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Thema: Italië en Duitsland in Loppersum 
 
 
 
Heinrich Scheidemann  Alleluia, Laudem dicite Deo nostro 

(1596-1663) Intavolatie van een motet van  
     Hans Leo Hassler 
 
Johann Gottfried Walther   Concerto del Signor Albinoni 

(1648-1748) Allegro-Adagio-Allegro 
 
Dieterich Buxtehude  Toccata F-dur  BuxWV 157 
   (1637-1707)     
 
Bernardo Storace   Passacagli 
   (1637-1707)  
 
Girolamo Frescobaldi  Magnificat primi toni –  Alternatim   
   (1583-1643) orgel & gregoriaans – cantor HdV 
    
Giovanni Maria Radino  Gagliarda 
     (ca. 1550- na 1607) 
 
Dieterich Buxtehude  Canzonetta, BuxWV 169 
 
Johann Sebastian Bach  Concerto a-moll naar Vivaldi 

(1685-1750) Allegro 
 
Heinrich Scheidemann  Benedicam Domino 
    Intavolatie van een motet van  
     Hieronymus Praetorius 
 

 
 
 
Henk de Vries (*1979) 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 daarnaast de bijvakken hedendaagse improvisatie,  piano, 
clavecimbel, continuospel en koordirectie. Hij is inmiddels internationaal werkzaam als 
concertorganist, doceert hij tijdens masterclasses en is hij jurylid bij nationale en  
internationale orgelconcoursen en festivals.  
Als (cantor)organist is hij verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek en de Jacobuskerk te 
Zeerijp.Ook is hij in 2016 benoemd als organist tijdens de Martinidiensten van het  
Groninger Studenten Pastoraat in de Martinikerk te Groningen.  
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  
Orgeladviseurs in Nederland (CvON), werkzaam voor de Commissie OrgelZaken (COZ) 
binnen de PKN en voor de Katholieke Klokken en Orgel Raad (KKOR). In 2014  werd hij 
benoemd als conservator van de wereldberoemde orgels in de  Martinikerk in Groningen.  
Hij voerde in 2015 & 2017 in de provincie Groningen de integrale versie uit van La  
Nativité du Seigneur van Olivier Messiaen, een bijzonderheid in deze provincie waar zich 
weinig romantische orgels bevinden.  
Henk de Vries is artistiek leider van Stichting Chants, Choral And Northern Traditional 
Singing en als zodanig Director of Music van het Anglicaans georiënteerde koor Dutch 
Choral Singers. Dit koor gaat regelmatig naar Engeland om te zingen in de mooiste  
kathedralen, zoals Salisbury Cathedral en St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey, 
beide in Londen. 
Meer informatie is te vinden op www.henkdevries.info  
 
 
 
 
De fraaie middeleeuwse kerken waarvan de Protestantse dorps- 
gemeenten, 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.  
De fraai gerestaureerde orgels van Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt en Ee-
num kunnen 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 Lopster kerk ook  
geliefd bij diverse koren en orkesten die er graag komen concerteren. De 
orgelconcerten in de Petrus & Pauluskerk worden georganiseerd door de 
Stichting Kerk-concerten Jacobuskerk Zeerijp. Wilt U meer weten over 
het orgel van Loppersum,  kijk op http://www.orgelnieuws.nl/orgel-
loppersum-weer-in-gebruik-na-restauratie-en-reconstructie/.  
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