Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen – Leeuwarden
Nr. 26 – november 2014 – 4e jaargang nr. 6.
Inleiding
Deze Nieuwsbrief verschijnt naar aanleiding van de laatst gehouden algemene
bestuursvergadering op maandag 3 november te Sneek.
Dit is de laatste Nieuwsbrief die in deze vorm verschijnt. Zoals eerder bericht worden
Punctum en de Nieuwsbrief samengevoegd. Over hoe het een en ander er uit gaat zien en
de inhoud is in het NSGV-bestuur nog nader beraad. Eén ding is zeker: de uitgave is gratis
– dat komt goed uit in deze tijd van bezuiniging – en wordt aan een ieder, van wie het emailadres bij het secretariaat bekend is, verzonden. Dus secretarissen van de koren: zorg er
voor dat alle gegevens van de koorleden bekend zijn!
www.NSGV.nl
Redactie

Korenavonden
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in het komende seizoen weer
een aantal korenavonden. De eerste korenavond is op:
vrijdag 30 januari 2015 ’s avonds om 19.00 uur (n.b. deze datum is gewijzigd).
in de St. Martinuskerk te Sneek.
Het thema van deze bijeenkomst is: Openings- en slotlied.
Wat voor normen kun je daarvoor aanbrengen? Wat kan meerstemmig en wat niet? Kies je
een refrein- of een strofenlied? Hoe houd je rekening met een processie?

De tweede korenavond is op:
vrijdag 13 maart 2015 ’s avonds om 19.00 uur
in de Sint Willibrorduskerk te Ter Apel

De derde korenavond is op:
vrijdag 17 april 2015 ’s avonds om 19.00 uur
in de Dominicuskerk te Leeuwarden

Op de tweede en derde korenavond worden gezangen voor Pinksteren behandeld. De
defintieve uitnodigingen voor deze avonden volgen nog.
Koren kunnen zich voor alle kooravonden aanmelden bij het secretariaat van de NSGV in
ons bisdom: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.

NSGV-bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden.
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Terugkomochtend voor cantores
Net als in 2013 organiseert het NSGV-bestuur een terugkomochtend voor de cursisten die in
de afgelopen jaren de cantorcursus hebben gevolgd. De terugkomochtend is op zaterdag 29
november van 10.00 tot 12.00 uur in het parochiecentrum/-kerk van de Rooms-Katholieke
St. Franciscuskerk te Wolvega, Lycklamaweg 6, 8471 JX. Cursusleiders zijn: Hendrikje
van den Berg en Pastoor J. Alferink. Deze ochtend is ook bedoeld voor mensen die
belangstelling hebben voor een cantorcursus. Zij kunnen alvast proeven aan hetgeen wordt
aangeboden tijdens de cursus. Belangstellenden (nieuwe cursisten en oud-cursisten) kunnen
zich uiterlijk tot en met woensdag 26 november 2014 aanmelden bij Lisette Winter:
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.

NSGV-bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden

Cantorcursus
De cantorcursus voorjaar 2014 is niet doorgegaan, maar we organiseren graag in de periode
januari/februari 2015 te Emmeloord weer een cantorcursus. U kunt zich daarvoor alvast
aanmelden via Lisette Winter l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. In de volgende
nieuwsbrief melden we de details en data.

NSGV-bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden

Inventarisatie kinderkoren en dirigenten van kinderkoren (herhaalde
oproep).
Het NSGV-bestuur inventariseert graag welke kinderkoren op dit moment actief zijn in het
bisdom en of er bij de dirigenten van de kinderkoren behoefte is aan ondersteuning bij het
leiding geven. Wij maken daar graag werk van.
Daarom hierbij de uitnodiging aan dirigenten van kinderkoren om een inhoudelijke reactie
naar ons te sturen, via het secretariaat l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Bij
voorbaat dank.
NSGV-bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden

