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Punctum 

 
Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen–Leeuwarden 

Nr. 1 – maart 2015 – 1e jaargang, nr. 1. 

 

 NA ZEVENENTWINTIG JAAR GAAT 
 PUNCTUM DIGITAAL 

 
Welkom in het eerste nummer van Punctum dat 
nu via het beeldscherm bij u binnenkomt. Het zal 
voor de meesten van u even wennen zijn niet 
langer het vertrouwde tijdschrift in handen te 
hebben. Er gaat natuurlijk niets boven het echte 
en concrete. Zo herinner ik me nog goed dat ik 
een aanstaand bruidspaar op gesprek kreeg 
waarvan de bruidegom gelijk met de deur in huis 
viel door te zeggen: “Ik ga er voor zorgen dat wij 
een viering krijgen waarin alleen kwalitatief goede 
muziek wordt uitgevoerd!” Het bleek dat hij al de 
muziek op CD had staan. Bij het eerste nummer 
ging het nog wel. Bij het tweede begon er bij mij 
iets te kriebelen en bij het derde had ik er schoon 
genoeg van. Wanneer u zelf weet heeft van wat 
zingen met je doet en wat goed verzorgd 
orgelspel, of goed verzorgde instrumentale 
muziek in een viering te weeg kan brengen, dan 
kiest u natuurlijk meteen voor de menselijke stem 
en voor een echt instrument. Dat is nu net wat wij 
als Sint Gregorius Vereniging via Punctum in ons 
bisdom Groningen-Leeuwarden recht overeind 
willen houden. Hopelijk blijft u ook digitaal een 
trouwe kerkmuzikale lezer van ons blad dat 
bestemd is voor alle zangers en zangeressen in 
ons bisdom en natuurlijk ook voor alle dirigenten 
en organisten.  
 
Met het verschijnen van “Punctum-nieuwe stijl” 
zal de Nieuwsbrief komen te vervallen. Wij als 
redactie hopen dat we al het nieuws op  
kerkmuzikaal terrein zo snel mogelijk bij u in de 
huiskamer kunnen brengen. Hopelijk kunnen wij 
via de computer nog meer mensen bereiken als 

voorheen wanneer u Punctum doorstuurt naar uw 
medekoorleden via één simpele druk op een knop.  
 
Ik dank vanaf deze plaats allen die in het verleden 
hebben meegewerkt aan Punctum en de 
Nieuwsbrief en wens de huidige redactie veel 
inspiratie en genoegen toe bij het samenstellen 
van Punctum-digitaal! Wanneer mede hierdoor de 
Lof Gods in ons bisdom blijft klinken hebben wij 
ons doel bereikt. Blijf dus zingen en spelen voor de 
Heer en lees met genoegen in dit eerste nieuwe 
nummer van Punctum. 
 
Pastoor drs. Peter van der Weide, voorzitter van 
de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging in het 
bisdom Groningen-Leeuwarden 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Punctum_quadratum.JPG


2 
 

 

Inhoudsopgave 
Belangrijke mededeling m.b.t. distributie van de punctum    Blz. 2 
Korenavonden in 2015         Blz. 2 
Conferentie “Toekomst Kerkmuziek Noord-Nederland”     Blz. 3 
Basiscursus kerkelijk orgelspel        Blz. 3 
Cantorcursus          Blz. 4 
Verslagen van activiteiten van de NSGV       Blz. 4 
Interessante websites met betrekking tot bladmuziek     Blz. 6 
Eenvoudige begeleidingen bij het nieuwe liedboek, Folkert Binnema   Blz. 7 
Uitvaartliturgie Herman Strategier Stichting      Blz. 7 
Eucharistievieringen via de KRO/RKK       Blz. 8 
Heeft uw parochie een muzikale activiteit? Meld het ons!     Blz. 8 
Vacatures          Blz. 8 
Internationaal Gregoriaans Festival van Watou d.d. 13 tot en met 17 mei!   Blz. 9 
Lezing Mgr. Van den Hende over liturgische koormuziek in de liturgie van de Kerk  Blz. 10 
Jubilarissen          Blz. 10 
Reserve-kerkmusici         Blz. 11 
Paaswens van het NSGV-bestuur       Blz. 12 
Colofon           Blz. 12 

Belangrijke mededeling m.b.t. distributie van de punctum

Eerder heb ik in de Punctum en de Nieuwsbrief 
aangespoord tot het aanleveren van uw persoonlijk 
of koor-emailadres.  
Het bisdom heeft aangegeven dat de distributie van 
de Nieuwsbrief en de digitale Punctum eenvoudiger 
geleid kan worden via de secretariaten van de 
parochies.(Dit geldt voor alle parochies vanaf de 
fusie.) Dit heeft als voordeel dat het bestand van 
emailadressen voor het bisdom overzichtelijk blijft 
en niet meer beïnvloed wordt door eventuele 
wijziging van emailadressen van personen, koren 
e/o overige belanghebbenden.  
Tegelijk rust hiermee een grote verantwoordelijk-
heid op (de secretariaten van) de parochies. Zij 
dienen zelf de informatie door te sturen naar de 
verschillende locaties, pastores, koren, dirigenten 
enz. Voor u als koorlid, koor-secretariaat, dirigent 

