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Van de redactie
En, zijn we allemaal weer thuis? Zijn de repetities al weer begonnen?
Oef, dat is weer even wennen voor de stembanden! Uiteraard hopen we
dat uw vakantie geslaagd is, dat u van het mooie weer heeft kunnen genieten en dat u er weer zin in heeft om uw gezongen bijdrage te leveren
aan de wekelijkse vieringen. Toch schuift de tijd weer aardig richting
herfst al zitten de blaadjes van de boom op de voorpagina er nog allemaal aan. Ook het 'reces', voor het bestuur zit er weer op en we pakken
de draad weer op waar we die hebben laten liggen. Ideeën, wensen, tips?
We horen ze graag van u!
Jos Manshande

Van het bestuur
Van het bestuur - nog niet het laatste woord.
Misschien, geachte lezer, bevreemdt u de kop van dit schrijven. Het zal u
in de loop van dit bestuurlijke woord duidelijk worden.
Ik ga afscheid van u nemen als secretaris van de NSGV in het bisdom
Groningen-Leeuwarden. In juli 2001 benoemd, in 2009 regulier aftredend, maar pas in 2013 – na vier overjaren – eindelijk eervol ontslag
gekregen van onze bisschop.
In betrekkelijk rustig water aantredend begon al gauw de bestuurlijke
uittocht; met een voortdurende onderbezetting van het bestuur kwamen
veel taken bij het secretariaat te liggen. Al met al: een rustig secretariaat
was het niet.
Toch nu maar een lege stoel achterlatend. Het dwingt niet alleen de andere bestuursleden maar ook de staf van het bisdom tot nader beraad
over hoe verder. U zult daarover stellig geïnformeerd worden.
Overigens is alles met plezier gedaan. Je ogen en oren gaan wat verder
dan de grenzen van je koor en parochie, en dat is een boeiend. Alleen al
de vele opmerkingen die terloops door deze en gene gemaakt zijn, maar
een enorme achtergrond verraden; het zijn vaak aanleidingen geweest
tot het schrijven van artikelen in dit blad. Om enkele te noemen: Ik heb
het nou wel gehad met ‘Heel de aarde’; ik wil nou wel eens een Roomse
mis, wij zijn toch hier in de katholieke kerk?; mag het een beetje minder?; ik heb op school geen Engels gehad, of is dat de volkstaal?; psalmzang leer je niet in één keer, het is een leerschool op zich.
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Ik heb het bestuur aangeboden om mijn artikelenreeks in Punctum
voort te zetten en de eindredactie van de nieuwsbrief te blijven voeren.
Of dit in de praktijk goed werkt, zal moeten blijken. Ik ga dus: Ite missa
est – maar het laatste woord is dus nog niet gezegd.
Wil Jongma, voorheen secretaris NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.

