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GROOT ONDERHOUD ORGEL
In de afgelopen maanden is het hele orgel schoongemaakt. Alle pijpen zijn
eruit gehaald en in kisten opgeslagen. Dat was nodig, omdat er stof in lag
van de afgelopen 35 jaar. Daarnaast zijn alle loden conducten vervangen.
Conducten zijn lange buizen die wind doorvoeren vanaf de windlade naar de
pijpen. Deze conducten waren voor meer dan 80% aangetast door
loodcorrosie. Conducten van puur lood worden niet meer gemaakt. De
orgelbouwer heeft een eigen gieterij waar pijpen en conducten worden
gegoten. Tegenwoordig wordt er meer tin gebruikt, zodat de onderdelen
sterker zijn en minder gevoelig voor corrosie.
Na het schoonmaken zijn alle pijpen weer teruggeplaatst. Dat zijn pijpen zo
groot als een potlood, tot aan pijpen van meer dan 2 meter per stuk. Alle
pijpen zijn stuk voor stuk gecontroleerd, zodat ze een goede toon en klank
geven. Daarna is het gehele orgel gestemd. Met dit grote onderhoud moet
her orgel weer een jaar of 35 gebruikt kunnen worden.
Op de foto’s is een aangetast conduct te zien én een aantal nieuwe.
De kosten zijn deels betaald door een subsidie. De kosten voor de kerk
bedragen ongeveer € 20.000. Giften zijn van harte welkom! Het
rekeningnummer is NL65 RABO 0336 0558 70 o.v.v. gift orgel.
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GEBOUWZAKEN
Sinds de gemeentedag is de kerk verlicht! We zijn hier erg blij mee. De eeuwenoude kerk is beeldbepalend voor
Lexmond. Maar ’s avonds was het rondom de kerk donker. Daar is nu verandering in gekomen.
De organisatoren van de Kledingbeurs hebben aangeboden een
deel van de opbrengst van een kledingbeurs te willen besteden
aan de kosten van de verlichting. Daar zijn we blij mee! Het is
ledverlichting. Alle verlichting bij elkaar gebruikt net zoveel
stroom als een of twee ouderwetse gloeilampen.
Naast het feit dat een prachtig monumentaal gebouw wordt
uitgelicht, zien we hier ook wel wat symboliek in. De kerk is
zichtbaar aanwezig in Lexmond. Laten we met elkaar lichtjes zijn
en onze omgeving wijzen op het Licht van de wereld!
WC-renovatie
Een gemeentelid kwam met de suggestie om de wc in de kerk eens een flinke opknapbeurt te geven. Daar zijn we mee
aan de slag gegaan. Inmiddels is er nieuw tegelwerk in gegaan, een nieuwe wc en wasbak en heeft de ruimte een fris
nieuw kleurtje. Leuk om te vermelden: een gulle gever heeft alle kosten betaald.

OVERIGE ZAKEN
Hulpteam
Sinds het voorjaar werken we met een Hulpteam. Misschien heb je al eens het namenbordje naast de hoofdingang
gezien. Of de oranje hesjes aan de kapstok. In een eerdere nieuwsbrief hebben we hier meer over verteld. Ronald
Mourik coördineert het Hulpteam. Heb je vragen of wil je ook meedraaien? Neem contact met hem op. Inmiddels
hebben we een AED aangeschaft. Deze hangt ook aan de kant van de hoofdingang (toreningang).
3de collectezak
Sinds het voorjaar maken we gebruik van een rode collectezak, voor de 3de (= extra) collecte. Het was een beetje
wennen voor degene die de collectes doen. We moesten er een handigheid in krijgen. Maar inmiddels zijn wij eraan
gewend en, volgens ons, is de gemeente er ook aan gewend.
Uitvaartteam
Sinds de gemeente de aula heeft gesloten, krijgen we vaker de vraag wat de kerk kan doen rondom uitvaarten. Ook in
zulke situaties kan de kerk van betekenis zijn. Kerkelijk én niet-kerkelijk. Met uitvaartondernemers bespreken we per
situatie de mogelijkheden. Denk daarbij aan condoleances, koffie, afscheids- en familiebijeenkomsten,
uitvaartdiensten, enz. in de kerk en/of Voorhof. Ook kunnen we een uitvaartteam aanbieden, dat samen met de
uitvaartondernemer de bijeenkomsten verzorgt.
We kunnen nog extra vrijwilligers gebruiken. Wil je meedoen met het uitvaartteam? Meld je dan bij de
kerkrentmeesters.
Betere digitale aansluiting
De wifi in de Voorhof en de kerk is vervangen. We hebben nu glasvezel. Daardoor is de verbinding betrouwbaarder.
Een resultaat daarvan is dat de geluidsinstallatie beter werkt. En de kerkradiouitzendingen zijn beter geworden.
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