Afdeling Gelderland
Secretariaat: J. van den Brand
Schrijnwerkershorst 10
7328 PC Apeldoorn
Tel.: 055-5331089
Email: secretaris-gelderland@kvok.nl
http://kvok.nl/afdeling_gelderland.html
https://www.facebook.com/kvok.gelderland
Jaarverslag 2013.
2013, een bijzonder jaar voor organisten en kerkmusici, dit jaar verscheen het Liedboek
zingen en bidden in huis en kerk. Na 40 jaar gebruik van het Liedboek voor de Kerken
moesten wij onze groene bundel inwisselen voor twee dikken mappen met muziek,
behorend bij het nieuwe liedboek.
Het afdelingsbestuur van de provincie Gelderland heeft gemeend aandacht te moeten
geven aan de nieuwe begeleidingsvormen in het nieuwe liedboek. Het liedboek verscheen
25 mei 2013 om deze reden hadden de bijeenkomsten in de tweede helft van 2013 een
educatief karakter. Voor de zomervakantie hebben wij als afdeling een aantal orgels in
onze provincie bezocht, tijdens deze bijeenkomsten was er aandacht voor het orgel en
hadden wij de gelegenheid tot vrij (literatuur)spel.
Activiteiten in 2013:
 5 januari jaarvergadering Ruurlo aansluitend hadden wij de gelegenheid het
Holtgrave orgel te bespelen.
 9 maart Hervormde Gemeente Beusichem, Bätz orgel, inleider HarroKraal
 18 mei Apeldoorn Grote kerk. Witte orgel, inleider Wout van Andel.
 6 juli Doesburg Martinikerk Het Freytag kabinet-orgel, Het Flentrop koororgel en
het Walcker-orgel , inleider Wilbert Berendsen.
 7 september Gudulakerk Lochem. Gudulakerk Lochem, Begeleidingen bij het
nieuw liedboek, ingeleid door Els Dijkerman.
 9 november Marcuskerk Leusden-Centrum Begeleidingen bij het nieuwe
liedboek, ingeleid door Wout van Andel.
Jubilea en overlijden:
Voor zover bekend gedenken wij één overleden lid, het afgelopen jaar, Henk Kuiphof.
Henk overleed op 14 oktober 2013.
Afscheid Herman Stokmans
Op zondag 8 september nam Herma Stokmans afscheid als organist van het KruispuntOpenhuis in Apeldoorn.Een veelzijdig musicus die veel heeft betekend voor de
kerkmuziek, landelijk maar zeker ook in Apeldoorn. Als cantor, organist, componist, en
docent heeft Herman veel mogen bijdragen aan de kerkmuziek in de eredienst.
Ter ere van dit afscheid is aan collega's en oud leerlingen gevraagd een bewerking te
schrijven bij het lied van de Zwaan, een lied van ds. Hans Mudde. Tijdens de
afscheidsdienst is de bundel met verzamelde bewerkingen aangeboden.
De vereniging van kerkrentmeesterlijk beheer in in de Protestante kerk in Nederland kende
Herman een onderscheiding toe, het draaginsigne in goud met briljant wegens het
vervullen van de functie van organist gedurende 61 jaar.

Ad Krijger 50 jaar organist.
Ad Krijger vierde in 2013 zijn 50 jarig jubileum als organist. Ad is voorzitter van de afdeling
Gelderland en de tweede secretaris van het hoofdbestuur van de KVOK.
Cees van Ooyen 50 jaar organist
Op woensdag 13 maart wordt Cees van Ooyen vijfenzestig jaar. Tevens zal hij dit jaar zijn
gouden jubileum vieren als kerkmusicus.
In het ouderlijk huis van Cees, in de schaduw van de toren van de Hervormde Kerk in
Asperen, stond een harmonium waar vader en één van zijn zoons regelmatig op speelden.
Dit instrument had al gauw de belangstelling van Cees. Als kind van vijf kroop hij erachter,
kreeg van deze en gene wat aanwijzingen en hij maakte zich het spelen erop redelijk vlot
eigen. Toen hij een jaar of negen was, vulde de huiskamer zich vrijwel dagelijks met de
klanken van koralen en psalmen. Op twaalfjarige leeftijd kreeg hij orgelles van een vriend,
Bram Brinkman, en toen men in de gaten had dat Cees verslingerd was aan het orgelspel
en hoe serieus hij daarmee bezig was, kreeg hij niet veel later de sleutel van de
Gereformeerde Kerk in Asperen.
Op vijftienjarige leeftijd werd hij benoemd tot hulp-organist en later tot vaste organist van
deze kerk. Hier ontwikkelde hij zich verder tot een bekwaam kerkorganist. In 1974
behaalde hij zijn organistendiploma.
Hij studeerde harmonie, compositieleer en contrapunt bij Willem Strietman. Sinds 29
november 1980 is hij hoofdorganist van de Protestantse Gemeente in Beesd. Cees
bespeelt daar een tweeklaviers De Koff-orgel uit 1913. ‘Het is mijn orgel, ik kan ermee
lezen en schrijven’, aldus de jubilaris.
Cees voelt zich meer kerkmusicus dan kerkorganist. Hij heeft een niet te beteugelen drang
om te componeren, varierend van stukken voor orgel en trompet tot kamermuziek, van
meerstemmige koorwerken en een gitaarconcert tot balletmuziek. In het dagelijks leven is
hij onder andere balletpianist en hij heeft een orgel- en pianolespraktijk.
Terugkijkend op de afgelopen vijftig jaar ziet Cees het orgel als zijn hoofdinstrument, dat
dag in dag uit met hem mee-ademt. Viva la musica sacra!
HENK MOOIMAN
Onderscheiding voor Louw Talstra
Op 16 april is collega Louw. F Talstra in Apeldoorn onderscheiden: hij werd lid in de orde
van Oranje-Nassau. Als organist is Louw ongeveer 55 jaar actief, waarvan 28 jaar
verbonden aan de Wilhelminakerk in Apeldoorn Noord -Beemte Broekland. Louw Talstra is
als organist verbonden aan de Anglican Church Twente. Voor de GOV was Louw zestien
jaar actief als kring-secretaris in de regio Stedendriehoek.
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