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Woord van de redactie
Als ik dit schrijf zit de zomervakantie er al weer op. Wij mochten met ons gezin in de afgelopen
zomervakantie in Frankrijk verblijven. Eén van de vele hoogtepunten deze vakantie was het bezoek aan
Versailles. De foto op de voorkant van ons SGGL-blad, van de kapel van Versailles is daar het bewijs van.
Een prachtige kapel met een prachtig orgel. Of het nog bespeeld wordt, geen idee. Ik denk het bijna wel.
Het leverde in ieder geval een prachtige foto op.
Een nieuw seizoen met allerlei activiteiten staat weer voor de deur. Onder andere onze jaarlijkse
kerkmuziekdag op 5 oktober 2019 in Emmen. Komt u ook? Meld u zich dan gauw aan. Elders in deze editie
meer informatie over deze dag. Mark Heerink zal deze kerkmuziekdag leiden. Hij schrijft in deze Punctum
een uitgebreid artikel over het lied “Victimae Pascali laudes”. Eén van de liederen waarmee we aan de slag
gaan.
Ook kondigen we alvast onze jaarlijkse organistendag in 2020 aan. Deze keer in Wolvega.
In deze Punctum ook weer een bijdrage van ons oud-bestuurslid Jos Manshande over levensloop-stress. De
moeite van het lezen waard. Daarnaast uiteraard onze vaste rubrieken.
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 deze editie. En een ieder weer veel succes in het nieuwe koorseizoen.
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum
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Victimae paschali laudes
Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk een muzikale bijeenkomst georganiseerd
worden rondom de Goede Week en Pasen. Eén van de gezangen die daar gezongen gaat worden is het
Victimae paschali laudes en ik maak graag van de gelegenheid gebruik om dit prachtige gezang alvast bij u
te introduceren.
De tekst is als volgt:
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
vertaling van de tekst:
Aan het paasoffer moeten lofzangen offeren de Christenen.
Het lam heeft de schapen verlost: Christus, onschuldig, heeft met de Vader verzoend de zondaars.
Dood en leven, een tweestrijd vochten zij, een wonderbaarlijke:
de leider tot het leven, gestorven, regeert levend.
Zeg ons, Maria, wat heb je onderweg gezien?
Het graf van de levende Christus, en de glorie heb ik gezien van de verrijzende:
Engelen zijn getuigen, de zweetdoek en de klederen.
Verrezen is Christus mijn hoop, Hij gaat de zijnen voor naar Galilea.
Wij weten dat Christus verrezen is uit de dood, waarlijk.
Gij Overwinnaar, Koning, erbarm u over ons.
(vertaling Jacqueline Elemans uit Gregoriaans Zingen, een handreiking Jacqueline Elemans, Unisono 2003
ISBN 90-72805-17-8).
In de bundel Gezangen voor Liturgie staat een wat meer vloeiende vertaling:
Laat ons ’t lam van Pasen loven. Het lam Gods met offers eren.
Ja het lam redt de schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader.
Door en leven, o wonder, moeten strijden tezamen.
Die stierf, Hij leeft, Hij is onze koning.
Zeg het ons Maria. Wat is ’t dat je gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was. De glorie van Hem die opgestaan is.
Engelen als getuigen, De zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven! Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: Stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede.
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Het Victimae paschali laudes is een
zogenaamd sequens. Dat is een gezang
dat is ontstaan uit een alleluia-jubilus. U
kent het misschien wel, het zingen van
een langgerekte melodie op de klinker a
van het woord alleluia. Uit zo’n jubilus
ontstonden gaandeweg nieuwe
melodieën, de zogenaamde sequensen.
Aanvankelijk waren dat woorden die
boven de bestaande melodie van de
alleluia-jubilus werden geplaatst, maar
in de loop der tijd werden het steeds
meer zelfstandige melodieën. In het
voorbeeld hiernaast, afkomstig uit
Vormen en Stijlen in het Gregoriaans,
geschreven door Jan Valkestijn (uitgave
SNK, geen verdere gegevens), kunt u
goed de overeenkomsten zien tussen
het begin van de melodie van het
alleluia van de vijfde zondag na Pasen,
en het begin van het Victimae Paschali
laudes.

