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VOORWOORD  
 

Toen de orgelcommissie gevormd werd was de doelstelling om het 
elektronische Johannus Monarke orgel aan te houden, met 
noodzakelijke uitbreidingen van speakers en aanpassing van het 
front voor de nieuwe kerk. Veel was al bekend en de ontwerpen 
begonnen al min of meer duidelijk te worden. Inmiddels was 
duidelijk dat er wel fors uitgebreid moest worden en ook dit kosten 
met zich mee zou brengen.  

Bijzondere wending  
Door sluiting van het kerkgebouw van de Gereformeerde 
Gemeente Hoogvliet en diens samengaan met de Gereformeerde 
Gemeente Spijkenisse kwam er onverwachts een optie bij, omdat 
dit orgel aangeboden werd tegen een scherp bedrag. Besloten 
werd om dit orgel door een aantal onafhankelijke adviseurs, een 
orgelbouwer en onze organisten te laten beoordelen op staat en 
geschiktheid voor onze gemeente en door onze organisten. De 
conclusie van de adviseurs en orgelbouwer was dat dit orgel zeker 
potentie had en een kans verdiende vanwege de degelijke 
kwaliteit. Omdat hierdoor het financiële plaatje beïnvloed werd, 
werd er in overleg met de kerkvoogdij een inloopavond 
georganiseerd om draagvlak binnen de gemeente te peilen.  
Net voor de inloopavond kregen we de toezegging van een 
anonieme gever dat deze de éxtra kosten zou dekken. Hierna is 
besloten door de kerkvoogdij om het orgel van de Gereformeerde 
Gemeente Hoogvliet te kopen en de opdracht te verstrekken tot 
uitbreiding en aanpassing van het orgel voor onze gemeente.  
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Dankbaar en verwonderd nemen wij, als gemeente, vandaag het 
door Orgelmakerij Boogaard aangepaste De Jongh-orgel in gebruik 
als gemeente.  

Het is onze wens en bede dat het orgel in onze gemeente 
dienstbaar zal zijn in de erediensten en mag bijdragen aan de 
lofzangen tot eer en glorie van de Heere, Die het waard is om van 
allen gediend en geprezen te worden.   

Psalm 108 vers 1 (berijmd): 

Mijn hart, o Hemelmajesteit,  
Is tot Uw dienst en lof bereid.  
'k Zal zingen voor den Opperheer;  
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.  
Gij, zachte harp, gij schelle luit,  
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';  
'k Zal in den dageraad ontwaken,  
En met gezang mijn God genaken.  

De orgelcommissie:  
André Boele, Marja Tichem, Gerben Kok, Jan Barend den Ouden 
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VAN DE ORGELBOUW ADVIES COMMISSIE 
 
Toelichting op de uitbreiding en overplaatsing van het De Jongh-
Boogaard-orgel 
 
Met de ingebruikname van het ‘nieuwe’ orgel is het nieuwe 
kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente van Waarder-
Driebruggen voltooid. Voor de bouw van het orgel werd gebruik 
gemaakt van het De Jongh-orgel uit de voormalige Bethlehemkerk 
van de Gereformeerde Gemeente te Hoogvliet.  
De firma De Jongh uit Lisse bouwde in 1973 dit instrument als 
mechanisch sleeplade orgel.  De Orgelbouw Advies Commissie trad 
op als adviseur. Het instrument is een fraai voorbeeld van het 
destijds gebruikelijke neobarok-orgel. De Jongh bouwde een 
instrument dat in alle opzichten respect afdwong. De harmonieus 
ontworpen orgelkas werd in fijnjarig, massief eiken met klassieke 
meubelmakers verbindingen uitgevoerd. Het balustrade-orgel 
kreeg een eigentijds front met vijf pijptorens en vier tussenvelden 
waardoor een geheel ontstond met slanke proporties. Boven de 
frontpijpen van de Prestant werden gestileerde krulmotieven als 
houtsnijwerk aangebracht. 

 
In 1991 is onder advies van Herman den Hollander de Nasard 1 1/3’ 
verschoven tot een 2 2/3’ en werd het pedaal door een transmissie 
met een Gedekt 8’ uitgebreid. Opnieuw voerde Wim de Jongh de 
werkzaamheden aan het orgel uit. Na 47 jaar trouwe dienst kwam 
het instrument in 2020 vanwege de samenvoeging van de 
gemeenten Spijkenisse en Hoogvliet beschikbaar voor verkoop.  
 
