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Mededelingen

Beste lezers van de nieuwe digitale nieuwsbrief ...

Op de valreep voor de vakantie is hier al weer de derde nieuwsbrief. Ook deze keer weer veel nieuws over de NSGV in het
Bisdom Rotterdam. De vaste rubrieken zoals agenda, nieuwe aanwinsten, muziek in de liturgie en de lijst met jubilarissen die
een een onderscheiding mochten ontvangen, zijn weer present. 
Anne-Mieke van der Burg-in 't Veen

Coaching Kinderkoordirigenten

Ben je dirigent van een kinderkoor?
Al heel lang of nog maar pas begonnen?
Vraag je jezelf wel eens af hoe je jouw koor beter kunt laten zingen?
Zou je er iets voor voelen om hierbij geholpen te worden?

Dan hebben we goed nieuws voor jou! zie bijlage

Derde editie NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL in Ravenstein: een geslaagd en inspirerend feest!

De stichting Nederlands Gregoriaans Festival heeft op zaterdag 29 en zondag 30 mei
2010 haar derde Gregoriaans Festival georganiseerd. Plaats van handeling was opnieuw
het historisch vestingstadje Ravenstein. Op verschillende locaties konden deelnemers en
bezoekers de ‘schoonheid van het gregoriaans’ ervaren, door te zingen, te luisteren en

kennis te nemen van informatie over het gregoriaans. Tegelijkertijd bood dit Festival hun de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en de passie voor het gregoriaans te delen. Mede door de betrokkenheid van RKK, KRO en IKON kreeg het Festival
landelijke uitstraling. Ook Trouw en het Katholiek Nieuwsblad attendeerden hun lezers op bijzondere momenten van het
Festival. Door de keuze van het Festivalthema is tevens een opening geboden naar andere culturen.

Het Festival werd zaterdagochtend geopend door voorzitter Siem Groot en artistiek leider Anthony Zielhorst; ruim 130 mensen
zongen daarbij de Festivalhymne Lucis Creator optime.

Doelstelling van het Festival is om in een voornamelijk niet-liturgische, concertmatige setting aandacht te geven aan het
gregoriaans repertoire zoals dat in Nederland ten gehore wordt gebracht. Het Festival is een unieke gelegenheid om mensen
bij elkaar te brengen die dit muzikaal erfgoed, basis van de West-Europese muziek, willen laten horen en het zo doorgeven
aan tijdgenoten en komende generaties. Ook is Ravenstein dé  plaats geworden om naar het gregoriaans te luisteren en ervan
te genieten. De gewone bezoekers kunnen meezingen, wat men maar al te graag doet. De Stichting is er tevens van overtuigd
dat het gregoriaans een rol speelt bij de spirituele groei van mensen en dat dit Festival daarom ook van tijd tot tijd gehouden
moet worden.  Meer ...

Nieuw E-mailadres NSGV Rotterdam en problemen met oude
De laatste paar weken hebben wij signalen gekregen die erop wijzen dat niet alle via ons e-mailadres info@nsgvrotterdam.nl
aan ons gestuurde mailtjes ons ook daadwerkelijk hebben bereikt. Wij weten niet wat daarvan precies de oorzaak is of is
geweest en wij weten ook niet hoelang dit probleem zich in feite al voordoet. Normaliter proberen we binnen een paar dagen
op onze mail te reageren. Als gevolg van vakanties kan die periode een heel enkele keer oplopen tot een paar weken. Hebt u
ons in het verleden een e-mail gestuurd en wacht u al langer dan een maand op antwoord, dan bent u dus
hoogstwaarschijnlijk ook een slachtoffer. Mocht dat onverhoopt zo zijn, stuur ons dan a.u.b. uw onbeantwoorde mailtje
opnieuw toe. Sinds kort hebben we een nieuw e-mailadres: rotterdam@nsgv.nl en we hopen dat daarmee de problemen tot
het verleden behoren.
Harrie Hermans

Praktijkcursus "Het leiden van een kinderkoor of kindercantorij"
Komend najaar zal in Amersfoort een cursus voor leiders van kinderkoren en –cantorijen plaatsvinden. Het gaat om de
Oecumenische praktijkcursus HET LEIDEN VAN EEN KINDERKOOR OF KINDERCANTORIJ. De cursus wordt gegeven door
Catrien Posthumus Meyjes. De Oecumenische Praktijkcursus richt zich op (amateur-) dirigenten van kinderkoren die een
functie hebben in de protestantse of rooms-katholieke eredienst, of die zich in de nabije omgeving daarvan bewegen. Ook
mensen die overwegen een kinderkoor te gaan leiden kunnen deelnemen. 
Meer ...

