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Voorwoord van de redactie
Geachte vrienden van de Lutherse Kerk!
Deze eerste uitgave van het vertrouwde Bulletin verschijnt wat laat, niet door gebrek aan bijdragen, maar
door een overvloed. In de loop van de Brandenburgs Buffet op 9 januari hield de predikante van de
Evangelisch Lutherse gemeente een interessante lezing over de geschiedenis van de kerkelijk
georganiseerde Lutheranen in Groningen. Zij was zo vriendelijk de tekst af te staan voor publicatie in ons
blad, en u zult het verderop in dit nummer aantreffen. In het vorige nummer kon u lezen dat wij als
bestuur lichtelijk stuurloos waren geworden door het aftreden van de voorzitter in het najaar van 2014.
Gelukkig is er een opvolger gevonden in de persoon van Kaarlo Schepel, een zeer kundig organisator, een
zakenman en ook nog Lutheraan! Hij zal in januari beginnen met zijn voorzitterschap, en we heten hem
nu al heel hartelijk welkom. Daartegenover staat het smartelijke gegeven dat Gert Hendriksen zal
vertrekken als penningmeester. Zij zorgvuldigheid en energie zullen pijnlijk gemist worden, en hij heeft
ons nog niet een vervanger aangeboden. We vragen u als lezers dan ook met klem of u ons in contact kunt
brengen met een mogelijke kandidaat-penningmeester!
Zoals sommigen van u zich zullen herinneren werd de vleugel van de Lutherse kerk in oktober 2014, na
een grondige restauratie, weer in volle glorie vierhandig in gebruik genomen. In het volgende nummer van
dit blad zullen we een vraaggesprek opnemen dat Rob Kroes had met de restaurateur, Jaap Walters.
Een prachtig beeld geeft tenslotte het concertprogramma dat ons te wachten staat na de zomer: concerten
gegeven door bekende musici, die om niet werken, en de opbrengsten van de optredens schenken aan de
Stichting die werkt aan de heroprichting van het Schnitger orgel in de Lutherse kerk. Noteert u alvast de
data voor deze evenementen! Bezoekt u een van de concerten dan zult u ook kunnen aanschouwen het
mooi gereconstrueerde poortje tot het gasthuis. Over die poort en haar herstel treft u een bijdrage aan
geschreven door Tymen Jan Bronda.
We danken u en alle donateurs voor uw belangstelling en uw financiële ondersteuning. We hopen dat we
daarop ook in de toekomst een beroep mogen blijven doen.
Met een hartelijke groet, namens de redactie,
Ite Wierenga
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Herstel en restauratie van de gasthuispoort.
Het Juffer Margaretha Gasthuis is sinds 1856 een
gasthuis aan de Haddingestraat van Groningen. Het is
vernoemd naar Margaretha Muller, een dochter van
een van de rentmeesters van de Lutherse kerk. Naast
het gasthuis was het weeshuis van de lutherse
gemeente gevestigd. In 1919 besloot de kerkenraad het
eigen weeshuis als instelling op te heffen: men was er
namelijk al toe overgegaan de in aantal dalende wezen
te plaatsen in gezinnen. Het gebouw werd onderdeel
van het Juffrouw Margaretha Gasthuis, waar zich
ruimtegebrek deed gevoelen. Na machtiging van de
Synodale Commissie werd het weeshuis ingericht voor
vijf appartementen, terwijl het achterhuis van weeshuis
en Gasthuis werd afgebroken om daar en in de tuin
vijf kleine woningen te bouwen.
Zo ontstond in 1923 een ‘hofje’ aan een gangpad vanaf de Haddingestraat. Aan de zijde van de straat werd
een poortje-met-deur gebouwd, waarboven de naam ‘Juffer Margaretha Gasthuis’ werd aangebracht. In
oktober 1923 werden vijf moderne kleine woningen (naar ontwerp van Kazemier en Tonkens, architecten
te Groningen) in gebruik genomen.

tekening architectenbureau
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Bij de laatste restauratie van de Lutherse kerk (voltooid in 1998) heeft men voorzieningen getroffen voor
invalidenvervoer. Het oude poortje is toen ontdaan van zijn stenen boog met als doel de toegang breder te
maken. In plaats van een houten deur met betimmering werd toen ook een gietijzeren hek geplaatst.
