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Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Stichting de Westerkerk

Westerstraat 138
1601 AN Enkhuizen
Telefoon: 0228-317800
E-mail: bureau@westerkerkenkhuizen.nl
Website: www.westerkerkenkhuizen.nl

Jaargang 20 · nummer 2 · december 2022

Ontwerp: Harry Posthumius
Opmaak: Dave Boots
Teksten en foto's: Tonko Bruggink (TB), Tineke van
der Linden (TL), Jos Lankreijer (JL), Dave Boots (DB),
Adrie Brinkkemper (ABr), Carly Misset (CM), Ruud van
der Doe (RD), Andrea Botman (ABo)

Orgelpijpen sponsoren en graveren

In 2020 zijn we begonnen met de mogelijkheid pijpen te sponsoren voor het nieuwe orgel, via
een ‘webshop’ op de website. In oktober van dat jaar werden de eerste pijpen gesponsord.
Bij grotere pijpen is er de optie om er een inscriptie in te laten graveren. Zo zijn de namen
van heel wat (voor)ouders, (klein)kinderen en andere relaties vastgelegd voor de komende
eeuwen. De mogelijkheid om zelf te komen kijken bij het maken van de inscripties was een
succes! Inmiddels zijn er zo’n 100 gesponsorde pijpen, waarvan een flink aantal met inscrip-
tie. Om de vaart erin te houden plannen we ook volgend jaar weer een aantal graveerdagen. (TB)



Tineke van der Linden



Vrijwilliger worden in de Westerkerk?
Nieuwe contacten leggen, ervaring opdoen,

meehelpen met het behoud van een
topmonument? Er is altijd plaats voor meer
mensen die deel willen uitmaken van zo’n
enthousiaste club. Bij het horecateam, de

klusploeg, de fondsenwerving, het inrichten
van het fotoarchief enzovoort.

Geïnteresseerd? Neem contact op met
bureau@westerkerkenkhuizen.nl



De 'jewel' van Enkhuizen
- Antonio Pedrosa -

Beautiful sounds already
- Michael Bennett -

Karaktervolle registers, stuk voor stuk
- Adrie Molenaar -

The most warm, colorful, sweet,
singing, inspiring organ

- Andrea Cea Galan -

Naarmate ik [...] meer kennis heb gemaakt
met het nieuwe orgel, word ik van dit

instrument steeds blijer
- Jan van der Leek -
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