Fiori Musicali
Vorig jaar zat hij twee banken voor me in de kerk en kwam me vaag bekend voor. Een jonge jongen met heel kort geknipt haar, bijna kaal, type
student. Bij de samenzang zag ik zijn lippen bewegen en ik dacht: “Die
kan zingen.” Altijd op zoek naar enthousiastelingen voor ‘mijn’ schola
klampte ik hem aan en hij zei dat hij redelijk kon zingen. Op mijn vraag
waar ik hem toch van kende ,noemde hij zijn naam en viel het kwartje.
Hij zat wel eens in de kerk, maar toen nog met zijn haar tot over de
schouders. We spraken af dat ik hem zou mailen over ons gregoriaans
koor.
Ik mailde hem dat ons koor bestaat uit een vrouwenschola van zes dames en een herenschola van zes heren. Allemaal niet heel piep,maar ook
niet oud. Dat we vijf jaar bestonden en uit het niets zijn begonnen, omdat in onze 60 jarige Gorredijkster parochie daarvoor praktisch geen
gregoriaans werd gezongen. Dat we iedere week op Donderdagavond
repeteren, een uitgebreid repertoire hebben, en ongeveer veertien keer
per jaar een viering zingen, in eigen, of in een van de zusterparochies,
maar ook wel daarbuiten. Pro Deo. Voor alleen een kop koffie na afloop.
Dat iedereen die het gregoriaans wil leren, welkom is en hoe vaker je het
doet, hoe mooier het wordt. Verder, dat we geen contributie heffen, er
altijd gratis koffie is met, als iemand jarig is en trakteert, ook nog gebak.
‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan..!
Vier dagen later, op Donderdagavond; we zouden beginnen, gaat de deur
open en komt hij binnen.Gymnasiumstudent, met een pak Bastognekoeken in zijn hand.
“Ik wil graag meezingen en ik ben vandaag ook jarig.” Zeventien jaar..!
Het is een verschil. Of jij het geluk zoekt, of het geluk zoekt jou. Een tijdje later. Een van onze mannen kon door omstandigheden twee maanden
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niet meezingen. Maar hij had, zeer betrokken, voor een invaller gezorgd.
Dat bleek een gouden greep. De nieuwe man had nooit gezongen en hij
zei in het begin enigszins angstig: “Ja, maar ik val alleen maar in, en
weet niet of ik het wel kan. Maar het wonder geschiedde. Zonder dat we
hem hoefden te lijmen met mooie praatjes en extra gebak, begon hij
steeds zekerder mee te zingen en praatte niet meer over weggaan.
We leven in een tijd dat in onze katholieke korenbladen geregeld artikelen staan met berichten over hoe moeilijk het allemaal is. Het grote gevaar, bij het op papier steeds maar blijven zeuren over vergrijzende koren is, dat het geen goeie reclame is, en er naar buiten toe, een negatief
beeld ontstaat van: ‘Een stel oude stumpers die wat vroom staan te zingen, met één been al in het graf.’ Daar wil niemand bij horen. En het kan
anders. Want op de TV bij ‘Nederland Zingt’ van de EO, staan legio grote
koren. Honderden leden, met kapsels in alle tinten grijs, zingen zo enthousiast, alsof het uit hun tenen komt. “Het is onze muziek niet, “hoor
je dan. Het is niet goed of het deugt niet…
Uit de verslagen blijkt dat onze kerkkoren gewoon doorgaan bij feest of
verdriet en ups en downs. Met meer of minder leden, in beter of minder
gelukte ‘uitvoeringen.’ Ze trekken zich niets aan van gezeur, of alle leden
krijgen de koorbladen niet, wat natuurlijk jammer is, want er staan ook
veel wetenswaardige dingen in. En wat is nu bijvoorbeeld 6 euro voor
een persoonlijk abonnement op Punctum.?
Onze lieve Heer geeft geen recensies. Of je nu één - vier- of achtstemmig
zingt, het is Hem om het even. En het overgrote deel van de kerkgangers
hoort geen verschil.
Degenen die het wel horen en luid en duidelijk verkondigen, dat het hier
en daar niet goed klonk, worden van harte uitgenodigd worden om lid
van het koor te worden. Ze zijn een welkome aanvulling, want ze hebben
er verstand van en zingen is beter dan zeuren…
Peter Postma
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Jaarverslag 2012
NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.
Inleiding.
Dit is het laatste jaarverslag van de op dit moment aftredende secretaris.
Alle jaarverslagen nog even overziende geeft dit jaarverslag eenzelfde
beeld: vertrekkende en aantredende bestuursleden, proberen de contacten met allen die op enigerlei wijze bezig zijn met muziek in de liturgie
gaande te houden, en de het (laten) organiseren van activiteiten. Hoewel
de stand van zaken niet altijd even opwekkend is, mogen wij ons toch
steeds verheugen in een actief korenbestand, dat naar beste kunnen en
weten het belangrijke liturgische werk doet.
Bestuur.
Het bestuur is in 2012 behoorlijk gewijzigd.
De heer Wim Gosens – al vaker afwezig om gezondheidsredenen – heeft
in maart 2012 het bestuur verlaten. De heer Henk Limberger – afgevaardigde van het Groningse gebied – kan vanwege verhuizing naar Assen deze regio niet langer vertegenwoordigen, maar is aanspreekbaar
voor Drenthe, welke functie ook vacant was. De heer Sjoerd Ruisch en
pastor Albert Buter hebben het bestuur per einde 2012 verlaten. Pastor
Jan Alferink en de heer Wil Jongma hebben aangegeven in 2013 toch
werkelijk te zullen vertrekken. Nieuwe bestuursleden traden aan: pastor
Peter van der Weide uit Sneek en de heer Jos Manshande uit Harlingen.
Pastor Peter van der Weide behartigt de contacten met de regio Friesland en de Noordoostpolder, Jos Manshande penningmeester en per
2013 eindredacteur van Punctum. De bestaande vacatures, zoals de bezetting van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de regio’s in het bisdom blijven bestaan.
Het algemeen bestuur kwam in 2012 zeven maal in vergadering bijeen.
De vergaderingen hadden een standaardagenda, onder meer steeds de
bespreking van de publicaties (Punctum, Nieuwsbrief, 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 individuele zaken aangaande dirigenten, organisten en koren.
Qua bezetting in de vergaderingen ontstond een verandering: mevrouw
Lisette Winter kon niet langer de verslagen van de vergaderingen ver-
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zorgen omdat de personeelsbezetting van het bisdom wegens bezuinigingen moest inkrimpen en zij beschikbaar moest zijn voor andere secretariële werkzaamheden.
Hoofdbestuur NSGV.
Zoals gemeld is de afvaardiging van de Groningen-Leeuwarden naar het
hoofdbestuur is sinds juni 2009 vacant. Met het hoofdbestuur en het
landelijk secretariaat was wel steeds contact en is het diocees op de
hoofdbestuursvergaderingen ad interim vertegenwoordigd.
De landelijke organisatie van de NSGV heeft in 2012 onder grote druk
gestaan. Dit naar aanleiding van de herinrichting van de Beleidssector
Liturgie door de Bisschoppenconferentie. Dit heeft er toe geleid dat de
verantwoordelijkheid voor de muziek in de liturgie aan de Nationale
Raad voor Liturgie is toevertrouwd, en niet langer aan de (landelijke)
NSGV. Dat daarmee de opheffing van de landelijke organisatie een feit
is, blijkt niet alleen statutair en juridisch een onmogelijke zaak te zijn,
ook de contracten (BUMA-rechten) en de muziekvoorziening, die de
NSGV heeft, maken dit niet wenselijk. Al eerder liet de bisschoppenconferentie weten dat de NSGV niet meer in aanmerking komt voor subsidie. Dit is aanleiding geweest tot ontslag van bureaumedewerker mevrouw Marion Koster en het einde van de leerstoel van ‘Muziek en Christendom’ aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg, bekleed door
prof. dr. Martin Hoondert.
Bij dit alles kwam door opheffing van Kunstfactor te Utrecht, bij wie de
NSGV onderdak had, de betrekkelijk overhaaste verhuizing naar Amersfoort.
Evenwel achten de bisschoppen het van groot belang dat op diocesaan
niveau de belangen van de muziek in de liturgie behartigd wordt. Zolang
een nieuwe landelijke structuur (nog) niet geregeld is, kan en wil de diocesane organisatie in ons bisdom niet aan een nieuwe opzet beginnen.
In overleg met onze bisschop is wel een prioriteitenlijst opgesteld voor
wat het diocesane bestuur te doen heeft:
advies en informatie, zowel digitaal als door middel van tijdschriften en
nieuwsbrieven;
organiseren van cursussen en studiedagen;
hulp bij het zoeken van geschikt repertoire voor allerlei typen van vieringen en soorten koren;
in stand houden van de levende traditie: Gregoriaans en meerstemmige
Latijnse kerkmuziek;
belangenbehartiging van koren en hun leden;

7

bemiddeling bij het zoeken naar dirigenten en organisten;
verzorging van eretekenen voor jubilea van koren en koorleden.
Ook nam het hoofdbestuur afscheid van medewerker Harry Muskens,
die veel werk verrichtte.
Contact met de koren.
Naast individuele contacten via post, telefoon en e-mail verloopt het
contact van de NSGV met haar leden vooral via publicaties.
In 2012 verscheen de 25e jaargang van Punctum in 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 het drukwerk. De vaste
rubrieken van de laatste jaren ‘Uit her hart’ (bespreking van een geliefd
gezang met daarbij een motivering), ‘Hoe gaat het met onze koren’ (de
stand van zaken van een koor uit het bisdom), de muzikale bijdrage en
de column ‘Fiori Musicali’, verzorgd door Peter Postma uit Gorredijk zijn
gehandhaafd.
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; deze kon
door netbeheerder voor ons bisdom, de heer Paul Janssen uit Heerenveen, niet bijgehouden worden vanwege technische omstandigheden,
het ontbreken van schijfruimte.
De Nieuwsbrief verscheen in 2012 zeven keer na elke algemene bestuursvergadering. Ze bevat korte berichten, een overzicht van de uitgaven op gebied van de kerkmuziek (voor zover bekend) en vermelding
van activiteiten, zo nodig wat kerkmuzikale regels en pakkende citaten.
De nieuwsbrief wordt uitsluitend digitaal verstrekt. De redactie wordt
gevoerd door Wil Jongma uit Wolvega. Het abonnement staat voor een
ieder open en is gratis, verdere verspreiding naar belanghebbenden
wordt aanbevolen.
De NSGV had een eigen pagina in het bisdomblad. Deze is met het
verschijnen van het nieuwe bisdomblad ‘Spreek!’ vervallen.
Het bestand van de koren is steeds bijgehouden. Het secretariaat is
steeds afhankelijk van het doorgeven van mutaties door de parochieen/of koorbesturen. Onder meer werd bericht ontvangen van de opheffing van het Zuid Gronings Gregoriaans koor, het Dominicuskoor te
Leeuwarden (met een indrukwekkende geschiedenis van 100 jaar!) en de
cantorij ‘De Heer die wederkomt’ te Oosterwolde.

