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Nr. 13 – September 2012. 
 
Inleiding 

 
Deze nieuwsbrief verschijnt naar aanleiding van de laatste gehouden bestuursvergadering op 
maandag 3 september 2012. Die dag was de gedenkdag van de heilige paus Gregorius de Grote, 
naar wie onze vereniging is genoemd. 
 
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 oktober 2012. 
Redactie. 
 

 
Uitgaven rond de muziek in de liturgie. 
 
Punctum - 2012-2. 
Deze verscheen in juli – niet de meest gelukkige periode om gelezen te worden, maar na de 
vakantieperiode kan het blad ook uitstekend van dienst zijn. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen al weer getroffen voor de volgende uitgave. Kopij voor dit nummer 
kan bij de redactie ingediend worden tot 1 november, het liefst digitaal naar het e-mailadres 
sjoerdruisch@hotmail.com. 
Na het verschijnen van dit nummer beëindigt Sjoerd Ruisch zijn taak als eindredacteur van Punctum. 
Jos Manshande wordt met ingang van 2013 de nieuwe eindredacteur. 
Redactie Punctum. 
 
Gregoriusblad – juni 2012. 
In dit officiële orgaan van de NSGV is naast veel korte berichten een lezenswaardig artikel van Martin 
Hoondert over: ‘De boeteritus gezongen’: een blik in de geschiedenis, de kyrie-litanie en de muzikale 
vormgeving daarvan. 
Voorts interviews met de componist Merlijn Twaalfhoven ‘Spiritualiteit is een belangrijke dimensie van 
het leven’; en met Hans Leenders en Marcel Zijlstra over het Nederlands Gregoriaans Festival 2012 in 
Ravenstein. 
Herman Strategier werd honderd jaar geleden geboren. Naar aanleiding daarvan geeft Anton Vernooij 
een beschouwing over zijn kerkmuzikale leven, dat hij verdeelt in drie periodes: de ‘Latijnse’ periode, 
een soort geestelijke ballingschap tijdens het ontstaan van de volkstaalliturgie en de periode van 
nieuw elan vanaf rond 1975.  
Tenslotte een beschouwing over het façadeorgel in de Église Saint Jacques  in Lunéville (Frankrijk), 
een perfect voorbeeld van symbiose tussen architectuur en muziek, door Richard Bot. 
 
Opmaat – september 2012. 
‘Opmaat’ is een uitgave van de NSGV in het bisdom ’s Hertogenbosch, met tal van berichten over 
cursussen en activiteiten, zoals wij die hier in ons bisdom ook kennen. Evenwel bevat het blad vaak 
artikelen en columns die boven het diocesane niveau uit stijgen. Zoals deze keer van Gerard Kock, die 
vaststelt dat de oecumene vandaag de dag op een laag pitje staat. Echter op één terrein bloeit deze 
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nog steeds, op dat van de kerkmuziek. ‘Gezongen oecumene in boekvorm’ was het Liedboek voor de 
kerken (1973) voor vijf heel verschillende protestantse deelkerken, Gezangen voor Liturgie (1984 en 
1996) en het in 2013 te verschijnen nieuwe Liedboek, weliswaar wederom voor de protestantse 
kerken, maar zal toch een flinke stap verder in de oecumene zijn: Wat in stilte bloeit…….. 
 
 

Dubbel-CD Een taal van hoop en vrede 
 
Opname van het gelijknamige jubileumconcert dat op 11 september 2011 plaatsvond in ‘De Nieuwe 
Liefde’ te Amsterdam. 25 door Antoine Oomen uitgekozen gezangen uit zijn 40-jarige samenwerking 

met Huub Oosterhuis, en één gekozen door Oosterhuis zelf. 
Uitvoerenden: Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek onder leiding van Antoine Oomen, 
met medewerking van Robert Aalbers, piano en solisten. Prijs: €  19,95. 
Te bestellen via www.mirasound.nl.  
 
 

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. 
 
