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Voorwoord van de redactie
Geachte vrienden van de Lutherse Kerk!
In het eerste half jaar van 2016 was er weer veel te doen rond de oude schuilkerk aan de Haddingestraat.
Het jaar begon al feestelijk met het voor velen van u vertrouwde Brandenburgs Buffet. In dit nummer van
Bulletin vindt u een korte terugblik op die avond in januari. Het is geschreven door de voorzitter van de
kerkeraad, Jan Hovy, en zijn mooie bijdrage gaat meer nog in op het inspirerende karakter van zo een
bijzondere avond. Voor gebruikers en omwonenden van het lutherse gebouwencomplex was er ook nog
feestelijk nieuws: de aanvraag tot (hoog)bouw achter de kerk, voor Bulten kamerverhuur, is afgewezen.
Nieuw is een initiatief van onze voorzitter, Kaarlo Schepel, om voor geïnteresseerden een reis naar het
land van Luther, Buxtehude, Bach en Handel te organiseren in samenwerking met onze vriendenstichting. Een korte maar boeiende levensschets van Kaarlo Schepel vindt u ook in het Bulletin.
De muziek speelt nog altijd een grote rol in de wereld van –de theologie van – Luther. De serie
benefietconcerten van dit seizoen ten bate van de reconstructie van het Schnitgerorgel werd afgesloten
met een mooi recital gegeven door Ton Koopman. De Martinikerk was goed gevuld, en de organisatoren
zijn Koopman en de andere concertgevers zeer erkentelijk voor hun inspanningen voor de realisering van
dit grote orgelproject. Een recensie van de Groningse musicoloog Paul Herruer geeft een goede indruk
van het prachtige concert.
Marlies Petter, die namens de Binnenstadskerken verantwoordelijk was voor verhuur van de lutherse kerk,
is dit jaar opgevolgd door Sietske Marchand. Wie zij is en hoe het werk dat zij doet is, dat vertelt zij zelf in
een klein portret.
Kort geleden heeft da. Susanne Freytag laten weten dat zijn een beroep heeft aangenomen naar het zuiden
van het land. Haar vertrek betekent een eind aan de samenwerking tussen de Stichting Vrienden en haar
als vertegenwoordiger van de kerkelijke gemeente. We hopen dat zij een goede werkkring zal krijgen
beneden de rivieren, en dat de gemeente en wij, achterblijvers, een even deskundige en actieve opvolger
zullen kunnen krijgen.
Ook ditmaal weer een woord van dank! Dank aan onze sponsoren, en aan u, donateurs van de Stichting,
voor uw belangstelling en uw financiële ondersteuning. Ons donateurenbestand is licht stijgend, en graag
geven we u nog een suggestie door van een der nieuwe leden. U kunt een vriend of familielid op zijn of
haar verjaardag donateur maken, en zij ontvangen meteen een paar oudere nummers van het Bulletin, en
krijgen uitnodigingen voor evenementen die de Stichting organiseert.
Met een hartelijke groet namens de redactie,
Ite Wierenga
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Belangenloosheid
Met plezier kijk ik terug op het Brandenburgs Buffet. Op zaterdag 9 januari 2016 verzamelden zich zo’n
honderd mensen in de Lutherzaal om met elkaar de goede wensen voor het nieuwe jaar te delen. Het was
een sfeervolle, gezellige bijeenkomst. Aan het slot van de avond stroomde de kerk vol met concertgangers
voor de prachtige muziek van Bach uitgevoerd door het Luthers Bach Ensemble. Voor het heerlijke buffet
was er een interessante
lezing door Ite Wierenga,
met beeld- en
muziekmateriaal, over het
vijfde Brandenburgse
Concert. Het heerlijke
buffet werd geleid door
tafeldame Betty Knigge, en
zij verrichtte wonderen van
organisatie en coördinatie,
terwijl de vrijwillig
ingebrachte gerechten tot
een bijzonder smaakvolle
maaltijd leidden.
Het bijzondere van deze
jaarlijkse bijeenkomst is dat
het één van de schaarse
momenten is dat allen die
