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Het bestuur van de NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden
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Woord van de redactie
Een nieuwe taak…..
Sinds oktober 2013 ben ik secretaris van het NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden. En vanaf januari
2015 verzorgde ik de opmaak van deze Nieuwsbrief. Door het vertrek van Jos Manshande (gelukkig blijft hij
een column schrijven voor dit blad) kwam de functie van Eindredacteur Punctum vrij. Omdat ik toch al
verantwoordelijk was voor de lay-out was het een kleine stap om ook eindredacteur van de Punctum te
worden. Derhalve een nieuwe taak…..
Zo nu en dan krijgt de NSGV weleens een brief of een e-mail. Een tijdje geleden ontvingen wij een brief van
de heer Ketelaar uit Bolsward. In deze brief vertelde hij dat hij in 1949 “aspirant-koorlid” in Workum was
geworden. En dat hij toen met 7 personen een cursus
Gregoriaans heeft gevolgd bij de heren Doodkorte en Van
Bergen; uiteindelijk heeft hij samen met nog iemand examen
gedaan.
Het bewijs van dit examen vindt u hier. Het bestuur en de
redactie van Punctum zijn wel nieuwsgierig wie van u dit
examen destijds ook heeft gedaan en of er nog leuke anekdotes
over die tijd zijn te vertellen. De redactie houdt zich van harte
aanbevolen voor uw reacties.
Een Zalig Pasen voor u allen!!
Boudien Janssen Eindredacteur Punctum
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Verslag van de organistendag op 18 maart jl.
Zaterdagmorgen 18 maart, in een door de regenwolken verduisterde kerk verzamelden zich een tiental
organisten rondom het Maarschalkerweerdorgel. Deelnemers van de basiscursus kerkelijk orgelspel, die in
2014 is gegeven, en een viertal introducees. De ontvangst met koffie en thee zette de toon en in een
ontspannen sfeer werd onder leiding van Mark Heerink van de KSSG Amsterdam-Haarlem een workshop
gehouden omtrent het bedenken van een improvisatie of een voorspel voor een lied. In de pauze werden
diverse muziekbundels ingezien, want een ander onderdeel van de dag was het vinden van smaakvolle
orgelliteratuur, geschikt voor de amateur-organist. De dag werd afgesloten rondom het thema "Klassieke
Franse orgelkunst" waarbij het registreren en de uitvoering van een Franse orgelmis ter sprake, én ter ore
kwam.
Het bestuur van de NSGV is van plan om van deze terugkomdag een soort ontmoetingsdag voor organisten
in ons bisdom te gaan maken, wie weet bent u er volgend jaar ook bij?
Anton Lukassen, NSGV Bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden

Om alvast te noteren!!
Kerkmuziekdag op 4 november 2017 in Sneek
Op 4 november 2017 organiseert de NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden een kerkmuziekdag in de Sint
Martinuskerk te Sneek. Onder andere Mark Heerink zal zijn medewerking aan deze dag verlenen. Over de
invulling van deze dag volgt in een volgende Punctum weer informatie. En houdt u onze facebookpagina en
website ook in de gaten.
Boudien Janssen, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden

