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Lutherreis najaar 2017 met ook wat extra aandacht voor Bach (dag 4):
Dag 1 - De Lutherreis vertrekt op maandag 11 september 2017 vanaf het hoofdstation Groningen
om 08:15. We stoppen onderweg ook in Apeldoorn (hoofdstation 10:45 uur) en rijden dan met twee
tussenstops (waaronder een rondleiding door Magdeburg: Luther ging er naar school in 1493-94!)
door naar Halle. We blijven drie nachten in het 4-sterren Hotel Alba Mercure in Peißen (vlak buiten
ste
de stad). ’s Avonds: diner en korte lezing en 1 deel van de film over Luther in het hotel.

(Raadhuis, herbouwde Johanniskirche & Dom in Magdeburg.)

(Rechterfoto: Hotel in Halle-Peißen)

Op Dag 2 – dinsdag 12 september hebben we uitgebreid ontbijt-buffet. De busrit naar Eisleben
duurt een uur. We bezoeken hier ‘s ochtend alle plaatsen die aan Luther herinneren. Wat we daar te
zien krijgen ligt helemaal binnen loopafstand. In volgorde vanaf de VVV: het geheel gerenoveerde
geboortehuis van Maarten Luther; de Petrus & Paulikirche waar hij gedoopt werd; de markt met het
beroemde standbeeld; de St. Andreaskirche waar Luther zijn laatste preek hield op 15 februari 1546
en zijn sterfhuis. Er is ook gelegenheid om wat te neuzen in (boek)winkels, terwijl anderen ‘Kaffee &
Kuchen’ op het terras van de markt gebruiken. ’s Middags bezoeken wij het Mansfelder Land waar
Luther opgroeide en naar de basisschool ging. Bezoek aan het ouderlijk huis van de familie Luther en
de Georgenkirche in Mansfeld, en ook het roemruchte Slot. Vervolgens gezellig thee en gebak in het
nabijgelegen historische stadje Hettstedt. En rond 5 uur tot slot een bezoek aan de waarlijk unieke de
St. Annenkirche. De meeste kerkgangers waren tot eind 16e eeuw nog analfabeet; in deze kerk vindt
U de belangrijkste verhalen uit de Bijbel uitgebeeld in steen en hout. We zingen na de rondleiding een
aantal Lutherliederen. Verder krijgen de organisten onder ons ook de kans om op het orgel te spelen.
's Avonds na diner in het hotel, de rest van de Lutherfilm en een korte Power Point Presentatie over
morgen. (Hieronder: de belangrijkste plaatsen in Eisleben op een rij: Lutherstandbeeld, geboorteen sterfhuis, Andreaskirche met kansel waar Luther regelmatig preekte – incl. zijn slotpreek.)

Dag 3 - woensdag 13 september. We vertrekken na het uitgebreide ontbijt-buffet al om 08:45 uur
naar Lutherstadt Wittenberg, waar we de hele dag blijven. We bezoeken eerst de Stadtkirche - de
zgn. Mutterkirche der Reformation, waar Luther altijd preekte. Uw reisleider leidt U hier rond en
daarna hebben we een orgelconcert door de cantor-organist. We drinken dan koffie naast de kerk op
het marktplein. Dan bezoek aan: het voormalige Augustijner-klooster - nu Lutherhal en Lutherhuis
(waar de hervormer, vrouw Catharina van Bora en kroost woonden). Lunch gebruikt U op eigen
gelegenheid. ’s Middags alles facultatief: Een korte dienst met zang in een kleine, historische kapel
pal naast de Stadtkirche. En bezoek aan o.a. Melanchtonhuis of het Lucas Cranachhuis – dit alles
met Uw reisleider als gids. Of op eigen gelegenheid ronddwalen in Wittenberg. Aan het eind van de
middag verzamelen we rond 16:30 uur voor de bronzen deuren van de befaamde Slotkerk, waar
Frederik de Wijze, zijn twee broers, Luther en Melanchton begraven liggen. U krijgt hier een korte
rondleiding van een gids/ historicus die ons de bewogen geschiedenis van de afgelopen 500 jaar
vertelt, incl. 1547 bezetting van Wittenberg door keizer Karel V en zijn veldheer, de later in onze
streken zo beruchte hertog van Alfa. We worden om 20:30 uur verwacht in ons hotel voor het buffet
diner. Daarna gezellig samenzijn met details over morgen, o.a. hoe we de volgende ochtend te
verkassen naar Country Park-Hotel in Brehna.
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(Stadhuis, markt en Stadtskirche) Wittenberg (Slotkerk met markante toren) (Händelhaus/ Museum – Halle)

Dag 4 - Op donderdag 14 september doen we het iets rustiger aan. We bezoeken na het ontbijt om
09:00 uur eerst de Marienkirche. Georg Friedrich Händel was hier in zijn tienerjaren organist. Martin
Luther lag er kort lag opgebaard na zijn overlijden in Eisleben. Het originele dodenmasker is er nog te
zien. Daarna bezoeken we het schitterende Händelhuis en museum. Meereizende organisten krijgen
de kans op het Johann-Gottlieb-Mauer-Orgel uit 1770 te spelen. We drinken koffie op het grote plein
vóór de Rote Turm, en vertrekken daarna naar Köthen. De busrit duurt ca. een uur. Op 21 maart was
het 332 jaar geleden dat J.S. Bach geboren werd in Eisenach (Thüringen). Na zijn vertrek uit Weimar,
werkte Bach zes jaar in Köthen en schreef hier vooral veel seculiere muziek. Wij hebben genoeg tijd
voor een vroege lunch, dan een bezoek aan St. Agnuskirche (Bachs huiskerk), en het gerestaureerde
slot van Bachs vriend en beschermheer vorst Leopold. Na een korte stadswandeling een orgelconcert
e
door Frau Martina Apitz, cantor in de Jacobikirche en verre opvolger van de grote Bach. Zijn 1 vrouw
e
overleed hier. Hij ontmoette en trouwde hier ook met zijn 2 vrouw met wie hij nog vele kinderen
kreeg. Rond 18 uur rijden we terug naar ons nieuwe hotel in Brehna voor ons buffet- diner.

