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Voorwoord van de redactie 
 
 
Geachte vrienden van de Lutherse Kerk! 
 
Op de valreep van het jaar 2019 kunnen we u nog een tweede nummer van het Bulletin aanbieden, met 
een uitnodiging voor het jaarlijkse Brandenburgs Buffet. Voor hen die niet gewoon zijn het buffet te 
bezoeken: wees van harte welkom! U zult zeker mensen treffen met wie u graag tafelt en spreekt, en u 
krijgt ook nog een concert aangeboden. 
Verder treft u hieronder een overzicht van het afgelopen SVLK-jaar van de voorzitter, die ook nog een 
kleurrijk  verslag doet van een reis naar Pellworm en het bijzondere en verwante Schnitgerorgel op dat 
eiland. Een van de belangrijke mensen achter het scherm van de Lutherse kerk is Jan Haak: u treft een 
interview aan dat hij aan de redactie gaf. 
Oplettende kerk- en concertgangers zullen 
opgemerkt hebben dat in de kerk een nieuwe 
lessenaar staat en al in gebruik genomen is. Van de 
houtsnijder hebben we een gedeelte van zijn 
toelichting bij het werkstuk overgenomen uit het 
blad van de Lutheranen, Opbouw.  
 
 
namens de redactie, Ite Wierenga 
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Van de voorzitter 

 
Het is een goede zaak als nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk even terug te 
kijken op het afgelopen jaar. Het was een periode met diverse activiteiten in de kerk, een deel daarvan 
georganiseerd door onze stichting, al dan niet samen met andere partners, zoals bij het Brandenburgs 
Buffet-light. In het vorige bulletin was een overzicht afgedrukt van de meeste concerten in het afgelopen 
jaar. Daarbij waren ook weer enkele geslaagde orgelconcerten en ook zeer goed bezocht, zoals dat van 
Vincent van Laar met het Northern Consort op 19 oktober met orgelconcerten van Händel. 
Over het traditionele Brandenburgs Buffet gesproken: voor 25 januari 2020 staat weer een volwaardig 
Buffet op stapel met een concert door het Luthers Bach Ensemble, dat bij diverse gelegenheden weer met 
veel succes van zich heeft doen spreken, zowel binnen onze kerk als daarbuiten. Bij het ‘Buffetconcert’ zal 
Bach(*) centraal staan, in muziek en ook in de daaraan voorafgaande lezing. Dr. Jan Luth, lange tijd 
werkzaam als hymnoloog aan de RUG, en tevens musicoloog, organist en Bacholoog, zal in kort bestek 
ingaan op de retorische geheimen in de composities van Bach. De organisatie van het buffet is in handen 
van onder anderen Betty Knigge, die per 1 januari 2020 namens de Binnenstadskerken het van de kerk zal 
behartigen. 
Naast de winst -er is weer een voorzitter- is er bestuurlijk verlies te melden: in oktober moesten we 
afscheid nemen van Elisabeth Böhmig als bestuurslid. Ze vond het tijd de aandacht wat meer op andere 
zaken te richten, maar het is verheugend dat ze wel als vrijwilliger inzetbaar wil blijven. Vanaf deze plaats 
willen we haar danken voor wat ze sinds 2007 als bestuurslid heeft gedaan. U begrijpt dat er door haar 
vertrek ook een vacature is ontstaan, die we snel hopen op te vullen. Ondertussen hopen we ook het 
donateurenbestand wat te kunnen uitbreiden. Dat betekent dan niet alleen een grotere groep 
belangstellenden voor wat er in de kerk gebeurt, het vormt ook een wat bredere financiële basis onder 
onze activiteiten. Mocht u kandidaat donateurs op het oog hebben, schroom niet ze te wijzen op deze 
mogelijkheid om ons werk te steunen. 
Het stichtingsbestuur wenst u allen een goed jaar 2020 toe, en het hoopt dat het u tijdens een van vele 
concerten van SVLK of  LBE weer kan begroeten. 
             
