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- - - - 10:30 uur - - - - ochtendprogramma - - - - 

 
 

1 Vierhandig op het Naber- en Metzler-orgel  resp. Niels Adema en Rien Donkersloot 
 Allegro (uit Concerto in d, opus 7, HWV 309) Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) 

 
 
2 Opening Dirk Jan Versluis, voorzitter VOGG 

Welkom, Schriftlezing en gebed 
 
 samenzang: Psalm 91 vers 1 en 5 (iso-metrisch)  Niels Adema 

 
Hij, die op Gods bescherming wacht, 
wordt door den hoogsten Ko - ning 
beveiligd in den duist'ren nacht, 
beschaduwd in Gods wo - ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
voor hen, die op Hem bouwen, 

mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
den God van mijn betrouwen. 

Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
dies heb ik niets te vre - zen. 
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
uw tent zal veilig we – zen. 
Hij zal Zijn engelen gebiên, 
dat z' u op weg bevrijden. 

Gij zult hen, in gevaren, zien 
voor uw behoud'nis strijden. 

 
 
3 Orgel en koor   Niels Adema en Soli Deo Gloria o.l.v. Ton Adema 
 Erhalt uns Herr bei deinem Wort, BuxWV 27 Dietrich Buxtehude (ca.1637-1707) 
 
Vijf coupletten worden door Buxtehude homofoon behandeld, vooraf gegaan door vrolijke instru-

mentale motieven. In het slot horen we een zeker: Amen. 
 
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort  
und steur des Papsts und Türken Mord,  
die Jesum Christum, deinen Sohn,  
stürzen wollen von seinem Thron.  
  

Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ,  
der du Herr aller Herren bist,  
beschirm dein arme Christenheit,  
daß sie dich lob in Ewigkeit.  
 
Gott Heilger Geist, du Tröster wert,  
gib deim Volk einerlei Sinn auf Erd,  
steh bei uns in der letzten Not,  

gleit uns ins Leben aus dem Tod!  

 

Bewaar ons, Heere, bij Uw Woord  
en verstoor het moorden van de paus en Turken,  
die Jezus Christus, uw Zoon,  
van de troon af willen stoten.  
 

Toon Uw macht, Heere Jezus Christus,  
omdat U de Heer van alle heren bent;  
bescherm Uw arme christenheid,  
dat zij U love tot in eeuwigheid.  
  
God Heilige Geest, die onze Trooster bent,  
geef dat Uw volk eensgezind is op aarde,  
sta ons bij in de laatste nood,  

Leid ons ten leven uit de dood. 

 



 

 
 VOGG, een vereniging waar al meer dan 65 jaar muziek in zit! 

VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

 
  
Verleih uns Frieden gnädiglich,  
Herr Gott, zu unsern Zeiten.  
Es ist doch ja kein ander nicht,  
der für uns könnte streiten,  
denn du, Herr Gott, alleine.  

  
Gib unsern König und aller Obrigkeit,  
Fried und gut Regiment,  
daß wir unter ihnen  
ein geruhig und stilles Leben führen mögen  
In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.  
  

Amen. 
 

 
 
Schenk ons genadig vrede,  
Heere God, in onze tijd.  
Er is immers niemand anders,  
die voor ons zou kunnen strijden,  
dan U alleen, onze God.  

  
Geef onze koningen en alle overheid  
vrede en goed bestuur,  
zodat wij onder hen  
een stil en gerust leven kunnen leiden  
in alle godzaligheid en deugdzaamheid.  
  

Amen. 

