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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Voor u ligt de vierde en laatste rondzendbrief van 2020. Een jaar dat overschaduwd werd
door de uitbraak van het Corona-virus, uitgegroeid tot een pandemie met veel
slachtoffers die we gedenken.
Als gevolg van de maatregelen kwamen parochies, koren en organisten voor de opgaaf
te staan waardige oplossingen te vinden voor de muzikale invulling tijdens de eredienst.
Mededelingen
De rol van een of meerdere cantores was daarbij onmisbaar en het streamen van
Agenda
Nieuwe aanwinsten vieringen werd in korte tijd gemeengoed. Toch willen we allemaal weer graag in
Muziek in de liturgie koorverband en samen met het kerkvolk zingen.
Vacatures
Onderscheidingen We hopen dat u allen met Gods hulp gespaard blijft voor het virus en dat we in de
toekomst Kerstmis weer op normale wijze kunnen vieren.
Colofon
Het bestuur van de Diocesane Instelling St. Gregorius in het Bisdom Rotterdam (DISG)
wenst u een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2021!
Ben Hillen

Brief van de bisschop aan wie zich inzet voor de kerkmuziek
Liefde voor de kerkmuziek ten dienste van de liturgie in de parochies
Bij gelegenheid van de gedachtenis van St. Caecilia (22 november) heeft bisschop Van
den Hende een brief geschreven aan allen die zich als vrijwilliger en als professional
inzetten voor de kerkmuziek ten dienste van de liturgie in de parochies in het bisdom. “Ik
ben mij ervan bewust dat de coronapandemie ook heel specifiek de activiteiten van
koren en kerkmusici heeft geraakt en beperkt”, schrijft de bisschop.
“Bijzonder is om in deze tijd te zien hoe in verschillende parochies koorleden zich
toeleggen op de taak van voorzanger en cantor, ondersteund en begeleid door een
organist. In die zin zit de praktijk van de liturgische taak van cantor in de lift. Door die
inzet kan er toch sprake zijn van liturgische zang in de vieringen waar noch koren noch
de aanwezige gelovigen als gemeenschap kunnen zingen.”
De bisschop groet allen die actief betrokken zijn bij de liturgische muziek in de parochies
van harte. “Waar veel mensen in de samenleving en in de Kerk zich alleen voelen of
stilstand ervaren als gevolg van de coronapandemie, besef ik als bisschop dat in deze
tijd die ondervinding ook leeft bij koorzangers en kerkmusici, wanneer er nauwelijks
repetities en kerkmuzikale ontmoetingen doorgang kunnen vinden.”
“Ik hoop en bid dat u uw liefde voor de kerkmuziek ten dienste van de liturgie in onze
parochies weet te bewaren, en dat u zich blijft inzetten voor de liturgische zang, al is het
zingen in de kerk ook in de komende tijd noodgedwongen beperkt en niet uitbundig. Ik
spreek het vertrouwen uit dat we in onze parochies met uw hulp en inzet als vrijwilligers
en professionals op het terrein van de kerkmuziek, juist ook in coronatijd de lofzang
Gods op bescheiden wijze voortzetten, indachtig de aansporing in de brief aan de
Efeziėrs: ‘zingt en speelt voor de Heer van ganser harte, zegt voor alles dank aan God
de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus’ (Efeziėrs 5, 19b-20).”
Uit: Nieuws van het Bisdom Rotterdam; 24 november 2020
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Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de R.-K. kerken
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de
indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december
besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke
vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag
24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke
vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht
worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode
van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.
Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten
plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het
begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de
volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en
andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal
met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.
Protocol blijft gelden
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is
die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid
genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30,
exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle
maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven
op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen
dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen
benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen
samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan,
alleen in een veilige opstelling.
Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00
uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus
publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst
en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het
persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.
Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De
vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen
wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook
op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen
zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar
van harte voor uit via de speciale website vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen
onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om
thuis Kerstmis mee te vieren.
Bron: rkk.nl; 16 december 2020
7000 uur gregoriaanse zang via app
De Benedictijnse zusters van de Abdij Notre-Dame
de Fidélité de Jouques in het zuiden van Frankrijk
stellen 7.000 uur aan opnamen van de Gregoriaanse
gezangen die zij dagelijks reciteren, ter beschikking
van het publiek.
De 45 zusters van de Franse abdij komen 7 keer per
dag bij elkaar om samen het getijdengebed in het gregoriaans te zingen. Drie jaar lang
heeft de Amerikaanse musicus John Anderson samen met een technicus de dagelijkse
gezangen van de zusters opgenomen.
‘De zusters leven al langer in een soort van tegenstelling’, zegt Anderson tegen The
Guardian. ‘Ze leven als gemeenschap geļsoleerd, maar zijn in gebed verbonden met de
wereld. Misschien maken wij in deze tijd wel hetzelfde mee: fysiek zijn we geļsoleerd
van anderen, maar daardoor zijn we soms emotioneel juist dichter bij elkaar.’
U kunt per dag luisteren, maar zich ook abonneren via de website www.neumz.com.
Gegrepen door gregoriaans
In de reeks ‘Roderick zoekt licht’ ontmoet Roderick Vonhögen in Venray de jonge
dominicaan Stefan Ansinger OP, die op YouTube een succesvol kanaal met
gregoriaanse gezangen heeft. De eeuwenoude traditie van het gregoriaans wil hij graag
delen met mensen van nu. Roderick gaat in de leer bij Stefan en ontdekt de fijne
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kneepjes van het gregoriaans.
De uitzending was op 26 september 2020 op NPO2.
Deze is nog terug te kijken via NPOStart.

