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Voorwoord van de redactie 
 
 
Geachte vrienden van de Lutherse Kerk! 
 
In het voorbije halfjaar is er wel wat gebeurd in de Lutherse kerk. En gelukkig waren de gebeurtenissen 
van feestelijke aard. Een week lang, van eind oktober tot vijf november, werd de ingebruikneming van het 
nieuwe Schnitger-Edskes orgel gevierd. In dit nummer van het Bulletin treft u een impressie aan van die 
week. Daarnaast ook een kleine blik op pogingen om tot een dergelijk nieuw orgel te komen in de tijdens 
de tweede wereldoorlog verwoeste Dom van Lübeck.  
 
Van het nieuwe orgel is ook al een ‘geluidsdrager’ verschenen. Hebt u het orgel nog niet met eigen ogen 
gezien, dan zou u het pas verschenen plaatje ‘Renaissance’ kunnen aanschaffen. De cantor-organist van de 
Lutherse gemeente, Tymen Jan Bronda,  bespeelt het nieuwe instrument in werk dat de mogelijkheden van 
het orgel prachtig doet uitkomen, en in het bijgeleverde boekje – ook wel booklet geheten – vindt u foto’s 
en veel informatie over bouw en dispositie van het orgel. 
 
Ons bestuurslid Rob Kroes speelt een actieve rol in de samenkomsten op de late namiddag in de 
Lutherzaal. Hij schrijft in dit blad een boeiend stuk over dit ‘Stadsklooster’. U kunt de mooie Lutherzaal 
binnenlopen om vijf uur ’s middags en een paar mensen treffen die u graag een kop thee of koffie 
aanbieden. De zelfde mensen hebben dan ook een kleine vesper voorbereid waaraan u kunt deelnemen. 
Ondertussen merkte u ook nog dat de vloer van deze fraaie zaal opnieuw in de olie is gezet. 
Hebt u dat nog niet opgemerkt, dan roepen we u op naar het Brandenburgs Buffet te komen. Dit jaar 
vindt dit feest plaats op zaterdag 13 januari. Als altijd ontmoet u er bekenden die op een of andere manier 
bij de kerk en het kerkgebouw betrokken zijn. Naast een concert zal er ook een lezing zijn die terugblikt 
op de Reformatie, die dit jaar immers zo intensief werd herdacht. Het volledige programma treft u 
hieronder aan.  
 
We danken u, donateurs van onze Stichting, voor uw steun aan het historische gebouwencomplex, met 
zijn mooie kerk die tegelijk een veel benut concertpodium is. Ook hopen we u begin januari, bij het 
Brandenburgs Buffet te kunnen verwelkomen. 
 
 
Met een hartelijke groet namens de redactie, 

Ite Wierenga 
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Uitnodiging Brandenburgs Buffet  
zaterdag 13 januari 2018 
 
 
Mede namens de Lutherse Gemeente en het Luthers Bach Ensemble nodigen wij 
van harte uit voor Brandenburgs Buffet op zaterdag13 januari in de Lutherse kerk.  
Het Brandenburgs Buffet is een jaarlijkse bijeenkomst aan het begin van het nieuwe 
jaar waarvoor alle bij het Lutherse gebouwencomplex betrokken organisaties hun 
leden uitnodigen. Het buffet wordt per traditie door muziek en een lezing omlijst. 
De Lutherse Gemeente vierde afgelopen oktobermaand haar 500 jarig Lutherfeest. 
Een bijzondere week met veel festiviteiten. Hoogtepunt was daarbij de 
ingebruikneming van het nieuwe barok-orgel in de cantatedienst. De Lutherse 
Gemeente biedt het gebouw voor de avond aan. 
Het Luthers Bach Ensemble bestond vorig jaar 10 jaar. U kent het LBE 
waarschijnlijk van de regelmatige bijdragen aan uw cantatediensten en ook van 
concerten. Het LBE zorgt sinds het begin van de Buffettraditie voor de muzikale 
omlijsting.  
                                                                                                                                                         
