Jaarverslag van de KVOK afdeling Drenthe over 2012.
Op 21 januari 2012 hebben we onze jaarvergadering gehouden bij de Gereformeerde kerk te
Pesse. In de ochtend werd eerst een bezoek gebracht aan het Van Oeckelenorgel van de
Stefanuskerk te Beilen. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2011
zijn tijdens de jaarvergadering besproken en goedgekeurd. Tevens werd het voorlopig
programma voor 2012 doorgenomen. Enkele suggesties tot excursiemogelijkheden kwamen
ter sprake: Oosterhesselen, Odoorn, Nieuw-Amsterdam. Deze suggesties zullen worden
meegenomen bij de samenstelling van het programma van 2013.
Aansluitend aan de vergadering is er een bezoek gebracht aan het orgel van de Gereformeerde
kerk te Pesse en heeft onze voorzitter H. de Haan een dia-presentatie gehouden van de
excursies uit 2011.
Op 5 maart hebben we een drietal orgels bezocht tijdens de orgelexcursie naar Mensingeweer
(Michaëlkerk), Pieterburen (Petruskerk) en Ulrum (Hervormde kerk).
De excursie op 14 april was naar Kampen en Zalk. In Kampen hebben we een bezoek
gebracht aan de orgels van Ger. Burgwalkerk en Lutherse Kerk. Tevens hebben we het orgel
van de Prot. Kerk te Zalk bezocht.
Op 19 mei hebben we onze jaarlijkse “Duitsland”-excursie gehouden. Voordat we de grens
met Duitsland zijn overgestoken, hebben we eerst een bezoek gebracht aan het orgel van de
Zuiderkerk te Nieuw Amsterdam. Dit orgel, gebouwd door Proper (1901/1902), is onlangs
door de firma Reil gerestaureerd. In Duitsland hebben we een tweetal orgels aangedaan in
Meppen: Het Hillebrandorgel in de Propsteikirche en het Kreienbrinkorgel in de
Gymnasialkirche.
Op Zondag 30 september 2012 hebben we onze leden uitgenodigd voor het bijwonen van een
orgelwandelconcert in Ootmarsum.
Het concert werd in twee verschillende kerken gegeven door Jan Jansen, in de PKN kerk
(Berner-Orgel) en in de RK kerk Simon en Judas (Epmannorgel). Helaas was de opkomst van
de KVOK-leden vrij laag.
Op 20 oktober hebben we een orgelexcursie naar Zuidlaren en Anloo georganiseerd. In
Zuidlaren hebben we het orgel van Van Oeckelen uit 1859 bespeeld en in Anloo hebben we
kunnen genieten van maar liefst drie orgels die de Magnuskerk huisvest: het
Radeker/Garrelsorgel, een kabinetorgel gebouwd door Heinrich Hermann Freytag (1804) en
een koororgel gebouwd door de gebroeders van Vulpen (1992)
Op 17 november hadden we een excursie naar de stad Groningen. Tijdens deze laatste
excursie van 2012 bezochten we een drietal kerken. ’s Ochtends hebben het Timpe-orgel in de
Nieuwe Kerk mogen bespelen. Daarna konden we in de Martinikerk terecht, waar we
mochten genieten van het zowel het beroemde hoofdorgel als van het koororgel. We hebben
deze dag afgesloten met het bezoeken van het Maarschalkerweerdorgel van de Jozefkerk in
Groningen.

