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Jaarvergadering en themamiddag 
 

‘De dialoog tussen (neo)barok  
en romantiek’ 

 

  
 

 
o 

 
     
 
Met medewerking van: 
    Gerben Mourik, Joop Poot en Pim Mellegers  

Jaarvergadering VOGG 2019– zaterdag 25 mei  
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12:30 uur: Inloop met koffie en thee 
 
13:00 uur: Jaarvergadering VOGG 
 
Agenda: 
 

1. Opening met Schriftlezing, gebed en samenzang van Psalm 75: 1, 2 en 3 
2. Verslag 68e jaarvergadering, gehouden op 26 mei 2018 in de       

Gereformeerde Gemeente te Geldermalsen. 
3. Jaarverslag secretaris. 
4. Jaarverslag penningmeester, verslag kascontrolecommissie, decharge 

penningmeester, vaststelling begroting en contributie, benoeming 
nieuw lid kascontrolecommissie. 

5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Adri Burghout, Jan 
Kruis en René Qualm. 

6. Rondvraag. 
7. Sluiting. 

 
Samenzang Psalm 75 vers 1, 2 en 3 (isoritmisch, Gerben Mourik Marcussen-
orgel)
 
1. U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 
 
2. Als ik 't ambt ontvangen zal, 
Wil ik, volgens eed en plicht, 
Altoos recht doen in 't gericht. 
Land en volk was in verval; 
 

Maar zijn pijlers steld' ik vast, 
Tegen woed' en overlast. 
 
 
3. Tot het dom en dwaas geslacht 
Zeid' ik: "Wees niet zinneloos"; 
Tot de snoden; "Weest niet boos, 
Dat gij hoornen, sterk van kracht, 
Woedende naar boven steekt, 
En met stijven halze spreekt." 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programma - aanvang 13:00 uur 
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Samenzang Psalm 75 vers 4, 5 en 6 (isoritmisch, Gerben Mourik Vermeulen-
orgel, bij de sluiting van de huishoudelijke vergadering) 
 
4. Geen geval, geen zorg, geen list, 
Oost, noch west, noch zandwoestijn, 
Doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller Oppervoogd, 
Deez' vernedert, dien verhoogt. 
 
5. Want des HEEREN hand besluit 
Enen kelk vol bitterheid, 
In Zijn gramschap toebereid, 

En Hij drenkt er 't mensdom uit; 
Doch der goddelozen mond 
Zuigt Zijn hef uit, tot den grond. 
 
6. 'k Zal dit melden, 'k zal altijd 
Zingen Jacobs God ter eer, 
Slaan der bozen hoornen neer, 
Vellen wat Zijn naam bestrijdt; 
Maar der vromen hoorn en macht 
Zal verhoogd zijn door Gods kracht

1. Introductie op het thema ‘De dialoog tussen (neo)barok en romantiek  
  door Gerben Mourik 
 
2. Demonstratie van het Marcussenorgel door Gerben Mourik 
 
3. Demonstratie van het Vermeulenorgel door Gerben Mourik 
 
4. Pauze met koffie en thee 
 
5. Masterclass: Pim Mellegers op het Marcussenorgel 
 
6. Masterclass: Joop Poot op het Vermeulenorgel 
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7. Concert op beide orgel door Gerben Mourik 
 
  Marcussenorgel: 
 
  1. Magnificat (4 variaties), Matthias Weckmann 
  2. Fuga over BACH, Ernst Pepping 
 
  Vermeulenorgel: 
 
  1. Choral II, Hendrik Andriessen 
  2. Adagio uit Symfonie IV, Jan Bonefaas 
  3. Improvisatie over Psalm 134 met aansluitend samenzang 
    van de verzen 1, 2 en 3 (ritmisch) 
 
1. Looft, looft nu aller heren HEER, 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer; 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt, 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt. 
 
2. Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 

En knielt eerbiedig voor Hem neer; 
Looft, looft nu aller heren HEER. 
 
3. Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER.

 
 
 8. Sluiting door Dirk Jan Versluis 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten en iets te drinken 
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Notulen Jaarvergadering 2018 
Datum: 26 mei 2018 
Locatie: Bethelkerk te Geldermalsen 
 
Dit verslag betreft alleen het onderdeel: "huishoudelijke vergadering" van het programma van de jaarver-
gadering.  
 