Combobegeleiding bij bekende liederen uit de GvL
De begeleiding van liederen uit de bundel Gezangen voor Liturgie is meestal niet geschikt voor de praktijk van jongeren- en
middenkoren. Daarom start de NSGV een project om voor een aantal liederen uit het GvL (ongeveer 10) arrangementen te
maken voor combo's (piano en solo-instrument, bijv. dwarsfluit). De melodie en tekst blijven hetzelfde. Door deze liederen
van een nieuw begeleidings-arrangement te voorzien, hoopt de NSGV dat de GvL ook door deze koren meer wordt gebruikt.
Meer nieuws hierover volgt.

http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuwsbrief-rdam
http://www.nsgv.nl/uploads/rotterdam/wervingsfolder dirigentencoaching.doc
http://www.nsgv.nl/uploads/rotterdam/VERSLAG NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL 2010 voor KDOV.doc
mailto:rotterdam@nsgv.nl
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Praktijkcursus


Exameneisen Kerkmusicus lll

Voor mensen die overwegen de opleiding Kerkmusicus gaan doen geven we hierbij een link naar de exameneisen.

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu geheel toegankelijk
Sindskort zijn de volgende bestanden on-line:

Bladmuziek (meer dan 4500 nummers)
Boeken (meer dan 300 nummers)
Begeleidingen (meer dan 1000 nummers)
CD's (meer dan 1400 nummers)
LP's (meer dan 700 nummers)
CD-ROM (meer dan 0 nummers)

Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw repertoire voor u koor te vinden. De muziek
is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Correct gebruik bladmuziek. Gewoon doen ......!
Volgens verschillende waarnemingen is er een toenemde aandacht van de BUMA/STEMRA voor koorbibliotheken. Illegaal
kopiëren van bladmuziek is strafbaar en kan een boete van duizenden euro's opleveren. Daarom wordt nogmaals verwezen
naar een artikel van Marc Schaap over dit onderwerp onder de naam "De parochie en de auteurswet". Dit artikel is te lezen op
de site van de NSGV.. Gewoon doen ......!

Nationaal Kampioenschap Jongerenkoren te Rijsbergen
7 juni 2010 - Jongerenkoor Chantiel uit Tiel heeft gisteren het 21ste Nationale Kampioenschap voor Jongerenkoren gewonnen.
Uit handen van hulpbisschop De Jong van Roermond ontving het koor de Rabo Wisseltrofee. Ongeveer zevenhonderd jongeren
namen afgelopen weekend deel aan het Nationaal Jongerenkorenfestival. Rijsbergen Jongerenkoor Willibrordus uit Bodegraven
werd tweede. Zowel Chantiel als Willibrordus staan onder leiding van Albert Arens. De B-competitie werd gewonnen door
Jokolo uit Nijmegen onder leiding van Ronald Jansen. Dit koor ontving daarmee de aanmoedigingsprijs, beschikbaar gesteld
door de KRO, afdeling Breda. Het festival vond op zaterdag 5 en zondag 6 juni plaats in de Sint-Bavokerk in Rijsbergen.

Compositieprijs
De compositieprijs voor het beste nieuwe lied ging naar het Poeldijks Jongeren Koor, met componist Jos Beijer voor het lied
Eindeloos verlangen. De jury bestond uit zangpedagoog Marjo Schillings, kerkmusicus en dirigent Bas Jongeling, muziekdocent
en dirigent Nanda Duivenvoorde en theoloog en dirigent Willien van Wieringen.

Bisschoppen
Het festival wil jongeren stimuleren om deel te nemen aan het zingen in kerkkoren en aan het helpen opstellen van
gezamenlijke kerkvieringen. Het Nederlandse episcopaat waardeert het jaarlijkse festival en onderstreept dit door ieder jaar
een bisschop af te vaardigen. Dit jaar celebreerde mgr. De Jong de mis op zondagmorgen. Hij bleef 's middags bij het festival
om te luisteren. Tijdens de slotmanifestatie op zondagmiddag sprak hij zijn waardering uit en reikte hij de prijzen uit. Ook
Bisschop Van den Hende van Breda was aanwezig op het festival.

Bron: Katholiek Nederland 
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID711290_FJaar2010.html

Nieuwe vormselcompositie voor vormelingen bisdom van Breda
17 mei 2010 - Voor vormselvieringen in het bisdom van Breda is een nieuwe vormselmis gecomponeerd, de ‘Mis van de
heilige Geest’. De compositie is gepresenteerd op vrijdagavond 28 mei in de parochiekerk H. Maria Hemelvaart (Grote
Kerkstraat 9) Raamsdonksveer. Bisschop Van den Hende heeft het eerste exemplaar van de ‘Mis van de heilige Geest’ in
ontvangst genomen. 
Bisschop Van den Hende en de medewerkers van de pastorale dienstverlening voor liturgie en kerkmuziek namen het initiatief
tot deze compositie speciaal voor vormselvieringen. De mis is in opdracht gecomponeerd door de kerkmusicus Frans Bullens,
werkzaam in Dongen. Met de ‘Mis van de heilige Geest’ wil de bisschop bijdragen aan de vernieuwing van de kerkmuziek in
vormselvieringen. Meer ...

