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Kerkorgel Hoeve 
 klinkt weer als nieuw!

Frans en Herman zijn twee actieve vrijwilligers 

in de geloofsgemeenschap van de Hoeve. Frans 

zit o.a. in de locatieraad en Herman is als afge-

vaardigde van het dames- en herenkoor in de 

restauratie werkgroep terecht gekomen. Frans 

vertelt ons dat eerst nog overwogen is om een 

orgel uit Zaandam over te nemen, maar uitein-

delijk zijn wij via onze organist Danny Koschins-

ky bij orgelbouwer Rinze Witteveen terecht ge-

komen. Volgens de orgelbouwer was restauratie 

van het orgel uit 1951 nog goed mogelijk, ook 

al had er sinds 1972 geen onderhoud meer 

plaatsgevonden. Dit was financieel veel aan-

trekkelijker en dus was de keuze voor de pro-

jectgroep niet moeilijk”. Deze projectgroep be-

stond naast Danny Koschinsky uit Lidy Mensink, 

Annelies van ‘t Klooster, Frans Ros, Jan Hag, 

Marinus Ros, Johan Klaassen, Jan Wielens en 

Heleen Lansink. 

“Onder leiding van Witteveen zijn we met een 

ploegje mensen de 21e mei aan de slag ge-

gaan” vertelt Herman ons. Dit was een groepje 

mensen die technisch onderlegd was. Naast 

Herman waren dat Marinus, Frans, Hennie 

Grashof, Danny en Rinze zelf. “Zonder zijn toe-

Het kerkorgel van de H. Isidoruskerk is gerestaureerd. Vanaf 21 mei tot eind juni is een groep vrijwilligers, onder  

leiding van orgelbouwer Rinze Witteveen uit ’t Loo, hiermee bezig geweest en het resultaat mag er zijn. Nadat in  

juli ook de laatste werkzaamheden op de koorzolder zijn gedaan is het tijd om even terug te kijken. Wij doen dat  

met Frans Ros en Herman ten Thije o/g Boonkkamp

stemming” vertelt Herman, “mocht je nergens 

aankomen. Het laatste pijpje dat verwijderd 

moest worden brak hij (gelukkig) zelf, zo zie je 

maar ook bij deskundige handen kan het wel 

eens mis gaan”. Naast de dames die voor de 

koffie zorgden, hebben ook dames en heren 

van het koor allerlei hand- en spandiensten ver-

richt, zoals het verwijderen en schoonmaken 

van de orgelpijpen en het vervangen van de 

800 membranen.”Deze waren nog van scha-

penleer, maar zijn nu vervangen door kunstle-

ren exemplaren. Daar kunnen we weer 25 jaar 

mee vooruit”. “Er was ook veel houtwormscha-

de”, vertelt Frans. “Sommige stukken van de 

kast zijn geheel vervangen en anderen hierte-

gen behandeld. De constructie is verstevigd en 

dusdanig gemaakt dat het onderhouden en 

schoonmaken veel makkelijker gaat. Ook de 

hele koorzolder is opgeknapt, de muren 

gestucked en alles is geverfd. Alleen de plin-

ten en de vloerbedekking nog”. En is het dan 

af? vroegen wij de heren. “Nou nog niet hele-

maal: eigenlijk moet er nog wat aan de bereik-

baarheid van de koorzolder worden gedaan; de 

koortrap”. Een volgend project misschien?

 

Johan Klaassen

José Cornel

an 

le-

k-

de 

en. Wij doen dat 


