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Woord van de redactie 
Een afscheid ..... 
Het eind van het jaar 2016 nadert met rasse schreden. Misschien is het 
nog even te vroeg om het jaar te evalueren met vragen als: wat ging er 
goed, wat ging er fout en wat kan er beter gedaan worden? Heb ik het 
goede voornemen van 2016 ook uitgevoerd? Zo nee, wat is er dan 
allemaal tussen gekomen? Het zijn zo enkele gedachten die op kunnen 
borrelen tussen de nodige repetities voor de komende Kerstperiode.  
Zojuist heb ik naar het programma van Paul Witteman gekeken over zijn 
zoektocht naar geluk. Dat doet mij denken aan een klein artikel in de 
Leeuwarder Courant van enige tijd terug. In het artikel wordt gemeld dat 
een oud-Harlingse gepromoveerd is op een proefschrift over de functie en 
invloed van muziek op ons leven in het kader van geesteswetenschappen. 
Zij heeft daarbij onderzoek gedaan tijdens Musica Sacra in Maastricht.  
 

Neen, het hele proefschrift heb ik (nog) niet gelezen maar u kunt zich wellicht voorstellen dan het super 
interessant is dit proefschrift vanuit een (kerk-)muzikale kant te lezen.  
Tja, waar wordt je gelukkig van? Keihard racen in een speedboot, buncyjumpen, yoga of iets anders 'out of 
the box'? Sluit dat aan op een andere uitspraak waar je wel eens van hoort: verandering van spijs doet 
eten? Dat geldt in dit geval voor mij: u leest mijn laatste pennenvruchten als eindredacteur van de Punctum. 
Na zo'n kleine 5 jaar verander ik van spijs en ga een deel van de administratie verzorgen van de parochie 
waar ik deel van uit maak. Een periode van 5 jaar waarin  initiatieven van het bestuur tot positief resultaat 
hebben mogen leiden, maar ook een periode waarin zorgen om de hoek kwamen kijken: onze koren 
vergrijzen, worden kleiner, worden opgeheven. Hoe vinden we nieuwe aanwas voor dirigenten en 
organisten? Hoe kunnen we ze toerusten en zorgen we voor ontmoeting en bemoediging vanuit onze 
kerkmuzikale verantwoordelijkheid?  
 
Zal ik het wagen u te vragen of u belangstelling heeft het bestuur aan te vullen? Voelt u zich betrokken bij 
de ontwikkeling en ondersteuning van de kerkmuziek in ons bisdom en wilt u zich hiervoor actief inzetten? 
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Neem dan gerust contact op met de voorzitter Peter van der Weide. De contactgegevens staan in de colofon 
op de laatste pagina van de Punctum. 
 
Tot slot wil ik u uw blik graag vooruit laten werpen naar Pasen 2017. Al moeten Groningers en Drentenaren 
er een reisje voor maken: The Passion, de televisievorm van de paasvertelling,  zal donderdag 13 april om 
20:30 live te volgen zijn op NPO1 en uitgezonden worden vanuit Leeuwarden. Voor veel Friezen een 
uitgelezen mogelijkheid om hier zelf bij aanwezig te zijn.  
 
Ik besluit met: 
- een woord van dank voor de belangstelling die u aan Punctum schenkt,  
- een woord van hoop: dat u blijft dirigeren, orgelspelen, zingen zolang als u kunt, 
- een woord van bemoediging, want: zonder strijd geen overwinning,  
- een wens dat het u goed mag gaan, gezegende Kerstdagen en een boeiend 2017. 
 