Haarlemmer Orgelboek verschenen
Op zaterdag 15 mei 2010 werd het Haarlemmer Orgelboek in de Sint Nicolaaskerk te Amsterdam

gepresenteerd tijdens een druk bezochte bijeenkomst, met een welkomstwoord van Bert Stolwijk, de vertolking van diverse
composities uit het boek door Mark Heerink en een inleiding door professor Anton Vernooij, getiteld “Een nieuwe uitdaging
voor het liturgische orgelspel”. 
Het idee voor het Haarlemmer Orgelboek is bij de NSGV Haarlem – Amsterdam ontstaan, vanuit de gedachte dat het
liturgische orgelspel in onze kerken meer aandacht zou kunnen krijgen. Aanzet tot het idee om een boek te laten uitkomen
met Nederlandse orgelcomposities die nauw verbonden zijn met de liturgie bood het in 2004 verschenen Freiburger Orgelbuch.
Het boek staat onder redactie van Mark Heerink, Bert Stolwijk en Nico Waasdorp en bevat werken van Hendrik Andriessen,
Albert de Klerk, Bernard Bartelink, Jos Beijer, Maurice van Elven, Luc Löwenthal, Jan Raas, Wouter van Belle, Kees
Schoonenbeek en Daan Manneke. Meer ...

Agenda
Orgelconcert Petra Veenswijk
Zondag 15 augustus 15.00 u - H. Maria van Jessekerk - Delf t

Op het onlangs gerestaureerde Maarschalkerweerd orgel speelt Petra Veenswijk een programma in het teken van Maria
Tenhemelopneming.

Viering met ingebruikname van het gerestaureerde orgel
Zondag 19 september 11.00 u - Elandstraatkerk - Den Haag

Eucharistieviering met Cantate Domino o.l.v. Jos Vranken jr. met aan het orgel Ed van Aken.

Presentatie van het orgel
Zondag 19 september 15.00 u – Elandstraatkerk - Den Haag

http://nsgv.nl/uploads/rotterdam/EXAMENEISEN KM III landscape 21 februari 08.doc
http://www.benhillen.nl/nsgv1/
http://www.benhillen.nl/nsgv2/
http://www.benhillen.nl/nsgv3/
http://www.benhillen.nl/nsgv4/
http://www.benhillen.nl/nsgv5/
http://www.benhillen.nl/nsgv6/
http://www.nsgv.nl/service/auteurswet.html
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID711290_FJaar2010.html 
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Nieuwe vormselcompositie voor vormelingen bisdom van Breda
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Haarlemmer Orgelboek verschenen


Presentatie van het orgel, met uiteraard veel orgelmuziek. Ton van Eck en Ed van Aken bespelen het orgel.

Raadpleeg onze website voor de volledige agenda.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam in het eerste 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 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

Wat zingen we de komende zondagen? 
Zondag 4 juli 2010
Veertiende zondag door het jaar C
AP.66 - Steekt Gods loftrompet  GvL 66/WG 20
Av. Joh.14,6 Ik ben de weg  GvL 249
Ov. Ik zal niet rusten  GvL 474
Ov. Lied om mee te gaan  Eva’s lied I  17
Het eerste woord zal vrede zijn  AWN III 20 (k)
Vrede voor de mensen  DZiaO 4 (k)
Zoals ik zelf gezonden ben  DMV 13/Bijl 44 (j)
Ik zoek een land  Bijl 13 / GOTZ 68 (j)

Zondag 11 juli 2010
Vijftiende zondag door het jaar C
AP.69 - Verhoor mij  GvL 69/WG 297
Av. Joh.14,23 Als iemand Mij liefheeft  GvL 241
Ov. Stem als een zee van mensen  GvL 519
Ov. Verdoofd en schamper  GvL 535
Barmhartige Samaritaan  AWN II 21 (k)
Een man op reis van stad  naar stad  ZvdT 49 (k)
Als Gij ons niet verschenen was  DMV 3 (j)
Een woord was voldoende  DMV 19 / Bijl 43 (j)

Zondag 18 juli 2010
Zestiende zondag door het jaar C
AP.15 - Heer, wie mag toeven  GvL 15/AP-III
Av. Ef.1,17-18 Wie naar mijn woorden  AbdHV 23
Ov. Het lied van de Heer in ons midden  GvL 513
Ov. Lied van twee zusters  Eva’s lied I  7
Zo is het begonnen  HLVI 24 (k)
Martha, Martha  ELVK 22 (k)
Maak de aarde tot uw woning  SJL 80-3 115 (j)
Ik geloof in jou  Om aanwezigheid 8 (j)