Column Jos Manshande “Verkeer”
Sinds enige tijd ben ik in Harlingen actief voor de Stichting Seun en Steun. Een flink aantal mensen hebben
zich bereid verklaard vrijwillig hulp te bieden op velerlei gebied. Een lamp, luxaflex ophangen, een tuin
doen, een kast of bed in elkaar zetten, een wandje schilderen. U kent het wel. Misschien doet u zelf ook wel
zoiets. Het geeft voldoening als de klus geklaard is maar levert 'onderweg' nog weleens wat tegenvallers of
hindernissen op.
Zo heb ik afgelopen vrijdag een tuin leeggehaald en de grond naar de lokale stortgelegenheid gebracht.
Waar ik dacht twee keer te moeten rijden werd dit vier keer en in plaats van vóór de middag klaar, werd
het ver ná de middag. Nu rij ik overdag niet veel met de auto en als dat dan wel moet valt het op hoeveel
hindernissen je tegenkomt waar je gewoon bent om ongestoord door te kunnen rijden. Nu moet ik zeggen
dat er rond Harlingen wel een en ander te doen is met de aanleg van de nieuwe N31. Maar toch:
spoorbomen, een brug die natuurlijk net open gaat als ik erlangs moet, vrachtverkeer, even in de file omdat
er een kleine wegwerkzaamheid bezig is. Er ontstaat bij mij een beeld van een vrachtwagenchauffeur die
elke dag op de weg zijn brood verdient. Wij kennen nog van oudsher de oefeningen van Geloof, Hoop,
Liefde en Berouw. En al zeggen we: geduld is een schone zaak, ja, dat is het, maar zo'n dagje onderweg is
ook een stevige oefening die uitmondt in een zekere vorm van berusting: geduld.
Neen, een dergelijk groot project als een verdiepte verdubbeling van de N31 is niet zomaar klaar, dat vraagt
de nodige tijd. Vergelijkenderwijs zou je kunnen zeggen dat grote dingen de nodige moeite en tijd kosten.
Was de Friese Kerkendag van jongstleden 2 oktober 2016 ook zoiets op oecumenisch gebied? Het thema
'Bruggen Bouwen', het zoeken naar nieuwe wegen om elkaar te ontmoeten, had wel iets weg van de aanleg
van de nieuwe weg in Harlingen. Wie dagelijks de bouw van de weg volgt kan zien dat er stapje voor stapje
gewerkt wordt: eerst dit, dan dat. En om tot het juiste eindresultaat te komen moet er regelmatig een
rijbaan worden verlegd, een bypass gemaakt. Van bovenaf zal het een heel gekronkel lijken. Zo wordt er
gewerkt aan een stukje toekomst. Een toekomst die je moet kunnen zien, anders begin je toch niet aan
zoiets?
Dus, mocht u tegen een groot project opzien, binnen of buiten uw kerk of parochie, kom dan gerust eens
kijken in Harlingen en zie wat er te bereiken is, stapje voor stapje!
Een groet uit Harlingen!
Jos Manshande, oud-bestuurslid NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden
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Een foto-impressie van de organistendag op 18 maart jl.
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NSGV en actuele contactgegevens koren, contactpersonen, dirigenten en
instrumentalisten
Om NSGV-berichten en activiteiten bij de goede personen te bezorgen maken we gebruik van
contactgegevens (in samenwerking en in overleg met het Bisdom-secretariaat). Die zijn we nu aan het
actualiseren.
Graag nodig ik u uit om die gegevens aan mij door te geven via tjallingii2@zonnet.nl, het betreft dan de
namen van: Parochie, locatie, plaats, koor, contactpersoon, dirigent, organist, pianist, en de e-mailadressen
van de laatstgenoemde personen.
NB: Alle gegevens bewaren we zorgvuldig in het adresbestand van het NSGV-bestuur en het Bisdomsecretariaat en benutten we alleen voor NSGV-zaken.
Zeer bedankt voor uw aller medewerking!
Ulbe Tjallingii, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden

Facebook
Wij hebben een eigen facebookpagina 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!

Nationale Raad voor Liturgie
De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft eerder dit jaar een eigen website gelanceerd:
www.rkliturgie.nl.
De website biedt nieuwsberichten over liturgische ontwikkelingen, vooral binnen de Beleidssector Liturgie
van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ook worden voor elke zondag liedsuggesties aangereikt en
vindt men er liturgische achtergrondinformatie bij bijzondere liturgische dagen, tijden, riten en ceremonies,
evenals toelichting bij sommige vroomheidsgebruiken. Tevens kunt u zich abonneren op een gratis
nieuwsbrief.

Jubileum te vieren
Heeft u een jubileum te vieren? En heeft u een artikel daarover geschreven voor uw parochieblad? Mail
het ook aan onze redactie, zodat een ieder in het bisdom ook uw jubileum kan meebeleven en vieren.
Dank alvast. En viert uw koor binnenkort een jubileum, alvast van harte gefeliciteerd.