Cursussen kerkmuziek bisdom Rotterdam weer van start
In oktober 2020 is het cursuspakket kerkmuziek weer van start gegaan in ons bisdom,
eerst fysiek met in achtneming van alle maatregelen rond het coronavirus en daarna via
onlineteams bijeenkomsten. In totaal nemen zo’n 38 cursisten deel aan dit pakket:
Orientatiecursus dirigent en cantorcursus (5)
dirigentencursus A (5) kerkmusicus III dirigent (6)
HBO cursuskerkmuziek dirigent (4)
Orientatiecursus orgel (2), orgelcursus A (3)
kerkmusicus III organist (3)
HBO cursuskerkmuziek organist (5)
Stemvorming (2)
Muziek in de liturgie (1)
Startcursus Gregoriaans (2).
Door het online aanbod kunnen cursisten ook uitgesteld lessen volgen en opdrachten
maken ter verwerking van het online-aanbod.

Nieuw Antiphonale Romanum I voor de Lauden
In de nieuwsbrief van september 2020 berichtten we al dat het
Antiphonale Romanum I voor de Lauden is verschenen. Eerder in
2009 verscheen met prioriteit eerst deel II (met het gezongen
gregoriaanse avondgebed). Met deze twee boeken in de hand
kunnen koren het gregoriaans gezongen ochtend- en avondgebed
realiseren op zon- en feestdagen. In het nieuwe deel zijn ook alle
antifonen bij de invitatoriumpsalm (ps. 95) opgenomen die
voorafgaat aan het dagelijks gezongen getijdengebed. Van groot
belang is de uitvoerige inleiding (p. 9-25) die inzicht geeft in de
liturgisch en muzikale vormgeving van het gregoriaans gezongen
getijdengebed. Deze Latijnse tekst is helaas niet in het Nederlands voorhanden.
Voorlopig is alleen een integrale Franse vertaling beschikbaar, gepubliceerd in het
Franse tijdschrift Etudes Gregoriennes deel XLVII (2020), uitgave Edition Solesmes.
Voor voorbeelden van dit nieuwe boek, zie de website www.ccwatershed.org.
Antiphonale Romanum I en Antiphonale Romanum II zijn te bestellen bij de
abdijwinkel St. Gregorius van Abdij St. Benedictusberg te Lemiers
www.benedictusberg.nl.

Tropen zum Alleluia im Graduale Romanum - A. Stingl jun.
In 2020 verscheen een gregoriaanse gezangenbundel met 117
zogenaamde Prosulae (tropen) bij 41 van de 158 Alleluia-versen in
het Graduale Novum (Prosula, enk./Prosulae, meerv. = een
toegevoegde tekst en melodie, in het Nederlandse trope genaamd,
bij een bestaand Alleluia-vers. Prosulae verschijnen vanaf de 10e
eeuw in het gregoriaans en bleven in gebruik in de liturgie tot het
Concilie van Trente (1545-1563)). Bij alle teksten is een Duitse
vertaling opgenomen, alsmede een korte toelichting op ontstaan en
historische achtergrond van de prosulae. Met het verschijnen van
deze bundel in 2020 is er een voltallige reeks beschikbaar van
afzonderlijke bundels met tropen bij Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei en Alleluia. Zie
voor meer informatie. Op deze website kan het boek tevens worden ingekeken! De
bundels zijn ook verkrijgbaar via de webwinkel van de abdij St. Benedictusberg in Vaals.

Uw koor in deze nieuwsbrief
De redactie stelt het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of
meerdere foto’s (met een korte toelichting) te ontvangen: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.
Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief open voor nieuwe lezers. U kunt zich
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aanmelden via nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

De nieuwe ‘sculptuur’ 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 melodieėn 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 mooie ontwerp van Marijke Kamsma. De sculptuur kan
worden uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of
koorleden met grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden gegraveerd.
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een (bereikt)
aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi cadeau en een
blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van
waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid.
Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost - afhankelijk van de
hoeveelheid tekst - rond de € 25,00 en wordt indien wenselijk voor de aanvrager
uitgevoerd tegen kostprijs. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Meer informatie via
nsgvlandelijk@gmail.com of telefonisch op 06-361.456.94 (coördinator NSGV).