verbonden zijn met de
Lutherse kerk elkaar ontmoeten.
Gjalt Loots (voorzitter St. Juffer Margaretha Gasthuis) en Betty Knigge (tafeldame)
Leden en bestuur van het
Luthers Bach Ensemble, leden en bestuur van de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk, bestuur en
bewoners van het Juffer Margaretha Gasthuis, bestuursleden van de Exploitatiestichting en natuurlijk
leden en belangstellenden van de Lutherse Gemeente.
In dit verband schoot mij het geloofsartikel over ‘de gemeenschap der heiligen’ te binnen. Tijdens een
gespreksavond in Huizinge onlangs vertelde een jonge deelnemer dat dit artikel hem de meeste steun bood
in zijn geloof. De kerk als het lichaam van Christus, de gemeenschap der heiligen: het zijn grote woorden
waarmee we niet dagelijks verkeren. Het zijn ook woorden die voor sommigen inhoudsloos zullen zijn.
Toch zijn ze misschien minder verheven dan wij denken. Tijdens een kerkdienst of –zoals recent- tijdens
het Brandenburgs Buffet kan soms een flard zichtbaar worden van wat je de gemeenschap der heiligen
zou kunnen noemen.
De kerk is – naast het gezin- een van de weinige plekken waar we zonder eigen belang samen komen. In
vrijwel alle maatschappelijke verbanden heerst de wet van de economie, van de concurrentie, van de
macht. Het is ook niet een plek waar we primair een ideëel doel nastreven, zoals bij natuurbehoud of in de
cultuur. Dat we op zondag samen komen dient geen doel, althans geen doel zoals we dat definiëren in
blauwdrukken, beleidsplannen en idealen.
Die vorm van leegte die eigen is aan de kerk zou je als haar zin kunnen zien. Het is een vorm van
belangenloosheid. Te midden van het militaire en politieke geweld in de wereld en te midden van de
prikkels van de consumptiemaatschappij is de kerk misschien de enige plek voor mensen om zonder
belangen bijeen te komen.
De Anglicaanse dichter T.S.Eliot zegt in zijn ‘Four Quartets’ naar aanleiding van een bezoek aan een oude
kapel: ‘’You are not here to verify, instruct yourself, or inform curiosity or carry report”. (“Je bent hier niet
om te verifiëren, bij te leren, aan je nieuwsgierigheid te voldoen of verslag uit te brengen’). En hij vervolgt
dan: “Je bent hier om te knielen waar het gebed gelding heeft”. Wat mij betreft kan ik het beste bidden
samen met anderen. In de kerk dus. Zonder belang. Zo was voor mij ook het Brandenburgs Buffet- hoe
vreemd dat ook mag klinken- een vorm van gebed. Een flard gemeenschap der heiligen.
Jan Hovy
voorzitter kerkeraad Lutherse Gemeente
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Kamerverhuur in een kwetsbare binnenstad
In april van dit jaar speelde een belangwekkend conflict voor de bewoners van de Haddingestraat, en
zeker voor hen die aan de westzijde wonen zoals de bewoners van het gasthuis. Bulten Kamerverhuur had
aanvankelijk van de gemeente Groningen vergunning gekregen achter Haddingestraat 17 een in die
omgeving detonerend hoog bouwwerk te zetten. Omwonenden protesteerden, en B en W trokken
gelukkig de vergunning in. Maar de projectontwikkelaar oordeelde, niet geheel ten onrechte, dat dit beleid
niet bepaald consistent is. Bulten slankte het plan wat af, en diende een nieuwe aanvraag in. Een goed ding
is dat het verzet tegen het steeds voller en hoger bouwen in de binnenstad ondertussen zo sterk is
toegenomen - mede dank zij de inspanningen van de Stichting Vrienden van de Stad Groningen- dat deze
aanvraag ook werd afgewezen. Uiteindelijk kwam het conflict voor de bestuursrechter, die nu heeft
uitgesproken dat de vergunning terecht is ingetrokken. Waarvan akte!
Ite Wierenga
met dank aan Menno Hoexum, aan wiens artikel we deze informatie ontleenden

