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Van de redactie 
 
In deze Punctum naast het jaarverslag van de NSGV, afd. Gron.-L'warden een lezenswaardig artikel 
van Wil Jongma over de       acclamaties in onze katholieke eredienst.  
De twee muziekbijlagen zijn overgenomen uit de bundel "Taal en Teken" en "Ademtocht",   nieuwe 
geloofsliederen door het kerkelijk jaar heen, voor twee- , drie- of vierstemmig koor, maar ook één-
stemmige volkszang. Zie voor meer titels en toelichtingen de site van de uitgever Intrada: 
http://www.intradamusic.nl    
 
Sjoerd Ruisch 
 
 
 
Prijsverhoging Punctum 
 
Bij de behandeling van de begroting 2011 van de NSGV in het bisdom  
Groningen-Leeuwarden bleek een groot tekort op de post Punctum. Het bestuur is daarom genoodzaakt het koren-
abonnement (5 exemplaren) met ingang van 2011 te verhogen tot € 20,-- (was € 17,50). Het persoonlijke abonnement  
ad € 6,-- blijft ongewijzigd. 

 
ERETEKENEN 

Hier volgt een overzicht van de prijzen van de eretekenen. 
De prijs voor de zilveren en gouden medaille is  gewijzigd per 28  januari 2011  
Oorkonde € 5,50, erediploma  5,50 
 
Eremedaille Brons vanaf 12½ jaar € 36,95 
Eremedaille Zilver vanaf 25 jaar € 76,55 
Eremedaille Goud vanaf 40 jaar € 90,30 
Ereteken voor bijzondere  € 86,20 
verdiensten 
Draagspeld brons/zilver/goud  € 4,30 
Broche brons/zilver/goud  € 4,30 
Draagspeld voor bijzondere verdiensten € 7,50 
Oorkonde   € 5,50 
Insigne 50, 55, 60 jaar  € 8,20 
Erediploma   € 5,50 
Kaars  € 30,85 
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Van het bestuur 
 
Samenwerking van parochies of toekomstige samenvoeging in het bisdom? En de koren dan? 
Nu de visitatiebijeenkomsten van het bisdom bijna ten einde zijn zullen ook de parochiekoren mogelijk te 
maken krijgen met samenwerking of zelfs samenvoeging. 
Misschien gebeurt er de eerste jaren nog niet zo veel: je weet echter nooit wat de verdere toekomst ons zal 
brengen. Het is daarom beter om de toekomst in eigen hand te namen en de samenwerking te gaan zoeken. 
Er zijn misschien al samenwerkende koren, maar het is het NSGV-bestuur niet bekend hoeveel koren dat 
doen en in hoeverre. 
Als koorlid van het Caeciliakoor in Bedum, kan ik melden, dat wij al vele jaren samenwerken met de vijf pa-
rochies van de SPNG (Samenwerkende Parochies Noord Groningen). 
De gezamenlijke koren zingen altijd op de Startzondag, deze wordt bij toerbeurt gehouden in een van de vijf 
parochies (een prachtig geluid: 80-90 koorzangers m/v). 
Ook zingen wij als vijf koren bij bijzondere vieringen, bijvoorbeeld bij een installatie of afscheid van een pas-
toraal team. 
Op dit moment hebben de koren steeds hun eigen identiteit behouden. 
Als NSGV-bestuur zijn wij benieuwd of er in ons bisdom nog meer koren samenwerken en hoe hun ervarin-
gen zijn. Het bestuur hoort dat graag! (Zie het redactieadres op blz. 2 van Punctum.) 
Vanwege de vergrijzing van onze koren zal geleidelijk aan meer een beroep gedaan worden op cantors. Al 
eerder schreven wij over het belang van deze functie, in dit blad gebeurt dat wederom. 
Het NSGV-bestuur heeft het plan opgevat om daarom een cantorcursus te organiseren. Wij beginnen be-
scheiden door eerst informatiebijeenkomsten te houden op een drietal plaatsen in ons bisdom. Alle informa-
tie hierover vindt u terug in deze Punctum. 
Op verzoek van het NSGV-bestuur heeft onze bisschop mgr. G.J.N. de Korte een brief geschreven over kerk-
muziek in het Bisdom Groningen-Leeuwarden onder de inspirerende titel “De lofzang gaande houden”. 
Deze brief is nog in interne bespreking. Wij kunnen nu al melden dat dit een goede brief is met tal van sti-
mulansen voor allen die betrokken zijn bij de muziek in de liturgie. U hoort binnenkort meer hierover via 
onze kanalen. 
Henk Limberger. 
www.nsgv.nl  
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Jaarverslag 2010 NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 
Inleiding. 
In het jaar 2010 is het vervolg op het beleidsplan 2005-2008, daarna voortgezet tot 2010, afgerond. 
Dit in afwachting van het beleidsplan 2010-2020 van het bisdom Groningen-Leeuwarden, waarin 
ook dat van de NSGV opgenomen zou worden. Inmiddels is dat op zaterdag 27 november 2010 te 
Drachten gepresenteerd met de beleidsnota “Kwetsbaar en hoopvol”. De vitaliteit van de parochies 
staat onder druk staat blijkens een recent Kaski-onderzoek, waarin ook een prognose is gemaakt tot 
het jaar 2020. Het blijkt dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden voor allerlei taken in de 
parochies, onder meer ook koorleden, dirigenten en organisten. Gezien deze ontwikkelingen heeft 
de bisschop besloten tot een bestuurlijke reorganisatie, “reorganiseren om te vitaliseren”, om de 
parochies weer levensvatbaar te maken. De bisschop is van plan toe te werken naar samenvoeging 
van de huidige parochies  tot nieuwe, grote parochies. Wat de consequenties daarvan zijn voor ko-
ren, cantors en de muziek in de liturgie is verder nog niet ingevuld. 
 
