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WOORD VAN DE REDACTIE 
 
Helaas ook dit jaar met de Kerst geen volle kerken.  Ik hoop dat u ondanks de 
Lockdown waar we sinds 19 december 5.00 uur in zitten toch de lichtpuntjes blijft 
zien. De lichtpuntjes die we met z’n allen zo hard nodig hebben.  
 
In onze vorige Punctum is aandacht besteed aan het bisdomarchief van koormuziek 
en andere interessante boeken voor organisten, dirigenten en koorleden. Wij hopen het archief voor 1 juli 
2022 te kunnen opleveren. Als het zover is, zullen wij in de Punctum vermelden hoe u van het archief 
gebruik kunt maken. Er komt in ieder geval in de archiefruimte een computer te staat, zodat u ter plekke de 
muziekstukken gemakkelijk kunt opzoeken.  
 
Ik wens u een Zalig Kerstfeest een gezegend en muzikaal 2022.  
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum 
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ORGANISTENDAG OP ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 
 
In 2022 houden we onze jaarlijkse organistendag op 24 september.  
We hopen u wederom een prachtige dag te kunnen bezorgen op een locatie met een prachtig orgel.  
 
Noteert u deze datum alvast.  

KERKMUZIEKDAG OP ZATERDAG  11 JUNI 2022  
 
Ook in 2022 organiseren we weer een muzikale bijeenkomst voor koorleden. Uiteraard zijn ook organisten 
en dirigenten zvan harte welkom. Via de volgende Punctum en de mail volgen nadere details.   
 
Noteert u deze datum alvast.  

CANTORCURSUS IN 2022 
 

Het SGGL-bestuur heeft het idee opgevat om in het najaar van 2022 een Cantorcursus te gaan organiseren. 
Heeft u hiervoor belangstelling dan horen wij dit graag via l.winter@bisdomgl.nl. Heeft u voor ons tips voor 
de inhoud van deze cursus, dan houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt de tips mailen naar: 
l.winter@bisdomgl.nl. 

