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Inleiding 

 
Het bestuur van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft besloten tot een definitief 
bestaan van de Nieuwsbrief. De frequentie van de nieuwsbrief is dezelfde als die van de algemene 
bestuursvergaderingen, zes keer per jaar. Op donderdag 27 januari kwam het bestuur bijeen.  
Er wordt nog niet veel gereageerd op de verschenen Nieuwsbrieven. Wel komen er bij het secretariaat 
nieuwe aanmeldingen binnen. 
Wil Jongma, redactie. 
 
 

Langs de digitale snelweg: De site van de NSGV 
 
Via de site de landelijke NSGV www.nsgv.nl kan men doorlinken naar de afdelingen in de diocesen, 
zo ook die van ons bisdom Groningen-Leeuwarden. Momenteel is deze site niet bij. 
Deze situatie wordt mede veroorzaakt door ziekte van de beheerder van de site, de heer Paul 
Janssen uit Heerenveen. Dat is erg jammer, wij hopen dat een en ander zo spoedig mogelijk weer in 
orde komt. 
Inmiddels wensen wij Paul Janssen een voorspoedig herstel toe. 
Het bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 
 

Punctum 
 
In de loop van maart verschijnt Punctum 2011-1. Zoals eerder gemeld zijn de Nieuwsbrieven geen 
vervanging van Punctum. De redactie probeert zelfs te voorkomen dat via beide media een dubbele 
berichtgeving ontstaat. 
Sjoerd Ruisch, eindredacteur Punctum. 
 

Bisdomblad 
 
De attente lezer van het Bisdomblad zal het inmiddels opgemerkt hebben: het Bisdomblad heeft sinds 
januari 2010 in elke uitgave een pagina van de NSGV. Onder meer staat daar altijd een column, bij 
toerbeurt geschreven door Hendrikje van den Berg, vicaris L. van Ulden en Wil Jongma. Verder kan 
de pagina informatie bevatten die de onder de aandacht van een ruimere kring dan alleen maar 
kerkkoren gebracht moet worden. 
 
 

TV-Eucharistievieringen 

 
Op de zondagen 27 februari, de 8e zondag door het jaar, en 27 maart, de 3e zondag van de 
veertigdagentijd, is het bisdom Groningen-Leeuwarden aan de beurt voor de wekelijkse TV-
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Eucharistieviering. 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. Medewerking wordt 
achtereenvolgens verleend door het Sint Vitus Vrouwenkoor onder leiding van Hendrikje van den Berg 
en het Franciscus Themakoor onder leiding van Johan Siemensma. 
Pastor Albert Buter. 
 
 
 

Korenbijeenkomst SPOG 
 
Op zondag 30 januari a.s. wordt in de RK St. Vituskerk te Winschoten een korenbijeenkomst 
gehouden waaraan negen koren uit Winschoten, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Stadskanaal 
meewerken. Aanvang 14.00 uur. Voor belangstellenden uit deze regio: van harte aanbevolen! 
SPOG (Samenwerkende Parochies Oost-Groningen) is het enige samenwerkingsverband in ons 
bisdom waar nog dergelijke bijeenkomsten gehouden worden, en dat al gedurende vele jaren. Het 
NSGV-bestuur hoopt dat ze dit nog lang blijft doen. Voor de andere samenwerkingsverbanden in het 
bisdom: goed voorbeeld doet goed volgen! 
 
 

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. 
Werkgroep DoNeK Utrecht. 

 
 
Waar staat de NSGV voor? 
 
Deze vraag kregen wij onlangs uit het veld voorgeschoteld. 
Het diocesane bestuur beseft zeer goed, dat het gemiddelde koorlid – zo die bestaat! – zich niet 
bewust is van zijn lidmaatschap van de NSGV, sterker nog: op koorbestuurs- en jaarvergaderingen 
wordt de NSGV maar mondjesmaat genoemd. 
De NSGV is een landelijke organisatie die in het verleden heel veel projecten heeft gerealiseerd (denk 
aan GvL, Cantatorium) en anno 2011 beslist niet in ruste op de stoel zit. De leerstoel aan de 
universiteit te Tilburg, de vele contacten – naar instellingen, opleidingen, oecumene, internationaal – 
moeten voortdurend aandacht hebben. Bovendien is de NSGV een belangrijk adviesorgaan inzake 
muziek in de liturgie voor de Nederlandse Katholieke Kerk in het algemeen en de 
bisschoppenconferentie. Dit wordt niet gedragen door mensen die ergens op een onbereikbare plek 
hun werk doen, maar door de regio’s, de zeven bisdommen. 
Regionaal heeft de NSGV ook veel te betekenen: opvattingen over wat liturgie kan zijn, muziekkeuze, 
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en regelgeving zijn voor het diocesane NSGV-bestuur niet vreemd. De opvatting dat liturgie geen 
podium biedt voor concerten en alles wat daar op lijkt is er zo een. Een viering met alleen maar 
strofeliederen (‘liedjes’) is beslist geen gezongen viering. Ook de herstructurering van de koorkringen 
naar de samenwerkingsverbanden en het daarbij behorend huishoudelijk reglement is een werkterrein 
van de NSGV. 
Echter: de NSGV komt niet verder dan de drempel van de parochie en/of kerk. De parochie bepaalt 
wat er in de liturgie gebeurt en gezongen wordt. Met de opvattingen, dat de NSGV een paternalistisch 
instituut zou zijn en regels oplegt en zich niet moet bemoeien met gezangenbundels en de muziek in 
de liturgie, wordt het hart uit het werk van de NSGV weggehaald. 
Het bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 
 