 

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. Daarna zijn er nog 
uitzendingen op zondag 14 oktober vanuit de Dominicuskerk te Leeuwarden, en zondag 18 november 
weer vanuit de Bonifatiuskerk. Daarna stoppen de TV-uitzendingen uit Leeuwarden. De NSGV dankt 
het parochiebestuur van de Titus Brandsmaparochie aldaar, de voorganger, koren en cantores, hun 
dirigenten en begeleiders en alle andere medewerkenden en betrokkenen voor het realiseren van de 
uitzendingen in de afgelopen drie jaar. 
Met ingang van het nieuwe jaar 2013 worden de TV-eucharistievieringen uitgezonden vanuit de St. 
Martinuskerk te Sneek. 

Redactie. 

 
 

Terugkomdag cantorcursus 2012 Hoogeveen 

 
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 hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
Nog lang niet alle cursisten hebben zich voor deze terugkomdag aangemeld. Uw aanmelding 
ontvangen wij graag bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. De bijeenkomst zal 
worden geleid door mevrouw Hendrikje van den Berg en pastor Jan Alferink. 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 
 

Cantorcursus 2013 Heerenveen 
 
De cantor is de man of vrouw die de voorzang in de liturgie verzorgt en de samenzang van de 
samengekomen gemeenschap leidt. Hij/zij kan in de plaats treden van het koor of in samenwerking 
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daarmee functioneren. In tijden van vergrijzende koren een steeds belangrijker wordende functie. 
Cantor zijn gaat niet zo maar: je moet kunnen voorzingen en dirigeren. 
Daarom organiseert de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden voor de tweede keer een 
cantorcursus. Deze wordt gehouden te Heerenveen in het parochiehuis ‘It Skûtsje’ bij de RK kerk op 
de zaterdagen 26 januari, 9 en 23 februari en 9 maart 2013, ’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur. De 
cursusleiding is net als dit jaar in handen van Sjoerd Ruisch, Wil Jongma en Hendrikje van den Berg 
en pastor Jan Alferink. De inhoud van de cursus zal, behoudens enkele bijstellingen, ongeveer 
hetzelfde zijn als dit jaar te Hoogeveen. Over de kosten van de cursus is nog geen besluit genomen. 
Aanmelding kan vanaf nu reeds plaatsvinden bij het secretariaat: 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Na de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat met 
een bevoegdheidsverklaring. 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 

 
Impulsdag Vormsel. 
 
De impulsdag rond het Vormsel wordt gehouden op zaterdag 10 november a.s. in combinatie met de 
Martinusdag, in de St. Josephkathedraal te Groningen. 
Het programma is als volgt: 
 
Vanaf 10.00 uur: Ontvangst en kennismaking met elkaar. 
10.30 uur: Eucharistieviering, met onze bisschop mgr. G.J.N. de Korte. 
Na de Eucharistieviering:  Ontmoeting, koffie/theedrinken en lunch (de lunch moet  
     zelf worden meegenomen). 
Rond 12.00 uur:  Workshop, door Johan Siemensma, pastor Jan Alferink en pastor 

Peter v.d. Weide. Zij zullen informatie geven rond nieuwe gezangen 
bij het H. Vormsel en deze instuderen. 

Rond 15.00 uur      Afsluiting. 
 
Opgave graag vóór donderdag 1 november bij het secretariaat 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
(Als u als koor komt wilt u dan het aantal personen vermelden). 
  
De pastores en pastorale werkers, werkgroepen, besturen en leiding van jongeren- of middenkoren 
ontvingen hierover al een uitnodiging. 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeunwarden. 
 

