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Jaarverslag van de KVOK afdeling Drenthe over 2011.
Op 29 januari 2011 hebben we onze jaarvergadering gehouden bij de Ned. Herv. kerk te
Hollandscheveld. In de ochtend werd een bezoek gebracht aan het BAG-orgel in de RK-kerk
te Slagharen. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2010 werden
besproken en goedgekeurd. Het voorlopig programma voor 2011 werd doorgenomen.
Aansluitend aan de vergadering heeft onze voorzitter H. de Haan een dia-presentatie
gehouden van de excursies uit 2010.
Op 5 maart hebben we een drietal orgels bezocht in Musselkanaal (Van Gelder-orgel in de
voormalig Gereformeerde kerk), Stadskanaal (Van Vulpen-orgel in de Vrijgemaakt
Gereformeerde kerk) en Nieuwe Pekela (Ned. Herv. kerk).
Op 9 april hebben we onze jaarlijks “Duitsland”-excursie gehouden. Deze keer hebben we
drie orgels bezocht in omgeving van Oldenburg. Het eerste orgel bezochten we in
Wardenburg (orgel gebouwd door Johann Dietrich Busch uit 1737), daarna gingen we door
naar Ganderkesee, alwaar we het bekende Schnitger-orgel uit 1699 mochten beluisteren. Tot
slot kwamen we in Berne. Hier hebben we het orgel van von Lampeler uit 1596 mogen
bespelen.
De excursie op 28 mei was naar Kampen. Hier hebben we een bezoek gebracht aan de
orgelmakerij van Kaat en Tijhuis. Tevens hebben we een tweetal orgels van Kaat en Tijhuis
bezocht, het orgel in de Noorderkerk te Kampen en het orgel van de Hoeksteen in
IJsselmuiden.
Op 3 september zijn we afgereisd naar Friesland om aldaar drie orgel te bezoeken. Het eerste
orgel was het instrument in de St. Nicolaaskerk te Blije, gebouwd in 1870 door Lambertus
van Dam, daarna gingen we door naar de Godeharduskerk in Marrum (Hillebrand-orgel uit
1831). Tot slot kwamen we aan in Ferwerd, alwaar we het orgel in de St. Martinuskerk
konden bezoeken (Verschueren, 1983)
Op 22 oktober hebben we het orgel in de Kruiskerk te Diever bezocht. Dit orgel, gebouwd
door de firma A. Nijsse & Zoon, is in maart 2011 in gebruik genomen.
Daarna brachten we een bezoek aan het orgel in de Hervormde Kerk te Diever, dit betreft een
van orgel van Petrus van Oeckelen gebouwd in 1845 (oorspronkelijk voor de kerk van
Tjamsweer). Na de lunch reisden we naar Dwingeloo om nog twee orgels te beluisteren te
bespelen, het Nijsse-orgel (1991) in de Brug-Es kerk en het van Gelder-orgel (1886) in de
Nicolaaskerk.

Op 19 november hadden we een excursie naar de provincie Groningen. Tijdens deze laatste
excursie van 2011 bezochten we een viertal orgels. Als eerste het van Oeckelen-orgel uit 1895
in de Hervormde Kerk te Slochteren, vervolgens gingen we door naar het orgel van de
Hervormde Kerk te Schildwolde (Roelof Meijer, 1868). Na de lunch kwamen we aan bij de
Hervormde Kerk te Hellum, waar we konden genieten van het orgel van Hendrik Huis uit
omstreeks 1661. Tot slot gingen we terug naar Schildwolde. Hier bezochten we het orgel van
de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk (Vermeulen, 1911).