Victor Timmer 
 
(*) Op de voorzijde van het blad: beeld van de jonge Bach in Arnstadt 

 
 

Een nieuwe – tijdelijke? - penningmeester 
 
Mijn naam is Ada van Dam, en met mijn echtgenoot Arnold woon ik in Zuidhorn. Ik ben al een aantal 
jaren gepensioneerd en heb voorheen op een administratiekantoor gewerkt als salarisspecialist.  
Ongeveer een jaar geleden werd mij gevraagd de financiën van de Stichting Vrienden Lutherse Kerk 
tijdelijk te beheren in afwachting van een nieuw te vinden penningmeester. Met deze vraag deed zich de 
mogelijkheid voor om weer een stukje van de Lutherse kerk beter te leren kennen. In dit jaar heb ik al 
kunnen ontdekken hoe een kleine groep mensen grote inspanningen verricht om deze prachtige, oude 
kerk in goede staat te houden en daarnaast binnen de kerkmuren te zorgen dat de muziek blijft klinken als 
belangrijk onderdeel van onze diensten. Het is goed en bemoedigend om te zien dat er velen zijn die dit 
ook belangrijk vinden, de muziekuitvoeringen bezoeken en financieel een bijdrage leveren. Graag wil ik 
daarom tijdelijk ook mijn steentje daaraan bijdragen. 
Hoewel van huis uit niet behorend tot de Lutherse kerk, ben ik in de afgelopen 20 jaar meer en meer 
betrokken geraakt bij de Lutherse kerk. Zo heb ik destijds meegewerkt aan de oprichting van het Luthers 
Bach Ensemble. Naast het regelen van subsidieaanvragen werd mij ook 6 jaar lang de functie van 
penningmeester toevertrouwd.  
Besturen is een belangrijke taak, maar cantates zingen bij het LBE was een fantastisch, mooie beleving. 
Zingen doe ik nu nog bij de Lutherse cantorij. Verder ben ik sinds een paar jaar penningmeester van de 
Commissie Muziekdiensten van de Lutherse kerk. 
 
Ada van Dam 



 4 

Uitnodiging Brandenburgs Buffet, zaterdag 25 januari 2020 

 
 
Beste vrienden, 
 
Mede namens het Luthers Bach Ensemble en de Lutherse 
Gemeente nodigen wij u van harte uit voor het Brandenburgs 
Buffet op zaterdag 25 januari 2020 in onze kerk. 
Het Brandenburgs Buffet is een jaarlijkse bijeenkomst aan het 
begin van het nieuwe jaar waarvoor alle bij de Lutherse Kerk 
betrokken organisaties hun leden uitnodigen. Het buffet wordt al 
vele jaren met muziek en een lezing omlijst. 
Dit jaar gaat het weer eens met de formule koekje van eigen deeg: 
iedere gast brengt iets te eten mee. Op deze manier blijft het voor 
ons allen betaalbaar, en weten we ook zeker dat er in ieder geval 
minstens één gerecht van uw gading is! Te denken valt aan diverse 
soorten salades, hartige taarten, kleine vlees- of vishapjes, kazen, 
vleeswaren, fruit, of een 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 zeker weer een verrassend buffet opleveren!  

 
 

 
Programma 
 
17.30     Binnenkomst met ‘refreshments’ in de Lutherzaal 
 
18.00     Lezing in de kerkzaal door Dr. Jan Luth onder de titel:  
             ‘Het geheim van Bach’ 
 
18.20     Opening Buffet in de Lutherzaal 
 
20.00     Avondconcert met het kleinkoor, barokorkest en  
              solisten van het Luthers Bach Ensemble  
              o.l.v. Tymen Jan Bronda. Met onder meer Bachs  
              Lutherse Mis in g klein (BWV 235) en zijn  
              cantate Was Gott tut dass ist wohlgetan (BWV 98). 
              Solisten: Antje van der Tak (sopraan), Robert Kuizenga  
              (altus), Jasper Dijkstra (tenor) en Michiel Meijer (bas) 
21.15     Afsluitend: koffie en thee 

 
 
 

 
 

Ev. -Lutherse Gemeente Groningen                        
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Interview met Jan Haak 

 
Jan Haak is de gesoigneerde, precieze en bescheiden 
man achter het instituut Binnenstadskerken. Hij 
zetelt in de Martinikerk, één hoog en werkt al sinds 
1998 bij de Martinikerk, aanvankelijk als een 
soort oproepkracht, maar sinds 11 september 2001 
in een vast dienstverband bij de Stichting 
Martinikerk Groningen. Hij ontvangt mij in 
Fredericikamer, boven de kapel van de kerk. Wij 
kennen elkaar al bijna 20 jaar, en besluiten het 
gesprek zonder vousvoyeren te voeren.  

