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Jaarverslag van de KVOK afdeling Drenthe 2018. 

Op 10 maart 2018 hebben we onze jaarvergadering gehouden bij de Koepelkerk te Smilde. In 

de ochtend hebben we een bezoek gebracht aan het Vermeulenorgel in Hoogersmilde. De 

jaarvergadering werd ’s middags geopend door onze voorzitter Henk de Haan. De 

jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester over 2017 zijn tijdens de 

jaarvergadering besproken en goedgekeurd. Tevens werd het voorlopig programma voor 2018 

doorgenomen en van enkele wijzigingen voorzien. 

Leo Ridderbos doet verslag van zijn bezoek aan de vergadering van alle afdelingen op 24 

februari 2018: 

-De gemiddelde opkomst van de het aantal deelnemers bij excursies is vergelijkbaar met die 

van de afdeling Drenthe.  

-Wel wordt opgemerkt dat het in toenemende mate een tendens wordt dat kerken veel geld 

vragen voor het beschikbaar stellen van een orgel tijdens een excursie.  

-De discussie rond het samenvoegen van beide bladen (Het Orgel en Muziek&Liturgie) wordt 

opgeschort. 

Als afdeling Drenthe kunnen we terugkijken op een mooi “orgeljaar” met een gemiddelde 

opkomst van 14 personen bij de excursies. 

Tijdens de rondvraag bedankt dhr. Dekker het bestuur voor het organiseren van de excursies. 

Dhr. Timmer geeft aan dat hij zich als gast erg thuis voelt bij onze bijeenkomsten. 

Na de jaarvergadering hebben we het Van Oeckelenorgel (1841) van de 

Koepelkerk  bespeeld. In het onderstaand overzicht staan de overige activiteiten die de 

afdeling Drenthe in 2018 heeft georganiseerd. Voor meer details over de bezochte orgel 

verwijs ik u naar:http://kvok.nl/afdeling_drenthe.html 

21 april 2018: Orgelexcursie naar Noordbroek (Protestantse kerk), Appingedam (Nicolaïkerk) 

en Zeerijp (Jacobuskerk). 

30 juni 2018: Bezoek aan de orgelmakerij Mense Ruiter in Ten Post en orgelexcursie naar 

Saaxumhuizen (Hervormde kerk), Ezinge (Torenstraatkerk). 

15 september 2018: Orgelexcursie naar Mantgum (Mariakerk), Easterlittens (Hervormde 

kerk) en Jorwert. 

17 november 2019: Orgelexcursie naar Nieuwleusen (HHK gemeente Rehoboth, Geref.kerk 

Vrijgem. De Voorhof en PKN gemeente Maranathakerk). 
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