
Jaarverslag 2011 van de KVOK afd. Utrecht en Z.O. Flevoland 

 

5 februari - ALV in kerkelijk centrum Goede Reede te Almere-Haven. 

De eerste officiële ontmoeting tussen leden uit Utrecht en Flevoland. Tijdens de vergadering wordt 

vastgesteld dat het netwerk dat ontstaat door deze samenwerking positief kan werken. We kunnen 

ervaringen delen en samenwerken waar mogelijk. Er wordt geïnventariseerd wie welke inbreng zou 

kunnen/willen leveren. We hebben een interessante orgeldemonstratie op het Verschueren orgel 

door Han Siertsema.  Afsluiting met een Nieuwjaarsborrel. 

7 mei – Bezoek aan het van Eeken orgel in de Noorderkerk in Rijssen.  Van Eeken hield een boeiend 

betoog over de tot standkoming van dit instrument. Hoe maak je een orgel voor de liturgische 

praktijk van de Ger. Gem. in een akoestisch lang niet optimale ruimte. Een orgel bovendien waarop 

een groot repertoire tot klinken is te brengen. Een indrukwekkende presentatie i.s.m. de organist van 

deze kerk, Jan-Geert Heuvelman. De opkomst was niet al te groot, minder dan 10 leden. 

18 juni – ALV van de KVOK in Utrecht. Huishoudelijke vergadering, voorafgegaan door een 

orgelbespeling van Willeke Smits, die hiermee Sebastiaan ’t Hart verving, in de Lutherse Kerk. 

Vervolgens twee middagconcerten in resp. de Pieterskerk met een bespeling op de twee orgels door 

Gerben Budding en een afsluitend concert door Willeke Smits i.s.m. Monique van der Hoeven, zang, 

in de St. Willibrordkerk. 

10 september – Nationale Orgeldag in samenwerking met de Stichting Utrecht Orgelland. Dit was 

een orgeltocht die ook per fiets te maken was in de Lopikerwaard. Jaap Jan Steensma hield bij elk 

orgel een inleiding, waarbij de historie van de instrumenten werd toegelicht. Achtereenvolgens 

werden de volgende orgels bezocht: Montfoort Ned. Herv. Kerk, Benschop Ned. Herv. Kerk, Lopik 

Ned. Herv. Kerk, Jaarsveld Ned. Herv. Kerk en IJsselstein RK basiliek. De orgels werden bespeeld door 

Joletta Bok en Seline Haalboom. In IJsselstein zorgde Willeke Smits voor de afsluitende bespeling. 

5 november – Zingen met de Heiligen. Zangfestijn n de St. Willibrordkerk in Utrecht. Dit is door 

diverse omstandigheden niet doorgegaan.  

Het bestuur is in maart en in juli bijeen geweest om te vergaderen. 

 

 