enz. van een gefuseerde parochie geldt nu het 
volgende: als u de Nieuwsbrief en/of de digitale 
Punctum van de NSGV in ons bisdom wilt 
ontvangen kunt u zich aanmelden bij het 
secretariaat van uw parochie. 
De digitale Punctum zal ook te vinden zijn op de 
landelijke internetpagina van de NSGV: 
www.nsgv.nl onder ´Groningen-Leeuwarden´. De 
internetpagina is recent geheel vernieuwd. U kunt 
hier ook zien welke activiteiten er zijn en welke 
cursussen er in het bisdom worden aangeboden. 
Van harte aanbevolen! 
Reacties op deze digitale nieuwsbrief Punctum zijn 
uiteraard ook van harte welkom.  
 
Jos Manshande, Eindredacteur Punctum 

 

Korenavonden in 2015 
Op vrijdag 17 april 2015 ’s avonds om 19.00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden organiseren wij een 
korenavond. Deze avond krijgen koren de gelegenheid om een eigen stuk ten gehore te brengen. Daarnaast 
worden gezangen voor Pinksteren ingestudeerd.  
Komt uw eigen koor niet, maar wilt u toch deelnemen aan deze korenavond. U bent u van harte welkom. 
  
Koren kunnen zich voor de korenavond in Leeuwarden tot uiterlijk 5 april aanmelden bij het secretariaat 
van de NSGV in ons bisdom: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
  
Op zaterdag 12 september 2015 organiseren we van 10.30 tot 13.30 uur een korenochtend/-middag in de 
Willibrorduskerk in Ter Apel. Koren uit ons bisdom kunnen zich al aanmelden bij het secretariaat van ons 
Bisdom. 
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Conferentie “Toekomst Kerkmuziek Noord-Nederland” 
 
De Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek PKN Fryslân 
organiseert op zaterdag 11 april a.s. in Buitenpost 
een conferentie over de toekomst van de 
kerkmuziek en de liturgie in Noord-Nederland. 
 
Ulbe Tjallingii presenteert de resultaten van zijn 
'onderzoek kerkmuziek Fryslân 2014'. Auke de Boer 
en Jelle Rollema schetsen hun recente ervaringen 
met nascholing voor amateurorganisten en Stef 
Tuinstra, leider van de NoordNederlandse 
OrgelAcademie (NNOA) zal het belang van de 
orgelcultuur belichten. 
 
Doel van de conferentie is boven alles om 
inspirerende ideeën te verzamelen die moeten 
leiden tot het behoud en de versterking van de 
liturgische en kerkmuzikale cultuur. 
 
Wij willen graag adviezen en acties aan het licht 
brengen, waardoor muziek voor de kerk en haar 
liturgie een inspirerende en samenbindende factor 
van grote betekenis kan worden. 
Er is uiteraard mooie muziek op deze middag, die 
wordt afgesloten met een middaggebed. 
De conferentie is gratis en toegankelijk voor allen 
die belangstelling hebben in de thematiek. 
U bent van harte uitgenodigd.  
 
 
 

 
Info & aanmelding welkom bij ds. Ulbe Tjallingii, 
06-14859557 of tjallingii2@zonnet.nl 
 
Conferentie 'Toekomst Kerkmuziek Noord-
Nederland' 
zaterdag 11 april 2015, aanvang 13.00 uur, 
ontvangst vanaf 12.30 uur 
Locatie: Mariakerk Oude Havenstraat 1, 9285 TC 
Buitenpost. 
 

 
 
Deze conferentie is mogelijk dankzij de support van 

 de Protestantse Gemeente Buitenpost 

 de Gregoriusvereniging (NSGV) van het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden 

 de Koninklijke Vereniging van Organisten en 
Kerkmusici (KVOK) Fryslân 

 de Raad van Kerken in Fryslân 

 de Raad van Kerken Groningen-Drenthe

 

Basiscursus kerkelijk orgelspel 
De eerste cursus kerkelijke orgelspel voor amateurorganisten is op 14 maart 2015 afgesloten met een 
uitvoering voor familie, kennissen, vrienden, koorleden, etc. 9 organisten in ons bisdom hebben het 
afgelopen jaar met groot enthousiasme onder leiding van de heer Mark Heerink hun kennis en 
vaardigheden kunnen verbeteren. NSGV Afdeling Groningen-Leeuwarden wil opnieuw organisten in ons 
bisdom in de gelegenheid te stellen hun kerkelijk orgelspel te verbeteren.    
 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden.  Wilt u meer weten over de inhoud van de cursus, dan kunt u 
contact opnemen met Jos Manshande van het NSGV-bestuur (zijn gegevens vindt u in de colofon). We 
hebben het voornemen om de cursus in het najaar van 2015 te laten starten. Het minimum (en tevens 
maximum) aantal cursisten is 5 per niveau en groep. Indicatie van de kosten: € 350,- (+ bijdrage van de 
parochie(s)).  
Aanmelding kan door een emailbericht naar : l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl te sturen 
Voor informatie over de cursusleider Mark Heerink verwijzen wij u graag naar zijn internetpagina: 
www.markheerink.nl 
 
