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Woord van de redactie 
 
In de zomervakantie mochten mijn gezin en ik op vakantie naar Ierland, Dublin. Een vakantie om Ierland te 
verkennen, maar ook om deel te nemen aan de World Meeting of Families (WMOF). Deze Meeting (5 
dagen) wordt 1 keer in de 3 jaar georganiseerd door de Rooms Katholieke Kerk voor haar families en deze 
keer dus in Dublin (in 2012 in Rome). Een fantastische ervaring die wij als gezin met vele families mochten 

beleven. Meer informatie is op deze website te vinden 
https://www.worldmeeting2018.ie/en/. 
Voor deze meeting is een prachtig lied geschreven. 
Absoluut bruikbaar voor onze parochies en gratis te 
downloaden, zie helemaal onderaan deze pagina 
https://www.worldmeeting2018.ie/en/About/Hymn. Dit 
lied, maar ook de vele bijzondere ontmoetingen tijdens de 
WMOF (we zagen Paus Franciscus op 2 meter afstand) 
heeft mij weer veel inspiratie gegeven om aan de slag te 
gaan in het nieuwe koorseizoen 2018-2019.  
 
Foto: Ik mocht even het orgel bespelen dat gebruikt is tijdens de Mis 

met de paus in Phoenix Park in Dublin op 26 augustus jl. Toch wel heel bijzonder.  

 
Op 7 juli jl. is ook in ons bisdom de oprichting van een Diocesane Commissie voor de kerkmuziek een feit. 
Het huidige bestuur van de NSGV heeft van de bisschop een benoeming voor de SGGL ontvangen. Zie voor 
meer informatie het artikel hierover verderop in de Punctum.  
 
Op 6 oktober 2018 organiseert de SGGL de jaarlijkse kerkmuziekdag, deze keer in Emmeloord. Wij hebben 
er heel veel zin. Informatie over deze mooie dag elders in de Punctum. U komt toch ook? 
 
Veel leesplezier met deze Punctum. 
 
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum
 
 
 

https://www.worldmeeting2018.ie/en/
https://www.worldmeeting2018.ie/en/About/Hymn
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Nieuwe diocesane commissie voor kerkmuziek 
Bisschop Van den Hout richt SGGL Groningen-Leeuwarden op  
 
Op zaterdag 7 juli 2018 – de dag van de heilige Allyrius (ook Illidius) van Clermont – heeft de Bisschop van 
Groningen-Leeuwarden, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, het reglement ondertekend waarmee de oprichting 
van de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden (SGGL 
Groningen-Leeuwarden) een feit is geworden. 

Deze diocesane commissie stelt zich ten doel om op gezag en onder leiding van de bisschop de studie en de 
beoefening van de muziek ten dienste van de goddelijke eredienst te bevorderen, alsmede over de muziek 
te waken, volgens de geldende voorschriften en bepalingen van de Rooms-Katholieke Kerk in het algemeen 
en van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de bisschop van Groningen-Leeuwarden in het 
bijzonder. 

Bestuur en bisschop 

 
Van links naar rechts: Anton Lukassen, Boudien Janssen-Terbraak, Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, Pastoor 
Drs. P.L. van der Weide, Predikant drs. U. Tjallingii, Pastoor Drs. V.A.H. Maagd en Cecilia Bekema. 
 
De Bisschop heeft de zittende bestuursleden van de NSGV Groningen-Leeuwarden benoemd tot bestuurslid 
van de nieuwe commissie. Daarnaast is Pastoor Drs. V.A.H. Maagd aan het bestuur toegevoegd als 
bisschoppelijk gedelegeerde.  

NSGV 
In 1874 werd in Haarlem de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging opgericht. De initiatiefnemer was 
priester J.J. Graaf, toenmalig secretaris van de Bisschop van Haarlem. De NSGV groeide binnen vier jaar uit 
tot een landelijke organisatie met diocesane en dekenale afdelingen. In 1962 werd door de bisschoppen 
bepaald dat ieder kerkkoorlid automatisch lid was van de NSGV en daarmee werd deze vereniging de 
grootste korenorganisatie van Nederland (rond 100.000 leden). 
 