Bestuur. 
Het bestuur heeft in 2010 geen wijzigingen ondergaan. 
Pastor Jan Alferink en de heer Wil Jongma hebben al lange tijd geleden te kennen gegeven, om het 
bestuur te verlaten; dat hebben zij tot nu toe niet gedaan, omdat het uiterst moeilijk is bestuursle-
den te vinden. Aanvulling van nieuwe bestuursleden blijft belangrijk. 
Het algemeen bestuur was in 2010 vijf maal in vergadering bijeen; De vergaderingen hadden een 
standaardagenda, onder meer steeds de bespreking van de publicaties (Punctum, de nieuwsbrief, 
de NSGV-site, de pagina in het bisdomblad), de activiteiten van de NSGV en berichten van het 
hoofdbestuur en de werkgroep liturgie. Ook was er steeds aandacht voor de afhandeling van indivi-
duele zaken aangaande dirigenten, organisten en koren. 
 
De afvaardiging van de NSGV Groningen-Leeuwarden naar het hoofdbestuur is sinds juni 2009 
vacant. Met het hoofdbestuur en het landelijk secretariaat is wel steeds contact.  
 
Contact met de koren. 
In 2010 verscheen de 23e jaargang van Punctum, sinds 2006 bestaat een jaargang uit drie uitgaven.  
Als redactie fungeerde het bestuur,  de eindredactie en de lay-out waren in handen van de heer 
Sjoerd Ruisch en het secretariaat van de NSGV. De heer Ton Kranenburg uit Wolvega verzorgde 
weer het drukwerk. 
Via de site van de landelijke NSGV – met alle informatie over het werk van de NSGV aangaande 
muziek in de liturgie – kan men doorlinken naar de NSGV in de diocesen, dus ook van ons bisdom. 
Netbeheerder voor ons bisdom is de heer Paul Janssen uit Heerenveen. 
Met ingang van juni 2010 bestaat er een nieuwsbrief. Eerst als  proef, later definitief, te verschijnen 
na elke algemene bestuursvergadering.  De nieuwsbrief is bedoeld als een mededelingenblad met 
korte berichten en berichtgeving van activiteiten die niet uitgesteld kunnen worden tot het ver-
schijnen van de volgende Punctum. De nieuwsbrief wordt uitsluitend digitaal verstrekt. De redactie 
wordt gevoerd door de heer Wil Jongma. Het abonnement staat voor een ieder open en is gratis. De 
brief is ook te vinden op de site van de diocesane NSGV. 
Sinds januari 2010 heeft de NSGV een pagina in het bisdomblad. Daarmee is het bereik van de NS-
GV uitgebreid naar mensen die niet direct betrokken zijn bij de muziek in de liturgie. De pagina 
bevat altijd een column afwisselend verzorgd door verschillende auteurs. 
 
Activiteiten. 
De studiedag voor dirigenten, begeleiders en andere betrokkenen bij kinderkoren – een inhaaldag 
van een in 2009 geplande studiedag te Assen – werd op zaterdag 17 april te Zwolle gehouden. 
Nieuw was dat deze dag door het Platform Kinderkoorzang, een samenwerkingsverband van de 
Koninklijke Christelijke Zangersbond, de stuurgroep Kind Koor Kerk van de NSGV en Kerkzang.nl, 
werd georganiseerd. 
Een korenmiddag, te houden te Leeuwarden op zondag 26 september, met als thema ‘Met Maria op 
stap” werd afgelast vanwege te weinig deelname. 
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Besluit. 
Vanaf 2009 zijn de kerkmuzikale activiteiten neergelegd bij de samenwerkingsverbanden van de 
parochies. Het bestuur van de NSGV ontving berichten dat hier en daar contact en samenwerking 
gezocht is. Niet zozeer in de vorm van korenbijeenkomsten, maar wel bij startvieringen van het 
nieuwe seizoen en op andere belangrijke dagen van het samenwerkingsverband. Het bestuur hoopt 
dat de koren deze samenwerking verder vorm geven. Ondersteuning van elkaar is van groot belang, 
nu, en nog meer in de toekomst 
 
Wil Jongma, secretaris. 
 
Wolvega, 26 mei 2011. 
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Hoe gaat het met onze koren? 
 
Het St.Clemenskoor van de St.Clemenskerk in 
Nes op Ameland. 
 
Dit jaar bestaat het St. Clemenskoor op Ameland 45 jaar.  
Het is opgericht als dameskoor om het, toen nog bestaande maar bijna ter ziele gegane mannen-
koor dat uitsluitend gregoriaans zong, op begrafenissen en trouwdiensten te vervangen.  
Dat was toentertijd al een flinke stap in het emancipatieproces van de gregoriaanse mannenwereld.  
Het duurde niet lang of het mannenkoor werd opgeheven en enkele heren van deze groep sloten 
zich aan bij het nieuwe koor.  
Er kwamen nog enkele zangers bij en zo ontstond een goed uitgebalanceerd gemengd koor dat alle 
diensten voor haar rekening nam. 
 
Na een wat aarzelende start is men na enkele jaren begonnen met het zingen van missen die mu-
ziek-technisch en muzikaal iets meer te bieden hadden als bv. Haller of Paus Johannes mis.  
Missen van Mozart, Haydn en Schubert werd toentertijd als een aangename revolutie ervaren. 
Het is een muzikaal koor dat vele stijlen goed kan brengen. Al wordt er nu wel meer dan vroeger 
gekeken naar de moeilijkheidsgraad omdat ook bij ons de vergrijzing onontkoombaar toeslaat.  
Gelukkig zijn er in de laatste tijd enkele jonge mensen met goede stemmen bij het koor komen zin-
gen. Het gevolg daarvan is dat niet alleen de moeilijkheidsgraad weer kan stijgen maar ook tegelij-
kertijd de gemiddelde leeftijd geruststellend daalde. 
Het koor zingt drie zondagen in de maand plus de uitvaart- en trouwdiensten. Eigenlijk kunnen we 
stellen dat we in elke dienst, drie- of vierstemmig kunnen zingen omdat de leden heel betrokken en 
trouw zijn en graag zingen. En niet op de laatste plaats; het is een groep fijne mensen met goede 
stemmen waarbij het samen- en het familie-gevoel een vanzelfsprekendheid is. 
 
