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Thema: Multiculturele samenleving 

 
 
1. Georg Muffat                                    Toccata Prima  

(1653-1704) 
 

2. Jan Pieterszoon Sweelinck             Echo-Fantasie (Aeolisch) 
(1562-1621)          

 
3. Johann Nikolaus Hanff                  Erbarm dich mein, o Herre Gott 

(1665-1711) 
 

4. Johann Jakob Froberger               Fantasia super Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La 
(1616-1667) 

 
5. Marco Facoli                                     Aria della Marcheta Sporita 

(1540-1585) 
 

6. Girolamo Frescobaldi                     Toccata Sesta, per l’organo sopra i     
(1583-1643)                                        pedali, e senza 
 

7. Ercole Pasquini                                 Corrente 
(1560-1620) 
 

8. Anonymus                                           Balletto 
(Italiaans, begin 16e eeuw) 
 

9. Georg Muffat                                    Toccata Septima  
(1653-1704) 
 
 

*** 
 
 
Henk de Vries  is met zeer goed gevolg als Master of Music afgestudeerd aan de conservatoria van Den Haag, Groningen en 
Hamburg voor de hoofdvakken Orgel en Kerkmuziek. Hij  studeerde hiernaast de bijvakken hedendaagse improvisatie, piano, 
clavecimbel, continuospel en koordirectie. Hij is sindsdien internationaal werkzaam als concertorganist en doceert hij tijdens 
masterclasses, en is eveneens een gevraagd jurylid tijdens nationale en internationale orgelconcoursen en festivals.  
Hij studeerde Cum Laude af aan de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO) en is momenteel lid van de 
examencommissie. Hij is eveneens lid van het College van Orgel-adviseurs in Nederland (CvON) en werkzaam voor de 
Commissie OrgelZaken (COZ) binnen de PKN. Henk is sinds 2014, samen met Peter Van Dijk uit Utrecht, benoemd als 
orgel-adviseur van de Martinikerk in Groningen en als zodanig verantwoordelijk voor de conditie van de twee fameuze 
historische orgels.  
Henk voerde in 2015 in de provincie Groningen de integrale versie uit van La Nativité du Seigneur van Olivier Messiaen, een 
bijzonderheid voor deze Barok georiënteerde provincie. Hij heeft niet alleen een liefde voor Franse (orgel)muziek, ook de 
Duitse Barok en Romantiek worden door Henk vaak geprogrammeerd.  
Als (cantor)organist is hij niet alleen verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek en de  
Jacobuskerk te Zeerijp, ook is hij sinds 2016 benoemd als organist tijdens de Martinidiensten in de Martinikerk te Groningen.  
Henk speelt al orgel vanaf zijn 7de levensjaar en houdt ervan om mensen van muziek te laten genieten. Het fascineert hem 
enorm dat muziek een wereldwijde taal kan zijn, een bijzonderheid die mensen uit verschillende culturen en tradities met 
elkaar kan laten verbinden.  
Meer informatie is te vinden op www.henkdevries.info 
 

http://www.henkdevries.info


 
 
De fraaie middeleeuwse kerken waarvan de Protestantse dorpsgemeenten, die nu enkele decennia tezamen de 
Gemeente Maarland vormen, reeds eeuwenlang gebruik maken, tellen per jaar duizenden bezoekers. Deze 
kerken zijn inmiddels eigendom van de Stichting Oude Groningen Kerken.  
Het fraai gereconstrueerde Riepster Faberorgel kan op afspraak worden bespeeld. Veel orgelliefhebbers uit 
binnen- en buitenland maken er jaarlijks dankbaar gebruik van.Vanwege het prachtige interieur en de fraaie 
akoestiek is de kerk ook geliefd bij diverse koren die graag komen concerteren. De orgelconcerten in de 
Jacobuskerk worden georganiseerd door de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp. Wilt U meer weten 
over de kerk, het orgel en de verkoop van CD’s etc., kijk op www.jacobuskerkzeerijp.nl.  
 

http://www.jacobuskerkzeerijp.nl.