Koor ‘Enjoy’ bestaat 30 jaar!
Op zaterdag 11 februari jl. vierde Enjoy (voorheen
Young Voices) hun 30-jarig jubileum. Het feeste
startte ’s middags met een reünie met koffie en
gebak en aansluitend een repetitie in de kerk van
Emmer-compascuum (Maria, hertogin van Drenthe
parochie) voor de viering van die avond. Daarna was
er een gezellig diner bij ’t Draaigie’.
Om 19.00 uur begon de sfeervolle, feestelijke viering
die door vele leden en oud-leden door Enjoy met
zang begeleid werd. Pastoor Marco Conijn, die zelf
ook bij The Young Voices heeft gezongen, ging in
deze viering voor. Het voelde voor hem ook als een
beetje thuiskomen. Het grote koor, ongeveer 40 zangers en zangeressen sterk, zong prachtig en krachtig
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onder leiding van hun dirigent.
Na de mededelingen werd aangekondigd dat de kerkgangers op hún beurt nu het jubilerende koor zouden
toezingen, spontaan ging iedereen staan en zongen – wel wat geholpen door het koor zelf – een feestlied.
Waarna het koor Enjoy een welverdiend applaus kreeg, dat nog eens werd herhaald naar het slotlied.
Zeer voldaan ging iedereen naar het parochiehuis voor de koffie en het vele gebak; waarvoor de dames van
het koor zelf hadden gezorgd; de zalen en de gangen van de boven- en benedenverdieping zaten vol. Het
was een afsluiting van een prachtige jubileum-dag waar iedereen voldaan op kan terugzien.
Op naar het volgende jubileum!!

Sint Maartenkoor 70 jaar jong……….

Op zondag 29 januari 2017 vierde het Sint Maartenskoor van de Rooms Katholieke Martinusparochie haar
70-jarig jubileum tijdens een feestelijk eucharistieviering in de Sint Martinuskerk te Burgum. Het Sint
Maartenskoor luistert twee keer per maand de kerkdiensten op met zang. Daarnaast verzorgt het koor de
zang tijdens de Hoogtijdagen zoals Kerstmis en Pasen en ondersteunt het koor de rouw- en trouwvieringen.
Op 10 februari 1946 is het Sint Maartenskoor opgericht. In die tijd bestond het koor uit drie leden. In de
loop van de jaren is het koor uitgegroeid tot 20 zangers onder de enthousiaste leiding van dirigent Luuk de
Vries.

Enchanté neemt afscheid van dirigent
Tijdens de kerstnachtviering in Assen moeten we voor een laatste keer genieten van de begeleiding van
onze dirigent Kees van der Harst. Hij moet ons helaas verlaten, omdat hij is
verhuisd naar Arnhem. Vier jaar lang heeft hij ons koor met verve geleid en
heeft ons op unieke wijze laten genieten van het zingen. Met zijn persoonlijke
aanpak wist hij zich niet alleen tijdens onze repetities geliefd te maken, maar
droeg hij ook bij aan het genot van vele kerkgangers. Daarnaast zult u hem
ongetwijfeld kennen door zij prachtige klarinetspel waarmee hij onze
optredens een gouden randje gaf. Naast de begeleiding van onze repetities en
vieringen koesteren wij vele andere momenten. Een hoogtepunt was dat wij
mochten zingen op zijn bruiloft. Kees was ook dirigent van een orkest in
Groningen en samenmet dit orkest hebben wij in onze kerk een concert
gegeven. Bij dirigeren en klarinet spelen houdt zijn muzikale ambitie niet op,
want tijdens de fusieviering zong hij in het grote koor dat samengesteld was uit
de koren van de drie locaties. We zullen hem missen en wensen hem samen
met vrouw Renee en hun kinderen Ronja en Doris heel veel plezier en succes
toe in hun verdere leven. Kees, bedankt voor de geweldige tijd, je bent een mooi mens!
Koorleden Enchanté
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Benefietconcert Spirit of Joy, RK-koor en band
zondag 2 juli 2017 aanvang 15.00 uur in de Sint Franciscuskerk Wolvega
De Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit (VVRS) begeleidt en ondersteunt slachtoffers en
nabestaanden van ernstige geweldsdelicten en behartigt hun belangen. De VVRS is aangesloten bij, en
bestuurlijk actief in, de landelijke Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). Deze federatie voert
o.a. overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie over de rechten van
slachtoffers en nabestaanden en aanpassing van de werkwijze van Justitiële Instellingen.
De VVRS heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Nationaal Monument voor
Geweldslachtoffers, bekend onder de naam: ‘Muur tegen Geweld’. Op het monument staan de namen en
foto’s van onze dierbaren, die bij een geweldsmisdrijf om het leven zijn gebracht.
Dit monument in De Stapel, een buurtschap in de gemeente De Wolden, is in aanwezigheid van Koningin
Beatrix in 2011 onthuld op de landelijke Dag Herdenken Geweldslachtoffers.
De opbrengst van het benefietconcert is bestemd voor de “Lichtjesavond” die elk jaar op de 1e zaterdag van
november wordt georganiseerd door de VVRS: Vanaf 18.00 uur is er een avondprogramma waarbij het
monument door 1.000 kaarsjes, fakkels en windlichten wordt verlicht. Tijdens dit avondprogramma wordt
er, begeleid door fakkeldragers, afgewisseld met toespraken en muziek, rond het monument gelopen.
Naast de “Lichtjesavond” worden er jaarlijks in het 3e weekend van mei tijdens een besloten bijeenkomst
nieuwe naamplaatjes op het monument bevestigd door nabestaanden. Op de zaterdag in week 38 is er
jaarlijks de landelijke Dag Herdenken Geweldslachtoffers. In 2018 gaat de VVRS deze bijzondere dag in
Wolvega organiseren.
Informatie over de vereniging is te vinden op www.vvrs.nl, zie ook: www.muurtegengeweld.nl.
Cor Sterkenburg, voorzitter VVRS
Ulbe Tjallingii, dirigent RK koor Spirit of Joy

