Van de orgelcommissie (3)
Het is alweer ruim 2 maanden geleden dat de commissie uitvoerig heeft gerapporteerd over de voortgang van
de werkzaamheden aan het mechanisch pijporgel voor onze Eben-Haëzerkerk. Dit was naar aanleiding van een
vergadering met de voltallige orgelcommissie en Edskes Orgelbouw uit Zwitserland. Inmiddels zijn de
werkzaamheden in Zwitserland een heel eind gevorderd en wordt er hard aan gewerkt om dit omvangrijke
project op tijd in Ouddorp af te leveren. Het voltallige personeel van orgelmaker Edskes is hiervoor ingezet.
Onlangs heeft de secretaris van de orgelcommissie een bezoek gebracht aan Edskes Orgelbouw in Zwitserland.
Dit heeft de leden van de orgelcommissie informatie en fotomateriaal opgeleverd dat we graag met u willen
delen. Met name het fotomateriaal geeft een indrukwekkend beeld van de werkzaamheden aan dit project. In
de grootste en hoogste ruimte van het atelier wordt gewerkt aan de kast voor het pedaal.

Pedaalkast
De kast is van een goede kwaliteit echter niet geheel waterpas maar dit wordt gecorrigeerd. In een andere
ruimte van het atelier wordt het metalen pijpwerk onder handen genomen. Ieder pijpje, en dat zijn er heel
veel, wordt gecontroleerd en waar nodig opnieuw gesoldeerd en geïntoneerd.

Metalen pijpwerk
Dit gebeurt ook met het houten pijpwerk wat niet geheel aan de eisen van Edskes Orgelbouw voldoet. Waar
nodig worden houten pijpen opnieuw gemaakt.

Houten pijpwerk
Op de bovenverdieping van het atelier is men bezig met het herstellen van het manuaal. Vooral de toetsen in
het midden van het klavier zijn erg uitgesleten.

Het klavier

Na de herstelwerkzaamheden zal het klavier er weer als nieuw uitzien. Zodra alle kasten, het pijpwerk, de
tractuur e.d. zijn nagezien en gerepareerd zal er een proefopstelling worden gemaakt in de grootste en hoogste
ruimte van het atelier om alle onderdelen te testen en of alles goed werkt. Als alles naar tevredenheid
functioneert kan men eraan gaan denken om het orgel in delen naar Ouddorp te transporteren om vervolgens
een aanvang te maken met de opbouw van het orgel in ons kerkgebouw. Met man en macht wordt er aan het
orgel gewerkt met de bedoeling dat het orgel nog dit jaar in onze kerk kan worden geplaatst.
Onze adviseurs van de Orgel Advies Commissie van de Vereniging Organisten der Gereformeerde Gemeenten
hebben positief gereageerd op de bevindingen en het fotomateriaal wat is aangeleverd door onze secretaris.
Kort samengevat is men van mening dat het orgel van een bovengemiddelde kwaliteit is en er alles aan wordt
gedaan om ook in de toekomst deze kwaliteit te garanderen. En als zodanig staat Edskes Orgebouw bekend.
We mogen er vertrouwen in hebben dat we een fraai instrument zullen krijgen. De secretaris heeft ook een
houten paneel meegebracht uit Zwitserland. Dit paneel zal worden afgegeven bij Gerard de Jongh zodat hij
mede aan de hand van de foto’s een kleuradvies kan uitbrengen. Het ligt in de bedoeling om Deo Volente direct
na de zomervakanties een vergadering van de orgelcommissie met Edskes Orgelbouw te beleggen. Tot zover
onze informatie.
A.C. Lokker, voorzitter.
Website Eben-Haëzerkerk
De website van de Eben-Haëzerkerk is aangepast en heeft een startpagina ‘Orgelbouw’ om u te informeren
over de voortgang van de werkzaamheden aan het orgel. In een tweetal fotoalbums kunt u alle foto’s bekijken
die momenteel in ons bezit zijn. De artikelen uit de kerkbode kunt u daar ook vinden in de vorm van
nieuwsbrieven alsook de samenstelling van de orgelcommissie. U komt op de startpagina via de website van
onze gemeente www.hhgouddorp.nl of rechtstreeks www.ebenhaezerkerk.com.

