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Woord van de redactie
In deze nieuwe Punctum weer veel informatie over diverse zaken aangaande de kerkmuziek. Diverse
uitvoeringen staan de komende tijd op stapel, we besteden aan een aantal de aandacht. We kijken terug op
de organistendag van 9 maart 2019, maar we blikken ook al vooruit naar zaterdag 5 oktober 2019. Onze
jaarlijkse kerkmuziekdag, deze keer in Emmen. U kunt zich nu al aanmelden; van harte aanbevolen.
In deze Punctum ook weer een bijdrage van ons oud-bestuurslid Jos Manshande.
Voor elk wat wils. Wilt u ook een keer een bijdrage aan onze Punctum leveren, mailt u dit ons dan. Denkt u
bijvoorbeeld aan Jubilea of een bijzondere uitvoering.
Veel leesplezier met de Paaseditie 2019 van de Punctum. Zalig Pasen
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum
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Muzikale workshops op zaterdag 5 oktober 2019 in de Pauluskerk in Emmen
Op zaterdag 5 oktober 2019 zal door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom
Groningen-Leeuwarden) weer een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden. Deze keer in Pauluskerk in
Emmen. De stukken die we deze dag gaan instuderen zijn nog niet bekend, maar ze zullen niet te moeilijk
zijn, niet te hoog maar wél mooi! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal
koorleden, of solo, naar Emmen te komen en met elkaar mooie nieuwe liederen en koorwerken te leren en
met elkaar te zingen. Het Thema is deze keer: Goede Week en Pasen. Deze dag staat onder leiding van
kerkmusicus Mark Heerink die deze dag samen met de bestuursleden van de SGGL zal vormgeven.
Noteert u de datum alvast! Opgave via: Lisette Winter (l.winter@bisdomgl.nl)