De schriftlezingen in de komende tijd.
Vanaf de advent komen wij wat betreft de Schriftlezingen terecht in het B-jaar. Dat wil
zeggen dat wij vooral lezen uit het evangelie zoals Markus dat geschreven heeft. Dit
evangelie is kort, ‘slechts’ 16 hoofdstukken (vergelijk met het evangelie volgens Matteüs: 28
hoofdstukken!). In de veertigdagen- en paastijd zijn daarom passages uit het
Johannesevangelie opgenomen.
In de schriftlezingen van de advent wordt vooruitgeblikt op de thematiek van kerstmis: de
komst van de Heer aan het einde van de tijd, het optreden van Johannes de Doper – bereidt
de weg van de Heer – en vanaf de dagen voor kerstmis de gebeurtenissen rond de geboorte
van Jezus. Na de openbaringsfeesten (Openbaring van de Heer (Driekoningen) en de doop
van de Heer) horen wij over de roeping van de apostelen.
Voor de keuze van de gezangen zijn de schriftlezingen een belangrijk gegeven. Men
raadplege steeds www.donek.nl en/of de koorinformaties.
Redactie
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Uitgaven rond de muziek in de liturgie.
De redactie ontving uit de diocesane afdelingen van de NSGV weer de nieuwsbrieven met
informatie voor kerkmusici, koren en cantores. Ze zijn te vinden op de site van de NSGV
www.nsgv.nl.
Opmaat (oktober 2014) van de NSGV-’s Hertogenbosch berichtte wederom over het Floris
van der Puttjaar 2015, waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn. In 2015 is het 100 jaar
geleden dat deze priestercomponist werd geboren. En het is 25 jaar geleden dat hij stierf.
Het jaar wordt geopend met een herdenkingsconcert door de Schola Cantorum van de SintJan op zondag 7 december a.s. om 16.00 uur in de Bossche kathedraal. Hoofdmoot van het
concert is het proprium (de wisselende gezangen) voor het feest van Maria Onbevlekte
Ontvangenis, dat in 1945 in ‘première’ ging.
Onlangs is de stichting Floris van der Putt opgericht om verschillende activiteiten van het
gedenkjaar te organiseren. Op de zaterdagen 31 januari en 3 oktober 2015 vinden
zangdagen plaats rond bekend en onbekend repertoire van Van der Putt. Men hoopt
daarmee dat dit repertoire opnieuw in de belangstelling komt bij alle kerkkoren. Zie ook de
speciale website www.florisvanderputt.nl.
In de nieuwsbrief Jubilate (september 2014) van de NSGV in het bisdom Breda een artikel
van Adriaan van Roode over vespervieringen. Voor ‘echte’ vespervieringen, ofwel het
avondgebed zoals in kloosters gebeden, vinden we vorm en Nederlandse teksten in het
Getijdenboek. Het probleem is geschikte melodieën te vinden waarop deze teksten
gezongen kunnen worden.
Redactie.

Zelf je eigen kalender maken?
De Gerarduskalender, al sinds 1920 een uitgave van Klooster Wittem, is een
dagscheurkalender die met voor iedere dag een spreuk, en op de achterkant moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie. Daarnaast geeft deze kalender voor
iedere dag een vermelding van de Bijbellezingen uit het Lectionarium: voor koren en
liturgische werkgroepen een handig middel bij de voorbereidingen van de liturgie!
De Gerarduskalender heeft een nieuwe toepassing ontwikkeld die ook bruikbaar is voor
koorgezelschappen. Het schild, waarop de kleine kalender wordt opgeklemd, kan geheel in
de “Look & Feel” van je eigen koor worden uitgevoerd. Het schild heeft de afmeting van A4
en is van stevig materiaal. Vanaf 20 exemplaren maak je “je eigen koorkalender”, die je kunt
gebruiken als klein geschenkje of die je ter verkoop aanbiedt aan belangstellenden.
De mogelijkheden zijn legio! Bij 20 exemplaren is de prijs per stuk, € 6,60. Vanaf 21 t/m 50
exemplaren is de prijs per stuk € 6,00. Bij meer exemplaren gelden hogere kortingen. De
opbrengsten van de Gerarduskalender 2015 komen ten goede aan het pastorale werk dat
vanuit Klooster Wittem wordt gedaan. Zie ook de site www.gerarduskalender.nl of stuur een
mail naar bindels.p@home.nl of bel 06-37472109.

