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40 jaar Goede Rede ORGEL
Het gebouw Goede Rede èn het orgel bestaan in 2019 precies 40 jaar. Op 
8 september 1979 werd Goede Rede geopend voor de bewoners van Almere 
Haven. Sindsdien is het orgel door vele amateurs, kleine en grote organisten 
bespeeld tijdens kerkdiensten maar ook in concerten.

Het begon met Han Lammers  Oud-burgemeester, toen landdrost Han
Lammers en zelf ook organist, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de  
totstandkoming van Goede Rede. Een orgel en carillon waren naar zijn over-
tuiging absoluut noodzakelijk. De eerste in Almere! 

Frans barokorgel van Verschueren Het orgel in Goede Rede is in 1979 
gebouwd door de firma L. Verschueren in Heythuysen (L). Het instrument is 
geënt op de Franse klassieke orgel bouw en heeft een hoog muzikaal  
kwaliteitsniveau. Het is daarmee uitermate geschikt als concertorgel. Begin 
2011 heeft Verschueren een uitgebreide restauratie en schoonmaakbeurt 
uitgevoerd. 

Louis Marchand Organist Jaap Zwart jr oordeelde bij zijn rondgang langs 
de Flevolandse orgels die hij stuk voor stuk bespeelde in 1999 ter voorberei-
ding van zijn boek ‘Orgels in Flevoland’: “een prachtig instrument is het op de 
Vlaams-Franse traditie geënte Verschueren-orgel in Goede Rede te Almere.
Componist Marchand en orgelbouwer Verschueren blijken een geweldige
combinatie.” Zwart speelde het werk Dialogue (3me livre) van Louis Marchand
(1669-1732). Datzelfde stuk speelt hij ook nog eens op 14 september 2019!

Open Monumentendag 2019 Ongetwijfeld zullen de kerk en de gemeente 
Almere tijdens Open Monumentendag op 14 september aandacht schenken 
aan het 40-jarige gebouw Goede Rede, de eerste kerk in Almere en een van
de iconen van onze stad. Het thema van Monumentendag 2019 is 'Plekken 
van plezier'. Hoe toepasselijk is dit thema voor Goede Rede en het orgel! 

Goede Rede Concerten organiseert klassieke concerten in Goede Rede. Ons
programma is KLASSIEK in brede zin: traditioneel klassiek, maar ook modern
klassiek met lijnen naar andere muziekstijlen en muziek uit andere culturen.
Het aanbod is gevarieerd, interessant voor jong en oud.

40 jaar Goede Rede ORGEL



Muziek in de Chapelle Royale
Openingsconcert van Festival Via 
Musica met het Apollo Ensemble 

Concert voor orgel, fluit en strijkers van de 
Parijse componist en organist Corrette.  

Kaarten via www.festivalviamusica.nl

Bacchanaal in orgeltaal
Laurens de Man & Inge Ariesen, 

orgel en hobo 

Muziek van o.a. Bach, Britten, Langlais en 
Distler.  

€ 15,-. t/m 18 jaar € 5,-

Met vier handen
Han Siertsema & Felicity Goodwin, 

orgel en piano 

Muziek van o.a. Tomkins, Hesse, Schubert 
en Siertsema zelf. 

€ 10,- incl. consumpties. t/m 18 jaar € 5,-

Orgel en klokken
Ben Middeldorp op orgel & Wim 
Ruitenbeek op mobiel carillon 

Muziek van o.a. Küchler, Stokkermans, 
Jenkins en Mozart.  

€ 15,-. t/m 18 jaar € 5,-

Vroeger en nu
Inloop tijdens het Havenfestival, 

orgelspel door diverse  
organisten van vroeger en nu 

Met o.a. André Potter, Cees Noordhoek, 
Freddy Lusken, Anneke van Huissteden, 
Kees Schuurman.  Gratis toegang

Salve Regina
Matthias Havinga & Martha Bosch, 

orgel en sopraan 

Muziek van o.a. Couperin, Charpentier, 
Alain, Handel, J.S.Bach en iets eigentijds.

€ 15,-. t/m 18 jaar € 5,-

Caecilia
Muziektheater voor kinderen  

en (groot)ouders  

Door actrice Marieke Koopman, danser 
Jonas Furrer en Ton Koopman op orgel.

€ 10,-. t/m 18 jaar gratis

Slotconcert orgeljubileum
Ton Koopman, solo op orgel  

Eigen programma van Ton Koopman,  
speciaal voor barokorgel.

€ 15,-. t/m 18 jaar € 5,-

Open Monumentendag:  
40 jaar!

Speciaal programma met informatie, 
expositie, orgelmuziek en meer.

Programma vanaf 12.00 uur. 
• Opening
• Dick Klomp speelt ‘Goede Rede suite’,  

première van de compositieopdracht.
• Jaap Zwart jr speelt o.a. Dialogue (3me 

Livre) van Louis Marchand
• Intermezzo van kamerkoor Amuse Vocale
• Han Siertsema sluit af. 

Gratis toegang

ORGEL
16 mei - 19 oktober 2019

Programma
Het gebouw Goede Rede én het orgel bestaan in 2019 
precies 40 jaar. Voor Goede Rede Concerten is het jubileum 
van het orgel aanleiding om een speciaal programma 
samen te stellen met een serie van zeven orgelconcerten, 
informatie, een expositie, enz. 
U bent van harte welkom!

wijzigingen voorbehouden

Kaartverkoop en meer info  
Kaarten kunt u per concert kopen, of u koopt 
een passe-partout voor 70 euro, t/m 18 jaar 
15 euro. Zie voor meer informatie onze web-
site www.goederedeconcerten.nl of bel naar 
06-80140467. 

ZA 24 AUG / 14.00 UURDO 08 AUG / 20.15 UURVR 14 JUN / 20.30 UURDO 16 MEI / 14.00 UUR

ZO 08 SEP / 13.00-16.00 UUR VR 27 SEP / 20.30 UUR ZA 19 OKT / 14.00 UURZA 14 SEP / 11.00-17.00 UUR

ZA 19 OKT / 20.00 UUR
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