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Geachte bezoekers,

De orgelcommissie van de Hervormde Gemeente Oldebroek heet u van harte 
welkom in de Dorps- of Lambertuskerk met z’n fraaie Flentrop orgel.
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseren wij op dit mooie instrument 
een concertserie waarvan u de programma’s verderop in dit programmaboekje 
kunt lezen. Daartussen ziet u ook diverse advertenties staan van een groot aantal 
ondernemers hier ter plaatse welke deze concertserie ondersteunen. Onze dank 
gaat dan ook van harte naar hen uit want zonder hun sponsoring zou deze serie 
niet mogelijk zijn. Verder spreken wij ook onze dank uit naar het college van 
Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Oldebroek en koster Dhr. Gerrit van 
de Streek, ook zij helpen één en ander mogelijk te maken.
De opbrengsten van de concerten komen ten goede aan het orgelfonds voor het 
Flentrop orgel, het instrument  dat op 19 December 1970 in gebruik werd genomen 
en in 2010 dus 40 jaar bestaat. ‘Als verjaardagskado’ ontvangt het jubilerende orgel 
dit jaar noodzakelijk groot onderhoud en een herintonatie welke een nog betere 
en mooiere klank als doel hebben. Verderop in deze jubileumuitgave kunt u enkele 
gegevens over het instrument lezen en voorts is e.e.a. voorzien van een aantal fraaie 
foto’s. Tevens vindt u bij ieder programma een korte CV van de betreffende organist.
Als orgelcommissie wensen we u in dit jubileumjaar een aantal luisterrijke en 
genoeglijke uren toe en hopen u tijdens één of misschien wel meerdere concerten 
te mogen ontmoeten.

Wilt u ons werk ondersteunen dan kunt 
u uw gift overmaken op 
rekeningnummer 1�0129402 
t.n.v orgelconcerten.

Attie van den Berg
Harm van de Wetering
Johan van der Graaf
Bert Gelderman

VOORWOORD CONCERTPROGRAMMABOEKJE 2010

De orgelcommissie van de Hervormde Gemeente 
Oldebroek. Van links naar rechts: 

Attie van den Berg, Harm van de Wetering, 
Bert Gelderman en Johan van der Graaf.

foto’s:                                                
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Het orgel in de Lambertuskerk werd gebouwd door de Zaanse Orgelmakerij 
Flentrop Orgelbouw B.V. en in gebruik genomen op 19 December 1970. 
Het eigenlijke ontwerp van het instrument is gestoeld op de barokke 
orgelbouwprincipes en gemaakt op een moment van ommekeer in de orgelbouw, 
en wel van neobarok naar historiserend. Beide elementen zijn zowel visueel 
alsmede klanktechnisch aanwezig. 
Na de laatste kerkrestauratie van 2002 is het instrument schoongemaakt en zijn 
enkele kleine intonatiecorrecties aangebracht waarbij de meest opvallende “spuck” 
in de aanspraak is verwijderd.

Voor 2010, het jaar waarin dit orgel z’n 40 jarig jubileum viert, staat een algeheel 
grote onderhoudsbeurt gepland, waarbij behalve enkele technische verbeteringen 
aan de mechaniek en de beide tremulanten, de gehele intonatie zal worden herzien 
op verlaagde winddruk, hetgeen een mildere klank beoogt, waarbij in het bijzonder 
de tongwerken en de meervoudig samengestelde vulstemmen speciale aandacht 
zullen krijgen.

De dispositie luidt als volgt:   

HOOFDWERK RUGWERK BORSTWERK PEDAAL

Bourdon           16 Holpijp                8 Gedekt              8 Bourdon        16

Praestant            8 Quintadeen         8 Fluit                  4 Praestant         8

Roerfluit             8 Praestant              4 Praestant           2 Gedekt            8

Gemshoorn        8 Roerfluit              4 Quintfluit    1 1/� Octaaf             4

Octaaf                4 Gemshoorn         2 Octaaf              1 Bazuin           16

Gedektfluit         4 Sesquialter          II Regaal              8 Schalmey        4

Quint           2 2/� Scherp         III - IV Tremulant Koppel Hoofdwerk

Octaaf                2 Dulciaan             8 Koppel Rugwerk

Mixtuur         V-VII Koppel Hoofdwerk Koppel Borstwerk

Trompet              8 Tremulant

Vox Humana      8

Koppel Rugwerk Manuaalomvang C -g’’’