 
VERSLAG VAN DE ORGANISTENDAG 18 SEPTEMBER 2021 
We hadden er lang op moeten wachten… Vorig jaar gooide Covid-19 roet in het eten, maar dit jaar 
mochten we, met in achtneming van de regels, de organistendag in Wolvega doorgang laten vinden. Rond 
10.30 uur waren 18 organisten van binnen en buiten het bisdom in de Sint Franciscuskerk aangekomen en 
onder het genot van het eerste kopje koffie werd dag-docent Mark Heerink toegezongen, het is namelijk 
vandaag zijn verjaardag! Daarna werd van alles verteld over de kunst van het ‘Roomsch begeleiden’. Vanuit 
de geschiedenis werd duidelijk gemaakt dat de rol van het orgelspel in de reformatorische traditie vooral 
leidend voor de gemeentezang was, en de begeleiding van het orgel in de Katholieke traditie vooral 
dienstbaar aan het koor en een eventuele cantor.  Ook kun je soms aan de begeleiding die de componist 
voor een lied heeft bedacht afleiden wat het tempo van de muziek zou moeten zijn. Dit werd met 
praktijkvoorbeelden uitgelegd. 
Hierna was het de beurt aan pastoor Maagd, die de kerkelijke richtlijnen die er zijn voor muziek in de kerk 
toelichtte. Hij eindigde zijn deel van de organistendag met de casus ‘wanneer zou de communiezang 
ingezet moeten worden?’ Liturgisch gezien gaat de voorganger ter communie samen met de verzamelde 
gelovigen. Het zijn geen twee communies, waarom dan wachten met de muzikale omlijsting van dit 
moment in de liturgie? Daarmee suggereer je namelijk wél een tweedeling… 
Na de lunchpauze, met soep, werd het orgel nader onder de loep genomen. Het is een Engels instrument, 
gebouwd door de firma Atterton. De geschiedenis van de Engelse orgelbouw in het algemeen en de 
klankmogelijkheden van dit instrument werden gepresenteerd door Mark Heerink en Ulbe Tjalingii. En 
daarna mochten de aanwezige organisten om beurten ‘los’ op het orgel. Leuk om collega-organisten eens 
live in actie te zien en te horen, normaal gesproken zijn we namelijk eenzaam in onze eigen kerk aan het 
werk… 
Wij kijken terug op een leerzame, en leuke dag!  
Anton Lukassen (bestuurslid SGGL) 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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FOTO’S VAN DE ORGANISTENDAG VAN 18 SEPTEMBER JL.  
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VERSLAG EN FOTO’S KERKMUZIEKDAG 9 OKTOBER 2021 
Zaterdag 9 oktober, buiten is het prachtig herfstweer en vallen de mussen bijna van het dak, gaan wij in de 
Sint Franciscuskerk in Franeker aan de slag met liederen voor Advent en Kerst. We mogen (na een jaar van 
geen activiteiten voor de SGGL) weer een kerkmuziekdag houden voor onze koorzangers van het bisdom. 
Vanaf 09.45 uur heten we de ongeveer 50 deelnemers welkom met een kopje koffie of thee; eerst even de 
kelen smeren. Rond 10.30 uur opent Pastoor Maagd onze kerkmuziekdag. Daarna gaan we zingen onder de 
algehele leiding van Mark Heerink. We zingen eenstemmig (van de componisten Finlay en Vogel), maar ook 
meerstemmig (bijvoorbeeld van John Marsh en David Willcocks). En het ene lied is in het Nederlands, het 
andere in het Engels en Latijn. Voor elk wat wils. Het blijft opvallend dat in zo’n grote groep het aanleren 
van meerstemmige stukken eigenlijk relatief snel gaat. Onder de deskundige leiding van Mark Heerink en 
Cecilia Bekema werd ’s ochtends en ’s middags in twee groepen gestudeerd. Daardoor konden we ’s 
middags al met elkaar genieten van de diverse soorten muziek, waarbij organist Ulbe Tjallingii de 
koorstukken begeleidde. De ’s middags aanwezige bestuursleden (Ulbe, Cecilia en Boudien) zongen o.l.v. 
Mark Heerink samen met de aanwezigen om en om het Conditor Alme Siderum van Kempten. Rond 16.00 
was het programma ten einde en verlieten de deelnemers geïnspireerd de stad Franeker. We hopen dat de 
ingestudeerde stukken bij de diverse koren mogelijk een plaatsje krijgen in het koorrepertoire. 
Boudien Janssen-Terbraak (Bestuurslid SGGL) 
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 LIED VAN DE ZIEL 
Wie mijn columns leest weet wellicht nog dat ik regelmatig naar het programma Kairos van de 
Concertzender luister. Afgelopen week luisterde ik naar de uitzending van 6 februari 2014. Daarin werd het 
gedicht Lied van de ziel gelezen. Dat raakte mij op bijzondere wijze, op de eerste plaats door de aanhef van 
elke regel: Ik ben...... Het zal voor de dichteres Erna Speek wellicht geen verwijzing naar God zijn geweest, 
bij mij kwam die gedachte wel naar boven al is dat niet geheel de juiste keuze. De ziel is te zien als het 
geestelijke deel van de mens, onze gedachten, onze gevoelens, keuzes, twijfel. Als Drie-eenheid kennen we 
Vader, Zoon en heilige Geest. Die Geest staat achteraan maar voor mij als mens is juist de g/Geest mij het 
meest nabij, zit letterlijk in mij. Als Advent een tijd van bezinning is, dan breng ik dit Lied graag onder uw 
aandacht. 

Lied van de Ziel 

Ik ben heel oud en heel jong  

Ik besta en bezit 

Ik ben geboren en gestorven 

Ik leef hier en nu, keer op keer op keer 

Ik ben materie en hart en ziel en geest 

Ik ben creatie en altijd aanwezig 

IK ben onzichtbaar en helder licht 

Ik ben onhoorbaar en vol zinggezang 

Ik ben gescheiden en verbonden 

Ik ben vreugde en verdriet 

Ik ben pijn en genot 

Ik ben angst en vertrouwd 

Ik ben gevormd zonder grens 

Ik ben dit en dat 

Ik ben samen en apart 

Ik ben ik en jij en zij en wij 

Ik ben heel oud en heel jong 

Ik besta en bezit 

Ik ben geboren en gestorven 

Ik leef hier en nu, keer op keer op keer 

Ik ben materie en hart en ziel en geest 

Ik ben creatie en altijd aanwezig 

Ik ben dit en dat, ook weer niet 

Erna Speek Bron: Concertzender Kairos 6-2-2014 

05-12-2021, Jos Manshande (oud-bestuurslid NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
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‘THE HURON CAROL’ 
Een Kerstlied voor de indianen 
 