8

Activiteiten.
Ook dit jaar hielden de koren van SPOG (Samenwerkende Parochies
Oost-Groningen) weer een korenbijeenkomst met medewerking van
de parochiekoren uit Winschoten, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Stadskanaal.
De korenbijeenkomst te Sneek op donderdag 18 oktober is een uitstekende activiteit geweest. Uitgenodigd werden de koren uit de voormalige koorkring Sneek-NOP. De avond stond in het teken van muziek in
de liturgie van de advent en kersttijd. Ieder deelnemend koor kon één
gezang uitvoeren en er is nieuw werk ingestudeerd.
Ook was er op zondag 16 december een korenbijeenkomst te Weiteveen. De aankondiging ontving het bestuur te laat voor verdere publiciteit en over het verloop daarvan is geen bericht gegeven.
Met enthousiasme is in de eerste maanden van het jaar een cantorcursus te Hoogeveen gehouden. Als docenten fungeerden Hendrikje van
den Berg, Jan Alferink, Sjoerd Ruisch en Wil Jongma. Aan de cursisten
is een certificaat overhandigd met een bevoegdheidsverklaring als cantor. In het najaar was er een terugkomdag voor de cursisten.
Ook was er een cursus Gregoriaans te Leeuwarden. Met enkele hobbels (twee keer kon een bijeenkomst niet doorgaan) verliep deze uitstekend en werd in januari 2013 afgerond.
Op zondag 4 november was in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden een inspiratiedag, een ontmoetingsdag rond het thema Liturgie.
Voor deze dag werden vele medewerkers aan het parochiële gebeuren
uitgenodigd, onder meer ook koorleden, cantores, organisten en dirigenten.
In voorbereiding is geweest een impulsdag vormselliturgie voor jongeren- en themakoren, te houden in het najaar. Wegens te geringe deelname is verder afgezien van de organisatie hiervan.
Besluit.
Aan een jaarverslag als dit heb ik als vertrekkend secretaris weinig
woorden toe te voegen, en neem met wat pijn in mijn hart toch zingend
afscheid. Aan het NSGV-bestuur, alle kerkmuzikale medewerkers en
koorleden zeg ik van harte: het ga u allen goed.
Wil Jongma, voorheen secretaris NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.
Wolvega, 6 augustus 2013
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Koren, bedankt!
Het St.Clemenskoor van Ameland wil langs deze weg alle collega-koren
bedanken die ons geholpen hebben bij het opstarten van een nieuw
koorrepertoire, nadat bij de alles verwoestende brand in de
St.Clemenskerk, op 5 februari j.l. ons hele muziekarchief verloren is
gegaan.
We hebben heel snel na de brand al gebruik kunnen en moeten maken
van de hulp die ons geboden is.
Het is fijn om te ervaren dat vele koren, dirigenten en organisten hun
begrip voor de situatie hebben getoond en heel snel missen en liederen
ter beschikking hebben gesteld. Vele koren hebben hun medewerking
toegezegd voor de toekomst.
Ook hebben we uit particulier bezit mooie werkjes gekregen.
Dankzij jullie spontane, warme en snelle reacties, was het voor het koor
mogelijk, om zonder onderbreking de muzikale ondersteuning bij de
kerkdiensten te verzorgen.
St. Clemenskoor Ameland
De ontwikkelingen over de herbouw van de kerk, kunt u volgen op
www.stclemensparochie.nl

UitveRKKoren in Rome.
Ergens eind januari 2013 kwam er bij ons tijdens de repetitie van Joachim een cameraploeg langs van de RKK. Wilfred Kemp en Michiel Rozendal waren op speurtocht naar stemmen met een ziel. Ze wilden in alle
zeven bisdommen koorzangers selecteren om mee te doen aan “UitveRKKoren”, het beste koor van Nederland. Aangezien Bolsward hun
eerste auditieronde betrof, hadden we goede kans om uitgekozen te
worden, omdat er nog geen stemgroepen vol zaten. Zodoende werd Ankie Soolsma-Draaisma de eerste sopraan die mee mocht naar Rome en
ikzelf de eerste bas. Want een missie naar Rome was de prijs die je betaalt kreeg voor een heerlijk partijtje zingen in de Friezenkerk en de Sint
Pieter.
De eerste repetities van het nieuw te vormen koor vonden plaats in april
te Hilversum. De mensen kwamen uit alle hoeken van het land en waren
al snel een eenheid. Waarschijnlijk doordat iedereen gericht was op dat
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ene doel: schitteren in Rome. De saamhorigheid was groot. Er werd veel
gelachen en serieus gerepeteerd. Wilfred Kemp is een bevlogen dirigent,
die sterk op tekst en gevoel let. Hij werkte accuraat door de muziek heen,
die wij twee weken eerder thuisgezonden kregen. Na ons harde werk van
de eerste dag zei hij: “We zijn klaar en nu eerst een borrel.” Het was de
katholieke gemoedelijkheid die ik thuis ook gewend was. Iedereen voelde zich welkom in deze zingende familie.
Na drie weken oefenen werden we op Schiphol verwacht. Het was zaterdag 4 mei, Dodenherdenking, en wij vlogen naar de hemel. In de bus
naar ons hotel, werd er al vrolijk gezongen. La Mer van Charles Trenet
ging via via door Rome.
Na een heerlijke lunch moesten we meteen aantreden voor een repetitie
in de Friezenkerk. Er werden ook al opnames gemaakt door de twee cameraploegen, zodat die later gemixt konden worden met beelden van de
zondagviering. Kippenvel. Aansluitend bezochten we de Sint Pieter als
toerist en kregen we te zien waar wij later zouden staan te zingen.
Zondag 5 mei verzorgden we als koor een onvergetelijke viering in de
Friezenkerk. We zongen met veel bezieling en de emoties vlogen alle
kanten op. De camera’s registreerden alles opvallend onopvallend. De
uitzending van 18 mei liet zien wat voor vakwerk het is.
Een rondrit door Rome met een opgeklaarde lucht toonde ons datgene
waarvoor zovelen komen. Er is zoveel te zien. En wij beleefden het als
toerist, koorzanger en “tv-personality” zelfs driedimensionaal. We zongen als straatartiesten o.a. op het Piazza Navona en mochten daarna in
onze vrije tijd de rest van de stad op ons menu zetten. Op maandag bezochten we bovendien het Vaticaans Museum en de Sixtijnse Kapel. Vervolgens weer repeteren om tenslotte in de Sint Pieter de Pelgrimsmis op
te luisteren. Een fantastische ervaring om daar te mogen staan zingen.
Je moest goed je kop bij de zang houden, want als je je liet meevaren op
gedachten en gevoelens die het verstand niet konden bevatten, dan
kroop er een kikker in je keel. Dat was soms lastig, want als je besefte dat
je heftig stond te genieten, namen andere systemen het even over. Alsof
God je een aai over de bol gaf. Zo dichtbij kwam Hij. Dat daarna de emoties de vrije loop kregen was niet meer dan logisch. Verbonden met elkaar en met de mensen in Nederland en met die in de hemel. Kracht in
het kwadraat.
Na een beregezellige avond in een pizzeria en een afzakker in de Irish
Pub, kwam er een eind aan een droom die nog steeds doorgaat. Voor
eeuwig. Als een vlam die je enthousiast maakt, begeesterd. Voor mij persoonlijk is de saamhorigheid die ik ervaren heb het mooiste dat er was.
Laat dat als een lopend vuurtje door de wereld gaan.
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Sjors Visser

