
zondag 2 juli 2017 9

Wolfswinkel SK 19.00 ds. P. Lang-
broek Witte kerkje 10.00 ds. 
L. van Rikxoort HöK 10.00 ds. P. 
Langbroek
Hasselt Ichthus 9.30 ds. P. Ros
Hellendoorn PK 8.45 en 10.30 
ds. R. Perk 19.00 ds. A. Groen 
KW 9.30 ds. H. Engelsma KZ 
10.15 ds. H. Klaassen
Holten DK 9.30 en 19.00 ds. S. 
Roozenboom 11.00 krabbeldienst
Kampen BWK 9.30 ds. M. 
Eigenhuis. H.A.
Kamperveen 9.30 ds. Estié
Kuinre 9.30 dhr. S. Bakker
Lemelerveld BK 9.30 ds. C. 
Benard
Lutten LK 9.30 ds. Visscher
Mariënberg SK 9.30 ds. A. v/d 
Spek 19.00 ds. H. Bakhuis
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. 
G. Trouwborst MK 9.30 ds. L. 
Hoekstra 19.15 welkomstdienst 
OK 9.30 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. P. ten Kleij 
HC 9.30 ds. J. Wegerif 18.30 ds. 
B. v/d Weg. Praisedienst
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
19.00 ds. K. Hazeleger HK 9.30 
ds. R. de Bruijn
Rijssen GK 9.30 ds. S. Ris 19.00 
ds. F. v/d Weij
Schuinesloot 10.00 dhr. Berend
Sibculo 9.30 ds. H. Dorgelo 
Kloosterhaar 19.00 Sing-in
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. M. Sijtsma 19.00 ds. I. Postma 
Kapel 19.00 ds. W. Dekker
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu-
len
Steenwijkerwold 9.30 ds. S. v/d 
Linden
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 ds. M. Vis
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop Het Anker 19.00 
ds. E. de Ruiter Irene 9.30 ds. J. 
Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. M. 
Boersma
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber
Wierden DK 9.00 en 10.45 
dhr. G. Flim 15.00 en 18.45 ds. T. 
Smink GK 9.30, 11.15 en 19.00 
ds. P. Dekker. H.A. Hoge Hexel 
9.30 ds. T. Smink 19.00 dr. W. 
Dekker
Wijhe NK 9.30 mw. A. Dijkslag
Willemsoord 9.30 dhr. W. Voogd
Wilsum 9.30 ds. H. van Maanen 
14.30 ds. D. Lagerweij
Windesheim 9.30 en 19.00 ds. 
J. van Wijk
Witharen 10.00 kand. T. Prins
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds N. Beimers
Zwartsluis GK 9.30 mw. Annen 
19.00 ds. A. v/d Griend
Zwolle AK 9.30 dhr. M. de Vries 
GrK 19.00 Michaëlsviering LK 
10.00 dhr. H. Günther OK 10.00 
ds. J. Tissink Open Kring 9.30 
dhr. G. Schutte SiK 10.00 ds. H. 
Evers StK 9.30 ds. J. zomer

Zondag 9 juli 2017

Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. van 
Ark
Bergentheim WK 9.30 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. H. Schipper
Berkum HH 9.30 ds. L. Burg-
graaff
Blankenham 11.00 ds. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. H. Pap
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. W. Jansen

Agenda

1 juli:
Concert met Arjan Breukhoven en 
Patrick Curfs op orgel en saxofoon, 
Willem Hendrik Zwart Hal, 
aanvang: 20.00 uur, € 14

2 juli:
Orgel- en vioolconcert met orga-
nist Tjibbe Reitsma en violiste 
Marleen van der Lei, Protestantse 
kerk in Kuinre, aanvang: 19.30 uur

7 juli:
Zomerconcert Urker Mans For-
matie, Grote Kerk Steenwijk, aan-
vang: 19.30 uur, entree: € 17,50

22 juli:
Psalmsamenzang t.b.v. het goede 
doel met Ad Huetink op het orgel, 
Willem Hendrik Zwart Hal, aan-
vang: 20.00 uur, € 10

12 augustus:
Canadeze orgelpracht met André 
Knevel, Willem Hendrik Zwart 
Hal, aanvang: 20.00 uur, € 12

2 september:
Mix van zomer- en herfstklanken 
met Harm Hoeve en Noortje van 
Middelkoop op orgel en panfluit, 
Willem Hendrik Zwart Hal, aan-
vang: 20.00 uur, € 14

23 september:
Johannes de Heer Samenzang t.b.v. 
het goede doel met Ad Huetink 
op het orgel, Willem Hendrik 
Zwart Hal, aanvang: 20.00 uur,  
€ 10

9 juli:
Full colourdienst in de Grote Kerk 
te Emmen, aanvang: 10.30 uur

11 - 28 juli:
Training Dimensions Juniorkoren, 
De Kroeze Danne, Delden, opgave: 
www.dimensionsmusic.nl

19 - 21 juli of 21 - 23 juli:
Hoog Zomer Klooster, Abdij Sion 
Diepenveen,  
www.hoogzomerklooster.nl,  
kosten: € 125. 

