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Nieuwsbrief NSGV – bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
Juni 2010. 
 
Inleiding 

 
Met ingang van heden verschijnt van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden een 
nieuwsbrief. Voorlopig geldt deze als een proef. Alle besluiten rondom deze brief zijn nog niet 
genomen. Onder meer is niet besloten met welke frequentie deze nieuwsbrief verschijnt, wie de (eind-
)redactie gaat voeren en welke berichten er wel/niet in staan. 
Vaststaat, dat de nieuwsbrief geen vervanging zal zijn van Punctum. In de nieuwsbrief moet u niet 
zoeken naar artikelen van meer diepgang, en ze is ook niet bedoeld als doorgeefluik van uitgaven van 
(muziek-)uitgeverijen e.d. 
Voorlopig laten wij de nieuwsbrief verschijnen als een mededelingenblad met korte berichten en 
berichtgeving van activiteiten die niet uitgesteld kunnen worden tot het verschijnen van de volgende 
Punctum. 
Het bestuur van de diocesane NSGV hoopt dat van de nieuwsbrief goed gebruik gemaakt wordt. Dat 
kunnen wij vooral merken aan de reacties. Vindt u dat u op de berichtgeving moet reageren, omdat u 
het er hartgrondig of juist niet mee eens bent, of omdat u het een en ander er aan toe te voegen hebt, 
doe dat dan, de redactie ontvangt ze graag. 
 
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. De beheerder daarvan is de heer Paul Janssen uit Heerenveen. Zowel op de 
landelijke als de diocesane sites vindt u alle informatie omtrent cursussen en activiteiten. 
Ook Punctum en deze nieuwsbrief vindt u op deze site. 
 
Nieuwe website Code-X Music 
Na ruim 5 jaar hebben we afscheid genomen van de oude website van Code-X Music. Op zondag, 23 
mei 2010 is de nieuwe website gelanceerd. De website blijft gewoon staan op het adres www.code-
music.nl. De nieuwe website is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker ingericht en heeft een geheel 
nieuw uiterlijk. Daarnaast biedt hij allerlei leuke nieuwe mogelijkheden zoals direct beluisterbare 
audiofragmenten en bewegende foto-albums (dia-shows). Ook is de community, de koren waar Code-
X Music om draait, prominenter vertegenwoordigd. Het zogeheten ambassadeursplan, dat tegelijk met 
de website gelanceerd wordt, moet ervoor zorgen dat contact tussen Code-X Music en de koren, en 
tussen de koren onderling verbeterd wordt, en de pagina’s van de koren op de website actueel en 
aantrekkelijk blijven.  
Meer over de vernieuwde website en het ambassadeursplan vind je op de volgende pagina 
http://www.code-music.nl/default.aspx?tabid=1281. 
Omdat op de huidige website veel inactieve gebruikers geregistreerd staan, is ervoor gekozen om de 
bestaande accounts niet over te zetten op de nieuwe website. Wie op de nieuwe site van het forum 
gebruik wil maken, zal zich dus even opnieuw moeten registreren. Dat is eenvoudig te doen via de 
knop ‘registreren’, in de rechter bovenhoek van de (nieuwe) website. Excuses voor dit ongemak! 
 
Code-X Music 
 

Herstructurering NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
In 2009 heeft de NSGV in ons bisdom een reorganisatie ondergaan. Zie het bestuurlijke schrijven aan 
alle parochie- en koorbesturen, het bestuurlijke bericht in Punctum 2009-2 of op de website 
www.nsgv.nl, bisdom Groningen-Leeuwarden, onder de rubriek ‘Nieuws’. 

http://www.nsgv.nl/
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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 NSGV-
Groningen-Leeuwarden, l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.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 
 

Activiteiten 
 
 
Voor de koren uit de regio Noord-Oost van het vicariaat Friesland/NOP wordt een  korenmiddag 
georganiseerd op zondag 26 september a.s., van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur in de 
Dominicuskerk aan de Harlingerstraat in Leeuwarden. 
De middag staat in het teken van Maria, met als thema “Met Maria op stap” daarmee aansluitend bij 
de activiteiten die in dit kader in de Titus Brandsma Parochie worden georganiseerd in de maand 
oktober, die speciaal in het teken staat van Maria. We zullen onder leiding van Hendrikje van den Berg 
gezamenlijk enkele (nieuwe) Marialiederen zingen en van elk koor vragen we om ook enkele 
gezangen uit het rijke Mariarepertoire te laten horen (toegemeten tijd per koor ongeveer 10 minuten). 
Er is een orgel en een piano beschikbaar voor de begeleiding. 
In verband met de organisatie wil men graag zo snel mogelijk weten op hoeveel koren (en personen) 
ongeveer gerekend kan worden. 
 
Pastor Albert Buter, Menaldumerstraat 29, 8913 EW Leeuwarden; 058-2894090, agbuter@kpnmail.nl.  
 
 

Cursussen 
 
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in principe geen cursussen voor (a.s.) 
dirigenten, organisten en koorzangers. Bij vragen daarnaar wordt altijd verwezen naar muziekscholen 
en cursussen in de regio. Wel organiseert zij studiedagen en kortlopende cursussen in samenwerking 
met andere diocesen en/of derden. Op dit moment is het NSGV-bestuur bezig te zich oriënteren voor 
de volgende cursussen: 
 
Cantorcursus 
Het landelijk bureau NSGV heeft materiaal ontwikkeld voor o.a. een cantorcursus. Voorgesteld is om 
deze cursus te houden in de loop van 2011 voor ons bisdom in samenwerking met het aartsbisdom 
Utrecht. De inhoud van de cursus zal aangepast worden aan de behoeften in de regio Noord- en 
Midden-Nederland. Er worden echter wel voorwaarden aan deze cursus verbonden: De dan opgeleide 
cantor moet in functie zijn van de parochie. Parochies, die, in de toekomst kijkend, zien aankomen dat 
men niet of minder een beroep op de bestaande koren kan doen, doen er goed aan om ruimte in de 
vieringen te creëren voor de functie van een cantor, en haar/hem de gelegenheid te geven een 
dergelijke cursus te volgen. Te zijner tijd hoort u meer over duur van de cursus, tijd en plaats, kosten. 
Een blijk van interesse voor een dergelijke cursus is alleen maar stimulerend om verder te gaan met 
de voorbereidingen. 
 
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 
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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. 

 
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  
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