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Mededeling   

Mededeling Mededeling nr. 448                         Den Haag, 14 februari 2017  

                       

     
(foto’s: Jan Roeleveld) 

 

Geachte leden, 

FEBRUARI EXCURSIE PROTESTANTSE KERK WARMOND 

Roelof Assies betoonde zich een enthousiast gastheer. In vogelvlucht werden een aantal aspecten 

van het orgel belicht. Daarna liet organist Jan Pieter Lanooy de verschillende stemmen voor 

zichzelf spreken. Vervolgens klonken variaties van Sweelinck een preludium van Bach. 
 

Het orgel werd door Lohman gebouwd voor de 

vorige kerk. Het past wat klank betreft 

uitstekend in de huidige kerk. Recent werd het 

orgel gerestaureerd door Flentrop. De registers 

sluiten mooi op elkaar aan en vormen een hecht 

geheel. Het bij de restauratie toegevoegde pedaal 

in een aparte kas is beslist een verrijking. Veel 

stijlperioden komen goed tot hun recht. Aart de 

Kort verraste ons op een improvisatie over ” In 

dir ist Freude”.  

Beneden in de kerk geven de kerkbanken met 

een hoog rugschot uit de neogotiek de ruimte een 

intieme sfeer. Na het gespeel werd er door de 

gastheer een glas orgelwijn geschonken zodat de 

spreuk ”geen klank zonder drank” opnieuw 

werkelijkheid werd. 
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ORGEL ZORGVLIETKERK 

Maarten Rog berichtte het volgende.  

Op zondag 22 januari 2017 is het Ahrend & Brunzema-orgel uit de voormalige Zorgvlietkerk te 

Scheveningen in de Katholieke St. Marienkirche te Leer Loga in gebruik genomen. 

Op uitnodiging van het kerkbestuur is ondergetekende daar aanwezig geweest. 

Ik kan zeggen dat het een heel bijzondere middag is geweest met een inzegening van het orgel, 

toespraken en een orgelconcert. Het moet worden gezegd dat het orgel daar op zijn plaats is gekomen. Het 

heeft daar een prachtige allure en mooie klank. Het kerkbestuur is heel blij dat het Ahrend & Brunzema-

orgel in de St. Marienkirche is gekomen ter vervanging van een elektronisch orgel. 

Tijdens het orgelconcert was de gehele kerk gevuld met concertbezoekers. 

w.g. Maarten Rog. 

 

MAARTEXCURSIE OUDHOORNSE KERK ALPHEN AAN DEN RIJN 

De excursie op 3 maart is naar het orgel van de Oudhoornse Kerk in  Alphen a.d. Rijn. Hier staat een 

instrument gebouwd door H.H. Hess uit Gouda. Het orgel werd op 10 juni 1783 feestelijk in gebruik 

genomen. Er werd in de loop der tijden door verschillende orgelbouwers aan het orgel gewerkt. Tenslotte 

werd in 1976 het orgel gerestaureerd door de firma Flentrop. Bij deze restauratie werd het orgel 

uitgebreid met een vrij pedaal. In 2000-2001 volgde een restauratie door Van Eeken. Tenslotte verving 

Van Eeken in 2009 de Fagot van het pedaal. Onze gastheer zal de organist van de kerk Ad Hesseling zijn.

 

Hoofdwerk C-f3 Bovenwerk  C-f3 Pedaal C-d1 Nevenregisters 

Bourdon 16 

Praestant 8 

Holpyp 8 

Oktaaf 4 

Quint 3 

Super Octaaf 2 

Cornet V d 

Mixtuur III-IV b/d 

Trompet 8 b/d 

Rhoerfluyt 8 

Gemshoorn 4 

Qunintfluit 3 

Preastant 2 

Sexquialter II 

Vox Humana 8 

 

Bourdon 16        

Prestant 8 

Fagot 16 

 

HW-BW b/d 

P-HW 

 

Tremulant  

 

 

 

Het adres van de kerk is:  

Oudhoornseweg 90 

2401 LC Alphen aan den Rijn 

Aanvang 13.30 uur 

 

APRILEXCURSIE EN JAARVERGADERING 

Gezien de afwezigheid van uw secretaris tijdens de maartexcursie 

wordt de ledenvergadering op 1 april gehouden. De locatie 

hiervoor zal Voorschoten zijn. Louise Hillen zal ons voor de 

veragdering ontvangen in het de pastorie. Daarna zullen we koers 

zetten naar de H. Laurentiuskerk. In deze kerk bevindt zich een 

orgel dat in eerste aanleg van Johannes Mitterreither is.Tussen 

2007 en 2009 werd het orgel gereconstrueerd door de 

orgelbouwer Verschueren. Nadere gegevens vindt u in de 

volgende HOK-mededelingen. 

 

Met vriendelijke groet,                      

Jan Roeleveld 

secretaris 


