
 

 

 

 

 

 
 
 
‘Huldigt de Heer met uw citerspel en speelt voor 
Hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw ge-
zang.’ Deze woorden, van kerkvader Augustinus, 
zijn ontleend aan het getijdengebed van 22 novem-
ber, de feestdag van de heilige Cecilia. 
 
Rond deze feestdag van de patrones van zangkoren, 
kerkmusici, organisten en orgelbouwers verschijnt 
de laatste nieuwsbrief van 2018.  
In het voorbije jaar heeft u allen op heel uiteenlo-
pende wijze een bijdrage geleverd aan de kerkmu-
ziek binnen uw eigen parochie- en geloofsgemeen-
schap. Naast de dirigenten en organisten zijn er 
vele koorleden actief binnen de parochies van ons 
bisdom. Dat stemt tot dankbaarheid. Tegelijk zijn 
er bij menig koor grote zorgen voor de toekomst. De 
aanwas van nieuwe leden is beperkt. Het is niet 
eenvoudig om hier een pasklaar antwoord op te 
geven. De liturgische functie van de cantor vraagt 
om een verdere ontwikkeling.  
 

In bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk is de cantor sinds de liturgieherziening een vertrouwt 
gegeven in de liturgie. Samen met onze zusterorganisaties van de bisdommen Breda en 
Roermond denken wij na over de toekomst van de kerkmuziek. 
 
In de woorden van de heilige Augustinus in het getijdengebed van 22 november lezen wij: 
‘Iedereen vraagt zich af hoe hij voor God moet zingen. Zingt voor Hem, maar zonder wan-
klank. God kan het niet verdragen dat zijn oren onaangenaam worden getroffen. Zingt dus 
goed.’ Als bestuur van de KISG zijn wij u allen dankbaar voor uw inzet en betrokkenheid bij 
de kerkmuziek in uw parochiegemeenschap. Het Bossche bisdom mag zich verheugen in een 
mooie en rijke zangtraditie. In verleden en heden hebben kerkmusici, koren en componisten 
hun beste krachten gegeven. Op ons rust de opdracht dit alles over te dragen naar de volgen-
de generatie. 
 
Deze dankbaarheid willen wij als KISG tot uitdrukking brengen tijdens een nieuwjaarsbij-
eenkomst op 26 januari 2019. U leest daar meer over, elders in deze nieuwsbrief. Het bestuur 
hoopt u allen te mogen begroeten. 
 
Na de feestdag van de heilige Cecilia volgt het hoogfeest van Christus Koning. Daarna begint 
de Advent en volgt de Kersttijd.  Een bijzondere periode in het liturgisch jaar breekt aan. 
Zang en muziek voeren ons via de vier zondagen van de Advent naar het Kind van Betlehem.  
 
Voor u allen een mooi Ceciliafeest en een gezegende Advent als opmaat naar een Zalig Kerst-
feest. 
‘Huldigt de Heer met uw citerspel en speelt voor Hem op de harp. Zingt voor de Heer een 
nieuw gezang.’   
 
 
Deken Vincent Blom,  voorzitter KISG 
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Huldigt de Heer 



 
Leer het Gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en interpreteren. 
Vind je het Gregoriaans ook zo mooi en zou je het graag willen leren zingen? 
Of u zingt wel gregoriaans, maar u kunt de noten niet lezen en zingen? 
Meld je dan aan voor de basiscursus Gregoriaans! Dit kunt u doen door een mail te sturen 
naar: KISG@bisdomdenbosch.nl 
 
Inhoud van de cursus: 
- vertrouwd raken met het Gregoriaans 
- vertrouwd raken met het notatiesysteem 
- hoe zing je Gregoriaans? 
- wegwijs in het Graduale Simplex 
- Gregoriaans nu in de liturgie 
 
Wanneer         16/2 - 23/2 - 16/3 - 23/3 - 30/3 
Tijd:                10.00 uur - 12.30 uur 
Prijs:               € 62,50 
Plaats:            's-Hertogenbosch of Heeswijk-Dinther 
 
U kunt altijd 1 les inhalen op de maandagmiddag in 's-Hertogenbosch. 
Er zijn geen toelatingseisen. 
 

