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Punctum 

 
Nieuwsbrief NSGV – Bisdom Groningen–Leeuwarden 

Nr. 3 – september 2015 – 1e jaargang. 

 

Anton Lukassen, ons nieuwe bestuurslid, stelt zich voor.  

 
“Jij hebt toch al een poosje orgelles? Kun jij zondag 
invallen, want onze dirigent/organist is ziek?” Zo is 
het allemaal begonnen… 1981, Ik was een jaar of 11 
en had inderdaad al een half jaartje orgelles gehad. 
Met knikkende knietjes en de akkoordnamen (C 
akkoord, F akkoord, G akkoord..) boven de 
muzieknootjes geschreven deed ik ‘mijn eerste 
keer’ in de Sint Franciscuskerk in Groningen. En bij 
die eerste keer is het niet gebleven. 
Ik heb in mijn tienerjaren in heel wat kerken in de 
stad Groningen missen begeleid, ondersteund door 
mijn vader die regelmatig meeging en veel 
bladmuziek heeft overgeschreven in een grote map, 
getransponeerd naar makkelijke toonsoorten, want 
dan kon ik het begeleiden met een C akkoord, F 
akkoord en G akkoord… 
Gaandeweg kom je, als beginnend organist, 
erachter dat niet alles te begeleiden is met die drie 
akkoorden. De overstap om les te nemen op de 
stedelijke muziekschool was dan ook een 
openbaring. Ook het begeleiden van een koor vergt 
oefening, én vertrouwen krijgen in je eigen kunnen. 
Ik heb die kans gekregen in mijn parochiekerk in 
Groningen, om elke maand één keer het koor te 
mogen begeleiden, waarbij de moeilijkheidsgraad 
van de missen gaandeweg opgevoerd werd. 
En dan ben je opeens volwassen. Een baan in het 
onderwijs in het verre Hoek van Holland zorgde 
voor een verhuizing naar het westen, en al snel ook 
daar weer een plaats gevonden op een orgelbank. 
Deze keer in de Sacramentskerk in Delft. Wat begon 
als een hobby was inmiddels uitgegroeid tot 
wekelijks de muziek verzorgen in een mis. Sinds 

2002 ben ik terug in het noorden en organist in de 
Gerardus Majellakerk in Emmen/Barger-Oosterveld. 
Ook daar probeer ik mij nuttig te maken voor de 
parochie door het orgel te bespelen en het koor te 
begeleiden. Omdat het C akkoord, F akkoord en G 
akkoord, al dan niet majeur of mineur, toch de basis 
bleven van mijn manier van orgelspelen heb ik de 
kans benut om in 2014 via de NSGV de basiscursus 
kerkelijk orgelspel te volgen. Dankbaar voor de 
kansen die ik heb gekregen om mijn orgelspel te 
verbeteren heb ik mij nu ook aangemeld voor een 
bestuursfunctie binnen de NSGV. Ik hoop ook daar 
mijn steentje te kunnen bijdragen aan goede 
kerkmuziek. 
 
Anton Lukassen 
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Woord van de redactie 

Beste lezer, 
We hebben de 'cucumeris tempore' wel zo'n beetje achter ons liggen (komkommertijd, vertaling met 
behulp van Google Translate, zelf ben ik geen Latinist). Ik hoop dat de zomer u de gewenste rust heeft 
gebracht en hopelijk nieuwe inspiratie om weer een heel jaar vol te zingen, te musiceren en/of te dirigeren.  
Dat de zomerperiode een tijd van rust is blijkt gelukkig niet uit de nieuwe Punctum: er is weer de nodige 
aandacht besteed aan diverse artikelen: interessante bijeenkomsten, cursusaanbod, een orgelzetting, een 
(ingekort) verslag van een lezing om het 'Klein Graduale' onder de aandacht te brengen. Veel vloeit voort 
uit de pennen van de bestuursleden. Natuurlijk zien we graag bijdragen van koren, dirigenten en 
organisten. De Punctum is immers niet alleen een uitgave voor éénrichtingsverkeer, maar een manier om 
met elkaar te communiceren over kerkmuziek. En communicatie is een zaak van twéérichtingen!  Want: 
laat ons weten voor wie we dit doen en meer nog: geef ons aan waar uw kerkmuzikale pijnpunten liggen. 
Hoe beter we weten waar u aandacht voor wilt vragen, des te gerichter kunnen we naar antwoorden 
zoeken. Veel leesplezier gewenst. 
Jos Manshande  Eindredacteur Punctum 
 

Een nieuw bestuurslid 

Het NSGV-bestuur heeft een nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen, namelijk de heer Anton Lukassen uit 
Emmen. Dit betekent dat het bestuur niet meer alleen uit bestuursleden uit het Friese bestaat, maar ook 
uit Drenthe. Wij heten hem van harte welkom in ons bestuur en vertrouwen op een goede samenwerking. 
Op de 1e pagina van deze Punctum heeft Anton zich aan u voorgesteld.  
Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden. 
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Responsmeting!!!! 
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 
e-mail. Waar dit voorheen veelal rechtstreeks naar individuele emailadressen werd verstuurd zijn door de 
samenvoeging van parochies 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 e-mail 
ontvangt. Daarom ons dringende verzoek: 
 
STUUR EEN EMAILBERICHT met uw gegevens (en ook bij welke parochie u hoort) 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 
 

