Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen-Leeuwarden
Redactie: Wil Jongma

Nr. 12 – Juli 2012.
Inleiding
Deze nieuwsbrief verschijnt naar aanleiding van de laatste gehouden bestuursvergadering op dinsdag
3 juli 2012. Bij deze vergadering was onze bisschop Mgr. G.J.N. de Korte aanwezig.
Zoals bekend wordt de nieuwsbrief 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. 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 september 2012.
Redactie.

Wijzigingen in het NSGV-bestuur
In een schrijven d.d. 11 juni 2012 heeft Mgr. G.J.N. de Korte laten weten dat in het diocesane NSGVbestuur benoemd zijn pastor Peter van de Weide uit Sneek en de heer Jos Manshande uit Harlingen,
onder dankzegging dat zij deze taak op zich willen nemen. Hij wenst hen Gods zegen toe bij hun
bestuurlijke werkzaamheden. Tevens heeft de bisschop eervol ontslag verleend aan de heer Wim
Gosens, die om gezondheidsredenen het NSGV-bestuur gaat verlaten, met dank voor al datgene wat
hij gedurende negen jaar voor het bestuur heeft betekend.
Bestuur NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Punctum
Punctum 2012-2 verschijnt in de loop van de zomermaanden. De vaste rubrieken zijn weer in deze
uitgave opgenomen, en er zal uitvoerig uit de doeken worden gedaan welke melodieën in de
liturgische periodes van ons kerkelijk jaar passen.
De verschijningsdatum lijkt niet de meest gelukkige, het blad kan ook na de vakantie uitstekend van
dienst zijn.
Sjoerd Ruisch, eindredacteur Punctum.

DoNeK
De afkorting DoNeK staat voor Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek. DoNeK is een
zoekmachine voor je computer voor Nederlandstalige liturgische muziek voor alle koorsoorten!
Gedurende lange tijd is door vrijwilligers van DoNeK gewerkt aan een nieuw programma. Onlangs is
dat programma afgerond. Een uitgebreide test moet uitwijzen of dit programma goed werkt. Naar
verwachting wordt in 2013 het nieuwe programma ingevoerd. Tot zolang blijft het ‘oude’ DoNeK
beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe men zich op het nieuwe programma kan abonneren.
Werkgroep DoNeK Utrecht.
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TV-Eucharistievieringen
De eerstvolgende tv-eucharistieviering uit het bisdom Groningen-Leeuwarden zal zijn op zondag 16
september a.s. vanuit de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. In de viering gaat voor onze bisschop Mgr.
G.J.N. de Korte. De uitzending is op Nederland 2 en begint om 10.30 uur.
Redactie.

Wat mogen koren en cantores van de NSGV verwachten?
Het is momenteel onrustig is NSGV-land. De verenigingsstructuur wordt in de komende tijd veranderd;
de diocesane NSGV’s zullen meer zelfstandig worden. Hierover wordt u ingelicht als de grote lijnen
voor de toekomst van de NSGV duidelijk worden. Echter nu al zijn er redenen om te denken over wat
men mag verwachten van de diocesane NSGV in ons bisdom:
De NSGV:
- geeft advies en informatie, zowel digitaal als door middel van tijdschriften en nieuwsbrieven;
- organiseert cursussen en studiedagen;
- helpt bij het zoeken van geschikt repertoire voor allerlei typen van vieringen en soorten koren;
- zet zich in voor de levende traditie: Gregoriaans en meerstemmige Latijnse kerkmuziek;
- behartigt gemeenschappelijke belangen van koren en hun leden;
- bemiddelt bij het zoeken naar dirigenten en organisten;
- verzorgt eretekenen voor jubilea van koren en koorleden.
Bestuur NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Cantorcursus
Voor de deelnemers aan de cantorcursus te Hoogeveen is de eerste terugkombijeenkomst gepland op
zaterdag 29 september van 10.00 tot 12.00 uur in het parochiecentrum van de kerk OLV Visitatie te
Hoogeveen. Wij hopen dat de (eerste) ervaringen kunnen worden uitgewisseld, gaan natuurlijk op
herhaling van de cursusinhoud en proberen deze nog wat uit te breiden. Verder wordt een certificaat
uitgereikt met een bevoegdheidsverklaring. De cursisten ontvangen binnenkort een uitnodiging.
De volgende cantorcursus wordt in de eerste maanden van 2013 gehouden in de regio Heerenveen.
Nadere gegevens volgen te zijner tijd.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Basiscursus Gregoriaans
Vanuit het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden kwam het voorstel om een basiscursus Gregoriaans op
te nemen in het jaarprogramma 2012-2013. De cursus zou in de tweede helft van 2012 gehouden
kunnen worden. Vanuit de NSGV is dit voorstel van harte ondersteund, met de hoop dat de cursus
gerealiseerd wordt.
Jos Manshande – Redactie.

Impulsdag Vormsel.
De impulsdag rond het Vormsel wordt gehouden op zaterdag 10 november a.s. in combinatie met de
Martinusdag, dit in samenwerking met de werkgroep liturgie. De dag wordt begonnen met een
eucharistieviering. Daarna worden gezangen rond het vormsel ingestudeerd. De dag wordt afgesloten
’s middags rond 15.00 uur.
De werkgroepen, besturen en leiding van jongerenkoren ontvangen binnenkort hierover bericht.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.
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Reserve-musici
De lijst van reserve-musici is al meerdere keren gepubliceerd. De bedoeling van deze lijst is dat in
noodgevallen u een beroep kunt doen op deze mensen, om het even of het nu om repetities of
vieringen gaat, voor kortere of (iets) langere tijd. Dat er van te voren afspraken moeten worden
gemaakt, spreekt voor zich. Ook is bespreekbaar de medewerking te vragen voor bijzondere vieringen
op werkdagen, met name uitvaarten.

Dhr. U. Tjallingii
Dirigent, organist, cantor

Deinum

Tel. 06-14859557
tjallingii2@zonnet.nl

Dhr. W.B. 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.

Kerkmuzikale regels
Het zal de gebruikers van het missaal niet onbekend zijn, dat als antwoordpsalm na de eerste
schriftlezing vrijwel nooit de gehele psalm gezongen wordt. Sommige psalmen zijn dermate kort, dat
dit wel kan; veel psalmen zijn te lang daarvoor (psalm 119 heeft 176 verzen!); bovendien doen vele
verzen niet ter zake. De antwoordpsalm bestaat meestal uit enkele verzen en een refrein die
aansluiten bij de eerste lezing en voorbereiden voor het evangelie. Een vervelende bijkomstigheid is
deze verzen niet altijd overeenstemmen met de verzen, die bij de psalmen in GvL opgenomen zijn.
Voorlopig zullen wij hierin moeten berusten, en wachten op betere tijden.
Redactie

Citaat:
De maandelijkse wisseling van parochiekerk in het werkgebied van het Zuid-Gronings Gregoriaans
Koor (1999-2012) heeft de continuïteit van het gregoriaans niet in voldoende mate gewaarborgd.
Misschien dat daardoor het Gregoriaans niet de vanzelfsprekendheid heeft gekregen die het als
liturgische muziek zou verdienen. Het is een vreemde eend in de bijt gebleven. De aandacht die in de
exegese aan deze muziek werd gegeven was minimaal. Zodoende bleef de samenhang tussen de
gelezen teksten en het proprium voor iedereen een vraag. Een gemiste kans!
Ton Tromp: toespraak bij de opheffing van het Zuid-Gronings Gregoriaans Koor.

Als u deze Nieuwsbrief niet wilt ontvangen kunt u dat aangeven via het email adres:
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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