 

4 Orgel   Rien Donkersloot 
 Psalm 10, koraal en 2 variaties (uit VOGG-bundel 2019) Gerard de Wit (1985)  
 
 
5 Orgel   Niels Adema 

 Preludium und Fuge in C, BWV 545  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Dit stuk begint heel zelfverzekerd: het pedaal gaat drie keer met hinkstapsprongetjes naar een ron-
kende lage C, terwijl zich in de rechterhand meteen een vol akkoord opbouwt. En ook het vervolg is 
vastberaden. In de al even zelfverzekerde fuga staat de toonsoort als een huis, het C groot wordt 
nergens echt in twijfel getrokken. 
En vindt u het allemaal wel veel C groot? Dan bent u niet de enige. In een aantal achttiende-eeuwse 

handschriften staat tussen de prelude en fuga namelijk een langzaam middendeel in a klein uit de 
Sonate nr. 5 in C groot, BWV 529. En het kan ook nog radicaler anders. Een Engels handschrift geeft 
een versie in Bes groot “by the late Mr John Robinson” (1682-1762), organist van Westminster Ab-
bey. Tussen de prelude en de fuga plaatste hij een versie van het slotdeel uit de Gambasonate nr. 3, 
BWV 1029, op zijn beurt weer omgeven door twee korte intermezzo’s. 
 
 

6 Orgel, koor en samenzang   Niels Adema en Soli Deo Gloria o.l.v. Ton Adema 
 Psalm 80  vers 1 (samenzang, ritmisch), vers 2 (orgel), vers 3 (koor), vers 4 (orgel),  
  vers 5 (koor), vers 6 (samenzang, ritmisch) 
 
Neem, Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 

U tussen cherubs hebt gesticht; 
verschijn weer blinkend met Uw licht. 

Gij vondt in ons een welbehagen; 
Gij bracht, o God, in vroeger dagen, 
Uw wijnstok uit Egypteland; 
Gij zelf hebt gunstig hem geplant, 

Voor hem de volken uitgeroeid, 
Hem plaats bereid, hem mild besproeid. 
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7 Orgel   Niels Adema 
 Christ unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684  Johann Sebastian Bach 
 
Deze hymne van Luther loopt over van opgewektheid. Christus is in de Jordaan gedoopt door Jo-
hannes. Maar het doopwater is niet zomaar water: het is gekleurd met het bloed van Christus. Ter-

wijl in het pedaal de koraalmelodie in lange notenwaarden klinkt, kabbelt het rivierwater in snelle 
nootjes lustig over twee klavieren heen en weer, zonder ergens door de wal gekeerd te worden. In 
de vierstemmige uitwerking zitten veel vraag- en antwoordspelletjes tussen de drie hoogste partij-
en.  
 
 
8 Improvisatie en samenzang  Rien Donkersloot 

Improvisatie over Psalm 79 
 aansluitend samenzang: Psalm 79 vers 1, 6 en 7 (iso-metrisch) 
 

Getrouwe God, de heid'nen zijn gekomen; 
Zij hebben stout Uw erfland ingenomen; 
Jeruzalem, de tempel, Uw altaren, 
't Ligt al verwoest door die geweldenaren. 
Uw knechten zijn geveld 

Door hun verwoed geweld; 
Hun lijken, onbegraven, 
Verzaden na hun dood 
't Gediert' in hongersnood, 
En gier en kraai en raven. 
 

Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis kwijnen; 
Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen; 
Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren, 
Op Uwe hulp met smekend' ogen staren. 
Vergeld den wreden smaad, 

Waarmee des nabuurs haat 
Uw mogendheid dorst schenden; 
Geef hun, o Opperheer; 
Die zevenvoudig weer; 
Zie neer op onz' ellenden. 

Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 

In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten 
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten. 

 
 
9 Orgel en koor   Niels Adema en Soli Deo Gloria o.l.v. Ton Adema 
 Kyrie (uit: Messe solennelle opus 16)  Louis Vierne (1877-1937) 

 
Het Kyrie is geschreven in 1899. Het is het eerste gezang uit het ordinarium en is afkomstig uit het 
Grieks. Het Kyrie is enerzijds een smeekbede maar anderzijds ook een lofprijzing. 
 
Kyrie eleison; 
Christe eleison ; 
Kyrie eleison. 