Basiscursus gregoriaans voor dirigenten 
Er zijn in ons bisdom veel dirigenten actief. Veelal zal het repertoire bestaan uit kerkmuziek gecomponeerd 
in het moderne notenschrift: in een vaste verhouding van nootlengten. Gelukkig wordt nog steeds her en 
der regelmatig gregoriaans gezongen. Omdat dit een andere manier van dirigeren en zingen vraagt, op het 
ritme van de tekst, organiseert het bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden een cursus op dit 
gebied. De cursus is bedoeld voor hen die als dirigent vaardigheid willen krijgen in het leiden van de 
gregoriaanse zang. Aan de orde komen o.a.: notatie van het gregoriaans, solfège, diverse muzikale vormen 
in het gregoriaans, uitspraak van het kerklatijn, interpretatie en uitvoeringspraktijk van het gregoriaans, 
liturgie en stemvorming. De cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten, plaats en data zijn in overleg met de 
cursusleider. Cursusleider is de heer Mark Heerink. 
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 voorjaar van 2016 te laten starten. Het minimum aantal 
cursisten is 8. Kosten: € 250,00 per deelnemer. Aanmelding kan door een emailbericht naar: 
l.winter@bisdomgl.nl te sturen 
Voor informatie over de cursusleider Mark Heerink verwijzen wij u graag naar zijn internetpagina: 
www.markheerink.nl 

 

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 voorjaar van 2016 te laten starten. Het minimum (en tevens 
maximum) aantal cursisten is 5 per niveau en groep. Kosten: € 350,- per deelnemer + een zelfde bijdrage 
van de parochie(s) waar de deelnemer organist is.  
Aanmelding kan door een emailbericht naar: l.winter@bisdomgl.nl te sturen 
Voor informatie over de cursusleider Mark Heerink verwijzen wij u graag naar zijn internetpagina: 
www.markheerink.nl 

mailto:josmanshande@gmail.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.markheerink.nl/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.markheerink.nl/
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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 Michaëlkerk 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 € 50,00 per deelnemer.  
 

 
Aanmelding bij het bisdomsecretariaat: 
l.winter@bisdomgl.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. 
Heeft u wel belangstelling voor deze cursus maar 
woont u niet in de regio rond Emmeloord, ook 
dan nodigen wij u uit zich aan te melden. We 
zoeken dan naar een andere geschikte locatie. 
 
Bestuur  NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden 
 

In memoriam Henk Limberger. 
Wij ontvingen het droevige bericht dat op zaterdag 18 juli 2015 Henk Limberger geheel onverwacht op 71-
jarige leeftijd is overleden. 
Henk maakte gedurende tien jaar – vanaf 2003 – deel uit van het NSGV-bestuur in het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Eerst vertegenwoordigde hij de provincie Groningen in het bestuur, na zijn verhuizing naar 
Assen deed hij dat voor de provincie Drenthe. 
Na een leven vol met koorzang ten dienste van de liturgie meende hij nog wel wat te kunnen betekenen 
voor de organisatie rond de kerkmuziek, zo kwam hij destijds binnen. ‘Ik zeg wat minder, maar doe wat 
meer!’, waren herhaaldelijk zijn woorden. 
Henk was inderdaad een man van weinig woorden. Op de bijeenkomsten had hij niet het hoogste woord, 
bij voorkeur maar wat kort door de bocht. Ook schriftelijk had hij niet veel te vertellen: In Punctum vonden 
wij maar één keer een bestuurlijk verhaal van zijn hand. Zijn kracht lag in de organisatie: vele kilometers 
van zijn autowielen liggen in het Groningse en Drentse land voor de contacten met koren, korenbijeen-
komsten en cantorcursussen. ‘De muziek in de liturgie moet altijd doorgaan, door wie dan ook’, zo zei hij. 
Hij heeft nu de weg naar de eeuwige lofzang gevonden. Hij ruste in vrede. 
 
Wil Jongma 
 

Maak kennis met de 'Zangen van zoeken en zien' 

In 2013 is op initiatief van het VERBEEKFONDS het Project Oecumenische liedbundel 
gestart. Op zaterdagmiddag 10 OKTOBER 2015 is het zover en vindt van 15:00 uur tot 17:00 
uur in de Martinikerk in GRONINGEN de presentatie plaats van 'ZANGEN VAN ZOEKEN EN 
ZIEN'. Een tiental koren werkt hier aan mee en HUUB OOSTERHUIS krijgt het eerste 
exemplaar overhandigd. De toegang is GRATIS en u bent van harte WELKOM.  
  
Op steeds meer plaatsen vieren mensen liturgie op een andere wijze dan de officiële kaders 
die de kerken aangeven. Niet alleen in ecclesia of basisgroepen, maar ook in reguliere 

gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak een meer op mens en maatschappij betrokken 
geloofsbeleving en liturgie, een VERNIEUWING IN TAAL EN IN MUZIEK. Voor zulke vieringen is de laatste 
decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Dit werk is vaak ongepubliceerd of 
alleen beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest 
bruikbare van deze liederen BREED TOEGANKELIJK te maken. 'Zangen van zoeken en zien' geeft een rijk en 
gevarieerd en vernieuwend repertoire van ruim 750 LIEDEREN van en voor vierende mensen. Deze bundel 
is een belangrijke aanvulling op bestaande liedboeken. De liedbundel is leverbaar vanaf 1 oktober a.s., 
kost € 25,00 en is ondermeer verkrijgbaar via UITGEVERIJ KOK: www.kok.nl  

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.kok.nl/


 

Korenmiddag-/ochtend in Ter Apel niet doorgegaan 

Op 12 september 2015 zou er een korenmiddag/-ochtend in Ter Apel plaatsvinden. Er hadden zich 3 koren 
aangemeld. Helaas trok één van de koren zich terug, waardoor er 2 koren overbleven. Het bestuur van de 
NSGV heeft daarop besloten om de dag niet door te laten gaan. Heel erg jammer voor alle betrokkenen. 
Het bestuur gaat bekijken hoe ze dit in het vervolg vorm gaat geven. 
Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden 

Informatie over bladmuziek  
Orgelbegeleidingen Halleluja’s 
In de GvL zijn als alleluja-antifonen veel acclamaties uit de Wisselende Gezangen voor het Liturgisch Jaar 
opgenomen. De te bestellen bundel is een ongewijzigde herdruk van die acclamaties (WG 501-544). In deze 
bundel vindt u onder andere de begeleidingen van GvL 241 tot en met GvL 258 en GvL 263. Deze alleluja’s 
worden regelmatig gebruikt in de vieringen. Kosten zijn € 14,65 (exclusief verzendkosten).  
 