Column Jos Manshande “DOCHTER(S)”
Het laatste weekend van maart was mijn jongste dochter jarig en natuurlijk waren mijn vrouw en ik daarbij.
Dat kwam mooi uit op zaterdag!, en meestal slapen we daar dan een paar nachtjes. Ook een mooie
gelegenheid om wat meer met de kleinkinderen om te pankoeken (wel graag de juiste klemtoon leggen).
Het is toch mooi om te zien hoe dat kleine spul haar en hun best doen om de taal te leren spreken, zindelijk
te worden en hun creativiteit te ontwikkelen in buitenspel, kleuren, puzzelen, luisteren (jazeker!) en 'ruzie'
maken.
Nu heb ik al een mooie tijd geleden van mijn dochter een boek gekregen. Een boek dat ze ook terug wil
hebben, ingevuld wel te verstaan, voorzien van vele foto's, mijn eigen persoonlijke herinneringen en alles
wat maar van belang is om mij als persoon te omschrijven, te 'vinden' wie ik ben, wat ik mooi vind, wat ik
beleefd heb, hoe mijn ideale wereld eruitziet, kortom:'Pap, vertel 's, omdat je bijzonder bent'.
Ik kreeg het boek op Vaderdag 2009 (.......), met het verzoek om het rond haar 30e verjaardag ingevuld
weer terug te geven. U heeft het al uitgerekend: we zijn zo'n 10 jaar verder. En.....?, mijn laatste handschrift
staat op bladzijde 37 van dit 136 pagina's tellende boek. Een schande? Ach, zo ervaar ik dat niet. Ik ben wat
blijven hangen bij vragen over mijn vroege jeugd die ik zelf niet kan beantwoorden maar die ik stellen wil
aan mijn oudste zus, tien jaar ouder en zij kent mij nog 'van de korte broek'.
Misschien kent u zo'n soort boek wel. Misschien heeft u er zelf wel eens een voor uw zoon of dochter
ingevuld. Is het ú gelukt om het boek zo goed als geheel in te vullen?
Ik niet zoals u ziet, ik moet diep nadenken over concrete herinneringen. Wat me makkelijker afgaat is het
aangeven van grote lijnen, herinneringen aan mijn vader en moeder. Mijn vader, van wie ik leerde plezier
te hebben in de dingen die ik doe, van mijn moeder, om nooit met mijn handen stil te zitten: er is altijd iets
te doen. Als ik dat aan mijn dochters en zoon herhaal dan zijn mijn vader en moeder gewoon aanwezig. Zij
vormen een groot deel van mijn persoonlijke spiritualiteit; leven in hun geest zoals dat door mij ervaren is.
En dan de vraag in het boek om aan mijn dochter aan te geven welke eigenschappen ze van haar oma en
opa heeft meegekregen. Ook al is (zijn) zij (en haar oudere zus) inmiddels volwassen en moeder, specifieke
eigenschappen zie ik niet, daarvoor is haar leven nog net niet voldoende uit gekristalliseerd. Beide dochters
lezen het blad Happinez (nou ja, tenminste dat denk ik, het vraagt wat discipline om alles te lezen). Een
blad met de nodige artikelen voor de zoekers in het leven, de weg die zij in hun leven volgen willen, een
spirituele tocht op zoek naar geluk, vrede in en met zichzelf, met hun partner, een zoektocht naar
oplossingen voor de dagelijkse kleinere en grotere zorgen. Die wereld is niet veel anders dan die van
mijzelf. Daar hoef je eigenlijk geen invuloefening in de vorm van een boek voor te hebben. Datzelfde
zoeken doe ik ook nog, twijfelend en tastend, regelmatig in het duister. Dat zoeken naar mijzelf levert
gelukkig ook de nodige ervaringskennis op om door de tijd heen moeilijkheden en teleurstellingen te
kunnen relativeren. Kom, ik moet maar eens op zoek naar woorden die die relevantie en levenservaring
beschrijven. Misschien is dat wel waar mijn dochter naar op zoek is: 'Pap, vertel 's, omdat je bijzonder bent.
Jos Manshande. Harlingen, 4 april 2019
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Organistendag op 9 maart 2019, een terugblik.
Zaterdag 9 maart verzamelden zich ruim 20 organisten uit ons bisdom, en zelfs van ver daarbuiten in de
Sint Martinuskerk te Sneek. Ook opmerkelijk was dat de Franciscusparochie, locatie Roden, met maar liefst
drie organisten afgevaardigd was! De koffie en thee was zoals altijd weer goed verzorgd. In de frisse kerk
was maar nét genoeg plaats bij het grote orgel, waar Mark Heerink ons 15 muziekvoorbeelden als
melodische mogelijkheden voor het improviseren op een éénstemmige melodie demonstreerde.
Daarna mochten de deelnemers uiteraard ook zelf hun voorbereide kunsten laten horen en laten voorzien
van tips en tops. Ook de kunst van het registreren kwam ter sprake. Wat heb je in je orgel aan klanken,
welke 'families' wonen er in je orgel: Strijkers, Prestanten, Fluiten, Tongwerken, Vulstemmen, de tremulant.
En wat gebruik je? De kunst van het proberen, laat je oren beslissen, maar wel met de wetenschap dat
bijvoorbeeld een Mixtuur (vulstem) niet bedoeld is als soloregister... En wat doe je als je orgel geen huis is
met veel familie erin, maar dat er slechts een holpijp 8, een prestant 4, een woudfluit 2, een subbas 16 en
een mixtuur in wonen, al dan niet 'gedeeld'... Hoe kun je dan toch zo optimaal gebruik maken van de
muzikale mogelijkheden? Mark Heerink liet het ons zien, en vooral horen. Op onze Facebookpagina staat
een verslag van deze dag, met daar ook een filmpje, waarin Mark de melodische mogelijkheden rondom de
eenstemmige melodie demonstreert. Een aanrader.
De Organistendag begint steeds meer een ontmoetingsen studiedag voor organisten onderling te worden. U
bent er de volgende keer toch ook bij?
Anton Lukassen
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Liedbespreking: ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ (GvL
419)
Huub Oosterhuis’ lied ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ was oorspronkelijk gedacht om
gezongen te worden op de melodie van het Valerius-lied ‘Gelukkig is het land’. In die combinatie vinden we
het lied terug in de bundels ‘Gezangen voor de tijd na Pinksteren’(1965) en ‘Liturgische gezangen voor
Paastijd en tijd na Pinksteren’(1966). Oosterhuis’ vriend en medebroeder Bernard M. Huijbers
componeerde rond 1950 de melodie zoals die bij GvL 419a genoteerd staat. In de combinatie vinden we het
lied voor het eerst terug in ’30 Liederen voor een Nederlandse Liturgie’ (1965) en in het protestantse
Liedboek voor de Kerken (lied 247).
Het is terecht dat je via het register van GvL dit lied kunt vinden in de rubrieken Pinksteren én Doop.
Oorspronkelijk bedoelde de dichter het lied om gezongen te worden in een viering waarin de Heilige Doop
wordt bediend, om “in een klassiek-Latijnse doopdienst tenminste één toontje volkstaal te kunnen zingen”.
De aanhef van de tweede strofe ‘Wij zijn in Hem gedoopt’ spreekt voor zich. De bewoording van dit gedicht
steunt op Schriftteksten en is daarom klassiek te noemen, met talrijke reminiscenties aan het “Veni Creator
Spiritus”.
De melodie speelt zich geheel af binnen een kwintinterval in een onregelmatig ritmisch patroon waarbij de
tekst de accenten aanreikt. De syncope kenmerkt de even regels en de slotzin is ritmisch een beetje
uitgerekt hetgeen een benadrukkend effect sorteert. Daar komt de melodie ook tot rust na een onrustige
reis.