1. Opening 
De voorzitter, Dirk Jan Versluis, laat zingen psalm 33 de verzen 1 en 2. Hij leest dezelfde psalm en gaat voor 
in gebed. 
Herman van Vliet, die deze middag ook aan het programma mee zou werken kan wegens ziekte niet aan-
wezig zijn. 
 
2. Verslag huishoudelijke gedeelte jaarvergadering 2017 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de huishoudelijke vergadering van 2017. 
 
3. Jaarverslag secretaris  
Ook het jaarverslag van de secretaris over 2017 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Een lid spreekt zijn 
waardering uit over het programmaboekje en over de activiteiten van de vereniging in het algemeen. 
 
4. Jaarverslag penningmeester, verslag kascontrolecommissie, decharge penningmeester, 

vaststelling begroting en contributie, benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
De penningmeester licht een aantal onderdelen van het financiële verslag toe. 
- Kerk & Muziek: de kosten zijn binnen de begroting gebleven. Dit geldt met name voor de redactiekos-

ten. 
- CKO: Over het cursusjaar 2016/2017 hielden de kosten en baten elkaar ongeveer in evenwicht. Over 

het cursusjaar 2017/2018 wordt een tekort van circa € 900,- verwacht. 
- De inkomsten uit de contributie zijn toegenomen door de verhoging van de contributie. 
- De kosten van de afdelingen zijn laag.  
Een lid vraagt waarom de contributie verhoogd is terwijl er een overschot was van € 8000,-. Reactie van de 
penningmeester: De vaste kosten van de vereniging moeten gedekt kunnen worden vanuit de contributies, 
we kunnen niet rekenen op onzekere PM posten voor de baten, zoals bijvoorbeeld inkomsten uit de OAC. 
Daarnaast was de contributie al negen jaar stabiel terwijl de kosten wel stijgen, zodat een indexering op zijn 
plaats was. Een lid vult aan dat het kapitaal voldoende moet zijn om één jaar te dekken, dus mag het kapi-
taal zelfs nog wel wat hoger zijn. 
 
De begroting en contributie worden ongewijzigd vastgesteld. De kascontrole is verricht door de heren J. de 
Bel en C. Sturm. Zij hebben alles in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge over het jaar 2017 
verleend. Hij zal zelf een nieuw lid voor de kascontrolecommissie vragen. 
 
5. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Aad de Ligt en Erik Haase. Zij verlaten even de vergadering. Niemand van de 
aanwezigen heeft bezwaar voor hun herbenoeming zodat ze voor een nieuwe termijn benoemd zijn. 
 
6. Rondvraag 
- Wat is de reden dat er de laatste jaren geen orgeltocht meer georganiseerd wordt? Daar is geen speci-

fieke reden voor, wellicht kunnen we dat een volgende jaarvergadering weer doen. 
- De afdeling Centrum is op dit moment niet actief. Vanuit de vergadering wordt de oproep gedaan om 

zich aan te melden om deze afdeling weer te revitaliseren. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 
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Jaarverslag 2018 
 
Hoofdbestuur 
Dirk Jan Versluis (vz), René Qualm (secr), Jan Kruis (pm), Adri Burghout, Erik Haase, Peter van Haaften, Aad 
de Ligt. 
Het HB heeft vier keer vergaderd. Enkele agenda-onderwerpen uitgelicht: 

• Ook dit jaar heeft de nieuwe opzet van de CKO weer een aantal keren op de agenda gestaan, onder 
andere om de praktische aspecten te bespreken die geregeld moesten worden voor de opstart in 
2018.  

• Het ontwerp van de nieuwe website. 

• Verbreden van de taak van de ‘Commissie van bemiddeling’ tot een ‘Commissie van advies en be-
middeling. 

• Globale voorbereiding en evaluatie van landelijke activiteiten. 
Daarnaast laten we op elke vergadering de verschillende commissies en afdelingen de revue passeren. 
 
