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Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen–Leeuwarden 

Nr. 1 – april 2016 – 2e jaargang. 

 

Het bestuur van de NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden 
wenst u  

alvast heel fijne Pinksterdagen! 
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Woord van de redactie 

Als Pasen en Pinksteren...... 
Neen, die vallen nooit op één dag. Maar er ergens tussenin gaan zitten kan wel. Zo ook deze uitgave van 
onze Punctum. Dit keer niet zoals gebruikelijk vlak vóór Pasen maar net er na. Na het 'Resurrexi' gaan we op 
weg naar het 'Spiritus Domini' van Pinksteren.  
Noem het toeval of niet: vandaag lees ik een artikel over 'de menselijkheid van de liturgie' In Latijn staat er: 
mens concordet voci (de geest in harmonie met de stem) en corpora concordet voci (het lichaam in 
harmonie met de stem). Al gaat het hier over de houding en de instelling waarmee liturgie tot uitdrukking 
komt, het is voor kerkmusici en koor-leden het uitgangspunt voor een goede uitvoering van de gezangen. 
Na Kerstmis en Pasen is Pinksteren het 3e grote feest in de Kerk. We nemen er zelfs een dag extra voor! Na 
de drukte van Kerstmis en Pasen dus nog éénmaal wat extra repeteren om ook Pinksteren de Glorie uit te 
zingen. Zingen van de Vader en de Zoon in één G(g)eest! 
 
Jos Manshande  Eindredacteur Punctum 

 
Secretarieel Jaarverslag NSGV 2015 

Het is een goede gewoonte van het NSGV-bestuur 
om over het afgelopen jaar een jaarverslag op te 
stellen. In het secretarieel jaarverslag zijn onder 
andere de activiteiten terug te lezen die in het 
afgelopen jaar door de NSGV in het bisdom zijn  

georganiseerd. U vindt het secretarieel jaarverslag 
in bijlage 1 bij deze nieuwsbrief.   
 
Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden.  

 

Korenochtend-/middag op 29 oktober 2016 in de Groningse San Salvator Kerk 
Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseren we van 10.00 tot 14.30 uur een muziekdag voor koren, dirigenten 
en organisten in de Groningse San Salvator Kerk in Groningen. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.  
 
Houdt u onze facebookpagina (zie blz. 3 van deze Punctum voor meer informatie) en de volgende edities 
van de Punctum in de gaten voor het programma. Ook leest u daar hoe u zich dan kunt opgeven voor deze 
dag.  
 
Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden  
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Facebook 
 
Sinds februari 2016 zijn we ook actief op Facebook: Een eigen pagina voor de NSGV Bisdom Groningen-
Leeuwarden. Op https://www.facebook.com/groups/419239694938783/ vindt u al onze  berichten, 
nieuws, interessante links en vooral.. elkaar! Neem eens een kijkje, en word lid! Het is gratis! 
 

 
 

Om alvast te noteren..... 
Misschien wat vroeg maar dan weet u het alvast maar én kunt het al in uw agenda noteren: op zondag 2 
oktober is er iets bijzonders in Harlingen te doen! Dan wordt daar de Friese Kerkendag 2016 gehouden. 
Deze provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en 
ditmaal is de beurt aan Harlingen. Op zondag 2 oktober is de historische binnenstad het decor voor dit 
evenement. 
Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan. Dat het kan: christen te zijn –een 
mens van geloof, hoop en liefde- in onze huidige maatschappij. In onze provincie zijn daar vele voorbeelden 
van. 
Nu Harlingen op 2 oktober 2016 gastheer en plaats van handeling is, ligt het thema ‘bruggen’ voor de hand 
vanwege het grote aantal bruggen dat deze oude havenstad kent. De Harlinger kerken stellen op 2 oktober 
hun deuren en harten open met mooie muziek, viering en ontmoeting, met talrijke workshops en 
medewerkers.   
De Friese Kerkendag is een initiatief van de Raad van Kerken Fryslân (www.raadvankerkenfryslan.nl). 
De organisatie van deze dag is een samenwerking tussen de Raad van Kerken Fryslân en de 
Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen.  
Een hartelijke welkom aan iedereen die zin heeft om erbij te zijn. En zegt het voort, niet alleen als u in 
Friesland woont maar ook als u van buiten Friesland deze dag wilt mee beleven! 
Meer informatie over het programma vindt u op de website: http://friesekerkendag2016.nl/ 
 