Heer’, ontferm U over ons; 
Christus, ontferm U over ons; 
Heer’, ontferm U over ons.
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10 Orgel   Rien Donkersloot 
 Prélude et fugue sur le nom d'Alain op. 7  Maurice Duruflé (1902-1986)  
 
 
11 Afsluiting ochtendprogramma  Dirk Jan Versluis 

Mededelingen 
Gebed voor de maaltijd 
 

Samenzang Psalm 145 vers 1 en 2 (ritmisch)  Rien Donkersloot 
 
O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; 

Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 

De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 

 
Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 
Den luister van Uw majesteit en roem 

Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 

De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 

 
 

Bij de uitgang is er een collectie ter bestrijding van de onkosten 
 
 

- - - - - - - - - - - - -  P A U Z E  - - - - - - - - - - - - 

 
In de pauze kunnen kinderen en jongeren  

onder begeleiding van Rien Donkersloot de beide orgels bespelen 

van 12:30 tot 13:10 het Naber-orgel  
van 13:10 tot 13:45 het Metzler-koororgel 

 
 

 

 
 
 

 
Bent u geen lid van de VOGG, maar heeft u wel interesse in de nieuwe VOGG-bundel? 

Kom dan even langs bij de stand van de VOGG! De bundel is daar verkrijgbaar.  
 

Besluit u vandaag lid te worden van de VOGG? 
Dan krijgt u gratis de nieuwe bundel èn een dubbel-CD mee als welkomstgeschenk. 

 
Bent u op zoek naar eerder uitgegeven VOGG-bundels? Loop even langs bij onze stand. 

Sommige zijn nog uit voorraad leverbaar.  
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- - - - 14:00 uur - - - - middagprogramma - - - - 

 
 

Het middagprogramma start rond het Metzler-koororgel.  

Wilt u zoveel mogelijk in het koor of vlak voor het doxaal gaan zitten?  
 
 
12 Opening  Dirk Jan Versluis 

Schriftlezing en dankgebed na de maaltijd.  
Welkom voor de nieuwkomers  

 
 

13 Presentatie van Metzler-koororgel  Rien Donkersloot 
 
 Toelichting op de recente uitbreiding van het Metzler-koororgel  
 
 Klankdemonstratie aan de hand van Psalm 136 – ‘beurtzang’ tussen aanwezigen en orgel  
 Samenzang psalm 136 vers 1 tot en met 7 en 23 tot en met 26 (ritmisch)   
 

1. Looft den HEER, want Hij is goed; 
 Looft Hem met een blij gemoed; 
 Want Zijn gunst, alom verspreid, 
 Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
 Vers 2: orgel 
 
3. Looft der heren Opperheer; 

Buigt u need'rig voor Hem neer; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
 Vers 4: orgel 

 
5. Looft Gods wijsheid; door Zijn woord 

Bracht Hij al de heem'len voort; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
 Vers 6: orgel 

7. God schiep aan des hemels trans 
Grote lichten, rijk van glans; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
 Vers 23: orgel 
 
24. Die ons, onder 't leed gebukt, 

Heeft uit 's vijands macht gerukt; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
 Vers 25: orgel 

 
26. Geeft den God des hemels eer; 

Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

  

 
 
 

 
 



 

 
 VOGG, een vereniging waar al meer dan 65 jaar muziek in zit! 

VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

 
 
14 Koor (a capella)   Soli Deo Gloria o.l.v. Ton Adema 
 Psalm 126  Heinrich Schütz (1585-1672) 
 
De grootste componist in de Lutherse traditie vóór de komst van Bach was organist, componist en 
ensembleleider Heinrich Schütz. Deze leidde op 31 oktober 1617 in Dresden de herdenking op de 

100ste Reformationstag. Voor die gelegenheid zette hij een aantal psalmvertalingen van Luther op 
muziek.  Het motet ‘Die mit Tränen säen’, is gebaseerd op psalm 126 vers 5 en 6.. 
 
Die mit Tränen säen werden mit Freuden ernten. 
Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Sa-
men und kommen mit Freuden und bringen ihre 
Garben. 

Die met tranen zaaien zullen met vreugde 
oogsten. Zij gaan heen met geween als zij hun 
zaaizaad dragen en zij komen met vreugde als 
zij hun garven brengen. 