 

mailto:tjallingii2@zonnet.nl
../../../../Users/Patrick/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
http://www.markheerink.nl/


Cantorcursus 

De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden 
heeft het initiatief genomen om ook dit jaar weer 
een cantorcursus te organiseren. 
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden 
organiseert dit jaar een cantorcursus te  
 
Emmeloord waar zij te gast is in één van de ruimtes 
van de Heilige Michaëlparochie in Emmeloord. Er 
zijn vier bijeenkomsten. In de eerste twee 
bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de 
keuze van de liederen in de liturgie. In de volgende  
twee bijeenkomsten wordt er praktisch geoefend.  
 

 
De kosten bedragen  € 50,- per deelnemer. 
Aanmelding graag zo spoedig mogelijk bij het 
secretariaat: 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
 
In overleg met de belangstellenden en de docenten 
kunnen de data van de bijeenkomsten worden  
afgesproken. Na de cursus ontvangen de 
deelnemers een certificaat met een 
bevoegdheidsverklaring. 
 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-
Leeuwarden

 
Verslagen van activiteiten van de NSGV 

KORENAVOND IN DE ST. MARTINUSKERK 

Op vrijdag 30 januari hebben vijf koren uit Zuid-
West Friesland meegedaan aan de Korenavond 
georganiseerd door de Nederlandse Sint Gregorius 
Vereniging in ons bisdom. Het waren de koren St. 
Caecilia uit Lemmer, St Caecilia, Intermezzo en de 
Bonifatiuscantorij uit Sneek en het St. Caeciliakoor 
uit Heeg. Het thema van de avond was: Het 
Openings- en Slotlied. Er heerste een goede sfeer. 
Ieder koor bracht twee of drie liederen te gehore 
waarbij zeer aandachtig werd geluisterd en we 
soms werden uitgenodigd om actief mee te zingen. 
We studeerden ook gezamenlijk drie nieuwe 
liederen in waaronder het mooie lied Cantate 
Domino, een communiegezang van Jaco van 
Leeuwen, het lied Zolang wij ademhalen en het lied 
Nu wij uitgaan. Aan het einde van de avond 

brachten we als één groot koor deze liederen ten 
gehore.  
Alle aanwezige zangers en zangeressen genoten 
zichtbaar van het mooie geluid wat opsteeg in de 
gewelven. Heerlijk toch, om in één groot koor te 
kunnen en te mogen zingen. Wie weet is dit een 
uitnodiging voor de koren die er niet waren om zich 
de volgende keer aan te sluiten. Deze avond was 
tevens een dank-je-wel aan allen die zich via de 
zang inzetten om onze liturgievieringen mooi en 
levend te houden als dragers van het Woord en om 
zó te zingen dat anderen mee gaan doen!  
 
Pastoor Peter van der Weide, voorzitter van de 
NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden

TERUGKOMOCHTEND CANTORES in WOLVEGA op 29 november 2014
Pastoor Alferink heet ons allen (8 cursisten en 
Hendrikje van den Berg) van harte welkom tijdens 
de terugkomdag Cantorcursus, maar ook voor een 
aantal “een beetje proeven aan een mogelijke 
cantorcursus” in 2015. We beginnen met een korte 
voorstelronde. Daarna zingen we het mooie lied: 
“God wilde een lied” van Albert de Klerk.  
 
Daarna wordt ons gevraagd naar de ervaringen als 
cantor. Een greep uit de ervaringen:  

 Zo nu en dan aan de slag als cantor.  

 Ik leid een groepje van 6/7 mensen. We zingen zo 
nu en dan ook meerstemmig. In de groep zit 
progressie en dat geeft een goed gevoel.  

 In Emmeloord is op dit moment geen cantor actief. 
De pastoor verzorgt soms de rol van cantor.  

 Wel actief als cantor, maar dan nog vanuit de 
kerkbank. Pastoor wil graag dat hij op het 
priesterkoor staat.  

 Vanachter het orgel zing ik soms mee met het koor 
(koor is erg klein).  

 In onze parochie maken we nog geen gebruik van 
een cantor.  
 
Cantor: ambt binnen de katholieke kerk, waarbij 
leiding wordt gegeven aan de zang. Daarnaast dan 
ook (als deze functie wordt uitgeoefend) 
verantwoordelijk voor de keuze van liederen. Als 
cantor kun je de voorzang uitvoeren van de 
psalmen, alleluia’s. Maar je kunt ook 
verantwoordelijk zijn voor het dirigeren van de 
volkszang.  
 
Hendrikje neemt ons mee in de periode die voor 
ons ligt, namelijk de advent. Voor elke 
zondagsviering  is  ook in het B-jaar weer een 
andere psalm voorzien. Voor de 1e advent namelijk: 
Ps. 80, voor de 2e advent: Ps. 85, voor de derde 
advent “Danklied van Maria” en voor de 4e advent: 

mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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Ps 89. Niet alles dat in de GvL aan psalmen staat is 
altijd goed zingbaar voor een koor of cantor. 
 
