augustus 2020

Nieuwsbrief
Open Monumentendag 2020
Al jaren verzorgt de Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom op de zondag van de Open Monumentendagen een uitgebreid en feestelijk programma.
Door de coronamaatregelen zal dat dit jaar helaas niet mogelijk zijn. De dag, zondag 13 september as., zal
wel traditioneel geopend worden met een H. Mis om 9.00 uur. Kerkgangers worden na afloop zoals altijd
getrakteerd op koffie en gebak, dit jaar coronaproef gepresenteerd.
’s Middags wordt met een orgelconcert door Cor van Wageningen het Smitsorgel weer officieel in gebruik
genomen. Door de Covid-19-maatregelen is het concert toegankelijk voor een beperkt aantal bezoekers
volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur zal de Laurentiuskerk wel toegankelijk zijn voor bezoekers die ons befaamde kerkje wel eens met eigen ogen willen bekijken. Desgewenst wordt er ook een rondleiding gegeven.

Orgelconcert door

Cor van Wageningen
1500 uur -16.00 uur
Inspeling Smitsorgel Kekerdom na vernieuwing van de frontpijpen
Programma
1.
Johann Sebastian Bach
Toccata in G BWV 916
[allegro] - adagio - allegro e presto

Monumentendag

1

Orgelconcert

1

Groot onderhoud

2

Het Smitsorgel

2

Kerkklokken en Uurwerk

2

Rooster

2

Vernieuwing kerkpad

2

De Laurentiuskerk, een uniek 3, 4
monument
Colofon

4

2.

Antonio Vivaldi
Concerto della stravaganze A dur op. 3 no 5 RV 519
Allegro – Adagio e cantabile – Allegro

3.

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate C dur no 10 KV 330
Deel I Allegro Moderato
Max Reger
Sonatine e-moll op. 89 no 1
Allegro moderato e con espressione - Andantino con variazioni – Vivace

4.

5.

Vincenzo Bellini
Sonata per organo
Larghetto - Allegro

Pagina 2

N i e u w s b ri e f

augustus 2020

Groot onderhoud Laurentiuskerk
en Smitsorgel 2018 - 2023
Het Smitsorgel
In onze Nieuwsbrief van december 2019 hebben we al vermeld dat we in
april van dat jaar totaal onverwacht geconfronteerd werden met een ernstige tegenvaller. Twee van de pas in 2015 gerestaureerde frontpijpen van het
Smitsorgel vertoonden opnieuw de neiging tot inzakken bij het labium, precies de plek waar de ondersteuning van de voet ophield.

De in 2015 door orgelmaker Verschueren uit Ittervoort versterkte voeten van
de grote frontpijpen vertoonden hogerop ook weer verzakkingen. Op advies
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van Cees van der Poel van
de Katholieke Klokken- en Orgelraad werd besloten om alle frontpijpen in mei
van dit jaar door Verschuerenorgelbouw te laten vervangen.
De nieuwe pijpen werden gemaakt in harder materiaal met een hoog tingehalte conform de praxis van de familie Smits die het orgel bouwde.
Ook de niet-sprekende frontpijpen werden vervangen om een storend kleurverschil tussen oud en nieuw te voorkomen. De nieuwe frontpijpen sluiten
zowel technisch als muzikaal beter aan bij het overwegend historische binnenwerk.
Inclusief advieskosten en leges kwam de vervanging neer op een bedrag van
€ 16.407,22. Onze Stichting heeft daar € 5000,00 aan bijgedragen.

Kerkklokken en uurwerk
Aan de klokken en het uurwerk van de St. Laurentiuskerk is in de afgelopen
periode ook groot onderhoud verricht door Daelmans Klokken en Uurwerken
zoals dat is opgenomen in het Periodiek Onderhoudsplan 2018-2023. De kosten bedroegen € 701,80.