Gregoriusblad
Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws,
achtergrondinformatie, opinies, muziekbesprekingen, interviews, historische
artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan hedendaagse
liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de verschillende
kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor
jongeren en kinderen, gregoriaans. Tweemaal per jaar ontvangen de abonnees
een muziekbijlage (van 32 bladzijden) met daarin bladmuziek van nieuwe
liturgische composities!
Het Gregoriusblad richt zich op kerkmusici, pastores, liturgisten en allen die op
de hoogte willen blijven van recente ontwikkelingen in de liturgische muziek.
Het Gregoriusblad is een uitgave van Gooi & Sticht in samenwerking met de Nederlandse SintGregoriusvereniging (NSGV). Bezoek ook eens de website van het Gregoriusblad, u kunt daar extra
materiaal vinden, audio-muziekvoorbeelden en de besproken orgels beluisteren.
Jaarabonnement (4 nummers + 2 muziekbijlages) => € 51,00.
Proefabonnement (2 nummers) => € 19,50
Los nummer => € 12,00 (excl. verzendkosten)
Losse Muziekbijlage=> € 16,25 (excl. verzendkosten)
Van harte aanbevolen voor iedereen die betrokken is bij en op de hoogte wil blijven van alle recente
ontwikkelingen in de liturgische muziek.
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Documentatie Nederlands- en Latijnstalige Kerkmuziek
ontwikkeld door de NSGV
✓
LITURGISCH REPERTOIRE OPSPOREN VOOR ELK TYPE
LITURGIEVIERING
✓
NEDERLANDS, LATIJN(!) EN ANDERE TALEN
✓
DONEK 3 MAANDEN GRATIS

DONEK
•
•
•
•
•
•
•

DONEK staat voor Documentatie Nederlands- en Latijnstalige Kerkmuziek en is ontwikkeld door de
NSGV.
DONEK is een programma op internet waarmee alle Nederlandstalige eenstemmige en
meerstemmige liturgische muziek kan worden opgezocht.
Er kan naast Latijn ook anderstalige muziek worden opgezocht met een link om deze meteen gratis
te downloaden!
In DONEK vind je alle gezangen voor elk type liturgieviering op zon- en feestdagen; weekdagen;
aansluitend bij leesroosters, Bijbelteksten of diverse thema’s.
DONEK geeft alle denkbare informatie over ruim 25.000 titels, waaronder uitgevers, begeleidingen,
meerstemmige bewerkingen, componisten enz. geschikt voor elk type koor en iedere denkbare
bezetting.
In DONEK vind je bij veel titels ook het geluidsvoorbeeld.
DONEK is bedoeld voor RK. en PKN.

DONEK kost € 25,00 per jaar
Een abonnement afsluiten kan individueel maar ook per parochie of gemeente. Stuur een bericht naar
ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: “abonnement DONEK”.
EERST DONEK GRATIS PROBEREN?
Stuur een bericht naar ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: “3
maanden gratis DONEK”. Je ontvangt een toegangscode die 3 maanden functioneert.
Meer info op www.donek.nl of www.nsgv.nl

