eeuwen heen is dit orgel diverse keren
gerestaureerd. De laatste uitgebreide restauratie was in 1984.
Om dit orgel goed te laten klinken tijdens erediensten, concerten en andere officiële
gelegenheden, is na bijna 40 jaar verder herstel- en restauratie werk noodzakelijk. De eerste fase,
reeds uitgevoerd begin 2020 door orgelbouwer Gebr. Van Vulpen uit Utrecht, betrof de speel- en
registermechaniek. De vervolgfase, die begin 2021 uitgevoerd moet worden betreft voornamelijk
de balgen (windvoorziening) en het pijpwerk van de Prestant 16’ in het orgelfront.
Balgen
Het hoofdorgel beschikt over 8 balgen (de longen van het orgel). De huidige conditie van deze
balgen is dermate kritiek dat het te riskant is om restauratie van tenminste drie balgen 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, het gewicht en het feit dat de balgen in
een houten frame liggen opgesteld in de grote balgenkamer.
Prestant 16’
De belangrijkste registers die de basis vormen van de orgelklank zijn de Prestant 16’ van
hoofdwerk en pedaal. Van deze registers zijn de grote pijpen goed zichtbaar in het orgelfront.
Echter, deze grote pijpen laten zich momenteel nauwelijks horen. De luchttoevoer naar deze
pijpen zal worden verbeterd. Van een groot aantal pijpen wordt de kern en de voetspits
gecontroleerd en zonodig verbeterd. Voor het veilig uitvoeren is er een werkvloer nodig, die over
het rugwerk wordt aangebracht. .
Geldwervingacties
Voor dit omvangrijke project is veel geld nodig. Ter aanvulling op het bedrag dat via
subsidiegelden beschikbaar moet komen en de bijdrage vanuit Protestantse Kerk Gouda, is nog
een bedrag van € 40.000,- nodig om deze noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.
Helpt u mee om dit project financieel haalbaar te maken ?
Dat kunt u doen door mee te doen aan één of meerdere van onderstaande acties (zie ook op
FaceBook: “ Groot onderhoud hoofdorgel Sint Jan Gouda “).
1. Adopteer één of meerdere van de 80 orgelpijpen in het front voor een bedrag variërend van €
25,- tot € 200,-. Hoe hoger het bedrag, hoe groter de geadopteerde orgelpijp. U ontvangt als
dank een certificaat met daarop aangegeven de orgelpijp die u heeft geadopteerd, het bedrag
en een aantal markante foto’s van dit monumentale hoofdorgel. Uw donatie bedrag of uw
voorkeur voor een orgelpijp kunt u kenbaar maken in een e-mail aan dickdenhertog@tiscali.nl
of per telefoon aan het Kerkelijk Bureau.
2. Kom met een groep van 8-12 mensen naar een besloten avond in de kerk om te luisteren naar
zelf uitgekozen orgelmuziek en daarna een kijkje te nemen bij de originele klaviatuur
(speeltafel), in de balgenkamer en bij de bijna 4000 orgelpijpen. De kosten hiervoor zijn €

250,00. U kunt zich aanmelden via de mail naar curator_muziek@sintjan.com of per telefoon
bij het Kerkelijk Bureau..
3. Vraag uw verzoeknummer aan voor het livestream orgelconcert 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 wordt uitgevoerd.
4. Kom zelf één uur of meerdere uren op afspraak spelen op het imposante orgel uit 1736. De
kosten hiervan zijn voor het 1e uur spelen € 38,50 en voor elk volgend uur € 28,50 (tarief
2020). . Aanmelden hiervoor kan per mail aan curator_muziek@sintjan.com of per telefoon
naar SGS 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 steunen, dan stellen wij het op prijs
een gift te ontvangen op bovenstaand bankrekeningnummer met erbij vermeld: “ Restauratie
hoofdorgel”.
Wij rekenen op uw steun !
Bij voorbaat hartelijk dank,
Dick den Hertog – Voorzitter mmissie Orgel- en Pianozaken