Christian Ludwig von Brandenburg 

Het buffet heeft ieder jaar de vorm van ‘een koekje van eigen deeg’. Wij hebben hiervoor gekozen daar het 
in de praktijk goed blijkt te functioneren en ook om het voor ons allen betaalbaar te laten zijn. Zoals 
ieder jaar is het ook dit keer de bedoeling, dat u zelf een eetbare bijdrage voor het buffet 
meebrengt. Te denken valt aan een salade, hartige taarten, kleine vlees / vis hapjes soorten brood, kazen, 
vleeswaren, fruit, dessert. Let wel, we kunnen – op een pan soep na – geen uitgebreide gerechten warm 
maken, het moet rechtstreeks geserveerd kunnen worden. Voor koffie, thee, sap en Schnitgerwijn wordt 
gezorgd. Het geheel zal wederom zeker een verrassend buffet opleveren. Tafeldame is dit jaar Annette 
Toren, oud voorzitter van de ELGG en volgt daarmee Betty Knigge op. Mocht u haar daarbij willen 
ondersteunen dan kunt u zich melden via Annette Toren: a.toren@planet.nl. 
 
Programma 
 
17.00   wederzijds kennismaken met borrel, sapje en hapje in de Lutherzaal 
17.30   concert Tymen Jan Bronda op het nieuwe barok-orgel. M.m.v. Antje van der Tak  (sopraan) en  

Joske van der Hoeven (sopraan & blokfluit) 
18.15   opening buffet in de Lutherzaal 
19.15  lezing in de kerkzaal door Prof. dr. H.-M. Kirn, hoogleraar Church History aan de Protestantse  

Theologische Universiteit, locatie Groningen. 
titel: "Christusbilder in der Reformation" De lezing wordt geïllustreerd met afbeeldingen. De voertaal 
is Duits. 

19.45 koffie en thee in de foyer 
20.00 afsluiting 
 
Wij hopen u te mogen begroeten, 

 

 

Ev. -Lutherse Gemeente Groningen                        
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Vacature penningmeester  
 
De Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk Groningen (SVLK) ondersteunt de instandhouding van de 
gebouwen van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Groningen (www.elgg.nl). De Lutherse Gemeente is 
al ruim 320 jaar actief in de stad Groningen. Met onze activiteiten in 2016 en 2017 werven wij fondsen 
voor de herbouw of reconstructie van het historische Arp Schnitgerorgel. 
Zie voor meer informatie op de website www.svlk.nl of www.schnitgerorgel2017.nl. Tot op heden ben ik 
de penningmeester van dit heerlijke gezelschap. Maar ik moet helaas aftreden, en daarom het volgende:  
Ik zoek een vervanger voor mijn functie die  
- de begroting en resultatenrekening op maakt; 
- minstens 1 vergadering in het jaar bijwoont; 
- de betalingen van artiesten via www.artiestenverloningen.nl regelt; 
- indien mogelijk, helpt bij de drie 3-4 concerten die per jaar door de SVLK worden georganiseerd. Taak  
  van de penningmeester is dan om bij de ingang de betalingen in ontvangst te nemen. 
Als penningmeester  
- raak je betrokken bij één van de culturele broedplaatsen van de stad; 
- krijg je toegang tot gratis klassieke concerten; 
- help je bij het in stand houden van een mooie kerk in hartje stad. 
De fondsen, waar de stichting voor een groot gedeelte van afhankelijk is, hoeven niet door de 
penningmeester geworven worden. Hiervoor zijn andere mensen actief. Het betreft dus vooral het 
bijhouden van de baten en lasten, het in het oog houden van de liquiditeit en het bijhouden van de kas. 
Meldt u toch vooral als u deze klussen en verdiensten graag tot de uwe maakt!  
 
Hartelijke groet,           

           Gert de Kok  
                          penningmeester  
(Contact - Gert de Kok (06 39244236) of gertdekok@home.nl) 

 
 
 
Schnitger Festival 2017: een terugblik 
 
In de vijfde ‘aflevering’ van dit bekende festival stond de Lutherse kerk in het middelpunt. Heel voor de 

hand liggend ook, want in de wat 
langere festivaltijd viel de 31ste 
oktober! De lutherse 
gemeenschap viert deze dag al 
eeuwen met een speciale ‘door-
de-weekse’ kerkdienst, maar dit 
jaar was het bovendien 500 jaar 
geleden dat Luther ernstige 
bezwaren tegen zekere kerkelijke 
theorieën en praktijken publiek 
maakte. Voorafgaande aan deze 
kerkelijke reformatieherdenking 
vond in de Haddingestraat een 
voor vele bezoekers misschien 
wel een nóg feestelijkere 
gebeurtenis plaats: de overdracht 
en ingebruikname van het nieuwe 
barokorgel op de oostelijke galerij 
van de kerk. 
 

