Verslagen bijeenkomsten KVOK afdeling Overijssel 2010
16 januari 2010
We waren te gast in Tubbergen, in de Protestantse Kerk en in de R.K. Basiliek. In de Protestantse Kerk
werden we ontvangen met een kop koffie en een plak krentewegge.
De gastheer van die dag, Hans Stege, stelde ons het orgel van de Protestantse Kerk voor. Hierna
mochten de deelnemers (10 in totaal) zelf het orgel bespelen.
Daarna gingen we naar de R.K. Basiliek. Hier hield Hans Stege een presentatie over het Gregoriaans
en aan Gregoriaans gerelateerde orgelmuziek.
In deze kerk staan drie orgels: het hoofdorgel van Maarschalkerweerd, een koororgel (ook van
Maarschalkerweerd, niet bruikbaar) en een kistorgel.
13 februari 2010
Wim de Just, organist van de Hervormde Kerk in Olst hield deze dag een workshop over improvisatie
in zijn ‘eigen’ kerk in Olst. Aan 5 deelnemers werd de workshop gepresenteerd. Verschillende
vormen van improvisatie kwamen aan bod.
1 mei 2010
Op de dag van de arbeid waren we te gast in de Gereformeerde Kerk te Kampen.
In deze kerk staat een orgel die een metamorfose heeft ondergaan. De oude situatie was dat de
speeltafel op de zijgalerij stond. Het positief van het ‘oude’ orgel is nu als rugwerk uitgevoerd,
waarachter een nieuwe speeltafel staat met mechanische tractuur.
De gastheren Herman Kamp en Harry Hamer introduceerden het orgel met Psalm 24 van Antoni van
Noort, Psalm 34 van Cor Kee en Psalm 42 van Feike Asma, Jesu meine Freude van Bastiaans en
Merck toch hoe sterk van Cor Kee.
Die dag waren er 10 deelnemers.
30 oktober 2010
Wim Wagenaar van de Hervormde Kerk in Wapenveld ontving de 8 deelnemers die meer wilden
weten over de kerk, het orgel en Martin Luther.
Omdat 31 oktober Reformatiedag is hebben wij als bestuur Jan Smelik uitgenodigd om een lezing te
geven over Luther.
Na de lezing kwam het orgel aan bod. Dit orgel komt uit de voormalige Noorderkerk te Groningen en
is door Orgelmaker Reil gerestaureerd en overgeplaatst naar Wapenveld.
27 november 2010
Gereformeerde Kerk Staphorst was de locatie waar we met 7 deelnemers te gast waren. De
gastheren waren de organist van de kerk, Wiebe Hoekstra en de predikant Wim Molenaar.
Wiebe Hoekstra heeft verteld over de historie van het orgel en Wim Molenaar vertelde over de
diverse denominaties in Staphost en Rouveen.
Voor de pauze werd door 5 organisten Adventsmuziek gespeeld, na de pauze speelden 4 organisten
vrije werken.

