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U kunt

• het werk delen — kopiëren, verspreiden en doorgeven via elk medium of bestandsformaat

• het werk bewerken — herschikken, veranderen en afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

• Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een verwijzing naar de licentie te 

plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Umag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk 

gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.

• Niet-commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

• Geen aanvullende restricties — U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die 

anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Correspondentieadres: Adriaan van Os, email adriaan@adriaan.biz



Bezoek 30/7’98.

Archief der Nederlandse Hervormde Gemeente Gendringen - Megchelen - Netterden.
Het loopt van 1725 tot 1960.
Oudere stukken liggen in het archief van Huis Bergh in ‘s-Heerenberg, gevestigd in het Muntgebouw Di-morgen na
telef.afspraak 0314-5662271, beter afspraak maken op Do of Vr  in Gendringen, omdat de archivaris daar dan zit.: 0315–
688107.

Orgel, inv.nr 443 t/m 447

443
1874 H.Haffmans aan Weled. Heer. Ben doende het orgel in Wehl te vervaardigen. Is 1over 14 dagen klaar,

kan dan naar G komen om het o na te zien.
444
24/7 1886 J.H.Poelman, organist aan KV.  Hij begint met zijn eigen verdiensten als organist te noemen. Hij kan

zijn werk beter doen, als een Subbas of Bordon wordt toegevoegd, zoals onlangs ibn Dinxperlo is
gebeurd, kostern ca f 150.- Hj verwijst ook naar het maandblad voor organisten, M.H. van ‘t Kruis,
uitg. Immig, Rotterdam.

445
8/7’24 N.V. Orgelfabriek P. van Dam, vh L. van Dam en Zonen, Kerkorhgelfabriek, opgericht 1774, fabriek

Erfwal 69, kantoor Emmastraat 1 (Kanaal 22) aan Weled. Heer. Jaarlijks stemmen kost in Gedndringen
f 30.-, in Megchelen f 10.-, vrije besxchikking over windmaker.

446
5/5’42 S. Koch, piano’s, huis- & kerkorgels, moderniseringen, Varsseveldseweg 8 Doetinchem aan ? Prijs

stemmen in G f 24.-, in M f 10.-, als orgeltrapper beschikbaar wordt gesteld.

447
22/6’45 Bergmeyer, v.h. P. van Dam, Woerden. Bereid te komen. Weet niet of hij de Grebbelinie kan passeren.

Per fiets is het te ver.
14/7’45 S.Koch aan KV. Zal schade aan o’s opnemen.
17/11’45 S.Koch aan KV. Dank voor opdracht o’s te herstellen.
z.d. Steinmann & Vierdag. Gedrukt firmakaartje.
z.d. F.Riemersma te Ferwerd “Organum Ferwerd”, adviesbureau voor Kerkorgelbouw. Gedrukt stuk,

waarin hij zijn diensten aanbiedt. Met potlood bijgeschreven “1945”
17/7’46 K.M.Luyten, technisch orgelbouwdeskundige aan J.Kamerbeek te Megchelen. Biedt zijn diensten aan

en verwijst naar 3 kl.o. met 36 spr.st. in Wierden onder zijn supervisie gebouwd, electr. sleepladen.
Daarbij een 29/1’46 gedateerd getuigschrift der KV Wierden, grote tevredenheid over el.sleepl.o. ter
vervanging oude o.

19/7’46 Bern.Koch aan KV. Nog geen opdracht van U ontvangen tot herstel o’s te G en M.
27/7’46 Idem. Reactie op opdracht restauratie o’s in G en M. Betr. Megchelen: Pijpmateriaal nu cvast bestellen.
1/7’46 A.A.Kok aan Burea Wederopbouw, Arnhem. Kapel te M. is monument. Geringe oorlogschade. Over

“noodherstel”, “definitieve herstelling” en “restauratie”. Voorstel fase “definitief herstel” over te slaan,
behalve wat orgel betreft. Kosten daarvan geschat op f 3000.-

24/7’46 Idem. Nadere toelicxhting op vorige.
okt’46 Onleesbaar aan “Bestuur” Herv.k.te G. Quiantie f 5.- reparatie orgel.
18/1’47 Koch aan J. Kamerbeek, pres.KV te G. Komen binnenkort o te M demonterenter voor vervoer naar

onze fabriek.
febr’47 J.Luimes, meubelhandel, rekening voor collectezakken, gordijnen, en “orgel gerep”, dit laatste voor

f 10.95. Ondertekening voor voldaan.
27/4’47 Koch aan Kamerbeek. Schade door oorlog groter dan eerst leek. Windlade verschoven, water in lade en

pijpen gestaan, Oct2 en F2 zitten vast, daartoe nieuw leer in sleepbanen. Enige ventielen hard
geworden door water, veel vuil, lekke balg.

1947 Koch. Stemmen en noodreparatie f 25.- Daarbij giroafschrijving KV aan Koch f 25.-
z.d. NOV Adv.commissie. Gedrukt stuk over werkwijze.
26/1’48 VervKV’n aan KV. Over subsidie en orgelfonds niets bekend. Over verwarming, over

oorlogsschaderegling.
18/3’48 Koch aan R.P.Zondergeld, secr.KV. Voor herstel o te M f 2550.- opgegeven. Kost thans f 3850.- Nw o

is duurder. Voor onderdelen kunnen wij f 400 à f 850 geven.
18/3’48 VervKV’n aan KV. Aanbeveling NOV adv.comm. in te schakelen.
18/4’48 KV aan NOV adv.comm. Advies gevraagd in zake Megchelen.
18/4’48 KV aan Koch. Besloten restaur. o te G.Wanneer kunt U beginnen?
20/4’48 NOV adv.c. aan KV. Nodig dat deskundige komt kijken. Waar is verwoeste o uit Megchelen?
20/4’48 KV Hummelo aan KV te G. Gaan niet in op Uw schrijven van 17/4. We hebben zelf f 10000.-



oorl.schade aan orgel en klokken.
21/4’48 Koch aan KV. We beginnen juli.
1/5’48 KV aan schade-enqête-commissie te Zutphen. . BS bij machtiging i.v.m. oorlogsschade eb nbrief Koch.

