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Geachte leden, 

 

Zaterdag 2 maart j.l. waren we te gast rond het recent gereviseerde en gemoderniseerde orgel van het 

Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan. Na een korte jaarvergadering, waarover later meer, werd 

het orgel geïntroduceerd door Yvonne Bouwman. Yvonne heeft zich na afloop meteen gemeld als nieuw 

lid van de HOK, nogmaals van harte welkom.  

 

 
 

Introductie van het Strunck-orgel door Yvonne Bouwman (Foto: Marien van den Bos) 

 

Ledenvergadering 

De korte ledenvergadering diende twee doelen: in de eerste plaats het verschuiven van het tijdstip van de 

jaarvergadering waar de jaarstukken ter beoordeling worden voorgelegd. In de loop van de jaren was het 

tijdstip opgeschoven naar de herfst, terwijl het vroege voorjaar aanzienlijk praktischer is. Dat is bij deze 

gerealiseerd. In de tweede plaats gaf deze extra vergadering de mogelijkheid om de nieuwe concept-

statuten van de vereniging te beoordelen en in te voeren. Deze statuten werden met algemene stemmen 
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aangenomen en zijn sinds 2 maart 2013 van kracht. Meer over de besluitvorming rond de statuten in 

bijgaande notulen. 

 

Excursie april 

Op 6 april worden we om 13.30 uur verwacht in de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noorderwierstraat 199 

te Loosduinen/Den Haag. Gastheer is de organist van de kerk, Christian Hutter (zie evt. 

www.christianhutter.nl voor meer informatie). 

 

Het orgel in de Ontmoetingskerk in Den Haag is van oorsprong een mechanisch oud-Engels orgel uit 

1885, gemaakt door Peter Conacher & Co (The Old Firm) te Huddersfield. Het werd door de orgelmakers 

Louis J. Kramer & Zn. verbouwd en gerestaureerd. De oplevering in de Ontmoetingskerk vond plaats op 

vrijdag 3 juni 1988. (Hiervoor had er een elektronisch orgel gestaan.) 

 

De dispostie van het orgel is als volgt: 

Manuaal I Manuaal II (met zwelkast) Pedaal 

Praestant 8′ Praestant 8′ Bourdon 16′ 

Gedekt 8′ Roerfluit 8′ Gedekt 8′ 

Dulciana 8′ Salicionaal 8′ Octaaf 8′ 

Octaaf 4′ Celeste 8′ Octaaf 4′ 

Fluit harm. 4′ Gemshoorn 4′ Trombone 16′ 

Quint 3′ Nasard 3′ 
 

Octaaf 2′ Piccolo 2′ Koppels 

Cornet 3 sterk Trompet 8′ Manuaal I – Manuaal II 

Mixtuur 4 sterk Hobo 8′ Pedaal – Manuaal I 

 
Tremulant Pedaal – Manuaal II 

 

 

Tot ziens op 6 april. 

 

Met vriendelijke groet, ook namens Marieke en Emanuel, 

 

Marien van den Bos (secretaris) 
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