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Van de redactie
In deze tweede Punctum van 2010 vindt u o.a. een interessant artikel over de geschiedenis en het gebruik van de Alleluia acclamatie vòòr de Evangelielezing. Ook is de toegezegde koorpartituur
van het Panis Angelicus opgenomen.
Verder wil ik u graag attent maken op de digitale nieuwsbrief van
het NSGV, afdeling Groningen-Leeuwarden, die onlangs voor het
eerst is verschenen. U kunt één en ander vinden op de site van de
NSGV: www.nsgv.nl. Daar leest u ook hoe u zich kunt aanmelden
voor de nieuwsbrief.
Wij wensen u weer veel lees-/musiceerplezier.
Sjoerd Ruisch.

ERETEKENEN
Hier volgt een overzicht van de prijzen van de eretekenen.
De prijs voor de zilveren en gouden medaille is gewijzigd per 30 maart 2010.
Oorkonde € 5,50, erediploma 5,50
Eremedaille Brons
vanaf 12½ jaar
Eremedaille Zilver
vanaf 25 jaar
Eremedaille Goud
vanaf 40 jaar
Ereteken voor bijzondere
verdiensten
Draagspeld brons/zilver/goud
Broche
brons/zilver/goud
Draagspeld voor bijzondere verdiensten
Oorkonde
Insigne 50, 55, 60 jaar
Erediploma
Kaars
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€ 35,70
€ 70,60
€ 84,35
€ 86,20
€ 4,30
€ 4,30
€ 7,50
€ 5,50
€ 8,20
€ 5,50
€ 29,80

