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Voorwoord van de redactie

Beste vrienden van de Lutherse Kerk!
In de redactie van dit orgaan ging een stem op, die zei dat we misschien moesten aanheffen met “Arme
vrienden van de Lutherse Kerk”. Zowel kerk als vrienden hebben geleden onder zeker drie lange maanden
fysieke verwijdering. Langzaam maar gestaag komt er nu weer wat ruimte voor de podiumkunsten en
kerkdiensten in ons fraaie kerkgebouw. In dit blad kunt u daarover iets meer lezen.
Hoe is het dit eerste half jaar gegaan? Die vraag hebben we gesteld aan Rolf Wierenga, de secretaris van
het Luthers Bach Ensemble, een instelling die heel direct en hard werd getroffen door het gedwongen
leeghalen van de concertagenda’s. We stelden die ook aan Erica Greiner, lid van de Lutherse kerkenraad,
die iets aardigs te melden heeft over de aanpak van de zogeheten ’domineeskamer’: ze heeft toestemming
een tekst hierover over te nemen van Annemargreet Stigter in ‘Opbouw’.
In januari - en wat lijkt dat nu lang geleden – vierden we het feest van het Brandenburgs Buffet.
Onderdeel van de feestelijkheden was een korte maar fijne causerie, gehouden door Jan Luth. We zijn zo
gelukkig dat hij de kern van het betoog beschikbaar stelde voor het Bulletin.
Zoals u vermoedelijk nog weet, wordt de verhuur van de Haddingestraat-ruimtes gecoördineerd door de
‘Binnenstadskerken’. In ons vorige nummer gaf Jan Haak wat inzicht in deze instantie die de Martinikerk,
de Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk verhuurt. Voor het Haddingestraat-complex is nu verantwoordelijk
Betty Knigge, die de kerk in een andere hoedanigheid al vele jaren kent. Zij stond ons een interview toe
over dit voor haar nieuwe werk en haar interesse en vreugde daarin.
Wat in dit blad nog niet aan de orde komt, is de onrust rond de toekomst van het kerkgebouw van de
lutherse gemeente. In de gemeente gaan stemmen op die pleiten voor overdracht van het gebouw aan de
Stichting Oude Groninger Kerken. Besluitvorming daarover is er nog niet, maar in onze Stichting bestaat
over zo’n overdracht ernstige zorg. Het betekent uiteindelijk totaal verlies van zeggenschap over de kerk,
en haar gebruik en toekomst!
Maar voor nu hopen we als Stichting dat u weer de weg zult vinden naar de kerk en de evenementen die er
plaatsvinden.
Namens de redactie,
Ite Wierenga
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Brandenburgs Buffet en de lezing van Jan Luth
In de Lutherzaal was zaterdag 25 januari weer een geanimeerd gezelschap bijeen. Het is prachtig te
bemerken dat zoveel mensen individueel of in verenigingsverband zich betrokken weten bij de Lutherse
erfenis en haar schuilkerk in de Haddingestraat. Die betrokkenheid blijkt heel tastbaar uit het
vrijwilligerswerk dat gedaan wordt, en voor al die vrijwilligers - en dus ook voor donateurs van onze
Stichting - is het Buffet dan
een gelegenheid om elkaar
te ontmoeten en naar lijf en
ziel wat te genieten.
Hieronder volgt de lezing
van Jan Luth gehouden op
die namiddag. Later in de
avond werd deze inleiding
over het compositorische
genie van Bach gevolgd
doot twee stukken van de
meester, uitgevoerd door het
Luthers Bach Ensemble,
namelijk de Lutherse Mis in
g klein (BWV 235) en de
cantate Was Gott tut dass ist
wohlgetan (BWV 98).
Hieronder nu een
samenvatting van het korte
college over Bach.