Na succesvolle fondsaanvragen door de Vrienden van de Lutherse kerk heeft het huidige Gasthuisbestuur
het herstel van het poortje in gang kunnen zetten. Onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds, het
fonds Stad en Lande en de Gemeente Groningen waren bereid bij te dragen. Op deze wijze kan, zoals we
nu zien, de gehele restauratie/ reconstructie door de fondsen/subsidies worden gedragen.

Het Architectenbureau Urban Climate Architects is bij het herstel
betrokken, in samenwerking met het metselbedrijf van Houten en
bouwbedrijf Plas. Het project wordt aangestuurd door de voorzitter
van de Gasthuisstichting, de heer G. Loots.
In de bijlagen ziet u hoe het proces vorderde, met het uitnemen van
de oude deur/ het oude hek, het maken van een mal voor de
nieuwe boog, en het afmetselen en voegen van het poortje. Op dit
moment is het wachten op een nieuwe houten deur die zoveel
mogelijk aansluit bij hoe die oogde vóór 1998.

De voegen zijn van een speciaal kalksteen cement en liggen als
het ware op de stenen, dus niet alleen ‘ertussen’. Verder is er
tijdens de werkzaamheden nog een correctie geweest van de
grootte van de voeg. Bij het aanbrengen van de nieuwe boog
bleken de voegen aan de bovenronding te groot. Na het
inslijpen van de stenen (de stenen zijn een reproductie van de
oude ‘Groninger steen’) kon dit euvel worden rechtgezet.
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We verheugen ons op het ‘eerherstel’ van de poort en
haar deur, en we willen dat bij de afronding natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
Mede namens het bestuur van het Juffer Margaretha
Gasthuis,
Tymen Jan Bronda

Benefietconcerten ‘Schnitger2017’
In de aanloop naar het Lutherjaar 2017
organiseert de Stichting Reconstructie
Schnitgerorgel Lutherse Kerk Groningen
een tiental benefietconcerten. Diverse
gerenommeerde musici hebben toegezegd
hun medewerking te verlenen. De meeste
concerten vinden plaats in de Lutherse
kerk van Groningen, maar Ton Koopman
speelt in de Martinikerk. De Stichting
Martinikerk Groningen biedt het
kerkgebouw en het orgel hiervoor ‘om niet’
aan, een geweldige geste!
We hopen op een geslaagde reeks met veel
toehoorders, en natuurlijk op een mooi
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eindbedrag dat het huidige tekort voor de reconstructie flink zal kunnen drukken. Lezers, u bent van harte
welkom!
Zondag 6 september 15:00 uur Lutherse kerk.
Tymen Jan Bronda, orgel solo: Sweelinck, Handel, Mendelssohn, Schumann, Franck en J.S. Bach.
Zondag 11 oktober 15:00 uur Lutherse kerk.
Kamerkoor Tiraña Groningen: Lassus, Sweelinck, De Morales, Charpentier en meer.
Vrijdag 13 november 20:15 uur Lutherse kerk.
Jochem Schuurman, orgel en Saleem Khan, trompet en natuurtrompet.
Zondag 21 februari 2016 15:00 uur Lutherse kerk.
Erwin Wiersinga, orgel solo: Populaire werken uit de Frans en Duitse Romantiek.
Woensdag 15 juni 2016 20:00 uur Martinikerk.
Ton Koopman, orgel solo.

Entree: €15 (Alle inkomsten komen ten goede aan de geldwerving voor het nieuwe barokorgel, waarvan de realisering wordt
verwacht in oktober 2017). De concerten duren ruim een uur, er is geen pauze.
Voor meer informatie: zie www.schnitgerorgel2017.nl en / of www.svlk.nl.