Concertdata 2017 Sint Martinuskerk in Sneek
Op de volgende data worden in de Sint Martinuskerk te Sneek, op het prachtige Maarschalkerweerdorgel,
orgelconcerten gegeven.
8 mei
Theo Jellema
(Organist Grote Kerk Leeuwarden)
12 juni
Gerard Legierse
(Organist St. Bonifatiuskerk Rijswijk Z.H.)
7 augustus
Frits Haaze, Peter van der Weide en gasten
11 september Gerben Mourik
(Organist Grote Kerk Oudewater)

Eucharistievieringen via de KRO in 2017
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO
vanuit de Sint Martinuskerk in Sneek. Pastoor P. L. van der Weide gaat voor in deze vieringen. Vooraf aan
deze vieringen is er een geloofsgesprek. De data in 2017 zijn:
7 mei, 10.30 uur, – 4e zondag van Pasen. M.m.v. Voces Cyriaci (uit Hoorn) o.l.v. Mark Heerink, organist is
Frits Haaze
18 juni, 10.30 uur, - Sacramentsdag. M.m.v. de mannen- en vrouwenschola van de Sint Martinus o.l.v. Frits
Haaze, organist is Henk de Haan (integraal Gregoriaans)
6 augustus, 10.30 uur, - Gedaanteverandering van de Heer. M.m.v. het vakantiekoor van de Sint Martinus
o.l.v. Sjoerd van der Veen, organist is Frits Haaze.
24 september, 10.30 uur, - 25e zondag door het jaar. M.m.v. RK kerkkoor Intermezzo o.l.v. Frits Haaze,
organist is Henk de Haan.
26 november, 10.30 uur, - Christus Koning. M.m.v. RK kerkkoor St. Caecilia o.l.v. Frits Haaze, organist is
Henk de Haan.
17 december, 10.30 uur, - 3e Zondag van de Advent. M.m.v. RK kerkkoor Intermezzo samen met jeugdkoor
Young Angels o.l.v. Karin Zwerver-Bosma. Organisten zijn Frits Haaze en Henk de Haan.
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Vespervieringen in de San Salvatorkerk in Groningen.
Plaats: San Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202 te Groningen.
De eerste vespervieringen hebben alweer plaatsgevonden. Dit zijn de resterende data in 2017.
Zondag 21 mei om 16.30 uur => Thema: Maria
Met medewerking van het Vrouwenensemble Sisters o.l.v. Janet Gerbrandy-Kuipers
Zondag 11 juni om 16.30 uur => Thema: Drie-eenheid Zondag
M.m.v. Leden van de deelnemende koren o.l.v. Chris Fictoor, Cas Straatman en Vincent Hensen
Voor meer informatie kunt u mailen naar: kerkmuzieksalvator@gmail.com of
bellen met Gea Ettema, tel.nr. 050-5014390

