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Voordat de wederopbouw van de kerk in gang 
werd gezet, kwam van de ‘Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek’ het verzoek 
om oudheidkundige opgravingen te verrichten. 
Naast resten van een kerk uit de 8e eeuw, trof 
men de funderingen van Romeinse tempels uit 
50 en 100 na Christus aan. De tempel van 100 na 
Christus moet tot de grootsten hebben behoord 
die de Romeinen bouwden ten noorden van de 
Alpen. Deze opgravingen zijn bij de wederop-
bouw ondergebracht en te bezichtigen in de 
museumkelder.

Aanvankelijk was het idee om het Stumphler-or-
gel van de buiten gebruik gestelde Hersteld Evan-
gelisch Lutherse Kerk te Amsterdam naar Elst te 
halen. Al gauw bleek bleek dit orgel een maatje 
te groot en werd het in 1962 in de Eusebiuskerk 
te Arnhem geplaatst. Wél kwam de preekstoel 
naar Elst.

Door een van de toonaangevende orgelbouwers, 
de firma G. van Leeuwen uit Leiderdorp, werd een 
aanbod gedaan tot de bouw van een nieuw orgel. 

Voor mijn lieve vader Gerrit ter Haar (4 juni 1939 - 17 juli 2006)

Tijdens ‘Operation Market Garden’ in 1944 lag 
Elst volop in de frontlinie. De bezetter had Elst 
ingenomen en ingericht als versperring, om 
zo te voorkomen dat de geallieerden vanuit 
Nijmegen naar Arnhem konden oprukken. Ze 
maakten daarbij ook gebruik van de toren van de 
Grote Kerk. De Britten bestookten de toren met 
antitankgranaten. De toren kreeg het zwaar te 
verduren, maar bleef staan. Na een lang weekend 
hevige gevechten lukte het om de vijand te ver-
drijven. Het dorp was zwaar beschadigd. De toren 
werd opnieuw als uitkijkpost ingericht.

Van rust in het bevrijde dorp was geen sprake. 
Vanuit Arnhem werd met artillerievuur op de 
toren geschoten. In de nacht van 30 september op 
1 oktober kwam door deze beschietingen de toren 
in brand te staan, evenals de kerk en omliggende 
huizen. Daarbij ging het Witte-orgel uit 1869 en 
het gehele interieur van de kerk verloren; alleen 
de toren en de muren bleven overeind staan. 
Hoewel er nog enkele pogingen volgden om Elst te 
heroveren, hielden de geallieerden stand tot aan 
de bevrijding van Nederland.
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Hij schreef op 17 april 1951 aan de orgelcommissie 
van de Nederlandse Hervormde Kerk: “In verband 
met het feit, dat dit werk zal worden uitgevoerd 
voor rekening van één onzer zwaarst getroffen 
Ned. Herv. Gemeenten, heb ik de prijs voor dit 
orgel uiterst scherp berekend […].” Om het orgel 
betaalbaar te houden, werd meteen al voorge-
steld om 20 van de 29 registers te plaatsen en 9 
registers later te plaatsen. Van Leeuwen paste 
in Elst de ‘nieuwe stijl’ toe. Dit resulteerde in 
een orgel met mechanische sleepladen, verdeeld 
over hoofd-, rugwerk en pedaal(torens), het niet 
disponeren van een Subbas 16’ maar een Praestant 
16’ op het pedaal en strikt vanuit één stijl gedacht. 
Later werd deze stijl ook al wel als ‘neobarok’ 
aangeduid. 

In 2004 werden de laatste registers geplaatst en 
was het orgel eindelijk voltooid, zie ook dispo-
sities op bladzijde 7. Vanwege de rijke dispositie 
voor een dergelijk orgel met twee klavieren en 
pedaal, kan het worden beschouwd als een van de 
mooiste voorbeelden van Nederlandse orgelbouw 
in die tijd. Het aandeel tongwerken op Hoofdwerk 
en Pedaal met respectievelijk 16’, 8’, 4’ en 16’, 8’, 4’, 
2’ is onovertroffen.  Samen met de ‘historiserende’ 
registers zoals de in spiegelvelden uitgevoerde 
dubbele Praestant 8’ en de wijde Nachthoorn 4’, 
maakt het tot een muzikaal kleurrijk en overtui-
gend instrument. Hoe tragisch de verwoesting 
van de kerk ook was, het bracht met de ontdek-
king van de Romeinse funderingen en de komst 
van het orgel ook leven in de brouwerij. ‘Een toren 
te hoog’ kan een negatieve associatie oproepen – 
een toren hoog(!) klinkt daarom misschien beter…

