Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De schuilkerk aan de Havenstraat gezien vanaf de Walkade.Na 1888 is dit gebouw ingericht als gereformeerde kerk. treffen we ook de preekstoel met decommuniebank uit de oude kerk en ons'Meereorgel'. Het verplaatsen geschiedtdoor de firma Gabry uit Gouda welkeenkele reparaties uitvoert en twee nieuweblaasbalgen plaatst voor een totaalbedragvan/700,00. Begin deze eeuw wordt het de hulp vanenkele vooraanstaande en goedgesitueerde parochianen de kerk verderverfraait. Zo worden de kerk glas-inloodramen, de kruiswegstaatsie en hetdoopvont geschonken. Kerkmeester Arievan Kippersluis doet de grootste schenkingvooreen nieuw orgel. In 1907 krijgtwederom een Utrechtse orgelbouweropdracht een orgel te plaatsen. Het is defirma Maarschalkerwaard. Met deverkoop, aan orgelhandelaar MartVermeulen uit Woerden, sluiten we deIJsselsteinse periode afvan ons'Meereorgel'. Het orgel te Urk Twee inwoners van Urk, Klaas de Boeren Tjalling Ruiten, hebben

onderzoekverricht naar de herkomst van het orgel van de Urkse Bethelkerk. In deel II van'Urkeruitgaven' uit 1982, welke geheelgewijd is aan de Bethelkerk, doen zijverslag van hun bevindingen. Dit verslagtreft u, zij het iets aangepast, onderstaandaan. Het Bethelkerkorgel In de vorige eeuw werd degemeentezang in de gereformeerde kerkvan Urk nog niet begeleid doororgelmuziek. De koster, die een machtigstemgeluid had, was voorzanger in hetgebouw met twaalfhonderd zitplaatsen.Dreigde er iets mis te gaan, danversterkten zangers van 'Oud Hallelujah'met hun krachtige stemmen zijnbegeleiding. Maar in 1898 wordt in dekerkgemeente een handtekeningenaktiegevoerd om te komen tot de aanschaffingvan een kerkorgel. De kerkeraad gaat erdan niet op in en in datzelfde jaar wordtook het aanbod van een gratis orgel van dehand gewezen. Als in 1905 de hervormde gemeente opUrk als eerste kerk een orgel krijgt heeft 150

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 De Bethelkerk te Urk, gezien vanaf de haven. dat kennelij k invloed, want in oktober1909 overweegt de kerkeraad van degereformeerde gemeente of het toch nietwenselijk is ook zo'n instrument aan teschaffen .Een paar maanden later besluitmen de gemeente te laten beslissen, en datgebeurt op 28 maart 1910 ten gunste vaneen orgel. Een benoemde kommissie gaataan de slag en komt in kontakt met eenleverancier van gebruikte pijporgels. Defirma Mart Vermeulen te Woerden hadwel wat voor Urk en er wordt snel beslist want op de Veluwe zat ook eenkandidaatklant. Het plaatsen zou geeneenvoudige zaak worden. De zg.'bewaarschool' (kleuterschool envergaderruimte - red.) moest verhoogd enverbouwd worden en voorzien van eenorgelgalerij. De meesterknechts vanVermeulen: Wisse, Apeldoorn enBonman plaatsen het orgel en in 1911,75j aar na de afscheiding van de hervormdekerk, vindt de ingebruikname plaats.Er zijn dan twee organisten benoemd

en 151

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Vooraanzicht van het orgel, 1982. 154

Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 aan een orgelhandelaar. En dat is dan(ongetwijfeld) de op 12 km van IJsselsteingevestigde firma Mart Vermeulen. Die hadenige faam en vakkundig personeel. Hijplaatste o. m. in Scherpenisse eentweedehands orgel en breidde dat uit in1907. In Woerden breidde hij het orgel vande hervormde kerk uit met een derde klaviervan acht stemmen, en het is nu vrijwel zekerdat hij voor Urk het oude Meere-orgel vanIJsselstein uitbreidde met materiaal vanLaukuff (Duitsland) tot de dispositie die hetorgel bij plaatsing in de Bethelkerk in 1910had. Bij vergelijking van de oude Meere-dispositie en die van 1910 kunt u zien welkeregisters het betrof. *) *) zie pag. 24 en 25 van Urker Uitgaven deel 2,1982 De dispositie van het orgel nauitbreiding in 1982 Interieur van de Bethelkerk, 1982. 4.

uitbreidingen in 1982 5.

oorspronkelij k Cornet 4 st.; Cornet 5 st isvan 1911 De registers van Meere van 1792 zijn door eensterretje aangegeven. Nawoord Een stukje IJsselsteins erfgoed is in

hetland teruggevonden. Een instrument wateens gewogen en te licht werd bevondenluistert nu de eredienst op in eenkerkgebouw met maar liefst 1200zitplaatsen. Zoals de geschiedenis hierverhaalt heeft het Meereorgel eenbewogen leven achter de rug waaraan doorde goede zorgen van de gereformeerdekerkgemeente te Urk voorlopig geeneinde lijkt te zijn gekomen. Dankzij hetspeurwerk van onze Urkse onderzoekers isde herkomst van het orgel achterhaald.Een herkomst die ligt te IJsselstein alwaarhet orgel in vroeger tijd een bijdrage heeftgeleverd aan de uiterlijke vorm van dehoogmis. Dat het orgel nu de eredienst vande gereformeerde kerk te Urk begeleidbewijst eens te meer dat overeenkomstenin geloofsbelevenis niet in de laatste plaatsdoor de muziek tot stand komen. Hoofdwerk: Bovenwerk: Pedaal: *Bourdon 16' *Prestant8' Subbas 16' *Prestant8' Holpijp8' Open bas 8' *Holpijp8' Viola 8' Roerquint6 *Quintadeen8' Geleste 8' Octaaf4' Fl. Harmon. *Gemshoorn4' Bazuin 16'* 8' Fluit 4' *Octaaf4' Nasard4'^ * Roerfluit 4'' *Woudfluit2'

*Quintfluit3'2 Sesquialter3 *Octaaf2' st/ *Mixtuur3-6st. Vox Humana 8 Cornet 5 st. Tremulant (din)5 *FlageoIetr Trompet 8' Fagot 16&quot;* 1.

in vorige disposities werd ten onrechte Fluit4' vermeld 2.

in vorige disposities werd ten onrechteQuint 3'vermeld 3.

in 1951 kwam Nasard 3' in de plaats vanAeoline 8' 155