 
 
15 Orgel   Rien Donkersloot 

 Preludium (uit: das Holsteinische Orgelbuch)  Hans Friederich Micheelsen (1902-1973) 
 
 

Verplaatsen van het koor naar het schip van de kerk  
 

 
16 Presentatie van de 28e jaarlijkse VOGG-bundel    
 
 Presentatie van de nieuwe bundel   Aad de Ligt 
 
 Psalm 14 (53) uit de nieuwe bundel  Niels Adema 
 aansluitend samenzang Psalm 14 vers 1 en 7 (iso-metrisch)  

 
De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: 
"Daar is geen God". Zij doven 't licht der rede, 
En maken zich, door gruwelijke zeden, 
Afschuwelijk; daar is geen mens, die goed 
Op aarde doet. 

 
Och, daalde 't heil uit Sion spoedig neer. 
Voor Israël! Als God Zijn volk uit lijden 
En banden redt, zal Jacob zich verblijden, 
En Israël al juichend geven d' eer 
Aan zijnen HEER’. 

 

 
17 Orgel en koor   Niels Adema en Soli Deo Gloria o.l.v. Ton Adema 
 Psalm 9  Niels Adema 
 Psalm 114  Zoltán Kodály (1882-1967) 
 
Psalm 114 is een werk voor 4-stemmig gemengd koor met begeleiding van orgel dat door Kodály in 
1959 werd geschreven. Het orgel heeft in deze psalmbewerking een prominente rol als het gaat 
over de verklanking van de gezongen tekst. Het vluchten van de zee en de Jordaan wordt in de bas 

verbeeld door middel van toonladderfiguren. Als het gaat over het springen van de rammen horen 
we in de bas springende figuren. Daarna horen we het stromen van de Jordaan terug in zestiende 
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toonladderfiguurtjes die voornamelijk in de sopraanpartij te horen zijn. Het beven van de aarde 
hoort u wederom terug in de baspartij door middel van zestiende figuurtjes in toonafstanden van 
een secunde. De melodie wordt door het koor vertolkt in o.a. een homofone wijze. Ook horen we 
de melodie terug in canonvorm. De samenklanken komen met regelmaat grillig over en de ritmiek 
wil daar soms ook in meegaan. 

 
Hogy Izrael kijött Egyiptomból,  
Az idegen népnek országából,  
Megtére Jákób háza.  
Júdát Isten magának szentelé,  
Az Izraelt országul fölvevé,  
Ö lönnékie Ura.  

  
A tenger ext látván hátraálla.  
A Jordán vize viszszafordula,  

Mind hátrasietének.  
A hegyek szökdöstek, mint a kosok,  
És a halmok mint a juh bárányok,  
Magasan szökdösének.  
  

Milelt téged tenger! Mit térsz hátra?  
Milelt Jordán?  
Kiüz viszsza, Hogy úgy elszaladsz?  
Mért szöktetek hegyek. Mint báránykak,  
És ti halmok mint a kisjuhocs kák,  
Mért szöktök ilyen fennen?  
  

Az Úrnak haragos szine elött,  
Jákób Istene haragja elött,  
Mind eföld megrettenjen  
Ki a kösziklát tóvizzéteszi,  
Forrásnak útját köben repeszti,  
Hatalmas erejében. 
 

Toen Israël uit Egypteland ging,  
Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving,  
zij ’t vreemde land ontkwamen,  
werd Juda aan de Here toegewijd,  
werden tot rijk van Gods volkomenheid  
al Israëls stammen samen.  

  
Dit zag de zee en zij vluchtte ontdaan,  
achterwaarts wende zich toen de Jordaan,  

daar God zijn macht deed gelden.  
Als rammen sprongen bergen, vast gegrond,  
plotseling op, de heuvels in het rond  
als lammeren in de velden  
  

Waarom o zee, liet gij vluchtend ruim baan?  
Wat overkwam toch uw wateren, Jordaan,  
dat zij zich eensklaps scheiden?  
Gij trotse bergen heuvels vast gegrond  
waarom sprong gij als rammen in het rond,  
als lammeren in de weide.  
  