6 - 8 augustus:
Reveilweek van de NEM,  
De Kroeze Danne, Delden,  
opgave: www.nemnieuws.nl

14 - 18 augustus:
Sportkamp Athletes in Action,  
De Kroeze Danne, Delden,  
www.athletesinaction.nl 

7 - 9 september:
Evangelisch Werkverband organi-
seert een Leadership conference 
in Veenendaal met Randy Clark, 
Paul Martini, Sam Storms en  
Hans Maat

25 - 30 oktober:
Internationale conferentie over 
Relevantie van de Reformatie,  
Wittenberg (D), World Reformed 
Fellowship, informatie en  
aanmelding:  
http://wrf500wittenberg.org 

Muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: jaap@topic-cc.nl

In deze hal komen 
groepen op bezoek 

voor een muzikale ochtend, middag 
of avond. Bekende namen treden 
er op. Op de parkeerplaats is soms 
nog amper plek. De Willem Hen-
drik Zwart Hal is een initiatief van 
agrarisch ondernemer Ad Huetink 
(77). Hij organiseert de concerten 
samen met echtgenote Truida. 

Huetink kwam ruim dertig jaar 
geleden vanuit zijn woonplaats 
Beekbergen naar Lemelerveld 
omdat daar meer ruimte was 
voor zijn onderneming, toen nog 
een veebedrijf. “De zaken liepen 
goed en we waren op zoek naar 
meer ruimte. Die was in Salland 
te vinden.” Het bedrijf, een lelie-, 
plantuien- en aardbeiplantenbedrijf, 
even buiten de bebouwde kom van 
het kleine dorp bij Raalte, wordt nu 
gerund door twee zonen van het 
echtpaar Huetink. Een derde zoon 
is technisch medewerker. De mees-
te producten worden uitgevoerd 
naar Japan (lelies) en Wit Rusland 
(plantuien). 

Eerbetoon
Ad was nog maar een jochie van 
een jaar of zeven, toen hij zijn eer-
ste orgelles kreeg van zijn school-
meester. “Daarna kreeg ik privéles 
voor examen kerkorgel A en B in 
Apeldoorn en van Willem Hendrik 
Zwart in de Bovenkerk te Kampen. 
Omdat ik van hem het meeste heb 
leren spelen en omdat we vrienden 
waren geworden, hebben we de hal 
naar hem genoemd. Zie het maar 
als een eerbetoon. Ik weet niet van 
wie ik mijn muzikale talent heb. 
Mijn moeder speelde op het har-
monium, maar verder was de fami-
lie niet zo muzikaal. Onze kinderen 
zijn evenmin muzikaal, behalve onze 
dochter, die pianoles heeft. Een 
kleindochter heeft inmiddels tij-
dens een samenzangavond meege-
speeld met de viool en een andere 
kleindochter speelt leuk piano. 
Voordat Willem 
Hendrik Zwart 
overleed, vroeg 
hij twee dingen: 
‘Blijf bij mijn vrouw 
Annie komen en 
houd de lofzang gaande.’ Dat is ook 
gebeurd. Daar houden wij ons tot 
vandaag de dag aan. Het orgel heeft 
vier houten klavieren en 115 stem-
men, heeft onlangs nog een grote 
onderhoudsbeurt gekregen en is 
uitgebreid en geherintoneerd.” 