Het toerisme op het eiland heeft tot gevolg dat de zondagse diensten goed bezet zijn. We krijgen 
vaak positieve reacties na een dienst van bezoekers, die bv. ook bij een kerkkoor zingen, zodat dan 
gegevens over muziek kunnen worden uitgewisseld.  
Zo blijven we hier op de hoogte over wat er in andere kerken aan koorzang te beleven is. 
 
Ons oude Pels orgel met 8 stemmen, was in een dusdanige staat dat het gerenoveerd of vervangen 
moest worden. Beide opties waren even kostbaar en zo we hebben sinds een paar maanden een 
Fonteijn en Gaal orgel met 20 stemmen dat komt uit een kerk in Hoogeveen die op het punt staat te 
worden afgebroken. Ons koor is erg blij met deze vervanging. 
 
We zingen naast de vierstemmige missen ook traditionele lofgezangen, psalmen, gospels, spirituals, 
stukken uit de byzantijnse traditie en natuurlijk Marialiederen. Dit alles in diverse talen. 
Ook verzorgen we zelfgemaakte themadiensten zoals bv op Goede Vrijdag waarin we gospels zingen 
met Nederlandse teksten die allen te maken hebben met het lijdensverhaal. 
 
Met de mix van oude en nieuwe muziek hopen we de geest van het koor jong te houden en muzikaal 
stimulerend te blijven. En niet onbelangrijk voor de leden is een goede fysieke conditie om elke 
dienst de trap op te klimmen naar de koorzolder achter in de kerk om dan zonder te hijgen met het 
eerste lied te kunnen beginnen. 
 
Op dit moment telt het koor 14 sopranen, 12 alten, 4 tenoren en 5 bassen. 
Dit alles maakt het voor elke dirigent erg prettig om voor dit koor te werken. 
 
Ard Lukassen, als organist verbonden aan de H.Mariaparochie in Assen, is vaak op het eiland en 
bespeelt dan ook geregeld het orgel bij onze diensten. 

Dirigent en organist van de St.Clemenskerk is Sip Boelens. 
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Acclamaties 
 
Wie op een rustig moment de veel gebruikte bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ (GvL) doorbladert, 
treft naast een groot aanbod van psalmen en gezangen in velerlei soort ook acclamaties aan. 
Deze bundel loopt niet over aan aanwijzingen omtrent het gebruik van de gezangen in de liturgie, 
ondanks de uitgebreide handreikingen aan het begin van de bundel. Dat kan men van de acclama-
ties niet zeggen. Veel acclamaties, opgenomen in de rubriek vaste gezangen (de nummers 200 tot 
400), zijn benoemd naar de plaats in de liturgie: openings- en evangelieacclamaties, halleluja, ac-
clamaties bij het eucharistisch gebed en de voorbeden, ze laten allen geen twijfel bestaan over waar 
ze gezongen moeten worden.  
Toch zijn in de bundel ook acclamaties opgenomen, die deze duidelijkheid niet aangeven. Na de 
reeks van psalmen volgen een aantal acclamaties uit psalmen, meest afkomstig uit de serie Engelse 
psalmen met Nederlandse tekst, bewerkt en van acclamaties voorzien door Jan Valkestijn, en uit de 
serie Cantatorium, een NSGV-project van antwoordpsalmen. Verder vindt men aan het slot van de 
rubriek vaste gezangen nog een tiental onbenoemde acclamaties. Wat moet men hiermee? 
 
De acclamatie. 
De katholieke liturgie is historisch gezien een acclamerende liturgie. Vanaf rond het jaar 500 heeft 
de liturgie zich vooral ontwikkeld in kloosters. Verreweg het grootste deel van de liturgische zang 
kwam voor rekening van de kloosterlingen, het aanwezige volk kon, als men dat wilde, de steeds 
terugkerende acclamaties meezingen. Met deze zang bevestigde men steeds wat de bedienaren van 
de liturgie gezegd of gezongen hadden: Kyrie eleison – Amen – Deo gratias – Laus tibi Christe – Te 
rogamus, audi nos – Miserere nobis. De lijst kan eindeloos aangevuld worden. 
Vreemd genoeg zijn in de ontwikkeling van de liturgie in de volkstaal vanaf de jaren ’60 van de vo-
rige eeuw de acclamaties blijven liggen. Niet dat deze niet gebruikt worden, echter veel wordt nog 
gezegd, en niet gezongen. Terwijl de instructie Musicam Sacram (1967) – de meest gezaghebbende 
bron voor het gebruik van de muziek in de liturgie – juist deze als gezangen van de eerste graad be-
noemt, als belangrijkste van deelname aan de zang. Componisten als Bernard Huijbers en Floris 
van der Putt hebben zich in deze niet onbetuigd gelaten, maar veel van hun werk heeft de liturgi-
sche praktijk van gisteren en vandaag (nog) niet bereikt. De ontwikkeling van de Nederlandse litur-
gie is anders geweest: die is vooral gegaan ten aanzien van de liederen; daarnaast bleven koren zich 
concentreren op de meerstemmigheid, zowel uit de archiefkast als hedendaags materiaal. 
 