Er zijn ook alternatieven  beschikbaar om te zingen. 
Elders in deze nieuwsbrief vindt u een aantal 
websites waar u muziek kunt vinden.  
 
Na deze uiteenzetting gaan we nog naar de kerk om 
aan de slag te gaan als cantor of als organist. We 
oefenen Psalm 80 II uit de GvL.  

Daarna zijn we nog aan de slag gegaan met een 
chant van Chris Fictoor.  
 
Om 12.00 uur sluiten we af en danken we de 
cursusleiders voor hun inzet. Wellicht tot een 
volgende keer.  
 
Boudien Janssen-Terbraak 
Secretaris van de NSGV Bisdom Groningen-
Leeuwarden

BASISCURSUS KERKELIJK ORGELSPEL

Je loopt de kerk in en het orgel speelt, veel mensen verbazen zich daar niet 
over... Maar zo'n orgel speelt niet vanzelf... Iemand is als amateur-organist 
of als professioneel geschoold musicus verantwoordelijk voor het verzorgen 
van de juiste noten.  
De NSGV in ons bisdom heeft, voor het eerst sinds lange tijd, de basiscursus 
Kerkelijk Orgelspel verzorgd voor een tiental enthousiaste amateur-
organisten, afkomstig uit alle hoeken van het bisdom. Onder de bezielende 
leiding van docent Mark Heerink werd in één jaar tijd, in 15 lessen, aandacht 
besteed aan muziektheorie, elementaire harmonieleer, het begeleiden van 
gregoriaans en andere gezangen, het verzorgen van een goed voorspel voor 
een lied en improvisatie. Hiervoor reisde het gezelschap langs diverse kerken 
in het bisdom, waar we een warm welkom met koffie en thee genoten. 
Naast het verrijken van je eigen muzikaliteit was het ook gewoon erg leuk 
om met collega-organisten onder elkaar van elkaars muziek te genieten.  
De basiscursus is op 14 maart afgesloten met een proeve van bekwaamheid 
in de Sint Martinuskerk te Sneek, waar de diverse cursisten een deel van de 
bijeenkomst muzikaal verzorgden. Na deze cursus gevolgd te hebben en zelf 
vele positieve ervaringen rijker, hoop ik dat ook andere collega-organisten in 
ons bisdom van deze mogelijkheid gebruik gaan maken om hun orgelspel 
een positieve impuls te geven. 
 
Anton Lukassen, Organist Gerardus Majellakerk, Barger-Oosterveld (Emmen) 

 

VERSLAG PRESENTATIE/AFRONDING BASISCURSUS KERKELIJK ORGELSPEL

Op zaterdag 14 maart jl.  was de afronding van de 
Basiscursus Kerkelijk orgelspel in de Sint 
Martinuskerk in Sneek. Een jaar hebben 9 cursisten 
zich verder bekwaamd in het orgelspel, zang en 
kennis van de liturgie, elk op zijn of haar eigen 
niveau. Allen zijn een stap hoger geklommen op de 
ladder van hun kerkmuzikale vaardigheden.  
In een zeer goed bezette kerk konden zo'n 80 
familieleden, koorleden, overige bekenden en 
belangstellenden luisteren en genieten van een 
gevarieerd aanbod van kerkmuziek. Zo'n beetje alle 
facetten van het orgelspel kwamen aan de orde: 
solospel, begeleiding van gezangen die door de 
aanwezigen konden worden meegezongen, 
begeleiding van een cantor bij het psalmzingen en 
het individueel inzetten vaneen gezang. Alle 
vormen zijn van belang in de viering van de liturgie.  

In zijn openingswoord memoreerde de heer 
Manshande aan de periode van deze basiscursus: 
een jaar geleden startten de cursisten. In totaal 15 
zaterdagochtenden en -middagen werden besteed 
aan oefening, toelichting en presentatie van het 
'huiswerk'. Want naast de aanwezigheid op de 
zaterdagen moest er ook het nodige thuis 
gebeuren. Chapeau voor zoveel inzet! Een ander 
onderdeel van de basiscursus was de kennismaking 
met en het kunnen spelen op meerdere 
verschillende kerkorgels. Daartoe werden in het 
bisdom de nodige kilometers afgelegd. Voor de een 
was de lesplaats op enige zaterdag dichtbij en voor 
de ander ver weg en op een volgende zaterdag 
andersom. De heer Manshande sprak tevens zijn 
waardering uit voor het feit dat de organisten zich 
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voor het bisdom beschikbaar stelden: 'daar mogen 
we trots en ook heel zuinig op zijn'.  
Na de 'proeve van vaardigheid' ontvingen de 
cursisten allen een certificaat van deelname uit 
handen van de voorzitter, pastoor drs. Peter van 
Der Weide. Zie onderstaande foto. Na afsluiting was 

er koffie met een stukje oranjekoek. Algeheel een 
mooi resultaat voor ons bisdom! 
 