In de middag spraken onder anderen de orgelbouwer Bernhardt Edskes en de speciaal voor deze 
gelegenheid uit Köthen overgekomen Thüringse organist en compositeur J.S. Bach het talrijke publiek toe. 
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Edskes sprak over zijn werk, zijn bewondering voor Schnitger en overhandigde sleutel en stemijzer voor 
het orgel aan de nieuwe eigenaars, en Bach klaagde eerst over zijn kommervolle reis naar Groningen, maar 

beklom vervolgens de galerij en 
toonde zich even later aan het 
continuo-klavier van het nieuwe 
orgel. In het concert dat volgde 
bespeelde de cantor-organist van 
de kerk, Tymen Jan Bronda, het 
nieuwe instrument in werk van 
onder anderen Weckmann en 
Vivaldi/Bach. Ton Koopman 
leidde het Luthers Bach 
Ensemble, en zij vertolkten de 
zeer geëigende cantate Ein feste 
Burg (BWV 80) en een prachtig 
joyeus concert voor orgel van 
Jozef Haydn (Hoboken XVIII-1). 
Een grote, levendige receptie voor 
donateurs en belangstellenden 
volgde na Bachs fraai gezongen 
motet Singet dem Herrn ein neuse 
Lied. Deze Reformatiedag vormde 

een prachtige opening van het Schnitger Festival. 
 
Toen de door de SVLK georganiseerde serie “Orgel Anders” nog liep, was er in de Lutherse kerk met 
enige regelmaat een zogeheten ‘stomme’ film te bekijken die dan begeleid werd door een tegelijkertijd 
spelende organist. Zo een evenement vond tijdens het festival plaats in de Der Aa-kerk. De beroemde film 
van Fritz Lang, Der müde Tod, kreeg een zeer donkere, sferische begeleiding op het grote orgel, bespeeld 
door Berry van Berkum. Hij verklankte niet zozeer de incidentele handeling in de film, maar veel meer de 
dreigende lading van het lang uitgesponnen plot. 
Op twee november trad de Nederlandse Bachvereniging aan onder leiding van Jos van Veldhoven. In het 
concert sprankelde het nieuwe 
orgel in een reeks sinfonia’s uit 
cantates van Bach, en tussen al 
dat feestelijks klonk daar het 
eenzaam mysterie van Bachs 
grote orgelbewerking van het 
Vater unser. Van Doeselaar 
speelde het tegelijk eerbiedige, 
intieme en complexe werk met 
een kleurrijke registratie. De 
volgende dag kende een ook 
historisch gezien zeer interessant 
recital. De sollicitant naar de 
positie van organist in Hamburg 
diende in de 18e eeuw een ‘proeve 
van bekwaamheid’ af te leggen. 
De componist en 
muziektheoreticus Mattheson 
publiceerde in 1731 de eisen 
gesteld aan de aspirant-organist, 
en de Groningse organist Sietze de Vries voerde op het nieuwe orgel in de Lutherse kerk deze Probe 
improviserend uit. De omschrijving in de Mattheson Probe eindigt met de woorden: “Gott gebe sein Gnade 
dazu!”. Het leek er sterk op dat die genade Sietze de Vries inderdaad geschonken werd.  
Het zou te ver voeren het programma van het Festival verder bij langs te gaan. Erik Bosgraaf trad met zijn 
ensemble Cordevento op, in de Der Aa-kerk was het groot feest met een pop-optreden getiteld 
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“Orgelvreten”, en op de zondag voerde een Bremer ensemble de cantate Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 
(BWV 126) van Bach uit in een oecumenische dienst, en vond ’s middags het slotconcert plaats in de 
Martinikerk. 
 