Vernieuwing kerkpad
Door verzakkingen lag het kerkpad dat van de voet van de dijk naar de ingang
van de kerk loopt, er al jaren niet goed meer bij. Op kosten van twee gulle
gevers is het kerkpad door Kuijpers Grondwerken & Bestratingen uit Leuth
opnieuw bestraat. Voor het laatst waren er werkzaamheden aan verricht eind
jaren veertig van de vorige eeuw toen het geheel werd opgehoogd en beklinkerd.
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Kerk Coronaproof
Eind juli is de kerk coronaproef gemaakt zoals op de bijgevoegde foto te zien is. Het komt erop neer dat
er voor 24 mensen plaats is. Dat aantal kan nog iets worden verhoogd als een hele bank wordt bezet door
leden van hetzelfde gezin.

St. Laurentiuskerk, een uniek monument
De complete titel luidt ‘St. Laurentiuskerk in Kekerdom’ met als ondertitel
’Een uniek monument’. En dat is het, prachtig beschreven door Harry Sanders. Het boek is enthousiast ontvangen. Hieronder enkele reacties:
•

Een kunsthistoricus:
Nu ik het boek over de Sint-Laurentiuskerk helemaal heb gelezen, wil ik
je hierbij feliciteren met het resultaat. Het is een mooie publicatie geworden die de kerk en haar geschiedenis recht doet. Bovendien is het
fraai en aantrekkelijk vormgegeven. Het hoofdstuk over het Rijke
Roomse leven is het meest direct aansprekende. De beschrijving van het
interieur en de zich in het gebouw bevindende objecten is duidelijk en
van de nodige afbeeldingen voorzien, inclusief het oude grafkruis en de
oude zerk…”

•

Een lokale geschiedschrijver:
Nadat ik het boek in ontvangst mocht nemen, heb ik het in een ruk uitgelezen. Prachtig van opmaak, zeer interessant en prettig leesbaar geschreven. Heel mooi om te lezen dat ook de nieuwe Kekerdommers aansluiten en actief meedoen met de diverse activiteiten. Je hebt veel boven water gehaald en ons weer laten genieten van het Rijke Roomse
leven. Aan de toch al rijke Kekerdomse geschiedenisboom is weer een
prachtige loot toegevoegd….”

•

Een oud-Kekerdommer:
Ik wil jullie even laten weten dat ik het boek “St. Laurentiuskerk in Kekerdom een uniek monument” met ontzettend veel plezier heb gelezen.
Vaak als feest van herkenning, vaak ook als volstrekt nieuw. Ook de Kekerdomse kerk draagt bij aan het unieke karakter van het dorp waar ik
nog altijd trots op ben daar vandaan te komen. Mijn complimenten aan
de schrijver als ook aan de overige
medewerk(st)ers…”
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De Laurentiuskerk. Een uniek monument

MACHTIGING
Ruim de helft van de Vrienden heeft de Stichting al gemachtigd om een of twee
keer per jaar de afgesproken
bijdrage automatisch te incasseren. Dat is een makkelijke en veilige manier om je
bijdrage te voldoen. Heb je
dat nog niet gedaan, denk er
dan nog eens over om zo’n
machtiging af te geven. Een
mailtje aan penningmeester@kekerdomsekerk.nl is
voldoende om een ingevulde
machtiging te krijgen, waarop je alleen nog je handtekening hoeft te zetten. Wil je
dat echt niet, geef dan zelf je
bank opdracht om jaarlijks
automatisch de bijdrage te
voldoen. Wil je vriend worden, meld je aan via
www.kekerdomsekerk.nl of
stuur een mail aan penningmeester@kekerdomsekerk.n l.

Het boek is te koop bij de Primera in Millingen en in Beek, bij de Spar in Ooij
en Leuth en bij Dekker v.d. Vegt in Nijmegen. Het is ook rechtstreeks te bestellen via info@kekerdomsekerk.nl. Maak in dat geval € 15 over naar
NL26 RABO 0146 6162 51 t.n.v. Vrienden Kerk Kekerdom o.v.v. Laurentiusboek. Vrienden van de Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom ontvangen een korting en betalen € 12,50.
De opbrengst van de verkoop van het boek komt geheel ten goede aan het
onderhoud van kerk en orgel.
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