
              

Beste gemeenteleden, 
                                                                                                                                     Datum : december  2021  
 

Zoals u afgelopen jaar in de Kerkbode heeft kunnen lezen zijn er flinke stappen gezet om te komen 
tot een grondige restauratie van ons kerkorgel. Zoals met u gedeeld is dit, na onderzoek van de 
alternatieve mogelijkheden, de meest voor de hand liggende optie gebleken.   
 

In het kort schetsen wij graag nog eens waar we nu staan. In samenwerking met onze orgeladviseur 
is een uitvoerige omschrijving opgesteld van de uit te voeren werkzaamheden. Vervolgens heeft er 
een aanbesteding plaatsgevonden voor het uitvoeren van de restauratiewerkzaamheden aan het 
orgel en het restauratie schilderwerk van het orgelfront. Tevens zullen er werkzaamheden worden 
uitgevoerd om de constructie van het balkon te optimaliseren. Na deze restauratie is een nieuwe 
levensduur van tenminste 50 jaar geborgd.   
 

Nu we een concreet en compleet uitgewerkt plan hebben en ook indicatief weten welke kostprijs bij 
dit plan hoort, willen wij graag de volledige gemeente hiervan op de hoogte brengen. 
 
De totale kostprijs van het project bedraagt     € 525.000,-  
De door provincie Zuid-Holland toegezegde subsidie bedraagt   €   50.400,- -/-  
Inschatting overige te ontvangen subsidies     €   40.000,- -/-  
Inschatting bijdrage uit particuliere culturele fondsen   €   20.000,- -/-  
Voorziening groot onderhoud orgel      €   85.000,- -/-  
Subtotaal         € 329.600,-   
 
Uitgaande van de reeds toegezegde subsidie, een inschatting van nog te ontvangen subsidies en het 
inzetten van de opgebouwde voorziening voor het groot onderhoud bedraagt de 
financieringsbehoefte nog circa € 330.000,-. Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Protestantse Kerk Nederland wordt de inzet van circa € 100.000,- eigen vermogen acceptabel 
geacht.   
 

De resterende financieringsbehoefte voor de realisatie van de orgelrestauratie bedraagt op basis van 
het bovenstaande circa € 230.000,-. De omvang van dit bedrag laat zich het beste concreet en 
tastbaar maken door het te vergelijken met de jaarlijkse opbrengst van de Actie Kerkbalans. De totale 
toezegging voor de Actie Kerkbalans 2021 bedroeg immers ruim € 216.000,-.  
  
Als College van Kerkrentmeesters zijn wij zeer benieuwd naar uw bereidheid om bij te dragen aan dit 
project wat heel hard nodig is gezien de status van het orgel nu.  Uiteraard zal uw reactie 
vertrouwelijk worden behandeld.  
  
Ik ben bereid om bij te dragen aan de restauratie van het orgel. 

 

een gift  van              € ..............................................................................  

 



Ik ben bereid om voor dit doel de KRM een renteloze lening met beperkte looptijd  

van  …………………  €  ………………………………………………………………………… te verstrekken. 

 

Door de ANBI status van onze gemeente is het mogelijk om fiscaal vriendelijk te 
schenken, op www.hervormdbergambacht.nl/orgelfonds leest u hier mee informatie over.  

  
Graag ontvangen wij uw reactie retour. U kunt hiervoor gebruik maken van de antwoordenvelop. 
Deze kan op de volgende adressen worden afgegeven:  

• Burg-Huijbrechtstraat  37 
• Dijklaan     81 
• Goudenregenstraat   9 
• Kadijkselaan  42-C 
• Meidoornstraat 14 
• Wielewaal    26 
• Of in de bus in de toren van de kerk 
• U kunt uw reactie ook digitaal versturen naar f.denbleker@hervormdbergambacht.nl 
 

Bedankt voor uw medewerking!  
 

Met vriendelijke groet,  
College van Kerkrentmeesters.  
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