Jos Manshande, Penningmeester van de NSGV 
Bisdom Groningen-Leeuwarden

 

 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Mark Heerink (docent), Ard Lukassen, Jan Klever, Klaas Woudstra, Boudien Janssen-
Terbraak 
Onderste rij (v.l.n.r.): Ad van der Laan, Willem van der Meulen, Ali Geel-Lof, Henk de Haan, Anton Lukassen 
 
Deze foto is gemaakt door Bennie Wolbers. Dank voor het gebruik van deze foto.  

Interessante websites met betrekking tot bladmuziek 
efbe music 
De muziekuitgaven van efbe music zijn het werk van Frans Bullens. Hij is (kerk-)musicus, componist en 
arrangeur van veel instrumentale en vocale muziek. Zijn werk is (bijna) altijd op de kerkmuzikale praktijk 
gericht en dus goed te zingen en te spelen! 
De catalogus vindt u via deze link  http://www.nsgvbreda.nl/bladmuziek/  
Bestellingen bij efbe-music kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen. Koorpartijen moeten 
minimaal per 16 stuks worden afgenomen. 
Het adres is: Efbe-music, p.a. Gaarde 90, 5103 ED Dongen, Telefoon: 0162 321604 en e-mail: 
f.bullens@hetnet.nl 
 
Of kijkt u eens op de site:  
http://www.kerknet.be/liturgie/   Aan de rechterkant vindt u linken naar psalmen.  
 
J. Böhmer heeft de psalmen van het A-, B- en C-jaar getoonzet. De boekjes zijn te koop bij: 
www.berneboek.com 

http://www.nsgvbreda.nl/bladmuziek/
mailto:f.bullens%40hetnet.nl
http://www.kerknet.be/liturgie/
http://www.berneboek.com/
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Voor alleluia’s kunt u ook kijken op www.wlh.nl (aan de linkerkant bij downloads). Hier staan een aantal 
alleluia’s van Wouter van Belle.  
 
Heel veel muziek is te bestellen bij Annie Bank (www.anniebank.nl) en Gooi & Sticht (www.gooiensticht.nl). 

 
Eenvoudige begeleidingen bij het nieuwe liedboek, Folkert Binnema: 
“Hoewel ik namens de Doopsgezinde werkgroep 
muziek in de kerk supervisor was voor het nieuwe 
liedboek (2013) en daarbij steeds de aandacht heb 
gevraagd voor de situatie in  kleine gemeenten waar 
geen professionele organist beschikbaar is (en soms 
ook geen goedgeschoold amateur) en er vrijwel 
nooit een zanggroep is die de gemeentezang 
ondersteunt, schrok ik bepaald van het 
begeleidingsboek bij het Liedboek-2013.  
Er zijn veel begeleidingen waarin de gemeente de 
melodie niet zal horen, andere zijn technisch veel te 
moeilijk. Voor eigen gebruik schreef ik toen een 
serie harmonisaties (met intonatie) van 30 
probleemgevallen. Daar bleek zoveel belangstelling 
voor te zijn, dat ik kort daarop een tweede serie van 
wederom 30 probleemgevallen maakte. Als in een 
begeleidingsboek slechts 1 begeleiding voor een 
lied is opgenomen, dan dient die begeleiding te 
voldoen aan enige elementaire  en eigenlijk 
vanzelfsprekende criteria: a. Melodie in de 
bovenstem zonder stemkruisingen met de 
onderstemmen. b. Goed speelbaar met 2 handen 
op 1 manuaal zonder pedaal, maar ook geschikt 
voor het spelen met uitkomende stem in de 

rechterhand en de bas in het pedaal. c. Zo 
eenvoudig, dat de organist die in kan studeren in de 
beschikbare korte voorbereidingstijd.  Alternatieve 
zettingen zijn hartelijk welkom, maar alleen als 
extra!” 
 
Als voorbeeld zijn de zettingen van deze liederen 
opgenomen in twee bijlages bij deze Punctum: 

 Een zetting van Lied 634: U zij de Glorie,  
GvL 532 

 Een zetting van Lied 608 : De steppe zal  
bloeien, GvL 591  

“Ik schreef twee series eenvoudige zettingen met 
intonatie. Ze zijn te bestellen door per serie 17 Euro 
over te maken op NL73INGB0000427349 en uw 
postadres te melden bij folkert@binnema.net. Een 
inhoudsopgave kunt u op hetzelfde adres 
opvragen.” 
 
Folkert Binnema, organist en gepensioneerd 
docent toetseninstrumenten.

 

Uitvaartliturgie Herman Strategier Stichting 
Graag vraagt de Herman Strategier Stichting uw aandacht. 
  
Vorig jaar hebben wij u benaderd  in verband met de uitgave van de 
Nederlandse Mis voor de Zondagen in de Advent en Veertigdagentijd 
voor eenstemmig koor en orgel uit 1982 van Herman Strategier (1912-
1988), met het daaraan later toegevoegde ‘Ere zij God’. Deze mis, die 
uitermate geschikt is voor allerlei soorten koren, heeft een gunstig 
onthaal gekregen en wordt sindsdien door velen besteld.  
  
