MET UW BIJDRAGE ZAL HET MONUMENTAAL CLERINXORGEL IN DE
SINT-LAMBERTUSKERK MET HAAR PRACHTIGE KLANKEN
IN LENGTE VAN JAREN BEHOUDEN BLIJVEN
Het actiecomité rekent op de hulp van de Nederweerter bevolking om het tekort van €. 50.000 bij elkaar te
krijgen, zodat het monumentaal Clerinx-orgel in volle glorie zal blijven klinken.
Actie “adopteer een of meer orgelpijp(en)”
Om de totale restauratie mogelijk te maken wordt u in de gelegenheid gesteld een of meer orgelpijpen te
adopteren van de in totaal 1663 orgelpijpen. Deze orgelpijpen zijn op dit moment fysiek aanwezig in het
orgel maar ze moeten allemaal een “grote beurt” krijgen en dit zou door een gift van € 15,00 per orgelpijp al
een groot deel van onze geldzorgen kunnen verlichten. Voor grotere giften is het natuurlijk ook mogelijk om
een hele of gedeeltelijke pijpenrij ( register) te sponsoren, gemiddeld heeft elk register 56 orgelpijpen.
Daarnaast is het altijd ook nog mogelijk om noodzakelijk nieuw pijpwerk, klavieren of de renovatie van
windlade(s) te adopteren, desgewenst met naamsvermelding in of nabij het instrument. Meer informatie
hierover treft u aan op de website: https://www.kerknederweert.nl/restauratie-orgel/ . Op de website kunt
u lezen hoe belangrijk het is voor behoud van dit monumentale Clerinx-orgel, waarvan het orgel in
Nederweert het grootste is in Nederland. Ook kunt u op de website een donatie formulier invullen en
verzenden en hoeft u onderstaand formulier niet te gebruiken.
Adopteert u een of meer orgelpijpen dan kunt dat op onderstaand formulier invullen en vermeld u dat door u
berekend bedrag hier €. _______ en maakt u dat bedrag op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 ten
name van R.K. Kerk St. Lambertus (Sint Lambertus parochie Nederweert) onder vermelding “Orgel” .over.
Giften voor het orgel vallen onder de ANBI regeling en is fiscaal aftrekbaar.
Het ingevuld formulier levert u in of zend u naar een van hier vermelde adressen:

Actiecomité Restauratie Clerinxorgel, Agneshof 25, 6031 CZ Nederweert
Parochiecentrum, t.a.v. Actiecomité Restauratie Clerinxorgel, Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert
Zodra wij uw bijdrage hebben ontvangen, ontvangt u van ons een adoptie-certificaat waarvoor wij uw adres
gegevens nodig hebben.
-----------------------------hierlangs afknippen en inleveren op een van vermelde adressen-------------------------------

ADOPTEREN ORGELPIJPEN CLERINXORGEL NEDERWEERT
ADOPTIEVERKLARING:
Ik ……………………………………………………….. (achternaam met voorletters)
(adres):…………………………………………..………………………………………..
(postcode en woonplaats)……………………………………………………………….
Adopteer ………. (aantal) orgelpijp(en) a. € 15,- per stuk totaal €…………..
Elk ander bedrag is natuurlijk ook van harte welkom.
Ik doneer €. …………. Als donatie voor de restauratie van het orgel.
Ik maak mijn bijdrage over op bankrekening nr. NL80 RABO 0135507227 t.n.v. R.K. Kerk St.
Lambertus (Sint Lambertus parochie Nederweert) o.v.v. “Orgel”
Heeft u een email-adres dan kunt u dat hiervoor vermelden: _________@___________________
(Naam en emailadres worden enkel gebruikt voor administratie en toekomstige mailing van het Comité
Restauratie Clerinxorgel Nederweert)