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk
On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 nummers
CD-ROM minder dan 10 nummers
DVD’s minder dan 10 nummers
Muziekcassettes meer dan 300 nummers
Tijdschriften meer dan 20 nummers.
Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw
repertoire voor uw koor te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam
betreffen muziekuitgaven voor diverse koorsoorten, studieboeken en cd’s. U kunt deze
inzien op ons documentatiecentrum aan het Koningin Emmaplein 3, 3016 AA te
Rotterdam.
Kijk in de lijst met nieuwe werken of kijk zelf direct in de database om nieuw repertoire
voor uw koor op te zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het
telefoonnummer is: 010 - 281 51 84.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?

Liturgische kalender B-jaar
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De liturgische kalender van het B-jaar (van Advent 2020 t/m Christus Koning 2021) is te
downloaden:
Liturgische kalender van het B-jaar (pdf).

Agenda
Raadpleeg steeds onze website voor de volledige agenda.
U kunt evenementen op het gebied van kerkmuziek, concerten, studiedagen voor
publicatie aanmelden bij redactie Nieuwsbrief.

In verband met de coronacrisis publiceren we in deze nieuwsbrief (nog) geen agenda.

Vacatures
Er zijn op dit moment 2 vacatures in het bisdom Rotterdam:
- dirigent te Nootdorp
- dirigent/organist te Den Haag
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
Oktober, november en december 2020
Er zijn in ons bisdom 29 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd !!
RK Parochie H. Willibrordus, Lisse - Parochiekoor H. Hart-De Zilk
mevr. A.J.M. Schreurs-van Eeden
aanvullend insigne

50

RK Parochie H. Andreas, Kwintsheul - Andreaskoor
mevr. J.C.M. van Steekelenburg-Wubben
eremedaille in goud

40

mevr. M.H.J. Raaphorst

40

eremedaille in goud

RK Parochie Pax Christi, H. Franciscus van Assisiė, Oudewater - St. Caecilia
mevr. C.J.M. van Vliet-Boere
eremedaille in zilver
25
RK Parochie H. Augustinus, Katwijk - Cantemus
mevr. P.J.M. Kok-Jansen
eremedaille in goud
mevr. L.C.M. van Barneveld
eremedaille in goud

40
40

RK Parochie O.L. Vrouw van Goeden Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino
G.A. Cappai
eremedaille in goud
40
mevr. C.H.M. v.d. Voort-v.d. Spek

aanvullend insigne

50

RK Parochie Sint Maarten, Noordwijkerhout - Gemengd Koor Sancta Maria
mevr. M.M.F. van den Burg-Jansen
aanvullend insigne
50
W.J.A. Jansen
eremedaille in zilver
25
RK Parochie H. Augustinus, Laurentius/Moeder Gods, Voorschoten - Laurentiuskoor
mevr. P.H.M. van Vliet -van der Poel
eremedaille in zilver
25
mevr. M.J. van Vliet-van der Horst
gregoriuskaars/erediploma 28
A.A.P. van der Ploeg
E. Brouwer
mevr. M.H.M. Warmerdam-de Groot

gregoriuskaars/erediploma 30
eremedaille in zilver
25
aanvullend insigne
50

dir/org.
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RK Parochie St. Jan de Doper, Gouda - Antoniuskoor
mevr. W.J.M. van Velzen-Veelenturf
aanvullend insigne

60

RK Parochie H. Theresia van Avila, Dordrecht - Emmanuelkoor
mevr. L.C. Reparon-Goverde
eremedaille in zilver

25

RK Parochie H. Ursula, Maria van Jesse, Delft - Deo Sacrum
mevr. I. Palsgraaf
eremedaille in zilver
25
H.L.G.M. van Roermund
eremedaille in brons
12,5
mevr. L.A.C. van Velzen-Verouden
eremedaille in zilver
25
RK Parochie Christus Koning, O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs - De juiste
stemming
J.A.C. Wessel
sculptuur
25
mevr. A.G.C.M. van den Bulk
sculptuur
25
RK Parochie Sint Maarten, H. Jeroen, Noordwijk - RK Gemengd Koor St. Jeroen
A.H. Caspers
aanvullend insigne
70
RK Parochie Sint Maarten-Trinitas, Trinitas, Leidschendam - Con Amore
mevr. M.A.M. van Leeuweneremedaille in zilver
25
Bergenhenegouwen
mevr. M.A.M. Havik
eremedaille in zilver
25
mevr. P.E.F. Groenewegen-Heemskerk
mevr. A. van Leest-Stoop
N.J.M. Remmerswaal

aanvullend insigne
aanvullend insigne
aanvullend insigne

50
55
65

RK Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk - Deo Sacrum
G.E.M. de Vreede
aanvullend insigne

60

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen
op de website. De onderscheidingen graag tenminste twee maanden voor de
uitreiking aanvragen. De meerderheid van de aanvragen gebeurt echter nog
steeds met verouderde formulieren. Dat is vervelend voor diegenen die deze
aanvragen moeten behandelen. Maar het kan ook de aanvrager zelf een
onaangename verrassing bezorgen omdat de prijzen van de onderscheidingen
regelmatig worden aangepast. We doen een dringend beroep op alle
aanvragers om het formulier te gebruiken dat op de website staat.
Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:
Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
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