Henk van Lingen, Programma 7 augustus 2021 Oude St. Nicolaaskerk te
IJsselstein
Thema “50 jaar Van Vulpen orgel”

1.) Te Deum Laudamus (Bux WV 218)
a. Preludium

Dietrich Buxtehude
(1637 – 1707)

b. Te Deum Laudamus
“Wij prijzen U, o God “
c. Pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae
“De hemel en de aarde zijn van Uw grootheid vol”
d.Te Martirum candidatus laudat exertitus
“De stoet der martelaren looft U”
e. Te devicto mortis aculeo
“U, die de prikkel van de dood hebt overwonnen”

2.) Suite in G, BWV 816
a. Allemande – matig
b. Courante - vlug
c. Sarbande - zwierig
d. Gavotte - sterk
e. Loure - slepend
f. Gigue - snel

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

3.) Psalm 150

Maarten Vos

a. Preludium

(1941)

b. Trio
c. Fantasia
d. Variatie
e. Koraal met bovenstem
Henk van Lingen (1960) leerde de eerste beginselen van het orgelspel van zijn
vader. Momenteel heeft hij les van Gerrit Christiaan de Gier. In 1974 werd hij
organist van de hervormde gemeente te Nieuwegein-Zuid en sinds 1995 is hij
organist van de Oude St. Nicolaaskerk te IJsselstein. Hij was eerste prijswinnaar
in 1998 en derde prijswinnaar in 1999 van het “Orgelconcours Zederik”. Ook
werkte hij mee aan diverse CD-opnames.
Uw aandacht voor: “de overige zaterdagmiddagzomerconcerten”
aanvang 14.30 uur, alle concerten vrije toegang, collecte na afloop.
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
De concerten beginnen om 14.30 uur.
Vrije toegang, na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.
Voor informatie zie de website www.vanvulpenorgelijsselstein.nl