Zelfstandige stichting 
In 2011 hebben de Nederlandse bisschoppen besloten de verantwoordelijkheid voor het landelijke beleid 
met betrekking tot de kerkmuziek toe te vertrouwen aan de Nationale Raad voor Liturgie, respectievelijk de 
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Beleidssector Liturgie. De diocesane NSGV-afdelingen zouden voortaan als zelfstandige ‘verenigingen’ hun 
taak onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke bisschop gaan voortzetten. 

In ons bisdom is ervoor gekozen om de diocesane kerkmuzikale activiteiten voortaan onder te brengen in 
een commissie. Het bestuur van de SGGL Groningen-Leeuwarden heeft als belangrijkste taak ervoor te 
zorgen dat de kerkmuziek in ons bisdom levend gehouden wordt en blijft; daarnaast zal zij fungeren als 
diocesane werkgroep en als zodanig ook verantwoordelijkheid dragen voor het toekennen van onder-
scheidingen voor jubilerende koorleden en kerkmusici. 
 

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 St. 
Gregoriusvereniging 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.  

 
 

Muzikale workshops rondom Marialiederen en het Sanctus op zaterdag 6 oktober 
2018 in Emmeloord 
  
Op zaterdag 6 oktober 2018 zal in Emmeloord in de H. Michaëlkerk door de SGGL (Diocesane commissie 
Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden, voorheen NSGV) een muzikale bijeenkomst 
georganiseerd worden rondom Marialiederen (de liefde gaf haar vele namen en mede daardoor ook vele 
liederen) en het Sanctus (onderdeel van de Vaste Gezangen tijdens een Eucharistieviering). Niet te moeilijk, 
niet te hoog, wél mooi! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of solo, 
naar Emmeloord te komen en met elkaar mooie nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te 
zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met Cecilia Bekema, 
Anton Lukassen, Ulbe Tjallingii, Boudien Janssen en Pastoor Peter van der Weide zal gaan verzorgen. Ook 
dirigenten en organisten heten we uiteraard welkom op onze workshopdag. 
De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), eindtijd rond 15.45 uur. U wordt verzocht zelf uw 
lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel vragen we om een vrijwillige bijdrage om de onkosten van 
deze dag enigszins binnen de perken te houden. Weest welkom!!! 
  
U kunt zich tot 1 oktober 2018 opgeven bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
(l.winter@bisdomgl.nl) Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij Anton Lukassen 
(aaluka@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).  

 
 
 
 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
mailto:tjallingii2@zonnet.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:aaluka@home.nl
mailto:pbjanssen@hetnet.nl
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Column Jos Manshande “Naweeën”  
Het is (bijna) weer voorbij, die mooie zomer... 
Jazeker, het schiet mooi op. En wat een zomer is het geweest! Heeft u nog een beetje kunnen genieten 
toen het zo'n 30 tot 35 graden warm was?  
De eerste regel van dit stukje zal u wellicht bekend voorkomen: wie kent nog het lied van Gerard Cox ''t is 
weer voorbij die mooie zomer', een lied uit 1973, ook een jaar met een hele mooie zomer. Waren toen de 
maanden juni en augustus droog en warm maar juli nat; de zomer van dit jaar kende een onafgebroken 
periode van droogte in juni, juli en een deel van augustus.  
In begin juli hadden mijn vrouw en ik onze vakantieweken. Het leek wel of hoe zuidelijker ik kwam, hoe 
groter de invloed van de droge periode duidelijk werd. Waar ik anders op de camping op groen gras mijn 
tent neerzette, waren nu al hele stukken gewoon geel. En wie graag door de bossen fietst zal ongetwijfeld 
hebben gemerkt dat het bos niet zoveel geur had. Zelfs varens in de lagere begroeiing die ik niet anders ken 
als groen, waren nu geel en bruin verdord. Al met al een triest beeld van boom, bos en veld. Zeker, mooi 
weer heeft ook grote voordelen, vooral als er het nodige te doen is, al dan niet in de vakantieomgeving. 
Neem nu bijvoorbeeld de Reuzen van Royal de Luxe die in Leeuwarden zijn geweest. Heeft u die gemist? 
Dan heeft u zéker wat gemist. Wat een belevenis! Wat een enorme hoeveelheid bezoekers. En elke dag 
droog weer. Als u het heeft gemist en toch wilt kijken hoe zoiets eruit ziet, dan kunt u via Youtube 
verschillende filmpjes bekijken. En niet alleen van Xolo, de hond, het Meisje en de Duiker maar ook van 
Oma en er is ook nog een olifant. Op mijn kleindochter van 3 jaar heeft het Meisje zeker grote indruk 
gemaakt: nog dagelijks kijkt zij naar de filmpjes op Youtube en ik zelf heb er ook al een paar bekeken. Als u 
aanwezig bent geweest zullen de filmpjes de herinnering én de beleving nog even terughalen van deze 
bijzondere vertoning in Leeuwarden. Van mij mogen ze nog wel een keer komen. Welke stad in Nederland 
gaat dit regelen?  
Als iedereen weer terug is van vakantie kan de dirigent van het koor weer aan het werk. Een nieuw jaar 
voor de boeg waarin nieuwe inspiratie tot klinken kan worden gebracht. Mij trof een signaal dat de zomer 
naar haar einde loopt. Ik werd vandaag een stukje blijer, ook al gaan we richting herfst, regen en harde 
wind. Een signaal dat ons van buitenshuis terug brengt naar ons binnenhuis: de nieuwe IKEA-gids viel op de 
deurmat! Het is zomaar zo'n dingetje dat een nieuwe periode inluidt.  
Ik wens u en de uwen een reus-achtig mooi en fris begin na de hete zomervakantie. 
Jos Manshande Harlingen 
 

