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Omdat de eerstvolgende uitgave van het parochieblad voor ons aan de late 

kant is om u tijdig op de hoogte te brengen van ons voornemen betreffende 

de aanschaf van een nieuw orgel, willen wij dit graag nu alvast bij u onder 

de aandacht brengen. 

Zoals u misschien zult weten maakt het vrouwenkoor DCBO voor de 

koorbegeleiding sinds een aantal jaren gebruik van een keyboardorgel. Dit 

orgel is destijds aangeschaft voor de begeleiding van de koren DCBO en 

Semper Fidelis. 

Door de jaren heen hebben wij met het keyboardorgel ons weten te redden 

in de combinatie van functies door één persoon, dirigent/organist. 

Dit uitgangspunt, deze combinatie, hopen wij in lengte van jaren nog 

steeds te kunnen verwezenlijken. Echter op termijn is het niet langer meer 

mogelijk om met dit orgel verder te gaan, om redenen zoals hieronder 

wordt aangegeven. 

DCBO heeft zich in de afgelopen periode dusdanig ontwikkeld waardoor 

orgelbegeleiding met dit keyboardorgel haast onmogelijk wordt. Door het 

gemis van een tweede manuaal en pedaalspel kan de organist bepaalde 

muziekstukken niet meer uitvoeren. Een belangrijk minpunt van het 

keyboardorgel is ook het groot aantal klachten van klankkwaliteit, die wij 

horen vanuit de kerkgemeenschap.  

Het besluit om op korte termijn over te gaan tot de aanschaf van een klein 

digitaal kerkorgel met pedaal hebben wij niet lichtvaardig genomen omdat 

er ook financiële middelen dienen te worden gevonden om daadwerkelijk 

tot aanschaf te kunnen overgaan.  

Binnen DCBO hebben zeven mensen zitting genomen in een 

„orgelcommissie‟. Deze commissie is gestart met actie te ondernemen door 

middel van sponsoring. Hiervoor zijn al de eerste contacten gelegd door 

het aanschrijven van relaties die gericht zijn op sponsoring van religieuze 

c.q. kerkelijke projecten. Ook wordt door ons getracht andere sponsoren te 

vinden en aan te schrijven. Niet alleen de orgelcommissie maar ook alle 

andere koorleden zijn heel spontaan bezig met het bedenken van allerlei 

acties om geld in te zamelen.  
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De commissie is voornemens om op zondag 12 juni a.s. tijdens de 

eucharistieviering te komen tot een proefopstelling van het beoogde orgel 

waarbij het koor en het nieuwe orgel u de samenklank kan laten ervaren. 

We hebben van het kerkbestuur toestemming gekregen om gelijktijdig met 

deze actie een collecte te houden. Om het voor u parochianen concreet te 

maken en te laten meebeleven wat wij precies voorstaan, zal onze dirigent 

/organist Lex Grem een korte inleiding houden bij deze collecte. 

Inmiddels heeft het koor zich op Witte donderdag en met Pasen tijdens de 

vieringen weer van haar beste kant laten zien maar als u op 12 juni, 

wanneer de proefopstelling van het aan te schaffen orgel plaats vindt, in de 

gelegenheid bent om ook naar die eucharistieviering te komen zult u horen 

dat het allemaal nog mooier kan klinken….   

 
Wij hopen dat u allemaal heel fijne paasdagen heeft gehad en zien u graag 

bij alle vieringen in de Kruisvindingkerk. 

  

Zondag 19 juni gaan we, op uitnodiging, in de Willibrorduskerk in Esch 

zingen tijdens de eucharistieviering. De activiteitencommissie van DCBO 

is druk in de weer met de organisatie en zij hopen er gelijk een “gezellig 

dagje uit” van te kunnen maken. 

 

Klein intermezzo 

"Elke muziek heeft zijn hemel." 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  


