Bulletin 2013, no. 2

Voorwoord
Geachte Vrienden van de Lutherse kerk,
Kent U de zaal op de voorzijde van dit bulletin? Mogelijk toch ook niet. Niet alle vrienden weten dat het
complex aan de Haddingestraat naast de fraaie kerkzaal en de Lutherzaal nog een derde monumentale
ruimte telt. Het is de kerkeraadskamer die zich bevindt op de verdieping van het voorgebouw. Ze had de
laatste maanden wat extra aandacht van ons vriendenbestuur. Waartoe dat leidde, kunt U lezen in een van
de bijdragen in dit bulletin.
Het vriendenbestuur vergaderde het afgelopen jaar zes maal over lopende zaken. Het kostte dit jaar wel
meer moeite om voldoende fondsen bijeen te brengen voor de Orgel Anders-concertserie. Daardoor
moest in januari het geplande eerste concert vervallen. Maar daarna volgde toch een viertal mooie
concerten. In het februariconcert bespeelde Leo van Doeselaar orgel en vleugel en konden bezoekers ook
genieten van de liederen die sopraan Irene Maessen fraai vertolkte. Voor het eerst in de geschiedenis van
de serie was de combinatie orgel en panfluit te beluisteren. Matthijs Koene, wel te beschouwen als dé
emancipator van de panfluit, trad in september op met de in Berlijn werkzame organist Age Freerk
Bokma. Een bijzonder duoconcert verzorgden in oktober twee Kampenaren: Ab Weegenaar, op orgel en
fagot en zijn jongere collega, organist Sander van den Houten. En in de decembermaand volgde dan nog
een gevarieerd wandelconcert in het kader van het Johann Ludwig Krebsjaar: in de Pelsterkerk en daarna
in de Lutherse kerk concerteerden Peter Westerbrink, organist van de Groningse Akerk, trompettist Dave
Hendry en het kleinkoor van het Luthers Bach Ensemble onder leiding van Tymen Jan Bronda.
Sommigen van U maakten in januari gebruik van de uitnodiging voor het Brandenburgs Buffet, een van de
jonge maar aardige tradities van de Lutherse kerk. Samen met leden van de Lutherse gemeente en
betrokkenen bij het Luthers Bach Ensemble werd U dan getrakteerd op een programma met muzikale,
literaire en culinaire onderdelen. Onze Tymen Jan Bronda als organist en trompettist Dave Hendry
verzorgden het muzikale deel, ik had het genoegen Belcampo’s mooie verhaal over Bachs bezoek aan
Groningen te lezen en Beate Smeding coördineerde met Mirjam Glasbeek voortreffelijk het culinaire deel.
In 2015 hopen we deze traditie voort te zetten.
Dit bulletin bevat een artikel van de hand van oud-bestuurslid dr. Victor M. Schmidt. Op ons verzoek
schreef hij een gedachtenisartikel over prof. G.J. van den Berg, door hem terecht betiteld als de “founding
father”van onze vriendenstichting. Dan is er tekst van een interview van Ite Wierenga met de laatste
bewoner van de kosterij van de Lutherse kerk, de heer J.J.B.Wegter. Mevrouw Tineke Vooijs, bewoonster
van de Haddingestraat, levert een bijdrage naar aanleiding van de reconstructie van het poortje van het
aangrenzende Margarethagasthuis. Onze nieuwe penningmeester Gert Hendriksen verschaft U inzicht in
de financiën van onze stichting en in “Van een tafeltransplantatie en nog wat” krijgt U hopelijk een beeld
van enige veranderingen in de kerkeraadskamer.
Opnieuw dank ik U voor uw steun aan onze vriendenstichting. Kent U misschien nog nieuwe vrienden,
mensen die in het komende jubileumjaar de gelederen van onze kleine stichting kunnen komen
versterken? Een van de vrienden attendeerde ons op de mogelijkheid een jaarlidmaatschap cadeau te doen.
Sympathiek gebaar nietwaar...
Met een hartelijke groet
namens het bestuur van de SVLK
Rienk Bijma
voorzitter
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In memoriam prof. G.J. van den Berg
In het vorige bulletin is melding gemaakt van het overlijden van prof. G.J. van den Berg. Gezien zijn
belang voor de SVLK is het passend op dit bericht terug te komen met een uitgebreider in memoriam.
Ik heb Gerrit Jan intensief meegemaakt als medelid van de restauratiecommissie van de Lutherse kerk in
Groningen en als voorzitter van de SVLK, in de periode dat ik secretaris was (1989-1993). Als ik zijn
optreden zou moeten kenschetsen dan zou ik deze woordcombinatie gebruiken: vastberaden eigenwijs.
Achteraf gezien is eigenwijs eigenlijk helemaal niet
de juiste term, want hij heeft met zijn ideeën
grotendeels gelijk gekregen. Wat ik er persoonlijk
van heb geleerd is dit: als je een plan wilt maken,
dan moet je eerst goed bedenken wat je wilt, om
vervolgens de wegen te vinden dat doel te bereiken.
Je moet je dus nooit laten leiden door gedachten als
‘daar is toch nooit geld voor’. Dat was even
wennen, want bij de kerkrestauratie (en de
restauratie van het orgel, zie hiernaast een foto van een
van de eerste bouwvergaderingen) ging het om zulke
bedragen, dat velen al bij voorbaat de moed zouden
hebben opgegeven. Zo niet Gerrit Jan. Met
bewonderenswaardige rechtlijnigheid heeft hij de
restauratieplannen altijd verdedigd. Ongetwijfeld
sprak hier de planoloog, die hij óók was. Goede
planologen zijn scherpe probleemanalisten én –
oplossers. Maar er kwam meer bij kijken, vermoed
ik. Bouwen, meer bepaald opbouwen, ook in
overdrachtelijke zin, lag hem na aan het hart. Niet
voor niets was hij niet alleen planoloog, maar ook
vrijmetselaar.
Het kerkrestauratieplan behelsde veel meer dan
alleen de restauratie van het casco. In zekere zin
was de restauratie van de gebouwen van de
Stichting Juffer Margarethagasthuis – gebouwen die
vroeger eigendom waren van de Lutherse gemeente
– een ‘pilot project’ voor de kerkrestauratie. Toen
die restauratie met de noodzakelijke subsidies ‘in de
steigers’ stond, was het de beurt aan het kerkgebouw. Een van de pijlers (alweer een bouwkundige term)
van het plan was dat het kerkgebouw niet alleen kerkgebouw moest blijven, maar ook andere functies
moest vervullen, zoals die van multi-functionele zaal. Dat impliceerde dat er over de exploitatie van het
gehele gebouwencomplex moest worden nagedacht en dat leidde vervolgens tot een ingrijpende
reorganisatie van de financiën van de kerkelijke gemeente. De oprichting van Exploitatiecommissie is
hieruit voortgekomen. En ook de oprichting van de SVLK paste geheel in deze plannenmakerij.
Wat hem bewoog is te lezen in zijn boek, Luthers zijn en doen in Groningen, dat in 2004 ter gelegenheid
van de heringebruikneming van het Van Oeckelen-orgel is gepubliceerd. Het ‘Luthers zijn’ lijkt voor
Gerrit Jan vooral een kwestie van vrijzinnigheid te zijn geweest, maar over het ‘doen’ is hij concreter. Wat
de publicatie vooral interessant maakt is de behandeling van de recente geschiedenis van de kerkelijke
gemeente. Nauwgezet behandelt hij die, maar zijn eigen rol daarin laat hij zorgvuldig buiten beschouwing.
Maar die schijn bedriegt, want het laatste hoofdstuk en het afsluitende ‘Perspektief: een nieuwe opbloei’
zijn eigenlijk beleidsstukken, waarin Gerrit Jan zijn ‘zijn en doen’ uiteenzet.
Het boek vermeldt op het titelblad als kwalificatie van de auteur ‘coördinator van de kerkrestauratie’. Dat
is juist, met dien verstande dat ‘coördineren’ wel wat meer omvatte dan alleen coördineren. Gerrit Jan
heeft er zich nooit op laten voorstaan dat hij de drijvende kracht achter al die ‘coördinatie’ is geweest.
Toch heeft hij er een officiële erkenning in de vorm van een koninklijke onderscheiding voor gekregen.
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Nu hij is overleden is het goed te erkennen hoeveel hij ook voor de SVLK heeft betekend: hij is de
‘founding father’ ervan.
Victor M. Schmidt