Even op de foto in Rome.

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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Antoniuskoor uit Musselkanaal bestaat 40 jaar.
Het is begin 1973 als Pastoor ten Have van de St. Antonius van
Padua parochie te Musselkanaal, aan Dhr. Theo Steeman de opdracht geeft om een nieuw kerkkoor op te richten. In februari 1973
start het nieuwe koor met 12 leden, onder leiding van Theo
Steeman. Als organist wordt een conservatorium student aangetrokken, nl. Dhr. Kees Leurs uit Blijham. Ook wordt er al direct
een voorlopig bestuur geregeld, met Dhr. Ben Velner als voorzitter
en Dhr. Hoogenhuis en Mw. Siny Scholte-Albers als leden.
De eerst komende jaren zal het koor uitgroeien tot rond de 25 leden. Vooral als in 1975 een groep van 7 nieuwe leden aantreed. In
die tijd repeteren we in de toenmalige Don Bosco Mavo aan de
Nijverheidslaan. Ondertussen heeft Kees Leurs als organist plaats
gemaakt voor Klaas Withaar, ook conservatorium student. Dit was
in mei 1976. Kees is afgestudeerd en heeft dan ander werk.
Als, kort voor de Kerst van 1977, Theo Steeman plotseling overlijdt, wordt het dirigeerstokje overgenomen door Eerwaarde zuster
Mariëtte, religieuze van de Orde van Fransiscanessen uit Oudenbosch. Zij zong al als sopraan mee in het koor. Zij vond het dirigeren eerst heel erg eng, maar zij heeft het heel goed en met overgave gedaan, totdat de zusters teruggeroepen werden naar hun moederhuis in Oudenbosch. Dit was in het jaar 1985. Van die tijd af is
Dhr. Klaas Withaar onze dirigent-organist. Onder zijn leiding is
het koor gegroeid in letterlijke zin, naar rond de 30 leden, maar
ook in figuurlijke zin. We zijn altijd een enthousiaste, gezellige
groep geweest met elkaar.
Soms gingen we uit zingen in een andere parochie, zoals in Susteren (Duitsland), Enschede, Wilhelmina-oord in Drenthe, en in
Dokkum en Franeker in Friesland, om maar enige plaatsen te
noemen. Eén van de hoogtepunten was wel de uitnodiging om in
de huwelijksviering te zingen in Brussel (België). Daar trad de
zoon van onze eerste dirigent in het huwelijk.
In de loop der jaren hebben we ook nog verschillende keren een
kerstconcert gegeven. Alle in onze eigen parochiekerk. Een paar
keer was het kinderkoor erbij en er was extra begeleiding met fluit
en trompet. Steeds was het een succes.
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In de beginjaren is het bestuur uitgebreid naar 5 personen. Veel
van de koorleden hebben zitting gehad in het bestuur. Na een korte tijd is de voorzittershamer van Ben Velner overgenomen door
Dhr. Gradus Siekman, die deze functie vele jaren heeft vervuld.
Evenals Dhr. Cap Manning, die na hem kwam, opgevolgd door
Dhr. Klaas Klein. Daarna hanteerde onze huidige voorzitter Dhr.
Harry Ophof de voorzittershamer.
De keren dat het Antoniuskoor een Eucharistieviering of andere
viering opgeluisterd heeft, zijn legio. Vroeger was het heel normaal
dat je elke zondag moest aantreden. Zestig tot zeventig keer per
jaar was heel gewoon. Buiten de weekendvieringen zijn er natuurlijk de uitvaarten en huwelijksvieringen.
Door het tekort aan priesters en pastoraal werkers zijn de hoeveelheid vieringen afgenomen. Bovendien heeft onze parochie de
luxe om over een kinderkoor en nog een volwassen koor te beschikken. Deze laatste is gegroeid uit het jongerenkoor uit de jaren
tachtig van de vorige eeuw. Tegenwoordig verzorgen we gezamenlijk een aantal vieringen per jaar.
Maar de groep zangers en zangeressen is niet minder enthousiast
geworden. Al is de gemiddelde leeftijd in de loop der jaren wat
gestegen. Wij zijn nog altijd een gezellige groep, die ook op z’n tijd
kunnen ontspannen en feesten met elkaar.
We hebben altijd elk jaar zo rond 22 november, de feestdag van de
H. Cecilia, onze patrones, het Ceciliafeest, dat altijd begint met een
plechtige viering in de kerk. Daarna is er tijd voor ontspanning.
Wat dat is, is een verrassing die de feestcommissie van dat jaar
georganiseerd heeft. Er is altijd tijd voor muziek, dans en lekker
eten met elkaar.
De laatste 20 jaar hebben we ook elke zomer een gezamenlijke
fietsdag, die weer door een paar koorleden uitgezet en georganiseerd wordt. Tot nog toe hebben we, op 2 x na, altijd mooi weer
gehad, en heel weinig pech! Degene die echt niet (meer) mee kunnen fietsen worden later bij de barbecue verwacht, in de tuin van
één van de koorleden.
Het verloop in ons koor is klein. Dat is wel te merken aan de leeftijd van de koorleden en aan het feit dat drie koorleden al lid zijn
vanaf het eerste uur. Dit zijn: Lenie Siekman, Siny Scholte- Albers
14

