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Geachte leden,

Voor de zomerstop hebben wij op zaterdag 
2 juni een dagexcursie ondernomen naar 
Utrecht. Daar bezochten wij de orgels in 
de Sint Willibrordkerk en de Geertekerk. 
We werden zeer vriendelijk ontvangen door 
onze gastheren, Bas Groenewoud en Wim 
van Vugt. Beiden vertelden interessante 
verhalen over het ontstaan van de kerken. 
Bas gaf een demonstratie op het orgel in de 
Willibrordkerk, Marieke heeft de registers 
van het grote orgel in de Geertekerk laten 
horen. Tussen de middag hebben wij 
gelunched in het bijzondere cafe Olivier, een 
voormalige kerk met een orgel (helaas niet 
meer in gebruik) op het balkon. Het was een 
zeer gezellige en geslaagde dag.  

 



Excursie op 1 september 2012

Op zaterdag 1 september bezoeken wij de 
Thomaskerk in Den Haag. Onze gastheer zal 
zijn de organist Jan van der Linden.

De Thomaskerk heette oorspronkelijk 
Paaskerk, vóór de ‘fusie’ met de 
Gereformeerde wijkgemeente Vredeskerk 
medio 90er jaren van de 20e eeuw.
Het orgel werd in 1953  gebouwd door de 
Firma D.A. Flentrop, Zaandam. Het Rugwerk 
werd in 1956 toegevoegd, het pedaal 
eerst in 1960; frontontwerp door dhr. G. 
Westerhout, de architect van de kerk. (bron: 
ingebruiknamefolder 1960)
 
1998/99 - Schoonmaak, herstel en 
herziening van de intonatie door Flentrop. Er 
werd een tremulant op het RW toegevoegd. 
(bron: Hervormd Den Haag, voorjaar 1999)
Mechanische toets- en registertractuur. 
Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: 
C-f1.
Op het liturgisch centrum stond vóór 2000 
een klein positief met het opschrift: N.D. 
Slooff me fecit Ouderkerk a/d IJssel 1981.
Dit positief is eigendom van Heleen v/d 
Weel, organiste van de Thomaskerk. Het is 
voor haar als huisorgel gebouwd in 1981 en 
enige jaren later in de Paaskerk/Thomaskerk 
geplaatst. De dispositie is:
MANUAAL: G-c’’’ Holpijp 8’ B/D., Roerfluit 
4’B/D., Woudfluit 2’ B/D. Geen pedaal (bron: 
eigen waarneming Aart de Kort, oktober 
1996)

 locatie excursie
 1 september 2012

aanvang 13.30 uur
Thomaskerk (PKN)
Harmelenstraat 108,
Den Haag

De ingang is aan de zijkant:
Abcoudestraat nr. 2

Foto Flentrop orgel 
boven en Marcussen-
positief rechts: Johan 
Groen

Najaar 2000 is in de Thomaskerk tijdelijk 
het Marcussenorgel uit de voormalige 
Sjalomkerk geplaatst. Dit koororgel is in 
1966 gebouwd door de firma Marcussen 
& Søn (Aabenraa, Denemarken) voor de 
Kloosterkerk in Den Haag. In 1987 plaatst 
de firma Fama & Raadgever (Utrecht) het 
over naar de herv. Sjalomkerk in Den Haag-
Loosduinen. Na sluiting van deze kerk wordt 
het in 2000 in de Thomaskerk geplaatst.
Dispositie
Manuaal: Gedakt 8’ bas/discant - Fløjte 4’ 
bas/discant - Oktav 2’ bas/discant - Scharf 1’ 
3 kor bas/discant - Dulcian 16’ bas/discant. 
Pedaal: aangehangen.
Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: 
C-g3. Pedaalomvang: C-f1

Bronnen: www.relikwi.nl en site Aart de Kort

Tot ziens op 1 september.
Mede namens Marieke en Emanuel.

groet,
Annemieke Verkerk
secretaris HOK

huidige Flentrop Hoofdorgel


