
Het leven en werken van Jan Bosch.  

 
Jan Bosch was een van de vooraanstaande landbouwers 

in de Veenkoloniën. 

Hij had een groot landbouwbedrijf met 2 kleine 

boerderijen, waarvan een in Wildervank en een in 

Wildervanksterdallen en een grote boerderij in 

Wildervank met losstaande graanschuren aan de 

Raadhuiskade. 

Naast het landbouwbedrijf had hij een graanschoon- en 

drooginrichting voor derden. Ook deed hij aan 

graanveredeling. De dagelijkse leiding was in handen 

van een meewerkend bedrijfsleider die de leiding had 

over 8 arbeiders.  

Jan Bosch had veel maatschappelijke functies: o.a. was 

hij Raadslid in de gemeenteraad van Wildervank en was hij later wethouder in deze 

gemeente en voorzitter van de AR partij, afd. Wildervank. 

Ook was hij vice-voorzitter van het Groene Kruis te Wildervank, bestuurslid van de 

Kweekschool te Groningen, secretaris van het Krankzinnigengesticht te Zuidlaren, 

bestuurslid van de Aardappelmeelfabriek “Wildervank e.o.”, bestuurslid van het 

verkoopbureau aardappelzetmeel “Avebe” te Veendam, lid commissie van Toezicht 

Middelbare Landbouwschool te Veendam, hij was diaken in de Geref. kerk te 

Wildervank en maakte, samen met zijn broer Hinderk, deel uit van de bouwcommissie 

voor de nieuw te bouwen kerk (1910-1911). 

Verder was hij 40 jaar organist in de Geref. kerk (nu de Protestantse Grote kerk) 

waarvan hij 35 jaar lang het, door zijn familie geschonken, Walcker-orgel bespeelde en 

onderhield tot 1948, het jaar van zijn overlijden. In zijn tijd organiseerde hij al concerten 

met sponsoren in dit kerkgebouw. Bekend is nog de uitvoering van de “Johannes 

Passion” in 1947. 

Jan Bosch ligt begraven op het kerkhof aan de Dalweg 36 te Wildervank. 

 
In het boekje “De kerk heeft haar bestek terug” valt meer te lezen over de geschiedenis van het 
100-jarige kerkgebouw en de familie Bosch. Het boekje is verkrijgbaar à 6 euro. 

 
Organisatie: Monument- en 
Concertcommissie Grote Kerk 
Wildervank. 
Website: www.walckerwildervank.nl 
 

 



PROGRAMMA 

 

 

Improvisatie “Komt nu met zang” (aansluitend samenzang) 

 

Van Bach tot Dubois 

 

a. Toccata und Fuge d J.S. Bach (1685-1750) 

  

b. Sonate in F A. Vivaldi (1678-1741) 

 

c. Cantilena J. Rheinberger (1839-1901) 

 

d. Stay W.A. Mozart (1756-1791) 

 T. Parker (1944-2013) 

 

e. Toccata Th. Dubois (1837-1924) 

 
PAUZE 

 

Ode aan Walcker: 

 

Van der Linden tot Van Leer (arr. Kees Steketee) 

 

a. Proloog G. Brooker (1945)  

 

b. Preludium in C J.S. Bach 

 

c. Air J.S. Bach 

 

d. Inventio nr. 13 in a J.S. Bach 

 

e. Koraal R. van der Linden (1946-2006) 

 

f. Adagio B. Jacobs (1965) 

 

g. Finale Th. van Leer (1948) 

 
 

SAMENZANG 

1. 2. 

Komt nu met zang van zoete tonen In Israël was dat een wijze, 

en u met snarenspel verblijdt! valt met hen ook de Heer te voet: 

Zingt op en wilt alom betonen, dat elk nu toch God roem’ en prijze, 

dat gij van harte vrolijk zijt. die ons zoveel weldaden doet. 

Juicht God ter eer, Roept overal 

zijn lof vermeer’, met groot geschal: 

die zulken groten werk ‘Lof, prijs en dank alleen 

gedaan heeft voor zijn kerk! zij God en anders geen!’ 
 

 
CURRICULUM VITAE KEES STEKETEE 
 

Kees Steketee (1954) studeerde van 1972 tot 1977 aan de 

conservatoria te Rotterdam en Groningen, hoofdvak orgel. In 

1977 behaalde hij zijn diploma orgel-B. Van 1980 tot 1982 

studeerde hij, bij Jos Leussink aan het conservatorium in  

 Zwolle, koordirectie. 

 

Hij is werkzaam aan het IVAK (instituut voor kunst en cultuur) 

te Delfzijl, het creativiteitscentrum van de gemeenten 

Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Daarnaast is hij organist 

van hervormd Middelstum en Huizinge, en, sinds maart 2007, 

van de Samen-op-Weg gemeente (Kruiskerk) in Delfzijl.  

 

Behalve zijn bezigheden als serieus musicus maakt Steketee ook graag uitstapjes naar 

wat lichtere vormen van muziek maken, zoals cabaret, schooltheater en musical. Hij 

maakte twee solo CD’s: “Bach op het Hogeland” (1994) en “Steketwee” (1997) waarop 

hij Bach en anderen op een heel andere manier benadert dan via de traditionele klanken 

van het orgel. In maart 2009 verscheen een single met maar liefst twee lofliederen op 

Delfzijl. In zijn vrije tijd studeerde hij sinds zijn 40e theologie. In 2002 studeerde hij af 

met een doctoraalscriptie over de Christusrecitatieven in de Mattheuspassion van Johann  

Sebastian Bach. Wekelijks schrijft hij een column voor de Protestantse Kerkbode van  de 

provincie  Groningen. Daarin gaat het vaak over kerk en kerkmuziek. Van zijn columns 

verschenen inmiddels vijf verzamelbundels: 'De vrouw moet zwijgen' (2006), 'Echte 

mannen zeuren niet' (2007), 'Ik heb gezegd' (2009), 'Wie het begrijpt mag het 

zeggen'(2011)en 'Je blijft je verbazen' (2013). 

 

Wilt u meer van hem weten? 

Kijk dan gerust eens op www.keessteketee.nl. 

 
Er is een boek verschenen over het 100-jarige Walcker-orgel. 
Het boek is verkrijgbaar voor 8 euro. 

 