Jos Manshande  Eindredacteur Punctum

 
Afscheid Jos Manshande 
Op onze bestuursvergadering van 3 december jl. hebben we afscheid moeten nemen van onze 
penningmeester Jos Manshande. Sinds 11 juni 2012 maakte hij deel uit van bestuur als een zeer goede 
penningmeester en meelevend bestuurslid. Wij vinden het jammer, maar respecteren zijn keuze. Jos heeft 
een grote voorliefde voor de Gregoriaanse zang en was jarenlang een actief lid van de Schola in 
Leeuwarden en volgde nauwgezet de ontwikkelingen op dit gebied. Gelukkig is hij bereid gevonden om als 
de gelegenheid zich voordoet artikelen te schrijven en ons nieuws te melden vanuit de kerkmuzikale 
wereld. Jos, veel dank voor alles en we hopen snel een goede opvolger/ opvolgster te vinden.  
Pastoor Peter van der Weide, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
 

Organistendag op 18 maart 2017 

Op 18 maart 2017 zal de Sint Martinuskerk in Sneek, met zijn mooie Maarschalkerweerdorgel, gastheer zijn 
voor de organistendag voor ons bisdom. 
In 2014-2015 hebben een tiental organisten de basiscursus Kerkelijk orgelspel gevolgd en onder de noemer 
van 'terugkomdag' komen zij elk jaar bijeen voor een opfriscursus onder leiding van docent Mark Heerink. 
Dit jaar willen wij ook uitdrukkelijk belangstellende collega-organisten die (nog) niet de basiscursus hebben 
gevolgd, uitnodigen om op 18 maart bij onze terugkomdag aanwezig te zijn. Een collegiaal samenzijn 
rondom kerkelijke orgelmuziek! En misschien voor u een eerste stap om wellicht tóch de basiscursus te 
gaan doen... Deelname aan deze Organistendag is gratis, aanvang 11.00 uur en eind ongeveer 16.00 uur. 
Neemt u uw eigen lunchpakketje mee? Voor koffie en thee wordt gezorgd!  
 
Opgeven kan via Lisette Winter van het bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl) of via 
aaluka@home.nl 
Anton Lukassen, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
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Koorwerk in uitvoering 
Naast deze tekst ziet u de voorkant van een boek dat onlangs door Uitgeverij Christofoor op de markt is 

gebracht. Als koorlid kreeg ik het spontaan toegestuurd om het onder 
koorleden onder de aandacht te brengen. 
'Koorwerk in uitvoering' gaat over de reis van het blad met noten naar de 
uitvoering, of dit nu in de vorm van een concert is of in de viering van de 
Liturgie. Het gaat over de verscheiden-heid van koren, over wat koorleden 
onder elkaar ervaren. Dat zingen niet alleen genoegen geeft maar ook 
gezond is: het draagt bij aan het welzijn van mensen en fysiek voelt men 
zich er goed bij.  
Het boek is met name geschreven voor zangers en dirigenten. Het boek is 
echter geen leerboek: notenschrift en stemoefeningen zult u er niet in 
aantreffen. Het boek beschrijft 7 verschillende 'routes' die men kan volgen. 
Wilt u meer weten en/of het boek bestellen voor uzelf en/of ook voor uw 
koorleden,  kijk dan op 
https://www.christofoor.nl/boek/9789060388051/koorwerk-in-uitvoering 
Jos Manshande, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 

 
 

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 Bisdom-
secretariaat en benutten we alleen voor NSGV-zaken.  
 
Zeer bedankt voor uw aller medewerking! 
Ulbe Tjallingii, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
 

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!  
 
 

 
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 
 
 
 

https://www.christofoor.nl/boek/9789060388051/koorwerk-in-uitvoering
mailto:tjallingii2@zonnet.nl
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/
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Twee organisten in Sneek gehuldigd! 
Op zondag 13 november zijn twee organisten, verbonden aan de  Sint Martinuskerk, aan het einde van de 
hoogmis in de schijnwerpers gezet. Het betreft Kees Silvius en Henk de Haan. Kees was vijftig jaar 
werkzaam als organist, waarvan veertig jaar als vaste begeleider bij de St. Caeciliakoor. Tegenwoordig is hij 
nog steeds actief bij rouw- en trouwvieringen, bij de gezongen vieringen in het Bonifatiushuis en in 
verpleeghuis de Ielânen. 
Zijn neef en oomzegger Henk de Haan was vijftien jaar werkzaam als organist waarvan eerst zes jaar in het 
Bonifatiushuis en nu al weer negen jaar bij het Sint Caeciliakoor en bij jeugdkoor The Young Angels.  
We zijn blij met de beide heren mede door hun zeer betrouwbare instelling, plichtsbetrachting en bovenal 
door hun manier van spelen en dienstbaar-zijn aan de kerkmuziek. Ze werden toezongen door middel van 
twee feestliederen en in de bloemen gezet. Kees ontving een mooie kaars met paus Gregorius erop en 
Henk de koperen medaille van de Nederlandse St. Gregorius Vereniging. We hopen dat ze nog een hele 
poos de lofzang gaande mogen houden in het Huis van de Heer aan de Singel te Sneek. 
Pastoor Peter van der Weide, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden.  
 

