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Nieuws December 2011 & Januari 2012 

 “HET IS ZOVER”!!!!!!! 
Vrijdag 11-11-11 is het digitale kerkorgel plus twee extra luidsprekers, 

werkelijk besteld!! 

In de tijdspanne van een half jaar is het gelukt om het 

benodigde bedrag (bijna) bij elkaar te sparen. Tegen de 

tijd dat dit parochieblad uitkomt, hebben we de laatste 

inzamelactie achter de rug. Donderdagavond 24 

november sluit DCBO het orgelproject af met een 

“Orgel High Tea”. Dit belooft een gezellig avondje 

zingen en smikkelen te worden, zeker gezien het “Orgel High Tea Menu”, 

want wat dacht u van een „orgel prelude met champagne‟; een 

„allegro moderato eiergerecht met rooibos thee of 

kruisvinding koffie‟; een „domus vivace sandwich met zalm en 

een adagio wrap met fruit‟; „vers gebakken gretchaninov 

scones met cantique de jean racine confiture‟; tussendoortjes en drankjes 

en een delicieus ‘l’adieu des bergers pommage’; en als toegift een                    

„bowl‟ slotakkoord…..         

De opbrengst van deze High Tea hadden we nog net nodig!! Ook uw 

bijgedragen steentjes, van kiezelsteen tot grindtegel, hebben het mogelijk 

gemaakt om voor onze Kruisvindingkerk dit mooie instrument aan te 

kunnen schaffen. Misschien vind u het leuk om te zien hoe het 

totaal gespaarde bedrag tot stand is gekomen en daarom 

geef ik u een globaal overzicht, maar niet 

voordat wij u allemaal via deze weg hartelijk 

willen bedanken.  

De drie koren R.T.T.L., Semper Fidelis en D.C.B.O. hebben samen een 

kleine € 1.000, - uit hun koorkas gedoneerd en van de benaderde bedrijven, 

organisaties en stichtingen konden we totaal € 1.500, - bijschrijven op de 

orgelspaarrekening. U parochianen, maar ook sommige mensen van buiten 

deze parochie, hebben via de collecte en donaties per bank een dikke € 
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750, - gedoneerd. Het kerkbestuur heeft ook € 750, - bijgedragen. Alle 

leden van DCBO en ook een aantal partners hebben enthousiast 

deelgenomen aan allerlei acties en hebben hiermee, samen met hun 

persoonlijke donaties, ruim € 2.000, - ingezameld. Dit alles opgeteld is € 

6.000, - en dat hadden we nu precies nog nodig om het orgel plus 2 extra 

luidsprekers aan te kunnen schaffen. 

Het gaat dus echt gebeuren….. op eerste kerstdag kunt u komen 

genieten van het mooie geluid van dit orgel en de verbetering van de klank 

in samenspel met de gezangen van het vrouwenkoor DCBO. We gaan er 

een mooie kerstviering van maken waarin wij o.a., de door Lex voor 

driestemmig vrouwenkoor bewerkte, „Missa Festiva van 

Gretchaninov‟ ten gehore zullen brengen en wat zijn we blij dat 

we bij dit mooie werk het nieuwe orgel in gebruik kunnen 

nemen!!! Dit orgel scoort goed op veel fronten waaronder o.a. de 

mooie klank en het feit dat Lex ons niet “staande” maar “zittend” kan 

begeleiden op dit orgel       (met twee manualen en pedalen!!), en ons 

tegelijkertijd ook nog kan dirigeren. (wat een 

duizendpoot hè..). Dat u ook vóór en na de 

kerkdiensten van het orgelspel van Lex kunt 

genieten hoef ik u eigenlijk niet te melden want 

dat spreekt voor zich. 

Al met al hopen wij dat u tevreden zult zijn over 

dit “orgelproject voor de Kruisvindingkerk”, 

waarvoor DCBO een half jaar geleden het initiatief heeft genomen, en dat 

het tot dit mooie resultaat heeft geleid. 
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Vanaf deze plaats willen wij u een hele gezellige decembermaand, een 

zalig kerstfeest en een gezond 2012 toewensen. 

 

                                             
 

  

Klein intermezzo  

Vandaag zijn de goede oude tijden waar we over tien jaar op terugkijken! 

 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  

 


