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Inleiding
Zoals eerder gemeld heeft de Nieuwsbrief van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden een
definitief bestaan gekregen, en verschijnt na elke algemene bestuursvergadering. Op donderdag 7
april kwam het bestuur bijeen, deze keer was ook aanwezig de heer H. Speetjens, secretaris van het
(landelijk) hoofdbestuur van de NSGV.
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
Op de pagina Gregoriusblad (onder service) van de website van de NSGV (www.nsgv.nl ) zijn sinds
kort geluidsfragmenten geplaatst. Onder meer vindt u daar het bekende motet Locus iste van
Anton Bruckner. Mogelijk kunt u hieraan aan aandacht schenken.
Hoofdbestuur NSGV.

Punctum
In de loop van maart is Punctum 2011-1 verschenen. In deze uitgave is ruim aandacht gegeven aan
de vieringen in de Veertigdagentijd, de Goede Week en rondom Pasen. Daarnaast is er een
muziekbijlage, kunt u lezen hoe het met onze koren gaat en zijn de rubrieken ‘Vicaria’ en ‘Uit het hart’
weer aanwezig.
Punctum 2011-2 verschijnt in juli, in de aanloop naar de zomervakantie. De uitgave zal zo
samengesteld worden dat ze eventueel tot na het zomerreces kan blijven liggen.
Sjoerd Ruisch, eindredacteur Punctum.

TV-Eucharistievieringen
In dit jaar 2011 worden de TV-Eucharistievieringen van ons bisdom Groningen-Leeuwarden niet
uitsluitend vanuit de Bonifatiuskerk te Leeuwarden uitgezonden. In het najaar zijn er ook vieringen uit
de St. Michaelparochie te Harlingen en de St. Dominicuskerk te Leeuwarden.
De eerstvolgende viering vanuit ons bisdom is een Eurovisie-uitzending, op zondag 12 juni, op het
hoogfeest van Pinksteren. Vanwege het Eurovisiegebeuren begint de viering niet op de gebruikelijke
tijd, maar om 11.00 uur. In deze viering gaat voor pastor Albert Buter, muzikale medewerking verlenen
de gezamenlijke parochiekoren van Leeuwarden onder leiding van Hendrikje van den Berg.
Pastor Albert Buter.

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:
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-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 de lege plaats kan/kunnen opvullen.
Zoals gezegd zijn er vragen en opmerkingen, en dat niet alleen van de kant van aspirant-cursisten,
maar ook van de kant van het bestuur van de NSGV. Hoewel een cantorcursus niet helemaal een
nieuw fenomeen is – tien jaar geleden is in samenwerking met het aartsbisdom Utrecht een
cantorcursus geweest – is de praktijk toch veranderd, en wil het bestuur vooral inspelen op de wensen
van de cursisten.
Daarom worden in september oriëntatiebijeenkomsten gehouden op enkele centrale plaatsen in het
bisdom: op de zaterdagen10 september in de accommodaties van de parochie van de Heilige Geest
te Heerenveen, 17 september in de St. Josephkathedraal te Groningen en 24 september in de locatie
Schiphorst achter de Pauluskerk te Emmen. In deze bijeenkomsten, elke keer van 10.00 tot 12.00 uur,
zal uitgelegd worden hoe men de functie van cantor kan invullen, worden muziekvoorbeelden
gegeven en is er ruimte voor informatie van organisatorische aard en het stellen van vragen.
Noteer dus de voor u beste datum!
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Impulsdag Heilig Vormsel
In samenwerking met de diocesane werkgroep liturgie wordt op zaterdag 26 november van 10.00 uur
tot 15.00 uur een impulsdag over het Vormsel gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats te Assen in
het parochiecentrum en de kerk van de parochie Maria ten Hemelopneming te Assen. In deze
bijeenkomst wordt nader ingegaan op de katechese rondom het Vormsel. Ook komt de liturgie van de
toediening van het Vormsel aan de orde.
Bijzondere aandacht zal de muziek in de liturgie krijgen, en worden nieuwe gezangen ingestudeerd,
onder meer de ‘Mis van de heilige Geest’ van Frans Bullens, voor driestemmig gemengd koor (SAB)
en samenzang.

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 Fryslân (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.

Reserve-musici
De lijst van reserve-musici is groeiende. De laatste tijd ontvingen wij meerdere aanmeldingen. De
bedoeling van deze lijst is dat in noodgevallen u een beroep kunt doen op deze mensen, om het even
of het nu voor repetities of vieringen gaat, voor kortere of (iets) langere tijd. Dat er van te voren
afspraken moeten worden gemaakt, spreekt voor zich. U kunt hiervoor contact opnemen met het
secretariaat van het bisdom. Tel. 050-4065888 of email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
Dhr. U. Tjallingii
Dirigent, organist, cantor

Deinum
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Dhr. W. B. Jongma
Dirigent, cantor

Mosheide 14

Dhr. T.F.M. Mooijman
Dirigent, organist

Veendam

8471 VT Wolvega
Tel. 0561-612662
wjongma@kpnplanet.nl

Mw. M. Koning
Erica
Dirigent kinder-, jongeren- en dameskoor
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

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.
Hoewel er regelmatig berichten van parochiebesturen/koren binnenkomen, hebben wij nog lang geen
bericht van allen. 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. U kunt de
brief verder mailen naar iedere belangstellende. Ook kunnen zij hun e-mailadres bekend maken bij het
secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.
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