Van de orgelcommissie (1)
Het is al weer enige tijd geleden dat we u als gemeente hebben geïnformeerd over de voortgang van
het orgel. Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren kwam het aangekochte 2e hands orgel in
Denemarken per 5 mei 2013 beschikbaar. De uiteindelijke demontage van het orgel heeft in de week
van 7 oktober 2013 plaatsgevonden en is het overgebracht van Hellerup in Denemarken naar het
atelier van orgelmaker Edskes te Wohlen in Zwitserland. Dit was een omvangrijke klus voor de
orgelbouwer waar een volle week mee was gemoeid met de volledige inzet van het personeel. Bij
het demonteren kwamen ook wat tegenvallers aan het licht maar daar stonden weer meevallers
tegenover, zodat dit geen consequenties heeft voor de afgesproken prijs. Te melden valt dat er enige
vertraging is ontstaan omdat een af te leveren orgel wat in het atelier was opgeslagen niet tijdig kon
worden afgeleverd op de plaats van bestemming. De orgelbouwer heeft toegezegd dat dit geen
consequenties zal hebben voor een tijdige aflevering van het orgel in Ouddorp. Momenteel worden
alle onderdelen gedocumenteerd, het pijpwerk wordt opgemeten enz. Vele kleinere onderdelen zijn
inmiddels gereed waaronder ook nieuwe balgen. Eind vorig jaar heeft orgelmaker Edskes nog een
bezoek gebracht aan de Eben-Haëzerkerk. Tijdens dit bezoek heeft de heer Edskes nog eens alle
maten van de orgelgalerij ingemeten en zijn er intonatietesten gedaan in verband met de
geluidsontwikkeling in de kerkzaal. In verband met de voortgang van de werkzaamheden in
Zwitserland zal het contact met de orgelbouwer worden geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een
eerste afspraak in het nieuwe jaar en wel op Deo Volente 20 februari a.s. Dan zal de orgelcommissie
overleg hebben met de orgelbouwer en zullen verdere details en de planning met elkaar worden
besproken. Onze adviseurs van de Orgel Advies Commissie van de Vereniging Organisten der
Gereformeerde Gemeenten zullen daarbij aanwezig zijn.
Naast de mededelingen in de kerkbode zult u ook op de hoogte worden gehouden via onze website.
Het is dan ook gemakkelijker om fotomateriaal te plaatsen om u niet alleen in woord maar ook in
beeld te informeren. Maar dat kost wel even tijd en ook daarover hopen we u tijdig van in kennis te
stellen. Tot zover weer de mededelingen van de orgelcommissie. De volgende rapportage mag u
verwachten na het eerder genoemde overleg met orgelmaker Edskes.
A.C. Lokker,voorzitter.