 
 
 
Trad je inderdaad op die geduchte 
datum, 9/11 zoals de Amerikanen 
zeggen, in dienst bij de SMG? 
Nou, niet precies, maar wél nam ik op die 
datum afscheid van mijn docenten Regnerus 
Steensma en Justin Kroezen, na een jaar 
theologie te hebben gestudeerd. Aan het 
einde van het gesprek zagen we hoe die 
absurde aanval in New York op het scherm 
verscheen. Ik zal niet licht vergeten dat het 
die dag was waarop ik stopte met theologie 
en dat ik een paar weken later werd 
gevraagd voor een baan in de Martinikerk, 
een baan die te doen had met kerkbouw, 
kerkelijk gebruik en dus in zekere zin 
gestolde kerkgeschiedenis. Ik was ook al 
enige tijd koster in de Martini, in diensten 
van het GSP - wat we vroeger het 
studentenpastoraat noemden. 
 
Die SMG kan ik plaatsen, maar jij werkt nu toch voor een club die Binnenstadskerken heet? 
Zo zit het niet, nee. ‘Binnenstadskerken’ is niet een zelfstandige club, het is de naam waarmee we huurders 
kunnen werven, of waaronder we aanvragen voor huur over de drie betreffende kerken kunnen verdelen. 
Maar daarachter staat nog als altijd de SMG.  
 
Heeft dat monstrum dan zomaar twee andere kerken opgeslokt, de Nieuwe Kerk aan de 
Boteringestraat en de Lutherse kerk aan de Haddingestraat?  
Absoluut niet. Er zijn overeenkomsten gesloten met de wijkkerkrentmeesters van de Nieuwe Kerk en de 
exploitatiecommissie van de Lutherse kerk. Zo werken wij hier nu voor drie verschillende kerken en 
gebouwen, om die prachtige monumenten levend te houden in tijden waarin de kerkelijke gemeente de 
financiele middelen soms moeilijk alleen kan opbrengen. Dat is de achtergrond van deze samenwerking. 
Daar kwam nog een praktisch punt bij. Het werk voor de Martini kan door één persoon gedaan worden, 
en dat ben ik dan. Maar als ik eens uitval, dan loopt de zaak spaak. En twee mensen in dienst hebben was 
te veel luxe, want voor hen zou niet genoeg werk zijn. Met de Boteringe en Haddinge erbij hebben we wel 
met z’n tweeën een mooie taakbelasting.  
 
Ik herinner me nog dat een jaar of vijf geleden een dame naast jou kwam die dan de Lutherse 
kerk in haar portefeuille had. Hoe gaat dat nu? 
Er zijn al verschillende opvolgers van haar geweest: ikzelf heb het dit jaar een tijdlang met plezier gedaan, 
en per januari treedt een nieuwe collega aan, Betty Knigge, die de kerk ook al goed kent.  
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Waaruit bestaat je werk? 
Een belangrijke taak is overleg met potentiele huurders, die een evenement in de kerken willen beleggen. 
Een andere klus is het rooster maken voor de medewerkers: welke medewerkers ingezet kunnen worden 
bij welke gelegenheden. We hebben een aardige poule hulpkrachten of ‘evenementenbegeleiders’ die we 
per keer kunnen benaderen voor hun beschikbaarheid. Het is wel fijn als die mensen, meestal jongeren, 
wat affiniteit hebben met de gebouwen. We recruteren ze uit het kerkelijke milieu en uit de vereniging van 
geschiedenisstudenten Ubbo Emmius. Dat werkt heel goed. 
 
Trekken jullie als verhuurders ook een gezamenlijk beleid ten aanzien van de soorten 
evenementen die in de kerk passen? 
Dat is wel steeds een overweging, ja. Is verhuren altijd passend? Uiteraard mag het gebouw geen schade 
leiden. Studentenfeesten doen we in principe niet en zeker geen house parties. Op stille zaterdag verhuren 
we niet, en in de twee weken voor Pasen komen alleen evenementen in aanmerking die in het karakter van 
die dagen passen. In grensgevallen voeren we overleg met de kerkelijke gemeente. Zo hebben we wel eens, 
na overleg met de kerkeraad, besloten de gehele vloer te bedekken eerst met plastic en daaroveerheen 
vervolgens kleden, ten bebehoeve van een bierfestival. 
 
