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Geachte leden, 

 

BETHELKERK BODEGRAVEN 

Op de zonnige zaterdagmiddag van 2 mei brachten we een bezoek aan de Bethelkerk in 

Bodegraven. Een moderne lichte kerk. We werden met koffie of thee ontvangen door de organist 

van de kerk Hans Pors. Wie bij het binnenlopen van de kerk achterom kijkt, ziet op de galerij het 

sierlijke front van het nieuwe Reil-orgel.  

 

Hans Pors demonstreerde het 

orgel op zeer kundige wijze door 

een geïmproviseerde 

varieatiereeks over psalm 86. 

Hierbij kwamen allerlei 

registraties aan bod. De 

orgelmaker heeft het orgel heel 

goed afgestemd op de ruimte. In 

de kleine registraties is het orgel 

bijna kamermuzikaal. In de grote 

registraties heeft het de nodige 

gravität. Aan alles is te horen dat 

de klankgeving de nodige 

aandacht heeft gehad.  Er is dan 

wel met een schuin oog naar de 

orgelbouwer Van Dam gekeken, 

in de eerste plaats staat hier een 

orgel van Reil. Het orgel heeft 

een prettige speelaard. De iets van 

gelijkzwevend afwijkende 

stemming ligt prettig in het 

gehoor. Voor spelers en 

luisteraars was het een mooie 

ervaring. 
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(Foto´s: Marien v.d. Bos) 
 

 

JUNI EXCURSIE 

Voor de juni excursie zijn heel wat orgels voorbijgekomen. In de meeste kerken waren we welkom 

maar niet op de beoogde 6 juni. In meerdere gevallen was er sprake van een CD opname. In andere 

gevallen ging het om een generale koorrepetitie, een korenfestival, een huwelijksmis of simpelweg 

het openstellen van de kerk.  

 

Tenslotte hebben we een bijzondere bestemming 

gevonden! We bezoeken op 6 juni het 

Vollebregt-orgel in de Catharinakerk in  

‘s-Hertogenbosch. Deze kerk zal waarschijnlijk 

op 1 juli a.s. worden gesloten. Wat er met de 

kerk en het orgel gaan gebeuren is nog niet 

bekend. Het is voorlopig de laatste gelegenheid 

om dit prachtige orgel te kunnen bespelen. De 

titularis van de kerk Willem Hörmann zal ons 

ontvangen. Het adres van de kerk is 

Kruisbroedershof 4 5211 GX in  

´s –Hertogenbosch. De ingang is aan de 

linkerzijkant van de kerk. Let op: omdat er om 

17.00 uur een dienst is begint de excursie om 

13.00 uur.  

Parkeren in de binnenstad is niet eenvoudig. 

Rekent u op wat extra tijd. Er zijn verschillende 

parkeergarages en u kunt gebruikmaken van een 

parkeerterrein buiten de binnenstad in 

combinatie met een busje. Zie hiervoor de 

beschikbare informatie op internet.  

De orgelmaker Johannes Vollebregt neemt een 

heel eigen plaats in binnen het Nederlandse 

orgellandschap. Hij was geschoold in Noord 

Nederland. Later verhuisde hij naar Brabant 

waar hij een heel eigen stijl ontwikkelde. Hij 

werkte samen met zijn zoon Jacobus. De familie 

Vollebregt kerkte in de Catharinakerk. Het orgel 

is zijn grootste instrument en werd opgeleverd in 

1851. In 1914 werd de kerk verbouwd. Bij deze 

gelegenheid werd het orgel verplaatst door 
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Maarschalkerweerd naar een nieuwe galerij 

achter het hoogaltaar. Helaas moesten hierbij de 

pedaaltorens worden ingekort zodat behalve het 

belemmerde gezicht op het front ook de 

verhoudingen wijzigden.  

Zie de oude foto. In 1956 en 2007 werd het orgel 

door Verschueren gerestaureerd. 

  

                         
(Foto: www.brabantorgel.nl) 
 

 

Hoofdwerk C-f3 Borstwerk C-f3 Bovenwerk C-f3 Pedaal C-f1 Koppelingen 

Prestant 16 

Bourdon 16 

Prestant 8 

Holpijp 8 

Octaaf 4 

Roerfluit 4 

Quint 2 2/3 

Octaaf 2 

Mixtuur III-IV 

Cornet V disk. 

Fagot 16 

Trompet 8 

 

Gedekt 8 

Prestant 4 

Gemshoorn 4 

Nachthoorn 2 

Flageolet 1  

Tertsmixtuur III-IV  

Kromhoorn 8 

Salicionaal 8  

Roerfluit 8 

Quintadeen 8 

Prestant 4 

Open fluit 4  

Gemshoorn 2 

Scherp III-IV 

Carillon III 

Cornet IV disk. 

Dulciaan 8 bas/disk. 

Basson Hobo 8 

Prestant 16  

Open subbas 16 

Octaaf 8 

Wijd gedekt 8 

Quint 5 1/3  

Ruispijp IV 

Bazuin 16 

Trompet 8  

Clairon 4 

Cinq 2 

HW-BRW 

HW-BVW 

P-HW (trede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris 