In een tijd zonder spotify en Soundcloud, lang, lang geleden, kochten mensen cd’s. En zo kocht ik eens een 
kerstcd met de titel ‘The mystery of Christmas’. Uitvoerenden zijn de Elora Festival Singers o.l.v. van Noel 
Edison. Een uitgave van Naxos. Eén van de tracks was een betoverend Kerstlied uit Canada: ‘The Huron 
Carol’. Graag presenteer ik u hieronder dit bijzondere Kerstlied. Met de QR-codes kunt op YouTube naar de 
muziek luisteren.  
 
Missionaris onder de indianen  
In 1625 vertrekt de Franse Jezuït Jean de Brébeuf (1593 – 1649) vanuit Frankrijk naar Nieuw-Frankrijk, het 
huidige Canada. Hier hadden de Fransen een kolonie gesticht. De Brébeuf leeft en werkt enige tijd in 
Quebec. In 1626 gaat hij naar de Huron-indianen om onder hen het evangelie te verkondigen. De Franse 
kolonisten hebben dan al contacten gelegd met de verschillende indianenstammen. Met deze 
oorspronkelijke bewoners van de kolonie was gaandeweg een handelsbetrekking ontstaan. Daarin speelde 
de handel in bont van konijnen en bevers een cruciale rol. De indianen leverden de pelsen in ruil voor 
Europese goederen zoals tabak en wapens. Zijn uitgebreide gesprekken met vrienden onder de Hurons 
zorgen ervoor dat De Brebeuf bekend raakt met hun cultuur en spiritualiteit. Hij leert hun taal, het Wendat, 
en leert die aan andere missionarissen en kolonisten. Het eerste Wendat-woordenboek staat op naam van 
De Brébeuf. Met een natuurlijk gemak maakt Jean de Brébeuf zich de levenswijze van de Hurons eigen. Dit 
was onder missionarissen niet altijd vanzelfsprekend.  
 
Een cadeau voor de Hurons  
Rond 1642 geeft hij de Huron-indianen, van we hij zo veel is gaan houden, 
een bijzonder geschenk: een Kerstlied. Hij noemt het ‘Jesous Ahatonhia’ of 
‘Jezus is geboren’. Voor de melodie kiest De Brebeuf een Frans volksliedje uit 
1557 ‘Une jeune pucelle’ die op haar beurt weer geïnspireerd is een ouder 
Frans liedje ‘Une jeune Fillette’. Later zal Marc-Antoine Charpentier het 
thema, samen met thema’s uit andere kerstliederen, gebruiken in zijn ‘Messe 
De Minuit pour Noël’ (1690). 
 
Wat het kerstlied bijzonder maakt is dat De Brébeuf het kerstverhaal 
vertaalde naar de leefwereld van de Huronindianen. Dat deed hij door 
beelden en concepten te gebruiken die gemakkelijk binnen de cultuur van de 
Hurons konden worden verstaan.  
 
Het oorspronkelijke kerstlied in de taal van de Hurons, het Wendat, kent 6 coupletten. Het 1e couplet is als 
volgt:  
 
Estenniayon de tsonwe Iesous ahatonnia 
onn' awatewa nd' oki n' onyouandaskwaentak 
ennonchien eskwatrihotat n'onyouandiyonrachatha 
Iesous ahatonnia, ahatonnia. Iesous ahatonnia. 
 
Ayoki onkiennhache eronhiayeronnon 
iontonk ontatiande ndio sen tsatonnharonnion 
Warie onn' awakweton ndio sen tsatonnharonnion 
Iesous ahatonnia, ahatonnia. Iesous ahatonnia. 
 
Het lied raakt de harten van de indianen. Dit blijkt uit het feit dat de tekst van het lied opgenomen wordt in 
hun orale traditie. Wanneer de Hurons moeten vluchten voor de Irokezen, de andere grote indianenstam 
die Jean de Brebeuf en zijn gezellen 1649 zullen vermoorden, vinden ze een toevluchtsoord in Quebec.  

