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Geachte leden,

MARANATHAKERK ´s-GRAVENZANDE 

Het was een prettige kennismaking met 

organist Bert Visser en zijn orgel. In aanleg 

een orgel van Fonteijn & Gaal. Bij de 

plaatsing in ´s-Gravenzande echter 

maximaal aanngepast aan de nieuwe 

situatie door Scheuerman. 

 

Hierbij is de Bazuin in de zwelkast terecht is 

gekomen. En bijzonderheid die in de praktijk 

goed kan worden benut.  Het orgel is aan de 

forse kant voor de kerk. Dit geeft echter ook 

meerdere mogelijkheden voor de wat grotere 

registraties. Niet alle registers hoeven immers 

getrokken. Bert Visser liet het orgel horen in 

Guilmants variaties over „O Filii et Filiae”. 

Vervolgens was het de beurt aan de gasten. 

Muziek van oud Pools via Franck en Kint naar 

jazz  kon allemaal welluidend ten gehore 

worden gebracht. 
(foto’s: Jan Roeleveld) 
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MEI EXCURSIE 

Op 7 mei zullen we de Goede Herder Kerk in Wassenaar bezoeken. Gastheer zal de heer Calis zijn. 

De aanvangstijd is 14.00 uur. Hij zal het orgel aan ons presenteren met een toelichting en 

demonstratie. Het orgel is gebouwd door de orgelmaker Elbertse uit Soest.  

Elbertse maakte hiebij gebruik van het 

voorgaande orgel. Dat orgel werd in 1967 

gebouwd door Vermeulen. In 1983 werd het 

gereserveerde positief geplaatst. Zowel de klank 

als de vormgeving waren aanleiding tot de 

herbouw van het instrument. Elbertse voorzag 

het orgel van een kas in een moderne vormentaal 

welke goed past in de architectuur van de kerk. 

De klank is van neo-barok meer klassiek 

geworden. 

 

Komend vanaf Den Haag over de Rijksstraatweg 

slaat u links af bij de eerste stoplichten na het 

viaduct. U bent dan op de van Oudermeulenlaan.  

Op het einde buigt u met de weg mee naar links. 

80 meter na de bocht is aan de rechterkant de 

ingang van een parkeerterrein. 

 

Komend vanaf de Wittenburgerweg neemt u de 

eerste afslag van de rotonde en rijdt u op de 

Stoeplaan om de kerk heen totdat u aan uw 

linkerhand  de toegang naar het parkeerterrein, 

dat achter de kerk ligt, ziet. 

 

 De verzamelplaats is bij de achteringang van de 

kerk bij de trap naar de hal van de sacristie.  
 

Hoofdwerk C-g3 Nevenwerk C-g3 Pedaal C-f1 Nevenregisters 

Prestant 8 

Roerfluit 8 

Octaaf 4  

Spitsfluit 4 

Quint 3 

Octaaf 2 

Terts 1
3
/5 

Mixtuur IV-V  

Trompet 8  

Salicionaal 8 

Holpijp 8 

Prestant 4 

Roerfluit 4 

Fluit 2 

Quint 1 
1
/3 

Scherp IV 

Dulciaan 8  

Subbas 16 

Prestant 8 

Gedekt 8 

Octaaf 4 

Reservering 

Fagot 16 

Trompet 8 

 

HW-NW 

P-HW 

P-NW 

 

Tremulant 

Trede deuren nevenwerk 

Stemming: gelijkzwevend 

a1 = 440 Hz 

   

 

Het adres van de kerk is: 

Stoeplaan 2 (achteringang) 

2243 CT Wassenaar 

Aanvang: 14.00 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Würde der Kunst 

erscheint bei der Musik 

vielleicht am eminentesten, 

weil sie keinen Stoff  hat, der 

abgerechnet werden müßte. 

Sie ist ganz Form und Gehalt 

und veredelt alles, was sie 

ausdrückt. 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
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VOORAANKONDIGING JUNI EXCURSIE 

 

De juni excursie is traditioneel een 

dagexcursie. Zaterdag 4 juni zullen 

doorbrengen in het land van Hertog Jan. Dat 

hij een liefhebber was van muziek moge 

bekend zijn. Brabant herbergt veel prachtige 

orgels. Hierbij functioneren de grote rivieren 

als culturele waterscheiding. De orgels hebben 

een andere tongval. 

We bezoeken achtereen volgend het Smitsorgel 

(1895) van de kerk gewijd aan Jacobus de 

Meerdere in Zeeland en vervolgens de beide 

orgels in de Sint Petruskerk van Uden. In Uden 

vinden we op het doxaal een orgel van Nöhren 

(1906) en als koororgel een instrument van 

Verschueren (1941, 1955, 1957). Chronologisch 

een mooie dwarsdoorsnede van periode waarin 

het orgel sterk veranderde. In Zeeland vinden we 

een vroegromantisch instrument met nog 

klassieke trekken. Het Nöhrenorgel 

vertegenwoordigt de hoogromantiek. Het 

Verschuerenorgel is een product van de 

heroriëntatie op de barok en een moderne 

aansturing. De instrumenten zijn alle min of 

meer recentelijk gerestaureerd. Gastheer deze 

dag is Jan de Laat. Hij is de organist van de 

orgels in Uden.Tijdens ons bezoek zal een CD 

verkrijgbaar zijn waarop de klank van alle drie 

de orgels is vastgelegd. Deze CD is gemaakt ter 

gelegenheid van de excursie van de Brabantse 

Orgelfedratie in 2014. De CD wordt ons tegen 

een aantrekkelijke prijs aangeboden. 

De bijgaande foto’s zijn welwillend ter 

beschikking gesteld door Wim van der Ros. 

Omdat Hertog Jan niet alleen een liefhebber was 

van de muziek maar van alle goeds dat het leven 

heeft te bieden is er gelegenheid om voor de 

lunch gebruik maken van de Bourgondische 

keuken van restaurant „De Pastorie” in Zeeland.  

Programma (voorlopig) 

10.30 - 12.00 Zeeland Jacobus de Meerderekerk 

12.30 - 13.30  lunchgelegenheid in  

  Restaurant „ De Pastorie” Zeeland                  

14.00 – 17.00 Uden Petruskerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Roeleveld  

secretaris  

 

                