Namens de Stichting Reconstructie Schnitgerorgel Lutherse kerk Groningen,
Jan Willem van Willigen

Kleine Kroniek van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Groningen
Het verhaal van het kerkgebouw van de Lutherse Gemeente heb ik menigmaal verteld, maar deze keer
gaat het niet over de geschiedenis van het gebouw, maar over de geschiedenis van de gemeente. Een
gemeente die haar wortels in de geschiedenis heeft, ruim voordat deze kerk gebouwd is. Ik zal u
meenemen in het eigenlijke verhaal, een gang door de geschiedenis met hier en daar een highlight of een
schokkend of intrigerend verhaal.
Ik put uit een aantal boeken die in de vorige eeuw verschenen, allereerst het laatste, of eigenlijk het jongste
boek dat over de geschiedenis van deze gemeente is verschenen is. Het is van de hand van Professor G. J.
van den Berg. Hij coördineerde de restauratie van de kerk en schreef een boek dat op 29 augustus 2004
verscheen bij de heringebruikneming van het gerestaureerde van Oekelenorgel. Dit boek heeft als focus
meer de geschiedenis van het gebouw, en daaraan ondergeschikt vertelt het ook iets over de geschiedenis
van de gemeente.
In 1982 verscheen ‘Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen’, een
bundeling van de stukjes die J. Jans over vele jaren verspreid, al vanaf de jaren vijftig, in het gemeenteblad
Opbouw had geschreven.
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Daarvóór moeten we teruggaan naar het jaar 1924, want toen verscheen ‘Geschiedenis der EvangelischLuthersche Gemeente te Groningen’ door W.J. Manssen. W.J. Manssen was de zoon van ds. Manssen, en
hij groeide op in Groningen; vandaar zijn belangstelling voor deze gemeente.
Overigens: we leven in onze samenleving heel sterk met de gedachte dat alle vooruitgang verbetering is.
Maar bij de historische boeken is het me vaker opgevallen dat de kwaliteit van de boeken rond 1900 veel
beter is dan in onze tijd. Met name de bronnen komen uitvoerig aan de orde, iets waar men in latere tijd
vaak geen geduld meer voor lijkt te hebben.
In den beginne – het begin
Ja, dat is namelijk een vraag: Wanneer begint een gemeente te bestaan? Is dat het moment dat de gemeente
een kerkenraad heeft? Is dat het moment dat een gemeente een eigen predikant beroept? Of is dat het
moment dat men een eigen gebouw betrekt? Of is het wanneer men als gemeenschap geregeld samenkomt
rond Woord en Sacrament?
We beginnen in het jaar 1601.
In dat jaar werd in een raadsbesluit van 7 september “met boete bedreigd een ieder, die zijn huis of eenige
plaats ter beschikking stelde aan Roomschen, Doopsgezinden of wie dan ook, tot het houden van
godsdienstige samenkomsten en vergaderingen.”
De formulering ‘of wie dan ook’ werd door de lutheranen gelezen als een ‘aanwijzing’ dat toen al de
Lutheranen in Groningen godsdienstige samenkomsten hielden. Dat is naar mijn mening wel een stukje
inlegkunde, maar de vraag is en blijft gerechtvaardigd, wie met deze zinsnede ‘of wie dan ook’ bedoeld zijn.
In de tijd dat men nog geen eigen predikant had kwam men op zondag bij elkaar om te bidden, te lezen en
te zingen. Om de drie maanden werd een predikant uit Oost-Friesland uitgenodigd om het Heilig
Avondmaal te bedienen, zo weten gemeenteleden over die tijd te vertellen. (Een predikant heeft deze
mondelinge overlevering later opgetekend.) Om de kosten van de overkomst van een predikant uit OostFriesland te betalen werden er vrijwillige bijdragen ingezameld.
Omdat het begin van deze gemeente in de nevelen van verboden huisdiensten verborgen ligt, heeft de
lutherse gemeente Groningen later haar begin met het Lutherjaar verbonden. Zo werd in 1917, op 31
oktober, 4 eeuwen hervorming en tegelijk 3 eeuwen lutherse gemeente Groningen gevierd. Geheel in die
lijn zullen wij in 2017 niet alleen vijf eeuwen hervorming maar ook vier eeuwen bestaan van de lutherse
gemeente Groningen vieren.
