Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen – Leeuwarden
Nr. 17 – mei 2013.

Inleiding
De tweede nieuwsbrief in het jaar 2013.
Wij staan vlak voor een hopelijk mooie zomer. Met nog enkele hoogfeestdagen te gaan –
Pinksteren en Sacramentsdag – gaan wij een periode tegemoet waarin de verzorgers van de
muziek in de liturgie niet het meest actief zijn vanwege vakantie of andere zomerse
bezigheden. Wij hopen dat de parochies voor deze periode het nodige geregeld hebben en
gebruik maken van de muzikale krachten, die wèl aanwezig zijn: koorleden en cantores. Ook
in de zomerperiode kunnen wij net zo’n hoogwaardige liturgie maken als in de andere
periodes van het jaar.
In de vorige nieuwsbrief maakten wij melding van de behoefte aan kopij van koren en
anderen die met de muziek in de liturgie van doen hebben. Schoorvoetend komt er iets op
gang. De oproep van de vorige keer blijft onverminderd van kracht. Zo wordt de Nieuwsbrief
een brief van ons allemaal.
Redactie

Adres landelijk secretariaat van de NSGV
Vanaf 1 december 2012 is het adres van het landelijk secretariaat en het
documentatiecentrum DoNeK: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, telefoon
030-2331010, e-mail: info@nsgv.nl.
Vanwege het vertrek van de bureausecretaris per 1 april 2013 is de telefoon niet altijd
bemensd. Laat bij telefonisch contact altijd duidelijk uw naam en telefoonnummer achter, en
vermeld vooral waarom u contact wenst. De voorkeur van contact gaat echter uit via de email.
Secretariaat NSGV Amersfoort

Wijzigingen in het bestuur van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden
Met ingang van 2013 hebben pastor Albert Buter en de heer Sjoerd Ruisch het bestuur van
de NSGV verlaten. Per 1 juli 2013 verlaten ook pastor Jan Alferink en Wil Jongma het
NSGV-bestuur na ruim 12 jaar trouwe dienst. Inmiddels heeft onze bisschop hen allen eervol
ontslag verleend onder dankzegging voor al hetgeen zij in de voorgaande jaren gedaan
hebben.
Wij berichtten eerder dat de bemensing van het bestuur hiermee zorgelijk wordt. Daarover
vindt nader beraad plaats van de overgebleven bestuursleden en de staf van het bisdom.
Niettemin blijft de oproep voor nieuwe bestuursleden staan: er zijn in het NSGV-bestuur veel
en zeer belangrijke vacatures. Wij hopen van harte dat mensen m/v met een groot hart voor
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de muziek in de liturgie zich als kandidaat-bestuurslid aanmelden.
Inmiddels is in het bestuur van de NSGV gesproken over de voortgang van de activiteiten.
Jos Manshande blijft eindredacteur van Punctum. Wil Jongma verzorgt ook in de toekomst
de nieuwsbrief. Hij is op afroep ook beschikbaar voor activiteiten van de NSGV. De verdeling
van de bestuursfuncties is nog niet aan de orde, wij wachten daarvoor de besprekingen met
de staf van het bisdom af.
De vertegenwoordiging van de NSGV Groningen-Leeuwarden in het hoofdbestuur van de
(landelijke) NSGV, die vorige jaren steeds door Wil Jongma gedaan, is nog niet geregeld.
Bestuur NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

De NSGV en de BUMA-rechten.
Het gebruik van teksten en muziek in de liturgie gemaakt door tekstschrijvers en
componisten geeft heel veel juridisch gekrakeel. Op een gegeven moment geven de makers
van teksten en muziek hun werk prijs aan de openbaarheid. Echter zij blijven eigenaar van
hun creaties, en men kan daarover niet zomaar vrijelijk beschikken. Dit is geregeld in de
auteurswet. Daarvoor moet betaald worden. In principe incasseert BUMA deze gelden en
betaalt de makers van het werk.
Voor het gebruik van werk in de liturgie kan de zaak eenvoudig liggen: Bij de aanschaf van
gezangenbundels en/of abonnementen op zondagsmissaaltjes betaalt men in de prijs al een
stukje ‘BUMA’. Dit geldt ook voor de partituren voor een koor. Moeilijker ligt de zaak als men
in eigen beheer liturgieboekjes samenstelt. Formeel kan men niet zomaar tekst en muziek
afdrukken en verspreiden. Ook daarover moeten rechten betaald worden (hetgeen niet vaak
gebeurt).
Nog gemakkelijker ligt het bij het uitvoeringsrecht. De landelijke NSGV heeft destijds een
uiterst voordelig contract met BUMA gesloten. Daarvan profiteren alle leden van de
vereniging, koren en kerkgangers. Dit contract is veel gunstiger dan dat de parochies of de
bisdommen de uitvoeringsrechten zouden moeten betalen. Als de NSGV opgeheven zou
worden, gaat bij BUMA vast en zeker de vlag uit. Leve de NSGV dus!
Redactie.