De bestuurderen van het Festival 
belegden voor de vele, zeer vele 
vrijwilligers die meewerkten aan 
het project een voor hen gratis 
lunchconcert, op zondag drie 
december. Voor een weer geheel 
gevulde kerkzaal speelde Wolfgang 
Zerer een afwisselend programma. 
Met overrompelend tempo speelde 
hij een van Bachs trio-sonates, 
maar heel overtuigend was hij in 
het mystieke en mysterieuze Herr 
Gott, nun schleuss den Himmel auf  
(BWV 617) en ook in de bijna 
wetenschappelijke canonische 
studies over Vom Himmel hoch da 
komm’ ich her (BWV 769). De 
organist koos mooie en heldere 
registraties voor deze 
Veränderungen, die het de luisteraar wat gemakkelijker maakten te begrijpen wat de meester, Bach, aan het 
doen was. Dit concert van de bescheiden en innemende kunstenaar Zerer was in feite het laatste concert 
van het Festival. In de feestelijke receptie na afloop blikten organisatoren en vrijwilligers terug op een 
boeiende en zeer succesvolle serie. 
                                                   Ite Wierenga 
                           

                                                                           slotconcert Festival in een volle Martinikerk  
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Een Schnitger Reconstructie in Lübeck 

 

In de nacht van Palmarum, palmzondag dus, in 1942 kwamen 

nogal wat geallieerde bommen terecht op de zo bijzondere 

Hanzestad Lübeck. De Marienkirche, de kerk van grote 

organisten zoals Tunder en Buxtehude, onderging ook deze 

aanval en werd danig aangetast. Het orgel van Buxtehude, 

waarop ook J.S. Bach wel heeft gespeeld tijdens zijn bezoek 

aan Buxtehude’s Lübeck (1705-6), ging in vlammen op.  

Ook de Dom van Lübeck werd danig geraakt bij dit 

palmzondag-bombardement. In deze kerk stond een Arp 

Schnitger orgel uit 1696-99 dat bij de aanval verloren ging. 

Het enige deel dat ons rest van dit orgel is de speeltafel. Dat 

kwam zo: de bekende Duitse firma Walcker kreeg in 1892 

opdracht het oorspronkelijke barok-orgel te verbouwen, en 

bij die verbouwing werd de speeltafel verwijderd en in het St. 

Annen-Museum van Lübeck geplaatst. Dat museum bleef 

gespaard.  

In de Dom staat nu een glanzend orgel van Marcussen 

(1970), en ook een klein Italiaans barokorgel, maar de grote 

wens van de cantor-organist, is de herbouw van het 

Schnitger-orgel. En dan 

doet zich een aardige 

mogelijkheid voor: in 

Göteborg (Zweden) is 

in 2000 al een soort 

kopie van een Schnitger 

orgel gebouwd, met een 

dispositie die op die van de Dom lijkt, maar ook invloeden onderging 

van het Jacobi-orgel van Hamburg.  

Het project in Lübeck heet nu Faszination Schnitger-Orgel: er is een 

gewichtig stichtingsbestuur, een architect heeft al een galerij 

ontworpen, en de sponsoren en andere geldschieters worden 

benaderd. Felle tegenstanders waren en zijn er ook: een voorbeeld 

daarvan kunt u vinden als u googlet “Das Schnitger-Syndrom”, een 

artikel van de hand van Gerhard Walcker(!)-Mayer. 

Er bestaat natuurlijk enige gelijkenis met het Groningse, Lutherse 

project, en ik heb de stichting in Lübeck de troostende mededeling 

gedaan dat zulke projecten dus wel eens slagen!  

       Ite Wierenga 
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Stadsklooster in de Lutherzaal 

 
 

 
Stadsklooster Groningen houdt sinds april 2015 dagelijks stiltemomenten in het hart van de Groningse 
binnenstad. “Het dagelijks gebed plaatst stilletjes een vraagteken bij de waan van de dag. Een half uurtje in kleine kring 
geeft ademruimte en kun je ervaren als genadetijd. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie, spiritualiteit en gastvrijheid voor 
mensen onderweg in verbondenheid met de stad Groningen, een pleisterplaats…’ aldus één van de pastores van 
Stadsklooster. Wij weten ons via het gebed verbonden met talloze gemeenschappen overal in de wereld - 
te midden van een hectische samenleving.  
Het Stadsklooster is een nog jonge, maar inmiddels zeer frequente gebruiker van de Lutherzaal. Dagelijks 
vieren zijn vrijwilligers het avondgebed. De vespers (of het avondgebed) behoren tot de getijden in 
de Rooms-katholieke en Oosters-orthodoxe Kerk en worden gebeden in de namiddag. Het woord komt 
uit het Latijn, van vespera, dat ‘avond’ betekent. In enkele protestantse kerken wordt de term 'vespers' 
gebruikt als aanduiding voor een avonddienst. Ook sommige religieuze bijeenkomsten 
voor contemplatie en meditatie in de avond worden aangeduid met 'vespers'.  
 