DoNeK heeft een nieuwe website.
DoNeK staat voor Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek. Hier kunt u zoeken naar
Nederlandstalig repertoire. Nieuw in DoNeK is dat er ook boeken opgenomen zijn over
liturgie en kerkmuziek, bij Boekenlijst doorzoeken.
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U kunt nu drie maanden gratis van DoNeK op internet gebruik maken. U stuurt een bericht
naar: ondersteuning@donek.nl met uw naam en adres en met de mededeling dat u drie
maanden DoNeK gratis wenst te gebruiken. Na deze drie maanden krijgt u een bericht met
de vraag of u uw proefabonnement wilt omzetten in een vast abonnement.
Redactie.

TV-Eucharistievieringen
De eerstvolgende TV-Eucharistieviering uit ons bisdom vindt plaats op zondag 23 november
– de laatste zondag van het liturgisch jaar, het hoogfeest van Christus Koning – ’s morgens
om 10.30 uur vanuit de St. Martinuskerk te Sneek (NPO 2). Celebrant in deze viering is
pastoor Peter van der Weide. Op zondag 11 januari – Doop van de Heer – is er wederom
een TV-eucharistieviering uit Sneek, dezelfde tijd, dezelfde zender.
De data voor de TV-missen in Sneek zijn voor het komend jaar bekend. We mogen het dus
nog een jaartje doen, zo bericht de pastoor de redactie.
Redactie

Personalia
Frits Haaze 50 jaar kerkmusicus.
Op 30 november 2014 zal tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur (in de Sint
Martinuskerk te Sneek) Frits Haaze zijn 50-jubileum als kerkmusicus vieren.
Om dit jubileum extra te vieren wordt er op zondag 7 december 2014 om 15.30 uur
eveneens in de St. Martinuskerk een concert gehouden waaraan diverse koren hun
medewerking zullen verlenen. Van harte aanbevolen.
Vanaf deze plaats feliciteert het NSGV-bestuur Frits Haaze van harte met deze bijzondere
mijlpaal. Dat hij dit werk nog vele jaren mag doen.
NSGV-bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Heeft uw parochie een muzikale activiteit? Meld het ons!
Het komt voor dat plaatselijke initiatieven als studiedagen, workshops, cursussen e.d.
worden georganiseerd. De NSGV in ons bisdom kan dit alleen maar stimuleren en
aanbevelen, ook verder dan de parochiegrenzen reiken. Daarom roepen wij parochies
(parochie- en koorbesturen) op om dergelijke activiteiten bij ons te melden. Via de NSGVkanalen kunnen wij in wijdere kring bekendheid daaraan geven en eventueel bijdragen in de
organisatie. Voor meer informatie: het secretariaat van de NSGV bisdom GroningenLeeuwarden, telefoon 050-406 58 88, e-mail l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl.
Redactie.