Als we de melodie van het Victimae paschali laudes
bestuderen dan zien we dat er veel herhalingen in
voorkomen. De melodie bestaat uit 8 regels en de
opbouw is als volgt: A-B-B-C-D-C-D-E. Door deze
opbouw is het goed mogelijk om het gezang
alternerend (afwisselend door twee koorgroepen)
uit te voeren. In de loop der tijd zijn er aan de
melodie een aantal toevoegingen geweest die
betrekking hebben op de ritmiek. De verbredingen
en verlengingen van noten die we in onze bundel
Gezangen voor Liturgie tegenkomen, maar ook in de
graduale Triplex (1979) en eerdere gradualen, zijn in
het graduale Novum, welk in 2011 verschenen is,
weggelaten. Dit betekent niet dat elke noot nu even
lang gezongen moet worden. De natuurlijke lengte
van de woorden en lettergrepen zijn bepalend voor
het ritme. Probeert u maar eens de tekst voor te
dragen op een toonhoogte (reciteren). Bijna vanzelf
komt er dan een natuurlijk ritme naar voren dat als
uitgangspunt voor de uitvoering van dit gezang kan
dienen. Zie ook het voorbeeld hiernaast afkomstig
uit het graduale Novum.
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In onderstaand voorbeeld ziet u een handschrift uit de 12e eeuw, afkomstig uit de
benedictijnerabdij in Einsiedeln (Zwitserland). In de linker kolom ziet u het Victimae paschali
laudes en in de
rechterkolom het Alleluia
van de vijfde zondag na
Pasen van waaruit de
melodie van Victimae
Paschali laudes is ontstaan.
In de 12 eeuw bestond het
notenschrift zoals we dat
kennen uit de huidige
gregoriaanse boeken nog
niet. De melodie werd
genoteerd met streepjes,
puntjes en krullen. Dat zijn
de zogenaamde neumen,
aanduidingen die informatie
geven over de toonhoogte
en ritmiek. In de
middeleeuwen werden de
gregoriaanse gezangen
hoofdzakelijk uit het hoofd
gezongen en deze neumen
dienden als geheugensteuntjes. U ziet in de linker
kolom een grote V staan (de
beginletter van Victimae) en vervolgens boven de eerste i een streepje staan, boven de tweede i een
streepje, boven de e (lijkt op een f), boven de a, boven de h, de a etc. Dit zijn respectievelijk de re, do, re,
fa, sol, fa, mi, re etc. In de kantlijn ziet u links ook een F staan en wat vaag een lijn over de gehele pagina.
Deze lijn geeft de toonhoogte fa aan. De noten die op die lijn vallen zijn dus een Fa. In de rechter kolom ziet
u alleluia staan waaraan de melodie van het Victmae paschali laudes is ontleend.
Aanvankelijk waren er duizenden sequensen in de diverse gradualen (zangboeken) opgenomen, maar na
het Concilie van Trente bleven er daar nog maar vier van over(!): Victimae paschali laudes - Pasen, Veni
Sancte Spititus - Pinksteren, Lauda Sion - sacramentsdag en Stabat Mater - Onze-Lieve-Vrouw van Smarten
(15 september).
Ook in het nieuwe Liedboek voor de kerken komen we de melodie van het Victimae paschali laudes tegen.
In gezang 615 zien we de gregoriaanse versie met onder de Latijnse tekst een vertaling in het Nederlands
door Piet Gerbrandy. In gezang 613 en 616 zien we de melodie van Christ ist erstanden welke afgeleid is
van het Victimae paschali laudes. Hiernaast ziet u Christ ist erstanden en het daar weer van afgeleide Christ
lag in Todesbanden van Martin Luther. De voorbeelden zijn afkomstig uit het Evangelische Kirchen Gesang
Buch.
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Hieronder ziet u de melodie van Christ ist erstanden in de bundel Gezangen voor Liturgie met een vertaling
van Huub Oosterhuis.
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Opvallend is ook de overeenkomst tussen de melodie van psalm 80 uit het Liedboek en de melodie van het
Victimae paschali laudes.