Brandenburgs Buffet 2014 vervalt
Het is sinds enkele jaren een goed gebruik dat allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Lutherse
kerk elkaar aan het begin van het nieuwe jaar ontmoeten tijdens het zogenaamde Brandenburgs Buffet.
In goed onderling overleg hebben de besturen van het Luthers Bach Ensemble, de Vrienden van de
Lutherse Kerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente Groningen echter besloten om in 2014 bij wijze van
uitzondering af te zien van de organisatie van het buffet.
Jan Bouma, voorzitter Luthers Bach Ensemble
Rienk Bijma, voorzitter Vrienden van de Lutherse kerk
Jan Hovy, voorzitter kerkenraad Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Financieel jaarverslag seizoen 2012/2013
Het seizoen 2012/2013 is voor de SVLK niet alleen artistiek, maar ook financieel gezien een goed jaar
geweest. Nadat we nog eens grondig de financiële toezeggingen van fondsen en andere
subsidieverstrekkers hadden doorgenomen, mochten we alsnog een aantal ‘achterstallige’ bedragen
ontvangen. Daarnaast valt o.a. op dat de bijdrage van de donateurs hoger uit valt dan verwacht.
Dit alles heeft geresulteerd in een batig saldo van € 2913.
Het grootste deel hiervan zullen we, overeenkomstig de doelstelling van onze stichting, ten goede laten
komen aan het gebouwencomplex in de Haddingestraat. Een kleiner deel willen we toevoegen aan de
financiële buffer van onze stichting, nodig om ook in de toekomst muzikale en andere activiteiten te
kunnen ontplooien. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande overzichten, dan kunt u
uiteraard contact met me opnemen.
Met vriendelijke groet,
Wim Tamminga (oud-penningmeester) w.tamminga@hetnet.nl
Jaarrekening SVLK 1 juli 2012 tot 1 juli 2013
Inkomsten
Bijdragen donateurs
Bijdragen uit fondsen
Subsidies overheid
Bijdragen sponsoren
Inkomsten uit kaartverkoop