Koppel Borstwerk Pedaalomvang C - f 

Het Flentrop orgel anno 1970

HET  FLENTROP ORGEL
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Meer dan � jaar geleden is het ensemble The Martin Mans Formation ontstaan 
vanuit het CWM “De Gouwestem” met de bedoeling om bij de concerten die het 
CWM geeft, op te treden in plaats van een solist. Het is een groep mannen die veel 
tijd en energie stoppen in hun hobby, zingen! Ook voert het ensemble zelfstandig 
stukken uit tijdens de optredens van het CWM ‘De Gouwestem.
In 2006 is het ensemble gevraagd om mee te werken aan een kerst DVD met het 
Duo Gavotte. Deze is opgenomen in mei 2006 in de Bovenkerk in Kampen. Tijdens 
de kerst 2006 heeft het ensemble met Duo Gavotte meegewerkt aan de presentatie-
concerten van deze DVD. Doordat dit een succes bleek te zijn is besloten om ook 
zelfstandig optredens te gaan geven. Het ensemble heeft het eerste concert gegeven 
in de St. Maartenskerk in Zaltbommel. Daarnaast heeft het ensemble weer meege-
werkt aan de kerstconcerten met Duo Gavotte.
Onlangs werkte het ensemble mee aan de nieuwe CD van klaviervirtuozen Martin 
Mans en Jan Vayne in de Martinikerk in Bolsward. Tevens werkte het ensemble mee 
aan een TV opname in de St.Maartenskerk in Zaltbommel en in de St. Romboutska-
thedraal van Mechelen, België. Inmiddels is ook het debuut-album verschenen 
onder de titel “You raise me up”.

In het ensemble zingen:

1e tenoren: 
Jan Breugem, Johan Krins, John Veldhuis, Cock van der Zwaard en Sander van Stenis 

2e tenoren: 
Karel Broer, Gert van Pelt, Leo Veenman en Werner de Vos 

Baritons: 
Peter Dorst, Alex Buitenhek, Albert de Rooij, Nico Noordergraaf en Jan Scheper 

Bassen: 
Hilbert van Dodewaard, Pieter den Hertog, Andries Stigter en Theo Teeuw 

NIEUWJAARSCONCERT
2 JANUARI 2010

organist en dirigent: Martin Mans
aanvang concert: 20.00 uur
kerk open: 19.30 uur

The Martin Mans Formation
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1. Orgelintrada 
-”Land of hope and glory’
 
2. Welkom
 
�. The Martin Mans Formation
-Walk in the Light (Spiritual)
-The Lord’s Prayer (het ‘Onze Vader’)
-I have a dream (Martin Luther King)
-You raise me up (R. Lovland)
 
4. Orgelimprovisaties
-Uren, dagen, maanden, jaren / ‘k Wil U o God mijn dank betalen 
(aansluitend samenzang ‘k Wil U o God.... vers 1 en �)
-Wij hebben op de fluit gespeeld / Eens als de bazuinen klinken

                                P A U Z E
 
�. The Martin Mans Formation
-Blijf bij mij Heer (M. Mans)
-Old time religion (Spiritual)
-Daar is kracht in het bloed (H. Brouwer)
-O when the Saints (Spiritual)
 
6. Orgelimprovisaties
-Jeruzalem, stad van goud / Israëlische Volkslied
-Op verzoek!
 
7. The Martin Mans Formation
- The Rhythm of Life (C. Coleman)

PROGRAMMA 
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(Christelijke) Boeken
Bijbels
Kantoorartikelen
Tijdschriften
Dagbladen

Speelgoed
Boekenbonnen

Drukwerk
Advertenties
Stoomgoed

Zuiderzeestraatweg 157, 8096 BG Oldebroek
Tel.: 0525-633560 - Fax: 0525-630774

www.boekhandelpool.nl - info@boekhandelpool.nl
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Oude Dijk 16a 8096 RK  Oldebroek
Telefoon: 0525-630666   Fax:  0525-630555

Email: info@koelebv.nl
Mobiel: 06-55851089

Een bedrijf met jarenlange ervaring in grondwerk, bestrating 
en riolering, met opdrachtgevers zoals:

Gemeente
Overheid
Bedrijven
Particulieren






Voor vrijblijvende prijsopgave of informatie kunt u ons bereiken op
info@jkoelebv.nl of 06-55851089
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Bert Gelderman (1964) ontving zijn opleidingen aan de conservatoria van Zwolle 
en Rotterdam respectievelijk Onderwijsakte Docerend Musicus (1987) en 
Praktijkdiploma Kerkmuziek (1988) en het Einddiploma Solospel Uitvoerend Mu-
sicus (1990). Aan de Haarlemse zomerakademie volgde hij een cursus kerkelijk 
orgelspel en gemeentezangbegeleiding bij Klaas Bolt. Hij is als organist verbonden 
aan de PKN gemeenten van respectievelijk Oldebroek, (Dorps- of Lambertuskerk), 
Heerde, (Grote- of Johanneskerk), Wapenveld (Hervormde Kerk) en Hattem (Grote- 
of Andreaskerk). Daarnaast is hij docent aan Muziekcentrum Zwartewaterland 
alsmede van een eigen privépraktijk en dirigent van een aantal gemengde koren in 
de regio. Hij werkte mee aan meerdere radio- en CD opnamen.

