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EXCURSIE NAAR DE JOHANNES A LASCO BIBLIOTHEK IN EMDEN – VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 
‘Een kerkgebouw met 120.000 boeken’ 
 
Op vrijdag 3 november organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken ter gelegenheid van 
Refo500 – 500 jaar Reformatie - een dagvullende busexcursie naar de Johannes a Lasco 
Bibliothek in Emden (Duitsland). De locatie van deze in 1559 opgerichte oudste bibliotheek 
van Oost-Friesland is historisch. In de stad Emden werd in 1571 de eerste nationale synode 
gehouden. De bibliotheek presenteert zich als een kenniscentrum voor het gereformeerd 
protestantisme.  
 
In de bus naar Emden wordt door een vrijwilliger van de SOGK een Nederlandstalige 
introductie verzorgd. In de bibliotheek wordt een inleiding verzorgd door dhr. Klaas Dieter 
Voss, medewerker van de bibliotheek. Daarna is er nog tijd voor een rondleiding door de 
bibliotheek en gelegenheid zelf rond te kijken. NB: deze inleiding en rondleiding in de 
bibliotheek zijn in het Duits! Deze excursie staat onder leiding van een medewerker van de 
SOGK. 
 
In de tentoonstelling Trans(Re)formatie in de Johannes a Lasco Bibliothek vertellen een paar 
historische individuen u het verhaal van de opkomst van de Reformatie. De Noordelijk 
Humanisten met reformatorische opvattingen en de Moderne Devoten baanden de weg voor 
de Reformatie in Ostfriesland en Groningen. De levensverhalen van de Emder priester 
Hermann Wessels, predikant Albert Hardenberg en zijn vrouw Truytje Sissingh getuigen van 
de opkomst van de Reformatie. De bijzondere rechtelijke en politieke situatie in de 15e eeuw 
bevorderde de hervorming in Ostfriesland. Deze vrijheid gaf ruim baan aan verschillende 
stromingen die streefden naar vernieuwing binnen de Katholieke kerk. 
 
Details van de excursie 

 Datum: vrijdag 3 november 

 10.00 uur - Vertrek Hoofdstation Groningen  

 ± 11.30 uur Aankomst Emden – koffie/Kuchen 

 Inleiding  

 13.00 uur Lunch (Pelzerhaus) 

 14.30 uur Vervolg rondleiding 

 16.30 uur Vertrek naar Groningen 

 ± 18.00 uur Aankomst Groningen 
 
Prijs excursie:  

 Donateurs € 44,00 (inclusief lunch)  

 Niet -donateurs € 55,00 (inclusief lunch)  

 Aanmelden kan via info@groningerkerken.nl of 050-3123569 o.v.v. Excursie Emden. 

 Minimum aantal deelnemers 25 personen. 
 



EINDE BERICHT 
 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl. 
 
Foto’s: Johannes a Lasco Bibliothek + Johannes a Lasco – (Wikimedia Commons) 
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