Jos Manshande (Lid Stuurgroep en pr-commissie) 
 

https://www.facebook.com/groups/419239694938783/
http://www.raadvankerkenfryslan.nl/
http://friesekerkendag2016.nl/
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Chris Fictoor Foundation 
Kerkmuziek , muziektalent en leerproces 
 
De stichting Chris Fictoor Foundation richt zich onder meer op het coachen van jonge professionals en 
studenten, die op enigerlei wijze actief zijn in het werkveld van de kerkmuziek. Dit naast een Leiderschap 
Academie Dirigenten (LEAD) die de stichting heeft geïnitieerd. 
Zo werkt een groep jonge professionals bijvoorbeeld samen in de Groningse San Salvatorkerk: met 
kerkmuziek in vieringen op zondagochtend; met een serie oecumenische vespervieringen op zondagmiddag 
m.m.v. diverse koren; en met kerkmuziek concerten. De groep wordt ondersteund door enthousiaste 
bestuurders en vrijwilligers, naast en uit de meewerkende koren. 
Deze studiegroep wil elkaar inspireren en van elkaar blijven leren, lifelong learning, ter wille van het belang 
van de kerkmuziek. Nieuwe en oude kerkmuziek krijgt daarin een plaats, altijd gericht op het liturgisch 
vieren. 
Waar de vakopleiding in de kerkmuziek steeds minder ruimte krijgt, is een initiatief als dit steeds 
noodzakelijker. Dit ook om op professionele wijze de brede kring van bezielde en welkome amateurs te 
kunnen blijven voeden en begeleiden. 
Op de komende NSGV muziekdag in Groningen op zaterdag 29 oktober a.s. in de Groningse San 
Salvatorkerk zal deze groep zeker van zich laten horen!  
 
Voorts wordt in 2017 een groot Noordelijk kerkmuziek symposium voorzien over de toekomst en 
professionaliteit van de kerkmuziek. Er vonden daarvoor in Friesland en Groningen reeds oriënterende 
bijeenkomsten plaats met enkele tientallen kerkmusici uit het Noorden.  
Het leeft dus! De stichting Chris Fictoor Foundation is daarbij als natuurlijke partner actief. 
Wilt u meer weten over onze stichting? U kunt de gratis Nieuwsbrief aanvragen, die minimaal vijfmaal per 
jaar per mail wordt rondgestuurd.  
 
Aan te vragen via info@chris-fictoor-foundation.nl.  
De website vindt u onder www.chris-fictoor-foundation.nl. 
 
 
 

Update koorgegevens 

Het NSGV bestuur van het Bisdom Groningen-Leeuwarden heeft helaas geen compleet beeld van alle 
koren, organisten en dirigenten die in ons Bisdom werkzaam zijn.. Wij willen u daarom vragen het 
volgende per koor aan de heer Ulbe Tjallingii te mailen. Zijn e-mailadres is: tjallingii2@zonnet.nl 
 
Naam van uw Parochie.  
Naam Geloofsgemeenschap/Locatie en de plaats. 
Naam van het Koor en of het koor een gemengd koor, dameskoor, herenkoor of een kinderkoor is. 
Wanneer er sprake is van een gregoriaans koor, dan vragen wij u dit ook aan te geven in uw e-mail.  
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van het koor.  
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de dirigent van het koor. 
Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de organist van het koor.  
 
Alvast onze hartelijke dank. 
In de loop van het jaar zullen de bestuursleden van de NSGV contact opnemen met de koren in ons Bisdom 
om ook op deze wijze het contact warm te houden.  
 
NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
 

mailto:info@chris-fictoor-foundation.nl
http://www.chris-fictoor-foundation.nl/
mailto:tjallingii2@zonnet.nl
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Nieuw orgel Sint Clemenskerk op Ameland 
 
Op de vroege morgen van 5 februari 2013 brandde de Sint Clemenskerk op Ameland uit. Daarbij ging het 
interieur geheel verloren. Ook het orgel, dat juist in 2011 geplaatst was ter vervanging van een ouder 
instrument ging in vlammen op. Nu, ruim drie jaar later, is men op Ameland druk bezig met de 
herstelwerkzaamheden en bij Adema's kerkorgelbouw in Hillegom wordt hard gewerkt om een nieuw 
pijporgel voor de kerk van Ameland geschikt te maken. Het is een instrument dat in 1956 is gebouwd voor 
de Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkranskerk in Schijndel, door Vermeulen te Weert. Door sluiting 
van deze kerk kon het orgel aangekocht worden voor Ameland en met enkele dispositiewijzigingen wordt 
het geschikt gemaakt voor de kleinere kerkruimte op Ameland. 
Wanneer de kerk is opgeleverd zal het orgel door Adema in de Sint Clemenskerk geplaatst gaan worden. 
 
Fotoreportage van een bezoek aan de werkplaats, 29 februari 2016 
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Aanvraag onderscheiding 

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de 
liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde 
kerkelijke onderscheiding. De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke 
onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.  
 
Via de link: http://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen komt u bij het 
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient te worden toegestuurd naar het 
bisdom, t.a.v. Lisette Winter, uiterlijk 2 maanden voor uitreiking aan de jubilaris.  
Het volledige onderscheidingspakket van de NSGV inzake eretekenen bestaat uit het 
ereteken zelf, een oorkonde en een draagspeld, afhankelijk van de duur van het 
koorlidmaatschap in goud (40 jaar), zilver (25 jaar) en brons (12,5 jaar). Voor deze 
duren van het koorlidmaatschap wordt dit pakket alleen in zijn geheel verstrekt.  

 
Toch constateren wij regelmatig dat niet het gehele pakket wordt aangevraagd.  
 
Het bestuur van de NSGV is zich er van bewust, dat eretekenen duur zijn, en de parochie 
voor hoge kosten geplaatst wordt, zeker als het meerdere jubilea betreft. Echter het 
volledige onderscheidingspakket dient te worden afgenomen te worden met betrekking 
tot de eerdergenoemde jubilea.  
Dank voor uw medewerking in deze.  
 
Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden  
 

Eucharistievieringen via de KRO/RKK in 2016 
Vanuit ons bisdom Groningen-Leeuwarden wordt regelmatig op zondagochtend 10.30 uur de 
Eucharistieviering uitgezonden via de KRO/RKK  vanuit de St. Martinuskerk in Sneek. Pastoor P.L. van der 
Weide gaat voor in deze vieringen. Vooraf aan deze viering is er een geloofsgesprek.  
 
24 april met de Martens Cantorij uit Scharnegoutum onder leiding van Sjoerd van der Veen. Frits Haaze is 
organist. 
 
22 mei met Voces Cyriaci uit Hoorn onder leiding van Mark Heerink. Frits Haaze is organist. 
 
7 augustus met het vakantiekoor onder leiding van Frits Haaze. Henk de Haan is organist.  
 
18 september met het Antoniuskoor onder leiding van Sjoerd van der Veen. Henk de Haan is organist. 
Bisschop G.J.M. de Korte gaat in deze viering voor.  
 
24 december om 24.00 uur met gemengd koor Intermezzo onder leiding van Frits Haaze. Henk de Haan is 
organist. 
 
25 december met het St. Caeciliakoor onder leiding van Frits Haaze. Henk de Haan is organist.  

Leuk mopje over Mozart 
Mozart bezocht eens een klooster. Gedurende de hoogmis luisterde hij met ongeduld 
naar het onbeholpen spel van de organist en slechts met moeite kon hij het einde ervan 
afwachten. 
“En hoe vond u het”, vroeg de prior na de dienst. “O, de organist speelde volgens de 
regels van de H. Schrift”, was het antwoord. “Hoe bedoelt u dat?” “Nou, ik bedoel, de 
linkerhand wist niet wat de rechterhand deed!” 

http://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
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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 NSGV-kanalen kunnen wij in 
wijdere kring bekendheid daaraan geven en 
eventueel bijdragen in de organisatie. Voor meer 
informatie:  het secretariaat van de NSGV bisdom 
Groningen-Leeuwarden, telefoon 050-406 58 88, e-
mail l.winter@bisdomgl.nl. 