Het geheim van Bach
Dat is een intrigerende titel. Hij is ook pretentieus: er is blijkbaar een geheim dat we hier op een
zaterdagmiddag in de Haddingestraat te Groningen gaan oplossen.
Ooit werd de klavecinist Gustav Leonhardt geïnterviewd. Gezeten achter zijn klavecimbel beantwoordde
hij de vragen die de journaliste hem stelde, en illustreerde hij zijn antwoorden met zijn instrument. Op een
gegeven moment werd hem de vraag gesteld: “Mijnheer Leonhardt, wat is nu het geheim van Bach?”. Zijn
antwoord: “Dat weten we niet; als we het geheim zouden kennen, zouden we hem na kunnen doen en dat
is precies wat we niet kunnen. Ik kan het geheim aanduiden met een voorbeeld: geef een geroutineerd
musicus een compositie van Bach, plak ergens drie maten af met tape en vraag hoe het verder gaat. Het is
altijd anders dan je denkt, maar bij andere componisten lukt het meestal wel. Dat is het geheim van Bach.”
Daarmee zou dit het verhaal ten einde kunnen zijn. Maar er is meer over te zeggen. Met geheim bedoelen
we ons onvermogen om adequaat te formuleren waarom die muziek ons fascineert en emotioneert.
Wellicht kunnen we dichter bij het geheim komen wanneer we ons verdiepen in Bachs werkwijze. Die
werd voor een belangrijk deel bepaald door de Kantoreitradition, waarin muziek en retorica, de leer van de
welsprekendheid samengingen. Bijgevolg werd muziek gezien als een middel om teksten uit te leggen. De
predikant exegetiseerde met woorden, de componist met muziek. Enkele gegevens uit Bachs culturele
context maken dat duidelijk:
Johannes Birnbaum, hoogleraar in de Retorica, schrijft dat Bach alle gebieden die retorica en muziek
gemeenschappelijk hebben perfect beheerste. “Seine Einsicht in die Dichtkunst ist so gut, als man nur von
einem grossen Komponisten verlangen kann. (Zijn inzicht in de dichtkunst is zo goed als men van een
groot componist nu eenmaal mag verwachten.) De componist en muziektheoreticus Johannes Mattheson
schrijft, dat zonder kennis van grammatica een compositie tevergeefs wordt ingestudeerd en “met
ongewassen handen” wordt aangepakt. Tenslotte: Joachim Quantz, auteur van een beroemde methode
voor de traversière (‘dwarsfluit’) wijst erop, dat een spreker en een musicus dezelfde doelen hebben, zoals
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het bereiken en oproepen van affecten. Daarom is het belangrijk dat beiden kennis hebben van elkaars
vakgebied. Anders gezegd: kennis van retorica geeft niet alleen inzicht in een compositie (Mattheson),
maar is ook belangrijk voor de uitvoeringspraktijk.
De achtergrond van deze opmerkingen is te vinden in de geschiedenis van het onderwijs. Lange tijd werd
iedereen, die naar school ging en studeerde, onderworpen aan de artes liberales, de zeven vrije kunsten, die
bestonden uit een groep taalvakken en een groep vakken waarbinnen het getal dominant is. Wij zouden
spreken van alfa- en bètavakken, taal- en wiskunde.
Binnen de taalvakken is in de renaissance een verbinding tot stand gekomen tussen muziek en retorica. Zo
zien we een opname van retorische figuren in de muziek. Luther en Melanchton hebben dit uitgebouwd
tot het vak musica poetica (poetica is afgeleid van het Griekse woord dat “maken”, “doen” betekent). Dit vak
noemde men later “compositieleer”. Componisten werden zo beoefenaars van de musica poetica, die
karakteristiek is voor het midden van luthers Duitsland. Muziek werd een taal en een
communicatiemiddel, een “Klangsprache”. Deze lutherse traditie werd “Kantoreitradition” genoemd.
Een mooi voorbeeld van een preek via muziek is het beginkoor van cantate BWV 47 “Wer sich selbst
erhöhet”, waarvan de eerste akkoorden voor organisten herkenbaar zijn als het Preludium in c, BWV 546.
We lichten er één regel uit. De tekst is bepaald door Lucas 14:11, de evangelielezing voor de 17de Zondag
na Trinitatis. “Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden, und wer sich selbst erniedriget, der soll
erhöhet werden.”