 
Omdat de tekst van het Onze Vader in 2016 op twee punten gewijzigd is, is een nieuwe uitga-
ve op basis van de bestaande toonzettingen van Floris van der Putt en Fred Keessen gemaakt. 
We bidden: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”. Dit 
komt in plaats van “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld verge-
ven.” De zesde bede luidt: “breng ons niet in beproeving” in plaats van “leid ons niet in beko-
ring”.  
 
De vertaling van het Onze Vader is een onderdeel van een groter geheel. De Heilige Stoel 
heeft gevraagd om te komen tot een Nederlandstalig Missaal voor het hele Nederlandse taal-
gebied, dat buiten Nederland en Vlaanderen ook Suriname omvat.  
 
Waarom schuldenaren? 
 
Er zijn steeds nieuwe vertalingen nodig, omdat een levende taal verandert. Zo blijkt dat voor 
sommige mensen het werkwoord ‘vergeven’ een andere klank heeft. Zij denken dan aan ‘weg-
geven.’ In het Onze Vader kent het woord vergeven een lijdend voorwerp en een meewerkend 
voorwerp. We vergeven onze schulden ook aan elkaar. Omdat God onze Vader is, heeft Hij 
ook te maken met onze onderlinge relaties. Als we elkaar kwaad aandoen, doen we ook Hem 
kwaad aan en moeten we Hem om vergeving vragen. Dit wordt nog meer duidelijk in de 
nieuwe vertaling.  
 
Waarom beproeving?  
 
Kerkvaders hebben met het woord beproeving geworsteld. Soms beproeft God ons geloof. Wij 
zijn geen marionetten. God gaat persoonlijk met ons om. Zo testte Hij in het Oude Testament 

Onze Vader 

Basiscursus Gregoriaans 
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het geloof van Abraham. We bidden ervoor dat we in de beproeving niet bezwijken, maar de 
juiste keuzes maken. We bidden God dat we niet boven onze kracht beproefd worden. Daar-
voor hebben we Gods hulp nodig. In onze taal heeft bekoring een positieve lading gekregen.  
Daarom koos de commissie voor een andere vertaling.  
 
[Bron: Vicaris Paul Verbeek en bisschop Liesen verzorgden inleidingen in Breda in november 
2016]  

 



Voor de melodieën van deze uitgave is gebruik gemaakt van de gezangen uit ‘Gezangen voor 
Liturgie’ 321 (Floris van der Putt) en 322 (Fred Keessen). De KISG heeft waar nodig voor een 
nieuwe tekstplaatsing gezorgd en de gehele Communieritus uitgewerkt. De begeleidingen zijn 
geschreven door de KISG. Verder is een begeleiding uitgewerkt naar het handschrift van 
Maurice Pirenne van een begeleiding bij de oorspronkelijke melodie bij het Onze Vader van 
Fred Keessen.  
 
Hemelvaart 2018 
 

 
Begin juli is er een informeel overleg geweest tussen de drie diocesane instellingen van kerk-
muziek van de zuidelijke bisdommen (’s-Hertogenbosch, Breda en Roermond). In deze 
maand november zal er nog zo’n bijeenkomst plaatsvinden. 
 
In juli vond dit overleg plaats in ’s-Hertogenbosch. Deze bijeenkomst stond vooral in het te-
ken van uitwisseling van ervaringen: wat gaat goed rond de kerkmuziek, waar liggen knel-
punten en waar liggen uitdagingen en kunnen we elkaar versterken. Deze dag werd in stijl 
afgesloten met een bezoek aan het orgel van de St. Jan. 
 
De novemberbijeenkomst vindt eind deze maand plaats in Roermond. Hierbij worden de 
kerkmuzikale activiteiten in de verschillende bisdommen besproken en wordt ook een toe-
lichting gegeven op het project ‘Studiemappen Roermond’ door Ad Voesten. Na het inhoude-
lijk gedeelte en een lunch zullen wij een bezoek brengen aan het nieuwe orgel in de Roer-
mondse St. Christoffelkathedraal. 
 