Bolswarder Sint Franciscuskerk wordt Basiliek
"Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk te Bolsward verheven tot Basilica Minor. Daarmee
onderstreept de paus de bijzondere architectuur van het gebouw, de betekenis die het heeft vanwege de
bedevaart van Maria van Sevenwouden en de devotie voor de Zalige Titus Brandsma. Ook spreekt de
paus zijn waardering uit voor het kerkelijk leven in en rond deze kerk.”
Bisschop De Korte heeft in 2015, gesteund door de bisschoppenconferentie, de aanvraag voor deze titel
gedaan. Daarbij hoorde een uitgebreid onderzoek naar zowel het gebouw zelf als de geloofsgemeenschap
die in dit Godshuis zijn thuis heeft. Er werd gekeken naar de kwaliteit en de omvang van de liturgie maar
ook naar die van de catechese en de diaconie. Pastores, parochiebesturen, de locatieraad en de Parochiële
Caritas Instelling hebben in Bolsward samen met vele parochianen door de jaren heen gezorgd voor een
uitgebreid kerkelijk leven met maatschappelijke relevantie. De laatste jaren is daarbij een accent gelegd op
de armoedebestrijding.
Aan de titel Basilica Minor zijn een aantal bijzondere rechten en plichten verbonden. De kerk mag nu het
pauselijk insigne, de twee sleutels, gebruiken. Vaak krijgt een basiliek ook een eigen wapen en worden er
een conopeum en tintinnabulum in de kerk geplaatst: een draagbare baldakijn en een bel die beide duiden
op de bijzondere band met de paus.
De Zalige Titus Brandsmaparochie zal voortaan te Bolsward een aantal extra feestdagen vieren, waaronder
de dag waarop de paus verkozen werd.
De Sint Franciscuskerk zal de titel basiliek gaan voeren vanaf de proclamatieviering. Deze is op 28 mei 2017
a.s. om 11.00 uur. Tijdens deze plechtige eucharistieviering wordt de pauselijke bul voorgelezen en zullen
de onderscheidingstekens hun plaats in de kerk krijgen.
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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, maar ook onze
website en facebook, 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@bisdomgl.nl.

Jubilarissen
In de maanden januari tot en met maart 2017 zijn
er weer jubilarissen. Van harte gefeliciteerd met
uw jubileum.
Dat u de zang nog lang gaande mag houden.

Parochie van de H. Immanuel
Koor “Akkoord” van Maria, Koningin van de Vrede
te Weiteveen
40 jaar koorlid, Mw. L. Nijenstein-Kolmer

Parochie van de H. Clara van Assisi
Koor “Cantemus Redemptorum van de
Geloofsgemeenschap De Goddelijke Verlosser te
Drachten
25 jaar koorlid, Mw. W.J.J.J. Engering
25 jaar koorlid, Mw. J.M. Grooteman
Parochie van de HH. Petrus en Paulus
Sint Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap H.
Geest te Heerenveen
40 jaar koorlid, Mw. P. de Groot
60 jaar koorlid, Dhr. H. Krijnsen

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. loekgeart@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. muziekschool_durkdevries@mail.com
Dhr. G. Straatman, Groningen
t. 050-3114009
dirigent
e. c.a.v.straatman@gmail.com
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COLOFON
Punctum 1, 3e jaargang 2017.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Ze verschijnt drie tot 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 september
2017 is welkom vóór 1 september 2017 bij
het secretariaat of de eindredacteur.
Redactie: Bestuur NSGV
Eindredacteur: Boudien Janssen-Terbraak

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
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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
A.A. Lukassen, penningmeester
(0591) 858611 Warmeerweg 304, 7815 HT Emmen
aaluka@home.nl
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