Jubileum Sint Franciscus Dameskoor Bolsward  
Op 27 november 2016 heeft het Sint Franciscus dameskoor van de Zalige Titus Brandsmaparochie, locatie 
Sint Franciscus te Bolsward, haar 50-jarig jubileum gevierd tijdens de Eucharistieviering. Het koor werd 

opgericht op 30 november 1966. 
Het koor verzorgt onder andere de rouw- en 
trouwdiensten in de parochie. In al die jaren 
is het koor uitgegroeid tot een veelzijdig koor 
dat vele vieringen verzorgt in de kerk, 
regelmatig samen met het herenkoor. 

Het NSGV-bestuur wenst het dameskoor 
nog vele jaren van veel zangplezier.  

 
 
 

 

Verzoek van het Hoofdbestuur van de NSGV 

1. Contract NSGV voor uitvoeringen buiten de eredienst 
De NSGV is vanouds lid (en medeoprichter) van de Vereniging Nederlandse Korenorganisaties = VNK) 

De VNK heeft een uitgebreid Buma-Stemra-contract voor zijn leden waardoor er een grote reductie is 
verkregen in tarieven bij concerten e.d.  
Zoals bekend heeft de NSGV voor de uitvoering van beschermde muziek in liturgievieringen, een eigen 
contract met BUMA. 
Wanneer parochiekoren een concert/uitvoering organiseren, niet zijnde een liturgieviering, met daarin 
beschermd werk waarvoor Bumavergoeding moet worden afgedragen, valt dit buiten het NSGV-BUMA 
contract. Deze  koren kunnen echter via het Buma-contract van de NSGV in de VNK hiervoor van sterk 
gereduceerde tarieven gebruik maken. Het is dus niet wenselijk dat parochiebesturen op persoonlijke titel 
een contract afsluiten met BUMA voor uitvoeringen, niet zijnde liturgievieringen. Als parochiebestuur 
moet u zich individueel melden bij het landelijk secretariaat van de NSGV te Amersfoort (info@nsgv.nl)  
wanneer u aansluiting wenst bij dit contract.  
 

2. Streaming van liturgievieringen door parochies via parochiële websites 
Op dit moment zijn er diverse partijen (zoals CCLI = Christian Copyright Licensing International, meer info 
via nl.ccli.com) die parochies benaderen om gebruik te maken van hun diensten in zake het regelen van een 
contract voor de STEMRA rechten bij het uitzendingen van liturgievieringen via internet (streaming)  en het 

mailto:info@nsgv.nl
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plaatsen van geluidsfragmenten op parochiewebsites. Het verdient sterk aanbeveling dat het 
economencollege een collectief contract afsluit voor die parochies die via internet liturgievieringen 
streamen naar parochianen, omdat deze partijen, als tussenpersoon tussen parochies en STEMRA 
financieel aan deze constructies verdienen en parochies bovendien duurder uit zijn, dan wanneer zij 
kunnen gebruik maken van een collectief contract dat is afgesloten voor de gehele Nederlandse 
Kerkprovincie.  
Om een beeld te krijgen van de omvang van het fenomeen streaming via parochiële websites, zijn wij aan 
het inventariseren hoeveel locaties/parochies in ons bisdom op dit moment via internet hun 
liturgievieringen streamen. Wanneer dit in uw parochie gebeurt, verzoeken wij u hiervan melding te maken 
bij mw. L. Winter van uw Bisdom. Haar gegevens vindt u in de colofon.  
Hoofdbestuur NSGV 

