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Punctum 

 
Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen–Leeuwarden 

Nr. 4 – december 2015 – 1e jaargang. 

 

Het bestuur van de NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden 
wenst u 

een Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar! 
 
 
 

        Kerststal Sint Franciscuskerk Bolsward 
               Foto: Patrick Janssen 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Punctum_quadratum.JPG
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Woord van de redactie 
 
De tijd gaat snel, gebruik haar wel! Een gezegde dat u wellicht bekend voorkomt.   
Met deze Punctum (2015-4) sluiten we alweer het eerste jaar af dat u ons blad via email heeft mogen 
ontvangen. We hopen natuurlijk dat u haar 'wel' heeft gebruikt. 
 
Omdat het de laatste Punctum van dit jaar is blikken we even terug en vooruit.  
We sloten de basiscursus organisten  zeer succesvol af en ook de korenavond in Leeuwarden werd door de 
deelnemers zeer gewaardeerd. Recent kwamen de organisten van de basiscursus nogmaals bij elkaar. Een 
initiatief om ook in Ter Apel een korenmiddag te houden is helaas gestrand. Ook een ander initiatief is niet 
van de grond gekomen. Het heeft ons aan het denken gezet hoe je het aanbod van onze kant goed laat 
aansluiten op de behoeftes van koren, koorleden, organisten, dirigenten. We zijn daarover nog niet 
uitgedacht en zeker: het helpt als u ons laat weten waar u graag aandacht voor wilt vragen. 
 
Als we terugdenken aan de reacties van de korenavond in Leeuwarden dan kan ik zelf niet anders 
concluderen dan dat je de moeite moet nemen om er naar toe te gaan maar dat je achteraf kunt zeggen 
dat het een fijne en welbestede avond is geweest. Elkaar ontmoeten als je dezelfde interesse en/of 
bezigheid hebt is een stimulans om er meer plezier aan te beleven. Nog los van de diepere gedachte dat je 
op deze manier je geloof (en je twijfel) zingend uit. Wat natuurlijk net zo goed geldt voor dirigenten en 
organisten. 
 
De aandachtspunten voor volgend jaar zijn in ruwe vorm al weer op de agenda gezet. We hopen van harte 
dat u allen gebruik wilt maken van de cursus- en ontmoetingsmogelijkheden dat wij het komende jaar in 
ons bisdom aanbieden. Daarover in de volgende Punctum meer. Eerst maar de feestdagen in en het nieuwe 
jaar goed beginnen. Heeft u al voornemens bedacht? U heeft nog even tijd. 
 
Wij wensen alle muzikale medewerkers de komende drukke periode veel sterke en vooral veel voldoening 
bij de repetities en uitvoeringen van mooie kerkmuziek in welke vorm dan ook! 
 
Jos Manshande  Eindredacteur Punctum 
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Responsmeting!! Herhaling !! 
In de vorige Punctum hebben wij gevraagd om uw reactie. Voor diegenen die dat gedaan hebben: onze zeer 
hartelijke dank! We willen nogmaals een oproep doen op de ontvangers. Uiteraard hoeven diegenen die al 
eerder gereageerd hebben dit niet nogmaals te doen. 
 
Vanaf begin van dit jaar 2015 wordt de Punctum digitaal verzonden. Hierbij is het van essentieel belang dat 
de Punctum bij alle belanghebbenden (met name koorleden, dirigenten, organisten, kerkbestuursleden die 
verantwoordelijk zijn voor de kerkmuziek in hun parochie) terechtkomt door middel van het doorsturen per 
email. Waar dit voorheen veelal rechtstreeks naar individuele emailadressen werd verstuurd zijn door de 
samenvoeging van parochies in één nieuwe parochie veel individuele emailadressen vervallen omdat het 
bisdom de emailberichten verzameld verstuurd naar het emailadres van het (nieuwe) parochiesecretariaat. 
Het bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden wil graag weten of u de Punctum via email 
ontvangt. Daarom ons dringend verzoek: 
STUUR EEN EMAILBERICHT NAAR josmanshande@gmail.com ALS U DEZE PUNCTUM HEEFT ONTVANGEN! 
 
Uw respons is voor ons van groot belang om te beoordelen of wij de distributie van de Punctum mogelijk 
anders moeten gaan inrichten.  
Bij voorbaat onze dank! 
 
Jos Manshande, bestuur NSGV. 

 

 
  Sint Pauluskoor-Gorredijk  50 jaar            Sint Paulus 

 
Op 20 januari 2016 is het 50 jaar geleden dat het St. Pauluskoor te Gorredijk werd opgericht. 
Wij vieren dit heugelijke feit op 17 januari 2016 met een feestelijke eucharistieviering en receptie 
aansluitend. 
De viering begint om 09:30 uur in onze kerk te Gorredijk. 
 