Muziek van Une jeune filette' 
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Daar leren ze aan de daar aanwezige Fransen het Kerstlied dat zij van De Brebeuf hebben 
ontvangen. Later zal het lied, redelijk vrij, worden vertaald in het Engels. Het krijgt dan de titel 

‘’T was in the moon of wintertime’.  
 
The Huron Carol 
’T was in the moon of wintertime’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Within a lodge of broken bark 
The tender Babe was found, 
A ragged robe of rabbit skin 
Enwrapp'd His beauty round; 
But as the hunter braves drew nigh, 
The angel song rang loud and high... 
"Jesus your King is born, Jesus is born, 
In excelsis gloria." 
 
The earliest moon of wintertime 
Is not so round and fair 
As was the ring of glory 
On the helpless infant there. 
The chiefs from far before him knelt 
With gifts of fox and beaver pelt. 
"Jesus your King is born, Jesus is born, 
In excelsis gloria." 
 
O children of the forest free, 
O sons of Manitou, 
The Holy Child of earth and heaven 
Is born today for you. 
Come kneel before the radiant Boy 
Who brings you beauty, peace and joy. 
"Jesus your King is born, Jesus is born, 
In excelsis gloria." 
 
Bekend met de spirituele beelden en gevoelens van de Indianen verbindt De Brébeuf deze met het verhaal 
en de boodschap van het Kerstfeest. Zo geloofden de Indianen in een ‘Grote Geest’, ‘Gitchi Manitou 
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genaamd. Dit beeld verbindt hij met God de Vader, de 
oorsprong van het pasgeboren Kind. Beelden van de 

maan, sneeuw, lichten, sterren en een winterse omgeving plaatsen 
de Bethlehemse gebeurtenis in de concrete leefwereld van de 
Indianen. 
 
De traditionele stal veranderde De Brébeuf in een ‘hut van schors’ 
en Jezus is gewikkeld in een ‘mantel van konijnenbont’. Een 
kostbaardere omhulling van de baby was voor de Hurons niet 
denkbaar. In plaats van herders wordt het pasgeboren Kind 
aanbeden door ‘bontjagers’. In het lied worden ook de koningen 
achterwege gelaten. Maar in plaats van de ‘wijzen uit het oosten’ 
komen ‘wijze opperhoofden van veraf’ naar de hut waarin Jezus 
ligt. En zij brengen hem kostbare ‘pelsen van vos en bever’ in plaats 
van de traditionele gaven van goud, wierook en mirre. Ook zalven 
zij het hoofd (de ‘scalp’) van Jezus met olie. Een eerbiedsbetuiging 
van de Hurons. In zijn lied laat De Brebeuf de Hurons weten dat, 
door de komst van Jezus, de ‘boze geest die ons gevangen hield’ 
werd verdreven. Een beeld dat aansloot bij ideeën van de Hurons 
over geesten. Zowel de zalving als de verdrijving van de boze geest 
gaven De Brébeuf de gelegenheid om bij de Hurons de bijbelse 
verhalen van Jezus’ zalving en verdrijving van boze geesten ter 
sprake te brengen.   
 
Via de Indianen, Canada naar Nederland  
In 2013 verschijnt de liedbundel ‘Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk’. Zij is de geheel herziene en 
vooral aangevulde opvolger van het ‘Liedboek voor de kerken’ uit 1973. Onder de overvloed aan nieuwe 
liederen is ook de Huron Carol opgenomen. Zij is te vinden onder de titel ‘Toen midden in de wintertijd’ (nr. 
495). De vertaling is van Joke Ribbers. Hoewel de oorspronkelijke melodie en titel is gehandhaafd zijn de 
verwijzingen naar de Huron-indianen verdwenen. Een begrijpelijke keuze want binnen de Nederlandse 
context, waarin het lied wordt gezongen, zou dit niet worden verstaan. Wat nog wel herinnert aan het 
origineel is de winterse setting. En daarmee is de cirkel rond en wordt het Kerstgebeuren weer midden in 
de belevingswereld van de Nederlandse zanger geplaats. Hopelijk tot verdieping van zijn of haar geloof in 
het Kind van Bethlehem.  