Gregoriaanse dag te Asten (NB)
Voorlopig programma 18 januari 2015
Organisatie: Gregoriaans NU met medewerking van de Angelusparochie en Museum Klok &
Peel te Asten
10.30 uur – Eucharistieviering in de RK kerk Maria Presentatie te Asten, met medewerking
van het Grego-Instapcursuskoor '14, met de wisselende gezangen uit Graduale Simplex en
vaste gezangen uit Graduale Romanum.
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12.00 uur – Lunch in museum Klok & Peel
13.00 uur - Forum over het Nederlands en Gregoriaans in de Orangerie van het museum
1. Declamatie: psalm 22 (23) uit ‘150 psalmen vrij’ – Huub Oosterhuis ‘De Heer is mijn
Herder’
2. Steven van Roode: Nederlands Gregoriaans uit ‘Klein Graduale’. Propriumzang terug in
de parochie"
3. Jos Leenen: Gregoriaans, logisch gezongen.
4. Wim Boerekamp: Instapcursus Gregoriaans voor Beginners - ‘Oude GREGO-schoenen –
nieuwe veters’
5. Dr. Rebecca Stewart: Tonale of modale zangtechniek in het Gregoriaans?
15. 00 uur - Presentatie nieuw boek Instapcursuskoor '14 – Orangerie van het museum.
Omlijsting: blokfluit en gregoriaanse zang uit het Graduale Simplex.
15.30 uur - Rondleiding met vier gidsen voor 120 personen: het Klokkengieterspad: In 15
minuten over een prachtig natuurpad van de RK kerk van de H. Maria Presentatie naar
museum Klok & Peel langs de achterkant van klokkengieterij Eijsbouts.
17.00 uur – Concert in RK Kerk Maria Presentatie.
1. Blokfluit: Hidesato Sugiyama met psalm 103 van Jr. Jacob van Eyck uit Der Fluyten LustHof - editie A'dam 1646.
2. Gregoriaans : Cantor Wim Boerenkamp en het nieuwe Grego- instapcursuskoor 2014
Asten met introïtus en graduale van de 3e zondag door het jaar met psalmodie.
3. Orgel: Jan Berkers - Ricercare 1 van Johann Jacob Frohberger (1616-1667).
4. Klein Graduale: Nederlands-Gregoriaans – twee antwoordpsalmen van Steven van
Roode. Vocaal ensemble ad hoc “Her en Der” met cantores en volkszang.
5. Gregoriaans Vrouwenschola Voces Caelestes – onder leiding van Hanneke van der
Grinten uit Nijmegen:
Uit Graduale Triplex: Graduale Misit Dominus; Communio Dicit Andreas met psalm 33;
Offertorium Iubilate Deo, universa terra.
6. Orgel: Jan Berkers - Concerto in b-klein naar een concerto van Antonio Vivalldi, bewerkt
door G.Walther (1614-1667) en volkszang Marialiederen.
Verdere informatie:
Coördinatie: Gregoriaans NU met Angelusparochie en Museum Klok & Peel te Asten
www.gregoriaans.com of Google: gregoriaans nu.
Dagkaarten te bestellen ad € 20,- per persoon vóór 8 januari, minstens een week vóór 18
januari 2015 in verband met de postdagen en de verzending van de kaarten en
programmaboekjes, www.gregoriaans.com bij Home pagina 1 of knop Activiteiten.
Men heeft dan: all-in: H. Mis met reservering, entree museum Klok & Peel met lunch, forum,
presentatie instapcursus boek Gregoriaans, rondleiding en een concert in de kerk met
reservering en met een programmaboekje met alle informatie.
Betaling van € 20,- op bankrekening IBAN NL35 RABO 0109 1743 80 ten name van
Gregoriaans NU en Gregoriaanse Dag 2015 Asten.
Voor besturen, en dirigenten en organisten wil de organisatie 50% reductie verlenen bij
overmaking op het banknummer na de aankomst.
Wim Boerekamp, Berkenstraat 21 5753 GJ Deurne.
coördinator met Angelusparochie en Museum Klok & Peel te Asten (NB)
e-mail: w.boerenkamp2@upcmail.nl.
telefoon: 0493-31 37 96.
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Vacatures
Na zes jaar nam Anita Zuidinga afscheid als dirigente van het koor Sometimes in Zandberg.
Met veel plezier heeft ze haar werk voor ons koor gedaan, maar voor haar was het tijd voor
andere uitdagingen. Onze dank gaat uit naar haar voor al het werk, dat ze heeft verricht en
waardoor het koor op het huidige niveau gekomen is.
Door haar vertrek is er een vacature ontstaan voor de functie van dirigent(e). Maar nu
moeten we op zoek naar een nieuwe dirigent(e), eventueel ook als toetsenist.
Het koor Sometimes is een enthousiast koor in Zandberg, opgericht 2003 en dus ruim tien
jaar oud. Het koor telt 30 leden en heeft drie- en vierstemmige gezangen op het repertoire.
Er wordt gezongen in de vieringen van de parochiekerk te Zandberg, maar ook in de andere
parochiekerken, Borg Westerwolde en de A-Horst.
Graag roepen wij gegadigden op die dit zou kunnen of willen, wellicht zijn er ook mensen die
ons hierin kunnen tippen. Alle informatie die kunnen leiden tot een waardige opvolger
ontvangen wij graag per e-mail inarolfers@ziggo.nl of telefonisch naar Jan Wijnholds,
telefoon 0599-662236.
Koorbestuur Sometimes.
Koor Om 'e Nocht is een kerk/popkoor, opgericht in 1974 in Woudsend. Het koor telt
ongeveer 20 leden, waarvan sommigen al sinds het eerste uur actief!
Er wordt met veel enthousiasme gezongen. De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de RK kerk in Woudsend. Elk derde weekend van de maand zingt het koor in de
viering en daarnaast is er af en toe een optreden.
Dirigent van het koor is Luuk de Vries uit Harlingen, de begeleiding is door gitaar en
dwarsfluit. De vaste gitarist heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen en is er een
vacature voor een waardige opvolger. Belangstellenden, kom vrijblijvend eens kijken en
luisteren. Voor veel van het repertoire hebben we twee fluitpartijen, maar helaas slechts één
fluitiste. Om er een nog mooier geheel van te maken wordt gezocht naar een tweede
fluitist(e). Ook hier geldt: kom vrijblijvend eens kijken en luisteren.
Voor meer informatie: Janneke Bouma, telefoon: 0514-591982.
Koor Om 'e Nocht, mei ús skynt de sinne altyd!
Hebt u een vacature voor dirigent of organist, of wilt u zich aanbieden als musicus, dan kunt
u dat melden bij ons. In deze Nieuwsbrief, die regelmatig wordt verzonden naar vele
adressen, maken wij melding van uw vacature of aanbod.
Redactie.

