Jaarverslag over het jaar 2017 KVOK Afdeling Groningen.
Jaarvergadering.
-Op 21 januari vond de jaarvergadering plaats in de Mariakerk te Uithuizermeeden. Na het
huishoudelijk gedeelte hield Stef Tuinstra een inleiding over de recente restauratie (2015) van het
Hinszorgel. Tuinstra was adviseur bij de laatste restauratie, uitgevoerd door de orgelmakers Reil. O.a.
het verschil tussen de vroege en late Hinszorgels kwam ter sprake, en ook wat er aangepast is bij de
laatste restauratie, die eigenlijk een complete, nieuwe restauratie was en geen aanvulling op de
vorige restauratie door de gebr. Van Vulpen in 1970. Met name de mensuren en samenstelling van
de Mixtuur en de sesquialter, en de tongwerken behoefden correctie. Ook is er een complete nieuwe
windvoorziening gerealiseerd. Tuinstra demonstreerde het orgel aan de hand van improvisaties en
werken van Marpurg en Mozart
-Op 23 juni vond een excursie plaats naar orgels in de omgeving van Hoogezand-Sappemeer. De
orgels van de Ontmoetingskerk (Standaart 1918), gerestaureerd in 2011 door de orgelmakerij van der
Putten, Doopsgezinde kerk (G.W.Lohman 1855/P van Oeckelen 1866), gerestaureerd in 2014 door de
fa Mense Ruiter en de Koepelkerk (P van Oeckelen en Zn 1875), gerestaureerd in 2009-2010 door de
orgelmakerij Sicco Steendam, werden bezocht. Bestuurslid Vincent Hensen demonstreerde de orgels,
waarna iedereen de gelegenheid kreeg om de orgels te bespelen. Vooraf vertelde Vincent eerst het
een en ander over het ontstaan van de plaats Sappemeer en de omgeving. Het dorp is genoemd naar
het Sapmeer of Duivelsmeer. Dit liep (net als het Kleine Sapmeer ten zuidoosten ervan) leeg nadat in
1618 het Winschoterdiep tot aan dat meer was doorgetrokken. Het graven van het kanaal gebeurde
om het veengebied ten oosten van de stad Groningen te gaan ontginnen.
-Op 9 december vond een studiemiddag plaats bij de orgelmakers Mense Ruiter in Ten Post, het ging
hier om een praktische middag orgelbouw. Na uitleg door de orgelmaker Dolf Tamminga konden we
zien aan welke orgels werd gewerkt (o.a. Van Oeckelenorgel Garmerwolde, en van Oeckelenorgel van
de voormalige Herv. Kerk van Garsthuizen welk instrument in de kerk van Oldenzijl zal worden
geplaatst). Hierna gingen we naar de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Schildwolde alwaar we
praktisch bezig gingen met o.a. het stemmen van tongwerken, dit alles onder de deskundige leiding
van Dolf Tamminga en Jehudi Esenkbrink (stemmer bij Mense Ruiter).
Alle activiteiten, inclusief de jaarvergadering, werden goed bezocht, en in samenwerking met onze
zustervereniging VGK georganiseerd. We zijn verheugend dat de trend van een betere opkomst, die
zich een aantal jaren geleden heeft ingezet, blijft. Wij streven ook naar een zo gevarieerd mogelijk
aanbod voor onze leden.
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar vier keer.
Helaas heeft de secretaris, Roelof Kuik besloten om zijn lidmaatschap van het bestuur te beëindigen.
Ties Wildeboer heeft daarom het secretariaat volledig overgenomen. Henk de Vries blijft voorzitter
en Vincent Hensen bestuurslid. We hebben als overgebleven bestuursleden besloten om tot de
jaarvergadering het bestuur in de huidige samenstelling van 3 leden te handhaven, en in tussentijd
op zoek te gaan naar kandidaten om het bestuur weer op sterkte te brengen
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