Het gebruik van acclamaties. 
Acclamaties staan altijd in relatie met de onderhavige liturgische passage: gebeden, schriftlezingen, 
handelingen. Dat is ook in het dagelijkse leven zo: bij een doelpunt hoort gejuich, maar als de te-
genpartij scoort, roept men wel anders; bij prestaties op het podium is applaus, bij een dodenher-
denking past dit niet. In de 
liturgie is het een kunst om de juiste acclamaties op de juiste plaats te zetten. 
Wij staan even stil bij drie momenten in de liturgie, waarbij uitstekend geacclameerd kan worden: 
de openingsritus van de viering, de voorbeden en het communiegebed in woord- en communievie-
ringen. 
 
Bij de opening 
De aard van de openingsritus is het aanroepen van de hulp van de Heer, en/of een vredeswens en 
de gebeden om vergeving. In de bundel GvL. staan ze in overvloed, zowel voor de eucharistieviering 
als getijdenviering (vesper). Wie wat wil variëren, kan ook gesproken teksten nemen, waarop zin-
gend geacclameerd wordt: het is de moeite waard om hier eens te kijken naar de eerder genoemde 
acclamaties uit de psalmen: 
 
 
‘Hij die wandelt in rechtvaardigheid, 
is de gast van de Heer’ (ps. 15). 
 
‘Bevrijd en verlos mij door uw genade, 
hoor mij aan en kom mij te hulp’ (ps. 71). 
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Een korte lofzang is op zijn plaats in de getijdenvieringen, in de eucharistieviering minder, omdat 
meestal even daarna de lofzang ‘Gloria’ gezongen wordt. 
 
Voorbeden 
De voorbeden is het gebed van de gelovigen voor het heil van de hele wereld, aansluitend op de 
woorddienst. Hier noemen wij leidinggevenden van kerk en wereld, groepen van mensen die op dit 
moment de aandacht moeten hebben, overledenen, en zaken die wij graag willen: vrede, goede 
oogst, behouden thuiskomst, kortom: elke voorbede bevat een intentie. Het eigenlijke gebed wordt 
gedaan in de acclamatie, waaraan iedereen móet meedoen, immers het is het gebed van de gelovi-
gen. 
De meest voorkomende acclamaties zijn: ‘Wij bidden U, verhoor ons’ of ‘Heer ontferm U over ons’, 
maar ook hier kan men variëren:  
 
‘Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, 
spreid uw warmende lichtglans over ons uit’ (GvL 400a). 
 
‘God wees ons barmhartig en zegen ons, 
toon ons het licht van uw aanschijn’ (refrein GvL 67 II). 
 
 
‘Zegen ons met het licht van uw ogen, 
Heer onze God’ (refrein GvL 104). 
 
 
‘Gij zijt onze God, die ons hoop op leven schenkt’ (GvL 396). 
 
Acclamaties als lofzang zijn bij de voorbeden nooit op zijn plaats. Essentieel is dus het gebed. 
 
 
 
 
 
 
Communiegebed (in woord- en communievieringen) 
 
Het communiegebed is geen eucharistisch gebed als in de eucharistieviering. Acclamaties als ‘Hei-
lig’ en de eucharistische acclamatie na de consecratie horen niet thuis in het communiegebed. 
Toch heeft het communiegebed overeenkomsten met het eucharistisch gebed. Het is een dankge-
bed, een lofzang. En dan spreekt het voor zich, dat daarbij gezongen wordt. Wij gaan dan ook ac-
clamaties zoeken, waarbij de dank en de lofzang doorklinkt. 
 
‘Heerlijk is het te loven de Heer, 
te bezingen uw naam, Allerhoogste’ (ps. 92) 
 

‘Loven wil ik U met heel mijn 
hart, 
prijzen uw naam om uw goed-
heid en om uw trouw’ (ps. 138). 
 
‘Aan U zij alle eer en glorie tot 
in eeuwigheid’ (GvL 393). 
 
Wil Jongma 
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overgenomen uit GvL. 
 

Annie Bank Edition 
Postbus 347 
1180 AH Amstelveen 
Tel. 020-4412202 
Email:sales@anniebank.nl 
 
 
Op deze websites vindt u 

allerlei informatie over nieuwe uitgaven en over koormuziek. 
www.anniebank.com 
www.koormuzieknet.nl  
www.organmusic.nl 
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Vicaria 

 
Het was een aardig en eenvoudig lied dat ik dit jaar aan de eerste communicanten zou gaan leren. Maar het 
was nog een hele hijs om het ‘er in’ te krijgen. Eerst zing je het langzaam, noot voor noot voor. Wie denkt dat 
ie het ook kan mag bij me komen staan en meedoen. Dat zijn altijd meisjes. Jongens zijn schijtebroeken. Ik 
zing steeds zachter. De meiden, (zal wel eerbiedig bedoeld zijn) ook. Hee, hee: jullie mogen harder. Scherp 
opletten wie er bij de jongens aan het gniffelen slaan; de lol zal hun gauw vergaan. Want: nu mogen de mei-
den zwijgen. Twee gniffelaars van de jongens worden naar voren geroepen. Zij hebben de meisjes zo lang 
gehoord dat je mag aannemen dat zij het wijsje ook een beetje kennen. Om de afgang niet te erg te maken 
zing ik nog een keer mee. Daarna kruip ik achter de piano en moeten ze zich voor het honend oog van het 
andere geslacht redden. Na een half uur begint het er een beetje op te lijken. 
Nu naar de kerk. Allemaal bij elkaar gaan staan en samen. Dan, opeens, linker helft, rechter helft. De jon-
gens achter in de kerk en aan de meisjes vragen of ze het kunnen horen. Dan andersom. Eens kijken wie het 
hardste kan. Het is ook bedoeld om te laten merken hoe de lofzang over komt op enige afstand zowel qua 
klank als verstaanbaarheid. En je leert ook naar elkaar te luisteren. Maar, eerlijk is eerlijk, aan het einde van 
het zangavontuur klinkt het als een klok. 
Moraal van het verhaal: Nederlandse kinderen kunnen prachtig en krachtig zingen. Maar deze vorm van 
mondigheid - want dat is het- wordt collectief onderdrukt; en wel vanaf de moederschoot. 
Ik heb nog leren zingen van mijn moeder. En van Sientje in de keuken die met overgave tijdens de afwas de 
Heilige Maagd bezong en Kleine Greetje uit de polder. 
Voor vele baby’s is muziek tegenwoordig een uitwerpsel uit een luidspreker. Niet meer een stem uit een le-
vend lichaam van een vrouw, om over dat van een man maar te zwijgen. 
Komt daar het moeizame gestamel van een volk uit voort als het Wilhelmus gezongen moet worden? Of het 
gemurmel dat nog deftig volkszang wordt genoemd? 
Niet alleen het geloof is uit het gehoor, maar het gezang ook. 
 