Van het bestuur
In de eerste maanden van het jaar zijn de gemoederen van gelovigen,
pastorale werkers en gezagsdragers op alle niveaus in de R.K. kerk flink
bezig gehouden rondom de zogeheten keuring van gezangen voor gebruik in de liturgie. Verkeerde interpretaties door en in de media deden
daar nog eens een flinke schep bovenop.
Wat zijn de feiten? In 2001 heeft het Vaticaan aan de bisschoppen gevraagd een lijst aan te leggen van liturgische gezangen die kerkelijk zijn
goedgekeurd voor de liturgie. Daarnaast moeten sinds kort uitgaven
voor de eredienst die door uitgeverijen worden gepubliceerd – u kent ze
wel, de bekende zondagsmisaaltjes – kerkelijk gekeurd worden.
De NSGV heeft in het geheel geen bezwaren tegen af- of goedkeuren van
teksten. In meerdere circuits, met name bij kinder- en jongerenkoren,
doen teksten van slecht niveau – heel vaak van eigen makelij – de ronde,
die best wel door de molen mogen. Anders wordt het bij teksten van gezangen, die als goed ervaren worden en geliefd zijn. Bovendien roept het
vragen op dat een enkele censor hierover kan beslissen.
De NSGV – toch de enige organisatie in de katholieke kerk voor de muziek in de liturgie – is hier in het geheel buiten gehouden. Het hoofdbestuur heeft zich in een schrijven aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie er mee bemoeid:
‘In de afgelopen periode zijn veel signalen ontvangen dat er onder dirigenten en koorzangers, maar ook onder de parochianen, grote onrust is
ontstaan over de vraag of – soms zeer geliefde – psalm- en liedteksten al
dan niet in de toekomst gebruikt mogen worden in de eredienst. Wij
hebben gepoogd die onrust zoveel mogelijk in goede banen te leiden,
maar de verwarring die de media creëren maakt het voor ons vaak moeilijk om over het onderwerp duidelijkheid te verschaffen. Voor de toekomst willen wij graag vergelijkbare problemen voorkomen.
Wij zijn verheugd dat de beoordeling van de gezangen op hun geschiktheid voor de liturgie nu de aandacht krijgt van de bisschoppen. Maar wil
het gezangenbeleid effect hebben, dan is het wenselijk dat er een uniforme regeling komt voor de hele Kerkprovincie, het liefst in samenspraak met de Vlaamse Kerkprovincie.
Die is mogelijk door de volgende maatregelen:
- het opstellen van voor alle betrokkenen duidelijke objectieve tekstuele
èn muzikale criteria;
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- het ontwikkelen van een transparante methodiek om de geschiktheid
van het repertoire te toetsen;
- het verbreden van de basis van de besluitvorming en vergroten van de
draagkracht;
- het ontwikkelen van een open communicatie met alle betrokkenen.
Eerder wezen wij u al op de suggestie dat de bisschoppenconferentie een
landelijke adviescommissie benoemt die de censoren gaat bijstaan. In
deze commissie zouden dan deskundigen op het gebied van theologie
(dogmatiek, exegese, pastoraat liturgie), taal- en letterkunde (poëzie) en
liturgische muziek moeten participeren. Vanuit de NSGV de opdracht
van die de bisschoppenconferentie aan de NSGV heeft gesteld zien wij
hier voor ons een taak weggelegd. Binnen de NSGV is er de nodige expertise op het gebied van de liturgische muziek aanwezig. Die stellen wij
gaarne voor dit werk ter beschikking.
Om te komen tot een betere communicatie willen wij nog het volgende
naar voren brengen. Zoals gebleken is, ligt de vraag wat er wel of niet
gezongen mag worden in de eredienst bijzonder gevoelig. Het is daarom
zeer wenselijk dat een functionaris met expertise op het gebied van
communicatie het proces begeleidt. Een kerkmuzikaal beleid kan alleen
slagen als dat gepaard gaat met studie, reflectie, vorming en toerusting.
De NSGV is van harte bereid de haar ter beschikking staande middelen
(Gregoriusblad, website, diocesane tijdschriften, nieuwsbrieven, studiedagen en cursussen) hiertoe in te zetten.
Wil Jongma, secretaris NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden
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Studiedag kinderkoorleiders te Zwolle
Op zaterdag 17 april werd te Zwolle in de St. Jozefkerk een studiedag
gehouden voor kinderkoorleiders. Voor het eerst werd deze georganiseerd door het Platform Kinderkoorzang, een samenwerkingsverband
van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB), de stuurgroep
Kind Kerk Koor (KKK) van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
(NSGV) en Kerkzang.nl. Deze organisaties begeven zich op diverse terreinen van koorzang, allen werken echter op het christelijke erf. Wat de
NSGV betreft participeerden de afdelingen van het aartsbisdom Utrecht
en het bisdom Groningen-Leeuwarden hierin.
Dat in een samenwerkingsverband het ontplooien van activiteiten tijd en
moeite kost is ook hier gebleken. Onder meer was eerder een studiedag
in Assen voor de drie noordelijke provincies gedacht, maar de organisatie daarvan was niet tijdig rond. Een doorstart van dit project resulteerde uiteindelijk in deze studiedag te Zwolle, met aandacht voor stem- en
koorvorming, repetitietechniek, en repertoire, dit alles voor kinderkoren.
Rond tien uur kon Els Dijkerman, adviseur bij Kunstfactor te Utrecht,
ruim 30 deelnemers verwelkomen. In haar inleidend woord wees ze op
het belang van het zingen met kinderen. Wat zij waardevol vond om aan
kinderen mee te geven was velerlei, zij had dit samengevat in een top
tien: het plezier in zingen, muzikale vorming in het bijzonder en kunstzinnige vorming in het algemeen, een mogelijkheid tot expressie, oefening in geduld, uithoudingsvermogen en sociale omgang, een stimulans
voor zelfvertrouwen, een goede lichaamshouding, uitdagen tot presteren, en speciaal voor liturgie het inleiden in rituelen, het heilige en sacrale.
Koor- en stemvorming.
Voor deze workshop was uitgenodigd Carmen Hovestad, opgeleid in
Zwolle en aldaar werkzaam als koordirigent – een en al Zwolle, zo stelde
zij zich zelf voor. Zij begon haar betoog met bewegen. Voor wie niet beter
wist, kon hier de indruk ontstaan van ochtendgymnastiek of fitnessoefeningen, in plaats van muzikaal bezig zijn. Na enkele minuten werden al
jasjes en truien uitgedaan, iets wat als gevolg van inspanningen in een
kerkelijke ruimte nooit gebeurt. In ieder geval werd het lijf lekker los
gemaakt in bewegings- en ademtechniek om uiteindelijk goed te spreken
en te zingen. En dat was nodig voor het muzikale wonder, waarin de
groep toekwam aan ‘Row row row your boat’ en ‘De bezem wat doe je er
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mee’, gezongen in combinatie met beweging, of liever gezegd ondersteund door de bewegingen.
In de eerste intervisie was een kennismakingsronde. Het merendeel van
de deelnemers was werkzaam in het onderwijs, maar daarnaast ook uit
een verscheidenheid van andere beroepsgroepen. Gemeenschappelijk
was dat ieder van doen had met kinderkoren en liturgie voor kinderen:
leiding, begeleiding en organisatie. Ook werden diverse problemen en
mogelijkheden aangetipt: te grote of te kleine groepen kinderen, te gevarieerd in leeftijd, financiën; musical, concours.
Dit alles heeft zijn voor- en nadelen. Een groot kinderkoor kan mooi zijn,
in een klein koortje krijgen de kinderen alle individuele aandacht, zo
werd betoogd.
Repertoire
Na de lunch kwam Bertie van Sevenbergen, kinderkoordirigent en docent, voorzitter van de eerder genoemde stuurgroep KKK aan het woord.
Aan de hand van een repertoirelijst behandelde ze gezangen voor kinderen en kinderkoren en gaf informatie over de vindplaatsen daarvan.
Bij het uitreiken van de leaders (die na gebruik weer ingeleverd moesten
worden), was er enige discussie over het kopiëren van muziek. Nogmaals: kopiëren van muziek mag niet!
Het aanbod van deze lijst was groter dan zij in haar toegemeten tijd kon
verwerken. Met een samenvattend overzicht van bundels kon zij de
deelnemers een groot plezier doen. Opvallend was dat in het repertoireoverzicht het strofenlied overheerste. Slechts een enkele acclamatie, het
Onze Vader en een verwijzing naar het muziekspel ‘Isidoor wat draag
je?’ doorbrak deze eenzijdigheid enigszins.
Repetitietechniek
Het slot van deze studiedag was voor Catrien Posthumus Meyjes, kinderkoordirigent en docent te Culemborg. Met rake bewoordingen wist zij
duidelijk te maken hoe je omstandigheden voor zingen met kinderen
kunt verbeteren, optimaal of zelfs ideaal kunt maken. Zij deed dat aan de
hand van een samenvatting van de brochure ‘Repetitie en repetitietechniek’ van Silvere van Lieshout te Voorburg.
Zij wil alles in een drieslag uitvoeren: beginnen met iets neer te zetten,
de kern, en als afsluiting iets leuks. Zo ook met het aanleren van nieuwe
gezangen: het informeren als ingang, het aanleren zelf als kern, en het
kennen als afsluiting. Net zoals het leven zelf is: er is een begin en een
einde, en er zit ook nog wat tussen in.
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Van belang is het scheppen van een klimaat waarin kinderen zich prettig
voelen: rust, lucht en licht. Daarbij moet de leider van het kinderkoor
ook goed voor zichzelf zorgen: goed uitgerust en goed voorbereid, immers als jij ok bent zijn de kinderen ook ok. En vooral: de kinderen vanaf het begin van de repetitie steeds liefdevol meenemen.
Voor de concrete organisatie had zij ook aanbevelingen, zoals voldoende
ruimte tussen de stoelen, zodat de kinderen kunnen bewegen; zing veel a
capella (zonder piano- of orgelbegeleiding) en beschouw de begeleiding
als de krenten in de pap.
Als voorbeeld werkte zij met deze drieslag: als inleiding vocalises op de
klanken oe, aa, ee, uu, uitmondend in de canon ‘Negen echo’s in een
koor, als kern het aanleren van het lied ‘De koning van Egypteland’ en
als afsluiting het lied ‘Avondmaal met de kinderen’.
De tweede intervisie werd besteed aan de moeilijkheden die je in het
werken met kinderen kunt tegenkomen: waar stokt het. In groepjes van
twee werd gevraagd dit in twee keer vijf minuten aan elkaar uit te leggen, en in de derde vijf minuten te besluiten waar je je aandacht op gaat
richten. Ook weer in de eerder genoemde drieslag. Er werd onder elkaar
geanimeerd gesproken. In een korte rondgang noteerden wij enkele onderwerpen: Willen wij dat echt? Waar vind ik nieuwe ideeën? Hoe gun ik
kinderen geen tijd en gelegenheid om hun eigen gang te gaan? Serieus
werken is voor kinderen minder leuk! Als leider merk je dat er ergens
onder de kinderen onrust is. Opvallend was het jargon, dat gebruikelijk
is in de protestantse en katholieke geloofsgemeenschappen: parochie en
gemeente, samenzang en volkszang, liedjes en gezangen, optreden en de
rolverdeling in de liturgie, mogelijk achter deze woorden een wereld van
verschil.
In de plenaire slotzitting nog eens de vraag: wat heb je besloten om
daaraan de aandacht te geven? Enkele antwoorden: repetitietechniek,
noten leren, niet alles zelf willen doen.
Met een afsluitend woord van Anje de Heer – zij had de regie van deze
dag – waarin een dankwoord voor al degenen die zich hiervoor hebben
ingezet en een slotlied werd de studiedag rond drie uur afgesloten. Het
was een dag van veel activiteit met voldoende ruimte voor ontmoeting.
Wil Jongma
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12½ JAAR “SCHOLA GREGORIANA RODEN”
Op vrijdagochtend 5 december 1997 startte de “Schola Gregoriana Roden” haar eerste repetitie. Daaraan voorafgaand was aan
de toenmalige pastoor, prof. dr. H.T. Oostendorp, gevraagd of
er in de parochie Roden ruimte was voor Gregoriaans. Deze
vraag werd enthousiast en positief beantwoord. Het werd bekend gemaakt in het parochieblad “De Opbouw”. In dat parochieblad werd tevens gevraagd of eventuele zangers met de
koorleider mee wilden gaan naar Deventer waar een Gregoriaanse zangersdag werd gehouden. Een aantal kreeg de smaak te
pakken en de “Schola Gregoriana Roden” kon beginnen. De schola bestond aanvankelijk uit 5 heren, 2 dames en een koorleider.
Na 12½ jaar is dit aantal uitgegroeid tot 12 dames, 12 heren,
een koorleider, een organist en een vervangend organist. De leden zijn interkerkelijk en repeteren in de kerk van de Parochie
der Triniteit te Roden op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur.
De schola verzorgt de gezangen, in principe iedere 5 e zondag bij
de viering in genoemde kerk. Daarnaast op Christelijke gedenken feestdagen zoals: de Palm- en Passieviering, Goede Vrijdag,
Pinksteren, Allerzielen (2 nov.), Eerste Kerstdag of Oudejaarsavond. Naast deze vieringen verleent de schola haar medewerking ook in oecumenisch verband, in diensten, vieringen, projecten, vesper of bij een bijeenkomst, tentoonstelling, etc.
waarbij Gregoriaanse gezangen passen.
Hiertoe bleef het niet beperkt tot de kerken in Roden, maar
daarnaast ook in: Beilen, Doezum, Drachten (“Karmelklooster”),
Groningen, Leek, Leuven (België), Midwolde, Montreux (Zwitserland), Nes-Ameland, Niekerk, Roderwolde, Ter Apel, Tolbert,
Velp (“Casa Intermezzo”) en Westerbork.
Op zondag 29 augustus 2010 zingt de schola uit dankbaarheid
voor haar 12½-jarig jubileum bij de viering in de kerk van de
Parochie der Triniteit te Roden.
De schola staat open voor een ieder, zowel dames als heren, die
het Gregoriaans als kerkzang een warm hart toedraagt. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een aantal repetities bijwonen.
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Wel wordt van hen zangervaring en bekendheid met notenbeeld
verwacht. De schola staat vanaf het begin onder leiding van Anneke Poelsma-Draisma, e-mailadres: anpoels@planet.nl
De “Schola Gregoriana Roden” hoopt nog lange tijd door te kunnen gaan, opdat door het luisteren naar en het zingen van deze
oude muziek de mensen innerlijke vreugde, warmte en vrede
mogen ervaren.

