Van de orgelcommissie (4)
Graag willen we middels deze 4e nieuwsbrief u als gemeente informeren over de voortgang van de
werkzaamheden aan het mechanisch pijporgel voor de Eben-Haëzerkerk. Op 1 oktober jl. heeft de
orgelcommissie opnieuw vergaderd met de orgelbouwer de heer Edskes en onze adviseurs de heren
den Engelsman en den Hollander. Uitgezien werd naar het verslag van de orgelbouwer over het
verloop en de vorderingen van de werkzaamheden aan het orgel in de werkplaats in Zwitserland. In
de vergadering werd de commissie uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken. Per onderdeel
van het orgel werd door de orgelbouwer een beschrijving gegeven wat vernieuwd, aangepast en
vervangen of juist moest worden verwijderd. Ook is er gesproken over de dispositie van het orgel
waarin noodzakelijkerwijs een wijziging moest worden aangebracht. Kortom allemaal technische
zaken die we hier in deze nieuwsbrief verder achterwege zullen laten. Overigens heeft u in de vorige
nieuwsbrief aan de hand van het fotomateriaal iets kunnen zien van de techniek die het orgel in zich
herbergt. Ook zijn er een aantal onvoorziene zaken naar voren gekomen die aanpassing behoefden
en ter wille van een hoogwaardige kwaliteit van het orgel moesten worden vernieuwd. Dat is een
keuze die moet worden gemaakt tussen het toepassen van het oude materiaal of dit te vernieuwen.
De vraag vanuit de gemeente wanneer het orgel klaar is, komen we nogal eens tegen. En dat doet
ons goed, want dan is men ook betrokken. Voor zo’n groot project is draagvlak binnen de gemeente
noodzakelijk en daar hebben we als commissie niet over te klagen.
Dan nu de planning voor het vervolg. Het voornemen is om het orgel in een tweetal fasen te
plaatsen. De eerste fase is gepland voor de maand december 2014. In die fase zal de constructie van
het orgel worden opgebouwd en de kasten, de windladen, de balgen en de kanalen worden
geplaatst. Eveneens zal het registermechaniek en de tractuur worden aangebracht. De tweede fase is
gepland voor de maanden februari en maart 2015. Dan zal het pijpwerk worden geplaatst, het
instrument worden geïntoneerd en verder afgewerkt, zodat het speelklaar kan worden opgeleverd.
Tussen deze twee fasen zal het schilderwerk en het maken van het lofwerk plaatsvinden. Hiervoor
zijn ongeveer zes weken nodig. Gezien de planning zou een ingebruikname in de maand april 2015
tot de mogelijkheden behoren.
Zoals eerder gemeld is voor het schilderwerk en advies over de kleurstelling contact gezocht met de
fa. de Jongh uit Waardenburg. Een geschilderd paneel is als voorbeeld in bezit van de commissie. In
de as. decembervergadering hopen we daar nadere besluiten over te nemen.
Verder zijn er bouwkundige en installatietechnische aanpassingen nodig die we weer met vrijwilligers
hopen te realiseren. Het zal duidelijk zijn dat de 4 of 5 mensen uit Zwitserland, die het orgel in de
maand december zullen opbouwen, gehuisvest moeten worden. We zijn bijzonder dankbaar dat een
gemeentelid zijn vakantiewoning hiervoor beschikbaar heeft gesteld. En zo bent u weer volledig
geïnformeerd over de vorderingen omtrent het orgel. Voor alle genoemde data en voornemens geldt
Deo Volente. Moge de Heere er Zijn onmisbare zegen over gebieden.
A.C. Lokker, voorzitter.

