
Programma 31 juli 2021 Oude St. Nicolaaskerk te IJsselstein 

Dit jaar is het thema: “ 50 jaar Van – Vulpenorgel” 

Anne Opschoor, orgel 

Anne Opschoor (1987) speelt orgel sinds zijn 4e levensjaar.  

Op 6 jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen van Lijntje Geneuglijk, waarna hij 

vervolgens 5 jaar les kreeg van Everhard Zwart.  

Daarna kwam er een tijd waarin Anne het orgel vooral links liet liggen, hoewel er wel een 

grote interesse ontstond voor klassieke muziek. 

Een orkestrale bewerking van Bach's Fantasia en Fuga (BWV 537) door het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest in Rotterdam zorgde ervoor dat Anne weer aan zelfstudie ging doen 

op het orgel. Mede door invloed van kerkorganisten Paul Baan en Jaco van Kooten uit Ede 

kwam hij in 2017 terecht bij Gerrit Christiaan de Gier. 

Sinds 2013 is Anne kerkorganist in Capelle aan den IJssel-West. Hij koestert een grote liefde 

voor de vocale en instrumentale werken van Johann Sebastian Bach.  

In het dagelijks leven werkt Anne als universitair hoofddocent financiële econometrie aan de 

Vrije Universiteit in Amsterdam. 

 

Feike Asma (1912-1984) 

1. Hymne Psalm 138 vers 1 

    'k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden, Heer, U dank bewijzen' 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

2. Sonate 5 in C     BWV 529 - 1. Allegro 

 

Toon Hagen (1959) 

3. Shalom 

 

 



Rinke Bodewits, orgel 

Rinke Bodewits is geboren in 1974 en woont vanaf 2010 in Bunnik  

Zijn eerste orgellessen kreeg hij in 1982 van een organist in het dorp Bovensmilde, waar hij is 

opgegroeid.  

In 1985 begon hij met begeleiden en in 1988 werd hij in de gereformeerde kerk te 

Bovensmilde aangesteld als organist. Later volgden er meer kerken waar hij de samenzang 

mocht begeleiden. Tegenwoordig begeleidt hij voornamelijk de diensten in de Oude 

Dorpskerk in Bunnik en omgeving. 

Hij heeft bij verscheidene organisten lessen gevolgd waaronder de in 2002 overleden 

organist Piet Wiersma. Momenteel volgt hij lessen bij Gerrit Christiaan de Gier. 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

4. - Trio super: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'  BWV 655 

    - Praeludium & Fuge in e      BWV 548 

 

Uw aandacht voor:  “de overige zaterdagmiddagzomerconcerten”  

7 augustus 2021 Henk van Lingen, organist Oude St. Nicolaaskerk in IJsselstein  

aanvang 14.30 uur. 

14 augustus 2021 Gerrit Christiaan de Gier, stadsorganist van IJsselstein   

aanvang 14.30 uur.  

21 augustus 2021 Martien van der Zwan, o.a. organist Oude St .Nicolaaskerk, IJsselstein 

aanvang 14.30 uur. 

28 augustus 2021 Simon Koolen, organist Oude St. Nicolaaskerk  in IJsselstein en herv. kerk 

Benschop aanvang 14.30 uur. 

 11 september 2021 “Open monumentendag” Orgelbespelingen: 13.00 - 14.00 - 15.00 uur 

door de organisten van de Oude St. Nicolaaskerk 

Henk van Lingen, Martien van der Zwan en Simon Koolen 

Vrije toegang, na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten. 

Voor informatie zie de website www.vanvulpenorgelijsselstein.nl 
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