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Voorwoord
Het besluit om een grondige restauratie van het 
Steinmeyer-orgel te laten uitvoeren, was geen 
gemakkelijk besluit. Zo‘n restauratie kost immers veel 
tijd, begeleiding, geduld en geld. Om die reden 
heeft het College van Kerkrentmeesters (CKRM) 
van de Hervormde Gemeente Adventskerk in 
Alphen aan den Rijn, in eerste instantie, lang 
geaarzeld om de restauratie slechts in delen te laten 
uitvoeren en niet in een keer. 

Met een gezamenlijke inspanning is het toch 
gelukt om een grote restauratie te laten uitvoeren 
en tot een prachtig eindresultaat te komen. Er is een 
werkgroep geformeerd met afgevaardigden van de 
Kerkenraad van de Adventskerk, het College van 
Kerkrentmeesters, de orgelcommissie en 
Stichting Vrienden van de Adventskerk. 
 
Leden van de werkgroep
◊	 Aart Jan Bos
◊	 Jan de Kruijf
◊	 Bert Kwast
◊	 Maaike Lilipaly
◊	 Jaap Sonneveld
◊	 Jaap Stapper
◊	 Simon Stelling

◊	 Sita Tjepkema
◊	 Lydia Vonk
◊	 Rob de Winter

Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft zich 
hard ingezet om de nodige gelden bij elkaar te 
krijgen. Daarnaast heeft zij samen met het CKRM de 
vinger aan de pols gehouden met betrekking tot de 
kosten van de restauratie. Met de orgelcommissie 
heeft zij een programma samengesteld voor de 
feestelijke heringebruikname van het orgel na de 
restauratie. 

Aad van Staalduinen heeft namens het CKRM het 
contact met Elbertse Orgelbouwers onderhouden.

In januari 2020 is de grote restauratie van start 
gegaan voor de duur van negen maanden.   

Nu zijn klank en kleur gelukkig weer terug in het 
orgel. Kerkgangers, orgelliefhebbers en inwoners van 
Alphen aan den Rijn en daarbuiten kunnen 
komende decennia weer volop genieten van het 
prachtige geluid van dit unieke koningsinstrument. 

Jaap Sonneveld
Voorzitter werkgroep
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De Adventskerk in Alphen aan den Rijn is in het rijke 
bezit van een uniek instrument: het Steinmeyer-orgel. 
Dit orgel is het enige Steinmeyer-orgel in Nederland 
dat zich nog geheel in originele toestand op de 
originele plaats bevindt. Een orgel waar 
Alphen aan den Rijn met recht trots op mag zijn, en 
dat bewaard móét blijven voor komende generaties!
 
Het	orgel	is	in	1922	gebouwd	door	de	firma	G.F.	
Steinmeyer uit Oettingen en werd in 1923 in gebruik 
genomen. Het orgel is gebouwd in Duits-romantische 
traditie. Het orkest was hierbij het uitgangspunt: 
componisten als Liszt, Reger en Wagner vormden de 
inspiratie voor deze stroming. 

De basis van het orgel is een grote verscheidenheid 
aan grondstemmen: de zogeheten 16’- en 8’ 
voeten. Voorbeelden hiervan zijn de Prestant 16’ en 
de Prestant 8’. 

De 4’- en 2’ voets registers, zoals de Nachthoorn 4’ 
en	Flageolet	2’,	geven	het	orgel	meer	helderheid.	
De samengestelde stemmen zoals de Cornet DV en 
Mixtuur III-V geven het orgel nog meer kleur. 

Tot slot beschikt het orgel over karakteristieke 
tongwerken zoals de Trompet 8’, Clarinet 8’ en 
Hobo 8’. 

Hoewel het orgel een exponent is van de Duits
romantische orgelbouwkunst, kan vrijwel alle muziek 
op	dit	orgel	worden	uitgevoerd.	Franse	en	Engelse	
romantische muziek klinken uitstekend, maar ook 
voor barokmuziek leent dit orgel zich uitstekend. 

Na bijna 100 jaar was het Steinmeyer-orgel hard toe 
aan een grondige restauratie. Het College van 
Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente 
Adventskerk in Alphen aan den Rijn heeft ervoor
gekozen om de restauratie uit te laten voeren door 
de	firma	Elbertse	Orgelmakers	B.V.	uit	Soest.	

