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Mededelingen
Welkom lezers van de nieuwe digitale nieuwsbrief
Ziehier de gratis nieuwsbrief van de NSGV in het bisdom Rotterdam, jaargang 1, nummer 1, januari 2010. Vanaf nu houden
wij u op de hoogte met informatie over allerlei onderwerpen rond kerkmuziek, haar uitvoerders en toehoorders via de digitale
route. Wij verwachten met deze gratis nieuwsbrief een grotere groep te bereiken dan voorheen met "De Stemvork". Wij zijn
dan ook benieuwd wat u vindt van deze nieuwe vorm en horen graag uw reacties! 
Ik wens u, namens alle leden van het diocesane bestuur van de NSGV in het bisdom Rotterdam een gelukkig, muzikaal en
gezond 2010! 
Veel leesplezier.
Louise Hillen, voorzitter a.i. van de NSGV in het bisdom Rotterdam

Studie- en contactdag voor dirigenten van kinderkoren en hun begeleiders
De werkgroep Kind Koor en Kerk van de NSGV in het Bisdom Utrecht organiseert een studie- en contactdag voor dirigenten
van kinderkoren en hun begeleiders. Thema: inzingen en Paasrepertoire. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 30 januari
2010 in het gebouw van Kunstfactor aan de Kromme Nieuwegracht 66 te Utrecht (ingang Jeruzalemstraat). Voor meer
informatie zie: flyer.

Concours voor kinderkoren
Op zaterdag 13 maart 2010 wordt in de Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem een concours voor kinderkoren gehouden.
Het concours is vooral bedoeld voor de r.-k. kinderkoren in de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er
kunnen maximaal 16 koren meedoen met drie liederen, waarvan er één gekozen dient te worden uit een lijst van verplichte
werken. Er is een folder en een inschrijfformulier beschikbaar.

Frans-romantische orgelklank terug in Bodegraven
Het 27 registers tellende Maarschalkerweerd/Adema-orgel in de St Willibrorduskerk te Bodegraven is sinds 22 november weer
in gebruik na groot onderhoud door de orgelbouwer Adema's Kerkorgelbouw uit Hillegom. Organist Jeroen Pijpers liet in een
concert horen dat het instrument zijn Frans-romantische 'grandeur' en klankschoonheid helemaal terug heeft. 
Lees meer ...

Koorjubileum in de St. Willibrordus parochie te Bodegraven
Op zondag 13 december, de gedenkdag van de heilige Lucia, is het vijftigjarig jubileum van het parochieel dameskoor Sint
Lucia gevierd. Het momenteel zesentwintig leden tellende dameskoor is verbonden aan de St. Willibrordus parochie te
Bodegraven. 
Lees meer ...

Muziek in de Bonifatius
Op zondag 24 januari opent Burgemeester van der Wel, de nieuwe serie "Muziek in de Bonifatius" in de Bonifatiuskerk aan de
van Vredenburchweg 67 te Rijswijk. De serie wordt geopend met het beroemde Sacramentskoor uit Breda met een
aantrekkelijk programma. Vocale werken door de eeuwen heen, deels a capella deels met orgelbegeleiding, afgewisseld met
orgelsoli alles onder de deskundige leiding van dirigent Henri de Graauw. Duitse, Franse en Engelse componisten o.a. Bach,
Franck, Durufle, Faure, Stanford en Rutter.
Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur.
De toegang is gratis, er wordt na afloop wel een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de kosten

Agenda
24 januari 15.00 u St. Bonifatiuskerk te Rijswijk 
Muziek in de Bonifatius met het Sacramentskoor uit Breda

30 januari 2009 10.00 - 15.00 u te Utrecht 
Studie- en contactdag voor dirigenten van kinderkoren en hun begeleiders. Voor meer info zie: Studiedag

13 maart 11.00 u te Haarlem 
Concours voor kinderkoren. Voor meer info zie folder

Raadpleeg onze website voor de volledige agenda.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam in het vierde kwartaal betreffen een aantal
boeiende 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 van de bibiliotheek om nieuw repertoire voor uw koor op te
zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het telefoonnummer is: 010 - 414 82 13.

Muziek in de liturgie

http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuwsbrief-rdam
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http://www.nsgv.nl/uploads/rotterdam/09bodegraven.pdf
http://www.nsgv.nl/uploads/rotterdam/091213lucia.pdf
http://www.nsgv.nl/uploads/nsgv/studiedagkinderkoorzangutrechtjan2010.pdf
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http://www.nsgv.nl/agenda
http://www.nsgv.nl/uploads/rotterdam/nieuwemuziek9kw4.pdf
http://www.benhillen.nl/nsgv


Wat zingen we de komende zondagen? 
Zondag 17 januari 2010
Tweede zondag door het jaar
AP. 40 - Hier ben ik, God GvL 40
Av. 1 Sam.3,9 Uw woorden, Heer GvL 257
Ov. Omdat Hij niet ver wou zijn GvL 513
Ov. Hoor. Maar ik kan niet horen GvL 618
Samuël hoort 's nachts een stem AWN II 8 (k)
Liedje van zegen DZiaO 52 (k)
Woord BD 91 (j)
Op hoop van zegen Ovvn 7 (j)

Zondag 24 januari 2010
Derde zondag door het jaar
AP. 25 - Immer blijken de paden WG 315
AP. 25 - Naar U gaat mijn verlangen GvL 25 II
Av. Mc.1,15 Het Rijk Gods is nabij Abd HV 31
Ov. Mensen wij zijn geroepen GvL 494
Ov. Nu nog met halve woorden GvL 507
Jezus die langs het water JuBL 357/ GvL 478 (k)
Kom ga mee ZIV 74 (k)
Ik zal niet rusten GvL 474 (j)
Hoe zouden wij geloven DMV 14 (j)

Kijk voor het volledige overzicht van de komende zondagen: Vanaf Nieuwjaar. 
Daarnaast hebben wij ook de overzichten voor de Veertig Dagen en de Paastijd gepubliceerd.

 

Vacatures
Er is momenteel één vacature bekend: Dirigent(e) gezocht Bodegraven 
Meld uw vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
In de afgelopen maanden november en december zijn er weer vele onderscheidingen (78 keer) uitgereikt. 
De uitgebreide lijst met jubilarissen per parochie is gepubliceerd op onze website.

 

Colofon
Redactie
Louise Hillen, redacteur

Aan dit nummer werkten mee:
Ed van Aken (webmaster), Dr. Richard Bot, Anne-Mieke van der Burg-In 't Veen, Christine Hermans, Ben Hillen (editing),
Jeroen Pijpers
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E-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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Inzending kopij:
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