Wie zijn wij? Wij zijn een aantal mensen van binnen en buiten de kerken in Groningen die wel eens een 
klooster hebben bezocht in binnen- of buitenland, Egmond of Taizé of Iona. Of we zijn geïnspireerd 
door de boekjes van Wil Derkse over benedictijnse spiritualiteit of door Franciscus. En wie bezoeken het 
Stadsklooster? Een gevarieerde groep van mensen die geboeid zijn door een of meerdere aspecten van het 
kloosterleven. Zij zijn afkomstig uit zowel de Groningse binnenstad als buitenwijken, mannen en 
vrouwen, werkend en niet (meer volledig) werkend, protestant, katholiek en zonder kerkelijke 
achtergrond. Kortom, de vespers van Stadsklooster Groningen trekken een bonte verzameling bezoekers 
en vrijwilligers aan, verlangend naar stilte en naar het horen van de grondtonen van het bestaan. Bezoeken 
aan de vespers blijken voor veel mensen verdieping van hun leven te betekenen 
 
Ontstaan Op 18 februari 2015 zijn wij begonnen met het getijdengebed, zes keer per week en rond een 
heel eenvoudige liturgie, geheel gedragen door vrijwilligers. Heel belangrijk daarin is de stilte. Onze liturgie 
staat in de christelijke traditie, maar wij hopen dat ook mensen die niet of anders geloven zich er in thuis 
kunnen voelen. Sommige bezoekers komen wekelijks, anderen een tijdje, anderen misschien maar één keer 
per jaar. We kregen een startsubsidie van de Protestantse Gemeente Groningen, en de Lutherse Kerk 
stelde ons de Lutherzaal ter beschikking. De Lutherzaal is uitermate geschikt voor de dagelijkse vesper, 
midden in het centrum van de stad. De zaal werd door de Groninger architecten Kazemier & Tonkens 
(1919-1940) ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School. Meest in het oog springend zijn de 
paraboolbogen en de glas-in-loodramen. Deze laatste hebben dan ook als uitgangspunt gediend voor het 
logo-ontwerp. De Lutherzaal is destijds ontworpen en gebouwd voor vieringen van de eredienst.  
 
Hoe werkt het Stadsklooster? Dagelijks verzorgen een gastheer of -vrouw en een liturg de ontvangst en 
de vesper. Zij richten om kwart voor vijf de Lutherzaal in voor de ontvangst van de bezoekers. In het 
keukentje worden koffie en thee gezet. Aan het poortje van het Juffer Margarethagasthuis hangen wij onze 
vlag uit.  
Naast de vesper organiseert Stadsklooster regelmatig activiteiten voor haar vrijwilligers en 
belangstellenden. Wij waren eerder dit jaar te gast bij het Nijkleaster, de pioniersplek in Jorwert. 
Stadsklooster wordt regelmatig gevraagd mee te werken aan andere manifestaties. Zo droegen we bij aan 
de programmering in de Nacht van de Levensbeschouwing in de Martinikerk, de slotmanifestatie van ‘De 
tien Mooiste Bijbelverhalen’ in het Noorderplantsoen, en boden wij een gezamenlijke vesper aan tijdens 
de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘World Community for Christian Meditation’. De dames van iconenatelier 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contemplatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie
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Achaïa uit Tolbert gaven een lezing over iconen, en periodiek komen de vrijwilligers voor een 
informatiebijeenkomst en een maaltijd samen in de Lutherzaal.  
 
Liturgie In de zomerperiode is onze liturgie nog verder vereenvoudigd. Elke vesper begint met het 
aansteken van een kaars. Deze plaatsen wij op de tafel naast de icoon. De liturg spreekt vervolgens een 
openingstekst uit in beurtspraak. De Schriftlezing wordt voorafgegaan door een Lied en gevolgd door een 
stilte. Een langere stilte is niet zo vanzelfsprekend vanwege het lawaai in onszelf. Mensen die de Eeuwige 
wilden ontmoeten, zochten vanouds de stilte. In de stilte hoeven we niets; we stellen ons open voor wat 
komt. Misschien roept het gelezene iets in ons op. We kunnen onze gedachten voorbij laten gaan als 
wolken aan de hemel. Na de stilte volgen nog liederen en gebeden. De vesper eindigt met de weer in 
beurtspraak uitgesproken zegenbede. 
 