In de bundel Gezangen voor Liturgie komen we nog een bijzondere versie tegen van het Victimae paschali
laudes. Niet de melodie, maar de tekst vertaald door Andries Govaart is hier het uitgangspunt geweest:
Zing voor een gaaf en weerloos lam,
dat ons bevrijdde uit de ban
van slavendienst en kwade trouw.
Zing voor de heiland, die ons bestaan
volkomen leefde, zonder blaam,
en ons opnieuw verbond met God.
Leven en dood in tweegevecht.
De levende leek neergelegd,
maar leeft als eerste uit de dood.
Vertel ons, Maria, wat heb je gezien?
Het graf van mijn gezalfde, Hij is niet hier.
Engelen getuigen, de zweetdoek toont aan:
Christus, mijn redder, leeft – opgestaan.
Naar Galilea gaat Hij ons voor.
Wij weten van verrijzenis,
en dat het lam overwinnaar is.
Uw mildheid wacht ons, God is trouw.
De melodie bij deze vertaling werd gecomponeerd door Maurice Pirenne.
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Tijdens de kerkmuziekdag op zaterdag 5 oktober gaan
we onder meer het Victimae paschali laudes zingen. Ik
hoop op die dag dan iets van mijn enthousiasme over
dit prachtige gezang aan u over te brengen. Want daar
begint het mee!
Mark Heerink
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Muzikale workshops op zaterdag 5 oktober 2019 in de Pauluskerk in Emmen
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Kerkmuziekdag op 5 oktober 2019 in Emmen.
Het thema is deze keer: Liederen voor De Goede Week
Op zaterdag 5 oktober 2019 zal in Emmen in de Pauluskerk (Weerdingerstraat 33) door de SGGL (Diocesane
commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd
worden rondom Liederen uit de Goede Week. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands.
Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Ook deze keer niet te moeilijk, niet te hoog, wél
prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal
koorleden, of alleen, naar Emmen te komen en met elkaar 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, Pastoor Victor Maagd en Pastoor Peter van der
Weide zal gaan verzorgen. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom op onze
workshopdag.
De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), eindtijd rond 15.45/16.00 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. U bent van harte uitgenodigd!
U kunt zich tot 27 september 2019 aanmelden 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).

Vakopleiding R.K. kerkmuziek
Studie Rooms-Katholieke kerkmuziek
In Nederland kan de studie Rooms-Katholieke kerkmuziek niet meer worden gestudeerd op HBO-niveau.
Het bisdom Rotterdam organiseert éénmalig een driejarige HBO-opleiding kerkmuziek (met een maximale
uitloop naar een vierde jaar).
Voor wie?
Professionele organisten en dirigenten die nog geen diploma R.K. kerkmuziek hebben, worden uitgenodigd
zich aan te melden. Ook kerkmusici die in het bezit zijn van het diploma “Kerkmusicus III” of menen aan de
toelatingsvoorwaarden te voldoen, kunnen zich aanmelden De studie leidt op voor de
bevoegdheidsverklaring II of voor bevoegdheidsverklaring I als de betreffende student een masterdiploma
(voorheen C-diploma, UM of 2e fase studie) van een conservatorium in het bezit heeft.
Docenten
Docenten zijn o.a. dr. Richard Bot (liturgie, hymnologie en gregoriaans), Wouter Blacquière (orgel), Hans
van der Toorn (koordirectie).
Jaarlijkse cursuskosten rond de € 1.000,00 inclusief examenkosten.
Meer info
De studie start in oktober van elk jaar. Alle kandidaten dienen een toelatingsexamen af te leggen.
Meer informatie op www.kerkmuziekopleidingen.nl
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Organistendag op 16 mei 2020 in de Sint Franciskerk in Wolvega
Onze organistendag zal plaatsvinden in de Sint Franciscuskerk te Wolvega, rondom het Atterton-orgel dat
daar in december 2019 herbouwd zal worden. Noteert u deze datum alvast. De leiding van deze dag is in
handen van Mark Heerink.