Vicaris L. van Ulden ofm 
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Uit  het hart 
 

Gregoriaans 
Per 1 September 1957 
ging ik voor mijn 
(bloemen-) vak naar 
Amsterdam en kwam 
bij een jong echtpaar in 
de kost, waarvan de 
man toeval-
lig koorzanger was. 
Omdat ik als jongetje 
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ook al een fervente kerkzanger was, klikte het meteen en moest ik diezelfde avond direct met hem 
mee naar de repetitie. Een zaaltje bij de parochiekerk in de Chasseestraat Amsterdam West. De jon-
ge mannen zaten op wrakke keukenstoelen en in de stoffige diepe fauteuils zaten de oudere heren ' 
in het pak.' Onder onduidelijk geneuzel door de sigaar of sigaret die ieder tussen de lippen had, 
werden de blaadjes van het Graduale Romanum omgeslagen en klonk er iets, wat het midden hield 
tussen gregoriaans en een leger kapotte stofzuigers. Na een tijdje zei de dirigent: "Nou dat kennen 
we wel." Door een wolk van rook liep hij naar de piano, speelde de eerste maten van de Feestmis 
van Gretsjaninof voor vierstemmig mannenkoor en riep: "Nu graag staan heren en de peuken uit, 
want we gaan zingen..." 
 
Het gregoriaans was al bezig te verdwijnen en kreeg een laatste gevoelige tik, toen het na het Twee-
de Vaticaanse Concilie 'zogenaamd' niet meer mocht. In 1966 richtte ik het St. Pauluskoor in Gor-
redijk op. Gregoriaans werd door ons praktisch niet gezongen. Hooguit eens een 'Achtste of Zeven-
tiende mis' een 'Tantum ergo' of bij een uitvaart het 'In paradisum.. In de hobbykoren met renais-
sancemuziek die ik leidde, kwamen nog wel eens flarden gregoriaans voor. Meestal als Intro voor 
een polyfoon gezang.Als zo'n koor die inzette ging mijn hart altijd wat sneller kloppen. Helaas, in 
onze kerken zonder schola was het uit. 
Maar de Geest waait waar Hij wil... 
 
Wat een geluk! Drie jaar geleden vroeg het parochiebestuur van Gorredijk mij om een Schola Can-
torum op te richten en dat lukte. Een mannen en een vrouwenschola, die gezamelijk repeteren. Er 
zijn ook leden bij van niet-katholieke huize, maar die zijn mischien nog wel veel beter dan wij.We 
hebben nu ongeveer 12 zondagen uit het kerkelijk jaar met wisselende en vaste gezangen uit het 
Gregoriaans missaal op ons repertoire, die we met veel plezier zingen, ook in onze zusterparochies. 
Een geluk daarbij is ook, dat onze pastores B.van der Wal en J.Alferink de 'aanheffen' (Dominus 
vobiscum enz.) met veel verve zingen, zodat de gregoriaanse vieringen niet 'bedompt, uit de oude 
doos en met veel ademhalingen,' maar als fris ervaren kunnen worden. Het verwijt: "We verstaan er 
niets van,"of "We weten niet wat jullie zingen" gaat bij ons niet op. Bij iedere viering is een keurig 
eigen gemaakt liturgieboekje, met noten,tekst en vertaling.En het is raar maar waar: De mensen 
beginnen steeds meer mee te zingen. 
 
Een gezang waar ik helemaal blij van word is het: 'Alleluia,  
Assumpta est Maria in caelum," uit de mis van Maria  
tenHemelopneming. Prachtig! 
                                                                                                                          Peter Postma. 
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Nieuwe uitgaven 
 

Mis van de Heilige Geest 
Begin vorig jaar werd de ‘Mis van de Heilige Geest’ gepresenteerd. Het is een compositie die Frans 
Bullens schreef in opdracht van het bisdom Breda. De mis is vooral bedoeld voor gebruik tijdens 
vormselvieringen. 
Het vormsel wordt in ons bisdom gewoonlijk toegediend tijdens een eucharistieviering. Frans Bul-
lens, die al sinds 1970 de liturgische praktijk van de vormselvieringen kent, weet dat de vaste ge-
zangen hierbij vaak stiefmoederlijk worden bedeeld. Hij schreef daarom deze mis, die hij omschreef 
als “een mooi stukje muziek dat prettig en makkelijk is om te zingen.” 
De begeleiding houdt de zangers ook op punten waar ontsporing dreigt, netjes op het rechte pad. 
Elke parochie met een koor dat onder deskundige leiding staat, heeft met de Mis van de Heilige 
Geest een passende en feestelijke muzikale invulling van de liturgie bij de toediening van het H. 
Vormsel. Partituren van de mis zijn verkrijgbaar via de webshop van het bisdom Breda 
www.bisdombreda.nl.  
De mis is inmiddels ook op cd te beluisteren. Via het bisdom Breda is deze verkrijgbaar. Ze kost € 
5,- en is op te vragen bij het secretariaat van het bisdom (T 076 - 522 34 44, e-mail: 
secretariaat@bisdombreda.nl. 
NSGV bisdom Breda. 
 