“Kerkmuziek blijft zich ontwikkelen” 
Vraaggesprek met Hendrikje van den Berg, kerkmusicus in 
de Sint Vitusparochie te Leeuwarden 

1 Aan de kerkorgels in de Dominicus en Bonifatius is 
en wordt gewerkt. Wat is interessant om daarover te 
delen met de lezers van Punctum? 
Het orgel in de Dominicuskerk werd oorspronkelijk 
door de firma Adema gebouwd voor de (voormalige) 
Dominicuskerk in de Speelmanstraat. Het betrof een 
mechanisch orgel dat in 1937 door Valckx en van 
Kouteren is overgeplaatst naar de nieuwe 
Dominicuskerk. Het orgelfront is niet meegegaan, 
maar verhuisd naar de hervormde kerk te Ferwerd. 
Het orgel kreeg een nieuwe opstelling en dit jaar is er 
een nieuwe speeltafel geplaatst, met diverse digitale 
faciliteiten. Het pijpwerk van het orgel is niet 
gewijzigd.  De werkzaamheden waren op 14 april jl. 
gereed en tijdens het Pinksterfeest is het orgel 

opnieuw ingezegend. 
In de Bonifatiuskerk vinden uitgebreide werkzaamheden plaats aan het Adema-Verschueren orgel. Er is 
subsidie beschikbaar gekomen en het instrument zal 1,5 meter naar voren op de orgelzolder worden 
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geplaatst. De belangrijkste reden voor deze verplaatsing is de hoop dat de orgelklank directer en duidelijker 
in de kerkruimte hoorbaar zal zijn. Het orgel zal weer volledig mechanisch worden gemaakt met de 
speeltafel voor het front geplaatst. Pijpwerk wordt gerestaureerd en ook uitgebreid. We hopen dat al dit 
werk in april 2019 afgerond zal zijn, door orgelbouwer Adema. De parochie probeert geld bijeen te brengen 
om een tweede speeltafel aan te schaffen, die beneden in de kerk komt te staan.  
 
2 Hoe is jouw betrokkenheid bij de plannen en de uitvoering? En hoe zie je als kerkmusicus de rol van deze 
mooie instrumenten? 
Ik ben lid van de orgelcommissie die onder leiding van Titus Hoogslag enorm veel werk verzet om de 
plannen voort te stuwen, o.a. met fondsenwerving. Dr. Ton van Eck is onze orgeladviseur namens de KKOR 
en onder zijn aansturing worden de plannen gerealiseerd. Tot nu toe werkten we in de monumentale 
Bonifatiuskerk met het kleine Cavaillé-Coll orgel dat beneden op het priesterkoor staat. Eerdere plannen om 
het Adema-orgel in de kerk beneden te herplaatsen bleken te duur. Met de restauratie van het grote orgel 
hopen we dit prachtige instrument goed te kunnen gebruiken voor de liturgie en uiteraard ook voor 
concerten. 
 