In 2018 ontvielen ons twee oud-leden van het hoofdbestuur. Op 31 januari overleed Paul Wols. Hij heeft 
meer dan 40 jaar deel uitgemaakt van het HB in verschillende functies.  Als organist was hij gedurende 
tientallen jaren actief in verschillende gemeenten.  Van zijn hand verschenen talrijke bewerkingen van 
psalmen en gezangen.  Op 27 oktober overleed Jaap Krijnsen. Hij is van 1980 tot 1993 penningmeester 
geweest.  
 
-- Activiteiten -- 
 
Landelijk 
26 mei: Jaarvergadering in de Bethelkerk te Geldermalsen, gecombineerd met een themamiddag rondom 
de jaarlijkse muziekbundel.  De organisten Jaap-Jan de Rooij en Arjan Versluis lichtten enkele werken uit 
eerdere bundels toe en brachten die ten gehore. Aansluitend was er een forumdiscussie onder leiding van 
Dirk Jan Versluis, waaraan naast de organisten ook ds. Hogchem meewerkte. Verder konden de aanwezigen 
door middel van een mini-enquête hun input over de bundel geven. Al met al gaf deze middag een aantal 
zinvolle suggesties voor volgende bundels. 
Voor de jaarvergadering was ook Herman van Vliet uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Later die dag 
kwam het bericht naar buiten dat hij de avond ervoor overleden was. 
11 november: Landelijke Orgel- en Samenzangdag in de Jacobikerk te Utrecht met de organisten Gerrit 
Christiaan de Gier en Gerard de Wit en blokfluitist Johanneke de Wit. Thema was ‘Psalmen door de eeuwen 
heen’.  Jaco van de Knijff verzorgde een lezing over waarin hij inging op de plaats van de Psalmen en de 
‘Eenige gezangen’ en de manier waarop ze de eeuwen door in de kerkdiensten gezongen werden .   
 
Afdelingen 
Vanuit de vier afdelingen (Centrum/Noordwest, Oost, West en Zuid-West) worden jaarlijks enkele excursies 
georganiseerd. Soms wordt dit in de vorm van een workshop gedaan met een onderwerp  gerelateerd aan 
de praktijk van de kerkorganist, bijvoorbeeld samenzangbegeleiding. Excursies worden regelmatig georga-
niseerd op locaties waar recent een nieuw instrument is geplaatst. De belangstelling voor deze activiteiten 
is wisselend en varieert van minder dan tien tot zo rond de 25 bezoekers.  
Speciale vermelding verdient de orgel-morgen voor kinderen die vanuit de afdeling Zuid-West georgani-
seerd werd in de Grote Kerk te Tholen. Deze activiteit werd door zo’n 60 mensen bezocht. Onderdelen van 
het programma waren een uitleg van de werking van het pijporgel, een mini-concert door Jan Peter Teeuw 
en gelegenheid voor de kinderen om zelf te spelen. Een prachtig initiatief om kinderen enthousiast te ma-
ken/houden voor het orgel en orgelmuziek! 
In 2018 leidde afdeling Centrum/Noordwest een slapend bestaan, het lukte in deze afdeling niet om de be-
stuursfuncties gevuld te krijgen.  
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-- Producten --  
 
Kerk & Muziek 
Eindredactie/secretariaat: Aad de Ligt  
Vormgeving: Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
Doelstellingen: Kerk & Muziek wil een blad zijn dat organisten en andere liefhebbers van kerkmuziek infor-
meert over het brede terrein van de kerkmuziek. Het blad richt zich op het geheel van de gereformeerde 
gezindte. Een greep uit de inhoud van jaargang 2018: 
- Een serie over leven en werk van Anthoni van Noordt door Chiel Jan van Hofwegen. 
- Een serie interviews met professionele organisten die lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten. 
- Interviews met jubilerende organisten. 
- Op pad met de Examencommissie. 
- CD-besprekingen, besprekingen van bladmuziek, verslagen van VOGG activiteiten en besprekingen van 

orgelbouw en -restauraties. 
Bij elk nummer een was muziekbijlage in notenschrift en klavarskribo bijgevoegd. Van elke muziekbijlage 
werd een geluidsbestand op de website gezet, ingespeeld door Simon Harinck. 
 