Een nieuwe voorzitter
Kaarlo Veikko Schepel (Finse voornamen,
Groningse achternaam) werd geboren als derde van
acht kinderen in het voorlaatste oorlogsjaar (1944)
uit ouders die elkaar als arts/verpleegster via het
Rode Kruis in Finland tijdens de winteroorlog
hadden ontmoet. Uitgebreide familie in Finland,
waaronder een broer.

jaar in Zuid-Oost Azië.

Luthers gedoopt (vanwege moeder) en opgegroeid
in Hilversum en Beverwijk. Mede vanwege Finse
grootvader die zendeling was in Japan, 3 jaar studie
theologie in Amsterdam (UvA – niet afgemaakt).
Daarna 30 jaar een zeer gevarieerde carrière in het
buitenland, waarvan ruim vijf jaar als zeeman
(uiteindelijk 2e machinist), en vervolgens liefst 25

Werkte een aantal jaren voor Franse, Japanse en Duitse multinationals (Hong Kong) maar besloot op zijn
40ste solo te gaan als zakenman (vertaalbureau, beëdigd vertaler, journalist, uitgever van boeken,
makelaarskantoor e.d.). Verdienstelijk schaker: was 14 jaar schaakcorrespondent voor de South China
Morning Post en Window Magazine (Hong Kong). Vertegenwoordigde Hong Kong als speler en
gedelegeerde op o.a. acht Schaakolympiades.
Sinds 2000 terug in Groningen als schaakgroothandelaar en schaakondernemer. Al een paar jaar met
(semi-)pensioen. Vrijwilliger binnen de gevangenissen – laatste vijf jaar wekelijks in de P.I. Leeuwarden.
Voorzitter van de SVLK voornamelijk omdat hij de oudste in het bestuur is. Lid van de Lutherse
gemeente Groningen, woont in de diaspora (Warffum). Getrouwd, twee studerende kinderen. Hobby’s:
tuinieren, lezen, (klassieke en kerk-) muziek, wandelen, fietsen, reizen en schrijven. Auteur van
wandelboeken (Hong Kong) en schaakboeken, alle in de Engelse taal.
Nog twee ambities:
a) gezond de oudste van zijn familie te worden;
b) nog veel benefietreizen te organiseren voor de SVLK – Luther-Bachreizen (zie ook hieronder)
Kaarlo Schepel
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Luther-Bachreizen - Pelgrimsreizen vooral voor Protestanten en de oecumene
Rooms-katholieken hebben eeuwenlang veel werk gemaakt van pelgrimsreizen naar Lourdes, Rome en
plaatsen waar lokale heiligen lagen begraven en werden geëerd – en dat al vanaf de 5e eeuw. Zeker nu de
kerkgang in Nederland sinds 1970 vrij dramatisch onder
druk staat, is mijn ervaring dat bezoek aan de plaatsen waar
de Reformatie begon en gestalte kreeg voor Protestantse
gemeenten een voortreffelijke manier is om meer inhoud te
geven aan het geloof, en een uitgelezen gelegenheid vormt
om elkaar beter te leren kennen. Van 2001 tot 2003
organiseerde ik zo’n 25 Luther & Bachreizen naar
omliggende landen - alle reizen met een combinatie van
religieuze, muzikale en culturele thema’s. En op elke reis
gingen behalve reisleiding ook een of meer theologen,
organisten en kunsthistorici mee. De bedoeling is dat we
deze reizen nu continueren met het oog op onder andere
het Lutherjaar 2017.
Onze komende Lutherreis (met een vleugje Bach) in
oktober 2016, en een aantal andere reizen gepland voor
2017 – dat wil zeggen, minimaal 3 Lutherreizen elk met een
ander accent – zullen dus worden uitgevoerd zonder
winstoogmerk. Eventueel gemaakte winst van de meeste
van deze reizen komt volledig ten goede aan de Stichting
Vrienden Lutherse Kerk (SVLK). De Hervormingsdagreis (donderdag 27 oktober t/m woensdag 02
november 2016) begint in Groningen, en voert voornamelijk naar Sachsen-Anhalt. Zo bezoeken we onder
meer Magdeburg, Eisleben, Mansfeld, Torgau, Wittenberg, Köthen en Stolberg. Omdat we met
vrijwilligers werken worden alle reizen uiterst concurrerend aangeboden. En ht is ook nog een uitgelezen
kans voor U om bij te dragen aan de reconstructie van het Arp Schnitgerorgel (1699/ 1717).
Meer details kunt u verkrijgen via telefoon 06-12035677 of via de website www.lutherbach.nl en het
mailadres info@lutherbach.nl.
Kaarlo Schepel