Column Jos Manshande “Levensloop-stress”
In mijn boekenkast staat een boek van de hoogleraar Filosofie en Literatuur Jaques de Visscher. Het boek
gaat over Paul Riquer en heeft de titel: Een weg naar verstaan.
Paul Riquer is een Franse filosoof die zijn wijsgerig werk heeft opgevat als een aanzet tot begrijpen wie we
zijn en hoe we ons in de wereld oriënteren. Zijn filosofie gaat in op de kunst van het interpreteren, ook wel
hermeneutiek genoemd, aandacht voor de geschiedenis van de mens in teksten en verhalen. Ik lees dat als:
taal waarmee we ons als mens proberen zo goed en zo begrijpelijk mogelijk uit te drukken, beelden te
vormen en gevoelens uit te drukken.
Aangezien wij een levende taal hebben komen daar steeds nieuwe woorden bij en vinden we in de taal ook
vormen van waarschuwingen. Ik noem twee voorbeelden: de eerste is de kop van dit schrijven: levensloopstress, de tweede komt van de series die te zien zijn op de zender BBC First waarin veelal vermeld wordt
dat het 'beelden bevat van verontrustende aard'. Verontrusting, dat is eigenlijk de vertaling, de uitleg van
het woord 'stress' doorgaans ervaren als negatief. De loop van ons leven zit vol met dat soort gevoelens.
Twijfel om de keuzes die we moeten maken, angst omdat we niet weten wat ons te wachten staat,
zenuwachtig omdat we veel op ons doe-lijstje hebben staan en daar mee ons zelf in een zekere keuze-,
mogelijk zelfs gewetens-,'nood' brengen. Wat mooi dat er voor al die vormen nu één woord gevonden is.
Maar met mooie woorden wordt het leven zelf en omgaan met de dagelijkse beslommeringen er niet
makkelijker op.
In mijn vakantie in Zuid-Limburg ontdekte ik bij het kamperen in onze tent twee nieuwe ervaringen van
stress. De eerste heeft te maken met de toenemende onrust die veroorzaakt wordt door vliegverkeer. Ik
stond op een camping niet ver van Maastricht af en zoals u wellicht weet is daar in de buurt het vliegveld
MAA oftewel Maastricht Aken Airport. Nu heb ik op die camping 2x eerder gestaan. Het is mij toen niet
opgevallen dat er zoveel vliegverkeer is. Niet te vergelijken met het vliegverkeer van Schiphol, maar toch is
het storend als er zeer regelmatig een vliegtuig boven je camping nog bezig is op te stijgen. En men wil het
aantal vluchten vanaf Maastricht de komende jaren ook nog verdubbelen. Zeg maar dag met je handje
tegen de rust die daar in Zuid-Limburg het toerisme moet lokken. De tweede noem ik, en misschien komt
dat nog wel eens in de Van Dale: stekker-stress. Ons dagelijks bestaan is redelijk ver gevorderd in het
onmisbaar zijn van stekkers en opladers. De eerlijkheid gebiedt mij dat ik zelf veel invloed uit kan oefenen
op deze vorm van stress, immers ik heb inmiddels ook de nodige apparaten mee op mijn 'rustgevende'
vakantie: de elektrische waterkoker, de mobiele telefoon van mijn vrouw en mij met elk een eigen lader, de
tablet, mijn fietsnavigatie, de lamp voor de avonduren, de koelbox. Kun je concluderen: stress is het gevolg
van een dilemma, omdat er zaken mee verbonden zijn die ons op een of andere wijze van dienst zijn en ons
leven voor een zeker deel veraangenamen terwijl datzelfde gemak ook onrust met zich meebrengt?
Gelukkig is er ook positieve stress, of laat ik het zó vragen: is het nog gelukt wat nieuwe energie op te
doen? Energie die u de komende periode weer nodig heeft om te doen wat u graag doet, om (beter) te
begrijpen wie u bent en wat u bezighoudt in de wereld van vandaag, de wereld die u op uw eigen unieke
wijze interpreteert, een kunstvorm volgens Paul Riqueur.
Jos Manshande. Harlingen.
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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.
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.

