
ORGELCONCERT 
 

door Tjeerd en Marja van der Ploeg 

in de Sint Werenfriduskerk te Wervershoof 
op 26 augustus 2018 - 14.30 uur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

1. Introduction und fuge,  Franz Lachner (1803-1890) 
d-moll op.62   

 
2. Melodie op.65 nr. 4 Gerard Bunk (1888-1958) 
 

3. Sonate g-moll op. 50 Leberecht Baumert (1833-1904) 
- Maestoso 

- Allegro moderato 
- Andante 
- Largo 

- Fuge 
 

4. Uit: Suite Latine op.86 Charles Marie Widor (1844-1937) 
- Adagio 

 

5. Impromptu op.54/2   Louis Vierne (1870-1937) 
 

6. Anamnèse Joseph Reveyron (1917-2005) 
-   I Mortem tuam annuntiamus, Domine 

-  II Et tuam  ressurrectioneme confitemur 
- III Donec Venias 

 

7. Ave Maria von Arcadelt    Frans Liszt (1811-1886) 
 

8. Fuga e-moll  Franz Schubert (1797-1828) 
 
9. Präludium und Fuge Johann Georg Albrechtsberger  

 B-dur (1736-1809)  
 

De nummers 1, 3, 6, 8 en 9 worden vierhandig gespeeld. 
De nummers 2 en 7 worden door Marja van der Ploeg en de 

nummers 4 en 5 door Tjeerd van der Ploeg gespeeld. 
 
Volgend concert: 9 september Jan van der Leek 

Toegang: € 3,― en deurcollecte, aanvang 14.30 uur 



 

 
 
Marja van der Ploeg heeft gestudeerd aan de 

Muziekpedagogische academie in Leeuwarden.  
Haar hoofdvakken waren orgel en kerkelijk orgelspel met als 

docenten Piet Post en Jan Jongepier.  
Ze studeerde af met een aantekening voor Franse romantiek. 
Vanaf 1987 is ze als cantor-organist verbonden aan de 

protestantse Bethelkerk gemeente te Amsterdam-Noord.  
Ze heeft diverse composities op haar naam staan.  
Van 2008 tot en met 2010 heeft ze meegewerkt aan de 

voorbereiding van het nieuwe liedboek voor de Protestantse 
kerken in Nederland.  
Naast concerteren geeft ze veel pianolessen.  
Sinds september 2013 is ze als dirigent verbonden aan het 
dameskoor Wijdewormer.  

Tevens is ze als dirigent verbonden geweest aan het 
projectkoor Middenbeemster. 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Tjeerd van der Ploeg (1958) is sinds 2002 titulair organist van 

het fameuze Nicholson-orgel (1882) in de St. Christoforuskerk 
te Schagen. 

Zijn concertrepertoire omvat vrijwel de gehele breedte van de 
orgelliteratuur. 
CD-opnamen met werken van Herbert Howells (opgenomen in 

Schagen en in het Engelse Selby Abbey), maar ook van 
Charles Tournemire (opgenomen in Douai, Cambrai en Parijs) 
kregen een hoge waardering van zowel de nationale als de 

internationale pers.  
Zijn laatste CD betreft een opname van Bachs zogenaamde 

Grote Orgelmis, gespeeld op het historische Garrels-orgel van 
de St. Nicolaaskerk in Purmerend.  
Wegens zijn verdiensten voor de Franse orgelliteratuur werd 

hem de Zilveren Medaille van de Société Académique ‘Arts, 
Sciences et Lettres’ te Parijs toegekend.  

Tjeerd van der Ploeg studeerde hoofdvak orgel in Leeuwarden 
bij Piet Post en Jan Jongepier en in Amsterdam bij Jacques 
van Oortmerssen aan het Sweelinck Conservatorium, waar 

hij in 1985 het einddiploma solospel voor orgel behaalde.   
Reeds eerder behaalde hij diploma’s koordirectie, kerkmuziek 
en een aantekening voor improvisatie. 

Hij publiceerde artikelen over oude Spaanse componisten 
waaronder Pablo Bruna en Francisco Correa de Arauxo en 

over Engelse en Franse orgelmuziek.  
Tjeerd van der Ploeg concerteert in diverse Europese landen.  
Tijdens de zondagmiddagconcerten in Schagen komt een 

groot deel van de romantische orgelliteratuur tot klinken. 
www.nicholsonschagen.nl    

 