en Theo Twickler. Bovendien zullen binnen 2 jaar nog eens 7 leden
40 jaar aan het koor verbonden zijn.
Wij hopen dat wij als koor nog jaren kunnen zingen met Klaas
Withaar als onze dirigent en organist. Als wij in de nabije toekomst nog wat jongere leden erbij kunnen krijgen, zijn we met
elkaar helemaal gelukkig! Op naar de 50 jaar, zullen we maar zeggen!
Namens het bestuur van het Antoniuskoor:
Corry Meulman

Vacature Koordirigent
Orpheonkoor Harlingen is een 40 leden tellend gemengd themakoor van de Michaëlkerk in Harlingen, dat verbonden is aan de H.
Jacobus Parochie.
Naast de muzikale ondersteuning van de liturgie, vinden de leden
ook een uitdaging in het zingen van "wereldse liederen".
Wegens het vertrek van ons huidige dirigent , zijn wij op zoek naar
een inspirerende en enthousiaste koordirigent/pianist/muzikaal
begeleider.
Informatie over het koor is te vinden op onze website www.orpheon.nl.
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen
met Tony Dijkstra, voorzitter van het Orpheonkoor.
Telefoonnummer: 06-38327400
Uw sollicitatie kunt u per mail sturen naar Tony.dijkstra@home.nl .

Interessante internetpagina's:
www.meeroverdebijbel.nl
www.ccwatershed.org

(In de loop van de tijd zullen meer pagina's worden toegevoegd.)
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Herman Verbeek, overleden 1 februari 2013.

Even ons geheugen opfrissen: Wie was Herman Verbeek?
Geboren in 1936 te Groningen, werd hij in 1963 priester gewijd. In
zijn pastorale functie was hij eerst kapelaan te Joure, studeerde
theologie te Nijmegen en was nadien liturgisch adviseur in ons
bisdom, vooral ten behoeve van de jongerenliturgie, die in de jaren
’60 en ‘70 volop in ontwikkeling was. Als liturg kreeg hij vooral
bekendheid vanwege een nieuwe opzet van de liturgie van de
paasviering, gebaseerd op een actualisatie van het lijdens- en verrijzenisverhaal, een liturgie die overigens lang niet ieders instemming had.
Vanaf 1969 had hij voor het bisdom Groningen-Leeuwarden geen
kerkelijke functie meer: hij voerde het oecumenisch samenwerkingsverband de Groninger Citygroep aan en bekleedde daarna
een aantal politieke functies: partijvoorzitter van de PPR (één van
de fusiepartijen van het huidige Groen-Links) en lid van het Europees Parlement voor die partij. In peis en vree liep dit alles niet.
Bijna geroyeerd als partijlid van Groen-Links verliet hij later deze
partij, en werd lijsttrekker van een eigen partij, die de kiesdrempel
niet haalde. Daarna verliet hij de politiek.
Het werk van Herman Verbeek
Herman Verbeek is niet onder één noemer te vangen, zo lezen wij
in één van de commentaren na zijn overlijden: een weerbarstig
politicus; katholiek priester, maar vlijmscherp voor de geïnstitutionaliseerde kerk; begaafd met een scherpe pen en redevoeringstalent. Veel heeft hij kunnen vastleggen in zijn biografie ‘Toen daalde de duif – Herinneringen’.
Verbeek is auteur van vele boeken: vele samenhangend met zijn
politieke overtuiging: over vrede, milieu en landbouwpolitiek, en,
zijn oorspronkelijke roeping niet vergeten zijnde, spiritualiteit.
Zijn zangen nemen daarin een aparte plaats in. In drie lijvige boeken werden zij vastgelegd: Getijden (1996), Liedboek van de ziel
(2006) en Liedboek van de aarde (2007). Naast ander werk moet
het totaal aantal gedichten op duizenden geschat worden; alleen al
de genoemde bundels bevatten 1.600 teksten. Uit alle boeken zijn
cd’s samengesteld en opgenomen¹.
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Wie de boeken inkijkt en de cd’s beluistert, krijgt meteen de indruk dat Herman Verbeek zijn werk vooral gemaakt heeft voor het
monastieke milieu, de kloosters. De titel van het boek ‘Getijden’
roept dat op, en de cd ‘Getijden’ (met als ondertitel ‘Monnikenzangen’) beluisterend, waan je je in die stilte en rust. Maar, zo lezen wij in het begeleidende tekstboekje, de monnik is in iedere
mens, uit het rumoer van alledag getreden om stilte en contemplatie te zoeken. In de inleiding van dit boek schrijft Herman Verbeek
zelf: ‘Monniken en monialen maken dagwerk van het koorgebed,
het officie is hun professie. Maar waar ook maar één mens een
kaars aansteekt en te zeggen en zingen begint, daar komen getijden tot leven’. Consequent aan de praktijk van de getijden deelt hij
in de boeken ‘Getijden’ en ‘Liedboek van de ziel’ zijn zangen in in
die voor de morgen, middag en avond.
Van heel veel teksten schreef Verbeek zelf de melodie. Naast zijn
eigen werk zien we ook composities van Chris Fictoor, Bernard
Huijbers, Adriaan van Noord en Wilfred Heneman, verder maakt
hij gebruik van bestaande melodieën, vooral uit de Anglicaanse
traditie. Bij het beluisteren van de CD ‘Word stil mijn ziel’ deze
Anglicaanse melodieën, uitgevoerd door het koor van de Pepergasthuiskerk te Groningen, is het dan wel even wennen aan andere
teksten, dan die je vertrouwd zijn.
Betekenis van de zangen
Natuurlijk is zijn werk indrukwekkend, niet alleen de enorme omvang, maar ook de kwaliteit daarvan. Poëtische teksten op eenvoudige melodieën, wat willen wij nog meer! Met veel verbindingen naar de stilte, zijn zoektochten daarnaar, de sociale gerechtigheid, de duurzaamheid, en zijn politieke overtuiging. In enkele
(oecumenische) basisgemeenten hebben de zangen van Herman
Verbeek terecht een vaste plaats in de vieringen gekregen. Of zijn
werk zo ontvankelijk zal zijn in de gewone parochies is een grote
vraag. Allereerst is zijn werk niet afgestemd op de meest gebezigde
liturgie, te weten de Eucharistie en Woord- en Communievieringen, terwijl de getijden daar maar weinig aan de orde zijn. Bovendien zal zijn muziek weinig ingang vinden bij de doorsnee koorzangers en kerkgangers, omdat de melodieën eerder afgestemd
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zijn op het getijdengebed in de kloosters, ook al bestrijdt Verbeek
die gedachte.
Toch gaat zijn werk verder dan hiermee aangegeven is. In het onlangs verschenen ‘Liedboek’ voor de kerken ² treffen wij op nummer 810 aan:

