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Nieuw kerkorgel in Kootwijkerbroek
KOOTWIJKERBROEK - De
gereformeerde kerk in Kootwijkerbroek krijgt een nieuw orgel,
dat 9 januari officieel in gebruik
wordt genomen. Het nieuwe
orgel heeft meer mogelijkheden
dan het oude.

In de kerk stond een pneumatisch Van Leeuwenorgel uit 1950.
In 2000 oordeelde een commissie van experts van het landelijk
dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland
dat dit orgel versleten was en dat
het geen zin had er nog iets aan
te doen. Er werd een orgelcommissie gevormd die verscheidene
offertes liet uitbrengen van zowel
nieuwe als tweedehands orgels.
Na onderzoek van de financiële
mogelijkheden van de 340 leden
tellende gemeente, werd gekozen
voor de aankoop van een mechanisch Leeflang-orgel uit 1967, dat
eerder in de christelijke gereformeerde kerk in Leiden stond. Het
orgel dat daar overbodig was geworden, telt negen stemmen, verdeeld over twee klavieren en een
vrij pedaal. De pedaalkast is pas
later in Leiden toegevoegd, zodat
het orgel nu bestaat uit twee
kasten. Begin deze maand is het
orgel door Kaat en Tijhuis, orgelbouwers in Kampen, naar de kerk
in Kootwijkerbroek overgebracht.
Vooraf zijn vrijwilligers uit de
gemeente aan de slag geweest om
de gaanderij, waar het orgel op
moest komen, te vernieuwen. Het
orgel speelt in de kerkdiensten
een onmisbare rol, zegt organist
Wim Schutte. Hij is blij dat de
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tijd tussen het verwijderen van
het oude orgel en de komst van
het nieuwe, voorbij is. ,,We moesten ons behelpen met een elektronisch instrument.’’ De Kootwijkerbroekse gemeente zingt graag
en goed, zegt Schutte. Af en toe
worden ook andere instrumenten
in de diensten gebruikt, maar het
orgel blijft het belangrijkste. Het
nieuwe orgel is als proef al enkele
malen in de diensten gebruikt.
De officiële ingebruikneming is

zaterdag 9 januari om 19.30 uur.
Dan zal Kaat en Tijhuis het orgel
overdragen en verzorgt de Voorthuizense organist Evert van de
Veen een orgelbespeling. Van de
Veen adviseerde de gemeente in
Kootwijkerbroek rond het nieuwe
orgel.
Schutte noemt de eerste reacties
van gemeente en organisten positief. Het orgel heeft meer mogelijkheden en kent geen bijgeluiden zoals het vorige. Het geluid is

sterk genoeg en de aanblik van de
gaanderij is mooier geworden. De
glas-in-loodramen komen beter
uit. Namens de kerkenraad zegt
Gert Groenevelt blij te zijn met
het nieuwe orgel. ,,We hopen met
dit nieuwe instrument de Heer
onze lof te brengen in psalmen,
gezangen en geestelijke liederen.’’
De Kootwijkerbroekse gemeente
zingt uit het Liedboek voor de
Kerken, maar ook uit de bundel
Alles wordt Nieuw van Hanna

Lam en de Liedbundel van het
Evangelisch Werkverband binnen
de PKN. Groenevelt: ,,In onze
kerk wordt goed gezongen. Dit
komt mede doordat bij de komst
van het Liedboek een groepje
enthousiastelingen jarenlang wekelijks bij het orgel ging oefenen.
Van 1999 tot 2007 hadden we
ook een cantorij die in liturgie
en eredienst een rol vervulde.’’
Over de ingebruikneming op 9
januari zegt Groenevelt: ,Ik ben
benieuwd wat een professioneel
organist als Evert van de Veen uit
ons nieuwe orgel weet te halen.’’
Kerkrentmeester Wuf Bouw is
blij dat het financieel allemaal
voor elkaar kon komen. Na
een aantal jaren sparen kon de
gemeente worden voorgesteld het
orgel uit Leiden aan te schaffen.
Er was toen nog een tekort, maar
een zeer breed gedeelte van de
gemeente deed toezeggingen die
het gestelde doel zelfs ruimschoots overtroffen, aldus Bouw.
,,Als college van kerkrentmeesters voelden we ons ondersteund
om de mogelijke aanschaf om te
zetten in een definitieve aankoop.
We kunnen dus zeggen dat we dit
orgel als kerkelijke gemeente zelf
hebben gekocht.’’ De sloop van
het oude en de plaatsing van het
nieuwe orgel - met gelijktijdig het
opknappen van de gehele gaanderij - kon plaatshebben met de
hulp van veel vrijwilligers uit de
gemeente. ,,En dat alles binnen
drie maanden, mede dankzij de
enorme ondersteuning en belangstelling vanuit de gemeente’’,
aldus Bouw, die ook de prettige
samenwerking met de orgelbouwer roemt.