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”.
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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

Basishandboek koordirectie van Annie Janssen
En dan ben je ineens dirigent van het koor, zonder specifieke opleiding, maar je wil er met veel inzet en
enthousiasme wat van maken. Het is mij persoonlijk ook overkomen. De praktijk is nu eenmaal dat we in de
parochiekerken in ons bisdom weinig professioneel opgeleide kerkmusici hebben…
Op zoek naar een cursus dirigeren of anderszins waardevolle achtergrondinformatie, stuitte ik op de
uitgave ‘Basishandboek Koordirectie’, uitgegeven door Stichting Centrum voor Koorzang (CvKz), van
kerkmusicus Annie Jansen, werkzaam in het bisdom Roermond.
Het Basishandboek Koordirectie is in eerste instantie samengesteld voor amateurdirigenten. Er wordt
echter rekening gehouden met verschillende niveaus en koortypen, zodat iedere dirigent zich
aangesproken kan voelen.
In begrijpelijke taal worden de beginselen van alle aspecten, die bij het dirigeren ter sprake komen,
uitgelegd. Dit gaat gepaard met talrijke tips, startend bij de voorbereiding en eindigend bij afwerking en
interpretatie.
Het eerste deel, de Handleiding, is een bespreking van de vakgebieden. Het tweede deel bevat veel
voorbeelden, die meteen in de praktijk van het koor kunnen worden toegepast.
Voor gedetailleerde informatie over het boek, en ook voor informatie over het bestellen ervan (30 euro
voor beide delen samen) kunt u zich wenden tot de auteur: Annie Jansen. Het mailadres is:
jansenjmh@gmail.com o.v.v. naam, (mail)adres. Er wordt dan z.s.m. contact met u gezocht.
Anton Lukassen

Nieuws van de koren
Koor “Ala Kondre” 10 jaar
In 2008 werd naar aanleiding van een parochie feestavond, met als thema “verschillende culturen” adhoc
een Surinaams koor opgericht. Door onze gezamenlijke liefde voor (samen) zingen (a capella) besloten de
enthousiaste parochianen door te gaan met het koor, genaamd “Ala Kondre”, Surinaams voor “Uit alle
landen”. Het repertoire bestaat voornamelijk uit negrospirituals, gospelsongs, Surinaamse en Antilliaanse
liederen. Het is een gemengd,
gezellig koor en staat onder
leiding van Mayke Scholma.
Het koor bestaat uit 12 leden
(6 mannen en 6 vrouwen).
Het koor repeteert elke
woensdag in de Emmauskerk
(Walfriedgemeenschap
Groningen). Er wordt
aandacht besteed aan de
ontwikkeling van zanger en
groep. Koor Ala Kondre maakt zich op om nog jaren met heel veel plezier en overgave mooie liederen te
gehore te brengen.
Mayke Scholma

12

50-jarig jubileum van het koor Believe uit Erica
Op zondagmorgen 8 september 2019 vierden wij het 50-jarig bestaan van het koor Believe. RK
koor Believe is opgericht in 1968 door kapelaan Alfrink. In de jaren hierop volgend hebben Minie Peters,
Leo Lubbers, Bennie Mensen, Ben Lohues, Mieke Hartog, Gerda Prinsen, Karin Lanting en Peter Kip het
stokje overgenomen. Margaret Blokstra heeft een aantal jaren de rol van organiste op zich genomen.
Momenteel telt ons koor 20 leden met daarnaast een jong muzikaal team bestaande uit onze dirigent
Jochem Weggemans en pianiste/toetseniste Marije Welling.
Het koor is van oorsprong een jongerenkoor, maar heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een
kerkkoor waarbij de gemiddelde leeftijd momenteel rond de 45 ligt. Dus van een jongerenkoor mag geen
sprake meer zijn.
Naast de maandelijkse vieringen in de katholieke kerk op Erica, zingen we ook wel eens bij communie- of
vormselvieringen, bruiloften en begrafenissen. Ook zingen wij af en toe in verzorgingshuizen, zoals
bijvoorbeeld De Horst. En niet te vergeten: ons eigen kerstconcert dat we half december jaarlijks in het
Schienvat ten gehore brengen.
Als het even kan proberen wij tevens aan activiteiten op Erica mee te doen, zoals bijvoorbeeld de
kerstwandeltocht, kerstmarkt, maar ook “kerk in de kas”, etc.
In 2018 bestond Believe 50 jaar!
Dit alles is gevierd tijdens de viering van zondag 8 september 2019, waarin we stil stonden bij 50 jaar
Believe.
Met vriendelijke groet, Projectgroep 50 jaar Believe
Evelien, Anita, Wilma, Sintje en Marietha