In 1871 plaatste J.W. Walker & Sons een orgel voor 
de St. John the Baptist in Winchester, Enge-
land. In 1877 werd het met een tweede klavier 
uitgebreid. Vanwege herinrichting kwam het 
orgel te koop te staan en plaatste F.R. Feenstra, 
orgelrestaurateur uit Grootegast het in 2019 in 
een nieuw gebouwde kas in het koor van de kerk. 
Hierbij werd het uitgebreid met twee registers: de 
Vox Celestes 8’ werd op een kantsleep op het Swell 
geplaatst, de Trombone 16’ voor het Pedal op een 
nieuwe lade achter het orgel.

Bij het samenstellen van het programma is geko-
zen voor een klankwereld verbonden met de jaren 
1940-1945 én het klankideaal passende bij het Van 
Leeuwenorgel. Een romantisch intermezzo op het 
Walker-orgel bemiddelt tussen deze twee.

De ‘Variations sur Lucis Creator’ betreft een 
vroeg werk van Jehan Alain. Het opent met een 
streng vijfstemmige toonzetting van de hymne en 
sluit af met een overzichtelijke fuga. Ontroerend 
is variatie I met een lopende linkerhand tegenover 
de melodieën in de rechterhand en pedaal. 
Alain bereikte op jonge leeftijd al faam door zijn 
originele manier van componeren. Hij werd 
bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
ingezet als soldaat. De omstandigheden waren 
zwaar, men sliep op stro bij een tekort aan dekens. 
Omdat tijdens de eerste maanden van de oorlog 
over en weer geen enkele aanval plaats vond, 
zette Alain zijn talenten in; hij richtte een koor 
op, organiseerde liturgische vieringen waaronder 
een kerstmis, maakte arrangementen en speelde 
piano voor de officieren. Tijdens een verkennings-
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missie stuitte Alain op een vijandelijke troep en in 
plaats van te vluchten, schakelde hij in zijn eentje 
16 man uit, kwam zonder munitie te zitten en 
werd doodgeschoten. Hij werd hiervoor postuum 
geëerd met de ‘Croix de Guerre’, een militaire 
onderscheiding die werd uitgereikt voor het 
verrichten van een heroïsche daad.

Hugo Distler groeide op in een weinig stabiel 
gezinsleven. Hij zag dat ook als reden dat het hem 
verschillende keren niet lukte om op het conserva-
torium terecht te komen. Uiteindelijk werd hij in 
Leipzig toegelaten en al gauw zag men daar zijn 
talent. Hem werd aanbevolen orgel en compositie 
te gaan studeren bij Hermann Grabner, een 
docent die graag terug wilde naar de muzikaliteit 
van Johann Sebastian Bach en diens voorgangers. 
In zijn Orgelsonate, geschreven in 1939, is de 
link naar de baroktijd duidelijk te horen. Distlers 
doorzichtige stijl kenmerkt zich door korte her-
halende motieven, schuivend door de maatsoort, 
toonsherhalingen en voortstuwende harmonieën. 
Distler werd op muzikaal gebied beperkt door 
Nazi-Duitsland; zijn enige broer sneuvelde en 
de trieste aanblik van de uitgebrande kerken en 
de verloren gegane historische orgels in Lübeck 
maakte hem depressief. In angst dat hij zou 
worden opgeroepen voor het Duitse leger, pleegde 
hij in 1942 zelfmoord.

Bij de intrede van ‘De Nederlandsche Kultuur-
kamer’ in 1942, waarbij de cultuur naar Duits 
voorbeeld ‘gecontroleerd gestimuleerd’ werd, 
weigerden veel artiesten zich aan te sluiten wat 
betekende dat ze zonder werk kwamen te zitten. 