3 Wat wil je met ons delen over je werk als kerkmusicus in deze stad? 
In mijn werk als kerkmusicus ben ik dienstbaar aan de eredienst van de gemeenschap. Muziek maken is mijn 
lust en mijn leven. Vroeger gaf ik regelmatig orgelconcerten, maar nadat ik betrokken raakte bij de 
kerkmuziek in de parochie, waar met veel liefde door velen wordt gezongen en meegewerkt en waar een 
grote betrokkenheid is op de liturgie en het parochieleven wijd ik mij vooral aan de dagelijkse zorg voor de 
kerkmuziek, en dan in het bijzonder de muzikale leiding van de koren: het Johannes Franciscuskoor, de 
Bonifatiuscantorij, de Titus Brandsma-cantores, het Sint Vitus Jeugdkoor en het Sint Vitus Kinderkoor. Het is 
prachtig om levende kerkmuziek in de parochiekerken mogelijk te maken, waarbij ik een bijzondere 
voorliefde heb voor de relatie van kinderen en jongeren bij de liturgie.  
 
4 Welke muziek vind je persoonlijk heel erg mooi, en welke muziek wil je nog gaan ontdekken? 
Ik vind het moeilijk om een ‘top drie’ te kiezen; heel veel muziek vind ik mooi, vooral ook als die muziek in de 
goede context tot klinken wordt gebracht, bijvoorbeeld een Psalm die een passende plek in een viering 
vindt. Ik werk nu aan een mis van Rheinberger, dat is prachtige muziek. In aansluiting bij het type orgels in 
de beide kerken ben ik erg gecharmeerd van de Franse liturgische muziek, bijvoorbeeld van Dubois en Saint 
Saens. Wat orgelmuziek betreft speel ik natuurlijk graag Bach. Anglicaanse kerkmuziek draag ik ook een 
warm hart toe; in oktober werk ik mee aan een project rondom deze muziek.  In de parochie mag ik 
samenwerken met vele vrijwilligers, en met collega Johan Siemensma die het Themakoor dirigeert, en we 
musiceren samen met een aantal organisten en instrumentale en vocale solisten, solisten die ook de 

cantorfunctie vervullen.    https://www.sintvitusparochie.nl/ 

Nieuwe 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 

https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
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Foto’s restauratie speeltafel Maarschalkerweerd-orgel Kathedraal Groningen 
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Nieuws van de koren 

Nieuws van het Sint Caeciliakoor Lemmer 

Op 8 januari jl. namens we afscheid van organist-dirigent Theo Berben. Het was een goed bezochte 
eucharistieviering met nog een gezellige nazit in Ús Thús. We zijn blij dat we voor Theo een opvolger 
hebben gevonden: Hans van Rossum uit Echten. Hij kan in ieder geval de koordirecte overnemen. Orgel 
spelen in de kerk zal niet altijd lukken, omdat hij op zondag soms andere verplichtingen heeft. Maar het ziet 
er naar uit dat we, mede met hulp van Janke Thijsseling, dit probleem kunnen oplossen.  
Hans van Rossum werd geboren in Amsterdam op 30 augustus 1958. Op 8-jarige leeftijd gaf hij zijn eerste 
openbare orgelconcert. Hij studeerde kerkorgel, compositie en koordirectie aan het Conservatorium in 
Leeuwarden. Hierna ging hij naar Praag om bij Vladimir Valek orkestdirectie te studeren. Met orgel- en 
koorconcerten in o.a. Wenen, Dortmund, Harberstadt, Absam, Hastings, Rochester, Göttingen, London en 
Antwerpen oogstte hij veel succes. Hij is werkzaam als dirigent bij verscheidene Friese Koren. Naast het feit 
dat Hans freelance organist en pianist is, verleent hij veelvuldig medewerking aan radio- en CD-opnames.  
 