Dat alles vergt veel werk. Ik stel me zo voor dat de voorbereidingen soms wel om zware 
lichamelijke inzet vragen. 
De stoelen bedoel je, en podiumbouw? Ja, dat is zeker. Maar dat besteden we nu uit aan een bedrijfje dat 
zich daarin heeft gespecialiseerd. Dat is prachtig, het zijn goeie jongens: een predikante schrok een keer 
geweldig toen ze vlak voor afsluiting van de kerk een horde gasten met skatebooards en verkeerde petjes 
de kerk zag binnenzeilen. Het waren de potige podiumbouwers, gelukkig. 
 
Hoe gaat het met de verhuur van de Nieuwe Kerk en de Lutherse kerk?  
Eerst de Haddingestraat. Die heeft al zo lang veel vaste verhuur gehad. Het werkt erg goed dat de ruimtes 
– kerk en lutherzaal - gescheiden zijn en we ze gemakkelijk apart kunnen verhuren. Mensen moeten wel 
weten dat de kerk bestaat. En zo gaat door mond-tot-mond reclame ook steeds beter met de bezetting van 
de Nieuwe Kerk. 
 
In dat verband: de Nieuwe Kerk is op zaterdagen open voor het publiek, en zo is geopperd dat de 
Lutherse kerk ook meer open moet voor toerisme. Is dat uitvoerbaar? 
Er is dan een bestand van vrijwilligers nodig, bij voorkeur mensen die wat kijk op architectuur en 
geschiedenis hebben. Bovendien, neem de zaterdag, de dag die het meeste toerisme zou leveren: het 
grootste deel van de ochtend en een deel van de middag is de Lutherse kerk altijd verhuurd, en in de 
avond zijn er regelmatig concerten waarvoor gerepeteerd moeet worden. Dat maakt een 
zaterdagopenstelling al heel moeilijk. 
 
Zoals in de meeste banen zullen er mooie en minder mooie kanten aan je werk zijn. Kun je 
daarover nog iets zeggen? 
Wat het werk bijzonder maakt is dat ik naast mensen sta in vrij persoonlijke, intieme momenten van hun 
leven. Bij uitvaarten en trouwerijen bedenken we – de familie en ik - gezamenlijk hoe we het bijzondere 
moment een goede vorm geven. Dat is, denk ik, wel het mooiste. Maar ik ben ook blij met het interessante 
en vriendschappelijke contact met musici die zich met grote concentratie voorbereiden op een concert. En 
dan de kerken zelf. Wat is die Lutherse kerk ook mooi, fijn en intiem.  
 
En minder prettige kanten aan het werk; zijn die er? 
Ik ben niet zo gecharmeerd van horecabeurzen en bierfestivals, hoewel de samenwerking ook met die 
organisaties altijd prettig is. Die aanvragen honoreren we dus ook onder de hun bekende voorwaarden, die 
zij ook con amore accepteren. Én, de inkomsten daaruit komen de kerken weer ten goede. Je vraagt naar 
prijzen? Er zijn vaste huurtarieven, in gradaties. De Martinikerk is qua ligging en statuur een toplocatie, en 
dat speelt een rol in de prijs. Maar in de zomers sluiten we ook wel samenwerkingscontracten af met een 
clausule dat de kerk dertig procent van de kaartopbrengst ontvangt. Een overweging daarbij is dat we in 
die periode geen stookkosten hebben.  
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Wat betekent al die verhuur aan zo veel diverse groepen voor het ‘kerkelijke interieur’?  
Een interessant punt vind ik dat. Mijn gedachte is dat je de kerk als kerk moet laten zien. Een kansel of 
katheder met antependium, de paaskaars, een kanselbijbel, die horen daar, en die horen daar te blijven; die 
moeten we niet willen wegwerken om zo een zogenaamde ‘multifunctionele ruimte’ te scheppen. Het 
kerkelijke karakter met eeuwen geschiedenis biedt juist veel meer aan hoogte, diepte, troost en 
schoonheid.     
 
Een mooi slotwoord! Hartelijk dank voor dit gesprek.  
 
 
 
Ite Wierenga                                                           

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
            De kerkzaal tijdens verhuur aan studentenvereniging Albertus Magnus 
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Een dagtocht naar het paradijs 

 

Zoals bekend is het Schnitgerjaar 2019 gevierd, 300 jaar na het overlijden van de orgelbouwer, met tal van 

activiteiten in zowel Duitsland als in ons land. Zo organiseerde de Stichting Groningen Orgelland onder andere 

in september een liefst zes dagen durende busreis 

langs orgels in Noord-Duitsland waaraan de 

naam van Arp Schnitger is verbonden. Er vielen 

fraai beschilderde en gemeubileerde 

kerkinterieurs te bewonderen en er waren fraaie 

Schnitger-orgels te beluisteren. Van die 

instrumenten varieerde de staat van vrijwel 

origineel tot nagenoeg gereconstrueerd. 