Hoe gaat het met onze koren?
Dameskoor Carmina Burana, St. Bonfatiusparochie NieuwSchoonebeek.
Het dameskoor Carmina Burana is in de jaren ’70 opgericht als een jongerenkoor (uitsluitend meisjes) ten dienste van de liturgie in de St. Bonifatiusparochie te Nieuw-Schoonebeek. Na zoveel jaren mag het koor
gezien de leeftijd van de leden het predicaat jongerenkoor niet meer
dragen. Maar ieder is nog zo jong van hart en geest dat men daar het
woord vergrijzing niet wil horen. Het koor beschikt over een vaste dirigent en begeleiders (combo).
De taak van het koor ligt grotendeels bij de liturgie, maar concerten buiten de kerkdeur komen ook voor, zoals kerstzangbijeenkomsten en medewerking aan culturele manifestaties. Het verlenen van muzikale medewerking aan de liturgie, 8 à 9 vieringen per jaar, soms daarbij een huwelijksviering en doopviering, is de hoofdmoot; daarvoor repeteert men
wekelijks.
Het repertoire is meest eigen werk, vaak op bestaande melodieën, bijna
altijd ontleend aan de popmuziek. Men vindt de gezangen uit de ‘rode
bundel’ (bij navraag: Randstadbundel) niet aantrekkelijk om te zingen.
Binnen het koor is een liturgiegroep, die voorbeden, toelichtende teksten, aankondigingen en dergelijke maakt. Deze groep komt voor een
viering één, soms enkele keren bijeen om dit werk te doen.
Koor en liturgiegroep denken nog een lang en gelukkig leven beschoren
te zijn!
Gegevens verstrekt door mevrouw Linda Anbergen, Nieuw-Schoonebeek.
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VICARIA
Het is met het repertoire voor de kerkmuziek als met het menu in een gezin met
kinderen. Als je de kleintjes laat kiezen is het iedere dag friet met appelmoes en
een Monatoetje na. Een hele toer om andijvie of spruitjes door hun keel te krijgen, want van liflafjes wordt niemand groot en sterk.
Wie in het werkgroepje zit dat een eerste communie- of vormselviering voorbereidt zal die spanning wel herkennen. Zodra je iets voorstelt wat zowel naar
inhoud als naar muzikaal peil uitstijgt boven ‘Kinderen voor kinderen’ krijg je
tegengas: dit snappen de kinderen niet (zij zelf wel?): dit vinden ze saai. Voor
je het weet wordt het Lichaam en Bloed des Heren rondgedeeld als satéstokjes
op een vrolijk kinderpartijtje.
Wie een bundel doorbladert als Gezangen voor Liturgie (met die gezangen van
Ooster- en Westerhuis) ziet een kerkelijke vertaling van wat goede ouders hun
kinderen op tafel voorschotelen. Er zit vrolijk en luchtig materiaal tussen en
stevige kost. Dichtbij het huidige taal- en levensgevoel, en dan weer het eikenhout van de klassieke bijbelse teksten. Echt McDonald’s vind je er overigens
niet bij. De bundel probeert zowel de hoogliturgische plechtigheden als een
kinderviering als kralen aan één veelkleurig snoer te schuiven. Want het wezen
van liturgie is dat ze nooit uit plechtigheden voor één moment bestaat, maar een
doorgaande lijn van gebed en zang door ons leven trekt waarin ogenblikken van
ernst en diepgravendheid voorkomen naast lichtvoetiger getinte samenkomsten.
Door het verminderde kerkbezoek en het van elkaar losknippen van kindervieringen en gregoriaanse hoogmissen zijn wij iets kostbaars kwijtgeraakt: een
collectief, door alle gelovigen gekend liederenbezit. Dat strekte zich uit van
‘Rorate coeli desuper’ tot ‘O Jesu zoet, gekleurd met bloed.
Het ene vond je als kind toegankelijker dan het andere, maar je zong het allebei
mee. En met het vorderen van de jaren en de daarin ondervonden leed en
vreugde groeide de waardering voor het wat zwaardere gedeelte van taal en
melodie. Omdat je het allemaal paraat had kon je in je beleving meegroeien met
de tekst en melodie van het liederenbestand.
Naast het programmeren van liederen per viering tracht ik zelf ook een lijn te
ontwikkelen waarin op langere termijn voor de meer geregelde kerkgangers een
collectief bezit aan liederen groeit waarin zowel David als Vermulst, en Stalpaert van der Wielen als Barnard aan bod komen. Liturgie is een collectie
waarmee je een hele levensreis aan kunt.
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Halleluja!
Hallelujah (ook wel alleluia, de Latijnse schrijfwijze) is een verlatijnsing
en daarna vernederlandsing uit het Hebreeuws. Het betekent letterlijk
'Prijst Jahweh! – Prijst God!'. Het woord is een samentrekking van Hallelu en Jah. Jah is de afgekorte term van JHWH, de bijbelse Hebreeuwse
naam van God.
Het woord drong vanuit de psalmen - waarin het 24 maal voorkomt - uit
de Joodse liturgie door in de Christelijke liturgie. De psalmen 113-118
heten daarom ook Hallel-psalmen.
In de katholieke traditie wordt het Halleluja doorgaans verbonden met
de zang voorafgaande aan het evangelie, en dat is niet verwonderlijk: de
Halleluja-zang heeft een geschiedenis meer dan 15 eeuwen overleefd.
Sinds de tweede helft van de 4e eeuw is ze gezongen na de gradualepsalm
(of na de tweede lezing uit de apostelbrieven), in ieder geval direct voorafgaande aan de lezing van het evangelie. De essentie van de zang is het
vers, die draagt de tekst en is veelal betrokken op het evangelie; het halleluja is bedoeld als refrein.
Dit laatste, halleluja als refrein, komt vaker voor in de liturgie. In de
paastijd worden in de Gregoriaanse gezangen de teksten vaak onderbroken en ook afgesloten met dit refrein. Wellicht om de paastijd duidelijk
te markeren, ook als tegenhanger van de daaraan voorafgaande veertigdagentijd, tijdens welke het halleluja niet wordt gebruikt.
Evangeliezang.
Waarom deze bijzondere evangeliezang? In de jaren ’60 en ’70 van de
vorige eeuw, de jaren na het concilie, was men voor versobering van de
liturgie: alle schwung, alles wat de liturgie zo ondoorzichtig maakte
moest weg. En zo leek het er even op dat het halleluja na eeuwen trouwe
dienst het loodje moest leggen. Niet geheel ten onrechte reageerden oude getrouwe katholieken van die dagen dat de ‘mis’ op een protestantse
kerkdienst ging lijken. Daarbij kwam dat de schriftlezingen in die dagen
niet zelden van een stenciltje, uit een boekje of van een vodje papier, in
ieder geval niet uit een ‘mooi’ boek werden gelezen. Dat het hallelujavers
weer in de liturgie is teruggekomen, hebben wij te danken aan het kloostermilieu met het verschijnen van de ‘Wisselende gezangen voor het liturgisch jaar 1’. Laten wij wel wezen: met deze zang hebben wij volop te
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maken met de katholieke traditie van de woorddienst, de viering van het
woord.
Het tabernakel centraal
Iedereen weet dat het centrale punt in elke protestantse kerk de plaats
van de prediking is met daarbij de geopende bijbel. In de protestantse
kerk staat de Heilige Schrift centraal, en die verdient dan ook deze plek.
Daarmee lijkt het dat de protestantse kerk een bijbelse voorsprong heeft
op de katholieke.
In de katholieke kerk staat juist het tabernakel centraal: daar
wordt/worden de geconsacreerde hostie(s) bewaard voor aanbidding en
later gebruik. Dit in tegenstelling met de protestantse kerken: daar
wordt het overgebleven brood voor andere (consumptieve) doeleinden
gebruikt en valt er niets te bewaren. De vermeende achterstand van het
gebruik van de bijbel is met Vaticanum II ruimschoots ingehaald: de
woorddienst in de eucharistieviering is fors uitgebreid, en men is overgegaan van een eenjarige lezingencyclus naar een driejarige. In veel katholieke kerken heeft ook het lezingenboek (Lectionarium) een centralere plaats gekregen, maar niet in plaats van het tabernakel.
Maar er is meer:
Het heilige boek voert in de katholieke kerk een soort zwervend bestaan.
Bij de intocht wordt het vaak meegedragen; na de intocht wordt het aan
de kant gelegd of op de lessenaar geplaatst met een achterliggende gedachte: nu nog niet, straks verder. Ook bij de schriftlezingen wordt het
boek met meer en minder ceremonie daaromheen opgehaald, gebruikt
en daarna weer weggelegd. En bij de uittocht van de celebrant en de assistenten wordt het weer meegenomen. Er valt weinig te raden wat in de
katholieke kerk centraal moet zijn en blijven.
Het belang van de schriftlezing
Het genoemde concilie Vaticanum II heeft het belang van de schriftlezing benadrukt en wel zo dat wij bij de lezing van de teksten net zo goed
de aanwezigheid van de Heer vieren als bij het sacrament. Wij stelden zo
juist de vraag: waarom deze bijzondere evangeliezang? Ze maakt deel uit
van het belang van de schriftlezing. Er wordt volop aandacht gevraagd
voor de eerste schriftlezing(en). Er is een dank je wel – Deo Gratias – na
elke lezing, en de eerste oudtestamentische lezing wordt gevolgd door
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een antwoordpsalm als reflectie op de lezing. Rond de derde schriftlezing – het evangelie – is zelfs een hele ceremonie gebouwd: de evangelieprocessie: het boek wordt aangedragen met kaarslicht en bewierookt.
Tijdens een dergelijke ceremonie past een lofzang. En niet zo maar een
lofzang. De lofzang die in de Joodse eredienst het hoogste scoorde: Halleluja.
Vindplaatsen
Inhoudelijk zijn de hallelujagezangen het meest toegesneden op de lezing van het daarop volgende evangelielezing, een soort toeroep daarnaar toe. Als zodanig opgevat zou elke viering een ander hallelujavers
hebben. Maar er zijn hallelujaverzen met een wat algemenere inhoud,
die vaker gebruikt kunnen worden.
In de veel gebruikte bundel Gezangen voor Liturgie (GvL²) zijn een
twintigtal Hallelujagezangen opgenomen, verreweg de meesten hiervan
zijn in principe voor elke viering bruikbaar. Enkele gezangen zijn bedoeld voor hoogfeesten, de Mariafeesten en de sterke periodes van het
liturgisch jaar. Een groter aanbod vinden wij in de eerder genoemde
bundel Wisselende gezangen voor het liturgisch jaar.
Minder bekend, maar ook van zeer hoge kwaliteit is het Graduale – Nederlandse propriumgezangen voor zon- en feestdagen³. Deze uitgave
bevat alle wisselende gezangen, dus ook de hallelujaverzen voor het
evangelie. Voor koren en/of cantores stellig een uitdaging om eens wat
anders te zingen.
Wil Jongma