Beef dan, gij aarde, voor Israëls Heer,  
krimp voor zijn aanschijn en buig u terneer,  
laat u door God bedwingen  
Die water wellen deed uit de woestijn  
en uit de steenrots een fontein   
van lafenis ontspringen

 
18 Samenzang  Niels Adema 
 samenzang: Psalm 62 vers 1 en 5 (iso-metrisch) 
 
Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 

In God is al mijn heil, mijn eer, 
Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 

Stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde. 
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19 Orgel   Rien Donkersloot 
 Preludium und Fuge über den Namen BACH  Franz Liszt (1811-1886) 
 
 
20 Sluiting  

 Mededelingen, dankwoord, dankgebed Dirk Jan Versluis  
 

 Samenzang Psalm 89 vers 7 en 8 (ritmisch)   Rien Donkersloot 
 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

 
Bij de uitgang is er een collectie ter bestrijding van de onkosten 

 
 

 
 

Dispositie C.F.A. Naber-orgel (1845): 

 

Hoofdwerk 

Prestant  16′ 

Bourdon  16′ 

Prestant  8′  

Holpijp  8′ 

Octaaf  4′  

Openfluit  4′ 

Quint  3′  

Octaaf  2′ 

Mixtuur  4-6 st. 

Scherp  3-4 st. 

Cornet D  5 st. 

Fagot  16′ 

Trompet  8′ 

Rugwerk 

Prestant  8′ 

Roerfluit  8′ 

Bourdon  8′ 

Octaaf  4′ 

Holfluit  4′ 

Woudfluit  2′ 

Sexquialter  2 st.  

Mixtuur  3-5 st. 

Dulciaan  8′ 

Bovenwerk  

Prestant  8′  

Holpijp  8′  

Quintadena  8′ 

Viola di Gamba  8′ 

Octaaf  4′  

Fluit  4′  

Nasard  3′ 

Gemshoorn  2′ 

Flageolet  1′ 

Hoboe  8′ 

Vox humana  8′ 

Tremulant 

Pedaal 

Prestant  16′ 

Subbas  16′ 

Octaaf  8′ 

Octaaf  4′ 

Bazuin  16′ 

Trompet  8′ 

 

Koppel Hw – Rw 

Koppel Hw – Bw 

Koppel Rw – Hw 

Koppel Pedaal – Hw 

Koppel Pedaal – Rw  

Tremulant gehele werk 
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Dispositie Koororgel (Metzler & Söhne, 1967 / Bernhardt H. Edskes Orgelbau, Wohlen 2019): 

 

Hoofdwerk 

Quintade  16′ 

Prinzipal  8′ 

Hohlflöte  8′ 

Octave  4′ 

Rohrflöte  4′ 

Quinte  3′ 

Octave  2′ 

Mixtur  IV sterk 

Trompete  8′ 

Borstwerk 

Gedackt  8′ 

Flöte  4′ 

Gemshorn  2′ 

Quinte (B/D) 1 1/3′  

Tertz (B/D) 1 3/5′  

Dulzian (B/D) 8′  

Pedaal  

Untersatz  16′ 

 

Koppel Pedaal – Hw 

Koppel Pedaal – Bw  

Manuaalkoppel 

Tremulant  

 

 

Rien Donkersloot werd in 1985 geboren te Rotterdam. Zijn eerste 

orgellessen kreeg hij van Arie van den Berg uit Barendrecht. Vervol-

gens studeerde hij bij Arjen Leistra. Rien Donkersloot behaalde als 
amateur reeds 1e , 2e en 3e prijzen op orgelconcoursen. Hij studeerde 
orgel aan het Rotterdams Conservatorium. In juni van 2006 behaalde 
hij het diploma 1e fase cum laude, hoofdvakdocent was Bas de 

Vroome. Tevens behaalde hij het diploma kerkmuziek. Hij studeerde 
voor het diploma 2e fase bij Ben van Oosten en Bas de Vroome. In juni 
2008 sloot hij deze studie cum laude af. Hij volgde orgelcursussen bij 
Michel Chapuis, Andres Cea Galan, Harald Vogel, Olivier Latry, Zsig-
mond Szathmary en Thomas Trotter. In 2003 won hij de 3e prijs op het 
orgelconcours voor orgelstudenten in Brielle. In 2004 won hij het or-

gelconcours te Leiden voor conservatorium studenten in de categorie romantiek/20e/21e eeuw. 
In september van 2005 won hij de 1e prijs op het orgelconcours voor orgelstudenten in Brielle. 