Interessant in relatie tot het Edskes/Schnitger-

orgel in onze lutherse kerk was met name een 

bezoek aan Pellworm, een Duits waddeneiland  

voor de kust bij het Nordfriese stadje Husum. 

Zoals de lezer zal weten, heeft orgelmaker 

Bernhardt Edskes het orgel in de lutherse kerk in 

‘Stad’ voor een belangrijk deel (en uiterlijk zeker) 

gemodelleerd naar het Schnitger-orgel in de Alte 

Kirche op Pellworm. Dat instrument stamt uit 

dezelfde tijd dat Arp Schnitger twee voorstellen 

deed voor de uitbreiding van het Groningse orgel 

(1710/1711). Zo kreeg het orgel toen volgens een 

van die voorstellen mogelijk hetzelfde soort front 

en nagenoeg dezelfde samenstelling als dat in 

Pellworm. Het was dus heel interessant het 

‘richtpunt’-orgel ook eens te bekijken en te 

beluisteren.  

 

De Altte Kirche op Pellworm. Het kerkgebouw heeft alleen een  

dakruiter en staat pal achter de dijk in de luwte van de half ingestorte  

oudere kerktoren. Opmerkelijk is de vormgeving van de losse klokkestoel.  

(foto: Roelof Kooiker) 

 

Er zijn duidelijk overeenkomsten qua frontopbouw, al is de orgelkas in Pellworm behoorlijk gedrongen 

door het wat lage plafond van de kerk; ook heeft de kas ander snijwerk en aan weerszijden vleugelstukken; 

de pijpvelden naast de borstwerkdeuren ogen plomper, want ze zijn breder dan die in Groningen. Een 

klankvergelijking is moeilijker en ook meer subjectief, niet alleen door de geheel anders klinkende ruimte 

met een veel drogere akoestiek, maar ook omdat het orgel in het verleden veranderingen en een vrij 

ingrijpende restauratie heeft moeten ondergaan. Toch waren bij met name de fluitregisters heel herkenbare 

klanken te beluisteren en was het als geheel een fraai klinkend orgel. Stond de kerkdeur bij aankomst 

gastvrij open, toegang tot het orgel bleek een stuk lastiger, omdat niemand met een sleutel voor de stalen 

deur naar de orgelgalerij kwam opdagen. Dankzij enkele op elkaar geplaatste tafels en een ladder wisten 

organist Sietze en de Vries en zijn secondanten na enige halsbrekende toeren toch het orgelbalkon te 

bereiken, zodat we het orgel alsnog konden beluisteren.  



 9 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                       

 

 

 

 

 

                                        Het interieur van de Alte Kirche met het  Schnitgerorgel ; in het gangpad 

                                            excursieleider Martini-organist Sietze de Vries (foto: Roelof Kooiker) 

 

Tijdens de demonstratie kwam Frau Pastorin alsnog de kerk binnen met de sleutel, zich hevig 

verontschuldigend: doordat het haar trouwdag was, had ze ons bezoek volledig vergeten. Ze vertrok 

spoedig weer (er moest verder ‘gefeiert’ worden), maar niet nadat ik haar, op voorstel van Tymen Jan 

Bronda, namens de zustergemeente in Groningen nog net een exemplaar van het boek en CD/DVD van 

ons orgel had geschonken. Nu kan zij dus ook haar orgel met het onze vergelijken. Dat kunnen wij 

trouwens omgekeerd ook nu nog dankzij een in de kerk verkrijgbare CD van het orgel in Pellworm. Het 

instrument klinkt fraai onder handen van de organiste die Eva (Schad) heet, in deze bijzondere kerk, 

waarvan de (op een wandbord laatstgenoemde) pastor(in) Adam als achternaam heeft! Ook zo gezien lijkt 

Pellworm welhaast een ‘Paradies im Wattenmeer’ te zijn! Het was een bijzondere dag op een bijzonder 

eiland. 

