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Nieuwsbrief NSGV – bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
Nr. 2 – September 2010. 
 
Inleiding 

 
De tweede Nieuwsbrief! Het bestuur van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft 
besloten tot een vervolg op de eerste nieuwsbrief. De directe aanleiding tot deze Nieuwsbrief is de 
algemene bestuursvergadering van de NSGV, afgelopen dinsdag 21 september. Bij deze vergadering 
was ook onze bisschop Mgr. G.J.N. de Korte aanwezig. Een besluit om definitief met nieuwsbrieven 
door te gaan is (nog) niet genomen. De nieuwsbrief staat voorlopig onder redactie van 
ondergetekende. 
Zoals eerder gemeld is de nieuwsbrief geen vervanging van Punctum, maar een mededelingenblad 
met korte berichten en vermelding van activiteiten. 
Het is de bedoeling dat de Nieuwsbrief interactief is: een wederzijdse communicatie, niet alleen 
berichten van de NSGV naar leiders, begeleiders en koorleden, maar ook reacties van uw zijde: er 
mee eens zijn of geheel oneens, aanvullende berichtgeving, of is er misschien van uw zijde wat te 
melden? 
De vorige Nieuwsbrief (nr. 1 – juni 2010) leverde enkele telefonische en e-mailreacties op, die geven 
stimulansen aan het werk van het NSGV-bestuur. 
Wil Jongma, secretaris NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 
 

Langs de digitale snelweg 
 
De site van de NSGV 
Sinds vorig jaar 2009 heeft de NSGV haar site www.nsgv.nl. Deze site gaat uit van de landelijke 
NSGV, via deze site kan doorgelinkt worden  de afdelingen in de diocesen, zo ook die van ons bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Zowel op de landelijke als de diocesane sites vindt u alle informatie omtrent 
cursussen en activiteiten. 
Binnenkort wordt begonnen met het digitaliseren van ons diocesane blad Punctum. De jongste 
uitgaven zijn al op deze site te vinden. Dat is nog niet zo met de uitgaven van Punctum in het pre-
digitale tijdperk. De eerste uitgave van Punctum was in november 1987. Stellig is veel informatie 
verouderd of niet meer relevant. Er zijn wellicht lezers die het interessant vinden de historische gang 
van de NSGV in ons bisdom nog eens na te lezen. U vindt het allemaal in de oude uitgaven van 
Punctum. Ook zijn er tal van artikelen die aan waarde niets ingeboet hebben en anno nu nog steeds 
bijdragen aan ieders liturgische en liturgisch-muzikale kennis. 
Paul Janssen Heerenveen. 
 
DoNeK 
De afkorting DoNeK staat voor Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek. DoNeK is een 
zoekmachine voor je computer voor Nederlandstalige liturgische muziek voor alle koorsoorten! 
Zoek je een lied voor een bepaald moment in de liturgie, voor een bepaalde zon- of feestdag, een 
bepaald thema, onderwerp of Bijbeltekst? 
In DoNeK heb je talloze zoekmogelijkheden en side-information! Informatie over auteurs, 
begeleidingen, vindplaatsen, meerstemmige zettingen, verband met het kerkelijk jaar, muzikale vorm, 
moeilijkheidsgraad etc. etc. De database bevat maar liefst 24.000 titels. Het systeem wordt steeds met 
nieuwe gegevens uitgebreid en aangepast. Het is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die 
werkzaam is binnen liturgie en kerkmuziek, als professional en als vrijwilliger. 
DoNek is via de website www.donek.nl toegankelijk voor abonnementhouders. 
 
Probeer DoNeK nu drie maanden gratis: 

 Stuur een bericht naar info@nsgv.nl met uw naam en adres en met de mededeling dat u drie 
maanden DoNeK gratis wil uitproberen. 

 U ontvangt van de werkgroep DoNeK een toegangscode. 

 Na drie maanden wordt de toegang automatisch afgesloten, tenzij u de werkgroep laat weten dat 
u een voortzetting wenst. De voorwaarden worden tijdig meegedeeld. 

http://www.nsgv.nl/
http://www.donek.nl/
mailto:info@nsgv.nl
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Het abonnementsgeld bedraagt per jaar voor DoNeK € 35,--, voor Mini-DoNeK (kinderzang) € 15,--; 
DoNeK en Mini-DoNeK tezamen € 45,--. 
Met uw toegangscode hebt u op het centrum van de parochie èn bij u thuis toegang tot dit systeem. 
Werkgroep DoNeK Utrecht. 
 