Wil Jongma
1 Alle hier genoemde werken en cd’s worden beheerd door de Stichting
Verbeek-fonds te Groningen (www.verbeekfonds.nl), alwaar ze ook gekocht kunnen worden. Met de opbrengst steunt ze humanitaire en ecologische projecten
²Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. 2013 BV Liedboek
Zoetermeer.
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Schola Cantorum Leeuwarden opgeheven.

Na 36 jaar is er een einde gekomen aan het gregoriaans koor van
Leeuwarden. Tijdens de afsluiting van het koorjaar 2012-2013
hebben de aanwezige leden dit besluit genomen. Het koor heeft al
deze jaren haar bijdrage geleverd aan vele vieringen in de Titus
Brandsmaparochie in Leeuwarden als ook vele malen in parochies
buiten Leeuwarden. De toename van de leeftijd van de koorleden
en de afname van het aantal koorleden zijn als oorzaken te noemen.
Of de Schola echt 36 jaar gelden is begonnen is niet helemaal duidelijk. In één document staat 1981 als beginjaar, in een ander document uit 1996 wordt over een bestaan van ongeveer 20 jaar gesproken. Duidelijk is wel dat de schola opgericht is door enkele
enthousiaste zangers met een voorliefde voor het gregoriaans.
Destijds is Gerrit Hulsink gevraagd als dirigent. Dit heeft hij gedaan tot 2002. Onder Gerrit Hulsink werd gezongen volgens de
laatste inzichten van de semiologie (tekenleer). Voor het gregoriaans betekende dit zingen op basis van neumen en de inzichten
hieromtrent. Daartoe werd uit de Graduale Triplex gezongen. Gerrit Hulsink overleed in november 2011.
Na het vertrek van Gerrit Hulsink nam Wim Gosens het stokje als
dirigent over. Een andere dirigent betekent ook vaak een andere
stijl van dirigeren en een eigen stijl van interpretatie, van de wijze
waarop de gezangen gezongen kunnen worden. Persoonlijk ben ik
er 'neumen-bewuster' door gaan zingen.
Tot op het laatst zijn er koorleden van het eerste uur geweest.
Maar ook is menig koorlid van het eerste uur inmiddels overleden.
Al is het jammer dat het koor gestopt is toch rest dankbaarheid
voor wat het koor heeft kunnen en mogen betekenen in de vele
vieringen.
Afgesproken is dat de oud-koorleden nog wel beschikbaar zijn indien er een beroep op gedaan wordt, bijvoorbeeld in geval van een
uitvaart. Contactpersoon hiervoor kan worden opgenomen met
Jos Manshande, telefoon 0517-414614 of email: josmanshande@gmail.com
Jos Manshande
voormalig secretaris/penningmeester Schola Cantorum
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Foto van een uitvoering in Oenkerk in 2008
Wijziging eretekenen per 1 juli 2012
ERETEKENEN
Hier volgt een overzicht van de prijzen van de eretekenen.
De prijs voor de zilveren en gouden medaille is gewijzigd per 1 juli
2012
Eremedaille Brons
vanaf 12½ jaar
€ 39,70
Eremedaille Zilver
vanaf 25 jaar
€ 85,05
Eremedaille Goud
vanaf 40 jaar
€ 98,35
Ereteken voor bijzondere
€ 86,20
verdiensten
Draagspeld brons/zilver/goud € 4,30
Broche
brons/zilver/goud € 4,30
Hanger
brons/zilver/goud € 4,30
Draagspeld voor bijzondere verdiensten
€ 8,20
Oorkonde
€ 5,50
Insigne 50, 55, 60 jaar
€ 8,20

Erediploma
Kaars
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€ 5,50
€ 30,85

Salvatorkerk Groningen 'Vijftig liederen":

Zaterdag 13 april 2013 was de presentatie van de bundel ‘Vijftig
Liederen’ van de musicus Chris Fictoor, uitgegeven door ‘chris
fictoor foundation’. Na de officiële presentatie van de bundel werd
deze aan mgr. De Korte en dr. Plaisier ( scriba generale synode
Protestantse Kerken) overhandigd. Een citaat uit het voorwoord:
Doel van de bundel:
De bundel is bestemd voor gebruik in de eredienst en voor diverse
vormen van meditatie, retraite en pelgrimage. Ze wil een bijdrage
leveren aan een levende praktijk van bezield zingen. Van alle liederen zijn aparte meerstemmige koorpartijen en complete partituren met orgelbegeleiding verkrijgbaar. (www.chris-fictoorfoundation.nl)
De bundel bestaat uit diverse compositievormen:
1. Keerverzen, mantra’s, acclamaties
2. Refrein liederen met gereciteerde strofes
3. Refrein liederen
4. Strofische liederen
5. Bijzondere liedvormen
6. Gezongen gebeden bij Avondmaal of Communie
7. Gezangen uit de traditie.
We hebben deze dag een behoorlijk aantal prachtige liederen gezongen. Het lied Bries van Liefde wil ik er uitlichten.
Dit lied valt onder het hoofdstuk: Bijzondere liedvormen. Het lied
begint met een refrein:
‘Bries van liefde adem, raak mij, leid mij, weet waar ik ga.
Gij kent mij’.
Karakteristiek aan dit refrein is de ¾ maat met steeds de 1e en de
2e noot op één lettergreep (melisma). Het krijgt hierdoor een dansend karakter.
'Gij kent mij' heeft drie noten op één lettergreep, voelt vertragend.
Dan de strofes:
Voorzang: Gij omgordt mij, levenskleed in 2/4 maat met een achtsten beweging. (contrast met het refrein).
Allen: Kent mijn dagen blijft in 2/4 maat, maar wordt een kwarten beweging.
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Zowel door het ‘allen’ als door de kwarten, krijgen deze woorden
meer nadruk.
Voorzang: Gij benoemt mij, huisgenoot, weer in achtsten
Allen: kent mijn gangen, in kwarten. (meer nadruk)
Voorzang: ga met mij,
Herhaling allen: ga met mij.
Dan volgt weer het dansende refrein.
Als je alle opvallende korte zinnetjes onder elkaar zet, heb je de
kern boodschap van het lied.
kent mijn dagen
kent mijn gangen
kent mijn twijfel
kent mijn zwakte
kent mijn nachten
kent mijn zwijgen
kent mijn wegen
kent mijn smeken
kent mijn minnen
kent mijn geven
kent mijn spreken
kent mijn zangen
Kortom God doorgrondt je helemaal!
Steeds onze bede: Ga met mij .
Het is een prachtig lied geworden! Mensen kunnen het snel meezingen, is mijn ervaring!
Dit was nog maar één lied van de vijftig.
Nieuwsgierig? Het ISBN nummer is: 978-90-820343-1-8
Of via: www.chris-fictoor-foundation.nl
Hendrikje van den Berg
Kerkmusicus in Leeuwarden
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Het koor tijdens de presentatie in Salvatorkerk in Groningen

