Orgels in de Witte of Lambertuskerk
1. Het Clara Feyoena orgel.

Links: oud

Rechts: nu

Op 17 juli 1807 werd het door Clara Feyoena van Raesfeld van Sytzema geschonken orgel
in gebruik genomen.
Op het orgel staat:
Gegeven uit liefde voor den godsdienst
Door de Douairière van Raasfeld geboren van Sytzama
Vrouwe van Heemse den 21 junij 1807

In het protestantse maandblad "Boekzaal der Geleerde
Wereld" stond op24 juni 1807: "Dit orgel is op een edelmoedige
en weldadige wijs, uit liefde en opluistering voor den Godsdienst,
tot verfraaijing van ons Bedehuis, als mede, tot verbetering van het
gemeenschappelijk Psalm- en Evangeliegezang, door de Hoog
Welgeb. Vrouw, Baronesse, Douairière C.F. van Raesfelt, geboren
van Sytzama, en Vrouw van Heemse, aan onze Kerk geschonken:
gemaakt door den, in dit vak doorkundigen G.H. Quelhorst,
Orgelmaker te Nieuwenhuis, in het bijzonder van den daartoe
verzochten Examinator, de Wel. Eerw. Heer P. A. Schultz, zeer
bedreven in de Muziek, en rector te Bentheim, mede in het
Graaffschap gelegen, die daar van een alleszins loffelijk getuigenis
gegeven heeft, volkomen wegdraagt. Dit kostbaar en prachtig

geschenk voltooid zijnde (...) in tegenwoordigheid van eene schare, veel grooter dan ons
Kerkgebouw bevatten konde.
Het Klavier loopt van gr. C tot drie gestreept F. zijnde voorts tot dit werk twee Blaasbalgen."
Het orgel bestaat uit de volgende Registers:

Linkerzijde:

Regterzijde:

Octaav 2 voet
Fluitdoux 4 voet
Mixtuur 4 voet (sterk)
Cromhoorn 8 voet Bas
Cromhoorn 8 voet Discant

Prestant 4 voet
Bourdon 8 voet
Fluittraver 8 voet Discant
Quinte 3 voet

In 1918 wordt het orgel verkocht naar Pesse.
Wanneer in 1960 de Fa. Flentrop in Pesse een nieuw orgel bouwt wordt Quellhorsts orgel
gedemonteerd en komt 1981 in de St.Gudulakerk kerk te Lochem.

2. Het Vinke-orgel.
Het tweede orgel is het zgn. Vinke-orgel.
Dit orgel kon betaald worden dankzij een forse
gift van de Amsterdamse familie Vinke (afkomstig
uit Heemse) en dankzij een bijdrage van de
kerkgemeente.
Het heeft dienst gedaan van 1917 tot 1975.
In 1936 zijn tijdens de restauratie niet alle
wensen in vervulling gegaan wegens geldgebrek.
De oude kerkkap had in 1686 geen dakbeschot
gekregen.
Daardoor was de bescherming tegen regenwater
en stuifsneeuw niet optimaal.
In het interieur is wegens het hoge vochtgehalte
van de muren het pleisterwerk niet best.
Het orgel voldoet slechts aan bescheiden eisen;
het zal moeten worden vervangen waarbij ook de
galerij voorzieningen vraagt.
Tijdens de restauratie van 1975-1977 worden de
nodige zaken aangepakt.

3. Het Blank orgel

Het orgel werd vervaardigd door K.B. Blank & Zn. (1977); het snijwerk leverde H.B.A.
Schoemaker. De vorm is ontleend aan het eerste orgel uit 1807, geschonken door Clara
Feyoena.

Dispositie:
Hoofdwerk
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Spitsfluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur 3-5 st.
Dulciaan 8

Onderpositief
Holpijp 8
Fluit 4
Nazard 3
Woudfluit 2
Terts 1 3/5

Pedaal
Bourdon 16
Trompet 8
Koppel pedaal-hoofdwerk,
Koppel hoofdwerk-onderpositief
Tremulant.
Het orgel is gestemd in de werckmeisterstemming.