Het eerste deel van deze zin heeft betrekking op zelfverhoging. Die wordt door Bach uitgebeeld met de
retorische figuur circulatio, een draaifiguur: het gaat om mensen die zichzelf in het middelpunt stellen,
doorgaans ten koste van anderen. Elke figuur klinkt hoger dan de vorige: ze komen omhoog door steeds
om zichzelf te draaien. Om de ongerijmdheid van deze zelfverhoging aan te geven eindigt deze reeks
circulatio-figuren met een dissonant, de overmatige kwart, toen saltus duriusculus , een te harde sprong,
genoemd. [in het voorbeeld afgekort als “s.d.”]
Het tweede deel van de zin is gericht op mensen die zichzelf vernederen, maar verhoogd worden. Er is
geen handelend onderwerp, maar uit de context is duidelijk dat deze mensen door God worden verhoogd.
Wanneer God je verhoogt, word je zonder gedraai op de plaats gezet waar je hoort: een stijgende
toonladder - de tirata -, dat wil zeggen: je gaat in “één trek”, zonder gedraai naar boven. Deze verhoging
door God eindigt niet, zoals de zelfverhoging, met een dissonant. Bach heeft zich dus de inhoud van de
tekst minutieus eigen gemaakt.
Het is een goede retorische gewoonte om aan het einde van een compositie, lezing of verhaal terug te
komen op het begin ervan.
Wat is het geheim van Bach? Dat weten we niet; Leonhardt had gelijk. Wel kunnen we vaststellen dat
Bachs composities een unieke inventiviteit en individualiteit tonen: vergelijk bijvoorbeeld veel fugathema’s of het begin van tientallen preludia, of triosonates; we herkennen ze als van Bach, maar geen
enkel thema lijkt op een ander. We kunnen iets dichter bij het geheim komen door analyse van zijn
werken, maar kunnen “het geheim” nooit ontrafelen. We komen niet verder dan het vermoeden dat Bach
onuitsprekelijke dingen heeft gehoord en het vermogen had om die te noteren en tot klinken te brengen.
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Metamorfose van de domineeskamer
Naast een ruimte waarin de kerkdiensten worden gehouden bevat een protestants kerkgebouw meestal
ook een ruimte waarin de kerkenraad vergadert. Deze ruimte wordt ofwel consistoriekamer ofwel
kerkenraadskamer genoemd.
Bij de oplevering van de Lutherse kerk in 1694 bestond het kerkgebouw uit een rechthoekige zaalkerk, het
hoofdgebouw, en een voorhuis. Het voorhuis had een
portaal met links daarvan een kamer voor de kerkenraad,
consistoriekamer genoemd, en rechts een kosterswoning.
In 1731 kocht de gemeente de links naast de kerk gelegen
woning om daar de pastorie in te vestigen. In 1874 werd
het kerkgebouw uitgebreid met een verdieping op de
pastorie en het voorhuis. De kamer beneden bleef
consistoriekamer, en de kamer daarboven werd de
kerkenraadskamer.
Behalve over de luxe van twee ruimtes voor vergaderingen
en voor de kerkenraad zelf beschikte het kerkgebouw vanaf
het begin ook over een apart kamertje voor de predikant,
de domineeskamer. Dit kamertje grenst direct aan de
kerkzaal.
Bij grotere kerkgebouwen dient de domineeskamer meestal
als spreekkamer en studieruimte voor de predikant. In de
geschiedenis van de Lutherse kerk is niets terug te vinden
over de vraag of, en hoe, de achtereenvolgende predikanten
deze kamer hebben gebruikt.
De laatste jaren diende de domineeskamer helaas
voornamelijk als opslagruimte voor overtollige stoelen uit
de consistoriekamer, voor de geluidskast van de kerkzaal en
andere
zaken. Op
zondag was het de kleedruimte voor de predikant, en bij
verhuur vaak als kleedruimte voor solisten. Het was geen
ruimte waar een predikant zich rustig kan voorbereiden op
de dienst of een gesprek kan voeren, laat staan studeren.
Bij de installatie van de nieuwe geluidsapparatuur is de
bediening ervan verplaatst naar een nieuwe geluidskast in de