De Orgelbouw Advies Commissie van de VOGG werd in 2020 
opnieuw gevraagd om een plan te ontwerpen en het orgel geschikt 
te maken voor de nieuwe kerkruimte van de Hersteld Hervormde 
gemeente van Waarder-Driebruggen. Leidende gedachten was om 
het kwalitatief uitstekende instrument zoveel mogelijk te 
respecteren. Daarbij heeft Orgelmakerij Boogaard de opdracht 
gekregen om in samenspraak met de adviseurs artistieke vrijheid te 
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nemen om het instrument op de nieuwe ruimte aan te passen. De 
kerkruimte is namelijk beduidend groter dan in Hoogvliet. Met het 
de Jongh-orgel als uitgangspunt werd besloten om de 
klankpiramide in de basis te verbreden. Daarmee is zowel de klank 
als de orgelkas in dimensie gegroeid.  Het orgelfront werd 
aangepast en is verhoogd door de toevoeging van een onderkas en 
aan weerszijden werden nieuwe pedaaltorens geplaatst. 
 
Voor het Pedaal worden 2 nieuwe pedaalladen vervaardigd en de 
manuaallade werd met verhoogde cancellen, zogenoemde 
oplegstokken, uitgebreid. De windvoorziening is gewijzigd door de 
toevoeging van een magazijnbalg en verhoging van de winddruk. 
 
De dispositie is aangepast door de toevoeging van acht registers. In 
onderstaande dispositiebeschrijving zijn de door Orgelmakerij 
Boogaard toegevoegde registers voorzien van een *. De 
Kromhoorn 8′ van het Nevenwerk is vervangen door een Schalmey 
8′ en de Prestant 2′ van het Nevenwerk is als Octaaf 2′ op het 
Hoofdwerk geplaatst. Op de vrijgekomen plek werd een Woudfluit 
2′ geplaatst.  Alle orgelpijpen werden stuk voor stuk op de nieuwe 
ruimte geïntoneerd. 
 
Dispositie van het De Jongh-Boogaard-orgel  

 

Hoofdwerk  Nevenwerk  Pedaal  
Prestant    8′ Gamba 8′ * Subbas    16’ 
Bourdon   16′ * Holpijp 8′ Octaaf        8’ * 
Roerfluit     8′ Koppelfluit   4′ Gedekt (transm.) 8’ 
Octaaf        4′ Nasard        3′ Octaaf        4’ * 
Quint        2 2/3′ * Woudfluit       2′ * Bazuin       16’ * 
Octaaf         2′ Terts        1 3/5′ *   
Cornet    IV Disc.* Schalmey 8′  Manuaalkoppel  
Mixtuur  III   Pedaal – HW  
Tremulant  Tremulant  Pedaal – NW  
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De met * aangegeven registers zijn in 2022 door Orgelmakerij 
Boogaard toegevoegd. 
 
Adviseurs bij de overplaatsing en uitbreiding van het orgel waren 
Dick den Engelsman en Herman den Hollander. 
 
Namens de Orgelbouw Advies Commissie (OAC) van de VOGG wil 
ik de orgelcommissie, de Hersteld Hervormde gemeente Waarder 
& Driebruggen en de orgelmaker Ide Boogaard hartelijk danken 
voor het vertrouwen en uitstekende samenwerking. Het is onze 
wens dat het orgel in lengte van jaren mag klinken in de 
begeleiding van de samenzang en omlijsting van de erediensten tot 
eer van God. 
 

S O L  I    D E O   G L O R I A 
 
Herman den Hollander 
Orgelbouwkundig adviseur 
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VAN DE ORGELBOUWER 
 

In 2020 werd het De Jongh-orgel (1973) uit de Gereformeerde 
Gemeente van Hoogvliet aangekocht door de Hersteld Hervormde 
Gemeente van Waarder-Driebruggen om een plaats te krijgen in 
het nieuwe kerkgebouw te Driebruggen. 

In Hoogvliet had het de onderstaande dispositie: 

Hoofdwerk: 
1 Prestant 8’ 
2 Roerfluit 8’ 
3 Octaaf 4’ 
4 Mixtuur III st. 
   
 

Nevenwerk: 
5 Holpijp  8’ 
6 Koppelfluit 4’ 
7 Nasard 3’ 
8 Octaaf 2’ 
9 Kromhoorn 8’ 
Tremulant 
 

Pedaal: 
10 Subbas 16’ 
11 Gedekt  8’ 
 
Manuaalkoppel 
Pedaalkoppel  - HW 
Pedaalkoppel – NW  

Omdat de nieuwe kerk te Driebruggen behoorlijk groter werd dan 
de kerk te Hoogvliet, is er gekozen voor aanpassing van de orgelkas 
en uitbreiding van de dispositie. 