Uitgaven rond de muziek in de liturgie.
Punctum.
Punctum is een uitgave van onze diocesane NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden en
is bestemd voor allen die van doen hebben met muziek in de liturgie in ons bisdom,
pastores, werkgroepen, besturen, leiding, begeleiders van koren en cantores. Rond Pasen
verscheen de uitgave 2013-1, de volgende uitgave verschijnt in september, de termijn van
inzending van kopij sluit op 31 augustus.
Redactie Punctum.
Koorgeleide – SGV bisdom Roermond.
Koorgeleide is een uitgave van de diocesane St. Gregoriusvereniging in het bisdom
Roermond, en bevat veel nieuws die voor dit diocees van belang is, met daarnaast bijdragen
die het diocesane niveau toch overstijgen. In deze uitgave is veel aandacht voor de
herstructurering van de Gregoriusvereniging aldaar, hetgeen ook in de andere bisdommen
zal gebeuren.
Een nieuwe columnachtige rubriek ‘Duwen en trekken’ over het geduw en getrek tussen
koorzang en volkszang: menige koorzanger en organist kijken neer op volkszang: niet zelden
is het zo dat het koor zich in de viool geworpen heeft om een meerstemmige mis te zingen

2

met bijbehorende zangstukken, maar dan het ‘Amen’ of het ‘Et cum spiritu tuo’ niet kan
zingen! Als muzikale bijdrage een compositie van Ad Voesten: psalm 30, een psalm voor de
Paastijd.
Alle uitgaven van Koorgeleide zijn te vinden op de site van de Gregoriusvereniging in het
bisdom Roermond, www.sgv-roermond.nl.
Redactie
Doorgeven – NSGV bisdom Haarlem-Amsterdam.
Ook een diocesane uitgave met veel berichten uit dat bisdom.
Hierin staat een zeer informatieve bijdrage van Loek Seeboldt over Hemelvaart en
Pinksteren ‘Afscheid nemen en opnieuw beginnen’, met vooral de inhoud en liturgische en
niet-liturgische gebruiken van Hemelvaart.
De uitgave is te vinden op de site van het bisdom Haarlem-Amsterdam,
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2013/doorgeven201304.pdf

Redactie

Uitvoering Mis Mater Maria, Missa Brevis
Enige tijd geleden heeft het Dameskoor Internos van Chris Fictoor de uitgave van zijn
compositie “Mater Maria” Missa Brevis ontvangen. De compositie is opgedragen aan het
koor als cadeau ter gelegenheid van het 40-jarig koorjubileum.
De gedrukte uitgave is door het koor aangeschaft nadat deze door Ascolta is gepubliceerd.
Dirigent/organist Arnold Hogendorf heeft de mis met het koor ingestudeerd en men hoopt
deze uit te kunnen voeren in de viering van zaterdag 25 mei a.s. ’s avonds om 19.00 uur in
de Willibrorduskerk, Noorderstraat 154 te Sappemeer.
Bij deze zijn belangstellenden van harte uitgenodigd.
Dameskoor Internos, Annie Boekholt, secretraris.

Afscheidsconcert Bernard Bartelink
Bernard Bartelink (83) gaf zaterdag 13 april j.l. zijn allerlaatste orgelconcert. Hij deed op het
Willibrordorgel van de Haarlemse basiliek van Sint-Bavo, waar hij vele jaren (1971-1999)
verbonden is geweest titulair organist. Na het concert werd hem door plebaan H.J. van
Ogtrop namens de bisschop van Haarlem-Amsterdam de Bavopenning uitgereikt voor al zijn
verdiensten voor de kathedraal en het bisdom. Het talrijke publiek eerde Bartelink met een
langdurige staande ovatie.
Doorgeven – NSGV Haarlem-Amsterdam.