Op woensdag 31 januari jl. hield het St. Caeciliakoor haar jaarlijkse 
ledenvergadering. Tijdens die vergadering werd Henk van den Berg gehuldigd, 
omdat hij 40! Jaar lid van het koor was. Uit handen van pastor Huiting ontving 
hij de gouden onderscheiding met draagmedaille en oorkonde. Ook onze 
nieuwe dirigent, de heer Hans van Rossum was aanwezig op deze vergadering. 
Hij zegt zich als een vis in het water te voelen bij het Caeciliakoor.  
Verder waren er natuurlijk de gebruikelijke punten aan te werken, maar dat 
waren meest hamerstukken. Het gaat goed met het koor, hopelijk blijven we 
allemaal gezond en kunnen we nog lang blijven zingen. Wel hebben we 
behoefte aan nieuwe leden om de continuïteit te waarborgen. Zij zullen dus 
met open armen worden ontvangen. Kom gerust eens langs om mee te doen 
en de sfeer te proven. We repeteren op woensdagavond van 20.00 uur tot 
ongeveer 21.45 uur.  

 

Nieuws van het Sint Caeciliakoor uit Bedum  
Het St. Caecliafeest op 18 november 2017 

Aan het einde van de viering, voorafgaande aan ons jaarlijks feest, was de huldiging van Johan Arends door 
Pastor Nellie. Johan was zeer verrast. 65 jaar koorlid is ook wel heel bijzonder. Dus bloemen van de 
voorzitster en een oorkonde van de parochie. In 1952 werd hij aspirantlid van het koor. Na één jaar mocht 
hij volwaardig lid worden van het toen nog alleen uit mannen bestaande koor. Alle veranderingen t.a.v. de 
zang heeft hij meegemaakt. Tijdens zijn werkend leven en dat duurde lang, gaat eigenlijk nog steeds door, 
heeft Johan de baspartij op het koor gezongen. Hij heeft diverse keren de kas gecontroleerd. De laatste 
jaren is hij onze penningmeester. In zijn tijd als koorlid heeft hij zes pastoors, twee pastors en 4 
organisten/dirigenten leren kennen.  
Als er iets op het koor moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld plankjes ophangen, boxen veranderen, 
verwarming of licht aanleggen, dan is Johan altijd één van de initiatiefnemers. Johan werd in koorkring nog 
eens gehuldigd met de insigne van 65 jaar, die op zijn jubileumspeld past en met een lied over een bas, die 
al zijn hele leven zingt en ook nog wel timmerman is net als die man uit Nazareth. Onze jubilaris gaf het 
koor een prachtig icoontje, gemaakt door een parochiaan die het koor een warm hart toedraagt.  

Het nieuwe Caecilialied 
Onze songwriters Koos Bos en Nico Bruns hebben het druk gehad de afgelopen maanden met een lied voor 
Johan, maar ook voor het koor en voor Josien Arends:  “Het nieuwe Caeclialied”. Een groot contrast met 
het klassieke Caecilialied dat we in de kerk zingen. Dit “Caeciliakoor” wil graag laten weten dat we er zijn. 
De ene partij nog beter dan de andere. En de dirigente vindt dat ze zelf nog beter is dan het koor. Een heel 
vrolijk en grappig lied.  
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Josien Arends als scheidend voorzitter, werd toegezongen.  De teksten waren treffend en de melodieën 
melancholiek zoals bij een afscheid hoort. Josien: met een glimlach, voorkomend, gedreven en wijs. Voor 
haar inzet werd ze bedankt met het boek “Geen dag zonder Maria: Elke dag een Mariaweetje” en natuurlijk 
bloemen. Al met al weer een gezellige avond met muziek, zang en voordrachten.  