Toch sloten uiteindelijk zo’n 42.000 artiesten zich 
wel aan omdat ze het niet konden permitteren 
zich niet aan te sluiten. De boetes die stonden op 
het beoefenen van ‘Kultuur’ buiten de regels van 
de Kultuurkamer waren absurd hoog: niet aan-
gesloten maar wel werkzaamheden uitoefenen, 
betekende een boete van 5.000 gulden. Als je als 
aangesloten artiest je ‘lidmaatschapsboek’ niet bij 
je had tijdens je werkzaamheden, kwam dat op 
een boete van 1.000 gulden te staan.

Door inspanningen van de kerk en bijvoorbeeld 
de Christelijke Zangersbond werd kerkmuziek 
veelal buiten beschouwing gehouden, terwijl 
dat aanvankelijk niet de bedoeling was van de 
Kultuurkamer. In de oorlog werden daarom veel 
kerkkoren opgericht. 

Jacob Bijster sloot zich niet aan bij de Kultuurka-
mer. Hoewel hij een begenadigd speler en com-
ponist was, was Bijster vooral actief als docent. 
Vanaf 1929 als docent bijvak orgel en vanaf 1942 als 
hoofdvakdocent aan het Amsterdamsch Conserva-
torium. De Fantasia e Fuga, geïnspireerd door de 
Geneefse melodie van psalm 68, draagt de onder-
titel ‘Fantasie en Fuga in kerkstijl over psalm 68’. 
Is de in deze context verwarrende term ‘kerkstijl’ 
misschien nog een late erfenis om controle van de 
Kultuurkamer te omzeilen? Bijster voltooide het 
werk in juni 1945, dus kort na de bevrijding. De 
keus voor psalm 68, is vast geen toeval:

‘De Heer zal opstaan tot den strijd,
Hij zal zijn haters wijd en zijd,

verjaagd, verstrooid, doen zuchten.
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Hoe trotsch zijn vijand wezen moog’,
hij zal voor zijn ontzagg’lijk oog

al sidderende vluchten.’

De in Ierland geboren Charles Villiers Stanford 
studeerde aan de  ‘Hochschule für Musik’ te 
Berlijn bij onder andere Friedrich Kiel, een 
componist die vooral in de stijl van Bach schreef. 
Stanford kwam daarna terecht in Cambridge en 
Londen en werd een van de meest invloedrijke 
musici en grondleggers van het uitzonderlijke 
muzikale klimaat aan het begin van de 20ste eeuw 
in Engeland. Het overrompelende begin van de 
Fantasia and Toccata in D minor doet denken aan 
de Fantasia in G-moll van Johann Sebastian Bach; 
grote akkoorden met virtuoze toonladderfiguren 
afgewisseld met melodieuze thema’s.

Matthias Weckmann, koorknaap onder Schütz 
in Dresden en goede vriend van Froberger, bracht 
Italiaanse invloeden mee naar Hamburg, waar 
hij als organist van de Jacobikirche het grootste 
deel van zijn leven werkzaam was. Zijn docent 
en collega Jacob Praetorius was op zijn beurt 
weer leerling van Sweelinck geweest. Samen 
brachten ze het muzikale leven in Hamburg 
en verre omstreken tot een hoog niveau. De 
eerste melodienoten van Ach wir armen Sünder 
worden met eenvoud en nederigheid omspeeld. 
Achtereenvolgens zijn de individuele kwaliteiten 
te horen van de Quintadeen 16’, de Nachthoorn 4’ 
en de Trompet 16’.

Johann Sebastian Bach oogstte tijdens zijn leven 
veel lof als bespeler van verschillende klavierin-

strumenten, maar over zijn onnavolgbare voeten-
werk zijn diverse tot de verbeelding sprekende 
verhalen overgeleverd. Toehoorders waren stom-
verbaasd hoe Bach het pedaal bespeelde, zo vlug 
als anderen met hun vingers niet konden doen. 
De pedaalsolo uit de Toccata, Adagio & Fuge in 
C-Dur is zo’n voorbeeld: niet eerder maakte een 
solo van deze omvang deel uit van een orgelwerk. 
Het Adagio, geregistreerd op 16 voets basis met de 
strijkende Praestant 16 in het pedaal, eindigt op 
merkwaardige wijze; een aaneenschakeling van 
dramatische harmonieën, om uiteindelijk weer 
in C-majeur te belanden. Tot slot de virtuoze en 
uitgelaten Fuge, kenmerkend door de ‘gaten’ in 
het thema, die door Bach met het contrasubject 
worden opgevuld.
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Programma