Elbertse staat bekend als een zeer gerenommeerde 
orgelbouwer en heeft ruime ervaring met de 
restauratie van pneumatische orgels - waar het 
Alphense Steinmeyer-orgel toe behoort. 

Prof.	Dr.	J.	(Hans)	Fidom	adviseert	het	College	tijdens	
en na de voltooiing van de restauratie. 

Introductie
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“Het Steinmeyer-orgel in de Adventskerk in 
Alphen aan den Rijn is een in nagenoeg originele 
staat en op zijn originele locatie verkerende 
representant van de orgelbouwstijl die in de 19e 
eeuw in Duitsland vorm kreeg en die in de vroege 
20ste eeuw tot een eind is gekomen.

De instrumenten die nog bestaan, zijn in 
meerderheid niet meer origineel. 
De klankafwerking en daarbij behorende techniek 
van het orgel zijn namelijk, ook voor dit orgeltype, 
van hoog niveau. Het Steinmeyer-orgel in 
Alphen aan den Rijn is daarmee, zowel in nationaal 
als internationaal perspectief, een uniek instrument.

Het Steinmeyer-orgel weerspiegelt het symfonie
orkest zoals componisten als Mahler en Wagner het 
wensten. Orgels als dit vragen dan ook een andere 
wijze van musiceren dan oudere orgeltypes. Het 
Steinmeyer-orgel van de Adventskerk in 
Alphen aan den Rijn is daarom, behalve als 
muziekinstrument, tevens van belang als “docent”: 
het toont en leert organisten en hun luisteraars hoe 
deze klankwereld is bedoeld.

Niet alleen vanwege de klankrijkdom is het 
Steinmeyer-orgel van betekenis, ook vanwege front 
en kast is het instrument belangrijk. De keuze voor de 

kubusvorm als kastmodel is voor de 
klankontwikkeling even relevant als de techniek van 
het orgel. Bij orgels als dit gaat het er niet om de 
klank direct uit te stralen, maar die eerst 
zorgvuldig in de orgelkast te mengen. Dit vraagt een 
diepe orgelkast.

Het pleit voor het Alphense orgel, dat het na bijna 
een eeuw nog altijd geheel functioneert. Het speelt 
in de dagelijkse muziekpraktijk een belangrijke rol. 
Niet alleen in erediensten, maar ook in een 
indrukwekkende reeks concerten en als 
lesinstrument. 

Er zijn weinig historische orgels in Nederland, die zo 
midden in het culturele leven staan als het 
Steinmeyer-orgel van de Adventskerk.”

Prof. Dr. J. (Hans) Fidom
Gecertificeerd orgeladviseur / lid College van 
Orgeladviseurs Nederland
Hoogleraar orgelkunde VU Amsterdam
Leider Research Program Orgelpark Amsterdam

Het bijzondere karakter van het orgel

6



7



Restauratie in vogelvlucht
Sinds de bouw in 1922 was het orgel middels kleine 
ingrepen onderhouden. De laatste restauratie vond 
plaats in 1983. Nu, anno 2020, bijna 100 jaar na de 
bouw is het orgel toe aan een grondige restauratie.

De gebreken in grote lijnen op een rij
◊	 Vervuiling
◊	 Pijpwerk
◊	 Pneumatiek
◊	 Speeltafel
◊	 Zwelmechaniek

Vervuiling
In de loop der jaren was het binnenwerk van het 
orgel sterk vervuild geraakt. Zo werd o.a. stof, vuil en 
schimmelaantasting verwijderd en het binnenwerk 
van het orgel grondig schoongemaakt.
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Organist Simon Stelling in een lege kast van Klavier I. Op de achtergrond zijn de frontpijpen van de Prestant 8’ te zien. 9



Pijpwerk
Het pijpwerk had in de loop der tijd stemschade 
opgelopen. Ook was het in sommige gevallen 
ingezakt en ernstig vervuild. 

Op de frontpijpen en de grote pijpen van het pedaal 
na, is al het pijpwerk naar de werkplaats in Soest 
getransporteerd. 

Pijp voor pijp is het pijpwerk hersteld, grondig 
schoongemaakt en uiteindelijk teruggeplaatst. 

Vervolgens is de intonatie van iedere pijp 
gecontroleerd en hersteld waar nodig. Eveneens zijn 
alle pijpen opnieuw gestemd.