Uit het groepje dat in het begin van de 17e eeuw samenkwam voor vieringen is geleidelijk aan een
gemeente ontstaan met een kerkenraad en een eigen predikant. In 1643 bericht de Hervormde kerkenraad
aan de regering der stad ‘dat een Lutherse predikant zich te Groningen bevond en daar nu en dan dienst deed.’ Dit is
dus het eerste schriftelijke bewijs van het bestaan van iets van een lutherse gemeente in de stad. In 1650
werd nog een zekeren Daniel Clossewender aan den lijve gestraft en boven de Poelepoort gevangen gezet
wegen diensten door hem in hunne vergaderingen verricht.
De eerste vaste predikant was Bernardus Uphof, die van 1659 tot 1662 de gemeente diende. Hij is de
eerste naam die verschijnt op het predikantenbord zoals het in de kerkenraadskamer hangt, en we zien dat
voor de naam van Uphof het verkeerde jaartal staat! 1664 is het jaar dat zijn opvolger werd benoemd.
Vanaf het moment dat de gemeente een eigen predikant heeft vinden we ook ‘bedelbrieven’, dat wil
zeggen verzoeken om steun, gericht aan het Amsterdamse Consistorie; die brieven zijn te vinden in het
archief aldaar.
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Kirchenhaus
Ergens vóór 1664 is ook het zogenaamde “Kirchenhaus” ontstaan, want die naam duikt ineens in de
boeken op. Dit ‘kerkehuis’ stond in de Kostersstraat bij de Kostersgang – dus bij de Rademarkt, waar het
politiebureau nu staat - en bestond uit verscheidene kamers die met de groei van de gemeente waren
samengevoegd.
Na het vertrek van de tweede predikant, Esaias Viccius, die van 1665-1668 de gemeente diende, volgde
een periode van tweedracht die van 1668 – 1671 duurde. De twee partijen die tegenover elkaar stonden
hadden elk een eigen predikant: de ene Julius Caesar, de andere Bernardus Poppelman. Beide partijen
hadden ook elk een eigen plaats van samenkomst. De tweestrijd eindigde toen Bernardus Poppelman
stierf en ds. Caesar uit stad en land verbannen werd vanwege zijn problematisch gedrag.
Het is niet duidelijk waarom op ons predikantenbord alleen Julius Caesar is genoemd en Bernardus
Poppelman ontbreekt.
De rust in de gemeente keerde weer toen Alkenius (Alke) Henricus van Norden werd beroepen. De
onrust kwam nu echter van buitenaf, vanwege de belegering van de stad door de bisschop van Munster, in
het rampjaar 1672. De algemeen gevoelde nood van de belegering stemde tot verzoening. Tijdens de
belegering heeft de predikant zich ingezet voor de gewonden. Ook het ‘Kirchenhaus’ leed schade door
bombardementen van ‘Bommen Berend’ zoals de bisschop in de stad genoemd wordt. Het is aan de
voortreffelijke verdediging van de stad door generaal Rabenhaupt en zijn lutherse (!) huursoldaten te
danken dat de stad stand hield en niet werd geplunderd. Aan de kant van de bisschop raakte de legerkas
leeg en hij kon zijn huursoldaten niet meer betalen. Toen sloeg het krijgsvolk aan het muiten, en zo
eindigde het beleg van Groningen.
Het heeft vermoedelijk met de aanwezigheid van de lutherse soldaten in de stad te maken dat de
lutheranen hierna relatieve godsdienstvrijheid ervaren. In Amsterdam hoorde men zelfs in 1673 vertellen
dat de gemeente Groningen schier dagelijks in ledental toeneemt!
Deze groei bracht ook zo zijn problemen met zich mee. Er ontstond een twist ‘die zijn oorsprong had in
verschil van nationaliteit der leden, van wie zoowel de Duitschers als de Nederlanders het evangelie wilden hooren verkondigen
in hun eigen taal.’ Noch een commissie vanuit Amsterdam samengesteld in 1681, noch het beroepen van
een tweede predikant, die Duits was - ds. Enno Ewen van Esens - in 1683, bracht rust. Pas na
bemiddeling van Synodale Commissarissen werd de vrede in 1686 hersteld.
