
 

 

JACOBUSKERK  ZEERIJP 
 

ORGELCONCERT  door HENK de VRIES  

Zuidbroek   

Zondag 7 juli 2013 - Aanvang 16.00 uur. 

 
 
 
 
1. Heinrich Scheidemann  Praeludium ex C 

(ca1595-1663)  
 
2. Anthoni van Noordt   Psalm 24  

(1619- 1675)   3 variaties 
 
3. Jan Pieterszoon Sweelinck  Echo-Fantasie (Aeolische) 

(1562-1621) 
    

4. Heinrich Scheidemann  Echo Toccata in G 
   

5. Michelangelo Rossi   Toccata Settima 
(1601-1656) 

 
6. Bernardo Pasquini    Partite sopra l’aria della Folía 

di Spagna 
(1637-1710) 

 
7. Sebastián Aguilera de Heredia  Tiento de Battala 

(1561-1627) 

 
8. Jan Pieterszoon Sweelinck  a.  Malle Sijmen (uit Leningrad  
           manuscript) 
      b.  Echo-Fantasie (Dorische)  
 
9. Heinrich Scheidemann  Kyrie eleison 

     Christe eleison 
     Kyrie eleison  
 
 
 

 
 
 
Henk de Vries is titulair organist en cantor van de Petruskerk in Zuidbroek en daarmee be-
speler van het in 1795 gebouwde grote Schnitger/Freytag-orgel. Daarnaast is hij werkzaam als 
cantor-organist in de Jacobuskerk van Zeerijp.  
Henk 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. Tevens studeerde 
hij de bijvakken piano, hedendaagse improvisatie, clavecimbel, continuospel en koordirectie. 
Henk heeft met zijn orgelspel inmiddels een internationale concertpraktijk opgebouwd. Zo 
speelde hij concerten in o.a. België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Spanje: 
Gran Canaria en de Verenigde Staten van Amerika.  Henk was finalist tijdens het prestigieuse 
“4 th International Organcompetition J.P. Sweelinck 2012” in de Oude kerk van Amsterdam.  
Henk is cum laude afgestudeerd als orgeladviseur en lid van het College van Orgeladviseurs 
in Nederland (CvON). Ook is hij als orgeladviseur werkzaam voor de Commissie Orgelzaken 
(COZ), een onderdeel van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN. Hij is 
tevens een van de redacteuren van de rubriek Orgelbouwnieuws voor het landelijke vakblad 
Het Orgel, een uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Organisten en Kerkmusici 
(KVOK). Daarnaast is hij voorzitter van de KVOK bij afdeling Groningen. 
Als kerkmusicus is hij, als lid van een redactionele werkgroep, nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het nieuwe liedboek van de PKN. Henk heeft verschillende cursussen 
mbt kerkmuziek en liturgie ontwikkeld en spreekt regelmatig op uitnodiging van kerkelijke 
gemeenten over actuele kerkmuzikale thema’s. Verder is hij als docent Liturgiek verbonden 
aan de opleiding Theologische Vorming voor Gemeenteleden te Groningen uitgaande van de 
PKN. 
Meer informatie is te vinden op www.henkdevries.info. 
 

 
 
 
De fraaie middeleeuwse kerken van de Protestantse Gemeente Maarland tellen per 
jaar duizenden bezoekers. Ook het fraai gereconstrueerde Riepster Faberorgel kan 
op afspraak worden bespeeld. Veel orgelliefhebbers 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.  
 
 
Komende orgelconcerten in de zomerserie Maarlander Kerkconcerten, aanvang 16.00 uur: 
Zondag 11 augustus -    Stef Tuinstra 
         (organist te Groningen/Zeerijp) 
Zondag 8 september -    EENUM - Pieter Jan Belder (Arnhem) 
         (orgel- en klavecimbelconcert)  