Wisselende gezangen voor het liturgisch jaar – Amsterdam 1977.
² Gezangen voor liturgie – Kampen 1996
³ Graduale – Nederlandse propriumgezangen voor zon- en feestdagen –
Pamuse Wychen
1
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Jubileum Emmauskoor van de Walfriedparochie
te Groningen. (www.walfriedparochiegroningen.nl )

Op 16 april 2010 bestond het Emmauskoor 25 jaar.Tevens waren er 8
koorleden 25 jaar lid. De leden en veel partners hebben dit jubileum informeel tijdens een koorweekend op Ameland gevierd in het weekend
van 17 en 18 april. Zaterdags zijn we per boot naar Ameland gegaan.Aangezien een drietal leden de dag ervoor al waren gearriveerd,
konden zij de rest hartelijk ontvangen met koffie en koek.
De slaapplaatsen, in het pension Paasduin te Nes, werden ingericht en het
eiland kon verkend worden.’s Avonds zong het Emmauskoor tijdens de
viering onder leiding van parochianen in de parochiekerk St. Clemens.
Eerst hadden we wat kunnen oefenen onder leiding van de heer Boelens,
organist van de St.Clemens parochie. Mede dank zijn hem en mevrouw
Mosterman is het een mooie viering geworden en hebben we heerlijk
kunnen zingen in de prachtige kerk van Nes.
Na de viering hebben we in een restaurant in Nes gegeten om vervolgens
in de grote zaal van het pension de informele huldiging van de koorleden
te doen plaatsvinden.
Veel historische gegevens waren beschikbaar om de 25 jaren te laten
passeren. De jubilarissen werden persoonlijk toegesproken door Walfridus en ontvingen een toegangspas voor het Engelenkoor van de heilige
Gregorius. De maagd Caecilia had haar archief goed op orde gehouden.
Ook voor de zondag had de feestcommissie een heel goed programma in
elkaar gezet met veel afwisseling en ook nog genoeg tijd om het eiland te
verkennen.Mede dankzij het prachtige weer werd daar veel gebruik van
gemaakt. Vermoeid maar tevreden ging iedereen weer met de boot mee
terug en konden we terugzien op een mooi koorweekend.
Op 25 april 2010 was de officiële jubileumviering in de Emmauskerk
van de Walfriedparochie. Eerst was er een eucharistieviering waarbij
vele parochianen en genodigden aanwezig waren. Onder leiding van Ben
Gerdes als dirigent en Vincent van Ravels als pianist kon het koor zich
muzikaal presenteren. Na de viering werd eerst het jubileumlied ten gehore gebracht en volgde de officiële huldiging van de koorleden.Pastor
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Dirk ten Dam kreeg het woord en vertelde van elke jubilaris haar of zijn
bijzondere verdiensten.Vervolgens werd door Lidy van Duijn de zilveren
speld of broche opgespeld en gaf Jos Leuvenkamp de jubilarissen de
oorkonde en een roos.
De jubilarissen die deze dag gehuldigd zijn:
Dhr Jan Dol, Dhr Jan van den Hende, Mevr. Marga van den HendeKoning, Mevr.Thea Bouchier-de Vries, Mevr.Rita Bergman, Mevr. Ria
Reeze-Vernooij, Mevr.Ria Beerstra-Besseling en Mevr.Sue Carley.
De heer Jos Leuvenkamp,vice-voorzitter van het parochiebestuur,overhandigde namens de parochie, een grote foto met alle koorleden erop aan de voorzitter van het koor Chretien Schouteten. Alle 30
koorleden kregen een kleinere uitvoering hiervan en tevens een jubileumboekje met veel wetenswaardigheden en alle jaaroverzichten vanaf
1985-2010.
Ook het koor Ala Kondre bood een muzikaal cadeau aan in de vorm van
enkele feestliederen.
Ook werden er nog goede woorden gesproken door de heer H.Oostinga
van de PKN gemeente De Bron.De feestelijkheden werden afgesloten
met een receptie voor de parochianen en genodigden.
Namens het kerk-en koorbestuur: Gerard Sleumer

UIT HET HART
Hoezo is muziek maken saai?
Zo halverwege het voorjaar kon je de voortekenen van het naderende voetbal-WK al merken. Eerst door de jeugd maar later ook
door volwassen “bezetenen” van het spelletje werd het nieuwe geluid door de straten geloeid. Laten we het maar niet meer hebben
over de massale samenklanken als gevolg van weer een doelpunt
van Arjen Robben. Het is een bijna onvergetelijk geluid geworden,
dat als een bijenzwerm door de tv-boxen ging. Alleen Amelanders
moeten hebben gedacht dat het vroeg 5 december was geworden
en het “Sunterklaas” reeds was begonnen. Nee, voor de echte
voetballiefhebbers onder onze zangers en organisten is het een
hulpmiddel gebleken om uiting te geven aan hun vreugde, mis16

schien is het voor hen al een relikwie geworden. Het blaasinstrument doet qua vorm denken aan een bekers van een orgelregister.
Tenminste, als je eens een kijkje achter de luiken van een orgel
hebt genomen.
Als we sport kunnen linken aan muziek maken kun je het onmogelijk saai noemen. Beide kosten fysieke inzet maar vraagt ook een
gezonde dosis liefhebberij. Is sport dan automatisch minder saai
of leuker? Dacht het niet. Is het ook niet zo dat de voldoening van
sport en muziek maken, voldoening geeft aan onze ontspanningsbehoefte?
Het eerste half jaar van 2010 leverde ons zware vorst en dagen
boven de 30 graden op. In alle omstandigheden moesten wij muziekmakers gewoon door. Jezelf lekker warm zingen in een niet
warm te krijgen kerkgebouw leek net op winterse wedstrijden die
toch moesten worden gespeeld omdat de vorst de speelschema’s in
de war hadden geschopt.Het lijkt me dan ook hoog tijd dat we beide categorieën laten verbroederen. We kunnen veel van elkaar leren. En dat kan want we zijn gewend veel te trainen. En organisten, hèt instrument van het WK kan daarom goed de plaats van uw
Trompet 8’of Basson Hobo 8’ innemen.
Sinds 1985 ben ik actief als koorlid en
organist, eerst in de St. Franciscus van
Groningen en nu al weer 11 jaar in Assen. En steeds merk je dat sporters en
muziekmakers elkaar niet serieus genoeg nemen. Ok, het ene wereldje
steekt dan ook volledig anders in elkaar, maar de trots van de sporters
kunnen wij, muziekmakers, best meer
gaan gebruiken.
Een positief verhaal vertel je met een
glimlach en dat interesseert weer een
ander (nieuw lid). Wij moeten dezelfde
toegankelijkheid hebben als onze sportende zusters en broeders. Dan varen
we in de toekomst ook mee op het succes van dit nieuwe orgelregister!
Ard Lukassen.
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Jaarverslag 2009 NSGV bisdom GroningenLeeuwarden.
Inleiding.
Het jaar 2009 was voor de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden
als vereniging een bewogen jaar. Na het aflopen van het beleidsplan
2005-2008 is er een bescheiden beleidsplan 2009-2010 opgezet, hetgeen niet meer inhield dan een voortzetting van het oude beleidsplan.
Dit in afwachting van het beleidsplan 2010-2020 van het bisdom Groningen-Leeuwarden, waarin ook dat van de NSGV is opgenomen.
Ook de structuur van de vereniging is grondig veranderd: de koorkringen zijn opgeheven, aan de koren is gevraagd om in contact te treden
met de koren van de samenwerkingsverbanden van hun parochies om
samen activiteiten te ontwikkelen.
Bestuur.
De (aspirant-)bestuursleden in 2008, pastor Albert Buter uit Leeuwarden, penningmeester, en de heer Sjoerd Ruisch, eindredacteur Punctum
zijn in 2009 als zodanig door de bisschop benoemd. 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 bestuursleden te vinden. Aanvulling van nieuwe
bestuursleden blijft belangrijk.
Het algemeen bestuur is in 2009 zeven maal in vergadering bijeen geweest; bij twee vergaderingen was mgr. G.J.N. de Korte aanwezig, bij
één vergadering de perschef van het bisdom, mevrouw Laetitia van der
Lans. Ook is er een gesprek geweest met het bestuur van de Vereniging
voor Latijnse Liturgie. Dit gesprek was van contactuele aard. De overige
vergaderingen hadden een standaard-agenda.
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 2009 verscheen de 22e 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.
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De landelijke NSGV heeft een nieuwe site geopend. Op deze site kan men
alle informatie krijgen over het werk van de NSGV aangaande muziek in
de liturgie. Via deze site kan doorgelinkt worden naar de NSGV in de
diocesen. Netbeheerder voor ons bisdom is de heer Paul Janssen uit
Heerenveen.