Nieuws van het R.K. Kerkkoor “Cantemus Domino” uit Coevorden 

Zondag 26 november 2017 vierde ons kerkkoor het jaarlijkse Caeciliafeest. Dit Gildefeest (22 november) 
gaat terug tot de middeleeuwen. Tijdens de mis werden twee zangeressen gehuldigd, omdat zij 50 jaar op 
het koor waren. Dat waren Tiny Blaauwgeers en Diny Redder. Zij kregen door Pastor Tjepkema de gouden 
speld van de Sint Gregoriusvereniging (gaat over de kerkmuziek) opgespeld. Dat het in de kerk gebeurde, 
had te maken met de bijzondere gebeurtenis: de afdeling dames van ons kerkkoor bestond 50 jaar, te 
denken aan het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig van de vorige eeuw. Op de jaarvergadering van 
22 november 1967 werd het dameskoor officieel opgericht. Om aan zangeressen te komen hadden ze een 
praktische oplossing: de mannenleden moesten hun vrouw of dochter(s) zien te strikken voor dit werk. 
Daar zijn nu Tiny van Piet Eggen en Diny van Tinus Ambergen van overgebleven.  
Maar het bleef niet bij deze jubilarissen. Op het feest bij Talens werden voor 40 jaar trouwe dienst Marian 
Stroeve, Alie ten Berge, Hein Schlepers, Piet van Hout en voor 25 jaar Miep Kiers allemaal in het zonnetje 
gezet door koorleider Rein Veldhuizen. Dit ging gepaard met een envelop en een boeket bloemen.  
Er was nog een jubilaris, nl. Rein Veldhuizen. Hij was dit jaar 60 jaar dirigent/organist. Dat begon in 1957 bij 
het kerkkoor in Ens (N.O.P.), vervolgens in 1972 bij de St. Franciscuskapel in Coevorden en in 1977 bij ons 
kerkkoor. Hij wilde daar geen poespas over, want hij was al zo vaak gehuldigd, dat hij het welletjes vond. Hij 
was al blij, dat hij het zo lang mocht doen.  
Het is logisch dat op dat jubilarisgeweld gedronken werd. Daarbij zongen de mannen met Ode aan het 
dameskoor (op de melodie van het Middeleeuwse lied “Gildebroeders maakt plezieren) het jubilerend 
dameskoor toe.  
 

Nieuws van “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk” uit Erica 

Ruim 15 jaar heeft Jurry Maatje zich ingezet voor de Gregoriaanse vieringen in onze parochiekerk. 
Wekelijks repeteerde hij de vaste en wisselende gezangen voor de afgesproken vieringen; deze vonden zo 
om de 6 weken plaats. 
Zondag 10 december 2017 zette Jurry hier een punt achter. Hij vond het, gezien zijn leeftijd, mooi geweest 
en wil het stokje graag overdragen aan een ander. Alleen is “die ander” nog niet gevonden en zullen we het 
voorlopig zonder Gregoriaanse gezangen moeten doen. 
Na de viering werd Jurry door pastoor Buter gevraagd om naar voren te komen. Hij bedankte Jurry voor zijn 
jarenlange inzet met goede woorden en een prachtige orchidee. 
Ook Herman Schulte, voorzitter van het St. Caecilakoor, prees Jurry voor zijn aanpak om uit een kakafonie 
van woorden en klanken na enkele repetities een goed muziekstuk te laten klinken. Als dank ontving Jurry 
van het koor een mondharmonica met inscriptie. Hiermee was hij zeer verguld en merkte op dat hij vroeger 
al zo’n muziekinstrument wilde hebben. Nu kan Jurry zijn eigen deuntje spelen. Hij blijft gelukkig zingen bij 
ons koor en is ook bereid om in voorkomende situaties als hulpdirigent te functioneren.  

Nieuws van de “Locatie St. Joseph” uit Zandberg 

Zondag 25 maart jl. hebben we een mooie Palmpasenviering gehad in samenwerking met school. De 
kinderen kwamen met hun versierde stokken de kerk in en zijn een aantal keren door de kerk gelopen. 
Daarna zijn de palmpasenstokken gewijd en zijn ze in de rekken gezet zodat ze de hele viering aanwezig 
waren.  
De viering was wel een beetje dubbel aangezien juf Tecla, de dirigente van het kinderkoor, afscheid ging 
nemen. Om het afscheid wat specialer te maken zijn “oud”-koorleden benaderd om voor deze viering mee 
te zingen. Zo gezegd, zo gedaan!  
Toen het openingslied ingezet werd, kwamen de “oud”-koorleden binnen en hebben ze meegezongen, het 
was of ze nooit weggeweest waren, zo zongen ze mee! Wat een mooi gebaar richting hun juf Tecla.  