 
 
Hymne voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid  

Op 8 december jl. heeft Paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid geopend door de heilige 
deur van de Sint Pieter in Rome te openen.  
De Heilige Deur van ons bisdom Groningen-Leeuwarden bevindt zich in de St. 
Jozefkathedraal (Radesingel 2, Groningen). Mgr. Gerard de Korte heeft op zondag 13 
december jl. deze Heilige Deur plechtig geopend.  
Paus Franciscus hoopt dat dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid zal leiden tot een 
herontdekking van de werken van barmhartigheid: “Het zal een manier zijn om ons 
geweten wakker te schudden, dat vaak ingeslapen is ten overstaan van het drama 
van de armoede, en om steeds meer door te dringen tot de kern van het evangelie, 
waar de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid.” 

Ter gelegenheid van dit Heilig Jaar is er door P. Inwood (muziek) en E. Costa (tekst) 
een internationale hymne gemaakt met het latijnse refrein ‘Misericordes sicut Pater’ 
(Barmhartig zoals de Vader). De coupletten zijn inmiddels in vele talen vertaald, ook in het Nederlands.  

Deze is zowel in eenstemmige als vierstemmige zetting te downloaden. De hymne is bovendien op Youtube 
te beluisteren. U vindt één en ander via deze link: http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/vieren/  

 

Jubilarissen 
In de maanden januari tot en met maart 2016 zijn 
er weer een aantal jubilarissen. Van harte 
gefeliciteerd met uw jubileum.  
Dat u de zang nog lang gaande mag houden.  
 

Immanuelparochie  
Koor Meréri van de geloofgemeenschap O.L.V. 
Koningin v.d. Vrede te Weiteveen 
28 jaar Dhr. J. Engels 
 

Steenwijksmoer 
St. Caeciliakoor van de parochie H. Franciscus 
60 jaar Dhr. B.H. Plas 
 

H. Christoffelparochie 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Willibrordus te Lemmer 
25 jaar mw. M.V. Nijholt 

 
 
Parochie H. Clara van Assisi 
Koor Cantemus Redemtori van de 
geloofsgemeenschap Goddelijke Verlosser te 
Drachten 
60 jaar Dhr. H.A.H. van den Pavert 
50 jaar Mevr. M. Dijkstra-Hoekstra 
40 jaar Mevr. M. Keuning-Langedijk 
40 jaar Mevr. C.C.  v.d. Mast-van Lingen 
 
 
 
 
 
  

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/vieren/
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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 
cantor 

t. 06-43023468 
e. info@loekvanderheide.nl 

Wil Jongma, Wolvega 
dirigent, cantor 

t. 0561-612662 
e. wjongma@kpnplanet.nl 

Trevor Mooijman, Veendam 
dirigent, organist 

t. 0598-717193 
e. mooijman.trevor@gmail.com  

Gerard Schoemakers, Emmen 
dirigent, niet op woensdag- en donderdagavond 

t. 0591-623904 | 06-31291423 
e. gerard-schoemakers@hotmail.com 

Ulbe Tjallingii, Deinum 
dirigent, organist, cantor 

t. 06-14859557 
e. tjallingii2@zonnet.nl 
www.huisderschonekunsten.nl 

Dirk de Vries, St. Annaparochie 
cantor, dirigent en organist, op woensdagavond 

t. 0518-401686 
e. muziek-school_durkdevries@mail.com 

Dhr. G. Straatman, Groningen 
dirigent 

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

 
 

COLOFON 

Punctum 1, 2e jaargang 2016. 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Ze verschijnt vier keer per jaar aan het einde van het kwartaal. 
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis. 
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgl.nl. 

Kopij voor nieuwsbrief nr. 2 van begin juli 
2016 is welkom vóór 20 juni 2016 bij het 
secretariaat.   

 

Redactie: Bestuur NSGV 

Eindredacteur: Jos Manshande 

 

 

 

                                                                               

NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Secretariaat:  
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen. 
Telefoon 050-406 58 88  
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl. 