Het nieuwe “Onze Vader” 
Op zondag 27 november, de 1e zondag van de Advent, is in alle Nederlandse en Vlaamse parochiekerken 
het Gebed des Heren gebeden in een nieuwe versie. Het gaat maar om een paar woorden, maar het zal 
toch even wennen zijn vooral bij dit gebed dat zo vaak wordt gebeden, ook buiten de liturgie! 
Door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) is een mooi magazine uitgegeven dat naar alle parochies in ons 
land is toegestuurd. Daarin staan vijf nieuwe toonzettingen van de vernieuwde tekst waarbij de 1e en de 5e 
naar mijn smaak de meest zingbare zijn. Het is leuk te melden dat de compositie van Peter Pieters van onze 
Vlaamse buren afkomstig is! 
1. Naar Floris van der Put 
2. Naar Mozarabische oratietoon IV 
3. Naar Canticum paastoon VIII 
4. Naar Nicolaj Rimski Korsakov 
5. Door Peter Pieters 
Aan de verschillende zettingen zijn toegevoegd de inleiding op het Onze Vader, het embolisme en de 
doxologie, zodat er een natuurlijke overgang ontstaat en deze delen in een geheel gezongen kunnen 
worden. Erny Jansons en Daphne van Roosendaal schrijven in het magazine op pagina 7: “Door de nieuwe 
muziek en vertaling krijgt de betekenis van het Gebed des Heren nieuw leven”.  Ik hoop dat wij dit als 
vierende en zingend biddende geloofsgemeenschap ook zo ervaren. 
U kunt het magazine bestellen bij: Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda, Postbus 90189 4800 
RN Breda. 076-5223444 (ma en vr tussen 9.00 en 12.00 uur) bestel@rkk.nl 

 Het Magazine (incl. muziekkatern) is verkrijgbaar in pakketjes van 5 exemplaren à € 12,50. 

 Het muziekkatern met vijf nieuwe toonzettingen voor het Onze Vader is daarnaast verkrijgbaar in 
pakketjes van 20 exemplaren à € 19,90 

 Prijzen zijn exclusief verzendings- en behandelingskosten 
 
Hier volgt de tekst van het vernieuwde Onze Vader met de oproep dat we (zingend) blijven bidden met de 
woorden die Jezus ons zelf heeft gegeven. 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
 
Pastoor Peter van der Weide, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 

mailto:bestel@rkk.nl
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Foto’s van de opbouw van het orgel in de H. Clemenskerk te Ameland 
 