Donek
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging - DoNeK - Toonkamer

Voor informatie over Donek zie onderstaande adressen en telefoonnummers
Koningin Wilhelminalaan 3 tel.030-2331010 e-mail: info@nsgv.nl
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Basiscursus kerkelijk orgelspel

NSGV Afdeling Groningen-Leeuwarden heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een basiscursus kerkelijk orgelspel.
Alvorens de organisatie geheel uit te werken wil de NSGV graag
weten of er voldoende belangstelling voor deze scholing is.
Onderstaand is een globaal overzicht van de inhoud gegeven. Wij
verzoeken belangstellenden zich zo spoedig mogelijk aan te melden. De scholing staat gepland voor het voorjaar van 2014. Het is
de bedoeling scholing op 2 niveaus te geven. Het minimum (en
tevens maximum) aantal cursisten is 5. Indicatie van de kosten: €
350,- (+ bijdrage van de parochie(s)). Aanmeldingen middels een
emailbericht naar : l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
Voor informatie over de cursusleider Mark Heerink verwijzen wij
u graag naar zijn internet pagina: www.markheerink.nl
Basiscursus kerkelijk orgelspel niveau 1
Algemeen
In 15 à 20 bijeenkomsten (afhankelijk of de cursus overdag of ’s
avonds gegeven wordt) wordt de cursisten de nodige kennis en
vaardigheden aangereikt om de zang in de liturgie doeltreffend te
begeleiden en passende orgelliteratuur goed uit te voeren. Tijdens
een intakegesprek wordt het niveau bepaald.
Doelgroep: amateur-organisten die in de toekomst als kerkorganist willen gaan functioneren of zij die al als organist werkzaam
zijn maar wel behoefte hebben aan scholing, gericht op de liturgische praktijk.
Cursusleiding: Mark Heerink.
Data: De cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur ofwel 20
bijeenkomsten van 2,5 uur
Locatie: een voor de cursisten centraal gelegen kerk.
Niveau 1
Om deel te kunnen nemen aan de cursus moet de deelnemer in
staat zijn een eenvoudige begeleiding van een gezang uit Gezangen voor Litiurgie goed te kunnen spelen.
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Doel
- het leren begeleiden van de samenzang, koor en cantor d.m.v. het
spelen van bestaande begeleidingen bij de bundel Gezangen voor
Liturgie (uit diverse begeleidingsbundels waaronder de nieuwe
begeleidingsbundel bij GvL). Vocaliteit is hierbij het uitgangspunt;
het zelf kunnen zingen is een voorwaarde om goed te kunnen begeleiden. Er wordt begonnen met het zelf zingen van de gezangen
en eenstemmig begeleiden van de gezangen. De liturgische en muzikale achtergrond van deze gezangen worden daarbij behandeld.
- het maken van korte voorspelen.
- het spelen van eenvoudige orgelliteratuur (komt beperkt aan bod
in de cursus).
- basiskennis van liturgie.
Basiscursus kerkelijk orgelspel niveau 2
Om deel te kunnen nemen aan deze cursus moet de deelnemer
niveau 1 met goed gevolg hebben afgerond of een vergelijkbaar
niveau hebben.
Doel
De in niveau 1 behandelde onderwerpen worden in de vervolgcursus verder uitgewerkt. Daarnaast gaan in deze cursus de kandidaten eenvoudige melodieën zelf harmoniseren en leren ze korte improvisaties te maken. De volgende onderdelen komen aan de orde:
Algemene Muziekleer, Solfège, Harmonieleer, Improvisatie.
Afsluiting
Indien mogelijk wordt de cursus afgesloten met een liturgieviering
die de deelnemers gezamelijk voorbereiden en uitvoeren. De cursusleider zal in deze viering als cantor fungeren.
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Hoe gaat het met het koor?

