
Kerkorgel nieuwe kerk



Voortgang kerkbouw
•Verloopt voorspoedig

•Kostenbesparing dankzij inzet vele vrijwilligers, scherpe inkoop en 
sponsoring materiaal

•Hierdoor…. ontstaat de financiële ruimte tot mogelijke aanschaf van 
dit (onverwachts op ons pad gekomen) pijporgel



kerkorgel

 Hoofdfunctie: 

◦ begeleiden samenzang

 Nevenfunctie:

◦ inleidend en uitleidend orgelspel

◦ muziekavonden 

 Vereisten orgel:

◦ Draagkracht / volume 



Orgelcommissie

 Taak: 

◦ Verkennen wat nodig is om het huidige 

elektronische orgel passend te maken voor de 

nieuwe kerk

 Leden orgelcommissie:

◦ André Boele, voorzitter

◦ Gerben Kok, organist

◦ Jan Barend den Ouden, techniek

◦ Marja Tichem, hoofdorganist



Huidig orgel

 Eigenschappen

◦ Elektronisch

◦ Merk: Johannus, type Monarke

◦ Volume regelen d.m.v. speakers

◦ Levensduur ca 30 jaar

◦ Aangeschaft 2008



Bijgekomen optie medio 2020

 Pijporgel fa. De Jongh Ger.Gem. Hoogvliet

◦ wegens sluiten kerkgebouw 

september jl.

◦ Bouwjaar 1973



Hoe verder met deze optie?

Advies ingewonnen bij:

 Adviseurs dhr. Den Hollander en dhr. Den 
Engelsman -Vereniging Organisten 
Gereformeerde Gemeenten (VOGG)

 Orgelmakerij Boogaard Rijssen

 Kerkvoogdij

 Bouwcommissie

 Kerkenraad

 Organisten



Uitkomst externe adviseurs

• Orgel technisch in goede staat

• Verwachting dat pijporgel in nieuwe kerk 

goed klinkt

• Uitbreiding aantal registers aanbevolen



Geschikt maken nieuwe kerk

Elektronisch orgel

 Volume uitbreiden 
door 12 extra 
speakers + 1 sub-
woofer

 Nieuw front 
afgestemd op 
interieur nieuwe 
kerk

 Opnieuw intoneren

Pijporgel

 Uitbreiden met 
aantal registers/
stemmen voor 
pedaal en klavier

 Schoonmaken

 Front aanpassen

 Opnieuw stemmen 
en intoneren 
(klankkleur bepalen)



Vergelijk orgelfront

 Pijporgel Elektronisch orgel



Meerwaarde pijporgel

 Heldere en natuurlijke klank

 Meer draagkracht; daardoor betere 
ondersteuning van gemeentezang

 Beter volume doordat geluid verspreid uit 
pijpen komt en niet geconcentreerd uit 
speakers

 Van blijvende waarde met goed onderhoud

 Meer uitstraling front



Kostenvergelijking

Elektronisch orgel Pijporgel

 Uitbreiding met 12 

speakers

 1 sub-woofer

 Front aanpassen

 Opnieuw 

stemmen/intoneren

 € 50.000

 Demontage locatie Hoogvliet

 Groot onderhoud

 Uitbreiding 10 registers

 Aanpassen orgelfront en 
uitbreiding orgelpijpen

 Opbouw nieuwe kerk

 Stemmen en intoneren

 € 210.000

 € 160.000 meerprijs

 (n.b. zelfwerkzaamheid 
mogelijk)



Dispositie pijporgel

 Hoofdwerk: 

◦ Prestant 8’ 

◦ Bourdon 16’af C kl. 

◦ Roerfluit 8’ 

◦ Octaaf 4’ 

◦ Quint 2 2/3’ 

◦ Octaaf 2’ 

◦ Cornet IV st. disc. 

◦ Mixtuur III- IV st. 

◦ Tremulant

 Nevenwerk: 

◦ Holpijp 8’ 

◦ Koppelfluit 4’ 

◦ Woudfluit 2’  of Gemshoorn 2’*

◦ Nasard 3’ 

◦ Terts 13/5 disc. of Gamba 8’

◦ Kromhoorn 8’

◦ Tremulant 

 Pedaal: 

◦ Subbas 16’ 

◦ Octaaf 8’ 

◦ Octaaf 4’ 

◦ Bazuin 16’ 

 Manuaalkoppel 

 Pedaalkoppel - HW 

 Pedaalkoppel – NW

De met blauw gekleurde registers worden aan 
de huidige dispositie toegevoegd.

*is keuze die nog moet worden bepaald



Hoe klinkt het pijporgel nu?

Geluidsfragment laatst gehouden dienst Hoogvliet

(Dit gebouw heeft weinig akoestiek)



Hoe gaat het na uitbreiding 

klinken?

Orgel krijgt meer body/beter fundament door 

toegevoegde pedaalregisters 

Mooie uitkomende stemmen als Cornet

Warmere klank met toegevoegde tremulant



Besluit

De orgelcommissie, kerkvoogdij en de 

bouwcommissie staan positief tegenover 

de aanschaf van het pijporgel

 Goed en geschikt pijporgel tegen een 

aantrekkelijke prijs. 

 Financiële ruimte is aanwezig, 

want……….



Besluit

………de extra kosten van het pijporgel 

komen voor rekening van een anonieme 

gever.

• En daarom heeft de kerkvoogdij besloten 

tot aanschaf van het pijporgel



Bedankt voor uw aandacht!
.


