Bijlage 1:
Jaarverslag van de KVOK afdeling Drenthe 2013.
Op 26 januari 2013 hebben we onze jaarvergadering gehouden bij de Hervormde Kerk te
Oosterhesselen. In de ochtend werd eerst een bezoek gebracht aan het Van Oeckelenorgel van de Oude
Hervormde kerk te Odoorn.
De jaarvergadering werd geopend door onze voorzitter Henk de Haan. Hij wees in zijn inleiding op de
toenemende vergrijzing onder organisten en dat er weinig jongeren zijn die de interesse in orgels en
kerkmuziek overnemen.
Er wordt gesproken over de invoering van het Nieuwe Liedboek en er ontstaat een korte discussie over
het omgaan en gebruik van dit Nieuwe Liedboek. Iedere kerkelijke gemeente zal zelf moeten bepalen
welke keuzes gemaakt zullen worden over de te gebruiken liederen. Sommige liederen zullen meer
geschikt zijn om via andere instrumenten te begeleiden dan via het orgel.
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2012 zijn tijdens de jaarvergadering
besproken en goedgekeurd. Tevens werd het voorlopig programma voor 2013 doorgenomen.
Aansluitend aan de vergadering is er een bezoek gebracht aan het orgel van de Hervormde Kerk te
Oosterhesselen en heeft onze voorzitter een dia-presentatie gehouden van de excursies uit 2012.
Op 9 maart hebben we een excursie gehouden naar Zuidwolde, Baflo en Zuidhorn. In Zuidwolde
hebben we orgelmakerij van Mense Ruiter bezocht. Daarna hebben we een bezoek gebracht aan het
Meijer-orgel en Baflo en de dag hebben we afgesloten met een bezoek aan het orgel van de
Hervormde Kerk te Zuidhorn (Schnitger/Freytag)
De excursie op 13 april was naar Raerd, Boazum en Harlingen. In Raerd hebben we het
Hillebrandorgel van de Laurentiuskerk bezocht. ’s Middags hebben we het orgel van de Hervormde
Kerk (Sint-Martinuskerk) van Boazum bezocht. Aan het eind van de dag waren we welkom in de
Grote of Nieuwe Kerk te Harlingen, waar we het Hinsz-orgel mochten beluisteren en bespelen.
Op 8 juni hebben we een excursie naar Putten, Barneveld en Kootwijkerbroek gehouden
Eerst brachten we een bezoek aan het orgel van de Oude Kerk te Putten, een orgel gebouwd door C. G.
F. Witte. Verder hebben we nog een tweetal orgels aangedaan: Het Mense Ruiterorgel in de
Adullamkerk te Barneveld en het Blankorgel van de Hervormde Kerk te Kootwijkerbroek.

Op 31 augustus hebben we een excursie georganiseerd naar Doesburg. Hier was Wilbert Berendsen
onze gastheer. In de Grote of Sint-Martinikerk hebben van maar liefst drie orgels kunnen genieten:
Koororgel gebouwd door de firma Flentrop, Kabinetorgel van Hermann Heinrich Freytag en het Orgel
gebouwd door Walcker & Co.
’s Middags hebben we Lutherse Kerk bezocht, waar we het Naber-orgel konden bespelen.
Op 12 oktober hebben we een orgelexcursie naar Vollenhove en Blokzijl georganiseerd. In
Vollenhove hebben we het orgel van Nijse bespeeld en in Blokzijl hebben we het orgel van Jan van
Loo in de Doopsgezinde Kerk bespeeld. Tot slot hebben we de Grote Kerk in Blokzijl bezocht, hier
konden we het orgel gebouwd door Bakker&Timmenga bespelen.
Op 16 november hebben we samen met de afdeling Groningen een tweetal orgels bezocht. Het betrof
twee orgels van Petrus van Oeckelen, in Blijham en Muntendam. Beide instrumenten werden onlangs
gerestaureerd door de fa. Bakker&Timmenga te Leeuwarden.