Totaal

Begroot
€
€
€
€
€

1.000,00
5.000,00
2.200,00
500,00
2.000,00

Werkelijk
€
€
€
€
€

1.603,98
4.700,00
3.937,00
200,00
2.293,90

€ 10.700,00 € 12.734,88

Uitgaven
Concertkosten
- Honoraria + verblijfs- en reiskosten musici
- Afdracht loonbelasting
- Huur instrument
- Attenties musici
- Consumpties bezoekers (na afloop concerten)
- Drukkosten kaarten/programma's
- PR-kosten concerten
- Muziekauteursrecht BUMA
Algemene kosten
- Bestuurs- en administratiekosten
- Bankkosten
- Diverse kosten
- PR-kosten S.V.L.K. (website)
Kosten Bulletin
Gift Exploitatie Stichting Lutherse Kerk
Batig saldo
Totaal

Begroot

Werkelijk

€ 5.500,00 € 4.136,12
€
200,00 € 1.351,89
€
700,00 €
812,79
€
150,00 €
59,35
€
350,00 €
103,27
€
100,00 €
179,25
€
700,00 €
448,67
€
500,00 €
152,51
€
115,00 €
49,00
€
85,00 €
109,96
€
150,00 €
€
100,00 €
77,29
€
450,00 €
741,34
€ 1.600,00 € 1.600,00
€
€ 2.913,44
€ 10.700,00 € 12.734,88
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Balans SVLK 01 juli 2013
Activa

Passiva

Banktegoeden € 8.725,25
Kasgeld
€
121,70
Debiteuren
€ 2.265,00

Eigen vermogen € 9.576,95
Crediteuren
€ 1.535,00

Totaal

Totaal

€ 11.111,95

€ 11.111,95

Van een tafeltransplantatie en nog wat
Werd in het voorwoord de kerkeraadskamer nog “een monumentale ruimte” genoemd, eerlijk gezegd was
de ruimte er wel behoorlijk zoekgeraakt. De kerkeraadskamer was inmiddels meer een monumentale
opslagplaats. Hoeveel stoelen hadden er een plekje gevonden ? Veertig, vijftig ? Toen de vaste huurders in
het benedenhuis hun eigen meubilair meebrachten, waren de meubels van beneden eerst maar even in de
kerkeraadskamer gezet....
Nu leeft er bij het vriendenbestuur al geruime tijd de wens om voor geïnteresseerde bezoekers naast de
kerkzaal ook andere monumentale delen van het gebouw meer zichtbaar te maken. Ook de
kerkeraadskamer, maar die moet dan natuurlijk wel toonbaar zijn. In de aanloop naar de Open
Monumentendag van september jongstleden hebben enige vrienden daarom in goede samenwerking met
de voorzitter van de kerkeraad en de predikante gepoogd de opslagplaats weer haar oorspronkelijke
karakter terug te geven.