 

Bewijs van lidmaatschap van de NSGV 
 
Bij het secretariaat van de NSGV komen regelmatig verzoeken binnen om een bewijs van 
lidmaatschap van koren van de NSGV, bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidies bij gemeente of 
andere (overheids-)instanties voor bepaalde projecten of bijzondere aanschaffen van bladmuziek of 
Gregoriaanse boeken. Doorgaans is dan het lidmaatschap van een korenbond vereist. 
Alle koren en cantores, die hun diensten verlenen aan de liturgie in de katholieke kerk zijn 
(automatisch) lid van de NSGV. Men betaalt geen contributie, die zit in de bijdrage van de parochies 
aan het bisdom. Ook verstrekt de NSGV geen apart bewijs van lidmaatschap. 
Het bewijs van lidmaatschap zit bij katholieke kerkkoren in het huishoudelijk reglement. Daarin staat 
(of: moet staan) dat het koor lid is van de NSGV. Natuurlijk moet dit reglement dan wel goedgekeurd 
en ondertekend zijn namens de NSGV. 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden 

 
 
Activiteiten 
 
Korenbijeenkomst Leeuwarden. 
Voor de koren uit de regio Noord-Oost van het vicariaat Friesland/NOP zou op zondag 26 september 
a.s. te Leeuwarden een korenmiddag gehouden worden, in het teken van Maria, met als thema “Met 
Maria op stap”. Deze korenmiddag hebben de organisatoren moeten afzeggen vanwege een veel te 
kleine deelname. Buiten de deelnemende koren uit Leeuwarden had zich maar één koor aangemeld. 
Helaas! 
Pastor Albert Buter, Leeuwarden; 058-2894090, agbuter@kpnmail.nl.  

 
Startzondag SPNG (Samenwerkende Parochies Noord-Groningen) 
De viering van Startzondag van de SPNG wordt dit jaar gehouden in de parochie H.Willibrordus in 
Kloosterburen op  zondag 26 september a.s. 
Binnen de SPNG zijn vijf parochies werkzaam (Appingedam/Delfzijl-Bedum-Kloosterburen-Uithuizen-
Wehe den Hoorn) 
Het bijzondere van deze viering is dat de vijf parochiekoren gezamenlijk de viering met hun zang 
zullen begeleiden: prachtig om te horen, hoe bijna honderd (!!) koorleden (dames en heren) hun stem 
verheffen in deze prachtige kerk (1841). 
Henk Limberger, Bedum; 050-3013931, hhjlimberger@home.nl.  
 
 

Cursussen 
 
Cantorcursus 
Het landelijk bureau NSGV heeft materiaal ontwikkeld voor o.a. een cantorcursus. Voorgesteld is om 
deze cursus te houden in het najaar van 2011 voor ons bisdom in samenwerking met het aartsbisdom 
Utrecht. 
Eerder is in 2001 – ook in samenwerking met het aartsbisdom Utrecht – een cantorcursus geweest te  
Amersfoort, een hele week! 
In 2005 is voor deze groep cursisten een terugkomdag in Meppel gehouden. Een van de vragen was 
natuurlijk naar de liturgische praktijk van de cantor. Die was teleurstellend. Men kwam gewoon niet 
aan de beurt door de opstelling van de koren en de onbekendheid van de cantor bij de pastores. 
De cantor kan uitstekend functioneren in samenwerking met het koor, met de verzorging van de 
voorzang bij de lezingen (antwoordpsalm en evangelieacclamatie). Nog belangrijker wordt zij/hij in 
vieringen zonder koor voor de leiding van de samenzang. Zo gezien wordt zij/hij een gewone 
medewerker in de liturgie net als de lector en acolieten.  

mailto:agbuter@kpnmail.nl
mailto:hhjlimberger@home.nl
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De cantorcursus moet handen en voeten krijgen door aan te sluiten bij de muzikale praktijk in de 
parochies. Het NSGV-bestuur wil daarom in contact komen met degenen die (regelmatig) in vieringen 
als cantor functioneren en is zeer benieuwd naar hun ervaringen. 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
 

Vacatures 
 
In de St. Nicolaasparochie Appingedam-Delfzijl is (weer) een vacature ontstaan voor de koorleiding 
van het RK Gemengd Koor H. Jozef/H. Nicolaas. Men vraagt een dirigent die genegen is een groot 
koor te leiden. Men verzorgt ongeveer drie keer per maand een viering en repeteert wekelijks. Het 
repertoire is gevarieerd: Nederlandstalig, Gregoriaans en Latijn-meerstemmig. Er is een budget voor 
salariëring. 
Het bestuur van dit koor ontvangt graag reacties bij het secretariaat: de heer E.H.M. Loskamp, 
Oslofjord 85, 9933 VC Delfzijl, telefoon 0596-615481. 
 
 
Aanmelding nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt gezonden aan mensen van wie het e-mailadres bij ons bekend is. Aan andere 
belangstellenden verzoeken wij vriendelijk hun e-mailadres bekend te maken. U kunt zich aanmelden 
bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl  
 
 
 
 
 

mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

