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De stichting heeft als doelstelling de vele monumentale orgels binnen de provincie 
Utrecht onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Ze doet dit met: 
- actuele informatie over de orgels en orgelactiviteiten,  
- speciale concerten, excursies en lezingen, 
- het bespelen door amateurs en professionals. 

 

ANBI 
De stichting bezit sinds 1-1-2014 een culturele ANBI-status. 

 

Donateur? 
Utrecht Orgelland is voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van anderen. 
Bent u nog geen donateur......? Via www.UtrechtOrgelland.nl kunt u dat regelen. 
Voor € 30 per jaar (of meer) bent u al donateur! 

 

Informatieve brochures over Utrechtse orgels: 
- De orgelsmaak in de 19e eeuw (Nationale Orgeldag september 2010), 
- Orgelfronten in de provincie Utrecht, 1850 - 1914 (juli 2011), 
- Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800 (april 2013). 
Tegen een geringe vergoeding kunnen de brochures toegezonden worden. 
Te bestellen bij het secretariaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

Nieuwsbrief 2017- 2 
 

 

 

September 2017 

Een maand vol orgelactiviteiten 

 

Nationale Orgeldag (9/9) 

 

Symposium "Behoud klinkend erfgoed" (9/9) 

 

Festival "Jan Welmers 80 jaar" (16/9 - 1/10) 

 



Zaterdag 9 september: Nationale Orgeldag en Open Monumentendag 

Op tal van plaatsen zijn monumenten te bezichtigen. Een goede gelegenheid om 

tegelijk de mooie, historische orgels binnen de provincie Utrecht te bewonderen 

en te beluisteren. Hieronder enkele suggesties. 

 
- Orgelvoettocht in de stad Utrecht (zie www.kerkenkijken.nl/agenda.aspx) 
Deze tocht (inmiddels de10e!) start om 11.00 uur in de Doopsgezinde kerk en 

voert vervolgens langs de Janskerk (11.15 uur), de Geertekerk (12.00 uur), 

Museum Speelklok (12.45 uur), Nicolaïkerk (13.00 uur), Catharijnekerk (14.00 

uur), Jacobikerk (14.15 uur) en wordt om 15.30 uur in de Josephkerk afgesloten. 

Medewerking verlenen o.a. Gerrit Christiaan de Gier, Paul van der Woude, 

Laurens de Man. 

Tegelijkertijd is er om 15.30 uur in de Domkerk de wekelijkse Zaterdagmiddag-

muziek, waar 3 orgelstudenten van het Haags Conservatorim het grote Bätz-orgel 

bespelen.  

 
- Woerden 

Om 11.00 uur musiceert in de Petruskerk het  

ensemble Camarata Capelle. Werken van o.a. 

Scarlatti en Bach staan op het programma. 

De Woerdense Open Monumentendag wordt om 

15.30 uur besloten met een concert in de Lutherse 

Kerk rond het prachtige Bätz-orgel uit 1846.  

 
- Ook in Schoonhoven (De Hoeksteen, 20.00 uur) en in Zeist (Oosterkerk, 19.30 

uur) staat het orgel centraal. 

Zie verder de plaatselijke programma's Open Monumentendag waar mogelijker-

wijs orgelbespelingen zijn. Zie ook: www.nationaleorgeldag.nl 

 

- Symposium Klinkend Erfgoed, Leeuwenberghkerk, Servaasbolwerk 1a, Utrecht 
De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland vraagt in dit symposium publiekelijke 

aandacht voor het bijzondere erfgoed van luidklokken, torenuurwerken, carillons 

en historische orgels, dat de komende jaren onder grote druk komt te staan. Door 

o.a. kerksluiting dreigt het letterlijk zijn eeuwenoude stem te verliezen. 

In een programma dat duurt van 11.00 - ca. 13.00 uur, wordt uitgebreid bij deze 

ontwikkelingen stilgestaan. Een belangrijk punt van aandacht is ook op welke 

manier bij de jeugd via het onderwijs interesse opgewekt kan worden. 

Sprekers zijn o.a. Kees Diepeveen (wethouder gemeente Utrecht), Dick van Dijk 
(bestuurslid Utrechts Klokkenluidersgilde), Willibrord van Beek (Commissaris 

van de Koning, provincie Utrecht). 

Muzikale medewerking verlenen de organisten Pim Schipper en Sander Booij. 

De toegang is gratis. Aanmelding is vereist: registratie.klinkenderfgoed.nl. 

Festival rond Jan Welmers 80 jaar": 16/9 - 1/10 

Jan Welmers viert dit jaar zijn 80-ste verjaardag. Reden om dat niet ongemerkt 

voorbij te laten gaan! Jan Welmers heeft heel veel als muzikant (organist, pianist, 

dirigent, ......) en componist betekend voor de ontwikkeling van de (kerk)muziek 

en als docent voor tal van organisten. 

Van zaterdag 16 september t/m zondag 1 oktober wordt hij geëerd met het ten 

gehore brengen van zijn composities. Zo wordt de cyclus "Licht en Donker" inte-

graal uitgevoerd en staat het werk "Songs" voor 3 carillons op het programma. 

Een overzicht van de locaties en tijdstippen: 

za 16/9 15.30 uur  Domkerk (orgel, boek- en cd-presentatie) 

wo 20/9 20.00 uur  Josephkerk (orgel en sopraan) 

za. 23/9 15.30 uur  Domkerk (koor en orgel) 

   20.15 uur  Jacobikerk (orgel, altsaxofoon, marimba + vibrafoon) 

zo. 24/9 15.00 uur  Torenpleinkerk te Vleuten (3 carillons) 

wo 27/9 20.15 uur  Gertrudiskerk (orgel en trompet) 

za. 30/9 13.30 uur  Willibrorduskerk (orgel en trio HOT) 

   15.30 uur  Domkerk (orgel) 

   20.15 uur  Nicolaïkerk (koor, orgel en accordeon) 

zo. 1/10 10.30 uur  Domkerk (Dienst van Schrift en Tafel) 

   17.00 uur  Nicolaïkerk (Vesper) 

Voor het volledige programma: www.welmersfestival.nl 

 

Een nieuwe brochure "Orgelfronten in de provincie Utrecht" 

Deze brochure zal de periode 1800-1850 omvatten. Voor de provincie Utrecht 

een periode met de bouw van veel nieuwe orgels. Het is ook een periode waarin 

de Rooms-Katholieke Kerk nieuwe kerken bouwde ter vervanging van schuil-

kerken. Vooraanstaande Utrechtse orgelmakers als Abraham Meere, Henricus 

Dominicus Lindsen, Wander Beekes en natuurlijk de fam. Bätz, speelden een 

belangrijke rol.  

 

 

        Zo'n 30 orgels passeren de revue, waaronder het 

        Quellhorst-orgel van de Westerkerk te Utrecht 

 

 

        De bedoeling is de nieuwe brochure medio  

        november te presenteren. 

        Nadere aankondiging volgt t.z.t. 

 

 

 

 


