
Ons koninklijk 
instrument

in de Grote- of St. Laurentiuskerk van Bergambacht



ONS ORGEL ANNO 2021 
Ons inmiddels 117-jarige orgel is een complex aange-

legd instrument, dat in verschillende bouwstadia is 

gegroeid tot zijn huidige gedaante. Met gebruikma-

king van een deel van het oorspronkelijke pijpwerk 

en delen van de orgelkas is in de loop der jaren een 

instrument ontstaan met een complex heterogeen 

klanktechnisch concept. De orgelkas is veel te vol om 

een goede uitstraling en projectie van de klank moge-

lijk te maken, de verschillende onderdelen zijn niet 

op de meest gunstige plaats gepositioneerd. Er is ge-

bruikgemaakt van materialen die niet altijd de hoog-

ste kwaliteit hadden. Daarnaast is de aanleg van de 

speel- en registermechanieken en de claviatuur zeer 

complex en daardoor erg kwetsbaar. Daarnaast zijn er 

veel onderdelen aan vervanging toe, waaronder ook 

de totale speeltafel. De conditie van de orgelpijpen is 

matig tot slecht en veel pijpen vertonen sporen van 

corrosie. Bovendien staan veel pijpen uit het lood 

waardoor er steeds snel ontstemmingen ontstaan. 

Hierdoor functioneert het orgel volgens verschillende 

rapporten van onafhankelijke adviseurs beneden het 

niveau dat van een goed aangelegd mechanisch pijp-

orgel verwacht mag worden.

DE LOFZANG GAANDE HOUDEN 
Van generatie op generatie wordt er gezongen in 

onze prachtige kerk: psalmen en geestelijke liederen. 

Tot op de dag van vandaag wordt de lofzang gaande 

gehouden. Het kan zowel gemeenteleden alsook 

organisten ontroeren en tot geestelijke groei leiden. 

Wie heeft de momenten niet meegemaakt tijdens 

het zingen van bijvoorbeeld psalm 56, 68, 84 en 108, 

dat je er soms zomaar bovenuit getild wordt? De kerk 

op aarde is er om de grote daden van de Heere God 

te verkondigen en Hem te verheerlijken. Dat kan op 

vele manieren, maar zeker ook in de liturgie van de 

kerk der eeuwen. Als we het soms even niet meer 

weten, mogen we wel weten dat de lofzang gaande 

wordt gehouden, dat God wordt geprezen om wie Hij 

is. En gaat het daar in het geloof ten diepste niet om? 

Niet om mij, maar om Hem!

1904  Bouw nieuw orgel door de orgel
makers Gabry & Zn. te Gouda

1931  Herstelwerkzaamheden door orgel
maker J. de Koff & Zn. te Utrecht

1958  Restauratie door orgelmaker J. de Koff 
& Zn. te Utrecht

1974  Uitbreiding en vernieuwbouw door 
orgelmaker J. Hoogenes te Sprang 
Capelle. Toevoeging van een tweede 
manuaal en vrij pedaal. Adviseur Jan 
Bonefaas

1983  Ingrijpende herstelwerkzaamheden en 
herintonatie door Pels en van Leeuw
en te ’sHertogenbosch

1994  Herstelwerkzaamheden door Pels en 
van Leeuwen te ’sHertogenbosch

2006  Herstelwerkzaamheden door Pels en 
van Leeuwen te ’sHertogenbosch

2017  Onafhankelijke orgeladviseurs en 
bouwers trekken de conclusie dat 
het bespeelbaar houden van het orgel 
financieel gezien naar de gemeente 
toe geen verantwoorde keuze meer 
is. Dit in verband met de technische 
en klanktechnische problemen die 
het orgel heeft. Het instrument is in 
een zodanige slechte staat dat de 
gemeente moet worden ingelicht in 
verband met onontkoombare rigou
reuze maatregelen.

GESCHIEDENIS



HELP MEE, DOE MEE.  
SAMEN VOOR EEN NIEUW ORGEL! 

Gelukkig bevat het orgel ook nog waardevolle en 

degelijk gemaakte originele onderdelen van de 

oorspronkelijke maker Gabry & Zn. Vanuit dit 

concept willen we, met behoud van het gezicht 

van het huidige front, er weer een goed degelijk 

bespeelbaar orgel van maken. Een instrument dat 

organisten jaren met veel plezier kunnen bespelen, 

zonder restauraties en onnodige kosten. De ge-

meentezang is een belangrijk onderdeel van de li-

turgie. We hebben een gemeente die geweldig goed 

zingt en graag deze mooie traditie wil voortzetten. 

Velen van ons vinden dat er voor onze erediensten, 

trouw- en rouwdiensten, koorconcerten en andere 

activiteiten in de kerk een goed en degelijk instru-

ment moet zijn.

Vindt u het ook belangrijk dat de lofzang gaande 

wordt gehouden met ons koninklijk instrument? 

Dan kunt u/kun jij ons als kerkrentmeesters, 

orgel adviescommissie en organisten daarbij van 

harte helpen. Met deze verantwoorde keuze vra-

gen we u en jou om een mooie financiële bijdrage. 

Zo kunnen we er tijdens bijeenkomsten allemaal 

van blijven genieten. Om erbij te zingen, het te be-

luisteren of het te blijven bespelen. Mogen we u en 

jou privé of mogelijk met uw bedrijf of organisatie 

om een offer/gift vragen. Kunt u financieel niet 

bijdragen? Wilt u dan meedenken en helpen met 

toekomstige acties? Hij is het waard om geprezen 

te worden in alle toonaarden. Looft God, looft Zijn 

Naam alom! 

Voor meer informatie en om uw gift fiscaal 

vriendelijk te schenken: www.hervormd

bergambacht.nl/orgelfonds 

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Bij 

voorbaat hartelijk dank namens de organisten, 

kerkrentmeesters en de orgeladviescommissie.

http://www.hervormdbergambacht.nl/orgelfonds
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