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Voor Nederweert is het op vrijdag 20 augustus a.s. dubbel feest. 
 

Inwijding: 
Het historische Clerinx-orgel van de Sint-Lambertuskerk, dat al sinds juli vorig jaar gereed was, 
wordt dan eindelijk liturgisch ingewijd. 
Deze korte inwijdingsceremonie wordt gevolgd door een prachtig inwijdingsconcert, uitgevoerd 
door de organist van de Sint Servaasbasiliek Maastricht, Marcel Verheggen. 
 

Orgelranking top-45 Mooiste Nederlandse orgels: 
Door dagblad de Volkskrant is onderzoek gedaan naar de mooiste orgels van Nederland. Tot 
onze grote verrassing kwam het gerestaureerde Nederweerter Clerinx-orgel hierbij als 45e uit 
de bus. Als we er van uitgaan dat er enkele duizenden goede orgels in Nederland staan is dit 
een opsteker van jawelste. 
Ook geweldig voor iedereen, en dat waren er velen, die aan deze restauratie/reconstructie hun 
steentje hebben bijgedragen. Het karwei is afgerond, de volgende generaties kunnen weer 
vooruit met een uitstekend en breed inzetbaar instrument. Al met al een dikke proficiat voor 
iedereen die hieraan heeft meegewerkt en uiteindelijk ook aan de gehele Nederweerter 
samenleving, waaraan dit stuk historisch cultuurgoed toebehoort. Hou het in ere! 
De slotzin uit de publicatie in de volkskrant van 28 juli 2021 spreekt voor zich: 
“Tip:  het onlangs gerestaureerde orgel (1851) van de Vlaamse bouwer Jan Arnold Clerinx in de 
Sint-Lambertuskerk in Nederweert is absoluut een mis waard”. 
In Nederweert zijn we in ieder geval gewaarschuwd voor extra (inter)nationale belangstelling 
voor ons orgel. Zeker na deze en alle voorgaande publicaties in de orgel-vakbladen. 
Daarom nodigen wij U graag uit om, nu nog in alle rust, zelf eens te komen luisteren naar een 
mooi en goed toegankelijk concert, uitgevoerd door een  uitstekende organist en dat op een 
‘top-45’orgel. 
 

Uitnodiging concert: 
Graag nodigen wij u daarom uit voor het inwijdingsconcert op vrijdagavond 20 augustus a.s. om 
20.00 uur in de Sint-Lambertuskerk. 
Entree: een vrijwillige bijdrage, die geheel ten goede komt aan het orgelfonds, wordt ten zeerste 
op prijs gesteld. 
Vanwege de Corona-beperkingen mogen wij minder mensen toelaten dan gebruikelijk. Het is 
verstandig dat u zich even aanmeldt per E-mail via secretaris@orgelkring-nederweert.nl of bij 
uitzondering telefonisch 06-17768703. U krijgt vervolgens door ons, in volgorde van 
binnenkomst, een zitplaats toegewezen. 
Het parochiebestuur van de Sint-Lambertus en de Orgelkring Nederweert heten u van harte 
welkom. 