We zijn verheugd u te kunnen melden dat onlangs een tweede uitgave 
van de Herman Strategier Stichting verschenen is: Beurtzangen voor 
een Uitvaartliturgie uit 1987, gebaseerd op psalmteksten van de 
bekende dichteressen Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. Het werk 
bestaat uit vijf delen: Intredezang, Tussenzang, Hallelujavers, 
Offerandezang en Communiezang. Telkens gaat het om gezangen met 
een eenvoudig refrein door het gehele koor of door allen te zingen, en 
enkele psalmverzen uit te voeren door een of twee wat meer 
geoefende zangers of zangeressen. De orgelpartij is qua 
moeilijkheidsgraad heel bescheiden. 

http://www.wlh.nl/
http://www.anniebank.nl/
http://www.gooiensticht.nl/
mailto:folkert@binnema.net
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Als bijzonderheid kunnen we melden dat deze mis is uitgevoerd bij Strategiers eigen uitvaart in 1988. Het 
koor werd toen gevormd door de monniken van de abdij te Zundert, waar Strategier veel contacten mee 
heeft onderhouden, en enkele familieleden; Albert de Klerk bespeelde het orgel. 
Deze fijnzinnige compositie vormt een aanwinst voor het Nederlandse liturgische repertoire. 
  
Er is uitsluitend een volledige partituur beschikbaar. Deze kost inclusief verzendkosten slechts  
€ 6,95, bij grotere aantallen is de prijs lager. Bestellingen kunt u doen via onze website 
www.hermanstrategier.nl waarop u ook nadere informatie over Herman Strategier en zijn rijke muzikale 
arbeid kunt vinden.  
 
Herman Strategier Stichting 
 

Eucharistievieringen via de KRO/RKK 
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. Vooraf aan deze 
viering is er een geloofsgesprek. De eerstkomende viering is op zondag 10 mei waarin de zang wordt 
verzorgd door de Martens Cantorij o.l.v. Sjoerd v.d. Veen.  Frits Haaze bespeelt de beide orgels. 
 
Op zondag 14 juni worden de liturgische gezangen verzorgd door het Kathedrale Koor Utrecht o.l.v. Gerard 
Beemster. Wouter van Belle zal dan de beide orgels bespelen. Het Kathedrale Koor geeft op zaterdagavond 
13 juni om 19.30 een concert in de Martinuskerk. 
U bent welkom bij de vieringen en natuurlijk ook op het concert van 13 juni. 
 
Op zondag 3 augustus, 20 september en 29 november zijn er ook TV uitzendingen van de Mis vanuit de 
Martinus in Sneek. In de volgende punctum meer informatie over deze vieringen.  

 

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@bisdomgroningenleeuwarden.nl 

 

Vacatures 

Koor om é Nocht zoekt instrumentalisten (mei ús skynt de sinne altijd) 
Koor om 'e Nocht is een kerk/popkoor, opgericht in 1974 in Woudsend. Het koor telt ongeveer 20 leden, 
waarvan sommige al sinds het eerste uur actief!  
We zingen met veel enthousiasme en repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de RK kerk in 
Woudsend. Elk 3e weekend van de maand zingen we bij de viering en daarnaast hebben we af en toe nog 
een optreden. 
Onze dirigent is Luuk de Vries uit Harlingen en we worden begeleid door gitaar en dwarsfluit. Onze vaste 
gitarist heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen en daarom zoeken we een nieuwe gitarist(e). 
Lijkt het je leuk, kom vrijblijvend eens kijken en luisteren. Voor veel van onze liederen hebben we 2 
fluitpartijen, maar helaas slechts 1 fluitiste. Om er een nog mooier geheel van te maken zoeken we een 2e 
fluitist(e). Ook hier geldt: lijkt het je leuk, kom vrijblijvend eens kijken en luisteren. 
 Voor informatie kun je bellen met Janneke Bouma, telefoon: 0514-59198 

mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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Internationaal Gregoriaans Festival van Watou d.d. 13 tot en met 17 mei 
 
Hou je van 
• muzikale topensembles met een gedreven passie voor gregoriaans 
• fantastische jeugdkoren met gregoriaans als kernbagage 
• gregoriaans gebracht door religieuze gemeenschappen 
• enthousiaste en ervaren heren-en damesschola’s? 
  
Word je geboeid door 
• het pure gregoriaans en haar latere muzikale ontwikkelingen 
•            vreugdevol gregoriaans in een bedwelmende sacraliteit  
• gregoriaans in een unieke mondiale sfeer? 
  
En dit alles aangevuld met iets meer aardse accenten. Lust je soms graag een biertje van Watou?  En stel je 
de Vlaamse gezelligheid op prijs? Zo ja, dan kan je ongetwijfeld heel wat heerlijks beleven tijdens het 
Twaalfde Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. 
   
De  website biedt heel wat info:   www.festivalwatou.be    
Festival infolijn  00 32 57 388 267 (vast)  of 00 32 478 29 23 80 (gsm). 
  
En tenslotte, geef ons een duwtje in de rug; stuur deze mail door naar uw vriendenkring; het festival vindt 
tenslotte maar om de drie jaar plaats. Laat hen deze 2015-editie niet ontgaan. Ze zullen je er beslist 
dankbaar om zijn. 
  