Muziekcommissie 
Samenstelling: Pim Mellegers (coördinator), Aad de Ligt. 
De muziekcommissie bestaat uit Pim Mellegers en Aad de Ligt. Zij zoeken de componisten aan en verzorgen 
het contact met hen. Voor de controle en correctie van de aangeleverde muziek doet de commissie een 
beroep op een aantal vakmusici. 
De bundel 2018 werd traditiegetrouw gepresenteerd tijdens de LOSD en heeft als inhoud: 
- Psalm 47 – Martien de Vos 
- Psalm 119 – Paul Wols 
- Psalm 42 – Johann Sebastian Bach, bewerking Joop Poot 
- Psalm 148 – Gerard de Wit 
- Psalm 16, 84 – Nico van den Hooven 
- Psalm 60 – Jan J. van den Berg 
- Psalm 80 – Joop Poot 
- Psalm 134, 38, 136 – Jan Peter Teeuw 
Arend Kettelarij verzorgde de notatie. Aan de Klavar-uitgave werkten enkele Klavar-spelers onder de 
VOGG-leden mee.  
 
-- Diensten -- 
 
Orgelbouw Advies Commissie (OAC) 
Samenstelling: Herman den Hollander (coördinator en secretariaat), Bert van Bezooijen, Anton van Hell en 
Dick den Engelsman. 
In 2018 werd advies uitgebracht voor onder andere de Gereformeerde Gemeenten Berkenwoude, Houten, 
Moerkapelle en Utrecht. Daarnaast voor de Christelijke Gereformeerde kerken te Driebergen en Sliedrecht. 
Diverse architecten en bouw- en orgelcommissies deden een beroep op de OAC om mee te denken in kerk 
(ver-)bouwplannen. Tevens werden diverse telefonische adviezen betreffende orgelbouw, klimaat en kerk-
akoestiek verstrekt. 
 
Cursus Kerkelijk Orgelspel (CKO) 
Docenten: Dick den Engelsman, Henk de Gelder (cursusleider), Hans van Gelder, Herman Lammers en Hans 
Pors. 
Alleen de cursus CKO-2 is dit jaar gegeven. Als locatie diende  de Bethelkerk van de Ger. Gem. te Rotter-
dam-Zuidwijk. 
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Van de drie cursisten uit CKO-2 deden twee cursisten op 10 februari examen voor het ‘Getuigschrift Kerke-
lijk Orgelspel-A’ van de VOGG. Beide cursisten slaagden hiervoor met mooie cijfers! 
 
In dit jaar zijn de overige leerjaren (CKO-1, -3, -4 en -5) per september niet gestart, maar zijn er maanden 
van voorbereiding geweest via gesprekken tussen de docenten en enkele leden van het hoofdbestuur, ten-
einde de start van de zgn. ‘CKO-nieuwe stijl’ per februari 2019 mogelijk te maken. De aanmeldingen voor de 
module ‘Koraalspel-1’ overtroffen verre onze verwachtingen: niet minder dan 27 cursisten meldden zich 
aan! 

 
Examencommissie 
Samenstelling 
Vaste commissieleden: Jaap-Jan de Rooij (coördinator), Herman Lammers, Hester van der Male en Piet den 
Uil.  
Regioleden: Ad Blonk, Paul Heijboer en Eric Quist. 
In 2018 heeft de Examencommissie van de VOGG vergelijkende examens afgenomen in Moerkapelle, Apel-
doorn, Boskoop, Amersfoort, Krimpen a/d IJssel, Kampen, ‘s Gravenpolder en Ede. Er waren in 2018 geen 
wijzigingen in de samenstelling van de commissie. De exacte invulling van het vergelijkende examen komt 
in overleg met de aanvragende kerkenraad tot stand. 
 
Commissie van bemiddeling 
Samenstelling: Dirk Jan Versluis. 
Activiteiten: In 2018 is geen beroep gedaan op de commissie. Na het overlijden van Paul Wols en het met 
emeritaat gaan van ds. Meeuse bestaat de commissie nog slechts uit één persoon. We denken na over een 
verbreding van de commissie, zowel qua leden als qua taakstelling. 
 