Icoon Een vriendschapsicoon is niet alleen een klein 
plaatje op Facebook dat een koppeling bevat. Het is  
vooral ook een schilderij op hout van Christus of van 
een heilige. Het Stadsklooster heeft onlangs haar 
nieuwe vriendschapsicoon in gebruik genomen. Het 
door iconenatelier Achaïa uit Tolbert in opdracht 
vervaardigde schilderij wordt opgesteld tijdens het 
getijdengebed in de Lutherzaal. Het 
vriendschapsicoon (zie afbeelding) is oorspronkelijk 
een Koptische icoon uit de 7e eeuw na Christus. Het 
is ook een populaire icoon bij de Taizébezoekers. 
Bezoekers nemen rustig de tijd om te mediteren via 
deze icoon. Het verhaal gaat dat Menas een voormalig 
militair is die kluizenaar werd. De icoon is gevonden 
in de 19e eeuw in de ruïne van het klooster in Banit. 
Deze kluizenaar besloot om na 5 jaar leven in de 
woestijn er weer op uit te trekken om het evangelie te 
verkondigen. Hij stierf uiteindelijk de marteldood.  
 
Logo Het logo van het Stadsklooster Groningen geeft 
een blik door de ramen naar buiten, omhoog, en naar 
de buitenwereld. Er is hier gedacht aan een blik naar 
de samenleving, tegelijk met het bidden als een 
persoonlijke, innerlijke ervaring. Dat laatste is vervat 
in een lucide totaalbeeld met lichte kleuren en open 
letters. Het expressieve en speelse van de 
Amsterdamse School-architectuur is teruggebracht tot 
een minimalistisch beeld. Het beeld van het logo is 
een vereenvoudigde weergave van de glas-in-loodramen. Gekozen is voor een kleurstelling met twee 
contemplatieve kleuren: het hemelse blauw en de zonnekleur oranje in drie tinten. In het beeldmerk komt 
de vorm van de diagonalen in de glas-in-loodramen weer terug. Voor het woordmerk is een open letter 
gekozen. Dit weerspiegelt het open karakter van het Stadsklooster, dat haar deuren opent voor alle 
gelovigen en niet-gelovigen. 
 
                                                                                                                                           Rob Kroes  
 
(Zie ook www.stadskloosterGroningen.nl; Rob Kroes is lid van de kerngroep Stadsklooster.) 
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Eindejaarsrecital organist/klavecinist Robert Koolstra 

 
SVLK belegt op de laatste dag van dit jaar nog een bijzonder 
orgelconcert. Op het nieuwe barok-orgel, dat wel. Een 
bekende naam in de Lutherse kerk is Robert Koolstra.  
Robert Koolstra studeerde orgel en klavecimbel aan het 
Noord Nederlands Conservatorium en kreeg daarna een 
studiebeurs voor zijn postgraduate degree aan de Guildhall 
School of Music and Drama in London (UK). Als solist is hij 
regelmatig te horen op orgel en klavecimbel. Medewerking 
verleende hij aan verschillende tv en radio opnames in 
binnen- en buitenland.  
Kom luisteren hoe Robert barokke orgelmuziek op het 
nieuwe lutherse orgel van Bernhardt Edskes tot klinken 
brengt. De muziek staat in teken van Oud naar Nieuw.  
 
Programma: 
Dorische toccata en fuga d-moll Bwv 538 - J.S. Bach (1685-1750). 
Differencias sobre el Canto llano del Caballero - A. de Cabezon 
(ca.1510   1566). 
Magnificat Quinti toni- J.Titelouze (c.1562/63- 1633). 
Galliarda ex D  Wv 107 - H.Scheidemann (ca. 1595-1663). 
Preludium a-moll BuxWv 153 - D.Buxtehude (1637-1707). 
Schmuecke dich , O Liebe Seele Bwv 654 - J.S. Bach.  
Toccata settima - G.Muffat (1653-1704). 
Das alte jahr vergangen ist Bwv 614 - J.S. Bach. 
In dir ist Freude Bwv  615 - J.S. Bach. 