HER INGEBRUIKNEMINGSAVOND 
27 MAART 2010

organist en dirigent: Bert Gelderman
aanvang concert: 19.30 uur
kerk open: 19.00 uur
Gratis toegang, collecte ten bate van de onkosten

Het interieurvan de Hervormde Gemeente Oldebroek. foto: 
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Thema: “Rondom Passie en Pasen”                                                       

Samenzang  Psalm 21 de verzen 1, 4 , � en 1�                    

Twee zettingen en bewerkingen 
van lijdensliederen                                   
“O Mensch bewein’ dein Sünde gross” BWV 622               
“O Haupt vol Blut und Wunden” BWV 727     

Samenzang Gezang 4� de verzen 1 t/m �               
 
Koraaltrio                                                      
“Lamm Gottes unschuldig”                         

Samenzang Gezang 46 de verzen 1 en 8                                
 
Twee lijdenscanons                                           
“Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten”            
“Lam Gods dat men onschuldig”                     

Samenzang Gezang 49 de verzen 1 t/m 4              
                          

TOELICHTING OP DE UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
AAN HET ORGEL DOOR DE HEER FRITS ELSHOUT, 

DIRECTEUR VAN FLENTROP ORGELBOUW

Fantasie – Sonate III over Evangelisch Gezang 1�0 
(Melodie Psalm 22)                                     
“ Ja Jezus heerscht!,  het ongeloof verstomm’ ”                            
Allegro Moderato              
Andante Religioso              
Allegro Recitativo et finale                    
Fuga Moderato

Uit: Sonate VI (Opus 6� / 6)                               
Andante “Als ik het wond’re kruis aanschouw”              

Koraalfantasie met aansluitend samenzang             
“Komt knielen wij voor Jezus samen”                              

PROGRAMMA    PRESENTATIE FLENTROP - ORGEL
    

Ritmisch Berijming 177�

Johann Sebastian Bach (168� – 17�0)
Melodie Psalmen �6 / 68   

Gezangen �2/4�, Hervormde  Bundel 
 

In wisselzang, Hervormde Bundel
 

Johann Gottfried Walther (1684 –1748)
Melodie  Gezang �9, Hervormde Bundel

Hervormde Bundel
 

 Klaas Bolt (1927 – 1990)
Gezang �4, Hervormde Bundel
Gezang �8, Hervormde Bundel

In wisselzang, Hervormde Bundel
                          

 

Samuel de Lange sr. (1811 – 1884)

                      
  
 

Felix Mendelssohn Bartholdy
 Gezang 48 (1809 – 1847)

Feike Asma (1912 – 1984)
Gezang �2 vers 1,Hervormde Bundel
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Zuiderzeestraatweg 247

8096 BK Oldebroek

tel. 0525 - 631184

In- en verkoop alle merken gebruikte auto’s 
en bedrijfsauto’s



APK keuringsstation
Onderhoud en reparaties



Airco service
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Evert van de Veen werd geboren op 28 december 196� in Voorthuizen. Al op jonge 
leeftijd begon hij met het volgen van orgellessen. Na lessen te hebben gevolgd bij 
John Propitius, volgde een orgelstudie aan het Utrechts Conservatorium. Aan het 
conservatorium studeerde hij het hoofdvak orgel bij Theo Teunissen. Na zijn studie 
begon Evert als orgeldocent in de regio Voorthuizen. Nog steeds geeft hij les aan 
kinderen en volwassenen die zich willen bekwamen in het orgelspel. 

De in Voorthuizen woonachtige organist geeft jaarlijks vele concertenin Nederland. 
Om de concertprogramma’s die hij ten gehore brengt zo afwisselend mogelijk te 
houden en om de kwaliteit van zijn spel te verbeteren studeert Evert steeds weer op 
nieuwe composities.  

Ook in het buitenland geeft hij concerten. Hij gaf concerten in Duitsland, 
Oostenrijk België, Hongarije en Australië.

Evert van de Veen is ook ook een veel gevraagd koorbegeleider. Hij werkte tijdens 
deze concerten samen met bekende musici als Marco Bakker, Louis van Dijk, Jan 
Vayne en Ernst Daniël Smid. Evert is ook kerkorganist (“het mooiste aspect van 
mijn vak”). Hij speelt de zondagse erediensten in de Gereformeerde kerk van 
Voorthuizen en de Hervormde Pauluskerk te Baarn. Naast organist is Evert ook 
werkzaam als koordirigent. Hij geeft leiding aan koren te Nunspeet, Harderwijk, 
Staphorst en Bennekom. Tevens werkte hij mee aan radio en t.v. uitzendingen. Er 
zijn een 12-tal solo-orgel CD’s van hem verschenen waarop hij te beluisteren is 
op orgels van Nederland, België en Duitsland. Tevens zijn een 9-tal bundels met 
koraalbewerkingen voor orgel van zijn hand verschenen.
 