 

10 
 

Als toegift is het St. Joseph schoollied, ooit geschreven door juf Tecla, gezongen!  
Aan het einde van de viering is door de locatievoorzitter Henk Schnieders juf Tecla bedankt voor haar 
jarenlange inzet en bedankt met een mooie bos bloemen en een bon.  
Natuurlijk heeft de werkgroep Gezinsviering en school haar dank gezegd voor de fijne samenwerking.  

Juf Tecla, dankjewel voor alles! 

Geslaagde Korenmiddag in Stadskanaal 

Zondagmiddag 15 mei jl. was de jaarlijkse regionale korendag in de kerk van de Maria ten Hemelopneming 
in Stadskanaal. De organisatie, onze drie koren, had het prima voor elkaar. In een vlot tempo zongen er vijf 
koren voor de pauze en na de koffie mochten de overige vier nog hun zangtalenten laten horen. Ieder koor 
zong vier liederen en voor alle aanwezigen was het genieten geblazen. Een zeer geslaagde middag.  
 
 

Eucharistievieringen via de KRO in 2018 
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO. 
De resterende data in 2018 zijn: 
Zondag 30 september 10.30 – Barger Oosterveld St. Gerardus Majellakerk – 26e Zondag door het jaar 
Zondag 11 november – 10.30 - Sneek St. Martinuskerk – 32e Zondag door het jaar- St. Martinus 
Maandag 24 december – Sneek St. Martinuskerk –Nachtmis van Kerstmis-  tijd nog niet bekend 

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.  
 
H. Antonius van Padua parochie 
Geloofsgemeenschap H. Martinus te Roodhuis 
St. Caeciliakoor 
50 jr. koorlid, mw. A.L. Altenburg-Veltman 
 
H. Liudger parochie 
Geloofsgemeenschap H. Bonifatius te Uithuizen 
St. Caeciliakoor 
60 jr. koorlid, mw. J.L.J. Reuvekamp-Beltman 
25 jr. koorlid, dhr. G.B. M. Leegte 
 

Sint Vitus parochie 
Geloofsgemeenschap Titus Brandsma te 
Leeuwarden 
Bonifatiuscantorij 
12½ jr. koorlid, mw. D.C. Kock 
 
 

 
 
 
 

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 Bisdom-
secretariaat en benutten we alleen voor SGGL-zaken.  
 
Zeer bedankt voor uw aller medewerking! 
Ulbe Tjallingii, SGGL bestuur  

mailto:tjallingii2@zonnet.nl


 

11 
 

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. 
 

 

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, uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn welkom. 

Loek van der Heide, Harlingen 
cantor 

t. 06-43023468 
e. loekgeart@gmail.com 

Wil Jongma, Wolvega 
dirigent, cantor 

t. 0561-612662 
e. wjongma@kpnplanet.nl 

Trevor Mooijman, Veendam 
dirigent, organist 

t. 0598-717193 
e. mooijman.trevor@gmail.com  

Gerard Schoemakers, Emmen 
dirigent, niet op donderdagavond beschikbaar 

t. 0591-623904 | 06-31291423 
e. gerard-schoemakers@hotmail.com 

Ulbe Tjallingii, Oosterbierum 
dirigent, organist, cantor 

t. 06-14859557 
e. tjallingii2@zonnet.nl 
www.huisderschonekunsten.nl 

Dirk de Vries, St. Annaparochie 
cantor, dirigent en organist, op woensdagavond 

t. 0518-401686 
e. muziekschool_durkdevries@mail.com 

Dhr. G. Straatman, Groningen 
dirigent 

t. 050-3114009 
e. c.a.v.straatman@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

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

Punctum 2, 4e jaargang 2018. 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Ze verschijnt drie tot vier keer per jaar aan het einde van het kwartaal. 
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. 3 van december 
2018 is welkom vóór 1 december 2018 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 

Bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden: 

Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter  
(0515) 412626 Singel 64, 8601 AL Sneek  
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   
tjallingii2@zonnet.nl 
 
Drs. V.A.H. Maagd, bisschoppelijk gedelegeerde 
(0527) 612061 
pastoormaagd@gmail.com 
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