Graag willen we ook onze oud-leden hierbij uitnodigen, maar het is echter onmogelijk gebleken om alle 
adressen van deze oud-zangers/-zangeressen te achterhalen. Vandaar dat we langs deze weg een oproep 
aan hen doen. 
Mocht uzelf geen oud-lid zijn, maar nog wel contact of het adres van hen hebben, dan vragen wij u dit aan 
hen door te willen geven. 
Om te weten op hoeveel mensen we kunnen / moeten rekenen volgen hierna de e-mailadressen en 
telefoonnummers voor opgave. 
We hopen zoveel mogelijk oud-leden te kunnen begroeten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van het St. Pauluskoor. 
Marian Bosma en Els Vroegh. 
e-mail: vanderzeebosma@hetnet.nl  Tel.: 0516-462203 
e-mail: els.vroegh@telfort.nl    Tel.: 0516-785061   Sint Cecilia 
 
 

mailto:vanderzeebosma@hetnet.nl
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Informatie over bladmuziek  
 

Muzikale handreiking van Johannus 
Op de website www.johannus.com wordt elke maand bladmuziek geplaatst. Vaak is dit muziek, gerelateerd 
aan de tijd van het (kerkelijk)jaar. Ook voor ons dus de moeite waard om in de gaten te houden! Onder de 
kop "Multimedia" vindt U de zogenaamde "muzikale handreiking", waar een mp3 geluidsvoorbeeld en de 
bladmuziek als PDF file in zowel gewoon notenschrift als Klavar notenschrift gratis ter beschikking wordt 
gesteld.  
 

Orgelmuziek van Dom Paul Benoit OSB 

Bent u op zoek naar liturgische orgelwerken, doorweekt met de sfeer van wierook? Ga 
dan eens op zoek naar de muziek van Dom Paul Benoit OSB.   

 
Dom Benoit (1893-1979) was monnik in het Benedictijnerklooster "St. Maurice et Maur" 
te Clervaux, Luxemburg. Vanaf 1931 was hij daar organist en heeft in die lange periode 
veel orgelwerken gecomponeerd, vaak gebaseerd op gregoriaanse thema's. De 
klankkleur doet Frans-romantisch aan, waarbij chromatiek niet geschuwd wordt.  
 
Niet alle muziek is qua niveau even makkelijk te spelen, maar wie de moeite neemt om enkele stukken in te 
studeren  wordt verrast door de "roomse" klank, de herkenning van de gregoriaanse thema's. Het mooist 
klinken deze composities op een romantisch orgel, met strijkende registers, maar het kan uiteraard ook op 
zachte 8 voets registers op een ander type orgel goed uitgevoerd worden. Wel is de stemming van het orgel 
van belang, vanwege de chromatiek: In middentoon wordt Benoit spelen lastig... 
 
Geïnteresseerd? Op Youtube levert de zoekterm "Dom Benoit" voldoende luistervoorbeelden op, zoals 
https://www.youtube.com/watch?v=HzY4qOhzywQ (Elevation no. 44 (Mysterioso) 
https://www.youtube.com/watch?v=roDf-B2ObPM (Met notenbeeld, Sanctus et benedictus, missa Lux et 
Origo) en bijvoorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=xE0fB9vYSes (Aurore Pascale sur l'alleluia du 
Samedi Saint gespeeld door ondergetekende). 
 
Zijn muziek is verkrijgbaar via de abdij in Clervaux. Men heeft er in de kloosterwinkel een ruime voorraad 
van bladmuziek en enkele cd's die postuum uitgebracht zijn. Met name die van Carlo Hommel "Nativité et 
Paques" kan ik aanraden. 
Aanbevelenswaardig zijn de muziekbundels "PB 22 - Pièces d'orgue pour l'année liturgique (Art Sacré, 
Clervaux)" met werken die gerangschikt zijn naar de feesten in het kerkelijk jaar, "PB 24 - (Art Sacré, 
Clervaux)" bevattende "Le Chant intérieur", "41 Élévations" en  "Ode pour la paix, pour grand orgue" en "PB 
15 - 60 Pièces dévotionelles (CPP/Belwin, Miami/London)".  
Via de website http://www.abbaye-clervaux.lu/ is de offline webwinkel (magasin) van de abdij bereikbaar: 
http://www.abbaye-clervaux.lu/upload/flipbooks/brochure-magasin-fev2012/HTML/index.html 
Het is daar mogelijk om bladmuziek te bestellen. 
 
Anton Lukassen, bestuur NSGV 

http://www.johannus.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HzY4qOhzywQ
https://www.youtube.com/watch?v=roDf-B2ObPM
https://www.youtube.com/watch?v=xE0fB9vYSes
http://www.abbaye-clervaux.lu/
http://www.abbaye-clervaux.lu/upload/flipbooks/brochure-magasin-fev2012/HTML/index.html
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Studiedag organistencursus NSGV 

De organisten die jongstleden maart in Sneek hun basiscursus kerkelijk orgelspel hebben afgerond, zijn  
op zaterdag 7 november in Midwolde bijgespijkerd door docent Mark Heerink over de muziek van 
Frescobaldi en Sweelink. In een ontspannen sfeer werd in de voormalige Hervormde kerk de verschillen 
tussen de kerkelijk georiënteerde "prima prattica" en de meer wereldlijk ingestelde "secunda prattica" in 
de Renaissancemuziek besproken en muzikaal behandeld. Het uit 1630 daterende orgeltje in de kerk was 
hier uitermate geschikt voor. 
Naast het feit dat de cursisten met een stuk muzikale kennis verrijkt weer naar huis gingen, was het ook 
gewoon erg gezellig en inspirerend om elkaar weer eens te ontmoeten. 
 