 

www.nsgv.nl 

Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden: 

Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter  
Weide Singel 64, 8601 AL Sneek  
pastoor@sintmartinussneek.nl  
 
B.C. Janssen-Terbraak, secretaris  
(0515) 580870 Turfkade 44, 8701 JM Bolsward  
pbjanssen@hetnet.nl  
 
J.A. Manshande, penningmeester  
(0517) 414614  De Tureluur 12, 8862 LD Harlingen,  
josmanshande@gmail.com  
 
C.J. Bekema, lid  
(0515) 573286  De Domp 3, 8701 LC Bolsward  
cecilia-b@home.nl  
 
Drs. U. Tjallingii, auditor  
(058) 2573623 Sint Janswei 42, 9033 WN Deinum  
tjallingii2@zonnet.nl 
 
A.A. Lukassen, lid 
(0591) 858611 Warmeerweg 304, 7815 HT Emmen 
aaluka@home.nl 

 
 

mailto:info@loekvanderheide.nl
mailto:wjongma@kpnplanet.nl
mailto:mooijman.trevor@gmail.com
mailto:gerard-schoemakers@hotmail.com
mailto:tjallingii2@zonnet.nl
http://www.huisderschonekunsten.nl/
mailto:muziek-school_durkdevries@mail.com
mailto:c.a.v.straatman@gmail.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.nsgv.nl/
mailto:pastoor@sintmartinussneek.nl
mailto:pbjanssen@hetnet.nl
mailto:josmanshande@gmail.com
mailto:cecilia-b@home.nl
mailto:tjallingii2@zonnet.nl
mailto:aaluka@home.nl
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Bijlage 1 
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Bestuur. 

 
Per 31 december 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter:  Past. drs. P.L. van der Weide  

Secretaris:  mw. B.C. Janssen-Terbraak 
Penningmeester: dhr. J.A. Manshande 

Lid:   mw. C.J. Bekema 

Lid:   dhr. A.A. Lukassen 
Auditor:  dhr. drs. U. Tjallingii 

 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd.  
 

Met de bisschop Mgr. Gerard de Korte is op 21 september 2015 een jaargesprek 

geweest. De problematiek van de kerkmuziek in ons bisdom is besproken. De 

bisschop heeft het bestuur uitgenodigd een plan op te stellen. 
 

Op zaterdag 18 juli 2015 overleed zeer plotseling het oud-bestuurslid de heer Henk 

Limberger. De heer Limberger maakte gedurende 10 jaar, vanaf 2003 tot 2013, deel 
uit van het NSGV-bestuur in ons bisdom Groningen-Leeuwarden. 

 

Hoofdbestuur (landelijke) NSGV. 

 
Het dagelijks bestuur bestond uit: 
Voorzitter:  dhr. R. Bot 

Secretaris:  dhr. H. Speetjes 

Penningmeester: dhr. A. Murk 
(Coördinator: dhr. M. Schaap) 

 

In het verslagjaar zijn er 3 vergaderingen geweest. 
Op de vergadering van 2 december 2015 heeft het hoofdbestuur mandaat gevraagd 

en gekregen van de diocesane afdelingen om actie te ondernemen om bestuurlijke 

wijzigingen concreet vorm te geven.  

 
De afvaardiging naar vergaderingen van het hoofdbestuur werd afwisselend door 

Pastoor drs. Peter van der Weide en Jos Manshande verzorgd.  

 
 

Contact met de koren. 

 
Het contact met de koren en overige kerkmusici vond plaats door middel van de 
uitgifte van het blad Punctum. Het blad is met ingang van 2015 alleen digitaal 

verzonden en kosteloos beschikbaar gesteld. Verspreiding heeft plaatsgevonden 

middels email en het blad is te vinden op de internetpagina www.nsgv.nl bij het 

Bisdom Groningen-Leeuwarden.  
Om te onderzoeken of het blad bij de juiste personen terecht is gekomen is tweemaal 

een respons-onderzoek gehouden. De indruk bestond dat het blad onvoldoende werd 

doorgestuurd naar de belanghebbenden.  
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Doelstelling en beleid. 

 
De diocesane afdeling van de NSGV in ons bisdom stelt zich ten doel om op gezag en 

onder leiding van de bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden de studie en de 

beoefening van de muziek ten dienste van de liturgie te bevorderen alsmede daarover 
te waken volgens de geldende voorschriften en bepalingen van de Katholieke Kerk in 

het algemeen en van het bisdom Groningen-Leeuwarden in het bijzonder.  

Er is geen gedetailleerd vastgelegd beleid of meerjarenplanning. Activiteiten worden 
voor het opvolgende jaar op basis van inbreng gepland. 

