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Nieuwjaarsbericht 2022 

Terugblik 2021 

Helaas konden ook dit jaar de reeds eerder geplande activiteiten niet uitgevoerd worden, nl. een bezoek aan het 

Nationaal Orgelmuseum te Elburg, een Bätz-Witte excursie naar Leerdam en Heukelum en naar Vleuten. 

Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe website met speciale aandacht voor 

een duidelijke herkenbaarheid van de doelstellingen van Utrecht Orgelland en voor een goede gebruiksvriendelijk-

heid. De bedoeling is, dat na een uitgebreide testfase de nieuwe website halverwege 2022 operationeel is. 

Tevens is een eerste stap gezet in de richting van een (laagdrempelige) kennismaking met  

Utrechts klinkend orgel-erfgoed door middel van klankbeelden. 

Dankzij de welwillende medewerking van de Hervormde Gemeente De Vuursche en van 

Elbertse Orgelmakers uit Soest konden er geluids- en video-opnames gemaakt worden rond 

het Van Oeckelenorgel van de Stulpkerk te Lage Vuursche. Het bestuur verwacht zo een 

goed beeld te krijgen van zaken die een rol spelen bij en van belang zijn voor de realisatie 

van volgende klankbeelden. De opnames zijn gemaakt door Koen van Andel (geluid) en 

Manschot Grafimedia (beeld), Peter van Dijk verzorgde de toelichting in woord en klank. 

Vermeldenswaard is tenslotte, dat alle donateurs een prachtige cd van het Friedrich Meyer-orgel in ontvangst 

konden nemen uit de "nalatenschap" van de per 1 juli gesloten Utrechtse Josephkerk. 

 

Nieuws uit Utrechts orgelland 

De Utrechtse Augustinuskerk en het Lindsenorgel 

Maart 2018 hebben donateurs een bezoek gebracht aan de fa. J.C. van Rossum in Wijk en Aalburg 
bij de restauratie van het orgel van de Augustinuskerk te Utrecht. Herplaatsing van het orgel in  

de kerk heeft lang op zich laten wachten. De toekomst van de kerk was onzeker.  

In 2021 heeft de parochie besloten de kerk te restaureren. Deze is nu in volle gang en herplaat- 

sing van het orgel wordt voorbereid. De verwachting is, dat de kerk nog dit jaar weer in gebruik 

wordt genomen en het orgel in zijn volle (nieuwe!) glorie zal klinken. 

 

Het Maarschalkerweerd-orgel van de Johannes de Doperkerk Mijdrecht 
Bij de orgel(fiets)tocht tijdens Open Monumentendag / Nationale Orgeldag 2009 hebben  

de deelnemers o.a. met dit orgel kennisgemaakt. Het dateert uit 1879. 

Bijzonder zijn de geciseleerde frontpijpen en de spitse middentoren. Opvallend is 

ook het zijfront aan de linkerzijde. 

Najaar 2022 zal het orgel gerestaureerd worden en krijgt het mede met een beter oog 

op het zijfront een andere plaats. 

Zie ook blz. 13 van "Orgelfronten in de provicnie Utrecht" van onze stichting.  

 

Activiteiten 2022 
Er zijn helaas nog veel onzekerheden, maar in ieder geval: 

- de verdere ontwikkeling en realisatie klankbeelden, 

- de actualisering van de nieuwe website; 

voorts (naast de tot nu toe uitgestelde excursies); 

- een excursie Lindsenorgel Augustinuskerk, 

- en een bezoek restautratie Maarschalkerweerdorgel Mijdrecht. 

 

 

Donaties en giften: van harte welkom! 

Utrecht Orgelland is voor de financiering van activiteiten aangewezen op donateurs, giften en fondsen.  
Voor € 35,- per jaar (of meer) is men donateur: aanmelding bij het secretariaat. 

Ook giften zijn van harte welkom. Utrecht Orgelland heeft een culturele ANBI-status! 
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