Inmiddels is de Mis van de Heilige Geest ingestudeerd door een cantorgroep van de Titus Brands-
maparochie te Leeuwarden en heeft de eerste uitvoering al plaats gehad. 
Redactie. 
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Orgelles op een monumentaal instrument? 
 
Voor beginnende organisten of gevorderde organisten die zich willen verdiepen in liturgisch orgel-
spel en/of literatuurspel. 
 
Leslocatie: de Sint Jozefkathedraal te Groningen, lesorgel: het engelse koororgel en/of het grote 
Maarschalkerweerdorgel.  
 
Geïnteresseerd?: neem contact op met docent Sjoerd Ruisch, titulair organist van de St. Jozefka-
thedraal. 
050-3185978 / 06-46062409 / sjoerdruisch@hotmail.com 

 
 

Lijst reserve-musici 
 
Dhr. T.F.M. Mooijman,  dirigent, organist,  
woonplaats Veendam tel. 0598-713405/ 06-40708655  
Email: mooijman.trevor@gmail.com 
 
dhr. W. Jongma is beschikbaar als dirigent/cantor 
woonplaats Wolvega tel. 0561-612662 
Email: wjongma@kpnplanet.nl 
 
Dhr. Tjallingii is beschikbaar als dirigent/organist en cantor. Dhr. Tjallingii is 5e jaars Conser-
vatorium (Schumann) en hij studeert orgel aan de Noord Nederlandse Orgelakademie (Stef Tuin-
stra te Groningen). woonplaats Deinum 
 
Mw. M. Koning is beschikbaar als dirigent kinder-, jongeren- en dameskoor, woonplaats Erica 
 
 
U kunt via het secretariaat Afdeling Pastorale Dienstverlening contact opnemen met dhr. Tjallingii 
en mw. Koning 
Tel. 050-4065888  
Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 
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Oproep 
 

Verscheidene parochie- en koorbesturen hebben nog niet gereageerd op het schrijven inzake de her-
structurering van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Zie het bestuurlijk bericht in Punctum 2009-2 of op de website www.nsgv.nl, bisdom Groningen-
Leeuwarden, onder de rubriek ‘Nieuws’. 
 
Zeer dringend verzoekt het bestuur van de diocesane NSGV dit alsnog en zo spoedig mogelijk te doen. 
 
 
 
 

           Donek 
 

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging  -  DoNeK  - Toonkamer 
 
 

Voor informatie over Donek zie onderstaande adressen en telefoonnummers 

 
Kromme Nieuwegracht 66 3512 HL Utrecht tel.030-2331010   e-mail: info@nsgv.nl of    h.muskens@hetnet.nl 
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Cursussen 
 

De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in principe geen cursussen voor (a.s.) dirigen-
ten, organisten en koorzangers. Bij vragen daarnaar wordt altijd verwezen naar muziekscholen en cursussen 
in de regio. Wel organiseert zij studiedagen en kortlopende cursussen in samenwerking met andere diocesen 
en/of derden. Op dit moment is het NSGV-bestuur bezig te zich oriënteren voor de volgende cursussen: 
 
 

Cantorcursus 
 

In de parochiebladen en het bisdomblad is/wordt het volgend bericht over de cantorcursus gepu-
bliceerd:  
 
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft het plan opgevat om zo mogelijk nog in 2011 
een cantorcursus te organiseren. 
 
Wat is een cantor? De functie van cantor is relatief nieuw in onze parochies. 
Kort gesteld is zij/hij de zingende medeverkondiger naast de voorganger en lector. Daarbij staat de 
cantor in nauwe wisselwerking met de zingende kerk: bedienaren, mensen in de kerk, koor en or-
ganist: meespelend in het heilige spel van de liturgie. 
Een belangrijke taak van de cantor is de verzorging van de zang in de woorddienst (antwoordpsalm 
en evangelieacclamatie). Cantor zijn is echter meer dan alleen maar solistisch. Het kan ook voor-
komen dat zij/hij leiding moet geven aan de samenzang in de viering. Tevens kan zij/hij een eigen 
inbreng hebben bij de voorbereiding van een viering. Allerlei facetten van de functie, die geleerd 
kunnen worden. 
 
Het belang van de functie van cantor in de liturgie is drieërlei:  
- Een cantor kan functioneren in een viering waaraan ook een koor medewerkt; hij/zij verzorgt 
meest de zang in de woorddienst: de psalm en de evangelieacclamaties. 
- Een cantor kan goed werk doen in vieringen waarbij geen koor zingt. De opvatting dat in elke vie-
ring een koor zingt, is onjuist. In de zomer ligt het werk van de koren bijna altijd stil. Naast paro-
chiële vieringen zijn er ook vieringen van meer private aard: vieringen in instellingen (bejaardenin-
stellingen en verpleeginrichtingen), doopvieringen, avondwaken van overledenen, vieringen in 
crematoria, misschien ook in toenemende mate huwelijksvieringen en uitvaarten. 
- De toekomst van onze koren. Het valt te verwachten dat binnen afzienbare tijd koren vanwege de 
leeftijd van de leden moeten stoppen met de werkzaamheden. Dan is het goed dat de parochie over 
één, liefst meerdere cantors beschikt die de lege plaats kan/kunnen opvullen. 
 
Hoewel een cantorcursus niet helemaal een nieuw fenomeen is – ruim tien jaar geleden zijn er 
meerdere cantorcursussen geweest – is de praktijk toch veranderd, en wil het bestuur vooral inspe-
len op de wensen van de aspirant-cursisten. 
Daarom worden in september oriëntatiebijeenkomsten gehouden op enkele centrale plaatsen in het 
bisdom: 
- op zaterdag 10 september in de accommodatie van de parochie van de Heilige Geest te Heeren-
veen; 
- op zaterdag 17 september in de St. Josephkathedraal te Groningen: 
- op zaterdag 24 september in de locatie Schiphorst achter  
de Pauluskerk te Emmen. 
In deze bijeenkomsten, elke keer van 10.00 tot 12.00 uur, zal uitgelegd worden hoe men de functie 
van cantor kan invullen, worden muziekvoorbeelden gegeven en is er ruimte voor informatie van 
organisatorische aard en het stellen van vragen. 
 
