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Voorwoord
Geachte Vrienden van de Lutherse kerk,
Nee, dat hebt U goed gezien. Het orgel op de voorzijde van dit bulletin is niet het orgel van onze Lutherse
kerk. Het getoonde instrument bevindt zich in de oude kerk op het eiland Pellworm voor de kust van
Sleeswijk Holstein. Het werd in 1711 door Arp Schnitger gebouwd en het vertoont grote gelijkenis met
het orgel dat deze enige jaren eerder bouwde voor het kerkgebouw in de Haddingestraat. Nu de
ambitieuze plannen om dit laatste orgel te reconstrueren vastere vorm aannemen, leek het me aardig U dit
beeld te tonen. Een advertentie van de voor dit specifieke doel opgerichte stichting kunt U in dit bulletin
aantreffen.
In dit bulletin is er meer aandacht voor muziek. Bijvoorbeeld in het vraaggesprek dat ons bestuurslid Ite
Wierenga had met Johan Beeftink, die in vroeger jaren als organist verbonden was aan de EvangelischLutherse gemeente. Hij bespeelde dus nog het ongerestaureerde Van Oeckelen-orgel. Hij vertrok in 2001,
maar was in 2003 een van diegenen die door het geven van een benefietconcert hielp fondsen voor de
restauratie in te zamelen.
Het jaar daarop, op 3 september 2004, kon bij de officiële presentatie van het gerestaureerde orgel het
eerste Orgel Anders-concert plaatsvinden. De concertserie van de Vrienden viert dit seizoen dus al een
tweede lustrum. Het feestelijke, gevarieerde programma daarvoor presenteren we U in dit bulletin.
Misschien zijn er enkele concerten die U zou willen bezoeken ? Dan kunt U ze nu vast noteren.
Intussen blijft het vriendenbestuur naar beste vermogen de belangen van de vriendenstichting behartigen.
Wel verandert de equipe zo nu en dan: onze gewaardeerde penningmeester Wim Tamminga ziet zich door
grote drukte genoodzaakt zijn werk voor onze stichting over te dragen. Zijn taak wordt overgenomen
door Gert Hendriksen in wie we een goede opvolger denken te hebben gevonden. Hij stelt zich in dit
bulletin vast aan U voor.
Tot slot wil ik U danken voor Uw steun aan de Vriendenstichting. We hopen van harte dat U dat de
komende jaren wilt blijven doen. Mogen we U trouwens vragen eens rond te kijken in de kring van
familie, vrienden en kennissen of zich daar mogelijk potentiële nieuwe vrienden bevinden? Graag zouden
we de oplage van ons bulletin wat vergroten.... en ook hen als vriend begroeten.
Met een hartelijke groet
namens het bestuur van de SVLK
Rienk Bijma
voorzitter
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Overlijden prof. G.J. van den Berg
We ontvingen het bericht van het overlijden te Haarlem van prof. G.J. van den Berg op 16 juni
jongstleden. Hij bereikte de hoge leeftijd van 96 jaar.
Onze vriendenstichting is hem zeer veel dank verschuldigd. Professor Van den Berg begeleidde in de jaren
negentig de restauratie van het gebouwencomplex van de Lutherse Kerk. Zijn laatste grote inspanning
voor de Lutheranen was bij gelegenheid van de restauratie van het Van Oeckelenorgel. Niet alleen
coördineerde hij deze van begin tot eind, ook slaagde hij erin de hiervoor benodigde fondsen te
verwerven. Hij was tevens een van de initiatiefnemers bij de oprichting van de Stichting Vrienden van de
Lutherse Kerk. Zijn publicatie Luthers zijn en doen in Groningen uit 2004 is tot op heden de belangrijkste
bron voor de kennis van de geschiedenis van het de Evangelisch Lutherse gemeente en van het complex
aan de Haddingestraat.
Wij herdenken hem met veel achting en condoleren zijn familie met zijn overlijden. In het volgende
vriendenbulletin hopen we een in memoriam voor de overledene op te nemen.
Op zaterdag 6 juli aanstaande zal om 14.00 uur in de Lutherzaal aan de Haddingestraat 23 een
herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden. Voor uw eventuele correspondentie met de familie kunt u het adres
Hartenseweg 14 6705 BJ Wageningen gebruiken.
Namens de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk,
Rienk Bijma

Nieuwe Vrienden
In de afgelopen maanden mocht onze Stichting de navolgende personen als vriend begroeten:
mevrouw A. Mäkelburg te Groningen,
mevrouw A.M. van der Linden te Groningen,
de heer J.W. Langendorff te Groningen.
Welkom als begunstiger van de Vrienden Lutherse Kerk.