kerkzaal. Daardoor ontstonden ruimte en creativiteit om de
domineeskamer opnieuw in te richten. Dankzij de enorme
inzet, tot laat in de avonden, van twee betrokken
vrijwilligers, Wim Pastoor en Annie-Evie Beukema, en een
paar gulle gevers van behang en passend meubilair, werd
deze kamer in vijf dagen omgetoverd in een schitterende,
kleine ruimte in biedermeier stijl.
Een klein bureau om aan te werken moet de inrichting nog
completeren.
Dan beschikt de kerk weer over een fijne plek om te
werken of rustig een gesprek te voeren. Geheel passend bij
de stijl van de kerkenraadskamer en een verrijking van het
kerkgebouw.
Annemargreet Stigter
kerkenraad Ev.-Lutherse Gemeente
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Muziek en het RIVM
Begin maart klonken de eerste berichten al over
de draconische maatregelen die in Italië werden
genomen om de verspreiding van het
Coronavirus in te dammen. Op dat moment leek
Noord-Europa de pandemie nog bespaard te
blijven, maar in de tweede week van maart
kwamen al bezorgde berichten van musici uit
Zwitserland, waar alle concerten toen werden
afgelast. De onrust nam zelfs in Groningen een
ietsje toe. Toen het kabinet op 12 maart de eerste
maatregelen aankondigde moesten alle door ons
geplande semi-scenische uitvoeringen van de
Mattheuspassie worden geannuleerd. Niet alleen
een artistieke ramp, maar ook financieel reden tot
zorg.
De uitvoeringen van de Mattheus zijn nu allemaal
een jaar verzet, en de reeds verkochte kaarten
blijven geldig voor de uitvoeringen in het jaar
2021. Op deze manier hoeven niet alle
ticketgelden terug worden betaald, en ontstond er
niet direct een liquiditeitsprobleem. Veel mensen
hebben trouwens hun ticketgeld geschonken aan
het LBE, een prachtig gebaar, waarmee de
aanzienlijke al gemaakte publiciteits- en
repetitiekosten deels konden worden gedekt.
Door de verkoop van een afgeschermde
YouTube-link waarmee opnamen van de
Mattheuspassie uit 2018 konden worden bekeken
is er geld opgehaald voor de musici die hun
honoraria moesten missen.
Vanaf jongstleden 1 juni kon er weer onder voorwaarden worden geconcerteerd. We begonnen met drie
Pinksterconcerten. Door wat ongelukkige berichtgeving van de overheid moesten we op het laatste
moment het programma nog wijzigen, want drie dagen voor het concert bleek er geen trompet noch fagot
mee te mogen spelen. Blazers verboden! Het concert was een succes, maar er konden slechts 30
toeschouwers aanwezig zijn. Langzaamaan hopen we op meer en ruimer bezochte concerten, maar het zal
afwachten blijven wat de toekomst brengt. Op 16 en 17 juli staan twee concerten met Robert Kuizenga
gepland, en eind augustus drie concerten met Handel en cantates uit de Bach familie. Maar of we eind
2020 de Donner-Ode van Telemann of het Weinachtsoratorium van Bach kunnen uitvoeren, is nog de
vraag. Hiervoor hebben we wel al diverse alternatieven bedacht. U kunt die plannen raadplegen op
www.luthersbachensemble.nl onder het kopje concerten.
Al met al was en is dit een lastige periode, zeker nu de Kunstraad Groningen een cultuuradvies heeft
uitgebracht waarin zij oordelen dat het LBE wel heel goede kwaliteit levert, maar alleen voor structurele
subsidie in aanmerking komt als er genoeg geld is, quod non, een zg. B-advies. Dit zelfde lot trof alle
aanvragers uit de klassieke muziek. Het woord is nu aan de gemeente en provincie Groningen. Die
kunnen tegen het advies in besluiten om wel structurele subsidie toe te kennen. Daarvoor is wel druk
nodig vanuit de samenleving en die proberen we zoveel mogelijk te creëren.
Ondanks deze teleurstelling qua subsidies hebben we de stellige verwachting dat er nog een mooi muzikaal
slot van 2020 aankomt.
Rolf H. Wierenga
secretaris Luthers Bach Ensemble