ORANJE CONCERT 24 APRIL 2010

organist en dirigent: Evert van Veen
aanvang concert: 20.00 uur
kerk open: 19.30 uur
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PROGRAMMA

Thema: “Nederlandse koraalbewerkingen”

 1. Ouverture Dankt, dankt nu allen God en        Willem Hendrik Zwart (192�-1997)
    Wilt heden nu treden (vrij naar Jan Zwart)   
    (Aansluitend samenzang Herv. Bundel �02 vers 1,2 en �)

 2. Thema con variazioni “Merck toch hoe sterck”        Cor Kee  (1900-1996)

 �. Andante Psalm �                                                                  Ab Weegenaar (19��)

 4. Aria : “Gelukkig is het land”         Jan Zwart (1877-19�7)
     (Aansluitend samenzang Herv. Bundel �04 vers 1 en 2) 

 �. Fantasie over Psalm 107                                                  Evert van de Veen (196�)
     - Introduction     
     - Moto ostinato e chorale
     - Paasacaglia , fugato e Chorale
     (Aansluitend samenzang vers 1 en 11)  
 
                                P A U Z E

 7. Bede “O heer die daer des hemels tente spreyt”              Jan Zwart
     (Aansluitend samenzang herv. Bundel �0� vers 1 en 2) 

 8. Hollandse Rhapsodie                   Feike Asma (1912-1984)
     - O Schitt’rende kleuren
     - De Zilvervloot
     - Merck toch hoe sterck

 9. Samenzang: Wij leven vrij (zie bijlage)

10. Fantasie alla marcia over Het Wilhelmus               Jan Zwart
      met de bede uit Psalm 1�4:    
      ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’ 
      (Aansluitend samenzang Herv. Bundel �01 vers 1 en 6)
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TECA -TRANS B.V.
Postbus 3

8096 ZG OLDEBROEK
tel. 0525-655917
fax. 0525-655906

mail: info@teca-trans.nl
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www.cartridgeworld.nl

Cartridge World Zwolle
Assendorperstraat 78
8012 CB Zwolle
Tel.: 038 – 4228050
Fax: 038 – 4228911
E-mail: cwzwolle@cartridgeworld.nl

HERVUL &
BESPAAR
Laat uw lege 
inktjet- en 
lasercartridges 
door ons 
hervullen en 
spaar uw 
portemonnee 
en het milieu. 

Hervulservice

Voor 
bedrijven 

en 
particulieren

100% 
garantie

Inleveradres en 
verkooppunt:
Totaal Gemak
Ju� erenstraat 14
Elburg
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IN HARMONY CONCERT 
29 MEI 2010

Jan Vayne is in binnen- en buitenland bekend als 
een virtuoos en creatief pianist, voortbouwend op 
de stijl van de grote romantische pianisten. Hij 
heeft het vermogen om spontaan de meest diverse 
soorten improvisaties te laten ontstaan. Jan ziet in 
1966 het levenslicht in Zuidwolde in de provincie 
Drenthe. Op 4-jarige leeftijd begint hij met zijn 
eerste pianolessen. Als tienjarige geeft hij reeds 
concerten en wint zijn eerste prijzen. Na zijn 
eindexamen gymnasium schrijft hij zich in voor 
het conservatorium waar hij zijn solistendiploma 
haalt. Hij wordt beroepsmusicus. In 1991 volgt 
een landelijke doorbraak na optredens in bekende 
talkshows en lanceert hij zijn eerste CD. In de jaren 
hierna geeft hij talloze concerten, zowel solo als 

met andere musici, symphonie-orkesten, ensembles en koren. 1997 is het jaar van 
zijn internationale doorbraak met concerten in Amerika. Zo ook tijdens het inau-
guratiebal van President Clinton ter gelegenheid van diens tweede ambtstermijn. 
Meer CD releases volgen. Vayne doet een concerttour met Louis van Dijk en geeft 
een serie concerten met het programma ‘Jan Vayne plays The Beatles’. Jan produ-
ceert op verzoek twee prachtige CD’s: ‘Improvisaties over Psalmen’ en ‘Liederen van 
Johannes de Heer’. Jaarlijks maakt hij een kersttoer samen met het Holland Boys 
Choir. Hij werkt mee aan het vervaardigen van een DVD van Petra Berger en samen 
verzorgen zij een reeks Zondag Matinee concerten en een toernee. Met Armin van 
Buuren produceert hij de single Serenity, die in veel landen een grote hit wordt, live 
shows volgen. In 2009 geven Jan Vayne en Martin Mans een reeks zomerconcerten. 
Zij spelen van hun nieuwe DVD uit de Franse kathedraal St. Eustache. 

