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31 De Heeren A: Stinstra en K:J: Overbeek 
werden weder gecomitteerd ter bijwoning 
der algemeene vergadering. 
Hiermede eindigde deze vergadering 
 
------------------------------------------------------- 

 
Vergadering den 21 Apr:1828. 
 
De Notulen der vorige Vergadering werden na 
voorlezing goedgekeurd. 
11 De Heer L: Hannema deed als Boekhou 
der zijne jaarlijksche verantwoording van 
ontvang en uitgaaf. Uit dezelve bleek 
de eerste t zijn eene som van f2817,38 
de laatste -------------------------  2769,64 
            ------------ 
  het saldo         f    47,74 
21 Ook deed de heer J; Stinstra rekening 
 en verantwoording van het bijzonder fonds 
 onder zijned: administratie. Uit dezelve 
 bleek deszelfs tegenwoordige waarde te 
 zijn f4737,25 
 Beide Heeren kwam de dank toe der 
 vergadering 
31 Werd het meer en meer als wenschelijk 
 beschouwd, dat het gezang bij onze Godsdiens 
 tige vergaderingen door een Orgel mogt 
 ondersteund worden, waren er zelfs onder 
 de leden, die meenden onderrigt te zijn dat 
      het 

  



 

hetzelve geene bovenmatige Som zoude behoe 
ven te kosten; - het bedanken van P: Nau 
ta als voorzanger in Jan:1827, gaf reeds toen 
eene toevallige aanleiding, dat sommige 
der leden des Kerkenraads hun verlangen 
bevestigden, dat er van nu af ernstig aan 
deze zaak mogt gedacht worden. Dit be 
tuigde verlangen een algemeene bijval 
vindende, werden den Heeren R: Fontein, P: 
E: Scheltema, Phil: Salverda en K:J: Over 
beek de Commissie opgedragen, om van de 
Heeren L: en J: van Dam, Orgelmakers te 
Leeuwarden een plan en begrooting te ver 
zoekend van een voor onze Kerk geschikt 
Orgel. Deze Heeren aan hunne Commis 
sie voldoende, leverden weldra dit plan 
en begrooting, door de Heeren van Dam ont 
vangen in de vergadering, en berigtten tal 
zoo, dat een nieuw Orgel naar dat plan 
gemaakt en geleverd konde worden voor 
eene Som van duizend Guldens. Om 
deze Som, of zoo veel meer, als mede tot 
een behoorlijk fonds voor het Tractement 
van een Organist vereischt wordt, te 
vinden, besloot men, om eene vrijwilli 
ge inteekening bij de leden te beproeven. 
Dadelijk van zulk eene inteekening de 
proef genomen wordende, bleek al spoe 
dig, dat er voor de belangrijke Som was 
     in 

  



ingeschreven van f1215-:-: Alhoewel nu 
deze gelden niet toereikend waren om 
ook aan het laatste oogmerk te voldoen 
zoo besloot men echter de tegenwoordi 
ge omstandigheden in aanmerking 
nemende, na veelvuldige deliberatien 
de bovengenoemde Commissie te verzoeken 
aan de Heeren van Dam het maken van 
een nieuw Orgel voor onze Kerk volgens 
ingeleverd bestek en begrooting aan te 
besteden. Op den 31 Maart 1827 werd 
derhalve tusschen de Heeren R: Fontein 
als President en K:J: Overbeek als Scri 
ba, representeerende den Kerkenraad 
der Doopsgezinde Gemeente te Frane 
ker aan de eene en aan de andere zijde 
de Heeren L: en J: van Dam eene schrif 
telijke overeenkomst gesloten, bij welke 
de laatsten aannamen, naar meerge 
noemd plan en voor gezegde Som een 
nieuw Orgel met deszelfs Ornamenten 
en eene behoorlijke afschutting en af 
sluiting in onze kerk geheel speel 
vaardig voor den 30

sten
 December eerst 

volgende te leveren, - terwijl de eerstge 
noemden zich, in hunne specialiteit ver 
pligtten, om dadelijk na de opneming 
en goedkeuring van hun werk aan 
hun Ed: de bepaalde Som van f1000-:-: 
te doen geworden. 
    De kast  



