Lummie Cordes – 25 jaar organist.
In de dienst van zondag 14 februari 2021 hadden we aandacht voor Lummie Cordes haar 25-jarig
jubileum als organist in onze kerk. We zouden ook kunnen zeggen het 52-jarig jubileum als
kerkorganist, want in 1969 speelde Lummie al in de kerk van Haulerwijk en later Bakkeveen en nog
andere plaatsen.
Lummie haar liefde voor het orgel begon toen haar ouders een traporgel kregen. Lummie en haar
oudere zus waren direct verlieft op het orgel en al in 1966 ging Lummie op orgel les. Nadat Lummie
en Jisk trouwden, eiste het gezin even alle aandacht, maar in 1992 is ze opnieuw begonnen met het
volgen van lessen bij Jan Kobus. In 1996 is Lummie in onze kerk begonnen als organist, daarom
vieren we nu haar 25-jarig jubileum. In 2013 heeft ze het diploma bevoegdheidsverklaring III gehaald
en ook nu nog studeert ze en heeft les van Jelle Geert Postma.
In de dienst speelde Lummie een aantal stukken van Bach. De dienst stond in het teken van de
muziek en in haar inleiding had Froukje speciale aandacht voor Lummie en het team van organisten
en ook voor de Bijbelse rol van de kerkmusicus. In de preek haalde Froukje enkele persoonlijke
getuigenissen aan hoe Lummie kracht ontving van de Heilige Geest. Ook werd nog even de formele
kerkorde aangehaald. We vergeten wel eens de rol die de kerkorde toedeelt aan de kerkmusicus (in
ons geval meestal de organist). Zoals de voorganger verantwoordelijk is voor bediening van het
woord, is de kerkmusicus verantwoordelijk voor de muzikale vormgeving tijdens de dienst. De
formele positie van de organist mag wel eens wat meer aandacht hebben. De taak en
verantwoordelijkheid van de organist gaat verder dan alleen het spelen van liederen en begeleiden
van de gemeente bij de samenzang.
Vanwege de corona-maatregelen worden de diensten met slechts enkele gemeenteleden gehouden.
De kerkenraad had voor deze dienst een uitzondering gemaakt en had toegestaan dat er onder
restricties maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn. Hierdoor konden kinderen en kleinkinderen
en enkele genodigden aanwezig zijn en volop genieten van het orgelspel. Als je het live hoort is het
toch anders dan via de livestream.
Na afloop van de dienst heeft Lummie van De Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de
Protestantse Kerk in Nederland het draaginsigne in zilver en bijbehorende oorkonde uitgereikt
gekregen. Als voorzitter van de kerkrentmeesters mocht ik dit aan Lummie uitreiken en enkele
woorden spreken.
Op 14 februari stond Lummie in het zonnetje, maar onze dank gaat uit naar ons volledige team van
organisten. We zijn dankbaar dat we elke week weer gezegend worden met het werk van de
organisten en we zien er naar uit dat we samen als gemeente weer met het orgel de lofzang mogen
zingen.
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