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De SGGL wenst u een Zalig Pasen 2021

Foto: Paaswake 2019 Franciscuskerk te Groningen, foto is gemaakt door Anton Lukassen.
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WOORD VAN DE REDACTIE
En dan is het alweer maart 2021. Tijd om de nieuwe Punctum samen te stellen, zodat deze in de Goede
Week naar u allen verstuurd kan worden. In deze Punctum een nieuwe datum voor de organistendag. We
hopen dat deze dag, maar ook de kerkmuziekdag in het najaar weer doorgang kunnen vinden. We houden
u uiteraard op de hoogte.
In deze Punctum vindt u ook het jaarverslag van de SGGL van 2020. Helaas moesten we al onze activiteiten
annuleren en ook bestuursvergaderingen kwamen te vervallen. We hopen vanaf de 2e helft van 2021 op
betere muzikale tijden.
In deze Punctum aandacht voor een prachtige Hymne voor Sint Jozef, gecomponeerd door Hans Leenders
in opdracht van het KISG.
Een mooie ontwikkeling is dat we dit jaar een documentatiecentrum Kerkmuziek in het Bisdomhuis hopen
te realiseren. Mogelijk hierover meer informatie in de volgende Punctum.
We wensen u allen een Zalig Pasen en alvast een heel fijne zomer. We hopen dat we binnenkort weer
kunnen starten met het voortzetten van Gods Lofzang samen met onze koren. We houden goede moed.
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum
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DATUM ORGANISTENDAG 2021 IS GEWIJZIGD IN ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
Wij hopen op 18 september 2021 onze jaarlijkse organistendag weer te kunnen organiseren.
Locatie is de Sint Franciscuskerk te Wolvega.
Noteert u de datum alvast!

KERKMUZIEKDAG IN 2021 IS GEPLAND OP ZATERDAG 9 OKTOBER IN DE SINT
FRANCISCUSKERK TE FRANEKER
Wij hopen op zaterdag 9 oktober onze jaarlijkse kerkmuziekdag weer te kunnen organiseren.
Locatie is de Sint Franciscuskerk in Franeker.
Noteert u de datum alvast!

JAARVERSLAG 2020 SGGL IN HET BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Het bestuur van de SGGL in ons bisdom bestond op 1 januari 2020 uit Pastoor Peter van der Weide
(voorzitter), Boudien Janssen-Terbraak (secretaris), Pastoor Victor Maagd (lid-liturgie), Cecilia Bekema (lid),
Ulbe Tjallingii (auditor) en Anton Lukassen (penningmeester).
In het kalenderjaar 2020 heeft de NSGV-SGGL 3 maal regulier vergaderd. De eerste keer was in Wolvega,
waar aansluitend door de bestuursleden het nieuw geplaatste Attertonorgel in de Franciscuskerk werd
bespeeld en bewonderd. Twee andere vergaderingen zijn door de Coronabeperkingen geannuleerd.
Ons orgaan 'Punctum' is driemaal verschenen en digitaal verspreid.
Onze facebookgroep is gegroeid naar 86 leden op 31 december 2020.
Vanuit de landelijke NSGV is het verzoek binnengekomen in hoeverre de SGGL gebruik wenst te maken van
de landelijke website. Daar heeft de SGGL positief op gereageerd. Wel zijn we sinds 2018 een diocesane
commissie binnen het Bisdom Groningen-Leeuwarden en we onderzoeken nu of er op de website van ons
eigen bisdom wellicht ook ruimte is voor ons nieuws en onze activiteiten.
De in 2019 gestarte inventarisatie van de muziekstukken die we hebben overgenomen van de landelijke
NSGV is afgerond. We zijn nu op het punt aangeland om er op het bisdomhuis in Groningen een
documentatiecentrum voor kerkmuziek mee in te richten, waar belangstellenden dus op termijn een
bezoek kunnen brengen en kunnen kijken of er muziek ter inspiratie voor uw koor ter inzage beschikbaar is.
We hopen dit in het kalenderjaar 2021 te kunnen starten.
De coronabeperkende maatregelen, die helaas noodzakelijk zijn gebleken in 2020, hebben grote invloed
gehad op onze activiteiten. Zowel de organistendag, als de kerkmuziekdag in Franeker konden hierdoor
helaas geen doorgang vinden. Ook het inderhaast opgezette alternatief voor de kerkmuziekdag, een
dirigenten-workshop in Heerenveen, ging helaas niet door, dit door het niet halen van het quorum voor het
aantal deelnemers. De kerkmuziekdag en de organistendag zijn in ongewijzigde vorm gepland voor het
kalenderjaar 2021, waarbij we hopen dat de activiteit dan wel doorgang kan vinden.
Corona zorgde er ook voor dat voor het eerst in de geschiedenis een aantal maanden geen Heilige Missen
in bijzijn van gelovigen mocht plaats vinden. De eredienst ging echter wel door, vaak uitgezonden via
Kerkomroep, Facebook of Youtube. Het ‘parochiekoor’ van 20 personen mocht niet meer in deze aantallen
zingen. In veel parochies stonden daarom Cantores op of ontstonden kleine zanggezelschappen om door te
gaan met de muzikale invulling van de liturgie. Hieraan is door veel kerkmusici in ons bisdom meegewerkt
en de SGGL dankt hun allen voor hun inzet in deze moeilijke tijd.
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De SGGL houdt zich aanbevolen om, indien gewenst, scholing op te zetten voor Cantores, zoals ook in het
verleden al is aangegeven.
Er zijn geen verzoeken voor scholing bij het bestuur binnengekomen dit kalenderjaar. Ook heeft de SGGL
dit jaar geen participatie gehad in de ‘Bonifatiusacademie’.
Emmen, 6 januari 2021, Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekoningen
Anton Lukassen, bestuur SGGL