Niet alleen is het na selectie overtollig gebleken meubilair opgeslagen op de zolder, ook zijn de aanwezige
predikantsportretten en gravures herschikt zodat een wat harmonischer beeld is ontstaan. Maar nadien
waren er nog enkele wensen:

5

Als vergadertafel deed sinds jaar en dag een constructie van vurenhout, formica en spaanplaat dienst. Het
tafelkleed dat als cache misère dienst deed, vertoonde inmiddels ook de onuitwisbare sporen van vele
vergaderingen. Het leek wenselijk genoemde tafelconstructie op termijn door een echte tafel te vervangen.
In afwachting daarvan bekostigde onze vriendenstichting een vervangend kleed, dat wil zeggen de stof
daarvoor. Mevrouw Opten bleek bereid daarvan een net tafelkleed te maken.
De volgende wens betrof de predikantsportretten. De aanwezige portretten – ze hingen als na een woeste
rondedans over beschikbare spijkers verspreid- zijn al chronologisch en in het gelid opgehangen. Maar het
leek er wel op dat er sinds het afscheid van dr. Munter in de jaren vijftig geen predikant meer werkzaam
was geweest. Het zou daarom goed zijn de galerij bij de tijd te brengen. Ook daaraan wordt nu gewerkt.
En toen bleek toch ineens een derde wens vervuld te kunnen worden. Onze vriendenstichting kon een
coulissentafel van een passende maat aankopen. De aanwezige spaanplaattafel is dus onlangs vervangen
door een waardiger meubel: een tafel van kersenhout, mahonie gekleurd. Bijgaande opname geeft U vast
een indruk van het resultaat van genoemde veranderingen.
Rienk Bijma