Het pijpwerk vóór de restauratie (1)

Restauratie in vogelvlucht
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Het pijpwerk vóór de restauratie (2) 11



Pneumatiek
Het Steinmeyer-orgel bezit een pneumatische 
tractuur: de verbindingen tussen de speeltafel en het 
orgel bestaan uit loden leidingen. Deze verbindingen 
waren veelal lek. 

Ook waren de windaansluitingen van de relais en 
windkanalen niet winddicht. Hierdoor reageerde het 
orgel steeds trager. Met als gevolg dat ook de 
registers en koppels hierdoor onbetrouwbaar waren. 

De	firma	Elbertse	heeft	de	pneumatiek	geheel	
herzien en hersteld. 

De pneumatiekbuizen binnen de speeltafel

Restauratie in vogelvlucht
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Speeltafel 
In 1983 was de klok van het generaal crescendo links 
van de klavieren geplaatst om plaats te maken voor 
twee nieuwe registers: de Cornet DV en Nasard 2 2/3. 
Deze twee nieuwe registers werden toegevoegd op 
advies van Dirk Jansz. Zwart, destijds adviseur bij de 
restauratie. 

Bij	de	bouw	in	1922	verkoos	G.F.	Steinmeyer	voor	de	

plaatsing van een Gemshoorn 8’, boven een Cornet. 
Dit geeft aan dat Steinmeyer veel waarde hechtte 
aan een grote variëteit aan grondstemmen. 

In 2020 is de klok weer teruggeplaatst naar het 
midden van de speeltafel, en hebben de twee 
nieuwe registers uit 1983 een plaatsje rechts naast de 
klavieren gekregen.

De speeltafel vóór de restauratie van 2020. Links bevindt zich de klok van het generaal crescendo, en middenvoor 
de twee nieuwe registers uit 1983.

Restauratie in vogelvlucht
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Foto links: De speeltafel van het orgel werd tijdens de restauratie 
geheel ontmanteld.

Foto rechts: De speeltafel ná de restauratie van 2020: de klok van het 
generaal crescendo bevindt zich weer midden boven de klavieren.

Foto links: De twee in 1983 toegevoegde registers hebben een plaats 
rechts van de klavieren gekregen.
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Zwelmechaniek
Bij de bouw in 1922 was het orgel voorzien van twee 
zwelbare manualen: zowel Klavier I (uitgezonderd de 
Prestant 8’ en Prestant 16’) en Klavier II waren 
expressief. 

Later is het zwelmechaniek van beide klavieren 
verwijderd. Vermoedelijk is dit gebeurd in de jaren 
‘60, toen er tijdens de toen geldende 
neobarokstroming een meer heldere en presente 
klank gewenst was. 

In 1983 werd het zwelmechaniek van Klavier II 
hersteld. Op één na alle originele zwelluiken van 
Klavier I bevonden zich nog altijd in de torenruimte 
van de Adventskerk. 

Bij de restauratie van 2020 is ook het zwelmechaniek 
van	Klavier	I	weer	in	ere	hersteld.	De	firma	Elbertse	
heeft hierbij de ontbrekende zweldeur en het 
mechaniek gereconstrueerd. 

Het gerestaureerde zwelmechaniek van Klavier I

Restauratie in vogelvlucht
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De	financiering	van	deze	reusachtige	restauratie	is	
een belangrijk en niet te missen punt.  

De totale kosten voor de restauratie zijn uiteindelijk
ruim € 170.000,-. Dat is meer dan oorspronkelijk is 
begroot. Net als bij een verbouwing van een 
bijna 100-jarig huis: er komen altijd verrassingen 
tevoorschijn.Toch	is	het	gelukt	om	de	financiering	
rond te krijgen.

Via bijdragen van een aantal fondsen en organisaties 
is € 72.250,- ontvangen of toegezegd. 

Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft  een 
orgelpijpactie op poten gezet in september 2019. 

Deze actie “Vol op het orgel, adopteer een pijp” 
heeft bijna € 40.000,- opgebracht. Zo’n 336 
adoptanten hebben aan de actie meegedaan. Zij 
hebben in totaal 843 orgelpijpen geadopteerd. 

Er was keuze uit adoptie van een orgelpijp van 
€ 25,-, € 50,- of € 100,- of zelfs een register van 
€ 1000,-. De orgelpijpactie is een groot succes 
geworden en heeft heel veel aandacht in de 
media weten te krijgen. 

