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Inleiding
Het bestuur van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft wederom besloten tot een
nieuwsbrief. Hoewel er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over een definitief verschijnen
hiervan is er zoveel nieuws voor handen dat een vervolg logisch is. De directe aanleiding tot deze
Nieuwsbrief is de algemene bestuursvergadering van de NSGV, afgelopen dinsdag 23 november.
De vorige Nieuwsbrieven leverden een aantal reacties op, die het bestuur graag ter harte neemt.
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 naar de afdelingen in de diocesen, zo ook die van ons
bisdom Groningen-Leeuwarden. Momenteel is deze site niet bij. Er is informatie die achterhaald is,
recentere informatie staat er (nog) niet op.
Deze situatie wordt mede veroorzaakt door ziekte van de beheerder van de site, de heer Paul
Janssen uit Heerenveen. Het bestuur heeft zich hierover beraden en zal zo snel mogelijk de site weer
bij de tijd doen brengen.
Inmiddels wensen wij Paul Janssen een voorspoedig herstel toe.
Het bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Punctum
In de loop van december verschijnt Punctum 2010-3. Zoals eerder gemeld zijn de Nieuwsbrieven geen
vervanging van Punctum. De redactie probeert zelfs te voorkomen dat via beide media een dubbele
berichtgeving ontstaat.

TV-Eucharistievieringen
Op de zondagen 19 december 2010, de vierde zondag van de advent, en 9 januari 2011, feest van de
doop van de Heer, is het bisdom Groningen-Leeuwarden aan de beurt voor de wekelijkse TVEucharistieviering. Het RKK zendt deze op Nederland 2 ’s morgens om 10.00 uur uit vanuit de St.
Bonifatiuskerk te Leeuwarden. In deze vieringen gaat voor pastor A. Buter. In de eerste viering wordt
muzikale medewerking verleend door het Vituskinder- en jeugdkoor, in de tweede viering door de
gezamenlijke koren, beide onder leiding van Hendrikje van den Berg. Aan deze vieringen werkt ook
een cantrix mee, een mooie gelegenheid om eens te zien wat een cantrix/cantor in een viering kan
betekenen.
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DoNeK
Abonnement.
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.
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.
Stand van zaken.
Dat een dergelijk zoekprogramma tijd en inzet van velen vraagt is een duidelijke zaak. Gedurende het
laatste jaar is DoNeK omgebouwd tot een interkerkelijk zoekprogramma. Deze ombouw is nu min of
meer gereed. Inmiddels is een testfase geweest waarin leden van de werkgroep het nieuwe
programma konden uitproberen en is het programma openbaar gemaakt.
Werkgroep DoNeK Utrecht.

Willem Barnard overleden.
Op zondag 21 november overleed op 90-jarige leeftijd te Utrecht de dichter-dominee Willem Barnard.
Onder het pseudoniem – om zijn werk als dichter en als dominee te scheiden – Guillaume van der
Graft verschenen van hem onder meer de dichtbundels ‘In exilio’ (1946) en ‘Vogels en vissen’ (1953).
Hij is van grote betekenis geweest voor de vernieuwing van het kerklied in de protestantse kerken. In
het Liedboek voor de Kerken (1973) werden maar liefst 76 teksten van hem opgenomen.
Ook in de bundel Gezangen voor Liturgie zijn veel van zijn teksten opgenomen, voor de advents- en
kersttijd onder meer: O kom o kom Immanuel, Verblijdt u in de Heer, Eer zij God in onze dagen, en:
Hoor de engelen zingen de eer. U kunt deze gezangen dan goed gebruiken, voor u zelf en de
parochie, en vooral: ten nagedachtenis aan hem.

Cursussen
Cantorcursus
Al eerder maakten wij melding van een cantorcursus, zo mogelijk te houden in het najaar van 2011.
Het landelijk bureau van de NSGV heeft materiaal ontwikkeld voor een cantorcursus. Voorgesteld is
om deze cursus te houden voor ons bisdom in samenwerking met het aartsbisdom Utrecht.
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.
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
Oriëntatiecursus en basiscursus koordirectie voor amateurdirigenten.
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In 2011 gaan bij Keunstwurk (bij voldoende aanmelding) deze cursussen van start.
De oriëntatiecursus is een kennismaking met het vak van koordirigent, bedoeld voor een brede
doelgroep. Cursisten gaan aan de slag met zingen en dirigeren en ontdekken welke kennis en
vaardigheden als dirigent nodig zijn. Deze cursus staat gepland op drie dinsdagavonden en één
zaterdagochtend in januari en februari. Kosten € 100,--.
In de basiscursus wordt kennis vergaard op het gebied van muziektheorie, praktische solfège,
stemvorming en dirigeertechniek. De veertien lessen worden gegeven op zaterdagochtend en
dinsdagavond in de maanden maart t/m juni. Kosten € 360, exclusief cursusmateriaal.
Deze cursussen bereiden voor op de Meerjarige Dirigenten Opleiding MDO.
Beide cursussen worden gegeven door Gerben van der Veen, directie en muziektheoretische vakken
en Sinje Kiel, zang. De cursussen vinden plaats in Muziekschool De Rinkelbom te Heerenveen.
Voor verdere informatie en aanmelding (vóór 15 december 2010): www.keunstwurk.nl en
g.bruining@keunstwurk.nl.
Keunstwurk Leeuwarden.
Cursus Gregoriaans
De belangstelling voor het Gregoriaans is nog steeds groeiende, en dat niet alleen bij de ouderen uit
nostalgische overwegingen, maar ook bij jong publiek. Collega-bestuurder Wim Gosens speelt daar
met cursuswerk op in. Zijn onlangs gehouden cursus te Harlingen bleek hartverwarmend. In de regio
Groningen (stad) blijkt ook de behoefte aan een dergelijke cursus. Naar een geschikte locatie en
periode wordt nog omgekeken. Ook voor deze cursus geldt: laat weten als je belangstelling hebt.

Herstructurering NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden
In 2009 heeft de NSGV in ons bisdom een reorganisatie ondergaan.
Kort gezegd komt het neer op het opheffen van de koorkringen (die nog steeds bestonden op basis
van de indeling van de dekenaten), en een nieuwe indeling van de koren op grond van de
samenwerkingsverbanden van de parochies.
Daarbij is gevraagd om de volgende acties:
Aan de parochiebesturen: dat een bestuurder beschikbaar is die de zaken van koor of koren en de
muziek in de liturgie behartigt. In samenwerking met parochiebestuurders van de andere parochies
van het samenwerkingsverband kunnen inter-parochiële activiteiten van de koren opgezet worden.
Aan de koorbesturen: het aannemen van een nieuw huishoudelijk reglement. Een model is destijds
toegezonden, een digitale versie kan opgevraagd worden bij het secretariaat van de NSGVGroningen-Leeuwarden, l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl en is beschikbaar op de diocesane
pagina’s van de NSGV-site, www.NSGV.nl. Deze komt in hoge mate overeen met oudere
reglementen. Nieuw hierin is dat koren werkgroepen zijn van de parochie, en zich houden aan het
beleidsplan inzake liturgie en muziek in de liturgie van de parochie (een concept van dit beleidsplan is
nog in ontwikkeling van het landelijk hoofdbestuur van de NSGV).
Tot nu toe vernamen wij nog maar mondjesmaat van de acties van de parochiebesturen. Graag
dringen wij er nogmaals op aan bij de parochie- en koorbesturen om in deze actie te ondernemen.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden

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

Secretariaat:
NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
Tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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