 

In 2011 is door bisschop De Korte een bisschoppelijke brief over de kerkmuziek in het 
bisdom Groningen-Leeuwarden uitgegeven. Hierin worden de zorgen over de 

toekomst van de kerkmuziek uitgesproken maar ook nieuwe kansen en mogelijkheden 

aangereikt.  

De brief is te vinden onder: 
http://www.nsgv.nl/images/groningen/bisschoppelijke%20briefkerkmuzieksept11.pdf 

 

Activiteiten. 
 

Basiscursus kerkelijk orgelspel. 

Op 14 maart 2015 is de Basiscursus Kerkelijk Orgelspel afgesloten. In de St. 

Martinuskerk in Sneek hebben de organisten een presentatie gegeven van hun 
kunnen. De vele toehoorders konden genieten van de verschillende vormen van 

orgelspel, begeleidend dan wel solistisch, en van verschillende zangvormen. Een en 

ander werd bezegeld met een certificaat, een bloemetje en koffie met iets lekkers. De 
deelnemers mochten vele felicitaties ontvangen. 

 

Conferentie Kerkmuziek:De toekomst van de kerkmuziek. 

Op zaterdag 11 april werd in de Mariakerk te Buitenpost een conferentie gehouden 
over de toekomst van de kerkmuziek. Medebestuurslid Ulbe Tjallingii was organisator 

van deze conferentie die de bedoeling had belangstellenden bij elkaar te roepen om 

na te denken over en zo mogelijk actie te ondernemen met het oog op de groeiende 
problematiek van de continuïteit van voldoende musici en voldoende geschoolde 

musici voor kerkmuziek. Er is geen organisatie meer die de scholing tot kerkmusicus 

in ons bisdom regelt. Hetzelfde probleem kent de protestantse kerk. De conferentie 
werd door zo'n 30 belangstellenden bezocht. Voor 2016 of 2017 staat verdere 

aandacht voor dit onderwerp op de agenda. 

 

Korenavond Leeuwarden. 
Op vrijdagavond 17 april organiseerde de NSGV een korenavond in Leeuwarden. Deze 

avond werd door 3 enthousiaste koren gevuld in de door de Titus Brandsmaparochie 

in Leeuwarden beschikbaar gestelde Dominicuskerk. Deelnemende koren: 
- Johannes Franciscuskoor uit Leeuwarden. 

- Sint Ceciliakoor uit Wergea. 

- Jubilate uit Sint Annaparochie 
 

Workshop gregoriaans. 

In Leeuwarden werd in de maanden september en oktober een workshop gregoriaans 

gegeven. Wellicht door de kleine kring van genodigden (alleen in Leeuwarden 
aangekondigd) en de splitsing van dames en heren was de opkomst met 4 personen 

gering. Een goede leer voor een volgende keer.  
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Terugkomdag/Studiedag organisten BKO. 

Op zaterdag 7 november kwamen de organisten die hebben deelgenomen aan de 

basiscursus kerkelijk orgelspel bij elkaar in de kerk van Midwolde. Onder leiding van 

de heer Mark Heerink, docent van de basiscursus, werd de kennis verder verrijkt en 
de vaardigheden verder verruimd in een inspirerende en ontspannen zetting.  

 

Onderscheidingen. 

 
Op aanvraag werden de volgende onderscheidingen verstrekt: 

 

      2015  2014  (2013) 

10 jaar   0  1  (0      ) 
12,5 jaar   2  4  (10    )     

25 jaar   26  6  (33    ) 

35 jaar   0  2  (1      )  
40 jaar   13  6  (20    )  

45 jaar   1  0  (2      ) 

50 jaar   15  3  (13    ) 
55 jaar   4  0  (0      ) 

60 jaar   5  0  (2      ) 

70 jaar   1  0  (0      ) 

 
Totaal    69  22  (86    ) 

 

Tot slot 

 
Alhoewel enkele initiatieven niet tot uitvoering zijn gekomen (Cantorcursus 

Noordoostpolder, Korenactiviteit Ter Apel) kunnen we toch spreken van een redelijk 

jaar. Het blijft zoeken naar mogelijkheden om zowel kerkmusici als koorleden van 
dienst te zijn en te ondersteunen met informatie en het aanbieden van cursussen.  

 

31 maart 2016, 

Jos Manshande.  
 