Nieuws van de koren
45-jarig bestaan Kinderkoor “De Kopstubbertjes”, Locatie St. Willibrordus in Ter Apel.
De voorbereiding van het 45-jarig bestaan heeft geleid tot een prachtige feestelijke viering op 2 februari jl.
Een gecombineerd koor van leden, oud-leden en muzikanten die de eucharistieviering klank en kleur
hebben gegeven. Wat spontaniteit en saamhorigheid kan brengen: intens vieren en genieten voor
iedereen! Tevens is deze avond afscheid genomen van Francine Gangelhof als dirigente van “de
Kopstubbertjes”. Hoe kan dan een afscheidsviering dan toch een feestelijke viering zijn? Niet alleen door
het 45-jarig bestaan, echter ook omdat Danique het dirigeerstokje van haar moeder gaat overnemen.
Samen met Sandra Kuper worden de kinderen elke woensdagmiddag muzikaal op deze manier goed
begeleid. Een lange en moeizame zoektocht werd beloond. Wat een prachtig moment dat bij het laatste
lied van de viering moeder en dochter beiden het koor leidden. Een schitterende “doorstart” van dit koor.
Danique en Sandra en alle kinderen van het koor: heel veel plezier de komende tijd en dat jullie en alle
mensen in de kerk weer heerlijk van jullie prachtig gezongen liederen mogen genieten. Met zulke vieringen
kunnen we vol energie het voorjaar in!
Namens de locatieraad, Henk Pruim.
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Jeugdkoor Veendam houdt op met bestaan
In november 1972 kwam er een droom tot leven.
De heer Gerard Hulst luidde een nieuw tijdperk in
in de katholieke kerk in Veendam door een
jeugdkoor op te richten. De liederen die gezongen
werden waren voornamelijk van Henk Jongerius.
Het koor had een sologroep, die in eerste instantie
apart repeteerde op een kamer bij meneer Hulst
thuis. Tijdens vieringen was dat altijd weer
spannend, want meneer Hulst had de gewoonte
om spontaan iemand aan te wijzen, die dan solo
moest zingen.
Vaak gingen we buiten de deur zingen, in Spijk of
Nieuwe Pekela. We moesten dan aanwezig zijn,
anders werden onze ouders gebeld! Het zingen werd opgeluisterd door kampen in Sellingen, feestavonden
en rommelmarkten.
Het koor bestond in die tijd uit twee groepen: de “jongeren” en de “ouderen”. Na verloop van tijd werd dit
steeds moeilijker te combineren en viel het koor uiteen in een jeugdkoor en een jongerenkoor. De heer
Hulst stopte als dirigent en werd bij het jeugdkoor opgevolgd door Benno van Rijthoven en bij het
jongerenkoor door Margit Munneke. Later gaf zij het dirigeerstokje over aan Peter de Vries. Onder zijn
leiding werd het koor en zijn repertoire meer een symbool voor de geloofsbeleving bij jongeren. Er werd
vaker gekozen voor bestaande teksten uit de popmuziek. Soms werden er ook nieuwe teksten gemaakt op
bestaande nummers. Teksten die pasten binnen de belevingswereld van jongeren en idealistisch van toon
waren. Onder de toenmalige pastor, Theo van der Geest, kwamen er ook werkgroepen die
jongerenvieringen verzorgden. Deze vieringen hadden een thema dat jongeren aansprak en waarvoor
jongeren de teksten aanleverden. Het jongerenkoor, dat inmiddels de naam Rokkov droeg, verzorgde
daarbij de muziek. Tot twee keer toe bracht Rokkov zelfs een aantal nummers uit; eerst op een
cassettebandje en later ook op een CD, “Zondagdromers”, genaamd.
Naast het zingen werd er veel plezier beleefd in de soos en tijdens de jaarlijkse koorkampen en andere
activiteiten. Rokkov werd ook een belangrijke bron van vriendschappen en sociale contacten. Maar zoals
overal wel het geval is, blijft niets altijd zoals het is. Er vonden grote verschuivingen plaats onder de
koorleden en ook Peter stopte als dirigent.
Vanaf dat moment werd Julia Zaytseva de
nieuwe dirigente. Het combo hield op te
bestaan en Julia begeleidde het koor op het
keyboard.
Helaas is in december 2018 een einde gekomen
aan dit mooie koor met zijn lange geschiedenis.
We willen iedereen die door de jaren heen, in
welke vorm dan ook, een bijdrage heeft
geleverd aan het koor van harte bedanken. Dat
de klanken nog maar lang in de herinnering van
velen mogen weerklinken.
De 1e foto dateert uit 1979, de 2e foto uit 2018.
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Het liefste lied van overzee, Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries op
zaterdag 25 mei 2019
Op zaterdag 25 mei a.s. wordt het TIENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL gehouden, ditmaal in de Groninger
Martinikerk, (13:00-17.15), bedoeld voor iedereen die graag zingt, en speciaal voor liefhebbers van het
Engelse kerklied, de hymn.
Het jaarlijkse Liedfestival wordt georganiseerd door Stichting DE VERTAALSLAG, die is gelieerd aan het werk
van theoloog/dichter/vertaler Sytze de Vries. Deze heeft de afgelopen jaren onder de titel HET LIEFSTE LIED
VAN OVERZEE in 2 delen meer dan 120 vertalingen aangeleverd van klassieke, bekende en ook nieuwe
hymns uit de Engelse traditie. Deze nieuwe teksten op vaak geliefde melodieën zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit menig repertoire. Inmiddels verschenen daarbij CD’s, begeleidings- en koorbundels.
Reden genoeg om deze lustrum-editie van het Liedfestival geheel hieraan te besteden, met als ondertitel
Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries.
Koor- en samenzang zullen deze middag vullen, in een hopelijk (over)volle Martinikerk.
Deze wordt geleid door Daniël Rouwkema, specialist (en opgeleid) in de Engelse kerk- en koormuziek.
Daarbij geholpen door het koor Choral Voices, regelmatig te zien en te horen in het TV-programma
Nederland Zingt.
Naast de veelvuldige samenzang er is ook ruimte voor fraaie Engelse koorwerken en orgelmuziek, op het
beroemde Schnitgerorgel. Daartoe komt speciaal uit Engeland over Leonard Sanderman, director of music
en werkzaam aan de Universiteit van York. (Op het Liedfestival van 2018 won hij de publieksprijs, in het
kader van de Willem Vogel-prijs, met een serie nieuwe melodieën op nieuwe teksten van Sytze de Vries.
Die zullen ook ditmaal op het programma staan)!
Uit beide delen ‘Het liefste Lied’ van overzee zijn twee complete Festivals met Lezingen en Liederen
samengesteld, voor de Advents- en voor de Kersttijd, met koorzettingen van Dirk Zwart. Beide (directiezowel als kooruitgaven) worden deze middag gepresenteerd.
Christiaan de Vries, organist van de Lutherse Spuikerk in Amsterdam, en ook al deze jaren vaste
huisorganist van het Liedfestival, tekent
weer voor de begeleiding van de
samenzang. De presentatie van de middag
is in handen van Sytze de Vries, die ook zal
voorgaan in de afsluitende Choral
Evensong, het dagelijkse gezongen
koorgebed in de Anglicaanse traditie.
Opgave voor deelname: via
www.liedfestival.nl (ook voor nadere info)
Telefonisch: 06-36131222 (Anke Mopman)
Toegangsprijs: € 18,00 (aan de kassa),
€ 16,00 bij vooruitbetaling,
€ 12,00 (65+/studenten)
(groepen vanaf 5 pers. € 12,00)