Festival Watou, 
Bernard Deheegher. 

 
 
Lezing Mgr. Van den Hende over liturgische koormuziek in de liturgie van de Kerk  

 
Op vrijdag 28 november organiseerde de Tilburg 
School of Catholic Theology 
(http://www.tilburguniversity.edu/nl/over/school
s/theologie.htm) haar jaarlijkse Faculteitsdag met 
als thema ‘Liturgische Koormuziek’. Mgr. dr. Van 
den Hende was hoofdspreker. De 
bisschop van Rotterdam is 2e 

referent voor liturgie, tevens 
voorzitter van de subcommissie 
Kerkmuziek. Daarnaast is hij lid 
van de Nationale Raad voor 
Liturgie (NRL), met aandacht voor kerkmuziek. De 
inleiding van de bisschop kreeg als thema mee 
‘De plaats en het eigene van de liturgische 
koormuziek in de liturgie van de Kerk’.  
 
De middag opende met een pontificale 
eucharistieviering waarin kardinaal Eijk 
hoofdcelebrant was.  
 
 

 
Daarna volgde de openingslezing van Mgr. Van 
den Hende. De bisschop sprak over de plaats en 
het eigene van de liturgische (koor)muziek in de 
liturgie van de Kerk vanuit de documenten van 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), maar 
ging alvorens dat te doen in op het motu proprio 
‘Tra le sollicitudini’ van paus Pius X. Dit document 
over de muziek in de liturgie kwam uit op 22 
november 1903 (op het feest van Sint Caecilia). 
Paus Pius X benadrukte in dit document dat 
liturgische muziek een gewijd karakter moet 
hebben.  
Mgr. Van den Hende werkte dit daarna verder 
uit. Hij gaf onder meer aan dat gewijde muziek 
integraal onderdeel van de liturgie is en 
dienstbaar moet zijn aan het eigenlijke doel van 
de liturgie, namelijk de eer van God en de 
heiliging en opbouw van de gelovigen.  
Paus Pius X spreekt in zijn motu proprio van de 
actieve deelname (partezipazione attiva) van de 
gelovigen aan de (hoog)heilige geheimen en aan 

http://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie.htm
http://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie.htm
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het openbare en (hoog)heilige gebed van de Kerk. 
Die uitdrukking komt niet letterlijk terug in de 
constitutie over de liturgie Sacrosanctum 
Concilium van het Tweede Vaticaans Concilie. 
Deze spreekt wel over de deelname aan de 
liturgie als participatio actuosa (art. 14), wat in 
Nederlandse vertalingen wordt vertaald met 
actieve deelname.  
Bisschop Van den Hende: “Het gaat niet zozeer 
om een actieve deelname aan de liturgie in de zin 
van gewoon actief meedoen. Het gaat om een 
actieve deelname van de gelovigen op een 
andere, een diepere manier. Het gaat om een 
volledige, bewuste en actieve deelname aan de 
liturgie van de Kerk.”  
Het eigene van de liturgische muziek is vóór alles 
dat het bestemd is om in de Kerk dienstbaar te 
zijn aan de viering van de liturgie.  
 
Daarom is het nodig dat de gewijde muziek ten 
volle samenhangt met de teksten in de liturgie 
(zoals de heilige Schrift en de gebeden), de 
constitutie Sacrosanctum Concilium (art. 112) 
onderstreept dat de gewijde muziek gebonden is 
aan de woorden van de liturgie; dat de gewijde 
muziek op adequate wijze correspondeert met de 
riten en handelingen in de liturgie, en dat de 
gewijde muziek de onderscheiden momenten in 
de liturgie en het karakter van de verschillende 
tijden in het kerkelijk jaar op een goede manier 
weet te vertolken. Dit alles met het oog op het 

tweeledige theologische doel van de liturgische 
muziek, i.e., ‘de verheerlijking van God en de 
heiliging van de gelovigen’ (SC 112).  
De bisschop rondde af met een aantal korte 
opmerkingen over geloof. Wanneer koorleden 
inzicht hebben in de inhoud en betekenis van de 
liturgie en ook zelf groeien in hun verbondenheid 
met  Christus de levende Heer, stellen zij niet 
alleen hun stem maar ook hun (groeiende) geloof 
op persoonlijke wijze ter beschikking aan de 
geloofsgemeenschap die liturgie viert.  
Bisschop Van den Hende: “Gesterkt en toegerust 
mogen wij ons door de Heer laten zenden met de 
opdracht het evangelie te verkondigen in woord 
en daad, zodanig dat ook ons leven van alledag 
uiteindelijk een lofzang wordt voor de Heer in de 
concrete dienst aan onze naaste.” Met een 
verwijzing naar de woorden van paus Benedictus 
XVI uit de encycliek Deus Caritas Est (2006): 
“Eredienst zelf, eucharistische gemeenschap, 
omvat de werkelijkheid van zowel bemind 
worden als ook anderen op hun beurt liefhebben. 
Eucharistie die zich niet vertaalt in concrete 
beoefening van de liefde is ten diepste 
onvolledig” (art. 14). Bisschop Van den Hende: 
“Moge de liturgische muziek, met het gregoriaans 
voorop, de eredienst in onze Kerk steeds 
opnieuw verrijken tot verheerlijking van God en 
tot heiliging van de gelovigen” (Sacrosanctum 
Concilium, art. 112).  