Bijgaand een foto impressie 
 
Anton Lukassen, bestuur NSGV 
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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, terwijl 
dit wel zo zou moeten zijn.  
 
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  
 
 
 
 
 
 

Muziek voor het Kerstfeest 
Gezangen voor Liturgie 251 (B. Bartelink) is de evangelieacclamatie bij het Kerstfeest en citeert de 
beginregel van het lied ‘Eer zij God in onze dagen’(GvL 436). Ter bekrachtiging van het feestelijke karakter 
van het Kerstevangelie schreef ik een voorspel en twee naspelen geschikt voor orgel (pedaal ad libitum) of 
piano bij deze evangelieacclamatie. De muziek mag opgetogen gespeeld én geregistreerd worden. Het 
voorspel vraagt om een directe inzet van het ‘Halleluja’ (mt. 9). Naspel A heeft een uitbundig feestelijk 
karakter. Naspel B is ingetogen en ‘vragend’ en kan eventueel ook als voorspel benut worden. Veel 
genoegen bij het musiceren!  
 
De muziek vindt u op de volgende bladzijde.  
 
Ulbe Tjallingii, bestuur NSGV 
 
 

http://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
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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.  
 
17 januari met zang door mannenkoor EDOZA uit Sneek onder leiding van Jan Hibma. Frits Haaze is 
organist.  
 
28 februari, met jeugdkoor The Young Angels onder leiding van Karin Zwerver-Bosma en gemengd koor 
Intermezzo onder leiding van Frits Haaze (dirigent/organist) en Henk de Haan, organist. 
 
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.  

 
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.

 

Jubilarissen 
In de maanden oktober t/m december 2015 zijn 
er weer veel jubilarissen. Van harte gefeliciteerd 
met uw jubileum.  
Dat u de zang nog lang gaande mag houden.  
 
H. Antonius van Padua parochie 
Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap St. 
Joseph te Heeg 
40 jaar mw. M.M. Hettinga-Andringa 
40 jaar mw. H.C. Teppema-Flapper 
 
De Goede Herder 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap O.L. 
Vrouw Maria Onbevlekt Ontvangen te Erica 
25 jaar  dhr. H.B. Vinke

Franciscuskoor van de geloofsgemeenschap 
Franciscus te Emmen-Emmerschans 
25 jaar mw. A.M.D. van Os-Naber 
 
Gemengd koor St. Cecilia van de 
geloofsgemeenschap H. Gerardus Majella te 
Emmen-Barger Oostenveld 
60 jaar mw. M.A. Grummel 
40 jaar mw. J.A. Moorman-van Eijk 
 
St. Willehadusparochie 
St. Caecilia herenkoor te Emmercompascuum 
25 jaar dhr. R. Wolbers 
25 jaar dhr. H. Hogenbirk

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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H. Jacobus de Meerdere parochie 
St. Cecilia dames- en herenkoor van de 
geloofsgemeenschap Sint Franciscus te Franeker 
55 jaar dhr. W. Rodenburg 
70 jaar dhr. N. Douma 
 
H. Kruis 
Willibrordkoor van de geloofsgemeenschap 
Willibrordus te Ter Apel 
40 jaar mw. M. Mensen-Mensink 
25 jaar mw. J.T.N. Bücking-Scheepers 
 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap 
Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal 
60 jaar dhr. W. Langras 
25 jaar dhr. J. Scholtens 
 
H. Christoffelparochie 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Willibrordus te Lemmer 
25 jaar mw. M.V. Nijholt 
 
H. Liudgerparochie 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap 
Maria ten Hemelopneming te Bedum 
25 jaar dhr. J. Welling 
 
HH. Petrus en Paulus 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Geest te Heerenveen 
St. Caeciliakoor 
40 jaar mw. J. Palstra-Veldman

Steenwijksmoer 
St. Caeciliakoor van de parochie H. Franciscus 
40 jaar mw. H.M. E. Meijerink-Koel 
55 jaar mw. J.B. Bosman-Soppe 
 
Zalige Titus Brandsmaparochie 
St. Franciscusdameskoor van de 
geloofsgemeenschap Sint Franciscus te Bolsward 
25 jaar mw. M. Fiselier-van der Werf 
25 jaar mw. W. Peters-van den Berg 
25 jaar mw. R. Brouwer-Kienstra 
 
25 jaar mevr. C.J. Bekema (koorlid en sinds een 
 9-tal jaren dirigent van een aantal koren 
 in deze geloofsgemeenschap) 
 
25 jaar mevrouw B.C. Janssen-Terbraak 
 (25 jaar organist bij een aantal koren in 
 deze geloofsgemeenschap).  
 
Om de Zuid 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap St. 
Martinus te Warga 
12½ jaar dhr. J. v.d. Linden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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
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COLOFON 

Punctum 4 , 1e jaargang 2015. 
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. 1 van maart 2016 
is welkom vóór 1 maart 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: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