Jaap van Rijn
secretaris

Even voorstellen
Mij is gevraagd het penningmeesterschap over te nemen per het nieuwe seizoen. In mijn werk in de
autobranche werk ik veel met cijfers en daarnaast ben ik orgelliefhebber, dus daar kon ik geen nee op
zeggen. Sinds mijn tiende jaar speel ik orgel en op dit moment begeleid ik regelmatig diensten in
Heiligerlee en in Assen. Daarnaast zing ik in de cantorij van het Groninger Studentenpastoraat en heb daar
het genoegen om naast onze secretaris (van de SVLK) Jaap van Rijn te mogen staan. Ik heb al diverse
concerten bijgewoond uit de serie 'Orgel Anders' en het lijkt me leuk om daar vanaf nu zelf een bijdrage in
te kunnen leveren door het penningmeesterschap van de stichting.
Gert Hendriksen

Groninger Diensten in Amsterdam en 425 jaar Luthers Amsterdam
De volgende Groninger Dienst in Amsterdam - een jaarlijks weerkerende gebeurtenis voor Groningse
expats vindt plaats op zondag 27 oktober om 10.30 uur in de Oude Lutherse kerk aan het Spui. Ds
Harry Donga hoopt daar voor te gaan. Aan de dienst werken mee de componist en zanger van
Groningse ballades Arnold Veerman, en er zal een expositie zijn van Maria Madelon uit Kloosterburen.
Dit jaar herdenkt de Lutherse gemeenschap haar 425 jaar bestaan in Amsterdam. Daarom zullen er ook
drie lutherse stadswandelingen zijn, namelijk op 8 juni, 13 juli en 20 augustus. Ter gelegenheid van deze
herdenking zijn er jubileumzegels uitgebracht met afbeeldingen van de Oude Lutherse Kerk en van
lutherse symbolen zoals de zwaan en de Lutherroos. Meer informatie: www.luthersamsterdam.nl
Ite Wierenga
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Interview met Johan Beeftink
Johan Beeftink, organist voorheen verbonden aan de Evangelisch-Lutherse gemeente
geboren 11 november 1941| opleiding: Willem Lodewijk Gymnasium Groningen, daarna aanvankelijk klassieke talen aan
de RUG maar weldra aan het Conservatorium hoofdvak orgel en theorie der muziek.
docent muziek aan middelbare scholen in Emmen en Groningen | docent theorie en orgel aan het Conservatorium te
Groningen
organist van de Lutherse Kerk 1965- 2001 | organist van het Groninger Studentenpastoraat tot heden
Beeftink is gehuwd met Karin Noorda en heeft twee zonen.
Dat was een respectabele tijd in de muziek.
Wat doe je nu aan muziek, als
gepensioneerde?
Uiteraard heb ik minder concerten, en ik heb nu
– of eigenlijk sinds die pensionering - vrije
weekends, en dat is nieuw, en heel mooi. Ik
speelde in mijn tijd als organist van de Lutherse
kerk vrijwel alle zondagen Nou ja, als ik
vakantie wilde kon dat, maar dat moest ik wel
voor vervanging zorgen. En dan de
studentendienst om 11.30 dezelfde ochtend! Ik
kwam soms hijgend van het hardlopen in de
Martini aan voor de dienst daar. Ik herinner me
dat ik wel eens het postludium of de voluntary bij
de Lutheranen heb moeten laten schieten
vanwege m'n haast.
Maar je vroeg naar m'n muzikale activiteiten nú:
ik heb net gewerkt aan de verschijning van een
aantal bundels orgelmuziek van me. Ze zijn
veelal gebaseerd op religieus materiaal, met
name psalmbewerkingen, ook op gregoriaanse
motieven, en er is ook een werk bij op een
thema genomen uit de sarabande van een
Franse suite van Bach. Daarnaast een werk voor
koor en orgel.
Ze zijn heel mooi uitgegeven, zie ik; psalm
90 heeft een omslag met een werk van de
schilder Henk Pietersma. Hoe is nu de
oplage van zo een bundel?
Die wordt noodzakelijkerwijs klein gehouden
omdat er veel minder orgelstudenten zijn,maar Boeijenga wil het toch graag uitgeven. Het is literatuur
voor beroepsmusici, maar ook noeste amateurs kunnen dit werk wel spelen.
Kun je iets meer zeggen over die afnemende aantallen orgelstudenten?
Er waren zo'n 20 orgelstudenten toen ik begon aan het conservatorium, en tegenwoordig zijn het er veel
minder,vaak uit Azië! Er valt voor de organist niet veel te verdienen; dat is één punt. Dan is er niet meer
de haast vanzelfsprekende overgang van het gereformeerde harmonium naar het echte orgel, zoals in de
jaren vijftig en zestig. En deze beide verschijnselen komen weer voort uit verminderd kerkbezoek en
secularisatie.