6

Vraaggesprek met Betty Knigge
De stad Groningen is niet slecht af met drie kerken in het
centrum die zowel ‘bedehuis’ zijn en tegelijk evenementenpodium. Een van de mensen die zich inspannen voor deze
kerken is Betty Knigge, die al een tijdje werkt voor de
‘Binnenstadskerken’, de naam waarmee Martinikerk,
Nieuwe Kerk en Lutherse Kerk zich presenteren aan
geïnteresseerde huurders. Betty Knigge is een hartelijke
gastvrouw die de koffie en thee serveert in haar de tuin aan de
Heresingel.

Hoe ben jij terecht gekomen op deze plek – ik
bedoel deze baan bij de binnenstadskerken?
In de loop van de tijd had ik al veel contacten gehad
met verschillende podia in onze stad. Zo ben ik choir
manager bij de Lutherse Bach Academie, ben ik via
mijn man Tim betrokken bij de Stichting
Avondtmusyck en ..

Pardon, ik schrik wat van al dat Engels tegenwoordig; wat is een choir manager?
Bij het LBA kunnen zangers zich aanmelden voor een project; ik schrijf ze in, help bij het selecteren, zorg
dat ze op tijd de data en partituren krijgen en zo meer, en zorg ervoor dat ze bij het concert op tijd en
correct gekleed klaar staan. Duidelijk?

Dank je. Je had het over je ervaring met Groningse podia.
Ja, ook een hele klus was ieder jaar het Schnitger Festival. Daarbij was ik tot vorig jaar betrokken, en toen
in 2019 vond ik het eigenlijk wel genoeg. Het is prachtig zo’n festival, maar de druk van al de marketing
rond die evenementen werd me soms wat te veel. Maar tegelijk vond ik het fijn de goede voorwaarden te
scheppen waaronder musici kunnen werken, en dat gasten zich daarbij ook thuis voelen.

Je hebt de instelling graag dienstbaar te willen zijn?
Ja zeker, maar tegelijk wil ik ook leiding geven aan wat er aan organisatie nodig is. Daarbij heb ik ook wel
plezier gehad van de opleiding Facility management aan de Hanze Hogeschool. Ik deed zelfs toen al stage in
de kunstensector, namelijk bij cultuurcentrum De Oosterpoort. Ik kreeg er een baan aangeboden, maar
wilde toen toch iets anders. Ik heb aanvankelijk vooral vrijwilligerswerk gedaan, onder andere voor het
Rode Kruis, en ik heb trouwens ook een fors huishouden, inclusief huisconcerten, gerund.

Wanneer ben je aan deze nieuwe baan begonnen en wat doe je in zo’n baan eigenlijk?
Officieel begon mijn dienstverband op 1 januari, maar ik liep toen feitelijk al een maand mee. Ik leerde de
Lutherse kerk met de gebouwen eromheen beter kennen, en natuurlijk ook al de mensen die in allerlei
hoedanigheid betrokken zijn: de kerkenraad, de exploitatiestichting, het bestuur van het hofje, de Stichting
reconstructie Schnitger-orgel, en jullie dus ook, de SVLK. Wat doen jullie eigenlijk?

