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Het jaar 2009 was voor de provincie Gelderland het jaar van de fusie. De afdeling Gelderland van 
de KNOV en de GOV/VvKm kringen Midden Nederland en de Graafschap zijn na een enquête 
onder de leden gekomen tot een fusie. In een oprichtingsvergadering op 14-11-2009 in de grote 
kerk van Epe werd deze fusie een feit. 
 
Als voorbereiding op deze fusie is er een enquête gehouden onder de leden in Gelderland, hierop 
zijn 21 reacties gekomen. Deze reacties zullen worden meegenomen in de activiteiten die in de 
toekomst georganiseerd gaan worden. 
 
Ruim 50% van de ge-enquêteerden  stemde voor 2-3 afdelingen in de provincie Gelderland. Om 
meerdere afdelingen per provincie te realiseren is er behoeft aan voldoende bestuursleden, uit de 
enquête is ook gebleken dat er weinig animo is om plaats te nemen in het bestuur. Om deze reden 
hebben de huidige bestuursleden besloten om te komen tot 1 afdeling: Gelderland.  
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat deze afdeling globaal wordt verdeeld in drie gebieden: het 
Rivierengebied, de Veluwe en de Achterhoek.  
Er worden 6 activiteiten per jaar georganiseerd, in ieder gebied 2 activiteiten. Uiteraard is iedereen 
welkom, ook van buiten de provincie grenzen. 
De huidige bestuursleden wonen verspreid over deze 3 gebieden, zij het dat Alard Fledderus net 
buiten de provincie grenzen woont, niemand ziet dit als een bezwaar.  
Doelstelling is om de activiteiten te organiseren in de oneven maanden en wel in het 2e 
weekeinde. Afgeweken kan worden in het geval dat een kerk of een inleider niet beschikbaar is in 
dit weekeinde.  
 
Door de voormalige afdelingen zijn alleen door de kring Midden Nederland activiteiten 
georganiseerd in 2009. 
Deze activiteiten waren verdeeld over de provincie. Gemiddeld mochten wij 13 personen 
verwelkomen, wij zijn hier niet ontevreden mee. 
 
Op 18 April waren wij te gast in de Mariakerk in Apeldoorn. We bezochten en bespeelden hier het  
Pereboom & Leijser orgel, gebouwd in 1897 en in 2008 gerestaureerd door de firma Pels en van 
Leeuwen. Als inleider was uitgenodigd Huub Ummels Historicus in Apeldoorn en nauw betrokken 
bij kerk en orgel. 
  
Op zaterdag 11 juli waren wij welkom in de Walburgkerk te Zutphen. In aansluiting op het 
marktconcert van Klaas Stok, de organist van deze kerk, werden de 3 orgels van deze kerk 
toegelicht en bespeeld door Klaas Stok. Ook hadden wij uitgebreid de gelegenheid het Bader orgel  
te bespelen 
 
Op 5 september kwamen we samen in de Grote Kerk van Apeldoorn.  
Jan van Gijn hield voor ons een inleiding houden n.a.v het eerste deel van sonate I van Felix 
Mendelssohn Bartholdy. " Dit eerste deel uit sonate I heeft een bijzondere betekenis. Voor 
Mendelssohn was deze creatie een uitlaatklep om uiting te geven aan zijn grote zorg om de 
gezondheid van zijn jongste zoon Felix, die zeer ernstig ziek was.  
Aansluitend was er de gelegenheid voor de aanwezigen om zelf een werk van Felix Mendelssohn 
Bartholdy. te spelen.  
 
Op 14-11-2009 was er een gezamenlijke oprichtingsvergadering in Epe. 
Na deze vergadering volgde een inleiding door de heer van Waveren, één van de  organisten   van 
het “Meere orgel” van de dorpskerk van Epe. 



Dit orgel is gereconstrueerd door de fa. Reil tot het orgel zoals nu hier staat opgesteld.  
Na de inleiding was er de gelegenheid voor de aanwezige organisten om zelf het orgel te 
bespelen. Er werd literatuur gespeeld van diverse componisten, het orgel bewijst zich hiermee als 
een fraai “allround” instrument. 
 
Jan van den Brand 