 Jehan Alain (1911-1940) – Variations sur  ‘Lucis Creator’
01 Choral
02 Variation I
03 Variation II
 

 Hugo Distler (1908-1942) - Orgelsonate
04 I. Rasche, energische Halbe
05 II. Sehr erregte Achtel, dabei frei im Zeitmaβ – Gehende Viertel, Gelassen
06 III. Recht geschwinde Achtel

07 Jacob Bijster (1902-1958) – Fantasia e Fuga psalm 68

 Charles Stanford (1852-1924) – Fantasia and Toccata in D minor
08 Fantasia
09 Toccata

 Matthias Weckmann (ca. 1616-1674) – Ach wir armen Sünder
10 Versus I
11 Versus II
12 Versus III

 Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata, Adagio & Fuge in C-Dur
13 Toccata
14 Adagio
15 Fuge



7

Van Leeuwen-orgel (1953)

Hoofdwerk C-f ’’’
Quintadeen 16’
Praestant 8’
Spitsgamba 8’ (1969)
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Nachthoorn 4’
Quint 2 2/3’ (1969)
Octaaf 2’
Mixtuur 6-8 st.
Trompet 16’ (2004)
Trompet 8’ 
Trompet 4’ (1969)

Rugwerk C-f ’’’
Holpijp 8’
Praestant 4’
Speelfluit 4’
Octaaf 2’ (1969)
Woudfluit 2’

Quint 1 1/3’
Sexquialter 2 st. (1969)
Scherp 4 st.
Dulciaan 8’
Tremulant

Pedaal C-f ’
Praestant 16’
Octaaf 8’
Octaaf 4’
Mixtuur 4 st.
Bazuin 16’
Trompet 8’ (2004)
Cornet 4’ (1969)
Cincq 2’ (2004)

Koppels
Rugwerk-Hoofdwerk
Hoofdwerk-Pedaal
Rugwerk-Pedaal

Walker-orgel (1877)

Great C-g’’’
Open diapason 8’
Wald Flute treble 8’
Stopped diapason bass 8’
Dulciana 8’
Principal 4’
Fifteenth 2’
Cremona 8’

Swell C-g’’’
Open diapason 8’
Stopped diapason 8’
Echo gamba 8’
Vox celestes 8’
Principal 4’
Oboe 8’
Tremulant

Pedal C-f ’’’
Bourdon 16’
Trombone 16’

Couplers
Swell to Great
Great to Pedal
Swell to Pedal
Super Octave Swell to Great

Disposities
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1-3. Variations sur ‘Lucis 
Creator’
1. Choral
RW H8, P4, D8
HW N4, T4 | HW-Ped
Ped C4
2. Variation 1
RW H8, S4 | HW S8, R8 | Ped 
P16 HW-Ped
m25: Ped + O8
m40: Ped - O8
m43: - HW-Ped
3. Variation 2
RW H8, P4, O2
Ped O8, O4 | RW-Ped
m14: HW P8, O4, O2, M
Ped + P16
m24: + HW-Ped
m29: Ped – P16
m30: RW + Sch | + RW-HW
m33: Ped + P16, B16, T8, C4
m43: HW + Q16
m44: HW + T16

4-6. Orgelsonate
4. Rasche, energische Halbe
HW S8, O2 | RW H8, S4, W2
Ped O8, O4
5. Einleitung – Gehende Viertel
RW H8, Sch | Ped P16, O8
m10: HW R8, N4 | RW P4, W2, 
Q11/3↓
6. Recht geschwinde Achtel

RW H8, P4, O2, Q11/3, Sexq
HW R8, N4, Q22/3, T4
Ped P16, O8, O4, C2
Trio
RW S4, D8 | HW R8 | Ped O4
Anfangszeitmaβ
RW H8, P4, O2, Q11/3, Sexq
HW R8, N4, Q22/3, T4
Ped P16, O8, O4, C2
Sehr bewegte Viertel
RW + D8 | HW + O2 | Ped – C2, 
+ C4

