
Zaterdag 24 juni KerkenNacht 
 
Die avond zal er een programma in de kerk zijn o.a. orgelmuziek, een lezing 
en een rondleiding, nadere info volgt. Meld u aan als u wil helpen bij het 
ontvangen van belangstellenden. 
 
PROGRAMMA KERKENNACHT ROTTERDAM ZATERDAG 24 JUNI 2017 
19.00-22.00 UUR 

 

Andreaskerk Lutherse Gemeente Rotterdam 

Welkom in onze kerk! Onze gemeente stamt uit 1604, ons kerkgebouw 
uit 1948. 

Tot het bombardement van 1940 was onze gemeente trotse eigenaar van 
een monumentale kerk aan de Wolfshoek uit 1733. Onderaan dit 
programma daarvan enkele plaatjes. In het kader van de Kerkennacht 
2017  bieden wij u een gevarieerde en informele avond rond het thema 
‘Internationaal Lutherjaar 2017’. Wij serveren koffie en thee met 
appelgebak. De laatste is een Lutherse traditie omdat Luther volgens de 
overlevering gezegd heeft: ‘Als ik wist dat ik morgen zou sterven, zou ik 
vandaag nog een appelboom planten’. Er staat een tafel met 
tweedehands boeken over (Lutherse) kerkgeschiedenis. Meer informatie 
over ons vindt u op: www.luthersrotterdam.nl. 

 

 19.00 uur Inloop 
 
 19.30 uur Orgelbespeling door Niels Jan van der Hoek, organist 

Andreaskerk 

o S. Scheidt: Cantio sacrae : Was betrübst du dich, mein 
Herz (12 variaties) 

o S. Scheidt: Erhalt uns Herr, bei deinem Wort (2 variaties) 
o J.N. Hanff: Ein feste Burg ist unser Gott 
o J.S. Bach: Nun freut euch, lieben Christen G’mein 
 

 20.00 uur Korte presentatie 
Hoe beelden Nederlandse Lutheranen Luther het liefst af? 
Ds. Martin van Wijngaarden, predikant Lutherse 
Gemeente Rotterdam 



 20.30 uur Korte presentatie 
Het Geheim Van Het Orgel: Wat is het, hoe werkt het? 
Uitleg en demonstratie door Andries Ponsteen en Niels Jan 
van der Hoek 

 21.00 uur Rondleiding door ons kerkgebouw 
Ds. Martin van Wijngaarden leidt u rond door onze kerk en 
legt uit, waaraan u kunt zien dat die een Luthers 
kerkgebouw is 

 21.30 uur Orgelbespeling door Niels Jan van der Hoek  
Uit Dritter Teil der Clavierübung J. S. Bach: 

o Kyrie: Gott Vater in Ewigkeit 
o Christ unser Herr zum Jordan kam 
o Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Zorn 

Gottes wandt 
 

            

 
 