(Huisorgel van Händel) (Spiegelzaal in Slot Köthen mit ‘Herr Bach’) (Hotel in Brehna)

Dag 5 – Op vrijdag 15 sept. (na het buffet ontbijt) vertrekken we naar het betoverende Torgau – het
‘politieke centrum’ van de Reformatie. In geen andere stad zijn de sporen van Reformatie vandaag –
naar verluid – nog zo goed zichtbaar als hier. De geschiedenis straalt ons alom toe met meer dan 500
historische gebouwen uit de late gotiek en vroege renaissance. Hier schreven in 1530 reformatoren
Martin Luther, Philip Melanchton, Justus Jonas en Johannes Bugenhagen de zgn. ‘Torgauer Artikel’,
die later de grondslag vormden voor de Augsburgse Confessie. De keurvorsten verbleven hier ook
regelmatig. Katharina von Bora (vrouw van Luther) werd in 1546 weduwe, en vluchtte vanwege de
pest in de late zomer van 1552 naar Torgau, waar ze vlak voor Kerstmis overleed. Ze is bijgezet in de
stadskerk. We brengen hier de hele dag door, en zijn ’s avonds om 19:00 uur terug voor ons diner.

Dag 6 - Op zaterdagochtend 16 september staat het ontbijt staat klaar vanaf 06:30 uur. Terugreis
begint stipt om 08:00 uur. We rijden met nog één stop rechtstreeks door naar Apeldoorn. Mogelijk een
culturele bestemming zoals Münster – met zijn rijke geschiedenis van o.a. de radikaal-reformatorische
wederdopers in 1534-35. En niet te vergeten de vrede van Münster in 1648, officieel de geboorte van
de Nederlandse Staat, en het einde van de 80-jarige oorlog met Spanje. We verwachten terug te zijn
in Apeldoorn rond 16:00 uur, en niet later dan 18:00 uur bij station Groningen.
(Besluit op pagina 3)
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Kosten - 5 nachten - 6 dagen - inclusief busreis, hotel en ontbijt, bijna alle excursies
–3inbegrepen, de rest hoofdelijk omgeslagen. Tot 01 augustus (verlengde vroege vogelkorting):
Echtparen en mensen die een dubbele kamer delen Euro 580 p.p. Eenpersoonskamer Euro 730 p.p.
Als U 3-op-1 kamer wilt slapen – per offerte. Per 01 augustus komt er een toeslag van Euro 30 p.p.
Na 15 augustus: resp. Euro 640 en Euro 760. Aantal deelnemers om bovenstaande reis door te
laten gaan (exclusief reisleiding): 25. We zijn er praktisch zeker van dat de reis als boven plaats
gaat vinden. Maximaal aantal deelnemers (exclusief reisleiding): 39
Mvg,
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(Schloß Hartenfels in Torgau. Architectuur volgens Luther mooier dan Salomo’s Tempel!)

N.B. 1: Alle winst van deze reis komt ten goede aan het gereconstrueerde Arp
Schnitgerorgel in de Evangelisch Lutherse Kerk in Groningen. Alle details daarover
vindt U op de desbetreffende website http://www.schnitgerorgel2017.nl/
N.B. 2: Hebt U op de dag van vertrek moeite op tijd aanwezig te zijn in Groningen, dan
arrangeren wij graag een pension met ontbijt (ca. €30 p.p.) op loopafstand van het
N.S. station in Apeldoorn. Parkeren in Apeldoorn? Regelen we voor U (kostprijs).
N.B. 3: Wij bieden ook half-pension aan (d.w.z. diner op basis van buffet) voor ongeveer
een extra €17 p.p. per dag. Voor het middageten volstaat meestal een broodje met melk/
koffie, omdat U bij het ontbijt ook al een uitgebreid buffet hebt. Maar we nemen ook wat
extra eten mee op de bus op bepaalde dagen – ook om tijd te sparen.
N.B. 4: Voor concerten en andere kosten (toegang tot musea/ kerken) wordt een
apart budget gemaakt. Ervaring leert dat ca. €60-70 p.p. kost (als U aan alles mee doet).
Daar krijgt U bij definitieve bevestiging rond 15 augustus alle details over.

Opmerking: De Agricola Stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
(Groningen) onder n°.50856979. De Luther-Bach reizen stonden in het verleden ook op
ons adres geregistreerd via een andere rechtspersoon (2013 en daarvoor).
U kunt verder via ons een Annuleringsverzekering boeken bij Univé (bureau Winsum) à €19,90
p.p. (verzekerde som is dan €510). De meeste mensen hebben al een annuleringsverzekering
via hun bank, en natuurlijk een basis ziektekostenverzekering. U kunt echter via ons ook een
bijkomende, aanvullende reiskostenverzekering afsluiten incl. medische dekking, voor totaal €25,60.
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