Bijkeuken
De hal bestaat nu zeventien jaar. 
Huetink heeft zelf het initiatief 

genomen voor de bouw van de hal 
achter zijn woning en het orgel. 
“Er werd gespeeld in de bijkeuken, 
maar daar kon het geluid natuur-
lijk niet weg. Daarom wilden we 
graag een plek waar lekker orgel 
gespeeld kon worden, met een 
mooie akoestiek. We dachten nog 
niet eens zozeer aan concerten. 
Ik maakte een ontwerp en ging 
ermee naar orgelbouwer Johannus 
in Ede die het heeft uitgevoerd. 
Op een gegeven moment hielden 
we een open dag en daar kwa-
men wel zeven- tot achthonderd 
mensen op af. Toen iemand zei dat 
we er ook wel concerten konden 
geven, bracht me dat op een idee. 
Zo is het balletje gaan rollen. Ik 
heb laatst uitgerekend dat in al die 

jaren 83 verschillende artiesten 
een optreden hebben verzorgd 
en dat er ongeveer 450 groepen 
uit het hele land en het buiten-
land een muzikaal dagdeel hebben 
bezocht. De helft van die groepen 
is kerkelijk, dus bij de andere helft 
moet ook veel neutrale muziek 
gespeeld worden. Bij alle groe-
pen speel ik bijna altijd zelf. In 
totaal gaat het om vele duizenden 
bezoekers.”

Speciale schoenen
Huetink pakt het professioneel 
aan. De artiesten krijgen een 
contract voorgeschoteld waarin 
onder meer is vastgelegd dat ze 
nog een uur na afloop van het 

concert moe-
ten blijven. “Het 
publiek krijgt dan 
de gelegenheid 
om in contact te 
komen met de 

organist en vragen te stellen. 
Er komen veel vaste gasten. Eén 
van hen was er onlangs voor de 
tweehonderdste keer. Die heb-
ben we eens goed in het zon-
netje gezet.” Gasten krijgen voor 
aanvang koffie, thee en koek en na 
afloop een hapje en een drankje.

Agenda
De concertagenda vermeldt orgel- 

en orgelplusconcerten. Bekende 
artiesten werken mee, onder 
wie André Knevel, Harm Hoeve, 
Everhard Zwart en natuurlijk Ad 
Huetink zelf. De orgel pluscon-
certen worden opgeluisterd door 
onder andere panfluit, dwars-
fluit, trompet, saxofoon, harp en 
viool. Ook zijn er vijf maal per 
jaar samenzangavonden die door 
Huetink worden begeleid. Naast 
kerkelijke muziek, zoals Psal-
men, wordt algemene muziek ten 
gehore gebracht. Van klassiek tot 
muziek uit moderne musicals. 
Huetink trekt speciale schoenen 
met stevige zolen aan, als hij het 
orgel bespeelt. Een deel van de 
opbrengst van de concerten gaat 
naar kinderhuis Jemima in Jeru-

zalem, waar Palestijnse weeskin-
deren verblijven, en naar ‘Manege 
zonder Drempels’ in Bennekom.

Kerkdiensten                                                                                                            
Huetink en zijn vrouw behoren 
tot de protestantse gemeente. 
Enkele jaren geleden bespeelde 
Huetink nog het orgel tijdens 
kerkdiensten. “Daar ben ik mee 
gestopt. Het werd wel erg veel. 
Op een gegeven moment moest 
ik wel tachtig keer per jaar spelen. 
Nu speel ik alleen nog op speciaal 
verzoek.” 

Huwelijk
De Huetinks zijn van plan met de 
organisatie van de concerten door 
te gaan zolang hun gezondheid 
dat toelaat. “We vinden het fijn de 
concerten te organiseren. Het is 
ook erg leuk om te doen. Tijdens 
de concerten hebben veel gasten 
elkaar leren kennen. Er is zelfs een 
kerkelijk huwelijk uit voortgeko-
men. Hij was weduwnaar, zij wedu-
we. Op een concert hebben ze 
elkaar ontmoet. Ook voor ons zijn 
al die contacten zeer waardevol.”

Midden in de weilanden bij 
Lemelerveld, op een plek 
waar je dat niet direct zou 
verwachten, staat een grote 
hal waar het hele jaar door 
orgel- en orgelplus-concerten 
en samenzangavonden wor-
den gehouden. De Willem 
Hendrik Zwart Hal.

“Eén gast was er onlangs voor de tweehonderdste keer”

Foto rechts: Ad Huetink achter het orgel  
in de Willem Hendrik Zwarthal in  

Lemelerveld. Naast hem zijn kleindochter 
Kirsten die hem op viool begeleidt.

Truida en Ad Huetink

Voordat Willem Hendrik ZWart 
oVerleed, Vroeg Hij tWee dingen: 
‘Blijf Bij mijn VrouW annie komen 

en Houd de lofZang gaande.’

Orgelconcerten vanuit   
weiland bij Lemelerveld

door L. PoLHuyS, 

dEvEntEr