Kerk en Staat
In 1685 ontving de kerkenraad het bericht dat men vrijheid van godsdienst kreeg. Daaraan waren wel
enkele voorwaarden verbonden, waarvan één bepaalde dat een te beroepen predikant nu eerst de
instemming van het stadsbestuur nodig had. Er werd een Reglement van twaalf artikelen
overeengekomen.
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Nu was het ‘Kirchenhaus’ zwaar beschadigd en ook te klein geworden. De kerkenraad vroeg dus
herhaaldelijk om toestemming om een nieuw kerkgebouw te mogen bouwen. In 1694 verkreeg de
kerkenraad tenslotte toestemming om een kerkgebouw in de Haddingestraat te zetten. Van de buitenkant
van deze schuilkerk hebben we geen afbeelding anders dan een tekening die de situatie vóór 1874
weergeeft.

Dankzij giften uit binnen en buitenland, merendeels uit het buitenland, kon deze kerk gebouwd worden.
De preekstoel is even oud als de kerk. Hij is een geschenk van de toenmalige jeugd, van de ‘soons en dochters,
knegten en maiden’.
Ds. Brun, die van 1693, dus voor de bouw van de kerk, tot 1742 de gemeente gediend heeft, werd aan het
einde van zijn loopbaan regelmatig ziek, waardoor er behoefte ontstond aan een tweede predikant naast
hem. Deze tweede predikant zou Anthon Gottfried Dreas worden uit Rijpe in Oost-Friesland.
Manssen schrijft in zijn boek ‘Geschiedenis der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Groningen’, ‘Hoog
waren aangaande hem de verwachtingen gespannen. Maar met zijn komst had men het paard van Troje binnengehaald. Toen
hij heenging, was de gemeente niet ver van haar ondergang.’
Er volgen drie roerige jaren, waarover een boekdeel zou zijn te vullen.
Het Amsterdamse Consistorie, dat bereid was met een flinke som bij te dragen aan de kosten voor een
tweede predikant, wilde eerst even informeren, en rekenschap vragen over iets wat het ter ore was
gekomen. Wat was het geval?
Ds. Dreas had - hetzij met, hetzij zonder toestemming van de kerkenraad - goedgevonden dat een rede
was gehouden door ‘zeker Duits Graaf, genaamd Zinzendorff’, die op een zeer vreemde wijze het character van een
public Leeraar aangenomen, en onder zijn Rechtsgebied een wondervormige gemeente gesticht heeft, een man met grove
Piëtistische en andere gevaarlijke grondbeginzelen ingenomen’.
Deze Graaf Zinzendorff is de stichter van de Herrnhuter broedergemeente, de evangelische
broedergemeente waarmee we in deze tijd warme oecumenische contacten onderhouden.
De kerkenraad antwoordt het Amsterdamse consistorie, dat deze graaf maar een kleine redevoering van
een half uur heeft gehouden en de preekstoel niet heeft beklommen. Zeker is dat Zinzendorff hier in deze
kerk gesproken heeft. De kerkenraad schaarde zich met dit antwoord dus achter ds. Dreas.
Maar de twijfel aan Dreas’ orthodoxie was gezaaid. Herhaaldelijk werd hij vervolgens gevraagd zijn
handtekening te zetten onder de kerkelijke ordonnanties. Twee keer stelde hij het uit en later wilde hij het
sowieso niet meer doen, omdat ook eerdere predikanten hiertoe niet verplicht waren, maar uiteindelijk
draait hij bij en verklaart hij bereid te zijn deze te ondertekenen.
Ondertussen hadden enkele gemeente- en kerkenraadsleden bij het Amsterdams Consistorie een klacht
ingediend. Zo verschenen gecommitteerden van het Amsterdams Consistorie ten tonele die de zaak
moesten onderzoeken.
Er bleken uiteindelijk maar twee klagers te zijn, en ds. Dreas werd over alle geruchten ondervraagd.
Uiteindelijk stelde de commissie dat Ds. Dreas door te hoge verwachtingen en succes overmoedig was
geworden en zich sterk door het Piëtisme liet beïnvloeden. Dreas beloofde zich aan de kerkorde en aan de
belijdenisgeschriften te houden en daarmee was de kous af en volgde een verzoeningsmaaltijd. Helaas
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sloeg bij het daadwerkelijke ondertekenen van de kerkorde de vlam in de pan en laaide de discussie weer
op. Maar goed, de kerkorde werd wel getekend.
