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INGEBRUIKNAME VAN OECKELEN ORGEL GARMERWOLDE – VRIJDAG 8 FEBRUARI
Orgel uit 1851 weer in pico bello conditie
Begin september 2016 werd met de restauratie van het Van Oeckelen orgel in de kerk van
Garmerwolde gestart en na twee jaar restaureren vieren we op 8 februari met een feestelijk
bijeenkomst het gereedkomen van deze uitgebreide restauratie vieren. Vanaf dan is het dit
orgel in de kerk van Garmerwolde weer in volle glorie te beluisteren en te bewonderen.
Orgeladviseur Peter van Dijk en het team van Mense Ruiter Orgelmakers tekenden voor dit
omvangrijke werk.
Dit in 1851 door Petrus van Oeckelen in de kerk te Garmerwolde opgeleverde orgel is een
representatief voorbeeld van het oeuvre uit de bloeitijd van deze orgelmaker. Het orgel
verkeerde op onderdelen in slechte staat en was toe aan restauratie. In 1996-1998 is de
eerste fase van de restauratie uitgevoerd. Het orgel wachtte sindsdien op de uitvoering van
de laatste restauratie fase. De nu uitgevoerde restauratiewerkzaamheden bestonden onder
andere uit herstel van de orgelkas, snijwerk, windvoorziening, het pijpwerk en de speeltafel.
Bij interieurwerkzaamheden in 2013/14 werd de orgelkast opnieuw geschilderd door
Veldman&Veltman op basis van een door hen in 2012 uitgevoerd kleurenonderzoek. Daarbij
werd de originele kleurstelling weer aangebracht, met een mahonie-imitatie als hoofdkleur en
beige en bladgoud voor de ornamentiek. Voorts werden de – originele – registeropschriften
conserverend hersteld.
De restauratie van het orgel is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, het J.B. Scholtenfonds, Loket Leefbaarheid, Plusfonds Dijkpark,
Stichting Marthe Havinga Fonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Olga Heldring Fonds,
Stichting Orgelfonds Mooy, Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, Stichting dr.
Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, W.J.O de Vries Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt
Stichting en het Dinamo fonds.
Jubileum SOGK
In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 50 jaar. Dat wordt uiteraard
uitgebreid gevierd en bij stilgestaan met vele activiteiten. Op 13 mei 1969 richtte een groep
verontruste burgers de Stichting Oude Groninger Kerken op om het dramatische verval van
talloze middeleeuwse kerken op het Groningse platteland te stoppen. Nu, na vijftig jaar, staat
het merendeel van die toen bedreigde kerken er goed voor. En behalve de kerken ook de
bijbehorende orgels in het algemeen en in het bijzonder het Van Oeckelen orgel in de kerk
van Garmerwolde er weer pico bello bij!
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Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-medewerker
Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 3672042 of 0652102342.
Uitnodiging voor de pers:
Hiermee nodigen we u uit aanwezig te zijn bij de officiële ingebruikname van het Van Oeckelen
orgel op vrijdag 8 februari om 16.00 uur in de kerk van Garmerwolde..
Beeld: Orgel Garmerwolde (Duncan Wijting/SOGK) en Werk aan het orgel van Garmerwolde
(SOGK)