Het restant van de totale restauratiekosten is 
gefinancierd	uit	het	orgelfonds	van	de	Hervormde	
gemeente Adventskerk. 

, 

Financiering restauratie

Overhandiging cheque door Stichting Vrienden van de Adventskerk. 
Op de foto links Jan de Kruijf, voorzitter, en rechts Jaap Sonneveld. 
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Alphenaren hebben de actie stevig omarmd. Zelfs 
deelnemers van buiten Alphen aan den Rijn en uit 
het buitenland hebben meegedaan. 

We kunnen stellen, dat deze actie de betrokkenheid 
van de Alphense samenleving met de Adventskerk 
midden in het stadshart, heeft aangetoond.

Onderstaande fondsen en organisaties 
hebben financieel bijgedragen

◊	 Fonds	Alphen	en	Omstreken
◊	 Erfgoedfonds Gemeente Alphen aan den Rijn
◊	 Prins Bernhard Cultuurfonds
◊	 Rabobank Groene Hart Noord
◊	 Stichting Vrienden van de Adventskerk
◊	 J.E. Jurriaanse Stichting
◊	 St. I. te A
◊	 Meindersma Sybenga Stichting
◊	 Lions Club Alphen aan den Rijn
◊	 Dinamofonds
◊	 Orgelcommissie Adventskerk
◊	 Kattendijk Drucker Stichting
◊	 Machiel van der Schoot/ Sera Software B.V.
◊	 Paul Roest Bouwadvies

Wij zijn zeer dankbaar dat zij ruimhartig hebben 
bijgedragen om deze restauratie mogelijk te maken.
 

Financiering restauratie
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Gedicht

Mijn Reis

In 1923 blies ik mijn eerste lucht
Gebouwd door Steinmeyer ging het gerucht
Maar altijd bestemd voor deze plek
Vanaf het begin mijn eigen stek
Geliefd en beroemd, maar gelukkig niet berucht

Bij velen heb ik een snaar geraakt
Een instrument wat over u waakt
Een verbinding tussen hemel en aarde
Maakt ook mij van grote waarde
Ook al ben ik zeker niet volmaakt

Niet iedereen kent mij door en door
Verkeerde reparaties kwamen voor
Zo veranderde mijn klank
Misschien zelfs een beetje mank
Zo erg dat zelfs ik het hoor

Een inzameling werd opgezet
Omdat ik het zonder hulp echt niet red
Fondsen	aangeschreven
Veel reacties gekregen
Nu waren de restaurateurs aan zet  

En daar ging ik dan, mijn 9 maanden reis
Na een lange tijd bevond ik me weer op glad ijs
Stuk voor stuk ging ik uit elkaar
Gelukkig was mijn organist Simon regelmatig daar
Ook een orgel stelt dat zeer op prijs

Nu ben ik wedergekeerd
Heb van mijn reis veel geleerd
In vervulling ging een wens
Weer te mogen spelen voor God en mens
Ik voel mij als jullie orgel zeer vereerd 

Geniet van wat ik bieden kan
Luister naar mij en ontspan
Sluit je ogen en drijf mee
In de muziek van hemel, aarde en zee
Met dank aan jullie, mijn trouwe achterban

Lisa Veldkamp
Stadsdichter Alphen aan den Rijn
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Technische gegevens

Aantal klavieren: 2 + pedaal

Klavieromvang: C-groot tot G3, Klavier II uitgebouwd tot G4

Aantal pijpen: 2360

Aantal registers: 38

Aantal speelhulpen: 27

Bouwjaar: 1922

Jaar van ingebruikname: 1923

Stemming 439 Hz

Tractuur: Pneumatisch

Winddruk 85 mm
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Dispositie
Klavier I (expressief) Klavier II (expressief) Pedaal

Prestant 16’ * Bourdon 16’ Prestant 16’

Prestant 8’ * Vioolprestant 8’ Subbas 16’

Gedekt 8’ Viola 8’ Gedekt 16’ ***

Holpijp 8’ Salicionaal 8’ Octaafbas 8’

Gemshoorn 8’ Vox coelestis 8’ Fluitbas	8’

Viola di gamba 8’ Roerfluit	8’ Octaaf 4’

Fluit	major	8’ Jubalfluit	8’ Bazuin 16’

Octaaf 4’ Prestant 4’ Trompet 8’