7. F & F Psalm 68
Moderato e vigoroso
HW P8, O4, Q22/3, O2, T8
RW H8, P4, D8
Ped P16, O8, O4, B16, T8
RW-HW, HW-Ped, RW-Ped
dim.: HW – T8, O2, Q22/3 | Ped 
– B16, T8
Allegro moderato
HW + Q22/3, O2
m14: RW + Sexq
m15: HW + T8
m17: HW + M
m25: HW + Q16
m31: HW + T16
m37: RW + Sch
m48: Ped + B16, C4 | HW + T4
m58: HW – T4 | RW – Sesq, Sch
m60: HW – M, T16, T8 | Ped – 
B16, C4

dim.: HW – O2, Q22/3, O4 | 
RW – P4
Quasi recitativo
RW H8, S4
echo: Sd8,Eg8 (Walker)
Poco andantino
HW S8, R8 | RW H8, D8, trem
Ped P16
m40: RW – D8, trem, + S4
m42: HW – S8 | RW – S4
Poco più mosso
HW P8, R8, O4, N4 | RW H8
Ped P16, O8, O4
RW-HW, HW-Ped, RW-Ped
m5: RW + P4
m6: HW + D8
m9: HW + O2
m12: HW + Q22/3 | RW + Sexq
m13: HW + T8
m20: HW + M
m21: HW + T16, T4 | RW – Sexq 
| Ped + B16
m27: HW – M, T16 | Ped – B16
dim.: HW – T4, T8, Q22/3, O2, 
O4 | RW – P4
Fuga Allegro moderato
HW P8, R8, N4 | RW H8, D8
Ped P16, O8, O4
RW-HW, HW-Ped, RW-Ped
m28: HW + O4, O2 | RW + P4 
Ped + T8
m47: RW + O2 | Ped – T8
- HW-Ped

Registraties
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m55: HW + T8
m59: + HW-Ped
M61: HW + Q16, Q22/3 | RW 
+ Sexq
m63: HW + M
m66: HW + T16, T4
m69: RW + Sch
m71: Ped + M, B16, C4

8-9. Fantasia and Toccata
8. Fantasia
Tutti – Cr8
Sw-Gr, Gr-Ped, Sw-Ped
m2: Ped – Tr16
m5: Ped + Tr16
m17: Gr – Fi2
m18: Gr – Pr4
Allegretto con moto
Gr Wf8, Du8 | Sw Od8, Sd8, Eg8
Ped Bo16 | Sw-Ped
mt8: Ped – Bo16
m12: + Sw-Gr
m13: Ped + Bo16 | Sw + Pr4
m16: Sw – Pr4
m20: Sw + Pr4
m21: Gr + Od8 | + Gr-Ped
m26: Gr + Pr4 | Sw + Ob8
Allegro moderato
m5: Gr + Fi2 | Ped + Tr16
m6: Ped – Tr16
m27: Gr + Cr8 | Ped + Tr16
m32: Ped – Tr16 | Gr-Ped
m32,5: Gr – Pr4, Fi2, Cr8

m33: Gr – Od8
Allegretto
Gr Du8 | Sw Od8, Sd8, Eg8
Ped Bo16 | Sw-Gr, SO Sw-Gr, 
Sw-Ped
m9: Sw + Pr4 | - SO Sw-Gr
m12: Sw – Pr4
m17: Sw – Od8
Tempo Imo più tranquillo
m15: Sw + Vc8
m16: Sw – Sd8
9. Toccata
Gr Od8, Sd8, Wf8, Du8 | Sw 
Od8, Sd8, Eg8, Pr4, Ob8
Ped Bo16, Tr16 | Sw-Gr, Gr-Ped, 
Sw-Ped
m42: Gr – Od8 | – Gr-Ped
m54: + Gr-Ped
m58: – Gr-Ped
m66: + Gr-Ped
m71: Gr + Od8 | Ped + Tr16
m73: Gr + Pr4
m80: Ped – Tr16
m97: Gr – Od8, Pr4 | – Sw-Gr, 
Gr-Ped
m113: + Gr-Ped
m118: Gr + Od8 | + Sw-Gr
m130: Gr + Pr4
m131: Gr + Fi2, Cr8
m135: Gr – Pr4, Fi2, Cr8
m144: Gr + Pr4, Fi2
m145: Gr + Cr8
m150: Gr – Fi2, Cr8

m174: Gr – Pr4
m188: Gr + Pr4
m190: Gr + Fi2
m195: Gr + Cr8 | Ped + Tr16
SO Sw-Gr