SUPPORTER VAN HOOP
Zaterdag 20 maart was voor sommige Nederlanders een actiedag en misschien heeft u één of meerdere
mensen bezig gezien met het opruimen van wat er zoal op straat, onder de struiken of in een grasveld aan
rommel lag. De actiedag was een initiatief van de organisatie ‘Supporter van schoon’
(https://www.supportervanschoon.nl/).
Nu ben ik graag met opruimen bezig en daarom had ik mij al eerder bij deze organisatie aangemeld. De
gemeente waar ik in woon stelde van die handige grijpers beschikbaar voor wie zich voor deze dag hadden
aangemeld. Dus toog ik na de ochtendkoffie met grijper en afvalzak naar het gebied dat ik had aangegeven
om op te ruimen: enkele grasveldjes, twee rotondes en de straat ertussen, zo’n 200 meter.
Ogenschijnlijk leek er niet veel te liggen maar bij het dieper en dichterbij kijken vond ik toch nog heel wat
aan papiersnoepjes, blikjes, bekertjes, papierzakken, enfin kijk zelf maar even:
We zijn in deze tijd erg bezig met, en blijkbaar ook extra gevoelig voor,
extrapoleren. Voor vuil betekent dit het uitvergroten van een kleine hoeveelheid,
evenredig verdeeld over een groter oppervlak. Als u dat probeert te bedenken,
dan is het niet best gesteld. Ik nodig u uit: kijk zelf eens kritisch naar uw eigen
wandelomgeving. Ik ben in ieder geval goed wakker geworden. Nu kan ik daar heel
verdrietig van worden, maar daar wordt geen papiertje mee opgeruimd. Je zou de
hoop haast verliezen er ook maar íets aan te doen. Maar… dat heb ik wel gedaan,
al is het nog zo kleinschalig, nog zo een druppel op een gloeiende plaat. De
drijfveer?: de hoop dat een ander mens ook ziet dat het helpt als je je handen uit
de mouwen steekt. Hoop, wat is dat eigenlijk?
Volgens mij zit hoop in ons genetisch systeem, ingebakken in ons DNA. Wie kent niet het gezegde: hoop
verloren, al verloren? Onwillekeurig willen we niet op verlies staan. Verdriet, ellende, ziekte, financiële
zorgen, steeds putten we, hoe tegenstrijdig het ook lijkt, toch energie uit hoop. Hoop zie ik als de
verbindende instelling van het hart tussen verlangen of verwachting, en resultaat, in welke vorm dan ook.
Wikipedia zegt: Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden.
Een wens, een uitzien naar.. een andere wereld, een wereld waar mensen als broeder en zuster
samenleven? of dichterbij en nu: dat we elkaar weer gewoon een hand kunnen geven bij een ontmoeting,
dat we gewoon boodschappen kunnen doen in de winkel zonder bestellen, bellen en mondkapje. Dat we
met de vele koorleden weer samen kunnen repeteren en zingen in de zondagse viering. Daar hoop ik op en
ik hoop dat u dat ook hoopt. Hoop is dan wel een persoonlijk gevoel, maar veelal betrokken op samen, een
ander, de Ander. Zeker in deze tijd is dat duidelijk geworden als je her en der leest: we missen je of jullie.
Het zal de actie van ‘supporter van….” zijn die me op de titel bracht van ‘supporter van hoop’. Want al
kunnen we veel niet buitenshuis, er is altijd volop hoop binnenshuis, je hoeft er geen afspraak voor te
maken en je mag er voluit onbedekt over spreken. Die hoop wens ik u allen van harte toe! Zalig Pasen!
Harlingen, 23-03-2021, Jos Manshande (oud-bestuurslid NSGV)
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ENKELE FOTO’S VAN DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL IN DE
BONIFATIUSKERK TE LEEUWARDEN
Door Corona heeft de restauratie vertraging opgelopen; de hoop is dat het orgel in mei 2021 zal worden
opgeleverd. De foto’s zijn gemaakt door Siegfried Derks van Adema orgelbouw.
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HYMNE VOOR SINT JOZEF-HANS LEENDERS
Informatie van de Kerkelijke instelling Sint Gregorius uit het Bisdom Den-Bosch

