Uw gegevens:
Achternaam:
Voornaam/-letters:
Straat: 

m/v

Postcode: 
Woonplaats: 
Geboortedatum:
Telefoon: 
E-mail: 
Rekeningnummer IBAN:

Handtekening:

Stichting Stevenskerk
024 36 04 710
p.schreurs@stevenskerk.nl
info@stevenskerk.nl
www.stevenskerk.nl
IBAN: NL75 RABO 013 58 28 678

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Laat de ingevulde
antwoordkaart achter bij de entree of stuur hem
op. Zie het adres op de achterzijde van deze folder.

Bezoekadres
Sint Stevenskerkhof 62
6511 VZ Nijmegen

De Stichting Stevenkerk is door de overheid aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Uw bijdrage is daardoor onder
bepaalde voorwaarden bijzonder gunstig aftrekbaar, tot zelfs 125% van uw gift*. Uw bijdrage
kunt u op elk gewenst moment en zonder reden
van opgaaf weer opzeggen.

Postadres
Kerkboog 2
6511 VX Nijmegen

Datum: 

Wilt u graag op een andere manier doneren aan
de Stevenskerk? Interresseert het u om bijvoorbeeld Vriend of Stevenier te worden? Kijk dan
in onze folder ‘Omarm de Stevenskerk’ of neem
contact op met Stichting Stevenskerk voor meer
informatie.
* Op www.belastingdienst.nl/giften vindt u de meest
actuele informatie over belastingvoordelen bij schenken
aan culturele ANBI’s.

@Stevenskerk
Facebook.com/StevenskerkNijmegen

Wij gaan
voor goud!
Doet u mee?!

Een bijzonder stadsorgel
Het Königorgel, vernoemd naar de Keulse orgel
bouwer Christian Ludwig König, neemt al vanaf
1776 een prominente plaats in binnen de Stevenskerk. Het orgel is een echte blikvanger: het 18 meter hoge orgelfront is uitgevoerd in een classicistische stijl, met een elegante groep muzen boven
het rugwerk en verfijnde versieringen als putti,
rozetten, slingers en vazen. Het vele bladgoud
en de warme gele kleur maken het orgel letterlijk
oogverblindend.
Als stadsorgel van Nijmegen wordt dit bijzondere
instrument veelvuldig bespeeld door een groep
enthousiaste organisten van alle leeftijden. Of het
nu kerkdiensten, kooroptredens, herdenkings
plechtigheden, orgelconcerten of rouw- en
trouwdiensten betreft, het Königorgel vindt de
juiste klank.
Noodzakelijke restauratie
50 jaar na het naoorlogse herstel van het Königorgel
is het tijd voor een nieuwe, grondige restauratie.
Begin 2019 werd gestart met de herstelwerkzaamheden van de door corrosie aangetaste orgelpijpen.
Ook waren er in de loop van de tijd grote scheuren
in de wanden en de balustrade van de orgelkas
ontstaan. Tijdens het herstel hiervan werd de originele kleur geel (paille) uit de 18e eeuw teruggevonden; deze is vervolgens in lijnolieverf opnieuw
aangebracht. Doordat het bladgoud op het orgel
zeer verschillend van kwaliteit bleek te zijn, is
besloten het houtsnijwerk helemaal opnieuw te
vergulden en daarvoor alvast een grondlaag aan te
brengen. Het nieuwe bladgoud (dikte 0,0001 mm!)
moet hierop zo snel mogelijk worden aangebracht.
Daarom starten we in het voorjaar van 2020 met
deze tweede fase van de restauratie van het König
orgel. Tezamen met de nieuwe gele verflaag wordt
er gestreefd naar een zo authentiek mogelijke
uitstraling van het 18e-eeuwse orgelfront.

Königorgel-feiten:
☛ Het is bijna 250 jaar oud!
☛	Het orgel staat op de 7e plaats van de mooiste
orgels in Nederland die u gehoord moet hebben!
☛	Het heeft maar liefst 3.624 orgelpijpen, 3
manualen en 54 registers en klinkt als een
compleet orkest!

We gaan voor goud!
De totale kosten van dit restauratieproject bedragen € 150.000,-. Inmiddels, eind december 2019,
is er middels subsidies al meer dan € 100.000,van de benodigde gelden binnen. Maar we zijn er
nog niet helemaal.
Daarom starten wij een actie waarbij u direct kunt
bijdragen aan de vergulding van het Königorgel.
Adopteer één of meerdere van de 344 rozetten
die aan het orgel prijken, voor uzelf of als een
symbolisch geschenk voor een ander. U krijgt
van ons een certificaat van deelname. Voor maar
€ 50,- kunt u één rozet van nieuw bladgoud
voorzien. U kunt natuurlijk ook bijdragen met
een eenmalige donatie of door Vriend van de
Stevenskerk te worden. Uw volledige bijdrage als
Vriend gaat dan naar de restauratie en het onderhoud van het Königorgel.

Wij gaan voor goud! Doet u mee?
Draag bij aan het restaureren van het fantastische
Königorgel en biedt het orgel een mooie toekomst
in de Stevenskerk. Maak hieronder uw keuze:
Ja, ik draag bij aan het vergulden van het König
orgel en adopteer een rozet. Ik machtig Stichting
Stevenskerk het aangegeven bedrag eenmalig af
te schrijven van mijn bankrekening:

Ik adopteer één rozet van € 50,	Ik adopteer meerdere rozetten à € 50,- per
stuk, namelijk
Dit geeft een totaalbedrag van:
€
	Ja, ik draag bij aan het vergulden van het König
orgel met een eenmalige donatie van:
€ 10,€ 25,- € 50,een ander bedrag (vanaf € 5,-),
namelijk €
Ik machtig Stichting Stevenskerk het aangegeven bedrag eenmalig af te schrijven van mijn
bankrekening.
	Ja, ik word Vriend van de Stevenskerk en
draag bij aan de restauratie en onderhoud van
het Königorgel met een donatie van:
€ 10,€ 25,- € 50,een ander bedrag (vanaf € 5,-),
namelijk €
per maand
kwartaal jaar.
Ik machtig Stichting Stevenskerk het aangegeven bedrag tot wederopzegging af te schrijven
van mijn bankrekening.
Vul uw gegevens in op de achterzijde.