Kerkmuzikale regels
Woord- en communievieringen zijn geen eucharistievieringen. Die indruk wordt wel gewekt
door het feit dat daarin veel elementen uit de eucharistieviering opgenomen zijn. In muzikaal
opzicht is daar veel aan te doen: bijvoorbeeld om dan juist niet de vaste misgezangen te
kiezen. In plaats van Gloria in excelsis kan men ook een andere lofzang of lofpsalm te
nemen. Ook het offertorium – de zang bij het aandragen van de gaven in de
eucharistieviering – moet dan niet gezongen worden.
Redactie

Citaat:
Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare.
Aldous Huxley.
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RESERVE-KERKMUSICI
Op de hier genoemde kerkmusici kunt u in noodgevallen of bij gelegenheid rechtstreeks
een beroep doen voor repetities, vieringen, uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn
welkom.
Loek van der Heide, Harlingen
t. 06-43023468
cantor
e. loekvanderheide60@gmail.com
Wil Jongma, Wolvega
t. 0561-612662
dirigent, cantor
e. wjongma@kpnplanet.nl
Trevor Mooijman, Veendam
t. 0598-717193
dirigent, organist
e. mooijman.trevor@gmail.com
Gerard Schoemakers, Emmen
t. 0591-623904 | 06-31291423
dirigent,niet op woensdag- en donderdagavond e. gerard-schoemakers@hotmail.com
Ulbe Tjallingii, Deinum
t. 06-14859557
dirigent, organist, cantor
e. tjallingii2@zonnet.nl
www.huisderschonekunsten.nl
Dirk de Vries, St. Annaparochie
t. 0518-401686
cantor, dirigent en organist, op woensdagavond e. muziek-school_durkdevries@mail.com
G. Straatman, Groningen
dirigent

t. 050-3114009
e. c.a.v.straatman@gmail.com

COLOFON
Nieuwsbrief 26, 4e jaargang, nr. 6.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Ze 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.
Kopij voor de volgende
Punctum/Nieuwsbrief is welkom vóór 15
januari 2014 bij het secretariaat Lisette
Winter, telefoon: 050-4065888 of e-mail:
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
Redactie: Wil Jongma
wjongma@kpnplanet.nl

Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden:
Peter van der Weide (voorzitter)
Boudien Janssen-Terbraak (secr.)
Jos Manshande (penningmeester)
Cecilia Bekema (lid)
Ulbe Tjallingii (auditor)

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

7