De bestaande orgelkas werd, in verband met de uitbreiding van het 
pedaal, vergroot met twee nieuwe pedaaltorens aan de linker- en 
rechterzijde van de kas. De nieuwe frontpijpen in deze torens 
dienen als zelfstandige Prestant 8’ van het pedaal. 
De bestaande kas is verhoogd d.m.v. stijl- en regelwerk met daarin 
panelen. Bij de achterwand is er ook een nieuw tussenstuk gemaakt 
met stijl- en regelwerk met panelen. 
De middentoren werd verhoogd en de beide zijtorens iets ingekort. 
Hierbij werden de koperen pijpen vervangen door 14 nieuwe 
frontpijpen verdeeld over 2 velden per zijtoren. 
De kappen van de pedaalkassen en van de midden- en zijtorens 
werden voorzien van een sierlijst. 
Om de manuaalladen met extra stemmen uit te kunnen breiden is 
de kas dieper gemaakt. 
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Doordat de orgelkas behoorlijk vergroot is, kon de dispositie 
behoorlijk uitgebreid worden. 

De hoofdwerk- en nevenwerklade werd hiervoor uitgebreid met 
een zogenoemde oplegstok met daarop slepen en pijpstokken voor 
het toe te voegen pijpwerk van de nieuwe registers.  

Voor de pedaalregisters werden er 2 nieuwe eikenhouten 
windladen vervaardigd die links en rechts in de orgelkas een plek 
kregen. Hierdoor werd het bestaande registermechaniek gewijzigd 
en voor het pedaal werd een compleet nieuw speel- en 
registermechaniek aangelegd. 

De bestaande registerknoppen werden 
vervangen door nieuwe exemplaren en 
voorzien van een porseleinen schildje met 
daarop de registernamen. 

Ook de windvoorziening werd gewijzigd. 
De windmotor werd samen met een 

toegevoegde hoofdbalg in een geluiddempende kist naast het 
orgel geplaatst. Voor de windtoevoer van de manuaal- en 
pedaalladen werden nieuwe windkanalen gemaakt. De bestaande 
balgen onder de Hoofdwerk- en Nevenwerklade werd 
gehandhaafd. 

In de werkplaats te Rijssen werden alle nieuwe onderdelen 
vervaardigd en gemonteerd alvorens het orgel in de nieuwe kerk 
opgebouwd werd. Ook werd hier de orgelkas in een matte 
antracietkleur geschilderd en voorzien van enkele gouden biezen. 
Het lofwerk boven de nieuwe frontpijpen is in stijl bijgemaakt. 
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Aansluitend op de montage in de kerk is het orgel opnieuw 
geïntoneerd op de akoestische eigenschappen van de nieuwe kerk, 
met als doel de gemeentezang op goede wijze te kunnen 
begeleiden. 
Om meer volume en draagkracht te maken is de winddruk enkele 
millimeters verhoogd. Hierdoor was het nodig om het pijpwerk van 
de bestaande labiaalregisters enkele tonen op te schuiven. 
De intonatie is in overleg met de adviseurs van de V.O.G.G en de 
orgelcommissie uitgevoerd. 

We bedanken de kerkvoogdij en orgelcommissie voor deze 
opdracht en in het in ons gestelde vertrouwen en spreken daarbij 
de wens uit dat het orgel tijdens de erediensten mag dienen tot het 
Soli Deo Gloria! 

Orgelmakerij Boogaard 
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PROGRAMMA 
 

1. Welkom & gebed 
 

2. Psalm 84 - Jan Zwart (1877 – 1937)  aansluitend samenzang 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

3. Schriftlezing Ps. 150 - meditatie door Ds. L.W.Ch. Ruijgrok 
 

4. Ps 150 - Voorspel Bernard Winsemius   (1945 – ) aansluitend 
samenzang  

vers 1  
Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
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vers 2 
Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren.  

5. Toelichting door Orgelmakerij Boogaard en overdracht 
orgel aan kerkvoogdij 
 

6. Demonstratie door Dick den Engelsman met toelichting 
 

a. Partita over  ‘Freu dich sehr o meine Seele’                                                                                          
Georg Böhm 1661 – 1733     
 

b. Orgelchoral:  ‘Schmücke dich o liebe Seele‘                                                                                           
Gustav Adolf Merckel 1827 – 1885 
 

c. Choral vorspiel: ‘Ach Gott, vom Himmel sieh darein‘   
(Ps.12 Luther)  Johann Nikolaus Hanff 1665 – 1711 
 

d. Choral vorspiel: ‘Vater unser im Himmelreich’ BWV 762                                       
JS Bach 1685 – 1750                                                      
 

e. Choral vorspiel: ‘Wer nur den lieben Gott läst walten’, 
BWV 647   JS Bach 
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f. Choral vorspiel: ‘Wir Glauben all an einen Gott, Schöpfer’ 
BWV 680   JS Bach                                                                                                                                                                  
 

7. Sluiting met dankgebed door Ds. L.W.Ch. Ruijgrok 
 

8. Samenzang Psalm 68 vers 10 & 17  

Vers 10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

vers 17 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

N.B.: gelieve niet te applaudisseren 
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Hartelijk dank voor uw 
belangstelling! 
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