Op maandag 10 oktober werd de Sint Clemenskerk op Ameland, na een periode van wederopbouw, 
overgedragen aan het kerkbestuur. De kerk is nog niet in gebruik genomen, want hoewel bouwkundig 
klaar, moeten nog diverse interieurstukken, zoals de kerkbanken, geplaatst worden. Wel is op maandag 17 
oktober Adema’s kerkorgelbouw sinds 1855 gestart met de opbouw van het Vermeulenorgel. Na uit de 
opslagloods eerst alle onderdelen te hebben opgehaald begon de grote puzzel van het opbouwen van de 
stellages, de windlades, de windkanalen en de ombouw van de orgelkast. Hierbij geholpen door enkele 
vrijwilligers uit de parochie. De opbouw van het orgel neemt dusdanig veel tijd in dat de werkzaamheden 
zich nu concentreerden op de opbouw van de hoofdwerklade. Het zwelwerk in de linkerkast (vanuit de kerk 
gezien) zal in een later stadium opgebouwd gaan worden. Wanneer de materialen aan het binnenklimaat in 
de kerk gewend zijn zal in het voorjaar van 2017 de intonatie en de verdere afwerking van het orgel gaan 
plaatsvinden. 
Anton Lukassen, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sluiting Heilig Jaar van Barmhartigheid 
Wie weet heeft u op zondagochtend 20 november jl. ook gekeken naar de rechtstreeks uitgezonden 
Eucharistieviering vanuit Rome op het St. Pietersplein door de KRO. Vooraf aan de mis sloot Franciscus de 
heilige deur in de St. Pieter waar meer dan twintig miljoen pelgrims doorheen zijn gegaan in het bijzonder 
Heilig Jaar van Barmhartigheid. Daarbij werd de Hymne gezongen die speciaal voor het heilig Jaar is 
gecomponeerd. De tekst is van Eugenoi Costa S.J. en de muziek van Paul Inwood. Bij de Eucharistieviering 
waren ruim 70.000 gelovigen uit de gehele wereld aanwezig waaronder de zeventien nieuwe kardinalen die 
op zaterdag 19 november in de St. Pieter van paus Franciscus de rode bonnet kregen opgezet. 
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In de week vooraf aan de sluiting waren we met ruim tweeduizend pelgrims uit Nederland in Rome 
waaronder 35 uit Sneek. Op dinsdag 15 november was in Rome de zogenaamde Nederlandse dag.’ s 
Ochtends vierden we de Eucharistie in de St. Pieter waarin kardinaal Eijk en bijna alle Nederlandse 
bisschoppen voorgingen tezamen met honderd priesters en diakens uit Nederland. Aansluitend kwam paus 
Franciscus ons begroeten wat op een ieder diepe indruk vooral door de grote eenvoud en menselijkheid die 
hij uitstraalt. Hij begroette als eerste kardinaal Simonis aan wie hij vroeg waarom hij niet op het orgel 
speelde! 
Het projectkoor werd gedirigeerd door Sonja Roskamp, dirigent in de Gerardus Majellakerk te Utrecht met 
haar man Wouter van Belle, organist van de kathedrale kerk te Utrecht, aan het orgel. Mij viel op dat we 
goed mee konden zingen en dat het Gloria en het Sanctus op melodiën uit Lourdes. Het Kyrie en Agnus Dei 
werden gezongen uit de kleine orgelmis van J. Haydn. Zo zie je maar dat in het centrum van wereldkerk 
goed de hand wordt gehouden aan de zingende actieve deelname van de gehele vierende gemeenschap en 
dat het koor daarin een leidende en stimulerende rol heeft. Verder was er die avond een gezongen Vespers 
in de Maria Maggiore waarin het projectkoor zong en op vrijdagavond een gezamenlijke slotmis in de St. 
Jan van Lateranen. Hierbij mocht ik de orgelbegeleiding verzorgen waarbij Wilfred Kemp de cantor was. Als 
groep uit Sneek vierden we op woensdag 16 november de Eucharistie samen met pelgrims uit het bisdom 
Breda in de Friezenkerk en op donderdag 17 november in de kerk bij het Duitse 
kerkhof in het Vaticaan waar een van de weinige mechanische orgels in de Rome te 
vinden is, gebouwd door de firma Romanus Seifert und Sohn uit Kevelaer. Dat dit 
orgel daar staat is mede te danken aan onze emeritus paus Benedictus XVI die een 
groot liefhebber van goed verzorgde kerkmuziek is! In alle vieringen werd geweldig 
goed meegezongen. Wat wil je ook met zoveel kerkbetrokken mensen en dat de 
Friezen niet zingen is natuurlijk helemaal niet waar. Het was een fijne, intense en 
vermoeiende bedevaart die vast nog lang zal doorwerken en hopelijk doet het 
gehele Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid dit ook en houden wij de deur open 
voor Gods liefde voor alle mensen zonder onderscheid. Wanneer u ook eens zó op 
bedevaart wilt gaan! Wacht even tot 2025. Dan gaan de heilige deuren weer open! 
Pastoor Peter van der Weide, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
 
 

Hoe herken je de gemotiveerde koorzanger? 
  

1. Gemotiveerde koorzangers zijn zelden te vinden op verjaardagen, tenzij deze vallen op dagen dat er 
geen repetitie is.  

2. Gemotiveerde koorzangers kijken ook buiten de repetities naar de partituren, zodat zij niet alleen 
op de repetitie worden verrast met nog niet gekende teksten of een lastige koorpartij. 

3. Gemotiveerde koorzangers zullen weinig redenen kunnen vinden waarom zij niet bij een uitvoering 
kunnen zijn, ook hun partner is daarvan op de hoogte.  