Orgelbegeleidingen van het Gregoriaans  
Er zijn verschillende uitgaven die u in staat stellen om gregoriaans te begeleiden, veel is echter niet meer te 
leveren.  De begeleidingen die wèl leverbaar zijn, zijn verzorgd door l'abbé Ferdinand Portier, een van de 
monniken van Solesmes. De genoemde kosten zijn exclusief verzendkosten.  
 
Het Graduale Romanum comitante organo is in drie delen verschenen:  
Deel 1 de belangrijkste feesten als Kerstmis, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Allerheiligen, enz.. (172 
pagina's). Kosten € 43,70 
Deel 2 de zondagen van de advent en van Pasen (196 pagina's). Kosten € 47,50 
Deel 3 de gewone zondagen (272 pagina's). Kosten € 55,25 
 
Liber cantualis comitante organo (73 pagina's):  Kosten € 32,15  
De inhoud van de Liber Cantualis is als volgt:  
Missa Primitiva (Kyrie XVI, Gloria XV, Alleluia, Credo I, Sanctus XVIII, Post consecrationem, Ad Orationem 
dominicam, Agnus Dei XVIII en Ad dimittendum populum) 
Cantus in ordine missae occurentes (Asperges me, extra tempus paschale en Vidi aquam, tempore paschali)  
Missa I: Lux et origo ; Missa IV: Cunctipotens genitor Deus ; Missa VIII: De angelis :  
Missa IX: Cum iubilo : Missa XI: Orbis factor : Missa XVII: Adventus & Quadragesimae (waarin ook Credo III)  
Missa Pro Defunctis  
Cantus varii (38 gezangen als Adoro te, Alma Redemptoris Mater, Ave Maria, Ave verum, Laudate 
Dominum, Magnificat, Puer natus, Regina caeli, Salve Regina, Tantum ergo, Te Deum, Ubi caritas, Veni 
Creator enz.  
 
Deze muziek kan worden besteld bij:  
Musikal Spezial / Edition Ferrimontana / Annie Bank Edition 
Am Pfahlgraben 5 
D-61239 Ober-Mörlen (Duitsland). 
Telefoon: +49 (0) 6002 930477 
E-mail: info@musikalspezial.de   of info@anniebank.nl  
Websites: http://musikalspezial.de/  en http://www.anniebank.nl 
 
Correspondentie graag in het Engels of Duits. 
 
Websites van Annie Bank Edition: www.anniebank.nl; www.excellentmusic.nl: www.koormuzieknet.nl 

 

Choral Evensong in de Pauluskerk in Emmen op 8 november 2015 om 16.00 uur. 
 Op zondagmiddag 8 november zal in de Pauluskerk aan de Meerstraat in Emmen een Choral Evensong 
plaatsvinden, verzorgd door het Martini Jongenskoor uit Sneek, onder leiding van Hoite Pruiksma. Dit ter 
gelegenheid van het éénjarig bestaan van de gefuseerde Goede Herderparochie Emmen-Erica.  
 

http://www.anniebank.nl/
http://www.excellentmusic.nl/
http://www.koormuzieknet.nl/
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Klein Graduale: propriumzang terug in de parochie?!  

 

Inleiding: De zang van het proprium – de antifonen 
en psalmen bij de intrede, de bereiding van de 
offergaven en de communie – is in parochies lang 
weggeweest en steeds vervangen door liederen. 
Een nieuw te verschijnen zangbundel plaatst de 
propriumzang weer in het centrum van de 
parochieliturgie. Steven van Roode, samensteller 
van dit Klein Graduale, licht toe hoe de 
Nederlandstalige gezangen uit de bundel 
geïnspireerd zijn op het gregoriaans en hoe u ze in 
uw parochie kunt gebruiken. 
 
Artikel: Na het Tweede Vaticaans Concilie is in ons 
land het gebruik van de volkstaal toegestaan. Dat 
heeft ook zijn weerslag gehad op de liturgische 
zang. Voor de gregoriaanse antifonen en psalmen 
bij de intrede, de bereiding van de offergaven en de 
communie (dat is wat we het proprium noemen) 
waren in de jaren zestig niet direct Nederlandstalige 
tegenhangers beschikbaar. Men nam vooral zijn 
toevlucht tot wat men kende van de gelezen mis: 
het zingen van liederen. Daarmee is de geestelijke 
rijkdom en diepgang van het proprium voor veel 
gelovigen verloren gegaan. De stem van de 
geïnspireerde teksten van de Schrift, vooral de stem 
van de psalmen, die in het gezongen proprium tot 
klinken komt, is in de liturgische praktijk veelal 
verstomd geraakt. 
 
Hoe kun je de antifonen en psalmen als gebeden 
Woord van God weer terug brengen in de zondagse 
parochieliturgie? Een dergelijk herstel zou gestoeld 
moeten zijn op drie pijlers: beschikbaar 
bronnenmateriaal, liturgiecatechese en concrete 
plekken waar het beoogde in de praktijk wordt 
gebracht.  
Het Klein Graduale is een bundel met eenvoudige 
Nederlandstalige antifonen bij de intrede, bereiding 
van de offergaven en communie gebaseerd op de 
teksten en melodieën van het Graduale simplex. 
Daarnaast bevat het een complete serie 
antwoordpsalmen voor zon- en feestdagen en een 
volledig gezongen Orde van de Mis. Deze bundel is 
bedoeld voor de liturgische praktijk in kleinere 
kerken. 
Wil het bronnenmateriaal – een verzameling 
gezangen – kunnen bijdragen aan een herstel van 
het gebruik van het proprium in de bestaande 
liturgische praktijk, dan moet er met verschillende 
aspecten rekening worden gehouden. Ik noem er 
drie: gebruik van de volkstaal, zingbaarheid en 
toegankelijkheid van de uitgave.  

