STICHTING ORGELKRING
NEDERWEERT

Het Clerinxorgel uit 1849:
In 1849 bouwde de Belgische orgelbouwer Arnold Clerinx uit Sint Truiden dit monumentale orgel voor de
toen pas verbouwde Sint-Lambertuskerk te Nederweert.
Van de drie nog bestaande Clerinxorgels in Nederland is dit de grootste en uit cultuurhistorisch oogpunt als
belangrijk en zeer waardevol aan te merken.
Het instrument had 26 stemmen verdeeld over het Grand Orgue en het positief.
Tijdens de oorlogshandelingen in september 1944 liep het orgel zware schade op door vallend gesteente bij
de beschieting van de toren. Het pijpwerk van het rugpositief was vrijwel helemaal vernield en van het hoofdwerk was een aantal registers waaronder de pedaalregisters niet meer te herstellen. Na een gedwongen rustperiode werd het orgel in 1954-1956 gerestaureerd door orgelbouwer Vermeulen uit Weert, waarbij het oude
defecte pijpwerk werd vervangen, deels door andere stemmen. Tevens werden de pedaalregisters vervangen
en uitgebreid van 18 naar 30 tonen.
Het instrument heeft 2 manualen, pedaal en 3 manuaal/pedaalkoppels. In totaal heeft het orgel in de huidige
dispositie ook weer 26 stemmen. Het aantal pijpen bedraagt 1663,waarvan er 771 nog afkomstig zijn uit het
oude instrument uit 1849, de overige 892 pijpen zijn tijdens de restauratie in 1956 vervangen.

Vrienden van het Clerinxorgel in Nederweert:
De Stichting Orgelkring Nederweert, die is aangesloten bij de overkoepelende provinciale Stichting Orgelvrienden Limburg (SOL) heeft zich als doel gesteld het waardevolle historische orgel in de Sint-Lambertuskerk te
Nederweert in stand te houden en in brede zin dienstbaar te maken voor de gehele gemeenschap van Nederweert. Om dit te doen organiseren we minstens eenmaal per jaar een orgelconcert waarbij we organisten van
faam, al dan niet met instrumentale of vocale solisten, een concert laten verzorgen. Het mes snijdt dan aan
meerdere kanten, enerzijds kan dit prachtige orgel met zijn majestueuze klanken op een zelden gehoorde
manier voor het voetlicht treden en anderzijds krijgt het zowel onderhoudstechnisch als publicitair weer eens
de aandacht die het verdient. Om telkenjare te kunnen doen wat we nu al doen, hebben we fondsen nodig en
gezien de huidige tijden zijn we al blij als we een aantal bedrijven en/of particulieren kunnen vinden die ons
met een bijdrage tussen de € 35,00 en € 50,00 zouden willen ondersteunen. Dit zou al voldoende zijn om ons
werk zoals we het nu doen, voort te zetten. Als tegenprestatie wordt u elk jaar genoemd in de lijst van “vrienden
van het Clerinxorgel Nederweert” en ontvangt u voor al onze concerten een persoonlijke uitnodiging en desgewenst een gereserveerde zitplaats. Wij zouden bijzonder blij zijn als u ons zoudt willen helpen deze doelstellingen te verwezenlijken. Aanmelding kan schriftelijk op ons secretariaat of via E-mail, daarnaast liggen op onze
concerten aanmeldingsformulieren gereed.

Secretariaat: Florastraat 94, 6031 XN Nederweert
Telefoon 0495-625154; E-mail secr@orgelkring-nederweert.nl ; Bankrekening: RABO
Weerterland NL45RABO 01585.70.480; Inschrijving KvK Limburg 51046474
www.orgelkring-nederweert.nl

Het monumentale Clerinx-orgel uit 1849 in Nederweert

POPULAIR ORGELCONCERT
op het monumentale Clerinxorgel
in de Sint-Lambertuskerk
te Nederweert.
Organist: Gert van Hoef, Barneveld.

Vrijdagavond 27 juli 2018
aanvang 20.00 uur

Entree: vrije gave

Orgelconcert
St. Lambertuskerk Nederweert
Gert van Hoef
27 juli 2018

Programma:

Gert van Hoef ( 1994).
Pas op 13-jarige leeftijd ontdekte hij het orgel en ontving hij de eerste
orgellessen van zijn opa en de organiste van de kerk in Barneveld.
Op 16-jarige leeftijd kreeg hij vervolgens orgelles bij de Voorthuizense
concertorganist Evert van Veen en kwam zijn muzikaal talent verder tot
ontwikkeling.
In 2010 won hij het Feike Asma concours bij Johannus Orgelbouw en werd in
2011 tweede op ditzelfde concours. In datzelfde jaar kreeg hij vervolgens les bij
de Amersfoortse organist Herman van Vliet e.e.a. als voorbereiding op zijn
geplande conservatorium studie.
Aan het Koninklijk conservatorium in den Haag studeerde hij vanaf 2013
hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy en piano bij Wim Voogd, daarnaast ontving
hij twee jaar lang privélessen muziektheorie bij de operadirigent Giacomo
Formentini.
Juni 2015 wint hij het Govert van Wijn orgelconcours in Maassluis.
In juni 2017 doet hij eindexamen op het majestueuze Müller-orgel van de Sint
Bavo in Haarlem.
Sinds het prille begin van zijn carière plaatste Gert filmpjes van zijn orgelspel op
Youtube, mede daardoor geniet hij nu al grote bekendheid en geeft inmiddels
vele concerten in binnen- en buitenland.
Sinds 2010 is hij benoemd tot organist aan de kerk van de Hervormde gemeente
in zijn geboorteplaats Voorthuizen.

1. Fantasie 'God is getrouw zijn plannen falen niet'

Gert van Hoef (1994-)

2. - Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731
- Fuga gigue BWV 577

J.S. Bach (1685-1750)

3. Basso Ostinato

G.F. Händel (1685-1759)

4. Danse Macabre

C. Saint Saëns (1835-1921)

5. Hope

Yiruma (1978-)

6. Stars and Stripes forever
(arr. K.J. Mulder)

J.P. Sousa (1854-1932)

7. Sound of music
(arr. Gert van Hoef)

R. Rodgers (1902-1979) &
O. Hammerstein (1895-1960

8. Allegro Vivace uit Symfonie 5

C.M. Widor (1844-1937)

9. Shindlers list

J. Williams (1932-)

10. Improvisatie ‘Pirates of the Caribbean’

H. Zimmer (1957-)