Jubilarissen 
H. Antonius van Padua parochie 
Intermezzo koor van de geloofsgemeenschap H. 
Martinus te Sneek 
25 jaar mw. J. Altenburg-Nab 
25 jaar dhr. T.N. van der Zweep 
 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap 
H.Vitus te Blauwhuis 
26 jaar dhr. W. Altena 
46 jaar mw. N. Popma-Hoekstra 
50 jaar mw. M. Dooper-van der Meer 
50 jaar mw. M.Witteveen-Brandsma 
50 jaar mw. T. Hobma-de Boer 
50 jaar mw. M. van der Meer-Bootsma 
 
Burgum 
St. Maartenkoor van de parochie H. Martinus 
30 jaar mw. M. Hoekstra 
30 jaar mw. C. Hoff 
50 jaar mw. S. Zeinstra 

Drachten 
Cantemus Redemptorie koor van de parochie 
Goddelijke Verlosser 
55 jaar dhr. D.N.M. Staal 
 
H. Christoffelparochie 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Ludgerus te Sint Nicolaasga 
± 53 jaar  dhr. Y van der Wal 
 
De Goede Herder 
Gemengd koor van de geloofsgemeenschap H. 
Gerardus Majella te Emmen-Barger Oostenveld 
50 jaar dhr. H.B. Schulte 
 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap O.L. 
Vrouw Maria Onbevlekt Ontvangen te Erica 
60 jaar dhr. J.B. Maatje 
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H. Jacobus de Meerdere parochie 
Koor van de geloofsgemeenschap Maria Geboorte 
te Dronrijp 
25 jaar mw. J. Jorritsma-Voordewind 
25 jaar mw. M. Leijstra-Ludema 
25 jaar mw. M. Kingma-Buurman 
25 jaar mw. R. Jorna-de Jong 
41 jaar mw. L. v.d. Zweep-Veldman 
 
H. Kruis 
Willibrordkoor van de geloofsgemeenschap 
Willibrordus te Ter Apel 
25 jaar mw. A.E.M. Wisman-de Wit 
 
St. Caeciliakoor van de geloofsgemeenschap 
Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal 
40 jaar dhr. K. Breider 
50 jaar mw. H. Otten-Kwebeman 
50 jaar mw. C.W.A. Bonting-Poelma 
50 jaar mw. G.C. Herbers-Boelens 
50 jaar mw. C.M. Vroom-Winter 
 
H. Norbertusparochie 
RK Gemengd koor van de geloofsgemeenschap 
Maria ten Hemelopneming te Veendam 
25 jaar mw. J.M. Broek 
 
H.H. Petrus en Paulus 
Gemengd RK koor van de geloofsgemeenschap H. 
Johannes Apostel en Evangelist te Frederiksoord 
40 jaar mw. E.B.M. Lugtenberg 
60 jaar dhr. H.J.Mense 
 

St. Franciscuskoor van de geloofsgemeenschap H. 
Franciscus te Wolvega 
25 jaar dhr. H. Krikke 
40 jaar mw. R.H. Scheltinga-Prins 
40 jaar dhr. W.J. Wijngaard 
 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap H. 
Fredericus te Steggerda 
40 jaar mw. C.A.M. Veldman-Haning 
60 jaar dhr. J.R. Stegeman 
 
Steenwijksmoer 
St. Caeciliakoor van de parochie H. Franciscus 
25 jaar mw. H.A.J. Schlepers-Bakker 
50 jaar mw. M.J. Assen-Bosman 
50 jaar dhr. J.H. F. Belt 
 
Zalige Titus Brandsma parochie 
St. Franciscus dameskoor van de 
geloofsgemeenschap H. Franciscus te Bolsward 
25 jaar  mw. C.G. Bosma-de Jong 
40 jaar mw. M.C.M. Lotstra-Eg 
 
Sint Franciscus herenkoor van de 
geloofsgemeenschap H. Franciscus te Bolsward 
25 jaar  dhr. O. Brouwer 
50 jaar dhr. T. de Boer 
50 jaar dhr. W. Mulder 
50 jaar dhr. M. Bosma 
 
Het NSGV-bestuur feliciteert alle jubilarissen met 
hun jubileum. Dat u allen de lofzang nog lang 
gaande mag houden.  

 

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 

 
 

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
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Het bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden wenst u allen een 

Zalig Pasen! 
 

 
 

COLOFON 

Punctum 1 , 1e jaargang 2015. 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Ze verschijnt drie á vier keer per jaar 
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis. 
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 

Kopij voor nieuwsbrief nr. 2 van juni 2015 is 
welkom vóór 1 juni 2015 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@bisdomgroningenleeuwarden.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. 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 
 

 
 

mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.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
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Bijlagen muziek Folkert Binnema: deze zijn te vinden in de apart bijgevoegde pdf-
bestanden. 
 

 

 


