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Het is alweer een poosje geleden dat er van DCBO een stukje in dit 

parochieblad is verschenen dus is het de hoogste tijd om daar iets aan te 

doen. 

Zoals u wellicht zult weten is DCBO in het voorjaar gestart met 

inzamelingsacties voor de aanschaf van een nieuw digitaal kerkorgel voor 

de Kruisvindingkerk. DCBO heeft beloofd om u op de hoogte te houden 

van de vorderingen en in dit stukje ga ik u vertellen hoe we er op dit 

moment voorstaan. 

Wij hopen dat we begin december ons plan kunnen realiseren zodat we met 

kerstmis over het nieuwe orgel kunnen beschikken. Immers door de 

aanschaf van dit muziekinstrument zal de muzikaliteit tijdens de 

eucharistievieringen op een hoger plan worden gebracht. 

De diverse inzamelacties van de afgelopen maanden, zoals onder andere 

uw gulle gave tijdens de in juni gehouden extra collecte in de 

Kruisvindingkerk, de bijdrage van het kerkbestuur, de donaties per bank 

van diverse mensen, bedrijven en organisaties, hebben al behoorlijk succes 

gehad. DCBO en hun twee ‘collega’ koren RTTL en Semper Fidelis 

hebben uit hun koorkas ook een aanzienlijke bijdrage geleverd. 

De orgelcommissie van DCBO en alle leden plus een aantal partners 

hebben met hun acties tot nu toe al een flinke duit in de orgelkas kunnen 

doen en zij gaan met deze acties door tot het benodigde bedrag is bereikt. 

Een greep uit de acties: op iedere repetitieavond staat er in de serre een 

spaarpot, omgedoopt tot ‘orgelkas’, waarin de leden wekelijks een 

bedrag(je) doneren; pannenkoeken worden gebakken en soep gekookt voor 

een orgeletentje; zelfgemaakte kaarten worden verkocht; een diversiteit aan 

prijzen wordt meegebracht voor de loterij die wekelijks in de pauze van de 

repetities wordt gehouden; enz. enz. Dit alles ten gunste van de ‘orgelkas’. 

U ziet het, aan enthousiasme ontbreekt het niet. 

 

Al deze inzamelacties hebben een aanzienlijk bedrag opgeleverd maar 

helaas is dit bedrag niet toereikend om tot de aanschaf van het orgel over te 

kunnen gaan. Op dit moment hebben we nog een tekort van € 1.500,00. 

Daarom hopen wij van harte dat u wilt overwegen ons door middel van een 
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donatie te helpen zodat wij het orgel, volgens plan, nog dit jaar aan kunnen 

schaffen. 

 

Als u besluit ons enthousiasme te delen door een bijdrage te leveren, wilt u 

deze dan overmaken naar onze rekening 8361207 ten name van RK 

Zangkoor DCBO te Rotterdam, o.v.v. ‘nieuw digitaal kerkorgel’. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Klein intermezzo  

"Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom 

zonder grenzen." 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  

 


