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Zaterdag 13 maart, Hervormde Kerk van Zuidbroek: gezamenlijke bijeenkomst 

van de KVOK-afdelingen Groningen en Fryslân plaats. Deze studiemiddag 

werd georganiseerd door orgelmakerij Van der Putten. Theo Jellema 

bespeelde de vier orgels: een Italiaans huisorgel,  een regaal (gebouwd door 

Willem Jan Hoevers – medewerker van de orgelmaker en tevens koster van 

de kerk), een klein Engels orgel (eveneens gerestaureerd door Willem Jan 

Hoevers) en het Freytag-Schnitger-orgel. De directeur van Bakker & 

Timmenga, Bert Yedema, gaf uitleg over de restauratie van het Schitger-

Freytag-orgel. Tijdens de koffiepauze hielden we een korte jaarvergadering. 

Er waren dit jaar geen bestuurswijzigingen. De middag werd bezocht door 

een grote groep mensen, waaronder 22 leden van de Friese KVOK-afdeling. 

 

Zaterdag 5 juni hielden we onze dagexcursie. ’s Ochtends bezochten we de 

Hervormde Kerk van Hasselt met als doel het door Rudolph Knol gebouwde 

orgel. Jelle Rollema demonstreerde het orgel met muziek van onder andere 

Ruppe en variaties over Psalm 43 van Klaas Bolt. 's Middags brachten we een 

bezoek aan de werkplaats van  Orgelmakerij Reil te Heerde, waar Han Reil 

een boeiende rondleiding verzorgde. Bij deze excursie waren zestien mensen 

aanwezig. 

 

Zaterdag 30 oktober hielden we een studiemiddag in de Hervormde Kerk van 

Tzummarum. Aanleiding voor deze studiemiddag was de nieuwe inrichting 

van de liturgische ruimte door ‘Bureau Pim van Dijk’. De plaatselijke predikant 

Tzummarum, ds. Bluemink, hield een over de ontstaansgeschiedenis en 

achtergronden van deze nieuwe liturgische opstelling. Naar aanleiding van 

daarvan ontstond een boeiende discussie.  

Na de pauze bespeelde Jelle Rollema het herstelde en van een nieuwe 

dulciaan voorziene Van Dam-orgel met muziek van Mendelssohn, Vierne en 

Loret. Bij deze bijeenkomst waren tien mensen aanwezig. 

 

In het afgelopen jaar overleden, voor zover bij het bestuur bekend, twee van 

onze leden: Annie Binnema – Michielen en bestuurslid Jack Frölich. 

Het bestuur vergaderde afgelopen jaar een keer.  