Luister via de bovenstaande QR-code 
naar een Engels arrangement van de 
Hurons Carol zoals te vinden op de cd 
'The mystery of Christmas' 

 

 
Luister via bovenstaande QR-
code (rechts) naar ‘Une Jeune 
Pucelle’ 

Luister via de QR-code (rechts) 
naar de Huron Carol in het 
Wendat, Engels en Frans. 

Luister via de bovenstaande 
QR-code naar een Engels 
arrangement van de Hurons 
Carol zoals te vinden op de cd 
'The mystery of Christmas' 

Pastoor Victor Maagd (bisschoppelijk gedelegeerde SGGL) 
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LIEDBESPREKING Puer natus in Bethlehem - Ein Kind geborn zu Bethlehem 

De 13e-eeuwse Kersthymne ‘Puer natus in Bethlehem’ is een mooi beginlied voor een kerstviering: 

 
In de 16e eeuw ontstond er een Lutherse versie: ‘Ein Kind geborn zu Bethlehem’. Dietrich Buxtehude (1637-
1707) componeerde een koraalbewerking (BuxWV 217) van het lied, de muziek is te vinden op 
www.ismlp.org. Johann Sebastian Bach (1685-1750) citeert het lied in de cantate BWV 65 en schreef de 
koraal-prelude BWV 603 (Orgelbüchlein). De hymne is in het Liedboek 2013 als lied 515 gepubliceerd met 
een vertaling in het Nederlands van de hand van Bernard Smilde. 
U. Tjallingii (Bestuurslid SGGL) 
 

NIEUWS VAN DE KOREN 

R.K. Henricuskoor eert drie jubilarissen 
In de viering van 21 november jl. ontvingen drie leden van het R.K. Henricuskoor van de H. Henricuskerk in 
Klazienaveen een onderscheiding van de Gregoriusvereniging vanwege hun 40-jarig lidmaatschap van het 
koor. In eerste instantie waren zij lid van het dameskoor St. Cecilia, dat in 2017 samen 
met het herenkoor opging in het gemengd R.K. Henricuskoor. 
Op het eind van de viering werd bij Gre Enninga, Tiny Timmerman en Marietje Post 
de onderscheiding opgespeld door de voorzitter van de locatieraad, Frederikus Kuper. 
Echter niet eerder dan nadat de jubilarissen door hem toegesproken werden. Vooral 
werden ze bedankt voor hun jarenlange inzet voor het koor en de muzikale bijdrage 
die zij leveren in de liturgie. Daarnaast stond hij ook nog even stil bij de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van het koor in Coronatijd. Hij wees ook nog op het feit dat het 
koor juist de afgelopen week besloten heeft de repetities weer te staken en ook in de 
weekendvieringen weer met een beperkt aantal zangers de zang te verzorgen.  
 
Voordat de uitreiking kon plaatsvinden was er wel de nodige tijd aan vooraf gegaan. Al eind 2020 zijn de 
onderscheidingen aangevraagd bij het bestuur van de SGGL (Sint Gregorius in het bisdom Groningen-
Leeuwarden) met de bedoeling om deze uit te reiken rond het jaarlijks Ceciliafeest in november 2020. De 
medailles werden ook rond die tijd ontvangen door pastoor Okonek.  Door alle beperkingen rond Corona 
zag het koor geen kans om de uitreiking op een veilige manier te realiseren. Met de eind september 2021 

http://www.ismlp.org/
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aangekondigde versoepelingen meende het koor dat nu in november eindelijk overgegaan kon 
worden tot het uitreiken van de versierselen. Met pastoor Okonek werd de afspraak gemaakt 

dat hij de versierselen op 21 november 2021 bij de jubilarissen op zou spelden. Jubilarissen en familie 
werden geïnformeerd. Echter op de desbetreffende zondag bleek pastoor Okonek wegens ziekte niet in 
staat te zijn in de eucharistieviering voor te gaan. In plaats van de eucharistieviering zou er dan een woord- 
en communieviering plaatsvinden. Te elfder ure bleek ook de parochiaan die in deze viering voor zou gaan 
in quarantaine te moeten. Toch kon de viering doorgang vinden waarin een andere parochiaan voorging en 
werd voor het opspelden in de persoon van Frederikus Kuper een waardig vervanger gevonden voor 
pastoor Okonek. 
Dus konden de feestelijkheden toch doorgang vinden en naast de eremedaille ontvingen de jubilarissen een 