Waarom de volkstaal? We moeten eerlijk erkennen 
dat het Latijn en het gregoriaans in afnemende 
mate gebruikt worden. Een nieuwe opleving van het 
proprium kan daarom alleen daar beginnen waar de 
parochies nu zijn: bij het gebruik van de volkstaal. 
Maar het gregoriaans kan wel een bron van 
inspiratie vormen voor de toonzettingen. De Kerk is 
daar zelfs heel duidelijk over: muziek die de geest 
van echte gewijde muziek ademt vindt zijn 
grondslag in het gregoriaans, een compositie draagt 
een des te meer gewijd en liturgisch karakter 
naarmate het het gregoriaans meer benadert in 
bouw, opvatting en klank. Het gaat er niet om de 
gregoriaanse zang te kopiëren, maar de componist 
moet ervoor zorgen dat de nieuwe muziek 
doordrenkt is van dezelfde geest die het 
gregoriaans heeft doen ontstaan. Het maakt het 
componeren van gewijde muziek tot een 
godsontmoeting, tot gebed. Componeren in de 
geest van het gregoriaans betekent: iets nieuws 
scheppen; het betekent: woord en toon elkaar laten 
vinden met behulp van de modale elementen en 
klanken uit de gregoriaanse traditie. 
 
Wat de zingbaarheid betreft dient rekening 
gehouden te worden met de liturgische realiteit in 
veel parochies: kleine gemeenschappen met vaak 
beperkte muzikale middelen. De gezangen uit het 
Graduale simplex zijn daarom een veilige keuze om 
als bron te dienen voor de teksten en toonzettingen 
van een eerste verzameling propriumgezangen in 
de volkstaal. Het Klein Graduale is de eerste 
Nederlandstalige bewerking van dit Graduale 
simplex. 
 
Wat de verstaanbaarheid betreft is een licht 
versierde syllabische stijl van belang. Het komt erop 
aan om een goed evenwicht te vinden tussen aan 
de ene kant een syllabisch grondmotief waarin de 
natuurlijke zinsmelodie en de grammaticale 
heffingen gevolgd worden en aan de andere kant 
het gebruik van neumatische gedeelten om 
bepaalde woorden te accentueren. Beginpunt dient 
daarbij altijd te zijn: het op je laten inwerken van 
theologische inhoud van de tekst die getoonzet gaat 
worden, een biddende lezing van waaruit duidelijk 
wordt welke woorden en zinswendingen om 
muzikaal reliëf vragen. 
 
Een kort voorbeeld ter illustratie. De intredezang 
van kerstmis uit het Graduale simplex is genomen 
uit Psalm 2: “Dominus dixit ad me: Filius meus es 
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tu”. In het laatste gedeelte kan in principe ieder 
woord de nadruk krijgen. ‘Filius’ om het zoonschap 
van Jezus aan te geven. ‘Meus’ om duidelijk te 
maken dat Jezus uit de Vader voortkomt. Of ‘tu’ om 
te laten zien dat het Jezus is die Zoon van God is. De 
gregoriaanse antifoon legt het accent echter met 
een subtiele podatus op het woordje ‘es’. “Gij zijt 
mijn Zoon.” Daarmee wordt het ‘zijn’ van de Zoon 
onderstreept, dat wil zeggen de goddelijkheid van 
Jezus, zijn gelijkheid aan Hem-die-is. Hier licht op 
een prachtige manier het mysterie van de 
menswording van God op. De antifoon laat ons 
weten dat het bij deze liturgische gelegenheid – de 
geboorte van de Heer – dáárom gaat: het is God zelf 
die is afgedaald, ons in de gedaante van een kind 
heeft opgezocht om ons nabij te zijn. Het gaat hier 
blijkbaar om een universele lezing, want ook in de 
antifoon met dezelfde tekst uit het Graduale 
Romanum ligt het muzikale accent op ‘tu’. Bij het 
toonzetten van de Nederlandse tekst van deze 
antifoon zou idealiter dezelfde gedachte door 
moeten klinken door in de muziek het woordje ‘zijn’ 
op een of andere manier subtiel te onderstrepen. 
Ik wil met dit voorbeeld duidelijk maken dat je je bij 
de biddende lezing van de tekst van de antifoon 
best mede mag laten leiden door de manier waarop 
de componist van de gregoriaanse melodie zijn 
lectio divina destijds in klank heeft vervat. Je zou 
kunnen zeggen dat het gregoriaans ons een 
hermeneutiek van de liturgische tekst aanreikt waar 
we eigenlijk maar moeilijk aan voorbij kunnen gaan. 
Componeren in de geest van het gregoriaans 
betekent dus niet alleen gebruik maken van het 
gregoriaanse muzikale idioom, maar betekent ook 
aansluiten bij de rijke traditie van het verstaan van 
liturgische teksten die in het gregoriaans tot 
uitdrukking komt.  
 
De eenvoudige antifonen uit het Graduale simplex 
kenmerken zich door het gebruik van type-
melodieën (waarbij op één melodie verschillende 
teksten getoonzet kunnen worden) en het gebruik 
van centonisatie (waarbij verschillende 
kenmerkende melodische formules bij elkaar 
gevoegd worden). Door goed te kijken hoe flexibel 
het gregoriaans met deze type-melodieën omgaat 
bij verschillende Latijnse teksten en hoe het precies 
bij centonisatie de melodische formules inkort of 
verlengt bij een wisselend aantal lettergrepen kun 
je dezelfde technieken op Nederlandse teksten 
gaan toepassen. Door zo op zoek te gaan naar 
gemeenschappelijke kenmerken van antifonen uit 
het gregoriaanse repertoire voorkom je dat je de 
gregoriaanse antifoon die als uitgangspunt dient 

voor een Nederlandstalige compositie helemaal op 
zichzelf gaat beschouwen en sommige melodische 
wendingen misschien onnodig precies overneemt. 
In de antifonen uit het Klein Graduale hoor je al 
deze type-melodieën en melodische formules 
duidelijk terug, terwijl toch ook rekening is 
gehouden met de eigen aard van de Nederlandse 
taal. Wat het ritme betreft is het voor de 
voordracht van de tekst van belang dat zinnen die 
duidelijk één geheel vormen ook in één vloeiende 
lijn dóór gezongen worden. 
 
