Jaarverslag van de KVOK afdeling Drenthe 2014.
Op 25 januari 2014 hebben we onze jaarvergadering gehouden bij de Hervormde Kerk te Rolde. In de ochtend werd
eerst een bezoek gebracht aan het orgel van de Jacobuskerk te Rolde. De jaarvergadering werd ’s middags geopend
door onze voorzitter Henk de Haan. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2013 zijn tijdens
de jaarvergadering besproken en goedgekeurd. Tevens werd het voorlopig programma voor 2014 doorgenomen.
Aansluitend aan de vergadering heeft onze voorzitter een dia-presentatie gehouden van de excursies uit 2013.
Op 8 maart hebben we een excursie gehouden naar Veendam en Wildervank.
We hebben het orgel van de Grote Kerk van Veendam bezocht. Het betrof een orgel van de firma Faber & Dienes in
een oude kas van Timpe. Tevens hebben we een bezoek gebracht aan het orgel van “De Kandelaar” in Veendam. Dit
was een instrument van Kaat en Tijhuis uit 1992. ’s Middags waren we welkom bij de Grote Kerk te Wildervank, waar
we het Walckerorgel uit 1913 hebben bezocht.
De excursie op 12 april was naar Boksum, Franeker en Kimswerd.
In Boksum brachten we een bezoek aan het orgel uit 1798 gebouwd door Lambertus van Dam.
In Franeker hebben we het orgel van Van Dam in de Grote- of Martinikerk bezocht.
De excursie eindigde in Kimswerd, alwaar we een bezoek hebben gebracht aan het orgel gebouwd door Willem
Hardorff in de Hervormde Kerk.
Op zaterdag 24 mei hebben we een orgelexcursie naar Genemuiden georganiseerd.
’s Ochtends waren we in Jachin en Boaz kerk van de Gereformeerde Gemeente.
Hier bezochten we het orgel dat gebouwd is door Hendriksen & Reitsma.
’s Middags waren we in de Grote Kerk van Genemuiden. Het orgel in de Grote Kerk stamt uit 1885 en is gebouwd
door de orgelbouwer Zwier van Dijk uit Kampen. Later heeft het diverse restauraties ondergaan, o.a. door de firma
Verschueren uit Heythuyzen. De excursie eindigde in de Gereformeerde Kerk van Genemuiden. Hier bezochten we
het orgel dat in 1977 gebouwd werd door de firma Gebr. Van Vulpen.
Op 11 oktober 2014 hadden we een orgelexcursie naar Steenwijk, Kolderveen en Havelte.
Het orgel van de Kleine Kerk te Steenwijk hebben we op die dag als eerste bezocht. Het betrof een Van
Oeckelenorgel uit 1880.
Daarna zijn we naar de Hervormde Kerk van Kolderveen gereisd. Hier waren we welkom bij het orgel van Petrus van
Oeckelen. Het is vermoedelijk rond 1867 gebouwd.
Tot slot zijn we naar Havelte gegaan, waar we het orgel van de Clemenskerk hebben bezocht.
Op zaterdag 15 november hadden onze laatste orgelexcursie van 2014 naar Zweeloo, Westerbork en Beilen.
’s Ochtends waren we welkom in de Hervormde Kerk van Zweeloo. Het orgel is gebouwd door Jan Proper uit
Kampen, waarschijnlijk in 1904.
’s Middags hebben we een bezoek gebracht aan het orgel van ‘De Voorhof’ te Westerbork. Het betrof een orgel van
Mense Ruiter dat in 1976 nieuw gebouwd is.
Ter afsluiting zijn we naar het orgel van ‘De Pauluskerk’ te Beilen gegaan. Dit orgel is gebouwd door de firma
Leeflang in 1959.
Opvallend was dat de excursies in het najaar goed bezocht waren met ongeveer 20 deelnemers per excursie. We
hopen dat deze trend het komend jaar zal doorzetten.

