21 OKTOBER – EEN GROOT FEEST
Volgende zondag is het zover: het nieuwe barokorgel wordt dan voor de eerste keer aan het
publiek gepresenteerd. De definitieve inspeling voorzien wij in de vroege lente van volgend
jaar. Ook al is het nieuwe orgel nu nog niet voor de volle honderd procent klaar, toch kan het
zondag al gebruikt worden in de feestelijke eucharistieviering met een al even feestelijke Bachcantate. Onderaan dit artikel vindt u het overzicht van de evenementen die komende zondag op
stapel staan. Ook u bent van harte uitgenodigd – niet alleen voor de Bachcantatedienst in de
voormiddag, maar ook voor de evenementen in de namiddag.
Een goede raad: kom zeker vroeg genoeg voor de Bachcantatedienst, want wij verwachten een
toeloop van nieuwsgierige geïnteresseerden van heinde en verre, en de (beste) plaatsen zullen
reeds vroeg bezet zijn.
Opwaardering van de kerk
Het nieuwe instrument betekent een grote opwaardering van de kerk, van de liturgische
vieringen, en van de uitstraling in de Antwerpse regio. Een aantal van ons konden het orgel al
beluisteren, eerst in het atelier van de orgelbouwer, en in de voorbije dagen ook al eventjes in
de kerk. Zondag zult ook u kunnen vaststellen dat het orgel een zeer sprankelende en toch ook
warme klank heeft.
Wees er maar van overtuigd dat dit orgel minstens de kwaliteit evenaart van de kerkorgels in
de Antwerpse regio en daarbuiten. En die hoge kwaliteit zal ook de liturgie en het gebruik van
het kerkgebouw (voor concerten, examens vanwege orgelstudenten, ...) sterk ten goede komen.
Door het veelvuldig gebruik dat we verwachten, zal dan ook voldaan zijn aan de eisen van de
Vlaamse regering en het stadsbestuur om de kerkgebouwen ook buiten de eredienst te laten
functioneren. In de toekomst hangt de financiële steun voor het onderhoud en de restauratie van
de kerken in grote mate af van het maatschappelijk kerkgebruik binnen en buiten de religieuze
diensten. Het nieuwe orgel zal hierbij voor ons een grote troef zijn.
Sommigen zullen nog moeten wennen aan het instrument, en ook aan de plaats waar het staat.
Wij vragen enkele maanden geduld. Wij twijfelen er niet aan dat ook deze mensen uiteindelijk
overtuigd zullen zijn dat het nieuwe instrument een zeer goede zaak is. En op termijn zullen wij
toch de globale opstelling van de kerk nog eens onder de loep moeten nemen.
Uitbundige dankbaarheid
Heel de viering van zondag – de lezingen, de gebeden, de liederen, de Bachcantate zelf – alles
staat dan in het teken van de uitbundige dankbaarheid voor God dat we dit project konden
realiseren, en dat de gemeenschap van Sint-Norbertus daarvan ook de vruchten zal mogen
plukken. Het barokorgel wordt een belangrijke steen in de verdere uitbouw van de gemeenschap
van Sint-Norbertus.
Tot slot: onze hartelijkste dank voor allen die het orgelproject financieel ondersteund hebben.
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