Arnold Hogendorf 12,5 jaar bij Dameskoor Internos (Hoogezand-Sappemeer)
In oktober 2006 kwamen wij als koor Internos zonder organist/dirigent te zitten. We konden Jacintha
Porrenga als interim krijgen, maar vanwege haar studie kwam
zij met de suggestie om de vader van een vriendin te vragen,
die orgel zou kunnen spelen. Zo kwam Arnold in ons
koorleven. Na de kerst 2006 gaf hij aan dat hij geen contract
hoefde en ons zou blijven helpen, maar…we moesten wel
verder zoeken. In 2007 ging hij ons begeleiden bij de
korendag in Winschoten en eind augustus van dat jaar vroeg
Arnold of er al zicht was op een nieuwe dirigent. Tegelijk gaf
hij ook aan dat hij begon te wennen aan de vieringen en aan
onze muziek en dat hij wilde blijven. Hier waren we dan ook
erg blij mee en dat heuglijke bericht gaven wij dan ook graag
door aan het parochiebestuur.
Inmiddels is Arnold dus al 12,5 jaar bij ons. Dat konden wij
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan! De koorleden
hebben flink uitgepakt en op het moment dat hij binnenkwam
bij de “gebruikelijke” koorrepetitie zag hij daar tot zijn
verbazing de versierde parochiezaal en alle koorleden mét
speciaal gemaakte gebakjes met zijn gezicht erop. Hij ging een
foto van de gebakjes doorsturen naar zijn vrouw, maar die
hadden we ook uitgenodigd, zonder zijn medeweten
natuurlijk. Zij kwam kort daarna binnen. Het werd een
gezellige avond met lekkere hapjes en een drankje en
natuurlijk een lied erbij speciaal voor Arnold geschreven.
We willen Arnold bedanken voor 12,5 jaar trouwe
ondersteuning bij vieringen en repetities en voor zijn mooie orgelspel. We zijn nog steeds blij dat hij ons
koor is komen begeleiden en hopen dat hij dat nog vele jaren blijft doen! Bedankt Arnold!!!
Namens alle leden van het Dameskoor Internos, Annie Boekholt (secr.).
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Arnold Hogendorf met Dameskoor Internos

SINT CAECILIAKOOR uit Sneek 95 jaar
Een korte impressie van de geschiedenis van het koor:
Het koor werd op 1 september 1924 opgericht door kapelaan Stoverinck. Deze kapelaan werd speciaal uit
Utrecht gehaald, omdat hij een muzikale duizendpoot was. In no-time had hij een schitterend mannenkoor
en knapenkoor gevormd, ook kwam er een dameskoor. Hij verzorgde met zijn koren veel concerten en
musicals. Hij kwam in 1930 te overlijden en als zijn opvolger werd de heer Flucie van Bergen benoemd, zijn
oom bleef organist. Met twee eerste dirigenten maakte het koor een goede start en ook zong men toen al
voor de KRO-radio.
In de oorlogsjaren beleefde het koor een dieptepunt, veel jonge mannen ‘verdwenen’ en ook het repeteren
werd moeilijker met al die voorschriften en verboden van vergaderen, etc.
Na het overlijden van de heer Van Bergen, hanteerde de heer Doodkorte de dirigeerstok en was hij tevens
organist. Cees Silvius, vaste organist in het Sint Antoniusziekenhuis, nam in 1966 de taak op zich om in de
parochiekerk te spelen. In 1967 kwam er een fusie tot stand tussen het dames-en herenkoor en de heer
Piet Tiel Groenestege werd de dirigent.
In 1972 werd Gerard Visser onze vaste dirigent. Het repertoire mag en mocht er zijn en dat bestaat uit veel
uiteenlopende componisten zoals: Bruckner, Mozart, Perosi en Lotti. De belangrijkste taak van een
kerkkoor is het muzikale gedeelte van de kerkelijke vieringen te verzorgen. Ook bij rouw en trouw is er
altijd een koor aanwezig.
In 2007 namen Cees Silvius en Gerard Visser afscheid als resp. organist en dirigent. Wat jaren later kwam
Gerard Visser jammerlijk te verongelukken.
Frits Haaze werd onze nieuwe dirigent en Henk de Haan onze organist.
Het Sint Caeciliakoor is ook altijd een reislustig koor geweest, we hebben overal gezongen. In de
Friezenkerk te Rome tot aan de Dom van Keulen aan toe.
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Ook hebben we mee gedaan aan een zangwedstrijd in Praag, het verplichte nummer was toen:
Cantique de Jean Racine, dat was een hele belevenis. De laatste 7 jaar zijn we ook op RKK-televisie
te zien, de tv mis in de Sneekweek is een vast jaarlijks gebeuren, samen met het koor Intermezzo.
Zonder de inzet van velen in deze jaren was deze mijlpaal nooit bereikt. Iedere woensdagavond repeteren
we trouw van 19.30 uur tot 21.30 uur. Natuurlijk worden we allemaal een dagje ouder, maar zingen in het
koor is nog steeds onze passie. Nieuwe leden zijn bij ons natuurlijk heel welkom.
1 september (de oprichting dag) zingen we weer bij de hoogmis, 29 september zingt het St. Caeciliakoor
voor de RKK-televisie en op 24 november wordt het 95-jarig jubileum gevierd in de St. Martinuskerk.

