
Kont verslag van de gehouden vergâderíng van de Orgelcommissie van d,e
Geref,. Kerk (vri.jegrng"St) te-Assen¿ g.g._B_februgrå !9Zz a

Openine.
{tõorzîIñer G. Tigelaan opent de ver6fad.ènång op gepasùe'wíjze en heeü de
aanwe.zígeo:evelkemr-.ínzonderheíd. dhr. ìFennenga, d.íe benoemd is in de plaats
van .dhr. Eshuts ¡ .

$ry931g. zijn' de treren ï':i-getr-aar.(2x)¡ Menkvel-d (orgelist), Hiddingr Broos
E-ãffiffi'e (órgetist, ) err Rúít.o (cirgeíist )
[Iet ontvangeqg,c-þqj;iv-e,qr- van advíseu¡: llans Erné d..d. 2O-1-t72 bebreffende
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orgeL Maranathakerk word.b r¡ítvoerig besproken.
Al-s basi.s d.iende destíjds de offerbe d"d. 5-11-t70, naar aanleidíng waar-
van werd. besLoten de Fa. K.E. El-ank &, Zm, Onderweg $, HerwíJnen de op-
ctracht te venstrekke¡l tot heù uitvoeren van het plan genoemd onden II,
zJ-jnde een orgel met [Ioofd- en Bovenwerk er] een vr:i.j Ped.aal. .
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GeneraaL totaaL f 82.656.--
þJi.'i ze van betaLine
fn 5 eef.ijEe:teJlmfjnen; tr 75 de.el bij definitieve op'd,nactrt: doo.rberekening
Loonkosten voLgens CAO t-$-tJO;1-9-t/O tot t-$-t77.
Vervolq van de b íef van ?O-L-r72 I

Ðe tijdens tussen dhr. Blank er¡ dhr. [I, Erné gevoerde besprekingen over
een concreet ontwenp naar \¡oreÍÌ gekomen w:i-jzigíngen zíjm d.an ook beslíst

r.eÙ ontstaan vanuít eer¡ knit:i.ek op het, voríge pLan aX-s zodanig, aLdus
."Ít schrijven. [Iet betnc¡f híen uíts]-r¡itend ee¡r kwestie, samenhangend rnet
de stnuctuur van de Maranathakerk en al- tekenend. en metend en alles, zowel
waÛ kJ"ank, opsùeLtr-ir¡g en afmetíngen botreffend ís destíjds het onüwerp
op tafetr- gekornen van hef; orgetr- nret een [troofd- en een Borstwerk met vríj
Ped.aaL, welk ontwerp door archíteat RuÍt<¡r op enkel-e deüails dusdaníg
:ls gewijzi.gd, dat voo¡:zove.r heù dhr. Ernê voorkwarn, ee¡¡ íeder - dus
i-r¡cLusief de orgelcornmíssi-e - zích hiermede kon ve¡:enigen, althans wat
het ontwerp betreft - ald.us l-ebterlijk dit schríjven
n:i- tie van o t o B<¡rstwer vra P al .
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Eníge kanùtekeníngen hi.erbíj van dhr. H. Erné
âo Ðe Quint en Terts zj..jn samen te eombínere¡r tot SexquiaJ.ter.
bo FríjsvenschiL tussen Plan 2 (of,fiaíöle offerùe) en dit orgel" is er níet.
c o Voor het borstrøertr< konren luiken 
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Opmer kingen en bespr eking
Ðe brief '!'ârÌ:27-l^r72 van dhr. [I. Brné waarín het ,]-aatstgenoemd. ongel
is weergegeven, word.t onvol"l-edíg geaaht. 'Br is be weinj-g omsahreven
De koppeLingen word.en r¡íet genoèmd floofdwerk- Borstwerkl'Hoofdwerk-
Pedaal- en Eorstwerk-Pedaan-; íde¡n een Trerrullant ad. ,f 7Oðr--. Voorts
was .afgesprokên dat het achùerfront r¡.h. orgex- eere goed geheel
moest vormen rnet heü kerkgebouw, Verl-i-at¡t:!.ng voor l-essenãar en pedaal_
e¡r voldoende;ruírnte ìroor de boeken wordt gewenst geacht. De o*gàI-bank zal- j-n hoogùe verstel-baan inoeter¡ zi-j;: 
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Al- en

Ðe tekeníng (scheùs) van heô l-aatstomschreven orgetr wordt bestud.eerd er-¡bekeken. Dhr. Fennenga va3-t het op dat de ongel-I<ãs van massief ej-ke-hout word.t gemaanct, gezlem ook de garantíe vãn 1O jaar. Ðhr. Menkvel-d.
en Broos vinden"de sche;Èsbekening en het nrodel_ van het orgeL te veeL
al-s ll conf,eatietl aar¡d.oen. -

FJ-guratie uj-tzaagwenk (lofwerk) i",rr!âuw overtr-eg nret de arahítect.
Met' de bouwi-ndeLing: Eloofdwe¡.k-Borstwenk t<an dé vengadering zí.çh
- r¡â eni-ge bespreki-ngen - vinder¡. T.z.t,. word.en gaar.ne f-ichtd.nukken
ontvangen van d.e werktekeningen, nede ter beoorAeling en ter vêr-{.<nijging van e1rig ir¡zi-cht. voahligheid kerkgebo** vaãí.erù van Bg 56(bnj koud. weer)

r,/oorst,e11en beno e¡nf,.ft Él htrl-.oorse listen en einde verg rLng.

{q en5-g.e bespretr<i-ng ste3-ù de vergaderJ-ng voor de kerkeraad te beríahtendat"als hun-porgeLi-sten voor t97Z ku.nnen wonden aangesteld dhr. .H..
Etr-z:i-nga en J. den Otùen. Meù laaùstgenoemd.e zaL de secretanis eengespnek hebber¡ Var¡ d.eze vergadering zan- een kort versl-ag worden gemaa[<ù
doon_l+hc:c,.-tsrgos, correspondentie net d.hr. Erné êtrØo Ðhr. Ruíter ãirAigt
meb d.ankgebed, - r