 

Victor Timmer 
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Een nieuwe lessenaar voor een Luthers podium - met dank aan Dirkjan Lindeijer 
 
Nadat ik mij, in Delft opgegroeid en na omzwervingen in Noorwegen, met mijn vrouw enigszins verdekt 
had teruggetrokken in de zompige petten van Boerakker, werd ik toch ontdekt door Caro, die me nog 
kende van de Lutherse kerk in Delft.  
Niet om mij te redden, maar om een gespreksgroepje op te richten, kwam de Lutheranen me opzoeken in 
de woonwagen die toen ons schamele doch knusse onderkomen was. Kortom, bij het etentje ter 
gelegenheid van 40 jaar gezelligheid, waar ik ook kennis maakte met Maren Overbosch, werd mij even 

terloops gevraagd of ik nog wel eens gedacht had 
aan die lessenaar, een oude wens die ik inmiddels 
vergeten was; men wilde een mooier exemplaar, 
iets meer in de stijl van de preekstoel. Ik had 
immers de kaarsenkandelaar gemaakt in de stijl van 
het doopvont, nog in de tijd van Suzanne Freytag, 
en dat was goed bevallen, zo bleek. Ik had nog wel 
wat restjes eikenhout verzameld en maakte in 
januari 2018 een ontwerp.  
 
De vriend van wie ik indertijd de benodigde 
gereedschappen geleend had voor de kandelaar 
was overleden, maar zijn vrouw en een zoon 
vertrouwden mij gelukkig zijn bijzondere 
beitelverzameling toe.  
Het bouwen van het frame ging wel vlot, maar het 
echte snijden is niet mijn dagelijks werk en dat gaf 
aanleiding tot verrassingen die ik nu maar buiten 
beschouwing laat. Diverse behandelingen, 
variërend van ijzerhoudende azijn, baking soda tot 
oxaalzuur en middelbruine waterbeits, afgemaakt 
met bijenwas, waren nodig om de fijne kleur te 
bereiken. Vooral die azijn bleek op verrassende 
wijze alles zwart te maken door gebruik van een 
verkeerde kwast. Dankzij het oxaalzuur, dat als een 
delete-toets werkte, kwam het toch nog goed.   
Men ziet in de voorstellingen op de katheder de 
vredesduif – in de lucht - boven de Lutherroos; de 
twee zwanen staan voor Luther en Hus en zij 
worden omgeven door planten, bomen en 
vruchten - de aarde. De dolfijnen 

vertegenwoordigen het leven in de zee, en de regenboog is de verbinding, water, licht en kleur. Zo zijn te 
zien de elementen aarde, water, lucht en vuur. Het vuur ontbreekt niet maar is de met alles verweven 
energie, die in de vorm van liefde - het hart in de Lutherroos - inspireert en betekenis geeft. De boeken 
steunen ons collectief geheugen, te openen dus op de lessenaar. De bollen onderaan de poten staan voor 
de hemellichamen en de kosmos: tijd en ruimte die de voorwaarden vormen voor ons bestaan. 
 

(dit is de redactionele bewerking van een stuk dat de houtsnijder Dirkjan Lindeijer schreef voor het blad Opbouw; 

samenvatting Ite Wierenga) 
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Laatste concert van het jaar in de Lutherse kerk 

Oudjaar & Oliebollen! 
 

 
Het Oudejaarsconcert vindt plaats, uiteraard, op 
31 december en wordt gegeven door Tymen Jan 
Bronda & Robert Koolstra op twee orgels en op 
orgel-quatre-mains. Zo horen we bij voorbeeld 
een befaamd orgelconcert van Georg Frideric 
Handel voor een barok-orgel met continuo-
klavier en een kistorgel, een adembenemend 
effect in een intieme zaal- alias schuilkerk. Op de 
achtergrond misschien roffelende pauken. Dus: 
knallend het jaar 2019 uit? Kom dan luisteren! 
 
 

 
Verder staan op het programma werken van Schein, Bruhns, W.A. Mozart (zie onder) en anderen. 
De opbrengst van het concert gaat naar de Stichting MeerBach ten bate van het nieuwe klavecimbel, kopie 
van een 18e eeuws Mietke instrument. De Stichting MeerBach belegt regelmatig benefietconcerten ter 
bekostiging van dit prachtige klavierinstrument. 
 
Na afloop trakteert de SVLK, uw vriendenstichting, u op een glaasje bubbels met oliebollen! 
 
Lutherse kerk (Haddingestraat 23 Groningen) 
31 december 2019; aanvang 13 uur; entree €10,- .  
Meer informatie: www.binnenstadskerken.nl of  06 270 35 682.  
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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: NL18 INGB 0002 808331  
KvK: 41011792 
website: www.svlk.nl / e-mail: info@svlk.nl 
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