
Beste parochianen, 

 

In april jl. hebben we u voor het laatst bericht over de komende plaatsing van het hoogaltaar uit 

Mariënhaven in Warmond in het priesterkoor van onze H. Willibrordkerk. Intussen heeft de 

werkgroep kerkinterieur niet stilgezeten en we willen u daarover graag bijpraten. Omdat het 

septembernummer van zowel De Augustinus als OKe nog even op zich laat wachten, doen we dat 

via deze brief. We willen u als parochiaan persoonlijk op de hoogte stellen. In het 

septembernummer van De Augustinus zult u ook enkele foto’s vinden. Op de website van onze 

parochiekern is een aparte pagina Kerkinterieur ingericht, waarop foto’s en informatie over de 

voortgang zullen worden geplaatst. 

 

Zoals we al eerder meldden, zal de plaatsing van het hoogaltaar een kettingreactie in beweging 

zetten. Hier volgen in het kort de verwachte stappen. 

 

Het huidige orgel zal plaats moeten maken voor het nieuwe hoogaltaar. In eerste instantie hebben 

we gekeken of het orgel kon worden verplaatst. De papieren maquette in de linker zijbeuk toonde 

aan dat die plek ongeschikt is. Ook een 'terugplaatsing' op het oksaal (de koorzolder) bleek niet 

haalbaar vanwege de ongelijkheid (tijdsverschil door de afstand) met de koorzang voorin de kerk. 

Daarnaast zouden hoge kosten nodig zijn voor een grondige renovatie. Vandaar het besluit om 

afscheid te nemen van dit orgel dat ons meer dan 50 jaar trouw heeft gediend. In die tijd werd ook 

duidelijk dat na de sluiting van de St. Jozefkerk in Wassenaar het mooie orgel van daar naar onze 

kerk kan verhuizen. Dit is echter nog even ‘toekomstmuziek’. Wellicht hebt u links bij de 

rouwkapel het elektronisch orgel zien staan, dat mogelijk tijdelijk gebruikt gaat worden ter 

ondersteuning van de koren. 

 

Op zondag 15 augustus zal het huidige orgel voor het laatst bespeeld worden. In de week daarna  

komt de firma Elbertse de orgelpijpen en de speeltafel ophalen. Daarna zal het orgel verder worden 

afgebroken en afgevoerd in eigen beheer, door vrijwilligers, om kosten te besparen. 

Vervolgens komt de firma Van Kesteren de muren achter het orgel opknappen – voor zover nodig – 

en sauzen. De vloerbedekking achter de communiebanken gaan we zelf, met vrijwilligers, 

weghalen. Ook het verwijderen van het bankenblok bij de huidige rouwkapel, ten behoeve van 

zitplaatsen voor de koren, willen we met vrijwilligers gaan doen. 

 

In de laatste week van september wordt het nieuwe altaar opgebouwd en zullen de treden worden 

aangepast. Dan kunnen ook nieuwe elektra-aansluitingen worden aangebracht, voor een goede 

belichting van het priesterkoor. In de maand oktober kan de verlichting uitgeprobeerd en 

geoptimaliseerd worden. 

In de viering van zaterdag 6 november, 19.00 uur, daags voor Willibrordzondag, zal bisschop Van 

den Hende het nieuwe altaar komen inwijden, Deo volente. 

 

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en danken u voor uw begrip voor 

mogelijke overlast door het plaatsen van stellingen e.d. op het priesterkoor. 

Mocht u na het lezen van deze brief denken: ik wil best een handje uitsteken, meldt u zich dan bij 

het parochiesecretariaat, via de mail pastorie@willibrordoegstgeest.nl of telefonisch 071 517 5304. 

 

Vriendelijke groet, 

Pastoraatgroep en Beheercommissie 

Parochiekern H. Willibrord 

mailto:pastorie@willibrordoegstgeest.nl