Jan Vayne & Martin Mans 
aanvang concert: 20.00 uur
kerk open: 19.00 uur
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PROGRAMMA

IN HARMONY CONCERT 
29 MEI 2010

1. Welkom
2. Jan Vayne & Martin Mans - ‘De Vier Jaargetijden’ van Antonio Vivaldi
�. Jan Vayne & Martin Mans IN HARMONY - Muzikale ontmoeting van klassiek en 
                                                                       populair
4. Martin Mans - Improvisatie 
�. Jan Vayne  - Improvisatie op verzoek
6. Jan Vayne & Martin Mans Quatre Mains - Stars and Stripes

P A U Z E

7. Jan Vayne & Martin Mans IN HARMONY - Muzikale ontmoeting van klassiek en 
                                                                       populair
8. Martin Mans - Improvisatie
9. Jan Vayne - Improvisatie
10. Jan Vayne & Martin Mans Quatre Mains - Hongaarse Dans no. 5 in a 

Martin Mans werd in 196� geboren te Melissant, 
op het Zuidhollandse eiland Goeree-Overflak-
kee. Op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn eerste 
orgellessen, op elfjarige leeftijd begeleidde hij voor 
het eerst koren en op twaalfjarige leeftijd werd hij 
kerkorganist in zijn geboorteplaats. In zijn jeugd-
jaren schreef hij verschillende concoursen op zijn 
naam en op veertienjarige leeftijd gaf hij zijn eerste 
orgelbespeling voor de NCRV-radio. Naast zijn or-
gelstudie bekwaamde hij zich in koordirectie. Sinds 
199� is Martin Mans organist in de Breepleinkerk 
te Rotterdam. In de loop der jaren werkte Martin 
mee aan meer dan �00 CD-opnamen. Ook maakte 
hij diverse DVD’s. Wegens succes ontving hij een 
platina CD en 2 gouden CD’s. Per jaar geeft Martin 
Mans zo’n 2�0 concerten. Buitenlandse concert-
reizen voerden hem door geheel Europa, Canada, 

Amerika, Australië en Zuid-Afrika. Regelmatig treedt hij op voor radio en TV. Hij 
is begeleider van diverse koren en artiesten van naam en faam en vormt een uniek 
klavierduo met pianist Jan Vayne. Ook is hij vaste dirigent van twee grote mannen-
koren: ‘De Gouwestem’ te Waddinxveen en ‘Noord-West Veluwe’ te Nijkerk. Uniek 
is zijn gastdirigentschap van het One Day Male Choir; één van de grootste mannen-
koren van Canada en de USA. Daarnaast heeft hij de leiding over The Martin Mans 
Formation. Tenslotte schrijft hij muziek voor orgel, koor en orkest in diverse bezet-
tingen.



20

Dickhof Rijwielen
Oosterwolde (GLD)

F i l i a a l  O o s t e r w o l d e
M h e n e w e g  N o o r d  2 0

8 0 9 7 P J  O o s t e r w o l d e  ( G L D )
T e l .  0 5 2 5  -  6 2 1 4 5 6
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Veldkamp
Witgoedservice

Zuiderzeestraatweg 136
8096CD Oldebroek

0031 (0) 6 533 735 71

Verkoop,
 reparatie en onderhoud
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Herman Witter, Johan van der Graaf, Bert Gelderman - orgel & piano

SCHAPENMARKTORGELBESPELING 
15 SEPTEMBER 2010

aanvang concert: 16.00 uur
Gratis toegang, collecte ten bate van de onkosten

Johan van der Graaf (1979) kreeg zijn muzikale 
opleiding bij Peter Eilander (orgel) en Herman Riphagen 
(piano). Op 11 jarige leeftijd begeleidde Johan voor 
de eerste keer de samenzang op het Flentrop-orgel 
van de Dorpskerk te Oldebroek, alwaar hij tot 2008 
hoofdorganist is geweest. Als begeleider op orgel en 
piano en als dirigent werkt Johan regelmatig mee aan 
uitvoeringen, concerten en opnames voor CD met 
diverse koren en instrumentalisten.

Herman Witter werd in 19�0 geboren in Elburg. Hij is 
altijd Elburger gebleven. Op zijn dertiende jaar kreeg 
hij zijn eerste orgellessen van de plaatselijke organist 
Maarten Seybel. Hij zette zijn orgelstudie voort bij Jan 
J. van de Berg, organist van de Nieuwe Kerk in Delft. 
In Delft heeft hij zijn studie afgerond met het behalen 
van het organistendiploma. Op zijn zestiende werd hij 
benoemd tot organist van de Hervormde Kerk in Wezep. 
In 1969 kwam daar een benoeming als vervangend 

organist van de Grote Kerk in Elburg bij. In 1977 werd hij hoofdorganist van de 
Lambertuskerk in Oldebroek met het mooie drieklaviers Flentrop-orgel. 
In 2004 wordt hij hoofdorganist van de Grote- of Sint-Nicolaaskerk van Elburg, als 
opvolger van Maarten Seybel, welke functie hij nog bekleedt. Ook is hij dirigent 
van het Hervormd Kerkkoor Rafidim in Elburg en tevens vaste begeleider van het 
Elburgs mannenkoor OBK. Ook is hij regelmatig als organist bij diverse koren in de 
regio te beluisteren. Verder heeft hij diverse cd.-, radio- en tv opnames op z’n naam 
staan. In het dagelijks leven is hij werkzaam in het onderwijs als directeur van twee 
basisscholen.
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Thema: Werk van Zaanse componisten op een Zaans Orgel

