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NIEUW ORGEL IN FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN 

 

Onder grote belangstelling is het nieuwe orgel van de St. Paulus’ Bekeringkerk te Capelle aan den 

IJssel afgelopen zondag (26 november) in gebruik genomen. Dat gebeurde tijdens de kerkelijke 

viering - het feest van Christus Koning - gevolgd door een kennismakingsconcert. Daarbij waren 

onder meer aanwezig burgemeester Peter Oskam van Capelle en leden van het Comité van 

Aanbeveling: Jan Peter Balkenende en vicaris Henri Egging van Bisdom Rotterdam.  

 

Het zogeheten Leeflang-orgel met ruim 1000 orgelpijpen was afgelopen zomer overgekomen uit de 

Immanuelkerk, Rotterdam-Alexander. Precies één jaar duurde het project vanaf ‘de eerste tip’ dat dit 

orgel wegens herbestemming beschikbaar kwam tot de feestelijke ingebruikneming gisteren  en 

beliep € 60.000,- in totaal. Dit geld werd bijeengebracht door een tiental sponsors (€ 50.000,-) en 

ruim tachtig donateurs-kerkgangers (€ 10.000,-). 

Het orgel wordt niet alleen ingezet tijdens erediensten. Er zullen ook orgelconcerten - zoals gisteren - 

en uitvoeringen met koor mee gegeven worden. De concertagenda 2018 is in de maak. 



 

Tijdens de eucharistie zong het Pauluskoor, versterkt met gastzangers en -zangeressen, alsmede de 

Schola Cantorum Isala. Voorgangers waren pastor Wilbert Bekedam en pastor Rita Schoolenberg, 

samen met Victor van der Heijden, voorzitter van de locatieraad.  

 

  

De organisten Ton van Eck en Richard Bot introduceren het orgel. Jan van der Zee tijdens de viering. 

Het orgelconcert werd verzorgd door Ton van Eck (organist kathedrale basiliek St Bavo) en Richard 

Bot (organist St. Laurentius, Voorschoten). Beiden waren als adviseur aan het orgelproject 

verbonden. Tijdens de viering sprak dhr Bot een gelukwens namens de bisschop uit (bijlage), 

gastspreker tijdens het concert was burgemeester Oskam (bijlage). De burgemeester ontving het 

eerste exemplaar van een kleurrijk boek over dit orgelproject, integraal te lezen op 

www.christoffelparochie.nl 

 

http://www.christoffelparochie.nl/


 

Fred de Kievit, voorzitter orgelcommissie, reikt de eerste exemplaren van het boek ‘Orgel in beeld’ 

over dit orgelproject uit aan (vrnl) burgemeester Peter Oskam, Jan Peter Balkenende en vicaris Henri 

Egging. Rechterfoto: de burgemeester en Ton Thuis, vice-voorzitter van  het parochiebestuur toosten 

met de aanwezigen op het nieuwe orgel. 

Het orgelfeest had een rouwrandje. Twee weken geleden overleed onverwacht Frank van 

Wingerden, die bijna 40 jaar organist op dit orgel was in de Immanuelkerk en nauw betrokken bij het 

project, de orgelschouw in het voorjaar en de workshop voor onze organisten in oktober. Zijn 

weduwe bevestigde een plaquette aan het orgel: Frank van Wingerden, beschermheer van dit 

Leeflang-orgel. 

 

 

 