 
Omrop Fryslân - Prelude 

 
Iedere oprjochte Fries kent zijn regionale omroep: Omrop Fryslân. Net als de andere regionale 
omroepen heeft zij via radio en tv een goede regionale nieuwsvoorziening, programma’s van en over 
instellingen en bedrijven om de hoek, en natuurlijk het weerbericht van Piet Paulusma. Dit alles 
verpakt in plezierige programma’s, een genoegen om naar te luisteren. De omroep werkt niet vanuit 
een bepaalde levens- en wereldbeschouwing, elke leeftijd, bevolkingsgroep, kerk, overtuiging komt 
regelmatig in de publiciteit. Alle lof dus voor deze omroep. 
Op de vroege zondagochtend zendt Omrop Fryslân het radioprogramma Prelude uit, een 
verzoekprogramma van religieuze muziek met aan het einde van dit uur een oertinking – meditatie – 
van een pastor of dominee. Het muzikale gedeelte wordt ingevuld met verzoeken van luisteraars. U 
raadt het al: weer een EO-achtig programma met verzoeken van bijna allemaal protestantse 
luisteraars bij gelegenheid van de zoveelste verjaardag of (huwelijks-)jubileum met vaak dezelfde 
terugkerende gezangen; katholieken, een enkele misschien uitgezonderd, kennen deze traditie niet en 
vragen dus ook niets aan. In 2010 al heeft de NSGV – overigens in haar takenpakket niet de 
bemoeienissen met radioprogramma’s – Omrop Fryslân hierop gewezen en gevraagd om de opzet 
van het programma zo te wijzigen, dat ook de katholieke inbreng gewaarborgd is. 
Omrop Fryslân liet weten dat zij graag ‘typisk katolike stikken’ ten gehore brengt, maar het progamma 
Prelude ‘stiet of falt by oanfragen’- staat of valt bij aanvragen. Om zover te komen verzoekt zij in 
katholieke kringen op te roepen om verzoeken te doen: ‘wy draaie wat oanfrege wurdt en past yn it 
programma’ – wij draaien wat aangevraagd wordt en in het programma past (via 
prelude@omropfryslan.nl). 
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In hoeverre destijds aan deze oproep voldaan is, heeft Omrop Fryslân niet meegedeeld. Af en toe 
beluisteren wij een Ave verum of een Ave Maria, maar dat zegt niets over de herkomst van dit verzoek 
Op verzoek van de omroep heeft de NSGV een lijst geschikte gezangen van september 2012 tot en 
met de kersttijd januari 2013 voorgelegd, waaruit men kan putten voor het katholieke geluid in 
Prelude.  
Redactie. 

 
 
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 Deinum Tel. 06-14859557 
Dirigent, organist, cantor  tjallingii2@zonnet.nl 
     
Dhr. W.B. Jongma Wolvega Tel. 0561-612662 
Dirigent, cantor  wjongma@kpnplanet.nl 
 
Dhr. T.M. Mooijman Veendam Tel. 06-40708655 
Dirigent, organist  mooijman.trevor@gmail.com 
   
Dhr. L. van der Heide Harlingen Tel. 06-43023468 
Cantor  info@loekvanderheide.nl 
 
Secretariaat NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 

 
Kerkmuzikale regels 
 
De Halleluja-zang vóór het evangelie heeft een wat aparte geschiedenis, afwijkend van de andere 
propriumgezangen van de eucharistieviering. De teksten hiervan kunnen ontleend zijn aan de 
psalmen, maar ook uit het evangelie, dat daarna voorgelezen wordt, als een soort prelude daarop. Ze 
begeleidt de zogeheten ‘evangelieprocessie’ of het aandragen van het evangelieboek. Ritueel en 
liturgische zang gaan hier hand in hand. Als dit ritueel niet plaatsvindt, heeft de Halleluja-zang weinig 
zin. 
Redactie 

 
 

Citaat: 
 
Bij onze protestantse medechristenen was het gebruik een psalm te kiezen als leidraad voor het 
leven. Op oude grafstenen zie je het nog wel staan. Ik hoop dat wij katholieken ook meer gaan 
houden van psalmen, die ons hart raken en ons naar God kunnen brengen. 
Pastor Jan Alferink – Uit het hart Punctum 2012-2. 
 
Als u deze Nieuwsbrief niet wilt ontvangen kunt u dat aangeven via het email adres: 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 
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