Jozefjaar
Op 8 december 2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft paus Franciscus het
Jozefjaar afgekondigd met de brief: ‘Patris Corde’ (met het hart van een vader). Tot en met 8 december van
dit jaar worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te overwegen.

Sint-Jozef als beschermer
Met dit speciale jaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Hij is de
beschermer van Maria en haar Kind en brengt hen, na het bezoek van de Wijzen uit het Oosten, van
Bethlehem naar Egypte om aan de tirannie van koning Herodes te ontkomen. Vanuit Egypte brengt hij
Maria en Jezus naar Nazaret. Daar is hij naar aardse maatstaven de vader en beschermer van Jezus, de
voedstervader zoals de traditie het noemt. In Nazaret groeit het timmermansgezin uit tot de Heilige
Familie.

Sint-Jozef vandaag
Heeft, zo zou je je kunnen afvragen, de heilige Jozef nog betekenis voor de gelovigen van vandaag? Wat
voegt een Jozefjaar toe aan ons geloof? In de brief waarmee de paus het Jozefjaar aankondigt, brengt hij
het leven van Jozef in verband met de zorg voor armen, migranten en arbeiders en van iedereen die door
oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten. Ook de coronapandemie
heeft voor de paus meegespeeld om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. Volgens paus Franciscus
heeft de huidige pandemie duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben voor het algemeen
welzijn, van allen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, die zich medeverantwoordelijk weten
voor het geheel van een samenleving in crisis. In het leven van de heilige Jozef komt dat samen want hij is
de schutspatroon van de werkende mens, van gezinnen en families, van de stervenden en van heel de
gemeenschap van de Kerk.

Sint-Jozef als patroon
Als timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is Jozef een voorbeeld voor
de werkende mens en van degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf
en hun gezin. We weten door de coronacrisis hoe de zekerheden van een vaste baan in sommige sectoren
op de tocht is komen te staan. We ervaren in deze pandemie dat gezinnen en families soms onder druk en
stress moeten leven. Jozef is ook de patroon van stervenden want zelf, zo wordt ons door de traditie
overgeleverd, mocht hij sterven met Jezus en Maria aan zijn sterfbed. En ook dat is in het licht van de
pandemie een actueel gegeven. Met zijn voorspraak begeleidt Jozef de stervenden die zich aan God durven
toevertrouwen. Met zijn voorspraak begeleidt hij allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en zich
met hart en ziel inzetten voor ernstig zieken en stervenden. Jozef is de schutspatroon voor al deze mensen,
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zoals hij dat is voor ons, mensen van de Kerk, die aan den lijve de beperkende maatregelen van
deze coronatijd ervaren. Met een vaderlijke liefde zorgt hij voor ieder van ons.