 
 
 
 

Zondag 31 december, aanvang 13 uur  
Lutherse kerk, Haddingestraat 23 Groningen. 
Entree: 10 euro (donateurs SVLK 8 euro)  
reserveren kan via info@svlk.nl. 
 

 

Renaissance incl. gratis bonus-DVD! 

 

Een nieuwe CD van Tymen Jan Bronda waarop het nieuwe 

barokorgel van de Lutherse kerk Groningen in vele kleuren 

is te horen. De CD is voor 15 euro (excl. verzendkosten) 

ook te bestellen (cd_bestellen@kpnmail.nl; naam en adres 

vermelden). Ook ligt de cd bij de boekhandels Godert 

Walter, Daan Nijman en Van der Velde (locatie A-kerkhof) 

De ervaring en het ambacht van Bernhardt Edskes 

Orgelbau, de opnamekwaliteit van Jan Willem van Willigen 

en de grafische vormgeving van Gérard van Betlehem staan 

garant voor een optimaal hoorbaar en zichtbaar resultaat! 
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SCHNITGERWIJN TE KOOP! 

Winnaar Regionale Huiswijncompetitie 2014 Restaurant 
Opbrengst verkoop gaat naar het Schnitger 2017 project 

L'Arjolle Côtes de Thongue rood 2014  

L'Arjolle Côtes de Thongue wit 2014  

voor maar EUR 9,--  te bestellen via info@schnitgerorgel2017.nl  

De rode Arjolle is een assemblage van hoofdzakelijk cabernet sauvignon en cabernet franc, aangevuld met merlot. Tijdens de 

gisting weken de druiven een relatief korte tijd in, waardoor de smaak toegankelijk en aangenaam soepel blijft. In combinatie met 

het jeugdige fruit is dit dé wijn voor alledag: altijd toegankelijk en - eventueel licht gekoeld - heerlijk als aperitief, maar ook als 

uitstekende, begeleidende wijn aan tafel. 

             

Jaar Onderscheidingen 

2014 Perswijn - juli 2015: ****  

2013 Proefschrift Wijnconcours 2014: Finalist 

2012 Proefschrift Wijnconcours 2013: Finalist 

2011 De Grote Hamersma 2013: 7,5  

 

De ambitie van veel producenten om topwijnen te maken, resulteert er vaak in dat alleen hun duurste en beperkt beschikbare 

wijnen van hoge kwaliteit zijn. Naar onze mening herken je de kwaliteit van een producent juist aan zijn huiswijnen. Als die goed 

zijn, dan zijn de niveaus daarboven dat zeker! Dit is het geval bij Domaine de l’Arjolle in Zuid-Frankrijk. De familie Teisserenc 

beseft als geen ander dat een goede huiswijn uitnodigt om een hoger gepositioneerde wijn van dezelfde producent ook te 

proberen. De beide huiswijnen, l‘Arjolle wit en rood, staan in de top tien van meest verkochte wijnen en bieden een uitstekende 

prijs-plezierverhouding. Kent u ze nog niet? Probeer dan gerust eens een paar flessen. 
 
 
 

http://www.josbeeres.nl/beeld/1/14893/ref-larjolle-cotes-de-thongue-2014.jpg
http://www.josbeeres.nl/beeld/1/12885/ref-l-arjolle-2013-cotes-de-thongue.jpg
http://www.josbeeres.nl/data/Admin/palmares/l-arjolle-2012-cotes-de-thongue.jpg
http://www.josbeeres.nl/data/Admin/palmares/l-arjolle-2011-cotes-de-thongue-1.jpg
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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. 
 
Losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 1,50. 
 
 
Aanmeldingen als donateur zenden aan: 
 
Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen 
secretariaat: Haddingestraat 21 
9711 KB  GRONINGEN 
 
bank: NL18 INGB 0002 808331  
KvK: 41011792 
website: www.svlk.nl 
e-mail: info@svlk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Redactie:  
Tymen Jan Bronda 
Ite Wierenga 
Voorpagina: Foto van een van de putti van het nieuwe Edskes/Schnitger-orgel. 
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