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Vanuit het bestuur:
Het bestuur dankt alle medewerkenden aan de OrgelParade. We zien terug op een prachtige dag
waarbij we ca. 800 bezoekers mochten verwelkomen. Helaas is het aantal nieuwe donateurs slechts
op 8 blijven staan maar daar zijn we wèl heel blij mee en we verwelkomen deze 8 van harte!
Wel hebben we een belangrijk erelid verloren. De nestor van de Rotterdamse Organisten mevrouw
Jet Dubbeldam is na een kort ziekbed overleden op 13 maart. De afscheidsdienst vond plaats in de
Bergsingelkerk op 24 maart. Er werd gemusiceerd door Eric Koevoets en Johan Sonneveld en
gesproken door o.a. mw. Irene Smit die ook alle inzet van Jet voor ROS benadrukte.
Jet Dubbeldam was erelid sinds 12 januari 2013 en ontving de Erasmusspeld uit handen van
wethouder Kriens op 9 maart 2013.
Naast haar werk als kerkorganiste in meerdere Rotterdamse kerken en als stadsorganiste van
Rotterdam was zij van 1968 tot 1992 hoofdvakdocent aan het Rotterdams Conservatorium. Wij leven
mee met de nabestaanden, in het bijzonder met haar levenslange orgelvriend, onze donateur Jaap
Kolk.

TERUGBLIK:
OrgelParade in De Doelen 17 maart 2018
Wat een heerlijke dag is het geworden!
Vanaf 12.00 uur stroomde het publiek binnen.
De combinatie van de programmering van De Doelen met die van Rotterdam Orgelstad bleek een
sterke formule.
De studenten van Codarts waren vanaf 12.15 uur actief op het kistorgel van Witteveen.
Om 13.00 uur was het Bach-concert van Geert Bierling in de grote zaal op het 50-jarige Doelen-orgel.
Het orgelkoraal “Vor deinen Thron tret’ ich hiermit” droeg hij op aan Jet Dubbeldam, de onlangs op
87-jarige leeftijd overleden nestor van Rotterdamse organisten.
Van 14.00 tot 15.30 was er een optreden van “Up There Trio” met Hayo Boerema aan de toetsen,
Greetje Bijma, vocals en Alan Laurillard op saxofoon. De Content-orgels werden bespeeld door Anton
Doornhein, Edwin Vooijs en Iddo van der Giessen. Het Witteveen orgel en het DOE-orgel werden
bespeeld door Gerard van der Zijden, Geert Bierling, Aad van der Hoeven en Bas de Vroome. Niet te
vergeten óók door Henk Vermeulen die het DOE-orgel van wind moest voorzien.
Tenslotte een schitterend concert op het grote Doelen-orgel, improvisaties door Wouter van de Wilt
en een prachtig Concerto van Marius Monnikendam door Matthijs Breukhoven, Martien de Vos en
Iddo van der Giessen, orgel met het Codarts Brass ensemble.
Al met al een geslaagde middag waar het talrijke publiek zeer van heeft genoten.
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KOMENDE ACTIVITEITEN
“RIJK AAN FANTASIE “ is het thema dat de organisten van Rotterdam Orgelstad hebben gekozen
voor hun concertserie in 2018. In het programmaboekje kunt u lezen op welke manier dit thema
wordt vertaald in muziek. Het boekje is beschikbaar vanaf 3 april 2018 in de diverse ROS-locaties.
Maar liefst 20 concerten in 14 verschillende locaties kriskras door Rotterdam. Solowerken voor orgel,
duo orgelspel, samenspel met zangsolisten, met allerlei andere instrumenten en samenwerking met
beeldend kunstenaar. Wat uw muzikale smaak ook moge zijn: er is ongetwijfeld iets van uw gading
bij en wij roepen u op zo veel mogelijk concerten te bezoeken !

“OrgelROSdag”
Rotterdam Orgelstad organiseert op 2 juni de jaarlijkse speeldag voor amateur organisten in
verschillende Rotterdamse kerken.
“Rossen” op het orgel doen veel organisten graag maar Bach spelen mag natuurlijk ook! In ieder
geval zijn de amateurorganisten welkom in onderstaande kerken.
De tijd is van 10.30 uur tot 15.00 uur, het bespelen van de orgels is gratis en publiek is welkom.
Dezelfde dag en tijd kunt u ook luisteren in De Doelen bij het 50-jarige, grote Doelenorgel maar zelf
spelen is daar volgeboekt.
Wilt u deelnemen aan de “ROS-dag” stuur dan een mailtje naar webmaster@rotterdamorgelstad.nl
of geef u telefonisch op bij de secretaris 0180-616452
Op de website komt een schema waarop u zelf kunt zien welke plaatsen vrij zijn en kunt u ook meer
informatie vinden over de orgels. Zie: www.rotterdamorgelstad.nl
Hillegondakerk in Hillegersberg, Aad van der Hoeven
Historisch orgel van Abraham Meere, twee klavieren en pedaal.
Oude Kerk Overschie, Jan Teeuw
Van der Kleij-orgel uit 1912, twee klavieren en pedaal.
Fonteinkerk Hillegersberg, Eric van Dalum
Pels-orgel, in de nieuwe kerk geplaatst in 2017 door Van Vulpen, twee klavieren en pedaal.
Pauluskerk Centrum, Jan Blankers
Flentrop-orgel van 1950, overgeplaatst naar de Pauluskerk in 2017, twee klavieren en pedaal.
Pelgrimvaderskerk Delfshaven. Gerard van der Zijden
Historisch Bätz-orgel uit 1845, gerestaureerd in 2001, twee klavieren en pedaal.

Orgelbustocht.
Datumwijziging!! In de vorige nieuwsbrief stond 22 september. Dan is er echter een dag in De Doelen
rond het gereed komen van de restauratie van het Doelenorgel.
De uiteindelijke datum is ZATERDAG 15 SEPTEMBER. Wij zijn nog in overleg met verschillende kerken
in Rotterdam-Zuid maar de organisatie is nog niet rond. Het wordt zeker een interessante dag met
Aart de Kort als bespeler en uitlegger van alle orgels!
Heeft u vragen/opmerkingen/nieuws voor of n.a.v. de website of deze nieuwsbrief? Laat het ons weten!
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