8

NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL 2019
Van vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni 2019 zal het Nederlands Gregoriaans Festival plaatsvinden in de
binnenstad van 's-Hertogenbosch. Tijdens het festival wordt een infomarkt georganiseerd in de Muzerije,
waar tevens het trefpunt voor alle bezoekers is.
Toegangskaarten voor het Festival zijn uitsluitend te
reserveren door een e-mail te sturen naar:
info@gregoriaansfestival.nl Geef hierin duidelijk uw naam op
en het aantal gewenste kaarten per concert. (U ontvangt altijd een bevestiging van uw reservering!) Wij
zorgen er dan voor dat de kaarten voor u klaarliggen op locatie waar u ze kunt ophalen en afrekenen.
(Pinnen op locaties is niet mogelijk).
Zie voor het programma incl. toegangsprijzen: http://www.gregoriaansfestival.nl/festival
Voor meer informatie zie: www.gregoriaansfestival.nl / info@gregoriaansfestival.nl / 06-12337956

Data orgelconcerten op het Maarschalkerweerdorgel in de St. Martinus te Sneek
maandag 27 mei 2019
maandag 24 juni 2019
maandag 5 augustus 2019
maandag 9 september 2019

Petra Veenswijk
Patrick Hopper
Pastoor Peter van der Weide, Frits Haaze e.a.
Jan Verschuren

Data orgelconcerten op het Maarschalkerweerdorgel In de St. Jozefkathedraal te
Groningen
zaterdag 13 juli 209
zaterdag 27 juli 2019
zaterdag 10 augustus 2019
zaterdag 24 augustus 2019