Het bestuur van de NSGV wil graag van weten op hoeveel mensen zij moet rekenen. Daarom graag 
opgave vóór 15 augustus 2011 bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Deze 
opgave verplicht niet tot deelname aan de cursus. 
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Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
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Cursus Gregoriaans 
 

De belangstelling voor het Gregoriaans is nog steeds groeiende, en dat niet alleen bij de ouderen uit 
nostalgische overwegingen, maar ook bij jong publiek. Collega-bestuurder Wim Gosens en Jos 
Manshande spelen daar met cursuswerk op in. Voor het komend najaar 2011 en/of in 2012  zijn er 
weer mogelijkheden voor een cursus Gregoriaans, en wel in Fryslân (waarschijnlijk Harlingen, 
maar mogelijk ook Franeker en/of Leeuwarden) en Groningen. Naar geschikte locaties en tijdstip 
wordt nog omgekeken. Op de cursussen zijn jong en oud, katholiek en niet-katholiek van harte wel-
kom. Opgaven kunnen gedaan worden via het secretariaat 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
 

 
 
 
 

Impulsdag Heilig Vormsel 
 

In samenwerking met de diocesane werkgroep liturgie wordt op zaterdag 28 januari 2012 van 
10.00 uur tot 15.00 uur een impulsdag over het Vormsel gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats 
te Assen in het parochiecentrum en de kerk van de parochie Maria ten Hemelopneming. In deze 
bijeenkomst wordt nader ingegaan op de catechese rondom het Vormsel. Ook komt de liturgie van 
de toediening van het Vormsel aan de orde. 
Bijzondere aandacht zal de muziek in de liturgie krijgen, en worden nieuwe gezangen ingestudeerd, 
onder meer  de ‘Mis van de heilige Geest’ van Frans Bullens, voor driestemmig gemengd koor (SAB) 
en samenzang. 
Diocesane werkgroep liturgie en bestuur van de NSGV bisdom Groningen-
Leeuwarden. 
(In onze nieuwsbrief heeft u over deze dag ook al informatie ontvangen. De datum is verschoven 
van 26 november naar 28 januari 2012). 
 

Scratchdagen nieuw repertoire driestemmig gemengd koor. 
 
De NSGV-afdeling Haarlem-Amsterdam wil komend najaar twee scratchdagen organiseren waarin 
nieuw repertoire voor driestemmig gemengd koor (SAB) centraal staat.  
De nadruk ligt op onlangs verschenen miscomposities. 
 
Bij een toenemend aantal koren is er vraag naar dergelijk koorrepertoire, omdat er vaak onvol-
doende mannenstemmen zijn om vierstemmige muziek te zingen. De bedoeling van deze dagen is 
dan ook de deelnemers bekend maken met volwaardige kerkmuziek voor SAB-bezetting. 
 
Repertoire:  

- Eén liedzetting SAB (Valkestijn) 
- Psalm 150 (Harper) 

Delen uit de volgende missen: 
- Mis van de Heilige Geest (Frans Bullens) 
- Missa brevis (Eric Koevoets) 
- Missa Festiva (Aart de Kort) 
- Petite Messe solennelle (Hayo Boerema) 
- Missa Jubilemus Salvatorem (Bernard Bartelink) 

 
De eerste dag is op zaterdag 8 oktober in Noord-Scharwoude (Langedijk) in de St. Jan de  
Doperkerk, de tweede op zaterdag 5 november in Almere Haven (kerkcentrum ‘De Goede Re-
de’). 
Op beide dagen en locaties staat vanaf 09.30 uur de koffie/thee klaar. Het programma is van 10.00 
tot 15.45 uur en bevat partij- en gezamenlijke repetities en een lunchpauze. 
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De kosten zijn € 10,- per persoon, waarin ook inbegrepen koffie, thee en soep. 
Opgave met vermelding van de voorkeurdag kan gedaan worden bij de NSGV bisdom Haarlem-
Amsterdam, e-mail b.stolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.  
NSGV bisdom Haarlem-Amsterdam. 

45-jarig jubileum Pauluskoor parochie Gorredijk 
 
De Paulus parochie die sinds enkelen jaren, samen met de parochies uit Drachten,  Oosterwolde en 
Zorgvlied in Zuid Oost Friesland het zogenoemde G.O.D.Z. verband vormen, vierde in januari van 
dit jaar het 45-jarig jubileum van haar koor, het Pauluskoor. 
Naast het Pauluskoor bestaan er in de parochie 2 andere koren, een Gregoriaans koor "Schola Can-
torum" en een gemengd koor "Wisperings Words".    
 
Opgericht in januari 1966, zong het koor voor het eerst tijdens een Eucharistieviering op het zolder-
tje van een pakhuis in Gorredijk, vanwege het ontbreken van een kerkgebouw. Pas in juni 1967 kon 
het koor zingen in de officieel geopende kerk "Christus Licht der Wereld " .  
 
Het Pauluskoor is een gemengd koor met 18 leden met Paul v.d. Voort als dirigent/organist.  Tot in 
de jaren negentig zong het koor iedere zondag. Nu zingt het koor 2 keer per maand, bij bijzondere 
gelegenheden en bij rouw en trouw.    
 
Zondag 23 januari heeft het koor haar 45-jarig bestaan tijdens de Eucharistie gevierd. In de viering 
heeft ze een bijzondere mis gezongen: de Slavisch byzantijnse mis van het Dominicaner klooster-
cantorij, tekstbewerking van H. Jongerius, een mis die het koor vorig jaar ingestudeerd heeft.          
 