4. Gemotiveerde koorzangers willen voornamelijk in de pauze praten over hun dagelijkse 
beslommeringen.  

5. Gemotiveerde koorzangers balen als een stekker als zij niet aanwezig kunnen zijn op een extra 
lange repetitie.  

6. Gemotiveerde koorzangers vragen niet om partituren die ze al eens hebben ontvangen. Ze hebben 
hun map keurig in orde en kunnen binnen 20 seconden de gevraagde partituur in hun map 
terugvinden.  

7. Gemotiveerde koorzangers zijn niet zozeer op zoek naar een solo, aangezien zij de koorklank 
belangrijker vinden dan hun eigen ego.  

8. Gemotiveerde koorzangers houden goed contact met de dirigent, aangezien zij hem in muzikale 
leiding belangrijker achten dan zichzelf.  

9. Gemotiveerde koorzangers komen nooit te laat op een repetitie en beseffen dat slechts de dirigent 
de laatste kan zijn.  

10. Gemotiveerde koorzangers hebben zelden een slecht humeur, aangezien zij voornamelijk vreugde 
beleven aan het zingen en dat graag uitdragen aan de dirigent en de koorzangers om zich heen. 
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Verslag van de kerkmuziekdag op 29 oktober 2016 in de San Salvatorkerk te 
Groningen 
 
Op zaterdagmorgen 29 oktober, onder een stralend herfstzonnetje, verzamelden zich zo'n 60 enthousiaste 
mensen in de San Salvatorkerk in Groningen voor een inspirerende dag rondom kerkmuziek. De dag werd 
geopend met het zingen van "Vol van verwachting" waarna dagvoorzitter pastoor Van der Weide het 
programma met de aanwezigen doornam. De aanwezige dirigenten werden getrakteerd op een workshop 
onder leiding van Chris Fictoor, de koorzangers bleven in de kerk. De organisten zouden een workshop 
aangeboden krijgen in de sacristie, maar het daar aanwezige orgeltje bood helaas niet de mogelijkheden 
die gewenst waren, zodat de organisten noodgedwongen aansluiting zochten bij de zangers in de zaal. 
De middagpauze werd benut om de aanwezige organisten toch nog even de kans te geven met elkaar 
muzikaal te werken op het grote orgel in de kerk. 
De dag werd om 15.00 uur afgesloten met een gebedsviering in de stijl van een vesper, met als thema 
'advent'. De ingestudeerde werken werden met elkaar gezongen en uit de gehoorde reacties van de 
deelnemers was het een geslaagde dag, voor herhaling vatbaar.  
 
In 2017 organiseren we in het najaar opnieuw een kerkmuziekdag. U komt dan toch ook? 
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Verslag Friese Kerkendag, Harlingen, 2 oktober 2016 
Al is 2 oktober al weer even geleden, het leek ons toch goed nog eens terug te blikken op deze bijzondere 
dag. 
Als bijzonder lokaal startmoment mag de oecumenische processie niet onvermeld blijven. In een rondgang 
door de stad werden de verschillende geloofsgemeenschappen opgehaald. De processie eindigde in de Sint 
Michaëlkerk in Harlingen waar in een gezamenlijke oecumenische viering ons geloof werd bezongen en 
waarin elke voorganger een tekstdeel voor zijn of haar rekening nam. Hierna waren er koffie, thee en 
broodjes voor een ieder die daar gebruik van wilde maken. Een prachtige 'warming-up' voor de officiële 
start in de Grote Kerk.  
Na de opening konden de vele bezoekers kiezen uit een gevarieerd aanbod van lezingen, workshops en 
fora. Van 'spiritualiteit van eiland en weiland' met Hinne Wagenaar en Leo Feijen tot 'Liedboekzingen' met 
Trudy Baard, van 'Schilderen' met Margriet Metz tot 'Lechaim, joodse muziek met een knipoog', van 'een 
brug tussen het evangelie en de moderne mens' met Orlando Bottenbley tot een lezing over 'Herstelrecht' 
door Monique van der Zouw. 
Zeker, deze dag kende een grote variatie aan mogelijkheden en zal hopelijk meerdere bruggen hebben 
geslagen tussen mensen en onderwerpen. Wat mij het meest is opgevallen is het grote enthousiasme dat 
letterlijk te beluisteren was als er gezongen werd. Uit alle deelnemende gemeenschappen waren gezangen 
verwerkt in de openings- en slotviering. Ook bij de evaluatie kwam dit verrassend naar voren. Blijkbaar is er 
veel wat ons in het samen zingen bindt! Was u er niet bij? U moet even wachten op de herkansing. De 
volgende Friese Kerkendag staat gepland voor 2020. Waar is nog niet bekend maar ik zeg nu alvast: graag 
zie ik u die dag! 
Jos Manshande, NSGV Bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
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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 volgende data.  
 