Een nieuw gezicht in de Lutherse Kerk
In april van dit jaar trad bij de Binnenstadskerken een
ondernemende en energieke nieuwe medewerker aan. Zij heet
Sietske Marchand-Westerhof (*1981, Nijega) en haar
werkplek is het kantoor in de Martinikerk met het prachtige
uitzicht over het kerkhof. Naast Jan Haak, Antoine van der
Meer en Hans van der Zee is zij ook een vaste kracht, maar
haar werkterrein is vooral promotie en verhuur van de
Nieuwe Kerk en de Lutherse Kerk.
Mag ik u tutoyeren, nu we elkaar al een tijdje kennen, mevrouw
Marchand?
Ja natuurlijk.
Hoe kwam je aan deze mooie werkplek?
Een vriendin wees me op de vacature, en ik meldde me
meteen, en kreeg een uitnodiging voor een gesprek. De heren
hebben mij gewogen en niet te licht bevonden. Een aardige
bijkomstigheid is dat Jan Haak en ik elkaar wel eens gezien
hadden in de kerkdiensten van de Nieuwe Kerk.
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Wat maakte en maakt jou geschikt voor deze baan, zou je zeggen?
Ik heb na het HAVO een opleiding voor toerisme gedaan, en in dat veld heb ik ook gewerkt. Reizen
organiseerde en leidde ik wel. In Vinkhuizen deed ik een tijdlang het beheer van het wijkcentrum en
coördineerde ik activiteiten. Ik heb zelfs in de zogeheten outdoor branche gewerkt. Ik denk dat die
verschillende ervaringen me wel veelzijdig en flexibel hebben gemaakt.
Is dat nodig in je huidige baan, die flexibiliteit?
En of. Ik fiets behoorlijk wat af, tussen de drie kerken. En coördineer op de verschillende locaties de
activiteiten. Er is een poule van zo’n dertig evenementenbegeleiders die we steeds voor een evenement
inzetten. Wat de Haddingestraat betreft: daar willen we graag wat aanpassingen doen zodat er voor zowel
de vaste als de incidentele huurders betere voorzieningen zijn. Naast het behoorlijke aantal vaste huurders
is er nu ook een toename in incidentele verhuur. We zijn nu bezig, bijvoorbeeld, met aanpassingen in de
foyer, bezig met andere en betere opslagruimte, en er is ook weer een derde, mooie Art Deco tafel
aangeschaft.
Moet je daar ook schoonmaken en dat soort praktische dingen doen?
Ik doe zeker praktische dingen, maar voor de schoonmaak in de Haddingestraat hebben we een vaste
medewerker. Maar voorraden controleren en bijhouden, dat soort zaken, dat hoort er wel bij.
Ligt het zwaartepunt van je werk dus in de Haddingestraat?
Nee, dat zou ik niet zo zeggen. De verhuur in de Nieuwe Kerk loopt ook goed. De grootte van het
gebouw laat ook forsere evenementen toe. Deze zomer hebben we in Groningen weer het Noorderzon
Festival, en in het kader daarvan hebben wij in de Nieuwe Kerk ook een voorstelling. Zolang het strookt
met de sfeer van het gebouw is zo een evenement ook welkom. Voor een houseparty zullen we niet
verhuren, hoor.
Zijn er minder aardige kanten aan dit werk, Sietske?
Het aantrekkelijke van m’n baan is de grote diversiteit aan taken. Dat vind ik erg mooi. Maar je begrijpt:
die diversiteit zorgt ervoor dat ik het soms te druk heb, of veel meer tijd op kantoor of in de kerken
doorbreng dan goed is. Ik wil de zaken graag goed doen en afmaken. Die vele afwisseling is mooi, maar
tegelijk ook een mogelijk bezwaar.
Je zei zopas ”…meer dan goed is”. Waarom?
Omdat ik behalve het werk ook graag veel tijd en aandacht voor mijn man Wouter en de kinderen wil.
Dat is inderdaad niet niks, aandacht geven, weet ik uit ervaring. Wie zijn die kinderen eigenlijk?
In augustus wordt Eefke drie jaar, en Jonne is in december vorig jaar geboren. Voor hen heb ik die mooie
fiets met kar ervoor. Je begrijpt dat ik mijn uren wel zorgvuldig moet plannen. Ik heb het momenteel druk
met organiseren en niet genoeg tijd om de prachtige kerkgebouwen waarin en waarvoor ik werk beter te
bestuderen. Ook hoop ik nog vele mensen te ontmoeten die zich allemaal op de een of andere manier
inzetten voor de kerken. Daar wil ik wel graag tijd voor maken, dat kan ik je verzekeren.
Hartelijk dank!
Ite Wierenga
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Benefietconcertserie 2016/2017
De concerten gegeven ten bate van het te reconstrueren orgel van Arp Schnitger worden ook in het
komende seizoen voortgezet. Na een succesvol verlopen serie in 2015/16 staan voor het nieuwe seizoen
ook weer een aantal prominenten op de affiches.
Het concert bij de familie Helmantel bracht bijvoorbeeld ruim 1.500 euro op, en het laatste concert van
Ton Koopman, dat veel bezoekers naar de Martinkerk trok, ruim 3.500 euro! Hieronder volgt eerst een
recensie van het laatstgehouden concert, geschreven door journalist Paul Herruer, die toestemming gaf het
in ons tijdschrift over te nemen.