Er wordt nog gewerkt aan een plan waarbij iedereen via een nieuw opgezet bisdomblad geïnformeerd wordt over het bisdom. Punctum zou hier
ook in ondergebracht kunnen worden. Hiervoor is een denktank communicatie opgericht. De heer Sjoerd Ruisch zal namens de NSGV de bijeenkomsten van de denktank bijwonen.
Beleid
De NSGV was tot 2009 verdeeld in koorkringen op basis van de dekenaten. Deze dekenaten bestaan sinds 2003 niet meer.
Op advies van KASKI (KASKI-rapport 538 – augustus 2007) worden de
koren ingedeeld bij de samenwerkingsverbanden van de parochies. Aan
de parochiebesturen is gevraagd een bestuurslid aan te wijzen die de
koren en de muziek in de liturgie behartigt en contactpersoon is voor de
NSGV. Vanwege de
gewijzigde situatie is een model voor het huishoudelijk reglement van
koren verspreid.
Activiteiten.
De studiedag voor dirigenten, begeleiders en andere betrokkenen bij
kinderkoren op 3 oktober 2009 te Assen moest vanwege organisatorische obstakels afgelast worden.
Er zijn in 2009 verder geen activiteiten door de NSGV GroningenLeeuwarden georganiseerd.
Besluit.
Vanaf 2009 zijn de kerkmuzikale activiteiten neergelegd bij de samenwerkingsverbanden van de parochies. Het bestuur van de NSGV hoopt
van harte dat dat ook opgepakt wordt tot groei en bloei van de koren en
de muziek in de liturgie.
Wil Jongma, secretaris.
Wolvega, 13 juli 2010.
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Parochie H. Nicolaas Delfzijl
Zoekt met spoed een enthousiaste
Dirigent M/V
voor het St.Joseph-Nicolaaskoor
Het koor telt 24 leden en verleent zijn medewerking bij liturgische vieringen, uitvaarten
en huwelijken.
Het koor zoekt een dirigent(e) die in staat is het koor meerstemmig
muzikaal te begeleiden en tevens te dirigeren.
Het koor repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Denkt u dit is echt iets voor mij (of kent u iemand anders die interesse heeft) dan kunt u
zich wenden tot de heer B. Loskamp tel.0596-615481
of uw brief sturen naar het secretariaat van het kerkbestuur,
Buitensingel 18, 9934 GB Delfzijl.
De benoeming wordt door het kerkbestuur gedaan.

Dringend op zoek naar een organist(e)
Betreft: Parochie o.l.v. visitatie in Hoogeveen.
Het gemend koor is dringend op zoek naar een organist(e)
die de vieringen muzikaal kan begeleiden.
Het gaat in principe om de tweede zondag van de maand (en eventuele feestdagen)
De repetities vinden plaats op woensdagavond.
Voor info: Gerard Hofmeijer, tel: 0528-785873 of gsm: 06-48781979
e-mail: drentenier@hotmail.com
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VOORAANKONDIGING KORENMIDDAG
Vicariaat Friesland/Noordoostpolder, regio Noord-Oost
Op zondag 26 september aanstaande zal er een korenmiddag
worden gehouden in de Dominicuskerk te van het vicariaat Friesland/NOP. Het thema van de middag is Leeuwarden bedoeld voor
de koren uit de regio Noord-Oost: “Met Maria op stap”.
Deelnemende koren zal worden gevraagd iets uit hun Mariarepertoire ten gehore te brengen. Ook zullen we gezamenlijk enkele Marialiederen zingen. De middag zal duren van 14.00 uur tot
ongeveer 17.00 uur. Er zijn voor de koren geen kosten aan verbonden. Binnenkort ontvangen de koren in de regio een uitnodiging met meer informatie.
Reserveer alvast de datum en laat u horen!!

Oproep
Verscheidene parochie- en koorbesturen hebben nog niet gereageerd
op
het schrijven inzake de herstructurering 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.
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Schola Gregoriana op CD voor Orgelfonds
R.K. Parochiekerk Assen
De Schola Cantorum Gregoriana Assen o.l.v. Arnold den Teuling
heeft een cd gemaakt met een keuze uit de Gregoriaanse gezangen
die de laatste jaren in de liturgie zijn uitgevoerd.
De cd bevat zowel vaste als de per zondag wisselende gezangen. Zij
zijn gerangschikt in de volgorde van het kerkelijk jaar. Voor de
afwisseling heeft dirigent en blokfluitist Arnold den Teuling enkele
korte stukken Gregoriaans op altblokfluit ertussen gevoegd. Er is
een boekje bij met een toelichting en de gezongen teksten, en een
aantrekkelijke voorplaat met musicerende engelen.
De Schola (opgericht door Gerrit van Osch in 1985) telt ca 12 leden
en verzorgt 6 tot 7 liturgievieringen per jaar in de parochiekerk
van de H. Maria Tenhemelopneming te Assen. Zij treedt incidenteel ook elders op. De schola zingt zonder instrumentele begeleiding (a capella) en volgt de hedendaagse wijze van zingen aan de
hand van handschriften uit de tiende eeuw.
De opnamen zijn in vier sessies in 2009 gemaakt in de laatmiddeleeuwse St. Hippolytuskerk te Middelstum, door WestraMedia in Leek.
De prijs is 10 euro. Omdat alle productiekosten zijn gesponsord
gaat de gehele opbrengst naar het Orgelfonds van de R.K. Parochie. Het huidige, vrijwel versleten electronische orgel wordt zo
spoedig mogelijk vervangen door een klassiek pijporgel.
De cd is tegen contante betaling verkrijgbaar in het Parochiehuis,
Nassaulaan 3 te Assen, op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30
tot 16.00 uur verkrijgbaar tegen contante betaling. Het is mogelijk
de cd te bestellen door overmaken van € 11.50 op postbankrekening (p)831029 van het R.K. Parochiebestuur te Assen, waarvan
€ 1.50 verzendkosten, onder vermelding “cd schola” en vooral ook:
uw adres.
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Contact: A.J.M. den Teuling, dirigent
Kennemerland 136
9405 LM Assen
Tel: 05892 351861
E-mail: adenteuling@planet.nl
De dirigent heeft een website met renaissancemuziek en Gregoriaans: http://home.planet.nl/~teuli049
De website van de parochie is: http://www.parochieassen.nl/