Het poortje van het Juffer Margaretha Gasthuis.
In de Haddingestraat op nummer 21 staat naast de Lutherse kerk een poortje: een gemetselde boog
steunend op een ijzeren balk met een ijzeren hek dat toegang geeft tot het Lutherse gasthuis en het
Lutherzaaltje. Op de steen die in het poortje is gemetseld staat Juffer Margaretha Gasthuis. Deze naam dankt
het gasthuis aan de in 1844 jong gestorven dochter van
de heer J.H. Muller. Hij was betrokken bij de stichting
van het Lutherse gasthuis omstreeks1850. Zijn
dochter Margaretha had haar spaarpot nagelaten aan
de diaconie van de Lutherse gemeente en daarom
werd het gasthuis naar haar genoemd. Later breidde
het gasthuis zich uit: in de jaren ’20 werden de kleine
huisjes en het Lutherzaaltje achter het Juffer
Margaretha gasthuis gebouwd met een gemetseld
poortje dat toegang verschafte tot de nieuwe
bebouwing. Het poortje was voorzien van een houten
deur.
In de jaren ‘90 werd de Lutherse kerk gerestaureerd.
Vanuit Haddingestraat 20 waar ik woon, volgde ik de
werkzaamheden in en aan de kerk aan de overkant. Op
een dag merkte ik dat er aan het poortje van het Juffer
Margaretha Gasthuis werd gewerkt. Het leek wel of
het werd gesloopt. Bij navraag bij de bewoners van het
gasthuis hoorde ik dat de zijkanten van het poortje
werden afgebroken, maar dat de bovenkant zou
blijven. De toegang moest breder worden omdat het
Lutherzaaltje en de achteringang van de kerk
toegankelijk moesten zijn voor rolstoelen. De houten
deur werd vervangen door een zwart geverfd ijzeren
hek met gaatjes, want de toegang moest doorzichtig
worden. De bestuur van de kerk wilde namelijk de
kerk en het Lutherzaaltje gaan verhuren voor
concerten en andere culturele activiteiten. Vandaar het
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belang van de zichtbaarheid. Toenmalige bewoners van het hofje betreurden het plaatsen van het nieuwe
hek.
Voor veel bewoners van de Haddingestraat was de sloop onbegrijpelijk: het gasthuis is een monument, de
monumentale kerk was net zorgvuldig gerestaureerd en nou dit? Bovendien was de oorspronkelijke
opening van het poortje breed genoeg voor het doorlaten van rolstoelen. En overdag als de houten deur
open was, was het Lutherzaaltje heel goed zichtbaar. Ik meldde de sloop bij Heemschut, dacht dat
Heemschut misschien iets aan deze aantasting van het poortje kon doen. Het antwoord van de heer
Barneveld, toen technisch adviseur van Heemschut, was dat het poortje geen onderdeel was van het
monument want het stond niet op de redengevende omschrijving. Bij ieder monument moet worden
aangegeven wat de onderdelen zijn, die beschermd zijn. En het poortje werd helaas niet vermeld bij de
beschrijving van Haddingestraat nummer 21. Het enige wat we konden doen was de publiciteit zoeken
volgens Barneveld. Hij noemde de naam van Edward Houting, die net een boekje over gevelstenen had
geschreven. Misschien kon hij iets doen. Hij kwam meteen kijken en via hem ook Willem Brinkman die
een populaire rubriek in het Nieuwsblad van het Noorden had: ‘Rondje Stad.’ Hij schreef een stukje over
het poortje met een foto van het lelijke hek. Dit stukje werd gelezen door de architect die het
hoofdgebouw van het Juffer Margaretha Gasthuis een aantal jaren daarvoor had gerestaureerd. Hij zocht
mij op en stelde voor een nieuw ontwerp voor een hek te maken dat wel paste bij het Juffer Margaretha
Gasthuis en dit voor te leggen aan het bestuur van de Lutherse Kerk. Hij maakte een mooi ontwerp, maar
dat werd afgewezen door het kerkbestuur.
Een brief over het poortje naar de afdeling monumenten van de gemeente schreef ik tevergeefs. Er kwam
een lijst met handtekeningen van bewoners uit de straat.
Intussen had ik ontdekt dat er geen sloop- en bouwvergunning voor het poortje was aangevraagd. Maar
moest dit wel? Was het poortje wel een gebouw? Na enig onderzoek en contact met de ombudsvrouw
bleek dat inderdaad een sloop- en bouwvergunning verplicht waren. De gemeente legaliseerde daarop de
sloop en verbouwing van het poortje en ik kreeg de gelegenheid alsnog een bezwaar in te dienen. Ik was
niet ervaren in gemeentelijke procedures en regels, maar ik diende een bezwaar in tegen de sloop met de
lijst met handtekeningen. Vergezeld door andere bewoners van de Haddingestraat ging ik naar de
hoorzitting waar ook een bestuurslid van de Lutherse kerk het woord voerde. Zijn argumenten: de
toegankelijkheid van het hofje en de doorzichtigheid van het poortje vanwege de wens de kerk en het
Lutherzaaltje meer bekend te maken als cultureel centrum gaven de doorslag bij de bezwarencommissie.
Na deze uitslag van de hoorzitting hebben de buren die de zware houten deur van het poortje die ze na de
sloop uit de container met bouwafval hadden gehaald en zolang hadden bewaard, hergebruikt.
Nu er plannen in een vergevorderd stadium zijn om het poortje van het Juffer Margaretha te herstellen,
iets wat 20 jaar geleden onmogelijk leek, is het een bijzondere ervaring mee te maken dat het onmogelijke
toch mogelijk kan worden.
Tineke Vooijs
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Terugblik op een kosterstijd: een gesprek met de heer J.J.B. Wegter
Meneer Wegter is een voorkomende man en woont in het noordelijk Eenrum, de plaats met de mooi
gedetailleerde kerktoren. Zijn huis is een typische
vertegenwoordiger van de stijl van de wederopbouw na
de tweede wereldoorlog, en het staat zuidelijk-zonnig aan
de rand van het dorp. Maar eens woonde hij in de
'pastorie' van de Evangelisch Lutherse kerk aan de
Haddingestraat, de woning die men, staande voor en
opziende naar de zwaan, vindt rechts van de
ingangspartij.
Wegter is een echte Hoogkerker, en werd later dus
Groninger. Interessant is dat hij een Duitse dame huwde
die Luthers was. Daar er in Hoogkerk niet een lutherse
gemeente was besloot het echtpaar samen toe te treden
tot de Nederlandse Hervormde kerk.
Wegter werkte op het Academisch Ziekenhuis als
laborant, maar in 1972 lazen hij en zijn vrouw dat de
Evangelisch Lutherse gemeente een koster zocht, en niet