TV-eucharistievieringen
De planning van de TV-eucharistievieringen uit ons bisdom (vanuit de RK parochie te Sneek)
is veranderd. De eerder aangekondigde uitzending van zondag 26 mei
(Drievuldigheidszondag) is vervallen. De eerstvolgende uitzending is nu op zondag 23 juni
(12e zondag door het jaar). De vervallen uitzending wordt ingehaald op 24 december a.s.
(kerstnacht, Eurovisie-uitzending).
Redactie
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Nieuw protestants liedboek
Acht protestantse kerkgemeenschappen in Nederland en België nemen op zaterdag 25 mei
een nieuw liedboek in gebruik. De presentatie daarvan vindt plaats in Monnickendam,
precies 40 jaar na het huidige Liedboek voor de Kerken. Met 1016 gezangen is het nieuwe
liedboek een stuk uitgebreider dan het huidige met 641 gezangen. De uitgave is veel meer
een handboek, dat behalve in de eredienst ook op andere plekken en in huiselijke kring
gebruikt kan worden. De officiële presentatie is in de Grote Kerk aldaar (10.30 – 12.00 uur).
’s Middags zijn er workshops en lezingen.
Zie de website www.liedboek.nl voor nadere informatie.
Redactie

Terugkombijeenkomst cantorcursussen.
Voor de deelnemers aan de cantorcursus 2012 te Hoogeveen en die in Heerenveen 2013
wordt een terugkomdag georganiseerd.
Deze wordt gehouden op zaterdag 5 oktober a.s. 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur in het
parochiecentrum van de Rooms-Katholieke parochie St. Stephanus te Meppel aan de
Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30. De begeleiders zijn Hendrikje van den Berg en
Wil Jongma.
Wij hopen elkaar over en weer te informeren over de praktijkervaringen als cantor met alle
ups en downs. Verder doen wij stemoefeningen en voegen weer gezangen toe aan het
liturgisch repertoire.
Aan de cursisten van Heerenveen 2013 reiken wij de certificaten uit als bewijs van deelname
aan de cursus en een bevoegdheidsverklaring.
U kunt zich nu al aanmelden voor deze terugkomdag bij ons secretariaat
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

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. 0598-717193
mooijman.trevor@gmail.com

Dhr. L. van der Heide
Harlingen
Cantor
Secretariaat NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.
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Tel. 06-43023468
info@loekvanderheide.nl

Kerkmuzikale regels:
‘De koren hebben bij de uitvoering van liturgische gezangen drie mogelijke taken:
Ondersteuning van de samenzang. Een lied dat door allen gezongen wordt klinkt beter als
het koor het inzet en draagt. Ook kan het zo’n lied meerstemmig uitvoeren tegelijk met de
samenzang.
Afwisseling. Er zijn veel liturgische gezangen die om een afwisseling vragen. De
antwoordpsalmen maar ook talrijke anderen liederen hebben een refrein of antifoon dat door
allen gezongen wordt terwijl de verzen door het koor voorgezongen worden.
Koorzang. Er is in de liturgie ook ruimte voor pure koorzang. Ook dan gaat het niet om een
concert, maar om liturgische muziek die op de betreffende plaats een liturgische functie
heeft: het begeleiden van een handeling of het bevorderen van gebed en bezinning’.
Bisschoppelijke brief ‘De lofzang gaande houden’ (september 2011)

Citaat:
‘Met het gebruik van de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ is een goed samengestelde liturgie
helemaal niet gegarandeerd. Men kan wel degelijk mistasten: in plaats van de
antwoordpsalm kiezen voor een lied, de verkeerde acclamaties bij de voorbeden en
communiegebeden gebruiken, in de viering alleen maar strofeliederen zingen (de zogeheten
liedjesmis)’.
Gebruik van de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ - Punctum 2013-1.

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden en
wordt gezonden aan degenen van wie het e-mailadres bij het secretariaat bekend is. Ze
verschijnt vijf à zes keer per jaar na elke bestuursvergadering.
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis.
Aanmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.
Redactie: Wil Jongma wjongma@kpnplanet.nl
De volgende nieuwsbrief nr. 18 verschijnt in september 2013. Kopij voor deze nieuwsbrief
voor 20 augustus 2013 per e-mail van de redactie.
NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Secretariaat: Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen.
Telefoon 050-406 58 88, e-mail l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
www.nsgv.nl.

Mocht u de Nieuwsbrieven van de NSGV van het bisdom Groningen-Leeuwarden niet meer
willen ontvangen dan kunt u zich afmelden via dit e-mail adres:
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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