Kijk eens, ik dacht hier de vragen te stellen. Maar goed: de SVLK wil belangstelling en fondsen
voor de kerk werven om zo aan onderhoud en verfraaiing bij te kunnen dragen. Maar wat doe jíj
nu eigenlijk?
Ik heb contact met huurders, zorg voor de afgesproken inrichting van de ruimte, en zet daarvoor e.b.’s in.
Ja, ‘evenementenbegeleiders’ inderdaad. We hebben met z’n drieën, Jan Haak. Christiaan Bunnik en ik,
heel wat mensen, meestal jongeren, die we kunnen inroosteren bij evenementen waarbij gesjouwd en
bediend moet worden. Er is veel avondverhuur, en we moeten er ook voor zorgen dat de volgende
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ochtend alles er weer fris uitziet. We willen natuurlijk geen lege bierflesjes in de kerkdienst van
zondagochtend.

Je trad in januari aan, je kon twee maanden vooruit, en toen viel alles stil. Wat moesten jullie?
Het was erg, voor ons allemaal. Alles kwam met piepende remmen tot stilstand. Geen concerten, geen
repetities. We zijn eerst maar eens duchtig gaan schoonmaken; het was therapeutisch poetsen geblazen! Ik
leerde het gebouw van de Lutherse kerk van boven tot onder grondig kennen. Maar geen verhuur, tot aan
Pinksteren. Toen kwamen de eerste twee concertjes.

En nu? Wat zijn de vooruitzichten?
Niet alle, maar het merendeel van de afspraken die we hadden tot oktober zijn geannuleerd, maar er zijn
wel potentiële huurders die een optie hebben genomen. Voor de komende evenementen hebben we
zorgvuldig looproutes in de kerk uitgezet, maar ja, het maximum aantal bezoekers is slechts 66. De
anderhalve-meter-maatregelen zijn nog van kracht, en dus moeten we het aantal plaatsen duchtig
beperken. Wel kunnen familieleden twee plaatsen naast elkaar reserveren, maar in andere samenstellingen
moeten we veel ruimte opofferen.
Gelukkig zijn sommige vaste huurders weer terug voor repetities, zoals het Haydn Jeugd Strijkorkest.

Hebben jullie - binnenstadskerken - ook andere voorwaarden moeten stellen voor de verhuur?
Ja, de huidige contracten omschrijven de veiligheidseisen zoals de looproutes en de sociale afstandsregels,
en daar staat bij dat bij overtreding de huurder verantwoordelijk is voor de handhaving van die regels. Dat
ligt ook voor de hand. Én, er mag niet geschonken en gepauzeerd worden.
Tijdens de maand september is er tijdelijke actie, omdat de huurtarieven anders worden. We vragen een
aandeel van de kaartverkoop, tegenover vrij gebruik van de ruimte en de instrumenten. We willen de
musici tegemoet komen; zij lopen nu geen risico doordat ze geen huur moeten betalen Ook gaan we
zoveel mogelijk promoten dat de kerk ideaal is voor cd-opnamen.

Heb je zelf ook affiniteit met deze kerk en de muziekcultuur die je faciliteert?
Ik kwam betrekkelijk laat tot de ‘klassieke muziek’, en ik ben nu ook nog geïnteresseerd in allerlei soorten
muziek. Voor Erfgoedpartners Groningen ben ik bij voorbeeld bezig met VMBO-jongeren die via hip-hop en
urban house in aanraking gebracht worden met oude kerken en orgelmuziek! Met medewerking van Vincent
Hensen dansen deze jongens en meisjes op orgelklanken die ze zelf mede bepalen. Dit zijn dan jonge
mensen die heel ver afstaan van deze mooie oude muziek- en kerkcultuur.
Tegelijk zing ik ook in projecten van het Luthers Bach Ensemble, en hoor ik in ons eigen huis ook elke
dag Bach.

