
 

 

 
 

MARIAKERK ‘t ZANDT 
 

ORGELCONCERT  door  JOCHEM SCHUURMAN  
Drachten   

Zondag 19 augustus 2016 - Aanvang 16.00 uur. 
 
 
 
 

1. Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Preludium in E BuxWV 141 
 

2. Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712) 
Jesu, meine Freude (partita) 
 

3. Johann Jacob Froberger (1616-1667) 
Capriccio in e FbWV 514 
 

4. Johann Ernst Rembt (1749-1810) 
Trio in C 
 

5. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Fantasia super Jesu, meine Freude BWV 713 
 

6. Joseph Haydn (1732-1809) 
Variationen in Es Hob. XVII:3 
 

7. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
- Andante in D 
- Fuge in e 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jochem Schuurman (*1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. Koers. Zijn 
professionele opleiding volgde hij bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen, alwaar hij in juni 2013 cum laude afstudeerde als Master of 
Music. Daarnaast verbleef Jochem Schuurman een aantal maanden in Berlijn om aan de Uni-
versität der Künste lessen te volgen bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro. Hij volgde 
masterclasses bij Wolfgang Zerer, Eric Lebrun, Edoardo Bellotti en Pieter Dirksen. 
 
Tijdens zijn studie behaalde Jochem Schuurman in totaal negen prijzen op concoursen. Na 
zijn studie werd hem in december 2013 het Zilveren Viooltje, een muziekprijs voor jong 
talent afkomstig uit het noorden van Nederland, uitgereikt. In het juryrapport werd hij gepre-
zen om zijn veelzijdigheid, zijn overtuigende houding en zijn ondernemerschap. In augustus 
2015 behaalde hij de derde prijs op het internationale orgelconcours in Wuppertal. 
 
Jochem Schuurman is als kerkorganist verbonden aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
in Drachten. Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van 
andere musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van nieuwe composi-
ties. Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en pianodocent en werkzaam als artistiek 
adviseur voor de Stichting Organum Frisicum. 
www.jochemschuurman.nl  
 
 
 
 
De kerken van de Hervormde Gemeente Maarland (Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt, 
Leermens en Eenum – SOGK) tellen per jaar duizenden bezoekers. De fraaie orgels 
kunnen op afspraak worden bespeeld. Veel orgelliefhebbers maken er jaarlijks 
dankbaar gebruik van. Vanwege de prachtige interieurs en fraaie akoestiek zijn de 
kerken ook geliefd bij diverse koren die graag komen concerteren. De orgelconcer-
ten worden georganiseerd door de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp. 
Wilt U meer weten over de kerk te Zeerijp, het orgel en de verkoop van CD’s etc., 
kijk op www.jacobuskerkzeerijp.nl.  
 
 
Komende orgelconcerten in de zomerserie Maarlander Kerkconcerten, aanvang 16.00 uur: 
Zondag 17 juli  -    ZEERIJP  –  Henk de Vries (Zuidbroek) 
Zondag 3 augustus  -    ZEERIJP  –  Stef Tuinstra  (Bedum) 
Zondag 7 september -    EENUM    –  Robert Koolstra (Groningen) 
                      (orgel-clavecimbel concert)  
 
Zie voor de koorconcerten in de Jacobuskerk te Zeerijp eveneens op de boven-
genoemde website.  

http://www.jochemschuurman.nl
http://www.jacobuskerkzeerijp.nl.