Sjoerd Ruisch
Jaap de Kok
Wietse Meinardi
Janny de Vries

Het kathedrale koor uit Haarlem zingt in Sneek op 29 én 30 mei 2019
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, komt de Kathedrale Koorschool van de St. Bavo Kathedraal te
Haarlem tijdens de Hoogmis in de Sint Martinuskerk aan de Singel te Sneek de liturgische gezangen
verzorgen. Dit is één van de beide koorscholen, naast die in Utrecht, die we in Nederland nog rijk zijn. Dus
iets heel bijzonders.
Het koor komt op woensdag 29 mei in Sneek aan en
geeft die avond om 19.30 uur een concert in de St.
Martinuskerk. Noteer het vast in uw agenda. Het zou
jammer zijn wanneer u dit zou missen. Ik ben zelf op
10 juni 1995 in de Haarlemse Kathedraal priester
gewijd en toen zong dit koor ook. Heel bijzonder dat
ze nu naar ons toekomen om ons te laten genieten
van prachtige kerkmuziek van over de Afsluitdijk!
Tijdens het concert en de Eucharistieviering zullen
trouwens The Young Angels ook mee gaan doen!
Pastoor Peter van der Weide
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Nieuws over de restauratie van het Adema-orgel in de Bonifatiuskerk in
Leeuwarden
Zaterdag 2 maart is een delegatie van de orgelcommissie op bezoek geweest bij de firma Adema in
Hillegom. Indrukwekkend was het zien van de werkplaats: helemaal gevuld met onderdelen voor het orgel
van Leeuwarden. Een speeltafel, pijpwerk: grote houten pijpen en kleine metalen pijpen, het pedaalklavier,
het toetsenbord, de Barkermachine, enzovoort.
Zoals de planning nu is, wordt het in juni opgebouwd in de kerk. Dan volgt nog een periode van intonatie en
afwerken. We hopen dat het orgel vanaf november weer klinkt in onze Eucharistievieringen in de
Bonifatiuskerk.
Hendrikje van den Berg, Kerkmusicus St. Vitusparochie
Hieronder een foto van de demontage van het orgel. Afkomstig van de website van de St. Vitusparochie.

Jubileum te vieren?
Heeft u een jubileum te vieren? En heeft u een artikel daarover geschreven voor uw parochieblad? Mail
het ook aan onze redactie, zodat een ieder in het bisdom ook uw jubileum kan meebeleven en vieren.
Dank alvast. En viert uw koor binnenkort een jubileum, alvast van harte gefeliciteerd.
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Eucharistievieringen via de KRO in 2019
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO.
De data in 2019 zijn:
Vanuit de Sint Martinuskerk in Sneek met als voorganger Pastoor P.L. van der Weide:
Zondag 23 juni, Sacramentsdag met zang door de beide Schola’s
Zondag 4 augustus, 18e zondag door het jaar, start Sneekweek met zang door het vakantiekoor
Zondag 29 september, 26e zondag door het jaar met zang door het Caeciliakoor
Vanuit de RK Gerardus Majella Kerk in Barger Oosterveld met als voorganger Pastoor A. Buter:
Zondag 1 september, 22e zondag door het jaar met het m.m.v. het Gemengd Koor. De Bonifatiusmis wordt
gezongen.

Onderscheiding voor leden van kinderkoren
Zijn er kinderen die vijf jaar (of langer) lid zijn van het kinderkoor? Of afscheid nemen na vijf jaar van het
koor? Dan heeft de SGGL daar een mooie onderscheiding voor.
Aan het kind kan een gouden speld (verguld zilver) worden uitgereikt als blijk van
waardering voor zoveel inzet en enthousiasme én voor hen die blijven als stimulans om
door te gaan. Kinderen vinden het geweldig om met een dergelijke onderscheiding in
het zonnetje te worden gezet!
De onderscheiding bestaat uit een gouden speld met oorkonde waarop de naam van het kind kan worden
vermeld (de oorkonde is niet los verkrijgbaar)
Kosten gouden speld inclusief oorkonde met enveloppe: EUR 15,-, te bestellen via het formulier op onze
website. https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen

Jubilarissen
In de afgelopen maanden zijn er weer vele koorleden onderscheiden. Van harte gefeliciteerd met uw
jubileum. Dat u de zang nog lang gaande mag houden.
Parochie H. Clemens
St. Clemenskoor
50 jaar, mw. B.A.M. Metz-Brouwer
Parochie H. Clara van Assisi
Geloofsgemeenschap Goddelijke Verlosser te Drachten
Cantemus-Redemptori koor
50 jaar, mw. J. de Vries-Siemonsma
Parochie Immanuel
Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen
Herenkoor
40 jaar, dhr. H.H. Wesseling
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SGGL en actuele contactgegevens koren, contactpersonen, dirigenten en
instrumentalisten
Om SGGL-berichten en activiteiten bij de goede personen te bezorgen maken we gebruik van
contactgegevens (in samenwerking en in overleg met het Bisdom-secretariaat). Die zijn we nu aan het
actualiseren.
Graag nodig ik u uit om die gegevens aan mij door te geven via tjallingii2@zonnet.nl, het betreft dan de
namen van: Parochie, locatie, plaats, koor, contactpersoon, dirigent, organist, pianist, en de e-mailadressen
van de laatstgenoemde personen.
NB: Alle gegevens bewaren we zorgvuldig in het adresbestand van het SGGL-bestuur en het Bisdomsecretariaat en benutten we alleen voor SGGL-zaken.
Zeer bedankt voor uw aller medewerking!
Ulbe Tjallingii, SGGL bestuur

Facebook
Wij hebben een eigen facebookpagina voor de SGGL. Op
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/ vindt u al onze berichten, nieuws, interessante
links en vooral… elkaar! Neem eens een kijkje en word lid! Het kost niets!