Holpijp 4’ Nachthoorn 4’

Quint 2 2/3’ Flute	dolce	4’

Octaaf 2’ Nasard 2 2/3’ **

Cornet DV ** Flageolet	2’

Mixtuur III-V Sexquialter II

Fagot	16’ Clarinet 8’

Trompet 8’ Hobo 8’

Tremulant

*  De pijpen van de Prestant 16’ en Prestant 8’ bevinden zich in het front van het orgel, en zijn zodoende niet 
 expressief. 
**		 Toegevoegd	in	1983	op	advies	van	Dirk	Jansz.	Zwart,	aansluitend	op	het	originele	ontwerp	van	G.F.	Steinmeyer.
***  Transmissie van de Bourdon 16’, en is daarmee expressief.
Speelhulpen: 27, waaronder 2 vrije combinaties, 4 vaste combinaties, (uitgebouwde) sub- en superkoppels, pianopedaal en generaal crescendo. 



Laat zich ‘t orgel overal…
Ruim een week nadat ik intrede had gedaan als 
predikant van de Adventskerkgemeente ging het 
orgel in restauratie. Dominee erin, orgel eruit. 
Ik dacht stiekem nog: ‘Waarom zijn ze met die 
orgelrestauratie niet een jaar eerder begonnen?’ 
Anderzijds had ik het geluk, dat in de intrededienst 
het orgel nog wél klonk.  

Ten tijde van de restauratie werd de gemeentezang 
begeleid door vleugelspel. Ook mooi, maar ik heb 
de bij tijd en wijle majestueuze en dan weer 
ingekeerde klanken van het orgel wel gemist. Een 
kerkdienst zonder orgel kan eigenlijk niet, vind ik. 
Hoewel in de Bijbel het orgel in geen velden of 
wegen te vinden is. 

Petrus Datheen smokkelde in zijn berijming (1566) 
van psalm 150 het orgel erin: 

 En der orgelen gezang, 
 laat Zijn ere nu voortbringen. 

En in de berijming van 1773 staat: 

 Laat zich ‘t orgel overal
 bij het juichend vreugdgeschal,
 tot des HEEREN glorie, paren.

Trouwens, in de Statenvertaling komt in psalm 150 
het orgel ook voor, waarbij dan wel de kanttekening 
wordt gemaakt dat het Hebreeuwse woord dat met 
orgel vertaald is nauwelijks voorkomt en dat het 
daarom ‘verscheidenlijk overgezet wordt.’   
 
Door mijn ambtsbroeders eeuwen geleden, werd 
psalmzang in de kerk wel als belangrijk gezien, maar 
dan	zonder	orgel.	Het	orgel	werd	‘satans	fluitenkast’	
genoemd. Blij toe, dat de kerk van de Reformatie 
later tot een ander inzicht gekomen is. Dat ook al 
komt het orgel in de Bijbel niet voor, het daarom 
toch eerder een ‘Vox coelestis’ (‘hemelse stem’) dan 
een duivels kweelmeubel is. 

Dat we nog jaren mogen genieten van het Alphense 
Steinmeyer-orgel en de lofzang – begeleidt door 
orgelklanken – voortgang mag hebben! 

        
        
ds. Leo van Rikxoort 
Predikant Hervormde Gemeente Adventskerk   
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Vox coelestis, de hemelse stem 23



De liefde voor het orgel geef je vanzelf door
“Als 4-jarig jongetje kreeg ik mijn eerste orgelles van 
mijn nicht Aukje. Wij woonden toen in Enkhuizen. Zij 
heeft mij de liefde voor orgels meegegeven. Later 
vertelde mijn moeder mij in geuren en kleuren dat ik 
als 2-jarige al achter het traporgel zat om tonen en 
akkoorden uit het instrument te halen. 

Enkele jaren na mijn eerste orgelles, wij woonden 
inmiddels in Alphen aan den Rijn, mocht ik van koster 
Maaskant van de Adventskerk als 11-jarig jongetje 
twee keer in de week op dit Steinmeyer-orgel 
oefenen. Ons orgel thuis had geen pedalen, dus ik 
kon mij hier uitleven. 
 
In mijn laatste jaar van het Gymnasium op het 
Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn, ben ik 
officieel	organist	geworden	in	de	Adventskerk.	Het	
orgel is een soort kind van mij geworden, terwijl ik 
toen zelf nog een kind was. Na meer dan 50 jaar durf 
ik dat wel te zeggen. 

