Nieuwsbrief NSGV – bisdom Groningen-Leeuwarden
Redactie: Wil Jongma

Nr. 7 – september 2011.
Inleiding
Deze nieuwsbrief is geschreven na de NSGV-bestuursvergadering op woensdag 7 september 2011.
Ze 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. Verder is de brief ook te lezen op de website
www.nsgv.nl, doorlinken naar de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Onder elk artikel is steeds vermeld uit welke bron het bericht vernomen is.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in november 2011.
Redactie.

Punctum
Punctum 2011-2 is verschenen in de maand juli. Weliswaar in de vakantietijd, maar veel artikelen
hebben na de zomer niets aan actualiteit ingeboet en zijn dus nog goed leesbaar.
Punctum 2011-3 verschijnt in november 2011. Kopij voor deze uitgave is altijd welkom. Inleveren
hiervan kan tot het weekend van zondag 30 oktober a.s.
Sjoerd Ruisch, eindredacteur Punctum.

TV-Eucharistievieringen
De eerstvolgende viering uit het bisdom Groningen-Leeuwarden is op zondag 9 oktober 2011 ’s
morgens om 10.30 uur (let op de gewijzigde aanvangstijd!) op Nederland 2 vanuit de St.
Michaëlparochie te Harlingen. In deze viering gaat voor pastor M. Conijn, muzikale medewerking
wordt verleend vanuit de samenwerkende parochies ‘Eén in vieren’.
De volgende vieringen vanuit ons bisdom zijn op zondag 27 november (St. Dominicuskerk
Leeuwarden) en op kerstavond zaterdag 24 december (St. Bonifatiuskerk Leeuwarden).
Redactie.

Cantorcursus
Zoals eerder gemeld vinden in de komende weken de oriëntatiebijeenkomsten voor de cantorcursus
gehouden op enkele centrale plaatsen in het bisdom:
- op zaterdag 10 september in de accommodatie van de parochie van de Heilige Geest te
Heerenveen; de bijeenkomst wordt geleid door pastor J. Alferink en W. Jongma
- op zaterdag 17 september in de St. Josephkathedraal te Groningen; de bijeenkomst wordt geleid
door de heren S. Ruisch en H. Limberger.
- op zaterdag 24 september in de locatie Schiphorst achter de Pauluskerk te Emmen; de bijeenkomst
wordt geleid door de heren S. Ruisch, H. Limberger en W. Jongma.
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.
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Wie alsnog aan een van deze bijeenkomsten wil deelnemen, moet even contact opnemen met het
secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Opgave verplicht niet tot deelname aan de
cursus.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Scratchdagen nieuw repertoire driestemmig gemengd koor.
De NSGV-afdeling Haarlem-Amsterdam wil dit najaar twee scratchdagen organiseren waarin nieuw
repertoire voor driestemmig gemengd koor (SAB) centraal staat.
De nadruk ligt op onlangs verschenen miscomposities.
Bij een toenemend aantal koren is er vraag naar dergelijk koorrepertoire, omdat er vaak onvoldoende
mannenstemmen zijn om vierstemmige muziek te zingen. De bedoeling van deze dagen is dan ook de
deelnemers bekend maken met volwaardige kerkmuziek voor SAB-bezetting.
Repertoire:
- Eén liedzetting SAB (Valkestijn)
- Psalm 150 (Harper)
Delen uit de volgende missen:
- Mis van de Heilige Geest (Frans Bullens)
- Missa brevis (Eric Koevoets)
- Missa Festiva (Aart de Kort)
- Petite Messe solennelle (Hayo Boerema)
- Missa Jubilemus Salvatorem (Bernard Bartelink)
De eerste dag is op zaterdag 8 oktober in Noord-Scharwoude (Langedijk) in de St. Jan de
Doperkerk, de tweede op zaterdag 5 november in Almere Haven (kerkcentrum ‘De Goede Rede’).
Op beide dagen en locaties staat vanaf 09.30 uur de koffie/thee klaar. Het programma is van 10.00 tot
15.45 uur en bevat partij- en gezamenlijke repetities en een lunchpauze.
De kosten zijn € 10,- per persoon, waarin ook begrepen koffie, thee en soep.
Opgave met vermelding van de voorkeurdag kan gedaan worden bij de NSGV bisdom HaarlemAmsterdam, e-mail b.stolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.
NSGV bisdom Haarlem-Amsterdam.

