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De orgelgalerij met een harmonium in 1893

In het kerkgebouw is vóór of in 1893 een orgelgalerij aangebracht tegen de houten wand aan
de westzijde van de kerkruimte. Dit is evenwel uit de administratie niet op te maken. De
balustrade van de galerij heeft oorspronkelijk van muur tot muur doorgelopen. Ondanks de
latere verandering is dat aan de tegenwoordige toestand nog te zien.

Omstreeks het jaar 1893 is er op de orgelgalerij een harmonium of harmoniumorgel geplaatst.
Een bericht over de aankoop of over de ruiling met het oude orgel is niet aanwezig. De
aanschaf moet afgeleid worden uit twee betalingen, die in 1894 zijn gedaan, namelijk:
"wegens aflossing van 't orgel aan K. Reitsema 170,00" en "rente 7.22½". Dit rentebedrag
is niet nader omschreven, maar is exact 4¼% van 170,00 gedurende één jaar. Aangezien in
voorgaande jaren geen boekingen gedaan zijn die betrekking kunnen hebben op de aanschaf
van een orgel, moet uit de beschikbare cijfers geconcludeerd worden, dat er in het jaar 1893
of in het begin van 1894 een harmonium is aangeschaft tegen inruil van het oude orgel en
betaling van 170. Uit deze ruiltransactie kan afgeleid worden dat de kerkvoogden en de
organist in 1893 niet veel waarde aan het oude orgel hebben toegekend. Aangenomen wordt
dat orgelmaker J. Doornbos te Groningen het harmonium geleverd en het oude orgel
meegenomen heeft. Het is niet bekend wat er met het oude orgel, waaraan de firma Doornbos
al vanaf het jaar 1869 kleine reparaties heeft verricht, is gebeurd.

Door het aanbrengen van de orgelgalerij was de wijzerplaat voor de kerkgangers niet meer
zichtbaar. De wijzer en twee tandwielen werden gedemonteerd. De kleinste der tandwielen is
in 1991 teruggevonden, de beide andere onderdelen zijn zoek geraakt.


