
Actiecomité Restauratie Clerinxorgel 

Secretariaat: Agneshof 25, 6031 CZ  Nederweert. 

Telefoon: 0495-632018; E-mail: voorzitter@orgelkring-nederweert.nl 

Bankrekening:  NL80 RABO 0135507227 t.n.v. Kerkbestuur Sint Lambertus Nederweert     
o.v.v. “Orgel”  en eventueel Uw adres. 

Actiecomité: 

Tijdens een presentatie op 24 april 2018 voor de Heemkundevereniging Nederweert en 
overige belangstellenden m.b.t. de geschiedenis en toekomst van het Clerinx-orgel heeft 
zich, mede op verzoek van parochie bestuurslid Huibert Scheijven, uit verschillende maat-
schappelijke groeperingen een klein comité gevormd dat zal trachten door middel van acties 
een bijdrage te leveren met als doel het restantbedrag voor de restauratie, een kleine            

€ 50.000,00 dat nog niet door subsidies en eigen inbreng van de Sint Lambertusparochie 
gedekt is, in te zamelen. 
 

Het restauratie actiecomité bestaat uit de volgende personen: 

Parochiebestuur: Pastoor Schuffelers en Huibert Scheijven  

Heemkunde: Jan Tindemans 

Orgelkring Nederweert: Boy Hendrix, Evert Heemstra en Henk Sieben. 

 

Actie “adopteer een orgelpijp” 

Om het mogelijk te maken dat iedereen een bijdrage kan leveren aan dit project heeft het 
comité bedacht dat het adopteren van één of meerdere van de in totaal 1663 orgelpijpen 
misschien een goed idee was.  

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. 

 

Wij rekenen er op dat met hulp van de Nederweerter bevolking het tekort het komende 
kalenderjaar bij elkaar gebracht kan worden, zodat ons Clerinx-orgel de volgende 75 jaar 
weer in volle glorie zal klinken. 

 

Bijdragen kunnen nu al gestort worden op rekeningnummer NL80 RABO 0135507227 
t.n.v. Kerkbestuur Sint Lambertus Nederweert o.v.v. “Orgel” en eventueel Uw adres zodat 
we U t.z.t. een herinnering aan dit project kunnen toesturen.  

Giften aan dit project vallen onder de z.g.  ANBI-regeling en zijn fiscaal aftrekbaar! 

In verband met de nieuwe privacywetgeving geven de banken ons behalve Uw naam geen 
adresgegevens meer, de door U aan ons verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt 
voor deze actie. 

U heeft vóór dit concert separaat een formulier uitgereikt gekregen dat U nú of later kunt 
invullen. Het bovenste deel is melding van deelname aan de actie en het onderste deel is 
t.b.v. Uw administratie. 

Actiecomité Restauratie  

Clerinxorgel Nederweert. 

Het monumentale Clerinx-orgel uit 1851 in Nederweert 

Benefietconcert 

op het Monumentale Clerinxorgel  

in de Sint-Lambertuskerk  

te Nederweert. 

Organist: Marcel Verheggen, Heerlen. 

Donderdagavond, 8 november 

aanvang 20.00 uur 

Entree: vrije gave 



Marcel Verheggen (*1961, Maastricht) 

Hij studeerde orgel en muziektheorie aan het conservatorium van Maastricht. 
Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding volg-
de hij cursussen in binnen– en buitenland en zette hij zijn orgelstudie voort bij 
Guy Bovet in Zwitserland. Marcel Verheggen is als organist verbonden aan de 
Sint Servaasbasiliek in Maastricht waar hij afgelopen zondag 4 november zijn 
zilveren ambtsjubileum vierde met een druk bezocht wensconcert. Naast zijn 
werkzaamheden als kerkmusicus geeft hij vele concerten in binnen– en buiten-
land en maakt hij geregeld radio-, cd– en dvd-opnames. Hij is hoofdvakdocent 
orgel aan het conservatorium van Maastricht en geeft meestercursussen in bin-
nen– en buitenland. Daarnaast is hij adviseur van de Katholieke Klokken– en 
Orgelraad waar hij betrokken is bij nieuwbouw– en restauratieprojecten. Hij is 
lid van het College van Orgeladviseurs Nederland, en als examinator betrokken 
bij de landelijke opleiding tot orgeladviseur. Verder is hij artistiek adviseur van 
de Maastrichtse orgelserie “Pro Organo”. 

 

Programma 
Thomas Babou   Ouverture 

(1656 - 1739) 

 

Johann Ludwig Krebs  Preambulum en koraal ‘Jesu,meine Freude’ 

(1713-1780) 

 

Onderbreking voor contractondertekening en  presentatie actiecomité
  

Michel Corrette   Magnificat in A          
(1709 - 1795)   - Plein jeu     
    - Duo 

                                                          - Trio 

    - Récit de Trompette 

    - Musette 

    - Preludio         

      

Christian Friedrich Ruppe                Uit ‘Dixhuit Pieces pour l’Orgue ou Piano-Forte’: 

(1753 – 1826)    - Largo 

  - Fuga 

  - Romance 

  - Rondo 

 

Jan Krtitel Vanhal                 Sonatina I  

(1739 - 1813)    - Cadenza  

    - Cantabile 

    - Allegretto 

 

Jacques-Nicolas Lemmens                 Fanfare 

(1823 - 1881) 

 

Johann Sebastian Bach   Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 

(1685 -1750) 

    Toccata et Fuga d-moll BWV 565 

 