2017 
Zondag 29 januari om 16.30 uur => Thema: Bidweek voor de Eenheid met medewerking van de Cantorij van 
de Immanuelkerk 
 
Zondag 26 februari om 16.30 uur 
Gregoriaanse Vesper met medewerking van de Schola Gregoriaans Groningen o.l.v. Ton Tromp 
 
Zondag 2 april om 16.30 uur 
Vesper in de Lijdenstijd/Kerkoratorium ‘De Twaalf’ met medewerking van het Doopsgezind Koor Groningen 
o.l.v. Ella van Osnabrugge 
 
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 

 
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. 

 
 

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  
22 januari, 10.00 uur – 3e zondag door het jaar 
7 mei, 10.30 uur, – 4e zondag van Pasen 
18 juni, 10.30 uur, - Sacramentsdag 
6 augustus, 10.30 uur, - Gedaanteverandering van de Heer 
24 september, 10.30 uur, - 25e zondag door het jaar 
26 november, 10.30 uur, - Christus Koning 
17 december, 10.30 uur, - 3e Zondag van de Advent  
De koren zijn helaas nog niet bekend. Dit hoort u later. 

mailto:kerkmuzieksalvator@gmail.com
http://www.rkliturgie.nl/
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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 Groningen-
Leeuwarden, telefoon 050-406 58 88, e-mail 
l.winter@bisdomgl.nl. 
 

 
 
Jubilarissen 

In de maanden juli tot en met december zijn er 
weer vele jubilarissen. Van harte gefeliciteerd 
met uw jubileum.  
Dat u de zang nog lang gaande mag houden.  
 

Parochie St. Antonius van Padua 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Martinus te Sneek 
52 jaar organist, Dhr. C.H.W. Silvius 
15 jaar organist, Dhr. H.K. de Haan 
 
Koor Intermezzo van de geloofsgemeenschap H. 
Martinus te Sneek 
25 jaar koorlid, Mw. Ernste-Nota 
 
Interparochieel Pastoraal Overleg (IPO) 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Jozef te Barger Compascuum 
40 jaar koorlid, Mw. A.H. Groen-Harms 
 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Henricus te Klazienaveen 
40 jaar koorlid, Mw. J.G. Lambers-Langen 
 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Antonius van Padua te Zwartemeer 
50 jaar koorlid, Mw. M.G. Ronde-Conen 
40 jaar koorlid, Mw. M.H. Theyken-Lohuis 
12,5 jaar koorlid, Mw. A.F.M.G. van Os-Geertjes 
12,5 jaar koorlid, Mw. M.A. Zaan-Bruins 
 
Parochie van de H. Clara van Assisi 
Geloofsgemeenschap St. Paulus te Gorredijk 
50 jaar dirigent en 10 jaar cantor bij de 
verschillende koren in de parochie, Dhr. P. 
Postma 
 
 
 

Parochie van de H. Christoffel 
St. Ceciliakoor van de Geloofsgemeenschap H. 
Willibrordus te Lemmer 
25 jaar koorlid, Mw. M. Dijkstra-Faes 
40 jaar koorlid, Mw. A. Nijenhuis-Melgers 
40 jaar koorlid, Mw. T. Bootsma-van den Berg 
40 jaar koorlid, Dhr. T. Kroes 
 
Parochie van de H. Immanuel 
Cantemus Dominokoor van de 
geloofsgemeenschap H. Willibrordus te 
Coevorden 
50 jaar koorlid, Mw. M.J.F. Assen-Bakker 
50 jaar koorlid, Mw. G.M. Leferink-Ambergen 
 