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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SCRATCH MESSIAH
Stichting Muziek Klassiek Drenthe
Hooiweg 151
9765 EE PATERSWOLDE
050-3094052
e.mailadres: info@smkd.nl
site: www.smkd.nl
Beste Zangvriendinnen en vrienden,
Voor de 3e keer op rij wordt op zaterdag 25 september in de Martinikerk in Groningen de Messiah van G.F.Händel in een scratchvorm
uitgevoerd. Aan de uitvoering gaan een hele dag repetities vooraf die om
8.45 uur beginnen. De repetities duren tot 17.00 uur en worden onderbroken door pauzes voor het gebruik van consumpties, lunch en warme
maaltijd. De productie staat o.l.v. de bekende ‘scratch’dirigent Jules van
Hessen.
Maximaal 300 zangers en een ad hoc orkest en 4 vocale solisten zijn de
‘ingrediënten’ om van deze zangdag een groot muzikaal festijn te maken.
De solisten zijn: Esther van Zijl, sopraan, Wilfred Reneman, altus; Jeroen Helder, tenor en Ben Brunt, bas.
Deze solisten behoren tot de kernzangers van het professionele Kamerkoor CAPELLA FRISIAE.
Het engelse woord ‘scratch’ laat zich niet gemakkelijk vertalen. Letterlijk
betekent het ‘krassen’.
Bij een scratchuitvoering gaat het om een ruwe diamant die muzikaal
geslepen wordt tot een glinsterende edelsteen. Zo prachtig en waardevol
dat ’s avonds het talrijke publiek kan genieten van een fantastische uitvoering.
U kunt als koor c.q. koorlid aan deze muzikale happening mee
doen. Een opgavenformulier wordt u toegezonden (digitaal)
waarop u uw persoonlijke gegevens kunt invullen. Heeft u belangstelling laat het ons weten. Maak dan gebruik van het
mailadres: info@smkd.nl
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de coordinator van de Stichting Muziek Klassiek Drenthe. Telefoonnummer: 050-3094052.
Er worden geen audities gehouden. Wel wordt van belangstellenden verwacht dat zij affiniteit hebben met het klankidioom van de
Messiah en tijd hebben om zich thuis of op een andere manier goed en
degelijk op de scratchdag voor te bereiden.
De kosten zijn € 50,- inclusief consumpties, lunch en warme maaltijd. Er
wordt gebruik gemaakt van de Novello of Peters-uitgave.
De Novello-uitgave kunt u eventueel tegen een gereduceerde prijs van €
15,- bestellen bij de SMKD. De verzendkosten zijn bij de prijs inbegrepen. Voor degene die ondersteuning bij het oefenen nodig heeft kan gebruik maken van www.cyberbass.com
Wij wachten graag de opgaven voor deelname aan deze 3e scratch Messiah van G.F.Händel op rij in het Noorden af.
Met vriendelijke groeten,
Kor Venema, coördinator
Stichting Muziek Klassiek Drenthe
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Cursussen
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in principe
geen cursussen voor (a.s.) dirigenten, 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
Het landelijk bureau NSGV heeft materiaal ontwikkeld voor o.a. een
cantor-cursus. Voorgesteld is om deze cursus te houden in de loop van
2011 voor ons bisdom in samenwerking met het aartsbisdom Utrecht. De
inhoud van de cursus zal aangepast worden aan de behoeften in de regio
Noord- en Midden-Nederland. Er worden echter wel voorwaarden aan
deze cursus verbonden: het spreekt voor zich dat de dan opgeleide cantor zijn/haar diensten ten behoeve van de parochie stelt. Parochies, die
in de toekomst kijkend, zien aankomen dat men niet of minder een beroep op de bestaande koren kan doen, doen er goed aan om ruimte in de
vieringen te creëren voor de functie van een cantor en haar/hem de gelegenheid te geven een dergelijke cursus te volgen. Te zijner tijd hoort u
meer over duur van de cursus, tijd, plaats en kosten. Een blijk van interesse voor een dergelijke cursus is alleen maar stimulerend om verder te
gaan met de voorbereidingen.
Heeft u belangstelling dan kunt u dit laten weten via emailadres:
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
tel. 050-4065888
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 speelt daar met cursuswerk op in. Zijn onlangs gehouden cursus te Harlingen bleek hartverwarmend. In de regio Groningen (stad) blijkt ook de behoefte aan een
dergelijke cursus. Naar een geschikte locatie en periode wordt nog omgekeken. Ook voor deze cursus geldt: laat weten als je belangstelling
hebt. Contactadres: email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
Tel. 050-4065888

28

K

erkzang.nl
centrum voor de kerkzang

Komend najaar zal in Amersfoort een cursus voor leiders van kinderkoren en –cantorijen plaatsvinden. Het gaat om de Oecumenische praktijkcursus HET LEIDEN VAN EEN KINDERKOOR OF KINDERCANTORIJ. De cursus
wordt gegeven door Catrien Posthumus Meyjes.
De Oecumenische Praktijkcursus richt zich op (amateur-)dirigenten van
kinderkoren die een functie hebben in de protestantse of roomskatholieke eredienst, of die zich in de nabije omgeving daarvan bewegen.
Ook mensen die overwegen een kinderkoor te gaan leiden kunnen deelnemen. Het gaat om zeven zaterdagochtenden in de periode 18 september – 11 december. De volgende onderwerpen worden behandeld: dirigeertechniek, stemvorming, repertoirekennis, methodiek en liturgie.
Plaats van handeling is het Oud-Katholiek Seminarie in Amersfoort, vlak
bij het NS-station gelegen.
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Oecumenisch
Platform Kinderkoorzang (een samenwerkingsverband van NSGV,
KCZB en Kerkzang.nl). Een flyer met uitgebreide informatie wordt op
aanvraag toegestuurd.
Informatie en aanmelding: bureau@kerkzang.nl. Zie ook
www.kerkzang.nl

Kerkzang.nl nieuwe website
Kerkzang.nl (centrum voor de kerkzang) heeft een nieuwe website. De
site is te bereiken via www.kerkzang.nl. Op dit moment zijn de belangrijkste onderdelen: Nieuws, De Praktijk, Jeugd en Uitgaven. Onder
Nieuws is o.a. uitgebreide informatie over kerkzang.nl te vinden, inclusief het ‘verre verleden’. Uitgaven bevat de catalogus met bij elk van de
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uitgaven uitgebreide informatie en een muziekvoorbeeld. Ook is er een
handige zoekhulp te vinden. De website zal de komende tijd verder worden uitgebreid.
Kerkzang.nl (Centrum voor de Kerkzang) richt zich op de ondersteuning
van ieder die betrokken is bij de vocale kerkmuziek, de zang van, voor
en door de gemeente. De nieuwe website wordt daarbij als een belangrijk
communicatiemiddel gezien. Kerkzang.nl is te bereiken via bureau@kerkzang.nl (Anje de Heer, staffunctionaris) of secretariaat@kerkzang.nl (Irene Gootjes, secr.).