En die kerk dan?
Het werd wel tijd dat je dat vraagt. Het is misschien wel het meest bijzondere aan de baan. Je bent overdag
soms alleen in die prachtige stille ruimte, wanneer de zon door de gebrandschilderde ramen valt, en ’s
avonds ook door de noordelijke raampartijen. Je bedenkt dan dat al 300 jaar Lutheranen zo’n plek hebben,
hun geloof hebben geleefd, dat Hinsz er begraven werd en Arp Schnitger er kerkte, en dat ik er nu werk!

Hartelijk dank.
Ite Wierenga
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Vele handen maken licht werk
Het coronavirus zorgt voor een lege kerk. Niet alleen de gemeente moet het gebruik van haar kerkzaal
ontberen, ook de verhuur aan andere gebruikers staat voorlopig stil. Stilte en gedwongen rust brachten
beheerster Betty Knigge op het briljante idee om juist nu een grote schoonmaak te organiseren. Samen
met Tymen Jan Bronda wierf zij
binnen de kortste keren vijftien
poetsers voor de kerk- en
Lutherzaal. Zoals vandaag de dag
gebruikelijk werd hiertoe
spontaan een mailing voor
opgezet. En ook werd Whatsapp
ingezet. De communicatie en
coördinatie verliep zo efficiënt via
zulke korte tekstberichtjes.
Tijdens enkele doordeweekse
ochtenden nam men een heuse
kerkreiniging ter hand. Het
volledig houten meubilair ontving
een intensieve reiniging. Na het
afnemen met terpentine werd per
kwast de bijenwas aangebracht.
Vervolgens liet men die twee
dagen intrekken om ze daarna
met een wollen doek uit te
poetsen, tot glanzend toe. Op die
manier kregen alle honderd (!)
stoelen, bankjes en tafeltjes in de
Lutherzaal en Kerkzaal dezelfde
behandeling. Niet alleen werden
gammele stoelen ter reparatie
apart genomen maar ook de
ontbrekende viltkussentjes onder de poten werden weer aangebracht. En daar bleef het niet bij. Alle
ramen zijn gezeemd en de houten standaard van het doopvont en paaskaarsstandaard werden
schoongemaakt, in de was gezet en uitgepoetst. De schade aan de pilaren werd hersteld. De altaartafel is
verlost van het kaarsvet en licht opgeschuurd. Het historische ‘Jan Crouwel’ liturgisch kleed en het
muurkleed uit de Lutherzaal werden professioneel gereinigd. Boven de kroonluchter in de hal kreeg het
plafond een monumentaal rozet, geschonken door Johan Jeltema en Rienk Bijma. Alle kroonluchters zijn
schoongemaakt, de nieuwe sub woofers kregen een prachtige nieuwe laklaag. Oege Mollema was zo goed
om belangeloos de kleine tafeltjes op te schuren en in de was te zetten. De losse vloertegeltjes in gang en
keuken zijn vastgezet. Ook alle lampen, liedborden, wc’s, de foyer, consistorie, hal en entree konden niet
ontsnappen aan deze vlijtige handen. Al snel regende het vinkjes op de takenlijst die lag uitgestald in de
foyer.
Buitenzijde
Ook de buitenzijde kreeg aandacht. De rozenstruiken op de binnenplaats kregen een snoei- en enkele
bladluisbeurten. Enkele Zonnebloemzaadjes afkomstig uit de Paasgroet zijn uitgezaaid rond de bomen en
de roos. De kale plekken op de witte kalkmuur achter de klimroos zijn na ruim tien jaar opnieuw
geschilderd. Het Van Oeckelenorgel en het Schnitgerorgel ontvangen tenslotte een persoonlijke
schoonmaakbeurt van Betty en Tymen Jan.
Hoe hebben de schoonmakers deze klus ervaren? Een gesprekje met Elisabeth Böhmig leidde tot enkele
boeiende citaten: “Het is fijn als er weer leven komt in de kerk” dat men vooruit kijkt en dingen kan doen
die hopelijk binnenkort hun nut bewijzen. Het is fijn als alles er weer spic en span uitziet. Mensen
ontmoeten met wie je hetzelfde doet is fijn. Mijn kleine bijdrage in natura aan wat moet gebeuren. Met
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teruglopend werk en inkomsten doe je wat je kunt. Het was ook goed meer te weten te komt wat er
misschien staat te gebeuren. Te horen hoe er aandacht wordt besteed, ideeën die je op een spoor zetten,
en bezig zijn dat te ventileren. De kerk is zo’n hele mooie ruimte om in aanwezig te zijn. Gewoon, ook
met klassieke muziek uit je telefoon en met de zon schijnend door de gebrandschilderde ramen.
Jammer dat het orgel zweeg tijdens ons werk. Ik ben ook blij dat ik dit niet elke dag hoef te doen. Aan de
andere kant kun je met zo’n klusje de dingen een beetje ‘van je afvegen’ Je bent geconcentreerd bezig en
krijgt de tijd om in je hoofd dingen goed te ordenen.
Ik moest denken aan het kleine zakboekje waarin de monnik hardop nadenkt over de betekenis van
schoonmaken. “Wij vegen dagelijks het terrein en de vloeren van de tempel. Dit doen wij niet omdat ze
rommelig of vervuild zijn. Het dient om de somberheid te verwijderen uit onze harten. Het poetsen is
onze manier om ons hart tot rust te brengen. Wij vegen het stof om ons innerlijk te schonen van wereldse
verlangens.1”
Graag bedank ik alle ijverige ‘grote
schoonmakers’: Betty Knigge, Jikke
Barwegen, Ellis Dijkema, Reinout
Stigter, Annemargreet Stigter,
Harriette Gunnink, Wietske
Koopmans, Akke Conradi, Pieter
Bouwkamp, Titia Patberg, Erica
Greiner, Martijn Reneman, IteHarm Meerveld, Elisabeth Böhmig
en Tymen Jan Bronda.
Rob Kroes
bestuurslid SVLK