Korenmiddag 19 mei 2019
Het schijnt door Augustinus ooit gezegd te zijn, zingen is twee keer bidden. Hij bedoelde hiermee dat
zingen een bijzonder krachtig middel is, waarmee je als gelovige in allerlei omstandigheden van het leven
de vreugde, de angst en de vragen van je hart tot uitdrukking mag brengen. Vele koorzangers zullen deze
woorden herkennen en dit ook zo ervaren. Op zondagmiddag 18 mei werd onze jaarlijkse korenmiddag
gehouden in Winschoten. Bijna alle koren vanuit onze parochie en twee koren uit de H. Kruisparochie uit de
Kanaalstreek waren hierbij aanwezig. Ieder koor zong een aantal liederen en er was samenzang. Tijdens de
samenzang vormden de koren samen één groot koor. Er werd volop genoten. “Dit is prachtig, dit geeft
energie”, aldus een deelnemer. Aan het einde van de middag werden de koren door pastor Bernard Buit
bedankt voor hun trouwe inzet en muzikale bijdrage tijdens de vieringen. Het gemengde koor van
Winschoten sloot de middag af met het Halleluja van Händel. Volgend jaar vindt de korenmiddag plaats in
Veendam.

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 resterende datum in 2019 is:
Zondag 29 september, 26e zondag door het jaar met zang door het Caeciliakoor (Viering vanuit de Sint
Martinuskerk in Sneek). Viering begint om 10.00 uur.

Choirmusic for Free
Choirmusic for Free is een initiatief van de Nederlandse componist Harry Koning en kan uw koor voorzien
van nieuw repertoire en bladmuziek. De website bevat nieuw geschreven of gearrangeerde koormuziek;
deze muziek mag u zonder te betalen downloaden enook kopiëren zo vaak als u maar wil. Als blijk van
waardering kan u een donatie doen aan een goed doel. De hoogte van de donatie en het goede doel mag u
helemaal zelf bepalen. Voor meer informatie: zie https://choirmusic4free.com/

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 een aantal koorleden onderscheiden. Van harte gefeliciteerd met uw
jubileum. Dat u de zang nog lang gaande mag houden.
Parochie Emmaüs
Geloofsgemeenschap H. Geest te Tollebeek
St. Caeciliakoor
50 jaar, mw. J.T. Jacobs-Coolen
50 jaar, mw. T.C.M. Dooper-van Aalsum
Parochie Immanuel
Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen
Herenkoor
40 jaar, dhr. J.H. Muller
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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
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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/algemeneinformatie-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.

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.

COLOFON
Punctum 2, 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.
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/tjallingii2@zonnet.nl
Website: huisderschonekunsten.nl
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Kopij voor nieuwsbrief nr. 3 van december 2019 is
welkom vóór 1 december 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