bij de onderscheiding behorende 
oorkonde. Uit handen van een 
koorlid ontvingen de jubilarissen 
een bos bloemen en kregen ze 
een ovatie van de aanwezige 
kerkgangers. Daar er deze keer 
afgezien moest worden van de 
gebruikelijke kop koffie met 
gebak ontvingen de jubilarissen 
ook van hun medezangers een 
bakkerscadeaukaart.  Er werd 
afgesloten met een, wegens 
corona, ingetogen “Lang zullen ze 
leven”. Hierna konden de 
jubilarissen op gepaste afstand 
gefeliciteerd worden.  
 

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). De kosten van het graveren (afhankelijk van het aantal 
tekens) en eventueel een erediploma van € 5,50 komen er dan nog bij. Aanvragen kan via het 
aanvraagformulier op https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen.  

 

https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
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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 
 

HET WALCKER-ORGEL VAN WOLVEGA IS VERHUISD NAAR ALMERE 

Op zondag 7 maart 2021 heeft bisschop Mgr. Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam de nieuwe 
Bonifatiuskerk in Almere ingezegend en in gebruik genomen. De nieuwe kerk in de Muziekwijk is 23 meter 
lang, 17 meter breed, 12 meter hoog en plaats biedt aan 350 mensen. De kerkbanken komen uit de Heilige 
Geestkerk in Amstelveen. Een 72 meter lang schilderwerk van Théodore Stravinsky komt uit de gesloopte 
Willibrorduskerk van Almelo. En het Walcker orgel dat sinds 1983 dienst had gedaan in de Sint Franciscuskerk 
in Wolvega is door Orgelmakerij Van der Putten herplaatst in deze nieuwe kerk in Almere. De eerste foto 
toont het orgel in Wolvega, de tweede in Almere. 
 
De dispositie van het orgel luidt: 
Hoofdwerk:  Prinzipal 8′, Hohlpfeife 8′, Prinzipal 4′, Octav 2′, Mixtur 3-4 fach. 
Positief:   Gedackt 8′, Rohrflöte 4′, Waldflöte 2′, Flageolet 1′. 
Pedaal:   Bordun 16′. 
Koppelingen:  Hoofdwerk – Positief,  Pedaal – Hoofdwerk, Pedaal – Positief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
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UIT DE “OUDE DOOS” 
Van het RK Archief- en Documentatiecentrum in 
Bolsward mocht de SGGL oude jaargangen (1949/1950-
1964) van het blad Zingende Kerk (Maandblad voor 
Kerkzangers) in ontvangst nemen. Daar zijn we hen zeer 
erkentelijk voor. De jaargangen krijgen in ons archief 
een mooi plaatsje. In een aantal edities van de Punctum 
plaatsen wij een artikel dat in dit maandblad stond en 
betrekking heeft op locaties in ons Bisdom. Hieronder 
de tweede, 5e jaargang van 1954, nr. 10 van november.   

 
 
 

EUCHARISTIEVIERINGEN VIA DE KRO IN 2022 
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO. 
Op de volgende data vanuit de Sint Francicusbasiliek te Bolsward:  
14 augustus en 13 november.  
 
Op de volgende data vanuit de Sint Martinuskerk te Sneek: 
13 februari, 15 mei, 31 juli en 24 december.  

 

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 
In deze zijn er gelukkig weer veel jubilarissen. Van harte gefeliciteerd.  
En dat we ondanks Corona toch de Gods Lofzang gaande proberen te houden.  
 

