Beste familie, vrienden en bekenden,
Hierbij nodig ik u uit voor een exclusief Benefiet-concert op zondagmiddag 10 december om 15.00
uur in mijn huis aan de Heetakker.
Bespeeld wordt het pas verworven grote 'Frans' klavecimbel, gebouwd naar voorbeeld van een
instrument van Henri Hemsch (18e eeuw) door de vermaarde bouwer Hugo van Emmerik, 1996.
Werken uit de Duitse en Franse Barok zullen klinken (o.a. Buxtehude, Bohm, Couperin en Forqueray).
Ik ontvang met koffie en thee; na het concert van een klein uur schenken leden van het Orgelfonds van
de Oude Kerk te Soest voor u wijn of fris, om zo gezellig na te praten.
Hoezo dit alles? Hieronder ziet u een foto van het in opbouw zijnde Van Gruisen/Van Oeckelenorgel in De Oude Kerk in Soest, een instrument dat na restauratie door de firma Reil vanaf januari a.s.
de Soester orgelwereld verrijkt.
Een dure operatie, maar waarlijk knap aangepakt door de leden van het Orgelfonds, die op een bedrag
van ruim 30.000,- Euro na de financiering geheel rond hebben gekregen. Klik op de link onder de foto
en u kunt alles lezen over deze operatie

en het programma van de festivalweek.
Tijdens de festivalweek vanaf 12 januari zijn er nog acties om dit gat verder te dichten, zoals
benefietoptredens van Herman van Veen en Janine Jansen c.s.
Het doel van mijn Benefiet-concert op zondag 10 december a.s. is om 1000,- Euro bij elkaar te
spelen. Twintig gasten kan ik herbergen en met gift van 50,- Euro p.p. aan het Orgelfonds komen we
met elkaar tot dit ronde bedrag.
Het Orgelfonds van De Oude Kerk is geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI); dat betekent dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de
gift mogen aftrekken.
Hoe kunt u zich tot de twintig gasten rekenen?
1. Stuur een mail met uw opgave (aantal personen, naam, adres, tel.) aan mij >
tjalling.roosjen@planet.nl
2. Zo spoedig mogelijk laat ik weten of u tot de twintig gasten kunt horen.
3. Vervolgens doneert u 50,- Euro p.p. (meer mag ook….) op bankrekening nr. NL03 ABNA 0402
0732 66 t.n.v. Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest. Daarmee bent u op 10 december van uw
stoel(en) bij mij verzekerd.
Mocht u onverhoopt die dag verhinderd zijn, weet dan dat een gift van welke grootte ook altijd
welkom is!
Ik zal u graag begroeten en mijn best doen de sterren van de hemel te spelen!
Hartelijke groet,
Tjalling Roosjen

Heetakker 2
3762 AZ Soest
035-6010796
06-55734142

Alle informatie > http://www.orgelfonds-oudekerk-soest.nl/