een volle Martinikerk vlak voor het begin van Ton Koopmans orgelconcert

Recensie: Wervelwind Koopman
Gebeurtenis: Ton Koopman, orgel.
Programma: Anonimus, Correa d’ Arrauxo, Frescobaldi, Buxtehude en Bach.
Gezien: 15/6, Martinikerk, Groningen.
Publiek: 300.
We moeten tot volgend seizoen wachten tot de kinky geklede en gekapte Amerikaanse organist Cameron
Carpenter ons zal verbluffen met zijn orgelspel op zijn elektronisch orgel van 1 miljoen – en spelen kan
hij. Maar verbluffen zonder kan Ton Koopman – 71, tweemaal zo oud als Carpenter – ook, op een barok
pijporgel dat aanmerkelijk meer waard is.
Het eerste van 16 stukken - in 80 minuten - zette de toon: een Batalha Famosa, ofwel een veldslag met
zware pedaalbassen als kanonschoten en heel veel turbulent tollende noten op de klavieren, plus wat
trompetgeschal zoals dat bij muzikale veldslagen hoort. We konden maar nauwelijks bijkomen, de ene
wervelwind aan tonen was nog niet gaan liggen of de volgende stak op.
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Via Frescobaldi en Correa de Arauxo kwam Koopman bij
Buxtehude, van wie hij het hele oeuvre heeft opgenomen:
zeven stukken, deels op koraalmelodieën, deels vrij zoals
Fuga’s en Preludia. Het werd een stroom van telkens
nieuwe invallen en vondsten, met wat afwisseling in
registratie. Een staalkaart van inventiviteit ook, en uiterst
energiek gespeeld, waarbij trouwens in de middenstemmen
wel eens een lijntje niet helemaal tot spreken kwam. In de
daaropvolgende stukken van Bach bleef het tempo hoog:
het begin van de bekende Fantasia in G was voorbij
voordat je het wist en het koraalvoorspel “Wachet auf”
spelen de meesten ook langzamer. Koopman speelt niet zo
om de burger te epateren maar omdat hij vindt dat het zo
moet, en bij alle brille in presentatie wordt de structuur
nooit uit het oog verloren. Toch, een paar stukken minder
iets langzamer gespeeld had best gemogen. De toegift –
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ – werd uiteindelijk het
rustpunt.

Henk Helmantel en Ton Koopman

Plannen voor de komende maanden hebben inmiddels ook vaste vorm gekregen. We kunnen al drie
concerten presenteren. De concerten in de eerste helft van 2017 zijn bij het ter perse gaan van dit blad nog
niet definitief vastgesteld.

Woensdag 24 augustus: blokfluitvirtuoos Erik Bosgraaf
Aanvang: 20:00 uur Lutherse kerk
Zondag 18 september: Johan Brouwer (klavecimbel)
Aanvang: 15:00 uur Lutherse kerk
Zaterdag 8 oktober: Cori Spezzati door Collegium Vocale Fryslân o.l.v. Gerben van der Veen
Aanvang 15:30 uur Lutherse kerk

Een programma met veel dubbel- en meerkorige werken uit de vroeg barok (Gabrieli, Biber, Morley en
Gibbons) en met medewerking van blazersensemble Copper & Zink.
Inmiddels vorderen ook de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe orgel. Een kleine impressie vindt u op
de volgende pagina in de vorm van foto’s genomen in de werkplaats te Wohlen (CH).
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de nieuwe klavieren (nog zonder toetsbeleg) en rechts de werkplaats

het houten register Gedekt 8’ (Borstwerk)
windlade van het Manuaal (boven) en de houtgedekt 8’ Borstwerk (onder)

het eikenhout voor de windkanalen (onder)
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het wellenbord voor het Manuaal / hoofdwerk

detailfoto van de slepen in de windlade Borstwerk

de afsluiters voor in de windkanalen

Bernhardt Edskes en medewerker Andreas Bösch
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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@svlk.nl of 06 270 35 682
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.
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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: NL18INGB0002808331
KvK: 41011792
website: www.svlk.nl
e-mail: info@svlk.nl

Colofon
Redactie:
Tymen Jan Bronda
Ite Wierenga
Voorpagina: foto van het gedoneerde schilderij van Henk Helmantel
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