Iets meer dan een jaar later ontstaat er weer onenigheid over de leer van ds. Dreas. Nu wordt er door de
overheid (sic!) een classicale vergadering bijeengeroepen. Gecommitteerden vanuit Amsterdam, Deventer,
Leeuwarden en Zwolle komen hiervoor naar Groningen. Ze merken ds. Dreas aan ‘als een Huirling, dien niet
regtsinnig nog suiver in de Leere van onse Kercke en daarom ook niet waardig is, het Woordt … te verkondigen en de
Heilige Sacramenten in onse Lutherse Gemeenten te bedienen.’ Hij wordt dus uit het ambt gezet. Althans dat dacht
de gemeente. Maar toen dit besluit aan het stadsbestuur werd gemeld, werd het nietig verklaard omdat
volgens het stadsbestuur de classicale vergadering haar boekje te buiten was gegaan. Hoewel in het gelijk
gesteld, beseft ds. Dreas dat zijn positie in de gemeente onhoudbaar is geworden, en gaat hij over naar de
gereformeerde religie en daar wordt hij met open armen ontvangen. Met ds. Dreas verlieten ook een
aantal, soms aanzienlijke leden de gemeente, wat ook een financiële aderlating betekende.
Predikanten
Zijn opvolger, ds. Mulder, bracht rust in de gemeente en sommige leden keerden weer terug. Toen ds.
Mulder vertrok en kort daarna ds. Brun overleed (die de gemeente bijna 50 jaar heeft gediend), was de
gemeente dus vacant. Er werd eerst een Nederlandse predikant gezocht, en toen men die niet kon vinden
werd uit Oost-Friesland ds. Muller benoemd.
Het waren een rustige 30 jaren die ds. Muller in deze gemeente stond. Maar financieel had de gemeente
het moeilijk. Zo werd onder meer ook besloten dat men om lid van de kerkenraad te kunnen worden een
vaste zitplaats diende te hebben. In 1752 werd besloten dat dit ook voor oud-leden van de kerkenraad
gold; deden zij dit niet, dan werden zij niet meer ter vergadering uitgenodigd.
In 1765 stelde boekhouder Lange voor om naast Muller een Nederduitse predikant te beroepen. De
redenen die tot dit voorstel noopten waren:
1e “dat het gros der gemeente, voornamelijk de inboorlingen en het jonge volk, in de Hoogduitsche taal geheel onkundig was
en dus in die taal niet kon worden onderwezen en gesticht”, en
2e “dat de gemeente bij het Hoogduitsch niet groeien en bloeien kon en velen klaagden dat zij ds. Muller niet wel verstaan en
dus weinig nut en stichting in de kerk konden hebben.”
Na wat discussie kon in 1767 een tweede predikant worden beroepen. Dat werd uiteindelijk ds. Ritter, een
Duitse predikant die in zijn beroepsbrief werd verplicht in het Nederduits te prediken. Later, toen ds.
Muller niet meer leefde werd hem gevraagd om ‘om en om’ in het Duits en Nederlands te preken. Tien
jaar later vertrok hij naar Paramaribo, Suriname.
De kerkenraad heeft in die tijd ook besloten om het “liederboek voor eeuwig vast te stellen zodat geen predikant
noch enige kerkenraad hier verandering in zou kunnen brengen”. Zo een hoogmoed komt zeker voor de val, zo
wijst ook de recente geschiedenis weer uit, met de invoering van al weer een nieuw liedboek in 2013.
Op ds. Ritter volgde, na ds. Reuter die hier maar twee jaar stond, ds. Sander. Door ds. Sander werd in
1790 het ‘grote zegel’ ter vervanging van het ‘kleine’ zegel aan de gemeente geschonken. Zowel het oude
als het nieuwe zegel geeft de wonderbare visvangst weer. Jezus is aan de stralenkrans te herkennen. Het
nieuwe zegel heeft ook een randschrift in afkortingen: ‘zegel van de gemeente der onveranderde
Augsburgse geloofsbelijdenis in Groningen’.
