
NATIONALE ORGELDAG 2021 

Het verslag	
Op zaterdag 11 september, de Nationale Orgeldag, 
werd het Steinmeyer-orgel in de  Mariakerk 
(Koepelkerk), Brinklaan 40 te Bussum tussen 13.00 uur 
en 16.00 uur. Medewerkende organisten waren: 

- Gijs Boelen, organist en componist.  
- Jos Moeke, organist van Ger.Gem. Elspeet (Skrabl-orgel). 
- Bas Groenewoud, dirigent / organist van de Sint Jansbasiliek te Laren NH en 
dirigent van de Sint Vitusparochie te Blaricum. 
Elke organist speelde 30 minuten. Na iedere orgelbespeling was er gelegenheid om het 
orgel en de kerk te bezichtigen. Hoewel de toegang gratis was, konden de bezoekers  een 
klein bijdrage achterlaten in een mandje achter in de kerk.  
De opkomst was redelijk goed, ca. 120 bezoekers tijdens de hele orgelbespeling. 
 
Conclusie 
Zoals vorig jaar, vinden wij dat het een geslaagd evenement is geweest dankzij de 
verschillende repertoire van de organisten: Gijs Boelen met  de licht klassieke orgelmuziek, 
eigen composities en de ontroerende stukken uit Arabisch Luik; Jos Moeke met o.a. de 
verrassende Toccata van Albert Renaud en tenslotte, Bas Groenewoud die steeds weer de 
zachte klanken en daar tegenover soms de lage stemmen van het pedaal liet horen. 

Ca. 120 mensen hebben op deze Nationale Orgeldag deze orgelbespelingen bijgewoond, 
waaronder kleine kinderen die rustig naast hun ouders zaten  en naar de muziek luisterden.  
Ook mensen die binnen liepen om dit Rijksmonument te bezichtigen genoten terloops! In het 
algemeen een zeer enthousiaste publiek in de kerk!!!		
 
Dank aan de PR van de Nationale Orgeldag Organisatie, Bussums/NaardensNieuws, 
verschillende websites, de aanwezigheid van het spandoek en mededelingen via de kanalen 
van de parochie Mariakerk en Jannie die de programmaflyer afdrukte. Dank ook aan 
Drukkerij Walden die de posters en het spandoek gedeeltelijk sponsorde. Dank ook Marcel 
van den Tol die een opname van het concert heeft gemaakt! 

Erg belangrijk was de bijdrage van de ‘Gastvrij Mariakerk’ vrijwilligers die aanwezig waren 
om dit allemaal in goede banden te leiden. Dat was ook te danken aan een eerder overleg 
met de vrijwilligers, een goed draaiboek en gewoon het houden aan de afspraken. Op het 
moment zelf kan er af en toe iets verkeerd gaan maar in het algemeen is de dag en dit 
evenement goed verlopen.  
Hartelijke dank aan iedereen die mee heeft gedaan aan deze Nationale Orgeldag 2021.  
 
Lillian Mulder 
(Namens alle vrijwilligers) 
19 september 2021 