Rien is organist van de St. Joriskerk in Amersfoort en van de Laurentiuskerk in Mijnsheeren-
land. Verder heeft hij een uitgebreide lespraktijk en is hij actief als (koor)begeleider. Van zijn 
spel verschenen vier cd’s, die in de pers zeer positief werden ontvangen.  

 

Niels Adema is in 1986 te Hilversum geboren. Vanaf zijn zesde levens-

jaar kreeg hij orgelles van zijn vader Ton Adema. Daarna kreeg hij les 
van Toon Hagen in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle. 

Momenteel studeert hij hoofdvak orgel en kerkmuziek bij Reitze Smits 
aan de HKU. Voor zijn orgelexamen slaagde hij Cum laude met het cijfer 
9. Bij verscheidene orgelconcoursen viel hij in de prijzen. Daarnaast is 
hij werkzaam als docent muziek op het Van Lodenstein College te Kes-
teren en Barneveld. 
Ook is hij vanaf zijn vijftiende levensjaar organist in de Gereformeerde 
Gemeente te Kampen. Als dirigent en begeleider is hij actief bij ver-

scheidene koren. 

 
 



 

 
 VOGG, een vereniging waar al meer dan 65 jaar muziek in zit! 

VERENIGING ORGANISTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN 

 
 
Het Christelijk Regionaal Koor Soli Deo Gloria is in januari 2017 gestart op initiatief van Ton en 
Niels Adema in Kampen. Bij het gemengde koor voor jongvolwassenen ligt de nadruk op gees-
telijke, klassieke werken. In de zomer 2017 is het koor opgericht als een stichting. Na de sa-
menwerking met het Ars Musica Orkest in september, gaf het koor haar eerste debuutconcert 
op 11 november in de Burgwalkerk te Kampen. Op het goed bezochte concert stonden werken 

rond de Reformatie centraal, zoals ‘Ein Feste Burg’ van G.P. Telemann. In 2018 is begonnen met 
het professionaliseren van het koor, in de vorm van stemtesten, koorscholing en motivatiege-
sprekken. In de zomer van 2018 heeft Soli Deo Gloria een dubbelconcert georganiseerd met 
Vocaal Ensemble Rijssen.  

 

Soli Deo Gloria is op zoek naar bassen en tenoren. Als je van zingen én gezelligheid houdt, ben 
je van harte welkom op donderdagavond om 19.45 uur in het Hoornbeeck College te Kampen. 
Kijk voor actuele informatie op onze website www.crksolideogloria.nl.  

 

Onze dirigent Ton Adema is in 1959 te Voorschoten geboren. Hij stu-
deerde orgel bij Ben Feij, Kees van Houten en Haite van der Schaaf. Hij 
rondde zijn studie Schoolmuziek af aan het Hilversums Conservatori-
um.  

Ton is werkzaam als muziekdocent aan de Scholengemeenschap Pie-

ter Zandt te Kampen. Hij is dirigent van koren en ensembles uit Kam-
pen en omstreken. Als organist en dirigent werkt hij mee aan verschil-

lende cd-opnamen. 
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Nog geen lid van de VOGG?  
Maak in de pauze bij onze stand kennis met onze producten. 
 

 
Word lid van de VOGG en … 
 
ontvang 6 keer per jaar het fraaie orgelblad 
"Kerk en Muziek", vol met interviews, ach-
tergrondartikelen, cd-besprekingen, nieuws 
en actualiteiten 
 
ontvang ieder jaar de dikke bundel met 
psalmbewerkingen 
 
doe mee aan regionale workshops en excur-
sies en landelijke orgelreizen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aanbieding: 
Als u zich vandaag aanmeldt als lid of abon-
nee, betaalt u pas vanaf 1 januari 2020 con-
tributie en ontvangt u als welkomstgeschenk 
de nieuwe muziekbundel ‘Psalmbewerkingen 
voor orgel 2019’ en een mooie dubbel-CD. 
 
 
 
 
 
 
 