Parochie H. Antonius van Padua 
Geloofsgemeenschap H. Vitus te Blauwhuis 
St. Caeciliakoor 
25 jr. lid dhr. D. van Wieren 
25 jr. lid dhr. T. Kuipers 
40 jr. lid mw. J. Kroon-v.d. Meulen 
 
Geloofsgemeenschap H. Jozef te Heeg 
St. Caeciliakoor  
60 jr. lid dhr. R. Tekstra 
 
Geloofsgemeenschap H. Martinus te Roodhuis 
St. Caeciliakoor  
50 jr. lid mw. S.T. Bootsma-van der Hoff 
 
Geloofsgemeenschap H. Martinus te Sneek 
St. Caeciliakoor 
50 jr. lid mw. J. Potma-Pot 
50 jr. lid dhr. A. Uit Oude Groeneveld 
 
Parochie H. Drie-eenheid 
Geloofsgemeenschap H. Stephanus te Meppel 
Gemengd koor  
25 jr. lid dhr. F.H. Koopman 
 
Parochie De Goede Herder 
Geloofsgemeenschap H. Gerardus Majella te 
Emmen 
Gemengd koor 
40 jr. lid mw. W. Siekman-Plenter 
40 jr. lid mw. A.H. Teuben-Muter 
40 jr. lid mw. M.M. Heller-Rolfes 
40 jr. lid mw. M.A.M. Grummel-Eilering 
40 jr. lid mw. M. E. Fuhler-Arling 
 
Parochie H. Kruis 
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua te 
Musselkanaal 
Willibrordkoor 
25 jr. lid dhr. D. Winkel 
 
 
 
 
 

Parochie Immanuel  
Geloofsgemeenschap H. 
Franciscus van Assisië te Steenwijksmoer 
St. Caeciliakoor 
60 jr. lid mw. J.B. Bosman-Soppe 
50 jr. lid dhr. H.A. Meijerink 
25 jr. lid dhr. W.L. Plas 
25 jr. lid mw. T.B. Scholten-Schrijver 
 
Parochie H. Liudger 
Geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere te 
Uithuizen 
25 jr. lid mw. J.M.C. Stoop-Hop 
 
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
Geloofsgemeenschap H. Willehadus te 
Emmercompascuum 
Dameskoor Internos 
50 jr. lid mw. M.J. Heine-de Vries 
 
Parochie HH. Petrus en Paulus 
Geloofsgemeenschap H. Franciscus te Wolvega 
50 jr. lid mw. J.E.M. Sloot-Hogeling 
25 jr. lid mw. G. J. L. Reuvekamp-Zandbelt 
25 jr. lid mw. M.W. Zuidberg-Zandbelt 
 
Geloofsgemeenschap H. Fredericus te Steggerda 
40 jr. lid dhr. R.J. Scheltinga 
 
Parochie Z. Titus Brandsma 
Geloofsgemeenschap H. Franciscus te Bolsward 
Sint Franciscus dames- en herenkoor 
50 jaar dhr. H.J.C. Bouwmeester 
40 jaar dhr. W. Riemersma 
25 jaar mw. E.M. Scheltinga-Krabben 
 
Parochie H. Christoffel 
Geloofsgemeenschap H. Geest te Tollebeek 
St. Caeciliakoor 
60 jr. lid dhr. J.A.J. Stevens 
50 jr. lid mw. Smit-Adrichem 
50 jr. lid mw. A.C.M. Cornelissen -Litjens 
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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 Bisdom-
secretariaat 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 

 

 
 
 

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 

mailto:orgelspel@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:orgelspel@hotmail.com
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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.  
 

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  
                                        

 D O N E K 
• 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 

http://www.nsgv.nl/index.php/gregoriusblad
http://www.nsgv.nl/
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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/avg-
europese-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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLOFON 

Punctum 3, 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. 1 van april 2022 is 
welkom vóór 2 april 2022 bij het secretariaat 
of de eindredacteur.   

 

Redactie: Bestuur SGGL 

Eindredacteur: Boudien Janssen-Terbraak 

 

 

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 

 

Bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden: 

Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter  
(0515) 412626 / pastoor@sintmartinussneek.nl  
 
B.C. Janssen-Terbraak, secretaris  
(0515) 580870 / pbjanssen@hetnet.nl  
 
A.A. Lukassen, penningmeester 
(0591) 858611 / aaluka@home.nl 
 
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 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
mailto:orgelspel@hotmail.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.nsgv.nl/
http://www.bisdomgl.nl/
mailto:pastoor@sintmartinussneek.nl
mailto:pbjanssen@hetnet.nl
mailto:aaluka@home.nl
mailto:cecilia-b@home.nl
mailto:orgelspel@hotmail.com
mailto:pastoormaagd@gmail.com