Cantorcursus 

 
Over de taak van de cantor zijn heel wat vragen. Wij hebben toch koren, die ga je toch niet naar huis 
sturen? In elke viering wordt door een koor gezongen, ik zou niet weten wat een cantor moet doen! Al 
weer een functionaris in de liturgie? 
Dit soort vragen en opmerkingen worden in de wandelgangen gehoord. 
 
Kort en goed: als wij spreken over een cantor, dan hebben wij het over drie dingen: 
- Een cantor kan functioneren in een viering waaraan ook een koor medewerkt; hij/zij verzorgt meest 
de zang in de woorddienst: de psalm en de evangelieacclamaties. 
- Een cantor kan goed werk doen in vieringen waarbij geen koor zingt. De opmerking dat in elke 
viering een koor zingt, is onjuist. In de zomer ligt het werk van de koren bijna altijd stil. Naast 
parochiële vieringen zijn er ook vieringen van meer private aard: vieringen in instellingen 
(bejaardeninstellingen en verpleeginrichtingen), doopvieringen, avondwaken van overledenen, 
vieringen in crematoria, misschien ook in toenemende mate huwelijksvieringen en uitvaarten. 
- De toekomst van onze koren. Het valt te verwachten dat binnen afzienbare tijd koren vanwege de 
leeftijd van de leden moeten stoppen met de werkzaamheden. Dan is het goed dat de parochie over 
één, liefst meerdere cantors beschikt die en de lege plaats kan/kunnen opvullen. 
Het NSGV-bestuur vindt dat de inhoud van zo’n cursus naast de algemene muzikale vorming vooral 
moet bestaan uit liturgie en repertoirevorming. 
 
Enkele aanmeldingen zijn al binnen, het bestuur hoopt op veel meer kandidaten. Voor degenen die 
overwegen om aan deze cursus deel te nemen is het raadzaam om eerst contact op te nemen met het 
parochiebestuur: de opleiding moet gedaan (en betaald!) worden, en eenmaal afgestudeerd moet er 
een taak in de parochie zijn. 
 
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 
 

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. Voor de komende zomer zijn er weer mogelijkheden voor een cursus 
Gregoriaans, en wel in Friesland (waarschijnlijk Harlingen) en Groningen. Voor beide cursussen zijn 
enkele aanmeldingen binnen, maar er kunnen meer bij. 
Er zijn kosten aan verbonden, maar deze rijzen niet de pan uit. Naar een geschikte locatie en tijdstip 
wordt nog omgekeken. Op beide cursussen zijn jong en oud, katholiek en niet-katholiek van harte 
welkom. 
 

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 
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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  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 (zie verder). 
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 
 
 

Beleidsplan Liturgie en Kerkmuziek 
 
In augustus 2007 heeft het KASKI het rapport uitgebracht 'Uitvoering en beleid kerkmuziek r.-k. 
parochies’. Een van de adviezen uit dit rapport is het hebben van en werken met een beleidsplan 
Liturgie en Kerkmuziek vanuit het parochiebestuur. Het op te stellen beleidsplan is een raamwerk, en 
dient door elke parochie naar de eigen situatie aangepast te worden. Een concept van dit beleidsplan 
heeft inmiddels het hoofdbestuur van de NSGV bereikt en zal aldaar besproken worden. In de loop 
van het komende voorjaar hoopt men de laatste hand hieraan te leggen, men wil in juni de definitieve 
tekst vaststellen. 
Koren die recentelijk een nieuw huishoudelijk reglement volgens het geadviseerde model vastgesteld 
hebben, hoeven dit niet aan te passen. Hierin wordt al verwezen naar het beleidsplan. 
 

Aanmelding nieuwsbrief 
 
Deze nieuwsbrief wordt gezonden aan mensen van wie het e-mailadres bij ons bekend is. U kunt de 
brief verder mailen naar iedere belangstellende. Ook kunnen zij hun e-mailadres bekend te maken bij 
het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl  
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