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Geachte leden,

Op zaterdag 4 februari 2012 is een bezoek 
gebracht aan de PKN kerk De Leidraad te 
Leidschenveen, met als gastheer Hans 
de Jong. De bijeenkomst verliep goed en 
was gezellig. Aanwezig waren acht leden, 
inclusief gastheer Hans de Jong, dus eigenlijk 
negen leden. Het was lekker warm in de 
kerkruimte, dat was mooi meegenomen! 
Het in uitbundig rozerood geschilderde orgel 
bekoorde met karaktervolle registers die in 
de huiselijk aandoende, lichte ruimte tot 
hun recht kwamen. Hans de Jong vertelde 
uitgebreid hoe het orgel door hemzelf met 
hulp van vrijwilligers is gedemonteerd, 
hersteld en opnieuw is opgebouwd.
Met dank aan Marieke en Carel voor verslag 
en foto’s.

Excursie Schipluiden 3 maart 2012.

Op 3 maart gaan wij naar de Hervormde 
Kerk te Schipluiden. Onze gastheer daar 
zal Henk Lemckert zijn. Hij zal van tevoren 
kort wat vertellen en een aantal registraties 
al impoviserend laten horen. Er zullen een 
aantal boekjes over de kerk en over het 
orgel (prijzen € 2,50 en € 5,00) beschikbaar 
zijn voor de liefhebber. 



 locatie excursie
 3 maart 2012

aanvang 13.30 uur
Hervormde kerk
Schipluiden

Het adres van de kerk (voor Tom Tom) 
is: Dorpsstraat 3, 2636 CB Schipluiden. 
Er is parkeerruimte naast de kerk.

Eindtijd 16.00 uur

Dispositie orgel:
 
     

 
 

Tot ziens op 3 maart!
groet, Annemieke Verkerk

secretaris HOK

HOOFDWERK

Manuaal 1:
Viool 8 vt
Holpijp 8 vt
Fluit 4 vt
Prestant vt
Bourdon 16 vt (disc)
Octaaf 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3 a 4 st
Trompet 8 vt

DWARSWERK

Manuaal 2:
Roerfluit 8 vt
Roerfluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Nasard 2 2/3 vt
Terts 1 3/5 vt
Dulciaan 8’

Tremulant

PEDAALWERK

Pedaalklavier:
Subbas 16 vt
Basson 16 vt
 
Kopp.Ped +1
Kopp. Ped +2
Manuaalkoppel

Komende excursies,

Let op. In verband met Pasen is de volgende 
excursie  niet in april maar op 31 maart 
(Oude Kerk, Naaldwijk). Op 5 mei is een 
excursie gepland naar de Grote Kerk te Den 
Haag (onder voorbehoud dat de kerk op die 
dag niet verhuurd wordt, want daar wordt 
voorrang aan gegeven).
 


