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Programma 
 
Jehan Alain 
1911-1940 
 

 
Litanies 

Jan Pietersz Sweelinck  

1562-1621 

Psalm 36 

  
Jehan Alain Le Jardin Suspendu 
  
Nicolas de Grigny  
1672-1703 

Hymnus ‘Veni Creator Spiritus’ 
- Plein Jeu en taille à 5 
- Fugue à 5 
- Duo 
- Récit de Cromorne 
- Dialogue sur les Grands Jeux 

 
Johann Sebastian Bach  
1685-1750 

 
Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 642 
 
‘Vater Unser im Himmelreich’, BWV 682 
à 2 Clav. et Ped., canto fermo in canone 
 
‘Wenn wir in höchsten Nöthen sein’,  
BWV 641 
 
Passacaglia in c, BWV 582 

 
 
 
 
 
 
 
Het ongevraagd maken van geluidsopnamen is niet toegestaan/Please no recordings 

 

 
 



Biografie 
Eeuwe Zijlstra studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie bij onder andere Jos van der Kooy en Wim van 
Beek. Aan de conservatoria van Alkmaar en Groningen behaalde hij de diploma's Docerend Musicus en 
Uitvoerend Musicus. 
Eeuwe is de vaste bespeler van vier zeer uiteenlopende en bijzondere orgels. Hij is organist van de Grote 
Kerk van Harlingen (Hinsz) en tevens organist van de Doopsgezinde Kerk in Groningen (Marcussen). Verder 
bespeelt hij het Schnitger-orgel in de Martinikerk in Groningen, onder meer bij de diensten van het 
Groninger Studenten Pastoraat en bij bijzondere activiteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Ten slotte 
is Eeuwe organist van het cultuurcentrum De Oosterpoort waar zich het enige concertorgel in Noord-
Nederland bevindt. 
Eeuwe maakt jaarlijks verschillende concertreizen naar het buitenland. Naast een drukke lespraktijk is hij 
als adviseur verbonden aan de Kunstraad Groningen. 
 
The Dutch organist Eeuwe Zijlstra studied organ, church music and choir directing at the Conservatories of 
Alkmaar and Groningen with Prof. Jos van der Kooy and Prof. Wim van Beek. 
He acquired his Master of Music-degree with the highest possible distinction. 
Eeuwe lives and works in Groningen, the famous "organ garden" of Europe, with its many beautiful and 
important historical organs. He performs concerts all over the world. Eeuwe has a broad repertoire of solo 
organ repertoire, which not only include the major works of J.S. Bach but also a wide range of 
contemporary music. He is organist of the Grote Kerk in Harlingen, the Doopsgezinde Kerk and the 
Martinikerk in Groningen and organiste titulaire of the concert organ in the Groningen Cultural Centre. He 
is also organ teacher and advisor at the Arts Council Groningen. As City Organist Eeuwe is very active in 
organ promotion and children's education. 