Het is een mooie viering geworden waarbij aan het eind door een van onze voorgangers, pastor J. 
Alferink,  aandacht werd geschonken aan alle leden en de dirigent. Op naar de 50 jaar.     
  
Het bestuur van het Pauluskoor. 
 
 
 
 
 

Jubilea 
 
Ameland 
St. Clemenskoor van de parochie H. Clemens 
25 jaar mw. P.M. Brouwer-Mosterman 
 
Dronrijp 
St. Franciscuskoor van de parochie H. Franciscus 
50 jaar dhr. G. Dijkstra 
40 jaar dhr. L.T. A. Stockmann 
 
Franeker 
St. Caecilia dames- en herenkoor van de parochie H. Franciscus  
40 jaar mw. A. Veldman 
40 jaar mw. G. de Haan 
40 jaar dhr. W. van Balen 
 
Leeuwarden 
Titus Brandsma parochiekoren van de parochie Titus Brandsma 
28 jaar mw. H. van den Berg 
44 jaar mw. G.T. de Haas-Yntema 
60 jaar dhr. A.A. Siemonsma 
18 jaar dhr. G. J. Douma 
15 jaar dhr. S.W. Jonker 
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15 jaar mw. C. M Boersma-Elzinga 
14 jaar mw. E.J.M. Boersma-de Jong 
13 jaar dhr. P. Jonker 
13 jaar mw. A. Jonker-Smit 
13 jaar mw. J. Veldhuis 
 
Rectificatie jubilea parochie Winschoten:  
In de vorige Punctum staat mw. T.M. Klipman-de Nijs. Dit moet zijn: 
Mw. T.M. Kliphuis-de Nijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Bij het secretariaat van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Groningen-Leeuwarden komen regel-
matig meldingen binnen van vacatures van dirigenten en organisten, zowel voor een vast dienstverband als voor tijde-
lijke waarneming en vervanging bij ziekte of langdurige afwezigheid. 
 
Zelden slaagt het bestuur hierin succesvol te bemiddelen omdat zij niet beschikt over de benodigde gegevens. 
 
Het bestuur roept daarom 

dirigenten en organisten m/v 
 
op om zich te melden bij het secretariaat (adres: zie binnenzijde achterpagina van Punctum). 
 
Van hen wordt verwacht dat ze bereid zijn om naast hun reguliere, voor kortere of langere tijd repetities en vieringen te 
leiden en begeleiden, en/of in voorkomende gevallen te vervangen. 
 

 
 
 

Wij verzoeken alle koorsecretariaten de volgende gegevens te mailen naar:  
sjoerdruisch@hotmail.com  (onderwerp: nsgv) 
 Parochie: 
 Plaats: 
 Naam koor: 
 Secr: 
 Tel nr. secr. 
 e-mail adres: 
  
Het mutatieformulier kunt u vinden op de website van de NSGV. 
Hier kunt u uw wijzigingen op aangeven. 
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Samenstelling van het bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 

in het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 

W.B. Jongma Secretaris, beheer onderscheidingen 
(0561) 61 26 62 Mosheide 14, 8471 VT  Wolvega 
 wjongma@kpnplanet.nl 
 
J. Alferink Diocesane Werkgroep Liturgie, plv. lid Hoofdbestuur 
(0513) 62 74 46  Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden: 
 Drachten e.o., Bergum/Dokkum/Ameland, Vier Samen. 
 Bielzen 45, 8441 AW  Heerenveen 
 alferink-j@hetnet.nl 
 
W.P. Gosens Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden: 
(058) 212 92 43 Franeker e.o., Wytgaard e.o., Leeuwarden,  
 Noordendorpstraat 55, 8922 JJ  Leeuwarden 
 w.gosens@chello.nl 
  
H.H.J.M. Limberger Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden: 
(050) 301 39 31 SPNG, Groningen 
 Ceresakker 1, 9781 KJ  Bedum 
    hhjmlimberger@home.nl 
 
A.G. Buter Penningmeester  
(058) 289 40 90 Menaldumerstraat 29, 8913 EW Leeuwarden 
 agbuter@kpnmail.nl 
 
S. Ruisch Eindredactie Punctum 
(050) 318 59 78 Haddingestraat 21H, 9711 KB Groningen 
 sjoerdruisch@hotmail.com 
 
Vacature  voorzitter 
Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverbanden Gaasterland,  
 Sneek e.o., Bolsward e.o., NOP, joure e.o. 
Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverband Kanaalstreek 
Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverband SPOG 
Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverbandenAssen e.o.,  
 Meppel e.o., Klazienaveen e.o., IBE, Coevorden, Schoonebeek e.o. 

 
Secretariaat:  Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het  
   Bisdom Groningen-Leeuwarden 
(050) 406 58 88  Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen 
  l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 

  website: info@nsgv.nl.  
Landelijk secretariaat Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging: 
 
Kantoor NSGV: Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht 
(030) 23 31 010 info@nsgv.nl, tel. 030-2331010 
 
Kopij voor Punctum jaargang 24 nummer 3, die zal verschijnen in november 2011, dient  
uiterlijk  30 oktober  2011 per post of  e-mail bij het redactieadres aanwezig te zijn.  
Voor het redactieadres: zie het colofon op de binnenzijde van de voorpagina. 
De eindredactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.
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Uitgave van het bisdom Groningen-Leeuwarden: 
Vesperale   
Vesperale begeleidingsboek  
 
Zeven vespers voor gebruik door het kerkelijk jaar op teksten uit het getijdenboek 
Muziek: Frits Haaze en Johan Elzinga 
 
Gratis te verkrijgen tegen verzendkosten: 
Telefonisch: 050-4065888 
e-mail: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 
schriftelijk: Ubbo Emmiussingel 79 
 9711 BG Groningen 
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