Tot slot de toegankelijkheid van uitgaven van de 
propriumgezangen: dat de composities gemakkelijk 
in een parochie gebruikt kunnen worden door de 
gezangen slim uit te geven. Een handzame bundel 
die zo in de kerkbank kan liggen? Bij het Klein 
Graduale heb ik speciaal gelet op de manier waarop 
ik het hele corpus gezangen wilde ontsluiten voor 
gebruik in kleinere geloofsgemeenschappen. Dat 
heeft geleid tot een relatief goedkope bundel met 
daarin alle gezangen voor de mensen in de kerk, 
inclusief een gezongen Orde van de Mis. Daarnaast 
zijn alle toonzettingen nu al via de website 
www.kleingraduale.nl te bekijken en enkele ook 
online te beluisteren. De composities (dat wil 
zeggen: de muziek, niet de tekst natuurlijk) zijn via 
een Creative Commons licentie copyright vrij. 
 
Bij het gaan gebruiken van Nederlandstalige 
propriumgezangen in de geest van het gregoriaans 
is het volgens mij van belang stap voor stap de 
mensen mee te nemen in de geestelijke rijkdom die 
deze gezangen te bieden hebben: te beginnen met 
een enkel gezang bij de intrede en de betekenis van 
de tekst voor de liturgie van de dag uitleggen in het 
openingswoord of de homilie én tegelijk aansluiten 
bij de huidige liturgische zangpraktijk van de 
parochies. Dat betekent: actief, maar ook met 
pastorale gevoeligheid de propriumgezangen 
introduceren. Ook voor koren en cantores is het van 
belang niet overhaast met iets onbekends te 
beginnen. Gezangen met een vrij ritme en het 
psalmodiëren vragen om een zangtechniek die je je 
echt eigen moet maken, zeker als je gewend bent 
aan het zingen van metrische muziek. 
 
Ik hoop dat duidelijk is geworden welke 
uitgangspunten ik heb gebruikt bij het samenstellen 
van het Klein Graduale en de op gregoriaans 
geïnspireerde Nederlandstalige gezangen. 
 
(Ingekorte versie van de lezing, gehouden door 
Steven van Roode op 18 januari 2015 te Asten.) 



 

Orgel Oude Pekela gerestaureerd. 
Op zondag 10 mei jongstleden is, na jaren van stilzwijgen, het gerestaureerde C.B. Adema orgel in de 
Willibrorduskerk van Oude Pekela weer plechtig in gebruik genomen. Sinds 1984 waren er al plannen om 
het orgel te restaureren, maar pas in november 2013 is het orgel uit de kerk genomen en zorgvuldig 
gerestaureerd door 'Adema's kerkorgelbouw sinds 1855'.  
In het najaar van 2014 is begonnen met de heropbouw in de kerk. 
 
Het orgel is een éénmanualig instrument, oorspronkelijk gebouwd in 1888, voor de oude kerk. In 1898 is 
het orgel overgeplaatst naar de toen nieuwe kerk aan de Feicko Clockstraat, waarbij het pijpwerk verdeeld 
is over twee kasten aan weerszijden van het venster in de toren. Opvallend is dat de speeltafel van dit orgel 
vrijstaand is, zeldzaam voor de Friese tak van de firma Adema. Bij de jongste restauratie is de dispositie 
uitgebreid met een Trompet 8' Ook is de windvoorziening en het pijpwerk grondig hersteld. 
 
De dispositie van het orgel: C.B. Adema en Zoon te Leeuwarden, 1888 
Tractuur: Mechanisch, sleepladen. 
Manuaalomvang: C-f3 
Pedaalomvang: C-c1 
Manuaal: Bourdon 16' (gedeeld), Prestant 8', Holfluit 8', Fernfluit 8' (vanaf fis), Viola 8', Prestant 4', Fluit 
Harmonique 4', Kwint 3', Woudfluit 2', Trompet 8' (2014) 
Pedaal: Aangehangen. 
Speelhulpen: Twee combinatiepedalen. 
 
Bronnen:  
www.orgbase.nl,  
http://www.adema-kerkorgelbouw.nl/projecten/page141/oudepekela_willibrordus.html 
http://www.heiligenorbertusparochie.nl/oude-pekela/oude-pekela-nieuws/832-restauratie-adema-orgel-
oude-pekela-1888-1898 
foto's: Michiel van 't Einde (via www.orgbase.nl). 
Dank voor de medewerking van de heer Van ’t Einde voor het mogen plaatsen van zijn foto’s bij dit artikel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orgbase.nl/
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Dag van de Kerkmuziek in kader Floris van der Puttjaar 

De componist Floris van der Putt is van grote betekenis voor de liturgische muziek in ons land. Vandaar 
dat de stichting Floris van der Putt met een Dag van de Kerkmuziek parochies en andere religieuze 
gemeenschappen oproept om waar mogelijk composities van zijn hand uit te voeren in het weekend van 
21 en 22 november 2015.  

De stichting heeft een lijst samengesteld met suggesties voor liturgische composities voor het weekend van 
21 en 22 november, het laatste van het kerkelijk jaar; in de RK Kerk wordt dan het feest van Christus Koning 
gevierd. Dit feest valt dit jaar samen met de gedenkdag van de patroonheilige van de kerkmuziek, Sint-
Caecilia. Veel kerkkoren en muziekgezelschappen vieren dit weekend het jaarlijkse Caeciliafeest. Om haar 
te gedenken is er ook een lied dat Floris van der Putt ter ere van haar schreef, aan de suggesties 
toegevoegd. Zie hieronder voor de lijst met suggesties voor gezangen. 