Nieuw jongerenkoor
In het samenwerkingsverband SPNG (Samenwerkende parochies Noord-Groningen) is een nieuw
jongerenkoor gevormd. Het koor bestaat uit 15 enthousiaste meisjes uit deze parochies en zingen
onder leiding van Julia Zaytseva. Zij is afkomstig uit Kazan (Centraal Rusland, 800 km van Moskou)
en woont zeven jaar in Nederland.
Het eerste optreden van dit koor zal zijn op zaterdag 1 oktober a.s. om 19.30 uur in de parochiekerk
H. Bonifatius, Warfhuisterweg 4, Wehe den Hoorn in een eucharistieviering. Voorgangers zijn: vicarisgeneraal Peter Wellen en pastor Nellie Sluis.
Henk Limberger, bestuurslid NSGV.

Impulsdag Heilig Vormsel
In samenwerking met de diocesane werkgroep liturgie wordt op zaterdag 28 januari 2012 (let op de
gewijzigde datum!) van 10.00 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. In deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op de catechese 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.
Diocesane werkgroep liturgie en bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.
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Aanbod pastorale dienstverlening 2011-2012
Een dezer dagen is de brochure ‘Aanbod pastorale dienstverlening’ vanuit het bisdom GroningenLeeuwarden verschenen, een aanbod op het gebied van vorming, toerusting en scholing voor het
werkseizoen 2011-2012. Hoewel het grootste deel van het aanbod niet direct van doen heeft met
muziek in de liturgie, is er voor geïnteresseerde zangers wellicht iets bij dat de visie op hun werk doet
verbreden. De brochure is verkrijgbaar in iedere parochie en bij het bisdom. Nadere informatie volgt
gaandeweg in de loop van het jaar via de publiciteitskanalen van het bisdom.
Pastorale dienstverlening bisdom Groningen-Leeuwarden.

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.
Dhr. U. Tjallingii
Dirigent, organist, cantor

Deinum

Tel. 06-14859557
tjallingii2@zonnet.nl

Dhr. W. Jongma
Dirigent, cantor

Wolvega

Tel. 0561-612662
wjongma@kpnplanet.nl

Dhr. T.M. Mooijman
Dirigent, organist

Veendam

Tel. 06-40708655
mooijman.trevor@gmail.com

Dhr. L. van der Heide
Cantor

Harlingen

Tel. 06-43023468
info@loekvanderheide.nl

Secretariaat NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Bisschoppelijke brief over kerkmuziek in het bisdom Groningen-Leeuwarden
Binnenkort zal verschijnen de bisschoppelijke brief over kerkmuziek in het bisdom GroningenLeeuwarden ‘De lofzang gaande houden’. Deze zeer verhelderende brief wordt verzonden aan
pastores, parochiebesturen, liturgische werkgroepen, dirigenten, organisten, koren en koorbesturen,
cantores, en allen van wie gedacht wordt dat hiermee hun belang gediend wordt. Voor wie zich verder
wil oriënteren op gebied van muziek in de liturgie wordt een uitgebreide literatuurlijst toegevoegd.
Het NSGV-bestuur hoopt dat alle betrokkenen hiervan kennisnemen, en dringt aan op bespreking van
de brief in eigen kring, en aanpassing van het beleid van de muziek in de liturgie.
In de komende tijd zal de brief ook in de publiciteitskanalen van de NSGV de aandacht krijgen.
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
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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.