De rijkdom van het ritueel
Ekkehard Muth
Rituelen worden vaak gezien als onnodige franje die van de inhoud afleiden. Dit boek laat zien dat zij juist een dimensie toevoegen aan de
inhoud, die een op het Woord gerichte liturgie niet kan ontsluiten.
Ekkehard Muth (PKN-dominee en werkt mee aan het nieuwe liedboek
voor de kerken 2012) pleit voor een liturgie die het symbolische
bewustzijn prikkelt en open
houdt. Een liturgie die niet
óver God praat maar die de
ontmoeting mét Hem mogelijk maakt. In het grote praktijkgedeelte worden aan de hand
van eredienst en alle andere
liturgische momenten de
kansen en de valkuilen ervan
uitgebreid besproken.
Dit boek nodigt voorgangers,
liturgiewerkgroepen, kerkmusici en allen die bij vieringen betrokken zijn uit om op
weg te gaan naar een levende
liturgie. Het is een uitnodiging om zich te laten verrassen door de rijkdom van het
ritueel.
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Haarlemmer Orgelboek

15 orgelwerken van Nederlandse componisten voor
liturgisch gebruik
onder redactie van Mark Heerink, Bert Stolwijk en Nico Waasdorp

Hoe het begon
Vocale kerkmuziek kreeg al veel aandacht,
het liturgisch orgelspel bleef wat onderbelicht. Geïnspireerd door het Freiburger Orgelbuch (2004) ontstond bij de NSGV Haarlem-Amsterdam het idee dit mooie voorbeeld
te volgen en een impuls te geven aan het liturgische orgelspel. Met het Haarlemmer
Orgelboek.

10 Nederlandse componisten, 15 liturgische orgelwerken
Zeven van de tien componisten hebben een speciale band met het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hendrik Andriessen en Albert de Klerk natuurlijk, van wie vijf werken zijn opgenomen. Maar ook Bernard Bartelink, Jos Beijer, Maurice van Elven, Luc Löwenthal en Jan Raas zijn of
waren hier actief. Zij schreven een nieuwe compositie voor dit boek. Net
als Wouter van Belle, Kees Schoonebeek en Daan Manneke. De werken
sluiten aan bij liturgische gezangen (o.a. Agnus Dei van Manneke) of bij
het moment van de liturgie (voor en na de viering, offertorium, communio). Bijzonder is ook een feestelijke omspeling van het allelujagezang
voor het evangelie (Bartelink).
Het Haarlemmer Orgelboek kunt u bestellen bij:
Ascolta Music Publishing
Postbus 162
3990 DD Houten
Tel. 030-6374237/fax
030-6373956
info@ascolta.nl
www.ascolta.nl
Prijs: € 19,50
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Jubilea
Groningen (Walfried)
Emmaüskoor van de parochie Walfried
25 jaar mw. T.B. Bouchier-de Vries
25 jaar dhr. J. Dol
25 jaar dhr. J.P.E. van den Hende
25 jaar mw. m.M. van den Hende-Koning
25 jaar mw. S. Carley
25 jaar mw. C.J.M. Bergman
25 jaar mw. M.A.M. Reeze-Vernooij
25 jaar mw. M.Th. Beerstra-Besseling
Hoogezand-Sappemeer
Dameskoor Internos van de parochie H. Martinus-H. Willibrordus
40 jaar mw. T. Lockhorn-Reker
40 jaar mw. S. Werkman-Gibcus
Winschoten
St. Ceaciliakoor van de parochie H. Vitus
50 jaar dhr. J.H.W. Kliphuis

Donek
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging - DoNeK - Toonkamer

Voor informatie over Donek zie onderstaande adressen en telefoonnummers
Kromme Nieuwegracht 66 3512 HL Utrecht
h.muskens@hetnet.nl
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tel.030-2331010 e-mail: info@nsgv.nl of

Bij het secretariaat van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom GroningenLeeuwarden komen regelmatig meldingen binnen van vacatures van dirigenten en organisten,
zowel voor een vast dienstverband als voor tijdelijke 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 bij het secretariaat van 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:
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Mutatieformuli er
Parochie: ………………………………te ……………………………...
Naam van het koor: …………………………………………………….
Soort koor:





Gemengd Koor
 Dameskoor
Herenkoor
 Jongerenkoor
Kinderkoor
 Gregoriaans koor
Anders: …………………………………………….

Aantal leden: ……………………………………………………………
Secretariaat of contactpersoon:
Dhr/Mw. ………………………………………………….
Adres:
…………………………………………............
……………………………………………………………
Tel. ….…………………E-mail: ……………….............
Dirigent:

Dhr/Mw .…………………………………………………
Adres:
………………………………………….………
…………………………………………………………….
Tel. ……………………E-mail: ………………………..

Organist:

Dhr/Mw. ………………………………………………….
Adres:
………………………………………………….
…………………………………………………………….
Tel.……………………E-mail: ………………………..

Plaats/datum: ............................................................................................
Handtekening: ..........................................................................................
Dit formulier toezenden aan de vertegenwoordiger van uw koorkring in het
bestuur van de NSGV Groningen-Leeuwarden of – bij vacature – aan de secretaris van het bestuur (voor adressen: zie binnenzijde achteromslag Punctum)
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Samenstelling van het bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Groningen-Leeuwarden
W.B. Jongma
(0561) 61 26 62

Secretaris, beheer onderscheidingen
Mosheide 14, 8471 VT Wolvega
wjongma@kpnplanet.nl

J. Alferink
(0513) 62 74 46

Diocesane Werkgroep Liturgie, plv. lid Hoofdbestuur
Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden:
Drachten e.o., Bergum/Dokkum/Ameland, Vier Samen.
Bielzen 45, 8441 AW Heerenveen
alferink-j@hetnet.nl

W.P. Gosens
(058) 212 92 43

Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden:
Franeker e.o., Wytgaard e.o., Leeuwarden,
Noordendorpstraat 55, 8922 JJ Leeuwarden
w.gosens@chello.nl

H.H.J.M. Limberger
(050) 301 39 31

Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden:
SPNG, Groningen
Ceresakker 1, 9781 KJ Bedum
hhjmlimberger@home.nl

A.G. Buter
(058) 289 40 90

Penningmeester
Menaldumerstraat 29, 8913 EW Leeuwarden
agbuter@kpnmail.nl

S. Ruisch
(050) 318 59 78

Eindredactie Punctum
Haddingestraat 21H, 9711 KB Groningen
sjoerdruisch@hotmail.com

Vacature
Vacature

voorzitter
vertegenwoordiger samenwerkingsverbanden Gaasterland,
Sneek e.o., Bolsward e.o., NOP, joure e.o.
vertegenwoordiger samenwerkingsverband Kanaalstreek
vertegenwoordiger samenwerkingsverband SPOG
vertegenwoordiger samenwerkingsverbandenAssen e.o.,
Meppel e.o., Klazienaveen e.o., IBE, Coevorden, Schoonebeek e.o.

Vacature
Vacature
Vacature

Secretariaat:
(050) 406 58 88

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

Landelijk secretariaat Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging:
Kantoor NSGV:
(030) 23 31 010

Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht
info@nsgv.nl, tel. 030-2331010

Kopij voor Punctum jaargang 23 nummer 3, die zal verschijnen in december 2010, dient uiterlijk begin november 2010 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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Breng mij over grenzen
Liedbundel voor jongeren
Deze liedbundel was de landelijke bundel voor de Wereldjongerendagen in
Sydney.
Ze bevat zowel 152 gezangen die geschikt zijn voor liturgische vieringen als
voor andere samenkomsten.
Prijs: € 6,--.
Uitgave: Landelijke Kerngroep voor de wereldjongerendagen in Sydney
2008.
Besteladres: Code-X Music, postbus 101, 4100 AC Culemborg

©NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden, september 2010
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