Lutherse kerk 2020
Er vindt er tot aan 31 december
nog veel schoons plaats,
ondanks corona. In de afdruk
van het affiche hiernaast vindt u
alle gegevens.

1

A Monk’s Guide to a Clean House and Mind, Penguin Books 2018
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En dan nog dit:
De Lutherse kerk heeft al drie maanden bijna geen omzet. Corona laat nauwelijks verhuur toe. De laatste
maanden is er wel door tal van vrijwilligers veel aan het klein onderhoud van de Lutherse kerk
Groningen gewerkt. Maar vindt u het belangrijk dat ook in komende jaren het grotere onderhoud kan
worden verricht? Steun dan nu (opnieuw) het eeuwenoude pand aan de Haddingestraat! Elk bedrag
is welkom. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (dankzij de culturele-ANBI status van de Vrienden van
de Lutherse kerk) U vindt ons IBAN nummer op de laatste pagina.
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Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het in stand
houden van het lutherse gebouwencomplex aan de Haddingestraat 23 te Groningen.
Donateurs die minimaal € 15,- of meer per jaar bijdragen, ontvangen dit bulletin gratis.
Haddingestraat 21
9711 KB Groningen
IBAN: NL18INGB0002808331
(Culturele ANBI nr.813429043)
KvK: 41011792
website: www.svlk.nl / e-mail: info@svlk.nl
Aanmeldingen als donateur zenden aan:
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen
secretariaat: Haddingestraat 21
9711 KB GRONINGEN
of via de website (onder ‘donateurs’)
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