Heeft uw parochie een muzikale activiteit? Meld het ons!
Het komt voor dat plaatselijke initiatieven als studiedagen, workshops,
cursussen e.d. worden georganiseerd. De SGGL in ons bisdom kan dit
alleen maar stimuleren en aanbevelen, ook verder dan de parochiegrenzen
reiken. Daarom roepen wij parochies (parochie- en koorbesturen) op om dergelijke activiteiten bij ons
te melden. Via de SGGL-kanalen, maar ook onze website en facebook, kunnen wij in wijdere kring
bekendheid daaraan geven en eventueel bijdragen in de organisatie. Voor meer informatie: het
secretariaat van de SGGL, telefoon 050-406 58 88, e-mail l.winter@bisdomgl.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze verordening legt bedrijven en instanties die persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken nieuwe
verplichtingen op. Zie op deze website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgeuropese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg) voor nadere informatie over dit onderwerp. Wij
willen u in ieder geval laten weten dat wij uw gegevens (mailadres) volgens de voorschriften van deze
verordening gebruiken en wel alleen om u middels onze digitale Nieuwsbrief én onze uitnodigingsbrieven
voor activiteiten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van de SGGL in het Bisdom
Groningen-Leeuwarden
Wilt u geen mail meer van ons ontvangen of heeft u een ander e-mailadres, mailt u dan naar
tjallingii2@zonnet.nl.
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Reserve-kerkmusici
Op de hier genoemde kerkmusici kunt u in noodgevallen of bij gelegenheid rechtstreeks een beroep doen voor
repetities, vieringen en uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn welkom.
Loek van der Heide, Harlingen => cantor

06-43023468/loekgeart@gmail.com

Wil Jongma, Wolvega => dirigent, cantor

0561-612662/ wjongma@kpnplanet.nl

Trevor Mooiijman, Veendam => dirigent, organist

0598-717193/ mooijman.trevor@gmail.com

Gerard Schoemakers, Emmen => dirigent

0591-623904/06-31291423
gerard-schoemakers@hotmail.com

Dhr. G. Straatman, Groningen => dirigent

050-3114009/c.a.v.straatman@gmail.com

Dirk de Vries, Sint Annaparochie => dirigent, organist,
cantor (beschikbaar op woensdagavond)

0518-401686/muziekschool durkdevries@gmail.com

Ulbe Tjallingii, Oosterbierum => dirigent, organist, cantor

06-14859557/tjallingii2@zonnet.nl
Website: huisderschonekunsten.nl

COLOFON
Punctum 1, 5e jaargang 2019
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Ze verschijnt drie per jaar, in april, september en december.
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis.
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgl.nl.
Kopij voor nieuwsbrief nr. 2 van september 2019 is
welkom vóór 15 augustus 2019 bij het secretariaat
of de eindredacteur.

Bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden:
Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter
(0515) 412626 / pastoor@sintmartinussneek.nl

Redactie: Bestuur SGGL
Eindredacteur: Boudien Janssen-Terbraak

B.C. Janssen-Terbraak, secretaris
(0515) 580870 / pbjanssen@hetnet.nl
A.A. Lukassen, penningmeester
(0591) 858611 / aaluka@home.nl

SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Secretariaat:
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen.
Telefoon 050-406 58 88
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl.
www.nsgv.nl
www.bisdomgl.nl
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C.J. Bekema, lid
(0515) 573286 / cecilia-b@home.nl
Drs. U. Tjallingii, auditor
(06) 14859557 / tjallingii2@zonnet.nl
Drs. V.A.H. Maagd, bisschoppelijk gedelegeerde
(0527) 612061/ pastoormaagd@gmail.com