Gaan niet in op “schatting door NOV”.
24/5’48 A.A.Kok en IJsbran Kok, architecten te Amsterdam aan KV. Niets meer vernomen betr. Megchelen.
12/6’48 P.Versloot, Apeldoorn aan Weled. Heer. Van Koch vernomen, dat U goed gebruikt o zoekt. Biedt zijn o

aan P8 Hp8 Aeo8 Celeste8 F4 Gh2 mech/pneum.
4/7’48 Zondergeld aan Koch. Opdracht aanbr. windmachine.
27/7’48 Koch over M. Windlade restaureren, bestaande pijproosters gebruiken voor nieuwe pijpen, mechaniek

herstellen, balg restaureren. kas niet vernieuwen, ontbr. versieringen niet bijmaken. Nieuw te maken
registers zijn:P 8 bas ged, Hp 8, O 4, Q 3, O 2. F 2775.-, excl. reis– en verblijfkosten.

27/8’48 KV aan Koch. 1. Waruit zal restauratie bestaan. 2. Wat zijn kosten voor a. alles, b. alleen herstel orgel,
c. plaatsing motor, prijs zoals U nu kunt leveren en prijs goed eZwitserse motor. 3. WElke prijs geeft U
voor o te M in huidige toestand? 

6/9’48 Koch aan KV. Omschrijving werk in G. demontage, schoonmaak, opnieuw intoneren en stemmen, p.
uitdeuken, waar nodig vervanging stemkrullen, mechaniek afregelen, demontage windladen, herstel
van door waterschade ontstane gebreken, nieuw leer aan ventielen die lek zijn. Prijs motor en
aansluiten daarvan.
Betr. Megchelen: O heeft voor ons geen waarde op windlade na.

12/9’48 KV aan A.Brom te Utrecht, die orgel had bezocht. Inlichtingen gevraagd. Kunbt U een oogje in ‘t zeil
houden?

13/9’48 Idem. Koch is vandaag begonnen.
3/12’48 KV aan Brom. Orgel gereed, windmach.nog niet gepl. Koch wil U o. graag laten horen.
8/12’48 KV aan Koch. Brom komt 11/12
11/12’48 Koch aan KV. Kunnen niet komen.
.. Koch aan KV. Rekening. Ook girostrookje betr. betaling f 500.-
12/4’49 KV aan Koch. Brom wil graag overleg.
4/5’49 Koch aan KV. Kunnen voorlopig niet komen.
14/6’49 A.Brom Jr, adviezen voor orgelbouw, aan Zondergeld. Verzoeke bijgaande brief te lezen en aan Koch

door te sturen.
juli’49 OKW aan KV. Komen Uw orgel bezoeken voor evt. plaatsing op mon.lijst.
25/7’49 Ctencil voorlopige monumenmtenraad met lijst van orgel, die men wil bezoeken 8-13 aug, waarin om

alle medewerking wordt gevraagd.
15/10’49 Brom aan Zondergeld. Verzoek bijgaand stuk te lezen en aan Koch door te sturen.
27/10’49 Idem. Bijgaand brife aan Koch d.d. 24/1049, die ik grag terug wil hebben. Over type motor. 
Sept’50 Koch aan KV. Nota voor levering M<eidingfer windmachine f 930.-
29/8’50 Zondergeld aan Brom. Over zijn brief aan Koch die voor zich spreekt.
16/12’50 Koch aan KV. Nota windmachine nog niet voldaan.

143 t/m 154 Jarrekeningen 1768-1829. 
Niet opgevraagd.

156 tm 170 Idem 1842-1870.
Hiervan eerste 5 delen opgevraagd. Niets over stemmen orgel, salaris organist/orgeltrapper.

290 t/m 297. Stukken over organisten.

290.
4/2 1871 M. Pliester, ortganist aan de kapel te M. Zolang het orgel zich reeds in de kapel “bevind”, heb ik altijd

de koraalboeken zelf moeten meenemen. Ze verslijten daardoor rg. Verzoek aanscah CoraalPsalm van
Hauff, welke op orgel kan blijven liggen.

291.
15/7 1874 H.Hofs aan Weled.Heer. Vernomen van overlijden organist. Of hij die betrekking kan krijgen?
17/8 1874 Idem. (Het blijkt nu over Gendringen te gaan).

292.
5/10’14 J.H.Poelman aan KV. Wil functie als organist neerleggen op 1/1’15, op welke dag hij 36 1/2 jaar het

ambt heeft mogen vervullen. Hij beveelt Braak aan als zijn opvolger.

293.
20/1’23 J.S.Braak aan .. dient ontslag in als organist.

294.
Instructie voor de organist in 2-voud.



295.
1924 Sollicitatiebrieven voor organistschap van J.H.Poelman (Terborg, die weer terug wil), H.E.Poelman

(Gerndringen), Dina Zwaal (Doetinchem), J.B.Velthorst (Gendringen), H.J.Gunnink, A.C.Vriezen
(Gendringen)

296.
... KV aan A.C.Vriezen. Voorlopig benoemd.

297. Stukken  betr. afscheid A.C.Vriezen, die om gezondheidsredenen moet bedanken. J.G.Vriesen stelt zich
beschiukbaar. Hij wordt benoemd.