HERMAN WITTER
Jan Zwart (1877 – 19�7)    

                                                                                            

JOHAN VAN DER GRAAF
Jan Zwart (1877 – 19�7)                            

BERT GELDERMAN
Cor Kee (1900 – 1996)                              

PROGRAMMA

Bert Gelderman (1964) ontving zijn opleidingen aan de 
conservatoria van Zwolle en Rotterdam respectievelijk 
Onderwijsakte Docerend Musicus (1987) en Praktijk-
diploma Kerkmuziek (1988) en het Einddiploma Solospel 
Uitvoerend Musicus (1990). Aan de Haarlemse zomer-
akademie volgde hij een cursus kerkelijk orgelspel en ge-
meentezangbegeleiding bij Klaas Bolt. Hij is als organist 
verbonden aan de PKN gemeenten van respectievelijk 
Oldebroek, (Dorps- of Lambertuskerk), Heerde, (Grote- 

of Johanneskerk), Wapenveld (Hervormde Kerk) en Hattem (Grote- of Andreaskerk). 
Daarnaast is hij docent aan Muziekcentrum Zwartewaterland alsmede van een ei-
gen privépraktijk en dirigent van een aantal gemengde koren in de regio. Hij werkte 
mee aan meerdere radio- en CD opnamen.

Orgellied “Ga niet alleen door ‘t leven”
Geestelijk lied  “’t Scheepke onder Jezus’ hoede”
Bewerking  “Heer blijf met mij”
Fantasie  “Een vaste burg’ is onze God”

Orgellied “Achter Hem aan”
Fantasie Toccatine Psalm ��
Trio Gebed des HEEREN
Furiante

Variaties “Merck toch hoe sterck”
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Voor uw woond� oratie, kado� j�  �  een apart boek 

Kom naar “CADEAU- BOUQUETT- POTTERIE”

Kom, zie, ruik en beleef de romantische, landelijke sfeer.

U vindt ons in h  winkelhart van Oldebroek, 
aan de Zuiderze� traatweg 132-1.

“BON AMI”

Voor uw woond� oratie, kado� j�  �  een apart boek  :                      
      Kom naar “CADEAU- BOUQUETT- POTERIE”

Kom, zie, ruik en beleef de romantische, landelijke sfeer.

“BON AMI”
U vindt ons in h  

winkelhart van Oldebroek, 
aan de Zuiderze� traatweg 132-1.
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Het traditionele ‘Instrumentale Concert’ wordt in de concertserie van 2010 verzorgd 
in samenwerking met ‘Duo Friends’, Corrie Wielink (viool) en Gerlinda van den 
Berg (panfluit). Henk van der Maten uit Heerde en Johan van der Graaf uit Nunspeet 
bespelen traditiegetrouw afwisselend het fraaie �-klaviers Flentrop-orgel en de 
piano en zullen daarnaast ook samen op de pianokruk plaatsnemen voor quatre-
mains-pianospel. Het repertoire bevat een verrassend en afwisselend programma, 
bestaande uit licht-klassieke muziek en geestelijke muziek. Naast afwisselende 
orgel- en pianosolo’s zijn de instrumentalisten ook veelvuldig samen te horen. ‘Duo 
Friends’ verzorgt optredens door het gehele land. In de afgelopen jaren hebben 
zij ook hun medewerking verleend aan diverse concertreizen naar het buitenland. 
Johan is begeleider bij koren van Henk en ook treden Henk en Johan zij regelmatig 
samen op. De vier instrumentalisten hebben meerdere keren samengewerkt en 
verzorgden onlangs gezamenlijk de begeleiding tijdens een CD-opname. 

Gerlinda van den Berg (198�) begon haar muzikale 
loopbaan op 12-jarige leeftijd met pianospelen. Ze kreeg 
les van Herman Riphagen die haar opleidde tot een 
studie aan het conservatorium. In 200� studeerde ze af 
als docerend musicus bij Joop Albracht aan het Brabants 
Conservatorium in Tilburg. Intussen werd ook haar 
interesse voor de panfluit gewekt. Ze kreeg op haar 1�e 
les van Gerard Rijken van Olst, vervolgens van Noortje 
van Middelkoop. Omdat de panfluit een volksinstrument 

is van Roemeense afkomst, heeft ze zich bij de Roemeense virtuoos Nicolai Pirvu 
ook geörienteerd op de deze volksmuziek. Door het bespelen van twee totaal 
verschillende instrumenten is ze een veelzijdig musicus geworden. Naast het duo 
Friends, waarin ze voornamelijk panfluit speelt, heeft ze ook een duo voor zang en 
piano met de sopraan Annemet Lems waarmee ze regelmatig optredens verzorgt en 
vele masterclasses volgde in binnen- en buitenland. Naast haar concertpraktijk is 
ze in het dagelijks leven verbonden als docente muziek aan het Driestar-College in 
Gouda en Lekkerkerk. 