verwonderlijk: mevrouw Wegter (zie foto hiernaast), of
eigenlijk Ruth Magdalena Wörner, had interesse. Zo was
het dat niet zozeer Wegter koster werd, maar zijn vrouw
werd kosteres!
Het gezin woonde van 1972 tot 1987 aan de
Haddingestraat, en maakte diverse predikanten mee, zoals
een koningin meerdere premiers verslijt: dominee Munter
nog enkele jaren, dominee Strasser, en ook dominee
Freytag nog een tijdje.
De woning had een woonkamer en keuken, daarboven
twee slaapkamers en op de tweede verdieping nog eens
twee. Bij de verhuizing van Hoogkerk naar de
Haddingestraat speelde nog wel de kwestie van de hond,
naar later bleek een belangrijk issue! Van oudsher is de gedachte dat een hond niet thuis hoort in een
bedehuis, en er was een tijd dat de hondenslager ook werk had hen uit de kerken te verjagen. De
kerkenraad, echter, ging uiteindelijk akkoord met de entree van gezin mét hond. Dit trouwe gezinslid,
Bianca, heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld en heeft ernstig onheil voorkomen.
Deze geliefde herder(shond) namelijk trad krachtdadig op, op een zondagavond volgend op de nationale
collecte-actie “Kom over de brug”. Voor de grote verbouwing van 1995-98 was boven de dwarsgang
achter de huidige foyer een lichtkap van glas, lopende dus van het begin van de Lutherzaal tot aan de
huidige toiletten. Op de bewuste zondagavond, in den jare 1975, sloeg de hoofdpersoon van dit verhaal,
Bianca, geducht aan. De forse opbrengst van de genoemde collecte was in het kerkgebouw aanwezig. En
werd er in die zeventiger jaren ook al gelekt? In ieder geval waren inbrekers doende het gebouw via het
dak binnen te dringen. En bij het horen van de diepe bastonen van de hond ontstond bij hen onrust: zij
renden in verwarring en in het schemerduister de lichtkap op, braken door het glaswerk, en kwamen ten
val in de gang. Bloedspetters aan de wand getuigden van hun roekeloze handelen, maar de indringers
wisten wel te ontkomen, weer via het dak van de Lutherzaal, en zonder het geld.
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Na het verscheiden van Bianca zagen de heer en mevrouw Wegter uit naar een nieuwe kerkelijk
meelevende huisvriend en zij vonden een aardige, nog anonieme hond. Nu had dominee Strasser in die
tijd een hond genaamd Pardoes, en het kostersechtpaar waardeerde die hond en zijn naam, maar het
begreep dat er niet nog een tweede Pardoes kon komen. Maar ziet: Wegter zag regelmatig bij zijn werk in
het Academisch Ziekenhuis een Poolse patiënt die hem meldde dat “pardoes” in het Pools “zarras” is. En
Zarras werd zijn naam.
Op een nacht werd het echtpaar Wegter 's nachts
gewekt door geblaf van, en andere tekenen van onrust
bij Zarras!. Mevrouw Wegter verliet de slaapkamer om
poolshoogte te nemen, en meneer Wegter liep naar
het waskamertje, dat met een gordijn afgescheiden
was van het slaapvertrek. Direct daarop viel met groot
gedruis, stofontwikkeling en tot hun niet geringe
schrik het kennelijk te zware stucplafond naar
beneden, óók op het bed waar net tevoren twee
mensen sliepen. Wegter wijt dit voorval onder andere
aan de verschijning van de parkeergarage aan de
dwarsstraat en de mee daardoor veel zwaardere
verkeersstromen.
Het was duidelijk dat de kamer moest worden
hersteld, en meteen werd de kerkenraadskamer, die
ook zo een fraai plafond bezat, onder handen
genomen. Het plafond dat scheuren vertoonde werd
verwijderd en vervangen door het huidige, strakke
plafond. Ook werd toen het stoffen behang
aangebracht dat Wegter had gekocht als restantpartij
bij een naburige winkel van sinkel, winkel die nu
bekend staat onder de naam Korenbeurs, ook in de
Haddingestraat. Samen met de heer Nieman,
gemeentelid, plakte Wegter dit behang..
Het is een mooie tijd geweest voor Wegter (zie foto): de
Lutherse liturgie met de grotere rol en deelname van
de gelovigen sprak hem sterk aan. De contacten met
de gemeenten in Duitsland, ook in het
communistische Oost-Duitsland, verbreedden de blik
op kerk en wereld. De verhoudingen met kerkgangers en concertgevers waren hartelijk. Een koster van
een kerk als de onze ziet groten uit de wereld van de muziek. Zo vergeet je niet licht een gesprek met
Gustav Leonhardt, die een heer en een gewoon aardig mens blijkt te zijn, en de akoestiek van de kerk
roemt!
In de tijd van het kosterschap van de familie Wegter was er ook al een maal 's jaars een grote schoonmaak,
verdween een deel van het bankenplan, en was Wegter nog een tijd voorzitter van de 'broederkring'. Nu
nog steeds is hij actief, onder andere in de Historische Kring Eenrum, en in het comité dat ijvert voor het
behoud van de naoorlogse woningen aan de Ds Uilkenstraat. Én, hij mist de contacten met de Lutherse
gemeente, verstrooid als die is over de provincie. “Als je dan weg bent uit de stad en niet meer werkt in de
kerk, dan is het moeilijk elkaar vast te houden,” is zijn verzuchting. “Maar we hebben in de Lutherse kerk
een mooie tijd gehad.”
Ite Wierenga
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“Kerst-CD uit de Der Aa-kerk”
De Lutheranen Bach en Weckmann klinken wonderschoon op een nieuw schijf, ingespeeld door Tymen
Jan Bronda. Naast bekende liedbewerkingen, en “Magnificats” zijn te horen de boeiende, studieuze en
tegelijk doorzichtige variaties die Bach schreef
over het kerstlied “Vom Himmel hoch da komm
ich her”. Dit werk, geleidelijk ontstaan, wordt niet
al te vaak uitgevoerd, maar is nu wel heel
toepasselijk opgenomen: vermoedelijk is de vierde
variatie gecomponeerd voor, en uitgevoerd in een
dienst in de Nicolaikerk van Leipzig op 25
december 1745, om de Vrede van Dresden te
vieren. Een aardigheidje van de meester in deze
vierde variatie is dat hij boven de laatste twee
noten van de melodie zijn handtekening zet, door
de vier opeenvolgende noten B (= bes), A, C, H
(= b) te schrijven.
Het werk wordt mooi geregistreerd gespeeld, en
de vele kleuren van het herstelde Aa-Kerk orgel
komen ook in de andere werken klinkend uit de
verf.
Ite Wierenga