10-12. Ach wir armen Sünder
10. Versus 1
HW Q16 ↑ | Ped O8
11 Versus 2
HW N4 ↓ | RW S4 ↓ | Ped O8
12. Versus 3
RW P4, O2, Q11/3 ↓ | HW Q16, 
P8, T16

13-15. Toccata, Adagio & Fuge
13. Toccata
RW Hp, P4, Sch | HW Q16, P8, 
O4, O2, M, T16, T8, T4
Ped P16, O8, O4, M, B16, T8, C4, 
C2 | RW-HW, HW-Ped, RW-Ped
14. Adagio
HW Q16, S8 | RW H8, S4 ↓
Ped P16
15. Fuge
HW P8, O4, Q22/3, O2, M, 
T8, T4
RW H8, P4, O2, Sexq, D8
Ped P16, O8, O4, M, B16, T8
RW-HW, HW-Ped, RW-Ped
m123: Ped + C4, C2
m123,5: HW + Q16, T16
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De van oorsprong Ierse predikant Werenfried van 
Elst (of Sint Werenfriedus) kwam in de 8ste eeuw 
naar Elst toe om de bevolking tot het Christen-
dom te bekeren. Hij bouwde daar een kerk op de 
grondvesten van de Romeinse tempels en noemde 
deze de St. Maartenskerk. Daarbij werd ook 
gebruik gemaakt van het nog aanwezige Romeins 
bouwmateriaal. Werenfried overleed in Wester-
voort en volgens een legende werd zijn lichaam 
door zowel Westervoort als Elst opgeëist. Om de 
beslissing over te laten aan de hogere macht, werd 
zijn lichaam op een bootje gelegd en voer deze 
tegen stroom van de Rijn in om vervolgens aan 
te meren aan de Betuwe-oever. Vervolgens werd 
Werenfried in de kerk te Elst begraven en werd 
Elst hiermee een pelgrimsoord. Op afbeeldingen 
houdt Werenfriedus een bootje vast. Het bootje 

De Grote Kerk te Elst

heeft ook een plek in het gemeentewapen van Elst 
en de later gefuseerde gemeente Overbetuwe. 

De huidige gotische kerk en toren stammen uit de 
15e eeuw. In het koor van de kerk zijn nog resten 
zichtbaar van de Romaanse kerk. De toren, be-
staande uit twee vierkante en een hoge achtkan-
tige geleding, bekroond door een korte spits met 
peervormige bekroning, bevat een klokkenstoel 
met gelui van drie klokken. In 1995 werd de toren 
verrijkt met beelden van acht heiligen. Aan de 
hand van de gegevens van de vroegere beelden - 
tijdens de vooroorlogse restauratie verwijderd en 
in 1944 verloren gegaan - kregen Werenfried, Mar-
tinus, Thecla, Joris, Gertrudis, Petrus, Catharina 
en Willibrord elk een hoek toebedeeld.
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Dankwoord

Deze CD-productie kwam dankzij crowd funding 
op voordekunst.nl tot stand. Speciale dank gaat 
uit naar:

- Kerkenraad Grote Kerk Elst
- Orgelstichting Elst
- Rinke ter Haar
- Jaap Jansma
- Maarten Biesheuvel

IJsbrand ter Haar (1982) kreeg les op het 
Blank-orgel van de St. Helenakerk te Aalten van 
Gert Oldenbeuving. Aan het conservatorium te 
Arnhem studeerde hij orgel bij Theo Jellema en 
zette zijn studie voort aan de Messiaen Academie 
bij docenten als Cor van Wageningen, Leo van 
Doeselaar en Theo Jellema. In 2006 studeerde hij 
af met onderscheiding. Aan het conservatorium 
te Zwolle studeerde hij klavecimbel bij Chris Farr. 
IJsbrand behaalde prijzen op (internationale) 
orgelconcoursen en gaf concerten op belang-
wekkende orgels zoals die van de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam, de Bovenkerk te Kampen, de Eusebi-
uskerk te Arnhem en de Stevenskerk te Nijmegen. 
Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote 
Kerk te Elst.

 www.ijsbrandterhaar.nl

Over de organist

www.diamondline.nl
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