Corrie Wielink, viool
Gerlinda van den Berg, panfluit
Henk van der Maten en Johan van der Graaf, orgel & piano

INSTRUMENTAAL CONCERT MET ‘DUO FRIENDS’  
23 OKTOBER 2010

aanvang concert: 20.00 uur
kerk open: 19.30 uur
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Johan van der Graaf (1979) kreeg zijn muzikale 
opleiding bij Peter Eilander (orgel) en Herman Riphagen 
(piano). Op 11 jarige leeftijd begeleidde Johan voor 
de eerste keer de samenzang op het Flentrop-orgel 
van de Dorpskerk te Oldebroek, alwaar hij tot 2008 
hoofdorganist is geweest. Als begeleider op orgel en 
piano en als dirigent werkt Johan regelmatig mee aan 
uitvoeringen, concerten en opnames voor CD met 
diverse koren en instrumentalisten.

Corrie Wielink (1982) begon op 11-jarige leeftijd met 
haar vioolstudie bij Roelof Klaassen te Harderwijk. 
Tijdens deze studie heeft ze met succes haar 
D-diploma gehaald en heeft ze haar studie voortgezet 
bij bovengenoemde leraar. Ze speelde daarbij in een 
symfonieorkest, strijkorkest en diverse strijkkwartetten. 
Momenteel studeert Corrie bij violist Martin de Deugd 
te Amsterdam. Corrie bespeelt een prachtige 19e eeuwse 
handwerkviool van een anonieme meester (model naar 

Giovanni Battista Rogeri). De warme klankkleur is een van de kenmerken van 
deze viool. In het dagelijkse leven is Corrie werkzaam als groepsleerkracht in het 
basisonderwijs.

Henk van der Maten (1962) is geboren en getogen in 
Heerde op de Veluwe, waar hij ook woont en werkt. Hij 
speelde al op jonge leeftijd in de zondagse eredienst. Hij 
kreeg orgelles van o.a. Peter Eilander. Henk studeerde 
aan het Conservatorium in Zwolle orgel en improvisatie 
bij Nico Waasdorp, kerkelijk orgelspel bij Jaap Dragt, 
koordirectie bij Jos Leussink en lichte muziek bij Frans 
Elsen en Leon Kuypers. Hij rondde zijn studie in Zwolle  
succesvol af in 198�. Hij volgde improvisatielessen orgel 

bij Gerd Wachowski in Rothenburg (Duitsland). Ook volgde hij de Gehrelscursus 
voor het Diploma Muziek Basisonderwijs. Henk is werkzaam als organist van 
de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk in Heerde, als vakleerkracht muziek in 
het basisonderwijs, als dirigent van een aantal koren in de regio en als free-lance 
musicus. Hij werkt als organist, pianist, toetsenist en dirigent mee aan uiteenlopende 
concerten, schrijft en arrangeert muziek en werkt ook regelmatig mee aan opnames 
voor radio, TV en CD.
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Uw woning in vertrouwde handen!

Smit & Evink Makelaars o.z.
Zuiderzeestraatweg 117, Oldebroek
Telefoon: 0525-631202

www.smitenevink.nl
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Al meer dan 30 jaar

Hét middelpunt 
van Oldebroek!

Zuiderzeestraatweg 145, Oldebroek
Tel: 0525 - 63 18 65, Fax: 0525 - 63 37 44

E-mail: sparjonk@xs4all.nl



�0

Bert Gelderman (1964) ontving zijn opleidingen aan de conservatoria van Zwolle 
en Rotterdam respectievelijk Onderwijsakte Docerend Musicus (1987) en 
Praktijkdiploma Kerkmuziek (1988) en het Einddiploma Solospel Uitvoerend Musi-
cus (1990). Hij is als organist verbonden aan de PKN gemeenten van respectievelijk 
Oldebroek, (Dorps- of Lambertuskerk), Heerde, (Grote- of Johanneskerk), Wapen-
veld (Hervormde Kerk) en Hattem (Grote- of Andreaskerk). Daarnaast is hij docent 
aan Muziekcentrum Zwartewaterland alsmede van een eigen privépraktijk en 
dirigent van een aantal gemengde koren in de regio. Hij werkte mee aan meerdere 
radio- en CD opnamen. 