Lidmaatschap NSGV
Van een koor uit de gemeente Súdwest-Fryslân ontving de NSGV bericht dat een uitnodiging is
ontvangen voor het aanvragen van een gemeentelijke subsidie. Voorwaarde hiervoor is dat men
aangesloten is bij een korenorganisatie, hiervoor is een bewijs van lidmaatschap, in dit geval van de
NSGV, nodig.
Ieder koor dat meewerkt aan de muziek in de katholieke liturgie is – krachtens een besluit van de
Bisschoppenconferentie in 1960 – lid van de NSGV, men moet zich natuurlijk wel aanmelden.
Evenwel geeft de NSGV geen bewijzen van lidmaatschap uit. Als alles op orde is, heeft het koor een
huishoudelijk reglement, waarin staat dat men lid is van de NSGV, dat door de NSGV is goedgekeurd
en ondertekend. Dit huishoudelijk reglement is tevens het bewijs van lidmaatschap.
Een dergelijk aanbod en andere zaken kunnen zich voordoen bij alle koren. Het verdient daarom
aanbeveling het huishoudelijk reglement voor elkaar te hebben.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Contacten met koren in het samenwerkingsverband
Het mag zo langzamerhand genoeg bekend zijn dat alle parochies ingedeeld zijn in
samenwerkingsverbanden, groepen van enkele parochies die hun krachten gebundeld hebben om het
evangelie in de eigen parochie gestalte te geven. Veel werkgroepen van de samenwerkingsverbanden
hebben de samenwerking gezocht en gevonden. De NSGV heeft aan parochiekoren ook verzocht de
samenwerking te zoeken. Deze samenwerking kan uitmonden in gezamenlijke activiteiten. Een
beproefd gebeuren zijn bijeenkomsten voor koren, tijdens welke samen nieuwe gezangen
ingestudeerd worden, en gezangen uit elkaars repertoire zijn te beluisteren.
Het kan best zijn dat een dergelijke samenwerking hier en daar al bestaat. Bij het secretariaat komen
hierover niet of nauwelijks berichten binnen. Het NSGV-bestuur stelt het op prijs dat hiervan bericht
gedaan wordt. Heel graag zelfs!
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Gesprek Bestuur NSGV – SPOG
Het is in NSGV-kringen niet ongewoon om met besturen en leiding van parochiekoren in gesprek te
gaan, om het contact te hernieuwen en van de zijde van het NSGV-bestuur geïnformeerd te worden
over de gang van zaken en het reilen en zeilen van de koren in de parochie.
Voor de koren in het samenwerkingsverband SPOG (Samenwerkende parochies Oost-Groningen) zal
dit gesprek zal plaats vinden op zaterdag 8 oktober a.s., ’s morgens vanaf 10.30 uur, in de
Parochiezaal, Noorderstraat 154, 9611 AP Sappemeer, telefoon: 0598-392492.
Van de kant van de NSGV zullen aanwezig zijn de heren H. Limberger, S. Ruisch en W. Jongma. Om
de vergadering niet te groot te laten zijn, worden per koor vier mensen uitgenodigd.
Enkele koren hebben zich al aangemeld, meerdere aanmeldingen worden graag vóór 23 september
a.s. ontvangen op het secretariaat l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl met de vermelding
hoeveel mensen van het koor naar deze bijeenkomst komen.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.
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Uitnodiging Open huis – repertoiredag vrijdag 30 september
Voor de derde keer organiseren wij in ons documentatiecentrum Nederlandstalige kerkmuziek een
Open huis – Repertoiredag op vrijdag 30 september 2011 van 14.00 tot 17.30 uur ten huize van
Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht, elefoon: (030) 233 10 10.
U bent op elk moment van deze middag welkom om allerlei (Nederlandstalige) bundels, partituren en
andere uitgaven op het gebied van liturgie en kerkmuziek van alle gezindten in te zien en om samen
met een pianist (nieuwe) gezangen door te zingen.
Wij hebben voor deze middag uitgenodigd:
- Theo Menting, kerkmusicus en dirigent, Dominicanenklooster Huissen; hij is tevens de voorzitter van
de KDOV
- Janieke Mollenhorst, kerkmusicus en organist te Winterswijk
- Dennis Vallenduuk, organist en componist
Verder geven medewerkers van DoNeK informatie over twee-, drie- en vierstemmige (vaste)
gezangen, onder meer voor huwelijk en uitvaart, kinder- en jongerenkoren.
U kunt recente cd's beluisteren, met inzage van de partituren, o.a.: Dat een nieuwe wereld
komen zal (Leerhuis & Liturgie Amsterdam), Dat zij U kennen (NSGV Aartsbisdom),
In uw vrede (André Gouzes, Huissen), Passage (Nieuw Liedfonds), Psalmen voor Nu 1-6
(Boekencentrum), Ruimte waar het licht kan komen (Henny Vrienten), Smeltwater (Dominicus
Amsterdam).
Er zijn herdrukken verkrijgbaar van de cd's U zoekt mijn hart 1, 2 en 3 en er is een boekenmarkt
waar o.a. de uitgaven van de NSGV te koop zijn.
Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt (liefst vóór 20 september 2011), via ons emailadres: info@nsgv.nl . Wilt u dan ook aangeven naar welke muziek uw voorkeur uitgaat?
Er zijn geen kosten verbonden aan uw komst.
U bent van harte welkom, koffie en thee staan klaar!
Landelijk secretariaat NSGV Utrecht - www.nsgv.nl

Citaat
De zang in de vieringen is in de eerste plaats een taak van de hele gemeenschap. Het is nog altijd
een belangrijke opgave dat we als katholieke gemeenschap de samenzang versterken en ervaren dat
samen zingen vreugde en inspiratie geeft en ons geloof verdiept.
Bisschoppelijke brief ‘De lofzang gaande houden’, september 2011.
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