Sommige organisten pleiten voor grotere nadruk op het orgel als wereldlijk instrument,
juist omdat moderne jongeren geen weet hebben van dat typisch kerkelijk gebruik.
Ja, misschien zijn daar wel mogelijkheden, maar er is dan ook grotere kans op minder aandacht voor
authentieke en indringende muziek.
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Je was niet de eerste organist in de fraaie Lutherse kerk. Wat weet je van je voorgangers?
't Mooiste van mijn benoeming bij de Lutheranen was misschien wel dat ik voor 't eerst een eigen orgel
kreeg. Ik speelde voordien wel diensten in de – nu verdwenen - Westerkerk en hier en daar als invaller. Als
vakantiebaantje had ik werk bij Wigboldus aan de Vismarkt, en daar maakte ik kennis met de familie
Opten. De oude heer Opten was lange tijd organist van de Lutherse kerk…. ik herinner me nog dat hij 80
werd. Na hem heeft Jan Welmers er een paar jaar gewerkt. Daarna kwam ik.
En hoe was de staat van het Van Oeckelenorgel toen?
Bij een restauratie in de jaren '60 is er nogal wat neo-baroks aan het orgel toegevoegd, met niet zo
passende scherpte voor een Van Oeckelen. Dat is bij de jongste restauratie weer goed gekomen.
Het is eigenlijk een heel ruim instrument, mooi voor Mendelssohn en zijn tijd, maar je kunt ook heel goed
Franse muziek erop kwijt tot en met Messiaen. Veel kleur dus.
In Haarlem heb je een kerkelijk en een stedelijk organist voor de Bavo. Ben jij meer
kerkelijk dan concerterend organist?
Beide wel, denk ik. Vroeger speelde in naast mijn drukke baan veel meer concerten. We hebben een tijdje
in de Lutherse kerk zaterdagmiddagconcerten georganiseerd. En we hebben ook wel een soort cantorij
gehad. Je moet bedenken dat de Lutherse gemeente toen groter was.
Wat betreft de studentendiensten:
Aanvankelijk kwamen de hervormde studenten, rond de fameuze ds Krop, naar de Martinikerk, en de
gereformeerde studenten naar de Pepergasthuiskerk, waar ds Delleman voorging. Later verhuisden, mede
omdat ik al organist in de Haddingestraat was, de gereformeerde studenten voor een tijd naar de Lutherse
kerk, en na de restauratie van de Martini kwamen de protestanten in de Martinikerk bij elkaar; tezamen
werd dat het Groninger Studentenpastoraat.
Wat is er typisch Luthers in het werk dat je deed als organist?
Het mooiste, het ontroerende, was en is de schat aan echt Lutherse koralen. Voor 1973 gebruikten we een
Luthers gezangenboek. Daarin stonden nog meer echt Lutherse liederen dan in het Liedboek 1973. Zo is
het prachtige “Dies sind die heil'gen zehn Gebot” verdwenen, en met andere gezangen ging het niet
anders. Dus allereerst die koralen die Bach ook tot de zijne rekende en zo uniek harmoniseerde en
bewerkte. Die soms ook uitgangspunt vormden voor zijn cantates. Maar verder vind ik de Lutherse liturgie
de mooiste van alle niet-katholieke liturgieën, met zijn responsies en acclamaties, die soms direct aan het
gregoriaans zijn ontleend. En eigenlijk is dat het summum: goed gregoriaans in een hoge ruimte met
gebrandschilderde ramen en royale wierookvoorziening.
Je sprak over het verdwijnen van schoons uit de liederenschat. Heb je enige verwachting
van het Liedboek dat op 25 mei is uitgekomen?
Nou, hooggespannen verwachtingen heb ik niet. Ik vrees dat er nog meer Duits en Engels erfgoed zal
verdwijnen. En erbij komen makkelijke liederen. Soms krijg ik gewoon heimwee naar wat we hadden.
Is dat terecht? Je putte in de praktijk toch ook nooit uit één bepaalde bundel, maar uit een
grote variatie aan bundels?
Dat is inderdaad zo. We gebruiken al lange tijd de delen “Zingend Geloven”, “Gezangen voor Liturgie”,
buitenlandse liederen, Oosterhuis repertoire en zo meer. En ook daarvan is niet alles fraai.
Je zegt nu “fraai”. Van Amerongen en Maarten 't Hart beweerden dat Bach gewoon om
den broode die kerkmuziek maakte; dat hij dus niet zo zeer betrokken was bij de
inhoudelijke, de theologische kant van zijn kerkmuziek.