Suggesties gezangen voor 21-22 november  Dag van de Kerkmuziek 2015 

Christus Koning Jaar B Daniël 7,13-14; Ps 93; Openb 1,5-8; All. Mc 11,10; Joh 18,33b-37 

   TITEL VINDPLAATS PARTITUUR 

Markusmis - Vaste gezangen (incl. zegenbede) GvL 221-231-291-331-341; PP 19-36-65-85; LB 299c-404c-408c 

Geloofsbelijdenis (Markusmis) MB 37-38; GvL 271 
 

Servaasmis - Vaste gezangen 
  In de naam van de Vader - Openingsritus GvL 201 Uit: Altaarmissaal NRL p. 1371 

Broeders en zusters, belijden - schuldbelijdenis GvL 226 Uit: Altaarmissaal NRL P. 1372 

Wat is de mens, wat zijn de dagen GvL 542 Uit: In vuur en vlam 

Wijs mij de weg - Psalm 16 PP 361 Uit: Psalmen en Antifonen 

Stervend hebt Gij de dood ontwapend - naar Psalm 67 MB 34-36 
 

Halleluja. Komt, gezegenden van mijn Vader WG 544 Uit: Mis voor de overledenen 

Alleluia! Gods woord ligt niet in de hemel PP 161 
 

Heer onze God, wij bidden U - Acclamatie Voorbede GvL 361; PP 60; LB 367e 
 

Voor alle arme mensen - Voorbede PP 64 Uit: Uit vele monden 

Mijn dankoffer - Offerandegezang naar Psalm 116 
 

Muziekbijlage Gregoriusblad maart 2015 

De Heer zij met u… - Prefatie GvL 281 uit: Nederlandse prefaties met muzieknotatie p. 23-24 

Uw Naam, Heer, zij geprezen - Acclamatie MB 207; GvL 301a 
 

In de kracht van de heilige Geest  - Acclamatie MB 208; GvL 301b 
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood - Acclamatie Euch. Geb. GvL 302 
 

Laten wij bidden tot God - Onze Vader GvL 321 met Embolisme en Vredewens in:  Altaarmissaal NRL 

De Heer zij met u… - Wegzending en Zegen GvL 341 Uit: Altaarmissaal NRL 

Aan U zij alle eer MB 281; GvL 393 Uit: Modellen… NRL 

Niemand leeft voor zichzelf GvL 501; PP 292; LB 961 
 

Christus heeft voor ons geleden PP 177 begeleiding zie: Uit uw hemel 

Gloria-hymne Nu worde uw machtige naam verheerlijkt niet Sint-Jansliederen (komt beschikbaar) 

Nu al eeuwenlang geleden 
 

Uit: In vuur en vlam 

Standvastig houden wij wacht MB 39-40; GvL 634 
 

Wij hebben voor u gebeden GvL 654; PP 353 Uit: In vuur en vlam 

Aeterne Rex 
 

klik hier voor de partituur  

Van Caecilia 
 

De Brembos (digitaal beschikbaar) 

   Voor de aangegeven psalm voor deze zondag verwijzen we nog naar Koning is onze God (GvL Ps. 93),  

een compositie van Maurice Pirenne, leerling van Floris van der Putt. 
 

http://florisvanderputt.nl/files/aeternerex.pdf
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Oecumenische Muziek Vespers in de Salvatorkerk Groningen 
Als nieuw initiatief vinden in de Salvatorkerk aan de Hora Siccamasingel in Groningen Zuid het komend 
seizoen op bijzondere momenten in het jaar Vespervieringen plaats waarin afwisselend verschillende stijlen 
kerkmuziek centraal staan. Het is een oecumenisch initiatief van professionele musici en de Salvatorkerk. 
 
Kerkmuziek speelt een belangrijke bindende rol. Elke Vespers kent een eigen thema en een daarbij passend 
muzikaal karakter. Telkens wordt medewerking verleend door een koor met instrumentale begeleiding. 
Voorganger is pastor Arjen Jellema. 
 
Meewerkende koren zijn: P arochiekoor Vocare, de Cantorijen van de Nicolaïkerk uit Appingedam en Op de 
Helte uit Roden, het Russisch Byzantijns Koor Musica Son, de Schola Gregoriaans Groningen; en het Vocaal 
Ensemble Kerkmusici Noord-Nederland, onder meer bestaande uit de professionele kerkmusici die dit 
initiatief ondersteunen. 
 
De Vespers zijn vrij toegankelijk; er is een collecte bij de uitgang. 
 
De eerste Vesperviering is op zondagmiddag 4 oktober om 16.30 uur in de Salvatorkerk. (Wanneer u deze 
punctum ontvangt is deze dag al geweest, maar er volgen nog een aantal vespers).  Hieronder de data. 
 
De data van de Vespers in het seizoen 2015-2016 

1. Zondagmiddag 13 december 2015 om 16.30 uur – Advent Vespers 
Schola Gregoriaans Groningen o.l.v. Ton Tromp 

 
2. Zaterdagavond 9 januari 2016 om 19.00 uur – Simeon Vespers 

 Cantorij Op de Helte uit Roden o.l.v. Ardaan Dercksen 
 

3. Zondagmiddag 14 februari 2016 om 16.30 uur – Veertigdagentijd Vespers 
Russisch Byzantijns Koor Musica Son o.l.v. Cas Straatman 

 
4. Zaterdagavond 2 april 2016 om 19.00 uur – Paastijd Vespers 

Cantorij Nicolaï Kerk uit Appingedam o.l.v. Vincent Hensen 
 

5. Zondag 29 mei 2016 om 16.30 uur – Maria Vespers 
Vocaal Ensemble Kerkmusici Noord-Nederland o.l.v. Chris Fictoor 

 
6. Zaterdagavond 18 juni 2016 om 19.00 uur – Hooglied Vespers 

 Koor: Leden van deelnemende koren o.l.v. Chris Fictoor 
 
Informatie bij: 

- Chris Fictoor (muziek); c.w.a.fictoor@gmail.com; 06-53799635 
- Gea Ettema (organisatie); klinker.vdveen@ziggo.nl; 050 - 5014390 