De Goede Herder Parochie 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap van 
de O.L. Vrouw Maria onbevlekt ontvangen te 
Erica 
25 jaar koorlid, Mw. M.G.H.A. Vinke-Kölker 
 
Bernharduskoor van de geloofsgemeenschap van 
de H. Paulus te Emmen 
25 jaar dirigent/organist, Dhr. B.H. Wubbels 
 
Gemengd koor St. Cecilia van de 
geloofsgemeenschap Gerardus Majella te Barger 
Oosterveld 
40 jaar koorlid, Mw. K. Grummel-Tiben 
50 jaar koorlid, Dhr. J.K. Fuhler 
 
Parochie van het H. Kruis 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap 
Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal 
40 jaar koorlid, Mw. S. Robbe 
40 jaar koorlid, Dhr. F. Grootrouwen 
 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Willibrorduskoor van de geloofsgemeenschap H. 
Willibrordus te Ter Apel 
40 jaar koorlid, Mw. W.M. Gunnewijk-Kersten 
 
St. Josephkoor van de geloofsgemeenschap H. 
Joseph te Zandberg 
50 jaar koorlid, Mw. S. Wijnands-Bücking 
40 jaar koorlid, Mw. G.M. Buurman-Meijer 
 
Titus Brandsmaparochie te Leeuwarden 
Bonifatiuscantorij van de geloofsgemeenschap H. 
Bonifatius 
12,5 jaar koorlid, Mw. M.A.E. Jorna-v.d. Geest 
12,5 jaar koorlid, Mw. J.C.M. Scholte-de Wal 
 
Johannes Franciscuskoor van de 
geloofsgemeenschap H. Bonifatius 
25 jaar koorlid, Mw. R. van Nus 
25 jaar koorlid, Mw. A. Venema 
41 jaar koorlid, Mw. C. Hoekstra-Zeinstra 
43 jaar koorlid, Mw. R. Dröge-Hartelt 
60 jaar koorlid, Mw. T. Copini-Erkamp 
 
Parochie van de H. Norbertus 
RK Gemengd Koor van de geloofsgemeenschap 
Maria ten Hemelopneming te Veendam 
40 jaar koorlid, Dhr. F. Kriek 
40 jaar koorlid, Dhr. W. Jansen 
 
Parochie van de HH. Petrus en Paulus 
Gemengd RK koor van de geloofsgemeenschap H. 
Johannes Apostel en Evangelist te Frederiksoord 
30 jaar koorlid, Mw. A.M.T. Meurs-Righart 
 

Verschillende koren van de geloofsgemeenschap 
H. Geest te Heerenveen 
50 jaar organist, Dhr. P. Janssen 
 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap van 
de H. Fredericus te Steggerda 
25 jaar koorlid, Dhr. M.H. Damhuis 
40 jaar koorlid, Mw. M.A.G. de Vent-Plat 
 
St. Franciscuskoor van de geloofsgemeenschap H. 
Franciscus te Wolvega 
50 jaar koorlid, Mw. A.J. v.d. Most-Scheltinga 
50 jaar koorlid, Mw. C.M. Nijholt-Prins 
 
Parochie van de Z. Titus Brandsma 
St. Franciscus herenkoor van de 
geloofsgemeenschap H. Franciscus te Bolsward 
40 jaar koorlid, Dhr. C.P. Witteveen 
 
St. Franciscus dameskoor van de 
geloofsgemeenschap H. Franciscus te Bolsward 
40 jaar koorlid, Mw. G. van der Zee-Huitema 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. loekgeart@gmail.com 

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. muziekschool_durkdevries@mail.com 

Dhr. G. Straatman, Groningen 
dirigent 

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

mailto:loekgeart@gmail.com
mailto:wjongma@kpnplanet.nl
mailto:mooijman.trevor@gmail.com
mailto:gerard-schoemakers@hotmail.com
mailto:tjallingii2@zonnet.nl
http://www.huisderschonekunsten.nl/
mailto:muziekschool_durkdevries@mail.com
mailto:c.a.v.straatman@gmail.com
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COLOFON 

Punctum 3, 2e jaargang 2016. 
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. 1 van april 2017 
is welkom vóór 1 april 2017 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