-- Ondersteuning – 
PR & Communicatie 
De PR-stand was present bij de landelijke VOGG activiteiten, bij sommige regionale VOGG activiteiten en bij 
de jaarlijkse organistendag van de HHK.  
In 2018 is, vlak voor de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog 
eenmaal op de oude manier een e-mail nieuwsbrief verzonden naar het mailbestand.  
Met ingang van 2019 is het verzendbestand opgesplitst in leden en abonnees enerzijds en personen die ex-
pliciete toestemming hebben gegeven anderzijds. Alle overige circa 150 mailadressen zijn van de verzend-
lijst verwijderd. 
 
Verkoopsecretariaat 
Het verkoopsecretariaat werd verzorgd door Anton van Hell. Hij droeg met name zorg voor de binnengeko-
men bestellingen van partitabundels. 
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie werd verzorgd door Adri Burghout. Dit omvat ook het vervaardigen van de adresdra-
gers voor Kerk & Muziek en van de facturen voor de contributie en het abonnementsgeld. 
Het afgelopen jaar is het ledenaantal redelijk  stabiel gebleven: een afname van 6 leden van 704 naar 698. 
Vier  leden  zijn in 2018 overleden.  
Het aantal abonnees op “Kerk & Muziek” is met zes afgenomen van 126 naar 120.  
Via de website of via e-mail zijn drie proefnummers  aangevraagd.  
 
Advertentiecoördinator 
De werkzaamheden voor advertentiewerving werden verzorgd door J. Versluis. 
 
 



 

 
 VOGG, een vereniging waar al 65 jaar muziek in zit! 

VERENIGING VAN ORGANISTEN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

 
Website 
De website werd beheerd door Tom van Oost. Op de website worden onder andere de verenigingsactivitei-
ten aangekondigd, staan geluidsopnames van de muziekbijlages bij Kerk en Muziek, wordt een aantal pro-
jecten van de OAC gepresenteerd en is een overzicht te vinden van alle door de VOGG gepubliceerde mu-
ziek. In 2018 is de nieuwe website online gegaan. De inhoud van de oude website is grotendeels gemi-
greerd. Aan het compleet maken van de informatie is gedurende het jaar gewerkt. 
  

 
Excursie Afdeling West: 
D.V. dinsdag 4 juni 2019, 19:30 uur. Evangelisch Lutherse Kerk te Gorinchem. 
Een muzikale avond rondom het Kam-orgel. 
Langedijk 72, Gorinchem 
 
 
Kom ook naar de Landelijke orgel- en samenzangdag: 
D.V. zaterdag 12 oktober 2019, 
10:30 uur 
 

Joriskerk te Amersfoort 
Met medewerking van: 
Rien Donkersloot en Niels Adema, orgel

=============================================================================== 
 
Nog geen lid van de VOGG?  
Maak in de pauze bij onze stand kennis met onze producten. 
 

Word lid van de VOGG en: 
- ontvang 6 keer per jaar het fraaie orgelblad "Kerk 
en Muziek", vol met interviews, achtergrondartikelen, 
cd-besprekingen, nieuws en actualiteiten 
- ontvang ieder jaar de dikke partitabundel met 
psalmbewerkingen 
- doe mee aan regionale workshops en excursies en 
landelijke orgelreizen. 
 
Aanbieding: 
Als u zich vandaag aanmeldt als lid betaalt u voor de 
rest van 2019 slechts € 25,= contributie en ontvangt u 
als welkomstgeschenk een bundel bladmuziek 
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Financieel verslag 
 
 
 
Balans VOGG per 1 januari 2019 
 
 
Rekeningen Debet  2017 Credit  2017 
Postbank 29.508 34.051   
Debiteuren 8.611 7.623   

Crediteuren   1.559 5.136 
Te vorderen rente 32 58   

CKO 2018/2019, onkosten 445 378   
idem, ontvangsten   560 975 
idem, reservering   1.361 1.361 

OAC, reservering   500 500 

Verenigingsuitgaven, reservering   2.000 2.000 

Kapitaal   32.616 32.138 

 38.596 42.110 38.596 42.110 
 
 
 
