
Uitnodiging inloopavond D.V. 
donderdag 19-11-2020 tussen 19.30 
uur en 21.00 uur in de kerk 
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
In de vorige kerkbode hebben we u beloofd u verder te informeren over het orgel in de nieuwe kerk. 
Het orgel zoals we dat nu hebben, kan niet zomaar worden overgezet naar de nieuwe kerk. Daarvoor 
heeft het te weinig volume. Het aantal speakers moet worden uitgebreid en het orgelfront moet 
worden uitgebreid en aangepast aan de stijl van het kerkinterieur. De kosten hiervoor zullen om en 
nabij 50.000 euro zijn. 
 
Een nieuw pijporgel is op dit moment wat betreft kosten voor ons als gemeente niet op te brengen. 
Nu is het pijporgel van de Ger.Gem. Hoogvliet ons te koop aangeboden voor een aantrekkelijk 
bedrag. Dit kerkgebouw moest helaas in september de deuren sluiten vanwege teruglopend 
kerkbezoek. Dit orgel is beoordeeld door deskundigen en de uitkomst daarvan is dat het kwalitatief 
in goede staat is. Het orgel moet wel uitgebreid worden voor ons kerkgebouw.  
 
Het overnemen van het pijporgel van Hoogvliet vraagt wel om een extra investering. Het 
demonteren, uitbreiden van het aantal registers en weer opbouwen van het orgel kost ca. 210.000 
euro,-. 
 
Concreet betekent dit dat tegen een meerprijsinvestering van ca. 160.000 euro het pijporgel 
gerealiseerd kan worden. We proberen om dit nog te verminderen door zelfwerkzaamheid. 
 
Financieel 
Zoals u in de vorige kerkbode hebt kunnen lezen, is er bij de bouw van pastorie en kerk, dankzij het 
vele werk van alle vrijwilligers, het scherp sturen op de kosten door bouwcommissie en de uitvoerder 
en het sponsoren van materiaal,  aanzienlijk bespaard op de bouwkosten (inschatting totaal ca. 
300.000 euro). Dit bedrag zou deels besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld het pijporgel.  
 
Meerwaarde pijporgel 
1. Een belangrijke meerwaarde van een pijporgel is dat de klank helderder en natuurlijker klinkt dan 

bij een elektronisch instrument.  Een heldere en natuurlijke klank ondersteunt de gemeentezang 
beter. 

2. Een elektronisch orgel is op een gegeven moment aan vervanging toe. Daarentegen is een 
pijporgel met goed onderhoud blijvend. 

 
Afweging 

 De investering is door de Orgelcommissie, Kerkvoogdij, Bouwcommissie, VOGG getoetst op 
haalbaarheid en deze optie voor het pijporgel blijkt realistisch en is (vanwege de besparingen) 
financieel verantwoord in het totaalplaatje van de bouwkosten. 

 Orgelmakerij Boogaard uit Rijssen heeft het orgel onderzocht in Hoogvliet en is onder de indruk 
van de kwaliteit van dit ambachtelijk instrument en van de zuivere en heldere klank; 

 Het huidige elektronisch orgel brengt nu ook kosten met zich mee en zal op termijn moeten 
worden vervangen; 

 Het plaatsen van een pijporgel tijdens de bouw van de kerk is logischer en financieel voordeliger 
dan achteraf (denk aan bouwkundige aanpassingen ). 

 



Voorlopig besluit 
De kerkvoogdij en de orgelcommissie staan positief tegenover de aanschaf van het pijporgel. Voordat 
er echter een definitief besluit over genomen wordt, wil de kerkvoogdij en de orgelcommissie eerst 
graag vernemen wat onze gemeenteleden hiervan vinden. 
 
Inloopavond 
Daarom willen we op D.V. donderdagavond 19 november 2020 van 19:30 tot  21:00 uur een 
inloopavond houden  voor onze gemeenteleden om u verder te informeren, vragen te 
beantwoorden en te vernemen of u zich hierin kunt vinden.  
 
Graag verwelkomen we u op de inloopavond. Mocht u die avond helaas niet kunnen, dan zetten we 
meer informatie op de website vanaf D.V. 20 november en kunt u ook dan uw mening kenbaar 
maken. 
 
Hieronder ziet u het ontwerp van een nieuw orgel front door Global Organ Group voor het huidige 
orgel (links) en het ontwerp van het orgelfront van orgelmakerij Boogaard voor het pijporgel (rechts). 
 

    
 
Dispositie Pijporgel 
Voor de kenners de huidige dispositie (registers) en de uitbreidingen die het orgel passend voor onze 
kerk en breder inzetbaar maken: 
 
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 cursieve registers worden aan de huidige dispositie toegevoegd.  
*is keuze die nog moet worden bepaald 