 

Orgelzetting bij “Wij groeten U, o Koningin”, GvL 555 

Graag presenteer ik een nieuwe orgelzetting bij dit geliefde lied. De melodie is een 17e -eeuwse bewerking 
van de middeleeuwse hymne ‘Salve Regina Coelitum’. Het voorspel presenteert de toonsoort en delen van 
de melodie en maakt de puls waarop het lied gezongen mag worden voelbaar, bij voorkeur niet te 

langzaam:    = 120. 
In de orgelzetting heb ik bewust niet de melodie geciteerd: In de praktijk kun je dat bij de eerste strofe wel 
doen, bijvoorbeeld driestemmig: Je speelt dan de bas en tenor in de linkerhand en de melodie met de 
rechterhand, bij voorkeur met een andere klankkleur. Bij de volgende strofe kan de orgelzetting zoals hier 
genoteerd gespeeld worden, zodat een weldadige vijfstemmige samenklank ontstaat. Veel plezier bij het 
musiceren!          Ulbe Tjallingii 

mailto:c.w.a.fictoor@gmail.com
mailto:klinker.vdveen@ziggo.nl
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Documentatie Nederlands- en Latijnstalige Kerkmuziek (DONEK) 
ontwikkeld door de NSGV 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


LITURGISCH REPERTOIRE OPSPOREN VOOR ELK TYPE 
 LITURGIEVIERING  
NEDERLANDS, LATIJN(!) EN ANDERE TALEN  
DONEK 3 MAANDEN GRATIS  
 
                                        

 

 D O N E K 

  
 DONEK staat voor Documentatie Nederlands- en Latijnstalige Kerkmuziek en is 

ontwikkeld door de NSGV.  

 DONEK is een programma op internet waarmee alle Nederlandstalige eenstemmige en 
meerstemmige liturgische muziek kan worden opgezocht.  

 Vanaf 2016 kan er naast Latijn ook anderstalige muziek worden opgezocht met een 

link om deze meteen gratis te downloaden!  

 In DONEK vind je alle gezangen voor elk type liturgieviering op zon- en feestdagen; 
weekdagen; aansluitend bij leesroosters, Bijbelteksten of diverse thema’s.  

 DONEK geeft alle denkbare informatie over ruim 25.000 titels, waaronder uitgevers, 
begeleidingen, meerstemmige bewerkingen, componisten enz. geschikt voor elk type 
koor en iedere denkbare bezetting.  

 In DONEK vind je bij veel titels ook het geluidsvoorbeeld.  

 DONEK is bedoeld voor r.-k. en p.k.n.  

 
 

DONEK kost € 25,00 per jaar  
Een abonnement afsluiten kan individueel maar ook per parochie of gemeente. Stuur een 
bericht naar ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: 
“abonnement DONEK”.  
 

EERST DONEK GRATIS PROBEREN?  
Stuur een bericht naar ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de 
mededeling: “3 maanden gratis DONEK”. Je ontvangt een toegangscode die 3 maanden 
functioneert.  

Meer info op www.donek.nl of www.nsgv.nl 

 

http://www.nsgv.nl/
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Kom en zing! Maar hoe? 
Veel parochies en musici hebben hem al aangeschaft: de nieuwe kinderzangbundel Kom en zing! die op 30 

mei jl. is verschenen. Misschien vragen zij zich nu af: Hoe 
kunnen we de bundel in de praktijk gebruiken? Hoe kun je 
kinderen de liederen aanleren? Hoe kun je de liederen 
begeleiden? Welke liederen zijn geschikt voor de jongste en 
welke voor de oudere kinderen? 
Op zaterdag 31 oktober is er in de Willibrorduskerk in Heiloo 
een studie- en zangmiddag rondom Kom en zing! De bekende 
kinderkoordirigent Jan Maarten Koeman en Bert Stolwijk 

maken de dirigenten wegwijs in het repertoire en de vele mogelijkheden van deze zangbundel. 
Er zal veel gezongen worden en dat wordt nog leuker als dirigenten hun kinderkoorleden meenemen! Op 
speelse wijze leren ze dan veel nieuwe liedjes, waarbij ze niet altijd stil hoeven te staan! 
 
Deze middag zal er tijdens een workshop ook informatie worden gegeven over ‘coaching voor 
kinderkoordirigenten’:  de KSSG Haarlem-Amsterdam biedt dirigenten weer de mogelijkheid aan om onder 
persoonlijke begeleiding te werken aan verbetering van de kwaliteit van hun koor. 
 
Locatie: Willibrorduskerk, Westerweg 267, 1852 AG, Heiloo. Zie de plattegrond:https://goo.gl/maps/MsyDZ 
Naast de kerk is een groot parkeerterrein. De kerk bevindt zich op loopafstand (ca. 5 minuten) van NS-
station Heiloo. 
Tijd: 13.30 – 16.30 uur (kerk open 13.00 uur) 
Toegang: € 7,50 (inclusief koffie en thee). Kinderen gratis. 
Bij vertoon van de zangbundel Kom en zing! of wanneer de bundel ter plekke wordt aangeschaft, is de 
toegangsprijs slechts € 4,00. 
 
Aanmelden: Door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier (open via deze link). Graag voor 
25 oktober! Een gedetailleerder programma zal – zodra beschikbaar – naar de deelnemers worden 
toegezonden en op deze pagina worden vermeld. 
 

Frits Haaze, Antonius van Paduamis 

Het 20-jarig ambtsjubileum van “mijn” pastoor Peter van der Weide, was de aanleiding tot het schrijven van 
bovengenoemde mis. Van aanvang af was het idee om een Latijnse mis te schrijven, maar dan wel met een 
groot deel volkszang erin. Het moest ook zo zijn dat de volkspartij niet afgedrukt hoefde te worden, maar 
dat de mensen in de kerk elk gedeelte waar van hen het een en ander verwacht werd, door het koor 
voorgezongen kregen. Nu de mis een aantal malen gezongen is, is dit een prima methode gebleken, de kerk 
in Sneek zingt de mis uit volle borst mee.  