 

De kast van het Orgel met de behoorlijke af 
schutting, mede volgens gemaakte voor 
waarde, reeds in den maand Augustus 
door de Heeren van Dam geleverd zijn 
de; achtte men het nu noodig en verkie 
selijk , het Kerkgebouw de behoorlijke 
reparatien te doen ondergaan en werden 
hetzelve te gelijk met de Orgelkast 
opnieuw te laten verwen. Te dezen ein 
de werden eenige verwers uitgenoodigd 
om eene begrooting van kosten in te die 
nen, en vervolgens dit werk aan den ver 
wer Steensma aanbesteed voor eene 
Som van f200-:-: . 
Dit werk afgelopen zijnde, om het welk 
de Godsdienstoefening gedurende zeven 
weken moest stil staan, en de Heeren 
van Dam reeds overgekomen zijnde, om 
het Orgel in elkander te zetten, vond men 
goed den Heer P: Tadema, Notaris te 
Makkum, als bekwaam liefhebber in 
dit vak bekend, uit te noodigen tot het 
opnemen van het Orgel en het bespelen 
van hetzelve bij de inwijding. Zijn Ed: 
echter verhinderd, om aan ons verzoek 
te voldoen, verwees ons tot dat einde 
aan zijnEd: Broeder, den Heer Z: Tadema 
     te 

  



Bolsward, dit dan ook op onze invitatie ge 
redelijk hetzelve heeft op zich genomen. 
De Heeren van Dam hun werk desnoodig 
tegen den bepaalden tijd kunnende vol 
tooijen, maar om voldoende redenen nog 
eenige weken uitstel verlangende, be 
sloot men onderling de opneming van 
het Orgel op Saturdag den 26 Janu 
arij en de inwijding op Zondag mor 
gen den 27

sten
 te bepalen. 

De Heer Z: Tadema op den bestemden 
tijd tot ons overgekomen, en nu het 
Orgel in alle zijne deelen zoo wel, als over 
het geheel nagegaan en volgens dispo 
sitie opgenomen te hebben, betuigde 
alle redenen te hebben, om hetzelve goed 
te keuren, waarna dan ook op den vol 
genden dag des Heeren bij een buiten 
gewoon talrijke vergadering de inwijding 
des Orgels plaats had en tot algemeen 
genoegen is afgelopen, sprekende zijn 
Eerw: K:J: Overbeek bij deze gelegenheid 
naar aanleiding van Psalm 147 vers 1 
over het goede en betamelijke, het 
liefelijke en aangename, het schoone 
en nuttige om den lof van God in onze Ge 
meenschappelijke gezangen te verhef 
fen, terwijl de afwisselende Psalm gezan 
gen door het nieuwe Orgel ondersteund 
    werden  



 

werden. De avond van dien dag werd door 
de leden van den Kerkenraad in gezel 
schap van de Heeren van Dam en Tadema 
allen daartoe genoodigd door en aan het 
huis van onzen President, den Heer R: 
Fontein, vriendschappelijk doorgebragt. 
Den Heer Tadema werd voor zijne ge 
dane reis en het genoegen ons bewezen 
een douceur gegeven van f25-:-: . De Knecht 
van den Heer van Dam ontving eene gifte 
van 5 Guldens, terwijl zijn Ed: zelf op den 
volgenden dag door den Heer J: Stinstra 
die het insamelen der ingeteekende gel 
den op zich had genomen, zijne volle 
betaling bekwam voor het nu geleverde 
en goedgekeurde Orgel. Aan den Heer 
Ph: Salverda, die zich verpligt achtte 
van de inteekening te excuteeren, maar 
vrijwillig zich aanbood, om het Orgel 
gedurende het eerste jaar gratis te be 
spelen, werd nu het toevoorzicht over 
hetzelve opgedragen, gelijk men van 
zijn Ed: aanbod geredelijk gebruik maak 
te, zullende men tot na den afloop 
van dat jaar met het aanstellen van 
eenen vasten Organist wachten. 

  



Bovengesteld verslag omtrent het Orgel 
werd besloten in deze Notulen te inse 
rteren (?) 
 

 41 De kinderen enz.  
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