Sint-Jozef als voorbeeld
In het evangelie ontmoeten wij Jozef als iemand die luistert. Geen enkel woord is van hem overgeleverd. Hij
is er voor Maria en haar Zoon wanneer God hem dat vraagt. De dromen van Godswege zijn hét kompas in
het leven van deze timmerman uit Nazareth. Hij beantwoordt wat God van hem vraagt. Het leven van Jozef
is daarmee een leven van zelfgave. Hij is niet uit op eigen gewin of voordeel. Hij durft zich in dienst te
stellen van de ander en dé Ander, God.
Jozef is hét voorbeeld van liefde tot God en van daaruit van liefde tot de naaste. Een liefde die er niet op uit
is om er zelf beter van te worden of er iets voor terug te verdienen. Mattheus noemt hem in zijn evangelie
‘rechtschapen’. Jozef leeft naar wat God verlangt, hij behoudt het goede. Hij houdt zich verre van het
kwaad en bewaart het geloof in een zuiver hart. Hij is een voorbeeld van geduld en nederigheid, van een
zichzelf wegschenkende liefde.
Met het hart van een vader, Patris Corde, zorgt Jozef voor Gods Zoon en de Moeder Gods. Hij leeft in de
schaduw van hen beiden. Gedrieën vormen zij het huisgezin van Nazareth, de Heilige Familie. Dit jaar
worden we door Paus Franciscus uitgenodigd om het leven van de heilige Jozef te overwegen en daarvan te
zingen.
Wij hopen dat deze hymne een bijdrage mag leveren bij de verering van de heilige Jozef. Op 19 maart, 1
mei en op het feest van de Heilige Familie (de zondag Kerstmis) viert de liturgie van de Kerk zijn
gedachtenis. Daarnaast is vanouds de gehele maand maart aan Sint-Jozef toegewijd. We hopen dat rond
deze dagen de nieuw gecomponeerde hymne de liturgie in uw parochie zal verrijken.
Plebaan Vincent Blom
Voorzitter Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius

Klik hier voor de uitgave van de Sint-Jozef hymne

EUCHARISTIEVIERINGEN VIA DE KRO IN 2021
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO.
Op de volgende data vanuit de Gerardus Majella kerk te Barger-Oosterveld (Emmen):
16 mei (7e zondag van Pasen) en 5 september (23e zondag door het jaar).
Op de volgende data vanuit de Sint Martinuskerk te Sneek:
1 augustus (18e zondag door het jaar) en 21 november (Christus Koning).

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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JUBILARISSEN
Ook in deze periode is er gelukkig een jubilaris. Van harte gefeliciteerd.
En dat we ondanks Corona toch de Gods Lofzang gaande proberen te houden.
Parochie Emmaüs
Geloofsgemeenschap H. Geest te Tollebeek
St. Caeciliakoor
50 jr. koorlid, Mw. M.J.M. Kemper-Rosendaal

NIEUW ERETEKEN NSGV, DE SCULPTUUR, AL MEERDERE KEREN UITGEREIKT
De nieuwe sculptuur van de NSGV is inmiddels 'ontdekt' door onze RK-koren en al
een aantal keren uitgereikt aan koren en individuele personen. De sculptuur is van
transparant plexiglas, 20 cm. hoog, 2 cm. dik en met de afbeelding van een oor
waarachter geluidsgolven zichtbaar zijn; oor en geluidsgolven zijn uitgefreesd.
De afbeelding in de sculptuur verwijst naar het oor van paus Gregorius de Grote,
die, zoals de legende ons heeft overgeleverd, door een duif de gregoriaanse
melodieën in zijn oor kreeg ingefluisterd. Ontwerpster Marijke Kamsma is ook
verantwoordelijk voor de huisstijl van de NSGV, waarin naast het oor en de
geluidsgolven ook de duif prominent is afgebeeld.
De sculptuur is positief ontvangen door de koren; wie de sculptuur zag of zelf
uitgereikt kreeg(!) was enthousiast over het prachtige ontwerp. De sculptuur kan
worden uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of
koorleden met grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden
gegraveerd.
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een
(bereikt) aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi
cadeau en een blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van
waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid.
Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost € 11,50. Aanvragen kan via het
aanvraagformulier op https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen.

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!
https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
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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 permanent aan
het actualiseren. Heeft u een wijziging door te geven, mail dit dan naar: orgelspel@hotmail.com, 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 050406 58 88, e-mail l.winter@bisdomgl.nl

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
Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Bezoek ook eens de website van het
Gregoriusblad, u kunt daar extra materiaal vinden, audio-muziekvoorbeelden en de besproken orgels
beluisteren.
Voor informatie, abonnementen én losse nummers van het Gregoriusblad en Muziekbijlagen:
NSGV abonnementen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam
Telefoon: 010-2815171 en E-mail: gregoriusblad@gmail.com
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

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
orgelspel@hotmail.com
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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 Mooijman, Veendam => dirigent, organist

0598-717193/ mooijman.trevor@gmail.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/orgelspel@hotmail.com
Website: huisderschonekunsten.nl

COLOFON
Punctum 1, 7e jaargang 2021
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Ze verschijnt drie keer per jaar, in april, augustus/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 augustus
2021 is welkom vóór 10 augustus 2021 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 / orgelspel@hotmail.com
Drs. V.A.H. Maagd, bisschoppelijk gedelegeerde
(0527) 612061 / pastoormaagd@gmail.com