Berekening kapitaal 
  2017 
Kapitaal per 31 december 2017 32.138 23.253 
Batig saldo per 31 december 2018 478 8.885 
Kapitaal per 31 december 2018 32.616 32.138 

 
 
 
 
Exploitatierekening 2018 en begroting 2019 
 
Lasten Cijfers 2017 Begroting 2018 Cijfers 2018 Begroting 2019 
Kerk en Muziek, drukkosten 18.544 19.500 19.844 20.000 
idem, verzendkosten 3.975 4.500 4.812 5.000 
idem, kosten redactie 6.110 6.000 6.191 6.000 
Verenigingsuitgaven 9.069 9.000 8.896 9.000 
Hoofdbestuur en administratie 1.845 3.000 3.290 3.000 
Afdelingen 239 2.500 986 2.500 
Jaarvergadering  411 1.000 340 1.000 
LOSD Utrecht 2.355 3.000 2.014 3.000 
CKO-cursus 2017/2018 3.727 PM 1.958 PM 
Examencommissie 704 PM 2.030 PM 
Kosten OAC 3.123 PM 2.371 PM 
Batig saldo  8.885 - 478 - 
     
     
Totaal 58.987 48.500 53.210 49.500 
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Baten Cijfers 2017 Begroting 2018 Cijfers 2018 Begroting 2019 
Verkoop verenigingsuitgaven 2.372 2.000 2.259 2.500 
Collecte jaarvergadering 75 - - - 
Collecte LOSD Utrecht 655 750 615 750 
CKO-cursus 2017/2018 3.975 PM 975 PM 
OAC 3.779 PM 1.701 PM 
Examencommissie 1.006 PM 2.359 PM 
Contributies 38.623 38.000 37.915 38.250 
Giften 3.749 3.750 3.889 4.000 
Advertenties 4.695 4.000 3.465 4.000 
Rente 58 - 32 - 
Saldo verlies - - - - 
     
Totaal 58.987 48.500 53.210 

 
49.500 

 
 
 
 
Korte toelichting bij de jaarcijfers van 2018 
 

- De verzendkosten voor Kerk en Muziek lijken over 2018 aanzienlijk hoger uit te vallen dan over 
2017. Navraag bij Post NL maakte duidelijk dat bij de verzending van nummer 5 van Kerk en Muziek 
een verkeerd tarief is gehanteerd. Dat wordt gecorrigeerd, maar bij het samenstellen van deze jaar-
rekening is het restitutiebedrag nog niet exact bekend. Dat zal wellicht tussen de € 500,- en € 550,- 
euro zijn, waarbij het totale bedrag van de verzendkosten zo rond de € 4.300,- zal zijn. Het te veel 
gerekende bedrag zal D.V. in de volgende jaarrekening verwerkt worden. 

 
- De totale kosten voor Kerk en Muziek zijn iets gestegen. De verzend- en redactiekosten zijn onge-

veer gelijk gebleven, de stijging komt door de drukkosten. 
 

- De post Hoofdbestuur en administratie is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. In het bedrag zijn adver-
tentiekosten (advertenties in De Saambinder) opgenomen en verder komt de stijging door de kos-
ten voor de nieuwe website. 

 
- In de jaarcijfers van vorig jaar staat in de toelichting: ‘Voor het cursusjaar 2017/2018 staat op de 

balans een bedrag van € 975,- als opbrengst vermeld en voor de onkosten een bedrag van € 378,-. 
Met de cijfers die in 2018 al bekend zijn, moet rekening gehouden worden met een verlies van onge-
veer € 900,-. De totale kosten zijn € 1.958,- en de inkomsten zijn € 975,-. Dat levert uiteindelijk een 
verlies op van € 983,-. 

 
 
 
Middelburg, mei 2019 
Jan Kruis, penningmeester 
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 Improvisatie 
cursus  

 
Woensdag 17 juli  

improvisatiecursus voor amateur-organisten  

Gerben Mourik  
 

 

Donderdag 18 juli  
masterclass voor professionele organisten  

Thierry Escaich  

 
 

“Het is onze missie om het samenkomen, waarvoor deze 
kerk ooit is  

gebouwd, voort te zetten voor nu en toekomstige genera-
ties.”  
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