In mijn studietijd op het Conservatorium in Utrecht, 
kreeg ik regelmatig te horen dat het prima was om 
mijn geld als organist op een romantisch orgel te 
verdienen. Maar er op studeren was uit den boze.  
Men hield in die tijd niet van romantische, 
pneumatische orgels. Die orgels waren niet artistiek 
genoeg en daarom opteerde men voor orgels uit de 

17e en 18e eeuw. 
Het typerende romantische kernmerk van het 
Steinmeyer-orgel is het klankbeeld. Het is een orgel 
met een warm klankbeeld en zachte stemmen zoals 
de Vox coelestis. Dit vind je niet op een orgel uit de 
17e of 18e eeuw. Met maar liefst 15 grondstemmen, 
komen er schakeringen van bijvoorbeeld Hobo, 
Clarinet,	allerlei	fluiten,	en	vioolachtige	registers	uit	
het orgel. 

De herwaardering voor romantische orgels is pas 
in de jaren ‘90 gekomen. Belangrijke romantische 
orgels werden weer in ere hersteld, bijvoorbeeld 
het grote orgel in de Berliner Dom. Hierdoor kwam 
dit orgeltype weer in de belangstelling te staan. 
Het Alphense Steinmeyer-orgel is zó bijzonder dat 
mensen uit Trondheim hier kwamen om het orgel te 
beluisteren, omdat uit hun eigen Steinmeyer-orgel 
veel registers waren verdwenen en moesten worden 
gereconstrueerd.  

Nu kan het Alphense orgel zeker weer 40 jaar 
vooruit. Ik ben blij dat ik voor de toekomst een jonge 
generatie organisten kan opleiden. Als je zelf
enthousiast bent, dan geef je de liefde vanzelf door.” 

Simon Stelling
Stadsorganist en vaste organist Adventskerk 
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Organist Simon Stelling op het Steinmeyer-orgel 25



Dankwoord
Een project zoals de restauratie van een 
monumentaal uniek orgel vraagt veel tijd en inzet 
van vrijwilligers. Die waren er gelukkig in voldoende 
mate, zodat wij met z’n allen de schouders eronder 
hebben kunnen zetten.

Het is altijd lastig om namen te noemen, zonder dat 
je iemand vergeet. Dat doen wij dus ook niet. Maar 
alle vrijwilligers kunnen ervan overtuigd zijn dat wij 
hen zeer, zeer dankbaar zijn voor het vele werk dat is 
verzet.

Het aantal deelnemers en spontane gevers aan de 
orgelpijpactie “Vol op het orgel, adopteer een pijp” 
heeft ons enorm verrast. Bijna 350 personen en 
families hebben bij elkaar bijna € 40.000 
bijeengebracht tijdens de periode van de restauratie.  
Zowel vanuit de Hervormde gemeente van de 
Adventskerk als vanuit de Alphense samenleving en 
zelfs daarbuiten is ruimhartig bijgedragen. Wij willen 
allen geweldig bedanken daarvoor.

De fondsen en orgnisaties, zoals die in dit boekje zijn 
vermeld, zijn wij ook veel dank verschuldigd. Zonder 
deze	donaties	was	de	restauratie	financieel	
onhaalbaar geweest.

Zo hebben we met elkaar een prachtig, maar 
noodzakelijk en intensief traject kunnen afsluiten.
Het bijna 100-jarige Steinmeyer-orgel heeft haar 
prachtige klanken weer terug. 

De vaste organist van de Adventskerk en tevens 
stadsorganist Simon Stelling, zal het orgel tijdens 
kerkdiensten en concerten weer laten klinken. Wij 
hopen, dat niet alleen kerkgangers, maar vele 
inwoners van onze mooie Gemeente 
Alphen aan den Rijn daarvan zullen genieten.

Dit boekje is een geschenk en een mooie herinnering 
aan deze periode van restauratie in een heel 
bijzondere (corona)tijd.

En wij gaan ons nu, Deo volente, voorbereiden op 
feestelijke vieringen van het 100-jarig bestaan in 
2022 van zowel de Adventskerk als het Steinmeyer- 
orgel.

Alphen aan den Rijn, 30 oktober 2020

College van Kerkrentmeesters 
Orgelcommissie
Stichting Vrienden van de Adventskerk
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