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OKTOBER	  2017	  
	  
Ter	  inleiding	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  aandacht	  voor	  enkele	  bijzondere	  activiteiten	  in	  onze	  gemeente:	  de	  herfstfair	  op	  
zaterdag	  14	  oktober	  en	  twee	  bijeenkomsten	  rond	  Luther	  en	  zijn	  liederen	  op	  5	  en	  15	  oktober.	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom!	  
	  
	  
Herfstfair	  
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De	  wereld	  van	  Luther	  en	  zijn	  liederen	  
	  

	  
	  
De	  herdenking	  van	  500	  jaar	  Reformatie	  kan	  niet	  zonder	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  de	  liederen	  die	  
Luther	  en	  zijn	  tijdgenoten	  schreven.	  De	  liederen	  die	  Luther	  zelf	  schreef	  hadden	  tot	  doel	  de	  mensen	  
hun	  geloof	  in	  de	  mond	  te	  leggen.	  In	  de	  zestiende	  eeuw	  begon	  zo	  een	  nieuwe	  ontwikkeling	  die	  tot	  in	  
onze	  tijd	  is	  doorgegaan.	  De	  liederen	  van	  Luther,	  zijn	  tijdgenoten	  en	  navolgers	  hebben	  de	  liturgie	  en	  
de	  muziek	  van	  de	  kerken	  veranderd.	  
Op	  donderdag	  5	  oktober	  is	  een	  Schouwlezing,	  waarin	  ingegaan	  wordt	  op	  de	  wereld	  van	  Luther	  en	  zijn	  
liederen.	  Naast	  achtergrondinformatie	  beluisteren	  we	  ook	  muziek:	  liederen	  en	  kerkmuziek	  uit	  
Luthers	  tijd	  en	  later.	  
Op	  zondagmiddag	  15	  oktober	  is	  een	  zang-‐	  en	  orgelmiddag	  in	  De	  Grote	  Kerk.	  Aan	  de	  hand	  van	  enkele	  
liederen	  van	  Luther	  ontdekken	  we	  de	  invloed	  daarvan	  op	  de	  orgelmuziek.	  We	  zingen	  liederen,	  er	  
wordt	  informatie	  gegeven	  en	  er	  klinken	  werken	  uit	  de	  orgelliteratuur,	  waarbij	  de	  muziek	  van	  Johann	  	  
Sebastian	  Bach	  zeker	  niet	  zal	  ontbreken.	  
De	  twee	  bijeenkomsten	  kunnen	  ook	  los	  van	  elkaar	  worden	  bijgewoond.	  
	  
donderdag	  5	  oktober:	  Lezing	  ‘De	  wereld	  van	  Luther	  en	  zijn	  liederen’	  
Plaats	  en	  tijd:	  De	  Schouw,	  19.30	  tot	  21.30	  uur	  
Leiding:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Kosten:	  €	  4,00	  incl.	  koffie/thee	  
	  
zondag	  15	  oktober:	  Zang-‐	  en	  orgelmiddag	  ‘De	  wereld	  van	  Luther	  en	  zijn	  liederen’	  
Plaats	  en	  tijd:	  De	  Grote	  Kerk,	  15.30	  tot	  16.45	  uur	  
Organist:	  Henk	  Kamphuis	  
Toelichting:	  ds.	  Pieter	  Endedijk	  
Kosten:	  gratis,	  vrijwillige	  bijdrage	  bij	  uitgang	  
	  
Informatie:	  06	  208	  00	  209	  of	  predikant.grotekerk@pga-‐almelo.nl	  
	  
	  


