Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen – Leeuwarden
Nr. 20 – december 2013.
Inleiding
Als u dit leest zijn wij al (bijna) halverwege de advent, de voorbereidingstijd voor kerstmis.
Voor koren en cantores is die voorbereidingstijd al lang begonnen. Met ruim drie weken
advent is die tijd te kort om voor de verschillende bijzondere (kerst-)dagen de muziek in de
liturgie te repeteren.
De periode na de kersttijd ervaart men nog wel eens als een kille, koude tijd, tijdens welke
weinig te doen valt. Over de mogelijk lage temperaturen hebben wij niets te zeggen, daar
gaan wij niet over. De liturgie in januari en februari is daarentegen niet koud en kil, die is
zelfs uitdagend! De evangelielezingen uit onder meer de bergrede geven niet alleen de
pastor de gelegenheid om hierover enkele zondagen te preken, ook de koren hebben de
kans deze te bezingen. Wij hopen dat zij die aangrijpen.
U allen wensen wij alvast een zalig kerstfeest en een goed begin van 2014 toe.
Redactie

De schriftlezingen in het nieuwe liturgische jaar.
Vanaf de advent is er weer een nieuw liturgisch jaar gaande. Geen vuurwerk en oliebollen
zoals bij de burgerlijke jaarwisseling, geen aanpassingen in de wetgeving en
prijsverhogingen. Wel zoals bij elk begin van het liturgisch jaar een ander rooster van
schriftlezingen. Het komend liturgisch jaar volgen wij op zon- en feestdagen de
schriftlezingen van jaar A, wat inhoudt dat wij hoofdzakelijk uit het evangelie van Matteüs
lezen (met enkele inlassen uit het Johannesevangelie in de veertigdagen- en paastijd). Voor
de keuze van de gezangen is dit een belangrijk gegeven. Men raadplege steeds
www.donek.nl en/of de koorinformaties. In de Gregoriaanse boeken (Gregoriaans missaal en
Graduale Romanum) staan voor zover nodig steeds de gezangen voor de jaren A, B en C
aangegeven.
De heiligenkalender loopt niet volgens dit schema, maar volgt gewoon het burgerlijk jaar, van
januari tot en met december. Voor de Gregoriaanse gezangen op 8 december (Maria
Onbevlekte ontvangenis, dit jaar op 9 december te vieren) en 26 december (feest van de H.
Stefanus, tweede kerstdag), kan men terecht bij het Proprium de Sanctis, het tweede
gedeelte van de Gregoriaanse boeken.
Redactie

Wijzigingen in het bestuur van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden
In de laatstgehouden bestuursvergadering op maandag 25 november is de bestuurssituatie
van de NSGV wederom aan de orde geweest.
De heer Henk Limberger uit Assen, vertegenwoordiger vanuit de regio Drenthe, heeft te
kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid van de NSGV in ons bisdom, dit na
ongeveer 10 jaar trouwe dienst. In januari zal in interne kring afscheid van hem genomen
worden.
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Inmiddels zijn door het bestuur ook pastor J. Alferink en de heer W. Jongma uitgezwaaid.
Als auditor (= toehoorder) heeft zich bij het bestuur aangemeld de heer Ulbe Tjallingii. Hij is
dirigent van koren te Heerenveen en Wolvega. Hij zal ter benoeming voorgedragen worden
aan de bisschop.
Eerder is hier opgemerkt dat de meeste bestuursleden uit Fryslân afkomstig zijn, nu na het
vertrek van de heer Limberger is het bestuur helemaal Fries. Het NSGV-bestuur is echter
van het hele bisdom Groningen-Leeuwarden. Graag roepen wij kandidaten op uit Groningen,
Drenthe en de Noordoostpolder om zich als bestuurslid aan te melden en de regio waarin
men woont te vertegenwoordigen.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Uitgaven rond de muziek in de liturgie.
Punctum 2013-3 is volop in voorbereiding, het blad zal verschijnen in december 2013.
Koorgeleide is een uitgave van de Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, het
derde nummer verscheen in november 2013. In dit nummer uiteraard veel informatie die van
belang is voor kerkmusici en zangers in dit bisdom. Daarnaast zijn er ook berichten die voor
lezers buiten dit diocees interessant zijn. Onder meer wordt de reeks studiemappen met
gezangen en informatie over liturgie voorgezet, in 2014 met de mappen ‘Ecce lignum’
(Goede Vrijdag en feest van het Heilig Hart) en ‘Lumen Christi’ (Paasnachtwake). Verder
blikt men uitgebreid terug op de ‘dag van de kerkmuziek’, voor het eerst gehouden op
zondag 20 oktober in en rond de kathedraal te Roermond, en wordt het nieuwe ‘Liedboek –
zingen en bidden in huis en kerk’ van de protestantse kerkgenootschappen in Nederland
besproken. Waar wij graag als eerste op af vliegen zijn de ‘do-ut-des muziekbladen’ in het
hart van de uitgave. Deze keer wederom een compositie van Ad Voesten, nu uit psalm 51,
de bekende psalm ‘Miserere’, uit welke wij als antwoordpsalm op Aswoensdag en de eerste
zondag in de veertigdagentijd zingen.
De nieuwsbrief ‘Doorgeven’ van de NSGV bisdom Haarlem-Amsterdam (oktober 2013) is in
onze vorige Nieuwsbrief besproken. Niet vermeld werd dat de NSGV aldaar een brochure
heeft uitgebracht onder de titel ‘De klank van het geloof’ ten behoeve van pastores,
parochiebesturen, kerkmusici en koorbesturen. Daarin handreikingen om te komen tot een
toekomstgericht beleid op het gebied van de kerkmuziek. ‘Op veel plaatsen wordt het
moeilijker om de kerkmuziek op peil te houden. Koren worden kleiner of verdwijnen door
gebrek aan leden, er zijn minder kerkmusici beschikbaar (welke jongeren leren nog orgel
spelen?) en het wordt – vanwege de teruglopende inkomsten van parochies – ook
problematischer om professionele musici aan te stellen of in dienst te houden. Intussen
wordt van de parochies verwacht dat ze steeds meer gaan samenwerken of, waar mogelijk,
fuseren en worden er nu en in de toekomst kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken.’
Redactie