St. Caeciliakoor Erica.
Onze Parochie ,,Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,, is gesticht in 1866. Wij nemen aan dat tijdens de eerste viering in de
kerk er een koortje gezongen heeft.
Het betrof een noodkerk waarin op 28 oktober 1866 de eerste
H.Mis werd opgedragen. Het was een zeer eenvoudig onderkomen
waar in de jonge parochie en de pastoor een plaats moesten vinden. In de ruimte waren geen kerkbanken o.d. en de pastoor had
een varken en wat klein vee om het in die tijd benodigde vet binnen te krijgen. In 1867 werd de definitieve stenen kerk gebouwd
kompleet met een koorzolder.
Tot 1968 waren het alleen mannen welke de wisselende Gregoriaanse en de vaste Latijnse liederen zongen.
Er was inmiddels ook een vrouwenkoor opgericht en op aandrang
van de geestelijkheid werden beide koren samengevoegd.
Wij vormen sindsdien het gemend koor “,St Caecilia”.
Jarenlang bestond het koor uit ongeveer 43 leden doch door vergrijzing en andere redenen was dit niet meer houdbaar.
Momenteel bestaat het koor uit 33 zingende leden met een vaste
dirigent voor de algehele leiding en 3 hulpdirigenten voor trouwen uitvaartvieringen alsmede voor de Gregoriaanse vieringen door
de mannen van het koor,Het koor bestaat uit -8 alten ; 10 sopranen ; 7 bassen en 8 tenoren.
Wij zingen de meeste weekenden de Nederlandse vieringen en
eens in de 5 weken een Gregoriaanse H.Mis.
Wij hebben de beschikking over een organist voor de weekendvieringen en een organiste voor rouw – en trouwvieringen en tevens
verzorgd zij de begeleiding tijdens de repetities op dinsdagavond.
Indien de hoofddirigent afwezig is verzorgen de hulpdirigenten de
koorleiding tijden vieringen of repetities.
Het koor viert eens per jaar het St, Caeciliafeest en daarnaast in
het voorjaar een bingoavond met hapjes en zonodig ,,Geestrijk ,,
vocht.
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In oktober is er op een avond een dropping door het dorp.Na afloop worden de spieren weer op sterkte gebracht d.m.v. krachtige
snert.
Indien nodig en op verzoek zingen we ook elders zoals onlangs
t.g.v. het feest 150 jaar Erica. Op 22 september a.s. zingen we in in
een van de parochies van onze vorige Pastoor Victor Maagd in
Ens.
Zo blijf je als kerkkoor toch heel goed bezig en hoop je dat Onze
Lieve Heer nog geen leden voor zijn hemelkoor nodig heeft.
Ik reken er op dat ik bij deze jullie enig inzicht gegeven heb in ons
kerkkoor en eindig met een vriendelijke groet namens het
St.Caeciliakoor Erica,
Jurry Maatje. secr.

Lijst reserve-musici
Dhr. T. M. Mooijman is beschikbaar als dirigent en organist,
Ook beschikbaar doordeweeks (behalve dinsdagmiddag en woensdagmiddag)
voor uitvaarten en huwelijken.
woonplaats Veendam tel. 0598-717193/ 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. U. Tjallingii is beschikbaar als dirigent/organist en
cantor. Dhr. Tjallingii is 5e jaars Conservatorium (Schumann) en hij studeert
orgel aan de Noord Nederlandse Orgelakademie (Stef Tuinstra te Groningen).
Woonplaats Deinum, tel. 06-14859557
Dhr. L. van der Heide is beschikbaar als cantor, woonplaats Harlingen, tel. 0643023468
Dhr. D. de Vries is op woensdagavond beschikbaar als dirigent, cantor en organist. Woonplaats Sint Annaparochie, tel. 0518-401686, e-mail: muziekschool_durkdevries@mail.com
Secretariaat NSGV:
Tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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Jubilea

Coevorden
Cantemus Domino van de parochie H. Willibrordus
60 jaar
dhr. R.M. Veldhuizen
50 jaar
mevr. H.M. Balster-Elshof
50 jaar
mevr. J.H. Kock-van Bregt
25 jaar
mevr. M. Werner-Leeman
25 jaar
dhr. G.A.M. van der Zande
Heerenveen
Gemengd koor St. Caecilia van de parochie H. Geest
56 jaar
dhr. H. Krijnsen
54 jaar
dhr. J. Bouma
54 jaar
dhr. B. de Boer
40 jaar
mevr. T. Liefting
Hoogezand-Sappemeer
St. Caecilakoor van de parochie H. Martinus-Willibrordus
50 jaar
dhr. J. Gibcus
50 jaar
dhr. N. Werkman
Leeuwarden
Bonifatius Cantorij van de parochie Titus Brandsma
12½ jaar
mevr. T.W. Brinksma
12½ jaar
dhr. J.J. de Vries
12½ jaar
mevr. S. Ellens
Musselkanaal
Het Antoniuskoor van de H. Antonius van Padua parochie in Musselkanaal bestaat dit jaar 40 jaar. Dit vieren we op zaterdag 23 november.
We hebben in 2013 een aantal jubilea in ons koor te weten:
Antoniuskoor van de parochie H. Antonius van Padua
12½ jaar
dhr. H. Conijn
25 jaar
mevr. G. Kayser
25 jaar
dhr. B. Oost
40 jaar
mevr. S. Scholtalbers
40 jaar
dhr. T. Twicler
40 jaar
mevr. L. Siekman
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Nieuwe Pekela
St. Bonifatiuskoor van de parochie H. Bonifatius
25 jaar
mevr. K.K. Bontjer-Schutte
12½ jaar
mevr. M. v.d. Laan
Veendam
Op 15 april 2013 heeft het dameskoor van Veendam haar 40-jarig
jubileum gevierd. Het is opgericht als rouw-en trouwkoor en is
uitgegroeid tot een veelzijdig koor die vieringen in de kerk verzorgd, op feestavonden van het KBO zingt en in het plaatselijke
verzorgingshuis Sint Franciscus vele vieringen en concerten verzorgt.
St. Caecilakoor van de parochie Maria ten Hemelopneming
50 jaar dhr. A.J.M. Breembroek
Winschoten
St. Caeciliakoor van de parochie H. Vitus
26 jaar mevr. A. Coumans
25 jaar mevr. A. Harders-Deiman
Woudsend
St. Caeciliakoor van de parochie H. Michaël
25 jaar mevr. W. Reekers-Bosma
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Bij het secretariaat van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom
Groningen-Leeuwarden 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 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:
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl (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 SintGregoriusvereniging
in het Bisdom Groningen-Leeuwarden
J.A. Manshande
(0517) 414614

penningmeester
eindredactie Punctum
De Tureluur 12, 8862 LD Harlingen,
josmanshande@gmail.com

H.H.J.M. Limberger Aanspreekbaar voor de samenwerkings(0592) 868401
verbanden:
Assen e.o. Meppel e.o., Klazienaveen
e.o., IBE, Coevorden, Schoonebeek e.o.
Kennemerland 240, 9405 LR Assen,
hhjmlimberger@home.nl
Past.drs. P.L. v.d.
Weide
(0515) 412626

Vacature
Vacature
naalstreek
Vacature
SPOG
Secretariaat:
(050) 406 58 88

Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden:
Gaasterland, Sneek e.o., Bolsward e.o.,
NOP, joure e.o.
Singel 64, 8601 AL Sneek
pastoor@sintmartinussneek.nl

voorzitter
vertegenwoordiger samenwerkingsverband Kavertegenwoordiger samenwerkingsverband

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

Landelijk secretariaat Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging:
Kantoor NSGV:
Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
(030) 23 31 010
info@nsgv.nl tel. 030-2331010
Kopij voor Punctum jaargang 26 nummer 3, die zal verschijnen in december 2013, dient
uiterlijk eind november 2013 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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