Bijlage 1
Jaarverslag 2018 van de
NSGV-SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden
Het bestuur van de NSGV in ons bisdom bestond op 1 januari 2018
uit Pastoor Peter van der Weide (voorzitter), Boudien JanssenTerbraak (secretaris), Cecilia Bekema (lid), Ulbe Tjallingii (auditor)
en Anton Lukassen (penningmeester).
In het kalenderjaar 2018 heeft de NSGV-SGGL 5 maal regulier vergaderd, daarnaast tweemaal een overleg
gehad met de bisschop. Ook zijn we bij de landelijke vergadering van de NSGV op 29 november 2018 met
een delegatie vanuit ons bisdom aanwezig geweest.
Ons orgaan 'Punctum' is driemaal verschenen en digitaal verspreid.
Onze facebookgroep had 66 leden op 31 december 2018
Het jaar 2018 was voor ons een jaar met een bestuurlijke verandering. In navolging op de landelijke
ontwikkelingen is ook in ons bisdom de zorg voor de kerkmuziek ondergebracht in een diocesane
werkgroep van ons bisdom zelf, ressorterend onder de liturgische verantwoordelijkheid van de eigen
bisschop. Sinds de ondertekening van het reglement op 7 juli 2018 zijn wij geen afdeling meer van de
landelijke NSGV, maar de diocesane commissie voor kerkmuziek 'Sint Gregorius' in het bisdom GroningenLeeuwarden. Ambtshalve is aan ons bestuur vanuit de liturgische commissie toegevoegd pastoor Victor
Maagd. In de praktijk verandert er vrijwel niets. We blijven ons inzetten voor goede kerkmuziek in ons
bisdom, in samenwerking met diverse lokale en landelijke instanties.
We hebben dit kalenderjaar geen nieuwe opleidingen of cursus opgestart. Wel hielden we ons bezig met
permanente educatie middels de organistendag en de kerkmuziekdag.
Op zaterdag 17 maart organiseerden we de 'terugkomdag' voor organisten, in de Sint Martinuskerk te
Sneek. 10 Deelnemers werden door docent Mark Heerink wegwijs gemaakt rondom gregoriaans en op
gregoriaans gebaseerde orgelmuziek. Het aantal deelnemers is in vergelijking met voorgaande jaren stabiel,
maar de intentie is wel om de organistendag uit te laten groeien tot een grotere ontmoetings- en
nascholingsdag voor organisten uit ons bisdom.
Op 18 april en 30 mei vonden vergaderingen met onze bisschop Mgr. Van den Hout plaats om het nieuwe
reglement voor de op te richten diocesane commissie 'Sint Gregorius in het bisdom GroningenLeeuwarden' (SGGL) vast te stellen. Op zaterdag 7 juli vond vervolgens de ondertekening van het nieuwe
reglement plaats, de formele oprichting van de SGGL.
Zaterdag 6 oktober vond in de H. Michaelkerk in Emmeloord de kerkmuziekdag plaats, 80 deelnemers van
diverse koren waren vanuit alle hoeken van ons bisdom, en zelfs van daarbuiten, gekomen. Centraal
stonden het 'Sanctus' en Maria-liederen. Enkele daarvan werden ter afsluiting van de dag met het groot
samengestelde koor uitgevoerd en zijn onder andere terug te vinden op onze eigen facebookpagina.
Organisatie van de dag en inhoud van het programma leverden vooral positieve feedback op. Voor ons een
teken om op deze ingeslagen weg door te gaan.
Vanuit het bisdom is in het najaar van 2018 de Bonifatiusacademie opgestart: Een verdiepingsprogramma
met verschillende modules over kerk en liturgie. Ook onze SGGL is gevraagd hierin te gaan participeren en
inhoudelijk cursusmateriaal te gaan verzorgen. Helaas is door het korte tijdsbestek van het verzoek aan ons
en het startmoment van de Bonifatiusacademie de module over kerkmuziek nog niet gereed. Hierover zijn
we nog met het bisdom in overleg.
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Vanuit het bisdom kregen we het verzoek om mee te denken over liederen geschikt voor de
vormselliturgie. Een voorstel is vanuit onze diocesane commissie naar het bisdom verzonden.
Elk jaar krijgen we verzoeken vanuit de diverse koren voor eremedailles en speldjes voor jubilarissen. Daar
is dit jaar de waarderingsmedaille voor leden van kinderkoren aan toegevoegd. Zo kunt u ook hen in het
zonnetje zetten voor hun inzet voor de kerkmuziek.
Vanwege de landelijke ontwikkelingen heeft de NSGV besloten het secretariaat vanuit Amersfoort te
verhuizen naar Rotterdam. Een deel van de muziekbibliotheek is hierdoor dubbel en beschikbaar voor
overname. Onze diocesane afdeling is momenteel bezig om te onderzoeken of deze muziekbibliotheek een
plaats kan krijgen op het bisdomhuis in Groningen.
Emmen, 3 januari 2019, feestdag van de heilige Florentius I van Vienne, bisschop en martelaar
Anton Lukassen, bestuur SGGL
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