Cursuswerk
Op zaterdag 8 maart is er van 10.00 - 12.00 uur een ochtend met Chris Fictoor over
Gregoriaans en neumen aan de hand van enkele gezangen rond Pasen. Deze wordt
gehouden in de RK kerk te Drachten, Pier Panderstraat 1.
De cantorcursus wordt in de winter of vroege voorjaar 2014 gehouden in de
Noordoostpolder. De cursus verkeert nog in het stadium van overleg. Over de precieze data,
locatie en docenten volgt nog nader bericht.
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Op zaterdag 30 november was er in het parochiehuis te Heerenveen een bijeenkomst voor
amateurorganisten. Hier gaf Mark Heerink uit Sneek (als musicus werkzaam in het bisdom
Haarlem-Amsterdam) nadere informatie over een te houden basiscursus orgelspel. Maar
liefst 12 organisten hadden zich aangemeld. Nadere informatie over de basiscursussen op
twee niveaus is opgenomen in Punctum 2013-2 (augustus 2013).
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Korenbijeenkomst ZO-Drenthe
Naar aanleiding van ingekomen post met betrekking tot het organiseren van een zangdag
wordt een korenbijeenkomst voor de regio ZO-Drenthe gepland op vrijdag 14 maart 2014
van 19.00 tot 22.00 uur met als thema: Al psalmzingend naar Pasen. De muzikale leiding is
in handen van pastoor Peter van der Weide en mevrouw Cecilia Bekema. De locatie is nog
niet bekend, overleg in deze is gaande.
Nadere mededelingen volgen in de volgende nieuwsbrief of per aparte berichtgeving.
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

TV-eucharistievieringen
De eerstvolgende TV-eucharistieviering vanuit ons bisdom Groningen-Leeuwarden is de
kerstnachtviering. Dit is een Eurovisie-uitzending en wordt uitgezonden op dinsdag 24
december op Nederland 2 vanuit de St. Martinusparochie te Sneek. In deze viering gaat voor
pastoor Peter van der Weide. Muzikale medewerking verleent het Caeciliakoor onder leiding
van Frits Haaze.
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
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
info@loekvanderheide.nl

Tel. 06-43023468

Dhr. D. de Vries
St. Annaparochie
Tel. 0518-401686
cantor, dirigent en organist,
muziek-school_durkdevries@mail.com
(op woensdagavond)
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Dhr. G. Schoemakers
Emmen
Tel. 0591-623904 /06-31291423
Dirigent
gerard-schoemakers@hotmail.com
(niet beschikbaar op woensdag- en donderdagavond)
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Kerkmuzikale regels:
De woorddienst, het geheel van schriftlezingen, overweging en voorbeden, is een trits van
verkondiging, meditatie en gebed. In de antwoordpsalm na de eerste lezing komen deze drie
elementen heel bijzonder bij elkaar. Het hele gezang dient dan ook gezongen en beluisterd
te worden. Het geeft geen pas dat de voorganger en/of de assistenten tijdens deze al vast
voorbereidingen treffen voor de evangelielezing. Andere gezangen, zoals de intredezang,
alleluiavers en offerandezang zijn juist wel begeleidende gezangen van rituelen.
Redactie

Citaat:
‘De kracht van muziek ligt in het samenbinden van mensen. Er zijn mensen nodig die de
instrumenten en de muziek maken. En er zijn mensen nodig om de instrumenten te bespelen
en de muziek uit te voeren. En er zijn mensen nodig die de muziek willen beluisteren. Dat
maakt muziek tot een ultiem middel om samen te komen en te verbroederen’.
Redactie Koorgeleide SGV bisdom Roermond (november 2013)

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.
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.
Redactie: Wil Jongma wjongma@kpnplanet.nl
De volgende Nieuwsbrief nr. 21 verschijnt eind januari 2014. Kopij voor deze Nieuwsbrief
vóór 20 januari, bij voorkeur per e-mail.
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.
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