
Beschrijving orgels Dorpskerk en Welkomkerk 
 
Veel informatie over de geschiedenis van de orgels in de Zuidlandse kerken is 
uitgezocht en opgeschreven door de archivarissen Piet Buis en Bas Molengraaf. 
Daaruit blijkt dat een kerkorgel helemaal niet zo vanzelfsprekend is. De 
Gereformeerde kerk had er pas een in 1910 en in de Dorpskerk deden ze het zelfs 
eeuwen zonder. 
 
 
De orgels in de Gereformeerde kerk / Welkomkerk 
In eerste jaren van haar bestaan had de Gereformeerde kerk van Zuidland geen 
orgel. Daarom werd gebruik gemaakt van de diensten van een voorzanger. Op 10 
februari 1905 werd een orgelfonds in het leven geroepen. Pas in 1910 kon met geld 
uit dat fonds een orgel worden gebouwd. Op 13 oktober 1910 werd het ingewijd. Het 
orgel (zie foto hieronder, beschikbaar gesteld door mevrouw C. Hoogstad-
Wildenbos) kostte 2.400 gulden en werd geleverd door de firma Bakker en 
Timmenga uit Leeuwarden. Deze firma leverde ook de eerste twee orgels in de 
Hervormde kerk, in 1897 en (na de brand) in 1920. 
 

 
 
 
Manuaal  
Bourdon 16` 
Prestant 8' 
Holpijp 8' 



Viola  8' 
Octaaf 4' 
Roerfluit 4' 
Octaaf 2' 
Mixtuur 2,3,4 sterk 
Trompet 8' 
Tremulant  
Ventiel  
   
Pedaal  
Subbas 16' 
(transmissie van de manuaal-bourdon) 
 
 
Het orgel in de nieuwe kerk 
Het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde kerk kreeg ook een nieuw orgel. Dit 
werd officieel op 2 augustus 1964 in gebruik genomen. Dit orgel doet nog steeds 
dienst. Voor kerkelijke begrippen heeft de Welkomkerk een heel respectabel orgel. 
Het is samengesteld uit negen stemmen (afkomstig van het orgel dat indertijd in de 
kerk aan de Raadhuisstraat stond), waaraan vijftien nieuwe stemmen zijn 
toegevoegd, verdeeld over twee klavieren en pedaal, waaraan nog vier registers zijn 
toegevoegd. Te weten: koppelingen en tremulant op het bovenklavier. Het is een 
instrument waarop heel goed een volwaardig concert kan worden gegeven, en dat in 
staat is de gemeentezang te begeleiden, zelfs al zitten er duizend mensen in de kerk. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
Het orgel heeft vele goede eigenschappen. Het heeft een mechanisch tractuur, wat 
betekent dat de verbinding van klavieren met de pijpen gevormd wordt door hout en 



ijzer. Dat is hetzelfde systeem als waarvan men in vorige eeuwen orgels maakte. Die 
orgels hebben soms al honderden jaren dienst gedaan, met weinig problemen. Er 
zitten achter en in het front 1.372 pijpen, groot en heel klein. Maar ze zijn er, en ze 
kunnen allemaal spreken en meewerken aan de eredienst of bij een concert. Het 
orgel herbergt juweeltjes van solostemmen, bijvoorbeeld de Dulciaan op het 
bovenklavier, de Sexquialter op het hoofdklavier en de Schalmey op het pedaal. Als 
het orgel nieuw gebouwd zou moeten worden, zou dat ongeveer 225.000 euro 
kosten. De kerk is daarom zuinig en trots op haar prachtige orgel. 
 
 
 
	