JUBILEUMAVOND  (1970 -2010)
11 DECEMBER 2010

organist en dirigent: Bert Gelderman
aanvang concert: 20.00 uur
kerk open: 19.30 uur
Gratis toegang, collecte ten bate van de onkosten

foto:                   ’
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Thema: “Rondom Advent, kerst en jaarwisseling”

Samenzang Lofzang Maria de verzen 1, 2, � en 7

Twee koraalbewerkingen van adventsliederen 
“Nun komm’ der Heiden Heiland” BWV 659      
”Lob sei dem Gott Israels” BWV 653               

Samenzang Lofzang Zacharias de verzen 1, 4 en �     

Vijf kleine koraalvoorspelen (Opus 1��a) 
1. “Nun taget im Osten” 
16. “Macht hoch die Tür” 
2�. “Wie soll ich Dich empfangen?”
24 “Vom Himmel hoch, da komm’ Ich her” 
29. “Wie schön leuchtet der Morgenstern”

Suite Kerstfeest nr.1 
Ere zij God 
Stille nacht, heilige nacht
Er ruischt langs de wolken
O hoe heerlijk, hoe begeerlijk
Nog juicht ons toe die zaal’ge nacht
Halleluja looft den Heer

P A U Z E

Samenzang Lofzang Simeon de verzen 1 en 2

Pastorale 

Samenzang Psalm 90 de verzen 1 en 9

Orgelkoraal
“Uren, dagen, maanden, jaren”

Carillon de Westminster (24 Pièces de fantaisie)

PROGRAMMA  40 JAAR FLENTROP - ORGEL

Ritmisch, wisselzang Berijming 177�

Johann Sebastian Bach (168� – 17�0)
Melodie Gezang 122 Liedboek

Melodie Gezang C Lofzang Zacharias

Ritmisch, Berijming 177�

Max Reger (187� – 1916) 
Melodie Gezang 8. Hervormde Bundel 
Melodie Gezang �. Hervormde Bundel 
Melodie Gezang 1, Hervormde Bundel

Melodie Gezang 22, Hervormde Bundel
Melodie Gezang 2�1, Hervormde Bundel

Jan Zwart (1877 – 19�7) 
 

Ritmisch, Berijming 177�

Charles Marie Widor (1844 – 19�7) 
Arrangement Herman van Vliet (1941)

Ritmisch, Berijming 177�

Jan Zwart (1877 – 19�7)
Gezang 292, Hervormde Bundel

Louis Vierne (1870 – 19�7)
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• vlees, vleeswaren & kaas
• groente, fruit & rauwkostsalades
• maaltijden (uit eigen keuken)

Uw slager én Versspecialist!
In onze winkel treft u dagelijks een ruim aanbod van:

Wij bieden ook mogelijkheden voor o.a.

een compleet verzorgde barbecue-,
koekepan- of gourmetparty
koud & warm buffet
mini buffet voor verjaardagen






ZUIDERZEESTRAATWEG 228
OLDEBROEK

TEL. 0535-631690
WWW.VERSTRIADEVANASSELT.NL
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PERSOONLIJKE SERVICE
GRATIS PARKEREN




Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE Oldebroek
telefoon (0525) 63 1756

BANDOLERA
FRANSA
YAYA
DREAMSTAR
TENCE







MET O.A. DE MERKEN:
SAO-PAULO
BELLISSIMA
CECIL
FSR
GELCO







MODE WAARIN 
U GEZIEN 
WILT WORDEN

De orgelcommissie van de 
Hervormde Gemeente Oldebroek

hoopt dat u hebt genoten van dit jubileumjaar. 
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Bouwbedrijf
W. van Boven
Bouwbedrijf

Doe-het-zelf zaak ‘De Meule’
Oostendorperstraatweg 92
8097 PN Oosterwolde
Tel: 0525-621070
Fax: 0525-621374 

Bouwbedrijf W. van Boven
Oostendorperstraatweg 92
8097 PN Oosterwolde
Tel: 0525-621382 

Bouwbedrijf
W. van Boven
Bouwbedrijf
Bouwbedrijf

W. van Boven
Bouwbedrijf

GOLFF SUPERMARKT
OLDEBROEK

SCHEELT ENORM VÉÉL!

GOLFF SUPERMARKT
Rustenburgsweg 13
8096 AA Oldebroek

tel. 0525-631816
fax. 0525-633411

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

vrij.                      8.00 - 20.30 uur

za.                        8.00 - 20.30 uur
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A van den Berg

Vrijblijvende offerte met daarbij een prijsopgave voor de 
bestrating en/of de eventuele grondwerkzaamheden.

Ook kunt u bij ons terecht voor:
vijverpartijen ■ tuinindeling ■ graszoden leggen ■ grondwerk

A. van den Berg Sierbestratingen te Oldebroek 
tel. 0525-685721 / 06-27367962

GESPECIALISEERD IN SIERBESTRATINGEN
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Voor al uw schilderwerk, beglazing en wandafwerking.

www.glasenschilderwerk.nl  Mob: 0651854009 Oldebroek

Voor al uw schilderwerk, beglazing en wandafwerking.

www.glasenschilderwerk.nl  Mob: 0651854009 Oldebroek

Voor al uw 
schilderwerk,
beglazing en 

wandafwerking.