Wat mij op valt is dat het oude zegel geen enkele verwijzing naar ‘lutheranen’ of ‘Groningen’ bevat.
Misschien dateert het dus nog uit de tijd dat de lutheranen niet openlijk erkend waren. In 1790
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was zo iets al lang niet meer nodig en kon men zelfbewuster en openlijker gaan optreden.
Spoedig na de komst van ds. Sander werd de zondagse morgendienst in plaats van om half negen om
negen uur gehouden, en vanaf 1785 wordt de oblaat bij het Avondmaal vervangen door brood.
In 1798 had de lutherse gemeente 867 zielen. Oecumenisch gezien is het ook opmerkelijk dat in 1810,
toen de gemeente vacant was, het mogelijk was dat een doopsgezinde predikant de diensten waarnam.
Ds. Verweij werd in 1811 bevestigd. Gedurende zijn werkperiode ging men ertoe over zittend deel te
nemen aan het avondmaal, in plaats van staande, zoals tot dan toe het gebruik was.
In 1874 werd het voorhuis met een verdieping verhoogd waardoor er daar ook ruimte kwam voor de
huidige kerkenraadskamer. In 1877 trad ds. Grottendieck aan. Hij bepaalde dat de doopbediening één keer
in de maand, na de dienst, om 12 uur plaatsvond. Ook werd er twee keer per jaar Avondmaal gevierd. Eén
keer op palmzondag en de tweede keer in advent. Vrij snel echter werd het avondmaal ook weer op
Goede Vrijdag gevierd en vond op Palmzondag de bevestiging van nieuwe leden plaats.
Ds. Grottendieck heeft een naamlijst van de predikanten opgesteld, waarop het predikantenbord is
gebaseerd. Hij heeft ook een lijst van alle kerkenraadsleden vanaf 1696 samengesteld, maar deze is helaas
zoekgeraakt. Van de op hem volgende predikanten wordt weinig vermeld. Wel wordt verslag gedaan van
bouwactiviteiten, en van de vervanging van het orgel.
De Lutherzaal
Toen kwam Schade van Westrum! Hij heeft twee keer in deze gemeente gestaan. Hij trok met zijn preken
in vrijzinnige trant veel leden, ook uit andere kerken. In zijn tweede periode werd de Lutherzaal gebouwd
als een zaal van de vereniging van vrijzinnig-Lutheranen. Hoewel in aanleg een zaal van de vrijzinnigLutheranen, werden in het Lutherzaaltje – zoals het toen genoemd werd - ook alle gemeenteavonden
gehouden.
In de tijd voor de oorlog was de Lutherse gemeente een zeer vrijzinnige gemeente. Ds. Munter begon als
vrijzinnig predikant, en hij ging met de ontwikkelingen van de Lutherse kerk mee in de liturgische
beweging. Hij introduceerde de liturgische vernieuwingen in deze gemeente, wat hem door sommige
gemeenteleden kwalijk genomen werd.
Laten we nu tenslotte heel kort een sprong naar het heden maken. Die liturgische beweging zette door, en
daarmee ontstond een veel grotere rol voor de muziek, die uitmondde in het beleggen van
cantatediensten.
Wat het verhaal laat zien is dat er, met ups en downs, al bijna vier eeuwen lang een lutherse gemeente in
Groningen bestaat. Toen ik in 1996 hier predikant werd, was men niet zo zeker van de toekomst. “Ja, over
vijf jaar zijn we er denk ik nog wel, maar over tien jaar, dat weet ik zo nog niet,” werd tegen me gezegd.
Dat gaf uitdrukking aan het gevoel van die tijd. Maar nog steeds zijn op velerlei manieren mensen bij deze
gemeente betrokken. We hopen dan ook in 2017 groots het 400 jarig bestaan van deze gemeente te mogen
vieren.
Susanne Freytag
predikant Ev.- Lutherse Gemeente
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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
IBAN: NL18INGB0002808331
KvK-nummer 41011792
website: www.svlk.nl
e-mail: info@svlk.nl
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