Vanaf eind november kan de cd besteld worden via de LBE ticketservice voor €18,50 (incl.
verzendkosten). U kunt de CD ook bij Tymen Jan Bronda zelf kopen. Dan kost de CD €15.
e-mailadres: info@tymenjanbronda.nl / 06 270 35 682
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CONCERTSERIE “ORGEL ANDERS” 2013/2014
op de vierde vrijdag van de maand

de resterende concerten:
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.

Zwijgende film Lucky Star van Frank Borzage
(1929) in de Lutherse kerk.
Vrijdag 24 januari 2014, 20:15 uur | Joost Langeveld
(improvisaties bij de beelden op orgel). Geregisseerd door
Frank Borzage, met Janet Gaynor, Charles Farrell en Guinn
'Big Boy' Williams
Mary is een jong boerenmeisje die haar liefde Tim ontmoet op
het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Tim gaat
het leger in en vecht in Europa waar hij zwaargewond raakt.
Eenmaal thuisgekomen krijgt hij onmiddellijk bezoek van
Mary. Ze zijn weer snel tot elkaar aangetrokken, maar door
zijn nieuwe handicap durft hij niet zijn liefde voor haar te
verklaren.
Orgel Anders, elke 4e vrijdag van de maand (tenzij anders
vermeld) om 20.15 uur.
Entree: 10 euro (8 euro donateurs, kinderen tot 12,
studenten). In de pauze bieden de Vrienden van de Lutherse
Kerk u koffie/thee aan. Na afloop is er voor ieder in de 'Art
Deco' Lutherzaal een glas wijn.
Zie ook www.svlk.nl onder concerten / orgel anders.
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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 (ING) 2808331
IBAN: NL18INGB0002808331 / BIC: INGBNL2A
KvK-nummer 41011792
website: www.svlk.nl
email: info@svlk.nl
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Deze foto toont de nieuwe tafel in de kerkenraadskamer. Beide foto’s van de tafel zijn genomen
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