 
De mis 
Het Kyrie begint met de themakop van het 
volkszangdeel, waarna het koor in SAB-zetting 
het deeltje zingt met de melodie in de 
sopraan, het volk beantwoordt dit 1-stemmig 
met de sopraanpartij, die bewust binnen de 
volkszangomvang is gehouden. Hierna zingt 
het koor nog een keer Kyrie eleison, het volk 
antwoordt met hetzelfde fragment als de 
eerste keer, terwijl in de orgelbegeleiding het 
koorthema herhaald wordt. Hierna volgt een 
door allen gezongen 1-stemmig Christe 
eleison, waarna het begin van het Kyrie 

herhaald wordt.  

https://goo.gl/maps/MsyDZ
http://www.komenzing.nl/wp-content/uploads/2015/08/aanmeldingsformulier_Kom_en_zing_Heiloo_2015.doc
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Het Gloria werkt zoals we dat kennen van o.a. De 
St. Jansmis van R. van Mazijk en de Gummarusmis 
van F. Veldmans. De aanhef wordt gezongen door 

de voorganger en door iedereen herhaald. Daarna zingt het koor het 1e vers meerstemmig, waarna allen de 
gloria-aanhef weer zingen, enz.  
 
Het Sanctus volgt het patroon van het Kyrie: voorspel orgel, sopraanpartij wordt weer nagezongen door 
iedereen. Dan volgt een meerstemmig “pleni sunt coeli” en “Hosanna”, waarbij het Hosanna herhaald wordt 
door alle aanwezigen. Het Benedictus is voor het koor en wordt afgesloten met hetzelfde Hosanna als bij 
het Sanctus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het Agnus Dei wordt begonnen door het koor, waarna iedereen antwoord met “miserere nobis”. Het 
tweede gedeelte wordt door allen unisono gezongen, waarna het koor weer de zetting van het 1e Agnus Dei 

zingt dat door allen wordt beantwoord met “dona 
nobis pacem”, dan heeft het koor het laatste woord 
met een meerstemmige zetting op dezelfde tekst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het klankidioom heb ik bewust conventioneel gehouden. Uiteraard staan er min of meer dissonerende 
gedeeltes in, maar die geven het geheel meer kleur. De mis is niet moeilijk te zingen, een koor dat er aan 
begint zal na een paar repetities serieus eraan werken snel resultaat hebben.  
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Ik hoop dat de mis zijn weg mag vinden, ik heb hem in ieder geval met veel plezier geschreven.  
 
Wilt u de gehele partituur inzien, dat kan, meld U dan even bij mij: f.haaze@home.nl 
 
De geluidsbestanden van de diverse delen van de mis vindt u op de website van de NSGV.  Via deze link kunt 
u ze vinden: http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-groningen  

mailto:f.haaze@home.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-groningen
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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.  
 
Zondag 29 november is de eerstvolgende viering, waarin pastoor drs. P.L. van der Weide voorgaat. De 
Sneker Cantorij o.l.v. Bob Pruiksma verzorgt de zang. Frits Haaze is organist.  

 

De kosten van de eretekenen zijn aangepast!  
Met ingang van 18 september 2015 worden de volgende kosten in rekening gebracht. 
Eremedaille in brons met oorkonde en draaginsigne wegens 12½-jarig jubileum: € 49,50 
Eremedaille in zilver met oorkonde en draaginsigne wegens 25-jarig jubileum: € 73,70 
Eremedaille in goud met oorkonde en draaginsigne wegens 40-jarig jubileum: € 89,35 
 
Aanvullend insigne (50, 55, 60, 65 of 70-jaar) ter bevestiging op eremedaille in goud 
met oorkonde wegens …. jaar : € 13,70 
 
Gewenste blijk van waardering 
Gregoriuskaars: € 32,35 
Erediploma: € 5,50 
 
N.B. De genoemde prijzen zijn exclusief administratie en verpakkingskosten ad € 5,- en exclusief 
portokosten. De prijzen kunnen afwijken van de boven vermelde prijzen i.v.m. het fluctueren van de 
inkoopprijs. 
 

Ter overname aangeboden 44 GvL-bundels 
In verband met de overstap naar een nieuwere editie biedt de RK Statie Rolde ter overname aan 44 stuks 
GVL-bundels 1e editie uit 1984 (rode omslag). De bundels zijn uiteraard gebruikt, maar nog wel in goede 
conditie. Wij stellen de bundels om niet beschikbaar aan een geloofsgemeenschap die ze zelf wil gaan 
gebruiken. We vragen wel van u dat u ze zelf op komt halen uit Rolde. Belangstellenden kunnen een email-
bericht sturen naar de secretaris van de RK Statie Rolde, Ronald Ernens (ronald.ernens@home.nl). 

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 juli t/m september 2015 hebben 
wij 1 jubilaris, namelijk:  Mevrouw S.E.A. van 
Seyen-Miller. Zij is 12 ½ jaar koorlid van de 
Bonifatiuscantorij, Titus Brandsmaparochie 
Leeuwarden. 
 

Van harte gefeliciteerd. Dat u de zang nog lang 
gaande mag houden.  
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RESERVE-KERKMUSICI 
Op de hier genoemde kerkmusici kunt u in noodgevallen of bij gelegenheid rechtstreeks een beroep 
doen voor repetities, vieringen, uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn welkom. 

Loek van der Heide, Harlingen 
cantor 

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

Wil Jongma, Wolvega 
dirigent, cantor 

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

Trevor Mooijman, Veendam 
dirigent, organist 

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

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

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

Ulbe Tjallingii, Deinum 
dirigent, organist, cantor 

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

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

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

Dhr. G. Straatman, Groningen 
dirigent 

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

 
 

COLOFON 

Punctum 3 , 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. 4 van december 
2015 is welkom vóór 1 december 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@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 
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