Door deze informele overlegmomenten hopen we elkaar te versterken en van elkaars ervarin-
gen te leren. 
 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst : zaterdag 26 januari Nieuwkuijk  
 
Een nieuw begin  
De vertrouwde NSGV heeft onlangs een nieuwe start gemaakt als:  
Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG).  
Een nieuwe naam, een nieuw logo en enkele nieuwe bestuursleden. Wat blijft is de inzet ten 
dienste van de kerkmuziek in het Bossche bisdom. De KISG wil de parochies in ons bisdom 
van dienst zijn op het gebied van vorming en advies. Muzikale en liturgische vorming blijft 
een permanente opdracht voor allen die dienstbaar zijn aan de liturgie. De rijke zangtraditie, 
die ons bisdom kent, willen wij echter op een verantwoorde wijze naar de toekomst dragen.  
 
In de komende maanden zal het veranderingsproces van NSGV naar KISG z’n vervolg krij-
gen. Zo komt er een nieuwe website en worden enkele nieuwe initiatieven ontwikkeld.  
Het nieuwe bestuur van de KISG wil zich inzetten voor de kerkmuziek in ons bisdom. Wij 
willen pastorale teams, koorbesturen, dirigenten en organisten van dienst zijn in de meest 
brede zin van het woord. Schroom niet contact met ons op te nemen. Daarom starten wij ons 
werkjaar 2019 met een nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 26 januari in conferentiecentrum 
Abdijhof / Mariënkroon te Nieuwkuijk. 
 

Overleg Zuidelijke Bisdommen 

KISG 2019  



 
Programma: 
13.30 – 14.00 Inloop: koffie/thee  
14.00 – 14.10 Opening welkomstwoord Vincent Blom, Samenzang  
14.10 – 14.25 Toekomst van de kerkmuziek;  
14.25 – 14.55 Belang liturgische muziek;  
15.00 – 15.30 Presentatie Onze Vader (in de kapel); beide toonzettingen zingen; door  

Jeroen Felix en Bert Augustus (orgel); voor iedereen is een Onze Vader 
exemplaar beschikbaar. 

15.30 –17.00   Informeel samenzijn met aangeklede borrel. 
 
Wij hopen velen van U op zaterdag 26 januari in conferentiecentrum Abdijhof / Mariënkroon 
te Nieuwkuijk te ontmoeten. Van harte welkom! 
 
Noteert U alvast de datum. 
 

 
Op zaterdag 22 juni vindt de Dag van de kerkmuziek in ons Bisdom plaats. 
Een dag waarop de kerkmuziek in ons Bisdom centraal zal staan met samenzang van compo-
sities van Floris van der Putt en Marice Pirenne. 
In workshops aandacht voor de Cantor , de organist , het koor en de dirigent. 
Een dag voor iedereen  die zich bezighoudt met de liturgische muziek in de parochie. 
Noteert U alvast de datum, verdere informatie volgt in maart 2019. 
 

 
Het Lidwinakoor in Best, verbonden aan de Antoniuskerk, is op zoek naar een dirigent om 
het kerkkoor te leiden. Zij repeteren op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.10 uur in de 
aula van de lagere school De Kiezel genaamd in de Mgr. Zwijsenstraat 85 te Best.  
 
Ongeveer 1 ½ keer per maand zingen zij in de Antoniuskerk. Zij zijn dirigentloos en dringend 
op zoek naar een nieuwe dirigent.  
Als u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met: Cees Arends, tel 0626899695 of 
c.arends31@gmail.com. 
 
 
 

Dag voor de Kerkmuziek 

Dirigent gevraagd 



 
Bestuur 
Pastoor-deken Vincent Blom (bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie) voorzitter 
Freek van Genugten (beleidsmedewerker bisdom) secretaris 
Peter Lammers, penningmeester 
Jeroen Felix, bestuurslid 
Wil Marcus, bestuurslid 
Bert Augustus, bestuurslid 
 
Aanvragen voor onderscheidingen 
Hannie Wielaard 
Raamhof 11, 5403 VR Uden 
tel.:06-19941487, e-mail: hanniewielaard@hotmail.com 
 
Totdat de nieuwe website van de KISG actief wordt, kunt u de oude website van de NSGV 
blijven gebruiken: www.NSGV.nl. 
 
Via deze website is ook contact te leggen met het bestuur. U kunt ook nog steeds contact ne-
men via e-mail: KISG@bisdombosch.nl 
 
Praktische vragen over liturgie en advies voor de zang tijdens de vormselvieringen kunt u 
richten aan: liturgie@bisdomdenbosch.nl 
 

Contacten  
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