Dat is natuurlijk niet zo. We weten dat Bach een vroom mens was voor wie de teksten van de passies en de
koralen levende teksten waren. Hij was misschien niet in de gelegenheid opera te schrijven, maar zijn
liefde lag ook zeker bij de theologie.
Hoe is dat met jou geweest, Johan? Bij sommige organisten kun je horen dat ze hun
harmonisatie of intonatie mede laten bepalen door de tekst van het koraal of een couplet
van dat koraal.
Daar kan ik een paar dingen van zeggen. Bij mijn composities gebruik ik het notenmateriaal van de
gegeven melodie, en daar werk ik mee. Eigenlijk ken ik vaak de teksten van liederen te weinig. Dus je kunt
zeggen dat mijn werk niet gedragen werd en wordt door 'gelovige' impulsen maar eerder door puur
esthetische overwegingen. En om met Luther te spreken: “Zo is het; ik kan niet anders.”
Ite Wierenga
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Concertreeks Orgel Anders bestaat tien jaar
Voor de tiende achtereenvolgende keer heeft onze stichting plannen gemaakt voor een reeks “Orgel
Anders” concerten. Het is - maar u had dat vast niet anders verwacht - opnieuw een heel gevarieerd
programma met nog steeds heel bescheiden toegangsprijzen. We hopen dan ook dat u in de gelegenheid
bent een of meerdere van deze concerten te bezoeken. En neemt u uw vrienden mee ?
Graag zetten we nog eens voor u uiteen door welke overwegingen we ons bij de programmering laten
leiden.
- het orgel heeft meer mogelijkheden dan traditioneel al worden benut. Het is niet uitsluitend een
solo-instrument, maar laat zich ook uitstekend combineren en wel op zeer uiteenlopende
manieren.
- het orgel kan een breder publiek boeien dan het voor de restauratie (2004) deed. Vooral
combinaties die anders dan gebruikelijk zijn, kunnen daarbij voor een nieuw publiek als
“eyeopener” fungeren.
- het podium van Orgel Anders is ook voor jong talent uitstekend geschikt om zich te laten horen
en ervaring op te doen. Graag programmeren we ook jonge musici.
- het fraaie klassiek-romantische orgel van Petrus van Oeckelen en de intieme ruimte van de
Lutherse kerk (1696) vormen in de stad Groningen een fraai en uitermate gaaf ensemble. Orgel en
gebouw verdienen een eigen plaats in het jaarlijkse concertaanbod.
In het komende seizoen combineren we het orgel met stomme film, met panfluit en fagot, met koor en
sopraan solo. Naar onze mening voegen we met deze concerten nog steeds een vernieuwend en eigentijds
element toe aan de bestaande programmering van orgelconcerten in de stad Groningen.

CONCERTSERIE “ORGEL ANDERS” 2013/2014
Al 10 jaar op de vierde vrijdag van de maand
alle concerten beginnen om 20.15 uur
de toegangsprijs bedraagt 10 euro ( voor donateurs, studenten en kinderen tot 12 jaar 8 euro)
vrijdag 27 september 2013
Matthijs Koene, panfluit, en Age-Freerk Bokma, orgel
vrijdag 25 oktober
Ab Weegenaar, fagot & orgel, en Sander van den Houten, orgel
vrijdag 22 november
Peter Westerbrink, orgel en koor o.l.v. Tymen Jan Bronda.
Wandelconcert tussen Pelstergasthuiskerk en Lutherse kerk in het kader van het Johann Ludwig Krebsjaar
2013.
vrijdag 24 januari 2014
Zwijgende film Lucky Star van Frank Borzage (1929).
Joost Langeveld (orgelimprovisaties bij de beelden)
vrijdag 28 februari
Feestconcert 10 jaar Orgel Anders
Elselinde Buitenhuis, sopraan, en Tymen Jan Bronda, orgel.
Werken van o.m. Robert Schumann, Max Reger, Hugo Wolf, en Joseph Rheinberger
Tymen Jan Bronda
artistiek beleid
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Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen heeft als doel de ondersteuning van het
instandhouden 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 (ING) 2808331
KvK-nummer 41011792
website: www.svlk.nl
email: info@svlk.nl

Colofon
Redactie:
Tymen Jan Bronda
Victor M. Schmidt
Ite Wierenga
Voorpagina:
Deze foto toont het Arp Schnitgerorgel van Pellworm (Duitsland). Onderzoek heeft uitgewezen
dat het voormalige Lutherse Schnitgerorgel qua afmetingen, front en opzet in grote lijnen
hetzelfde moet zijn geweest.
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