Zondag 25 juli 2010
Zeventiende zondag door het jaar C
AP.138 - U wil ik prijzen  GvL 138/WG 300
Av. Mt.11,25 Geprezen zijt Gij  GvL 244/AbdHV 26
Ov. Overal zijt Gij  GvL 515
Ov. Zolang er mensen zijn op aarde  GvL 567B
Onze Vader  Alle Geluk 25/WVK 93 5 (k)
Hoor en zie ons  DZiaO 50 (k)
Lied van de honderdman  BD 53 (j)
Die zich Vader noemen laat  Om Aanwezigheid 17 (j)

Klik voor het overzicht vanaf de komende zondagen: Vanaf 4 juli 2010. 
Het gehele jaaroverzicht kunt u vinden op onze website: Jaar C.

Vacatures
Er zijn momenteel 4 vacatures. Meer ... 
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
In de afgelopen maanden maart en april 2010 zijn er 13 en in mei en juni 39 onderscheidingen uitgereikt. 
De uitgebreide lijst met jubilarissen per parochie is gepubliceerd op onze website.

 

Mei en juni 2010

HH.Petrus en Paulus, Aarlanderveen
Mw. C .G.C .M . Wijfje-Hoogerwerf z 40

Emmaus, Den Haag
Mw. A .H.G. van Gerven-Innemée z 12½
Mw. S.A . Walraven-Dekker z 12½

St Agnes, Den Haag

Mw. P .C . Scheele z 25

HH.Antonius en Cornelis, Den Hoorn

Mw. A .J.M . Roessen-M iddelburg z 40

St Barnabas, Haastrecht

Mw. C .M . van Rijen-Koolmees z 40

St Petrus, Leiden

Hr. D.H.M . van Booren z+o+d 40
Mw. M .J.C .A . Huisman-van Leeuwen z 40

http://www.nsgv.nl/index.php?page=agenda-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuwe-aanwinsten-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php?page=muziekindeliturgie-rdam#juli4C
http://www.nsgv.nl/index.php?page=muziekindeliturgie-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#rdam
mailto://nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/vacatures.html
http://www.nsgv.nl/index.php?page=onderscheidingen-rdam


Mw. I .T .M . V ink-A arts z 40

H.Willibrordus, locatie: St Agathakerk, Lisse

Mw. A .P . Baak-Rewijk z 12½
Mw. A .J. Kors -van Teijlingen z 25
Mw. E .J.C . Roos ink-Schoneveld z 12½
Mw. A .E . de V ries -Berg z 12½
Hr. P .A .M . Wassenaar z 12½

H.Machutus, Monster  

Mw. M .J. Hendriks z 40
Mw. M .E .J. Hendriks -van der Scheer z 40

St Victor, Noordwijkerhout

Hr. A .J.C . Geerlings z 25

De Heilige Familie, Oude Tonge

Hr. P .J.M . V ieveen z 25
Mw. P .J.M . Wentink-Ham z 25

H.Johannes de Doper, Pijnacker

Hr. E .T . van A ken o 40

De Goede Herder, Reeuwijk

Mw. E .I . van Leeuwen-de Jong z,o,d. 50

H.Willibrordus, Rhoon

Hr. M .A .F. Hengs t z 40

H.Bonifatius, Rijswijk

Mw. L.F.M . Schoenmakers -v.d.Water z 40

H.Bartholomeus, Schoonhoven

Hr. C .M . van Engelen z 60

St.Jozef, Wassenaar

Mw. T .A . den Hollander-van Leeuwen z 40
Hr. G.P .M . Gerse z 25
Mw. E .J. Gerse-P aardekooper z 40
Mw. J.M .E . O dijk-P utker z 40
Mw. M . P aardekooper-Gordijn z 25
Mw. J.W.M . van V liet-E lis sen z 40

H.Nicolaas, Zoetermeer

Hr. J.H . Fakkeldij z 60

St Jans' Onthoofding, Zoeterwoude

Mw. M .W.L. Droogh-Ham z 40
Mw. M .A .H. O lijerhoek-de V ogel z 40
Mw. J.C .M . O ls thoorn - v.d.Salm z 40
Mw. A .P .M . P aardekoper - v.d. Huls t z 40
Mw. J.E .M . Rotteveel - Janmaat z 40

De Goede Herder, Zoeterwoude-Rijndijk

Mw. P .A . van der Gees t z 40
Mw. M .F.A .J. T acx-van Kampen z 40
Hr. J.C .P . V eerman z 40

Maart en april 2010

H.H.Martelaren van Gorcum, De Lier

Mw. G.M . van den Berg-Lavrijsen z 25
Mw. C .M .L.van P aassen-van Winden z 25
Mw.A .M .van Winden-Kleijweg z 25

H.Maria, Dordrecht

Mw. H. Jamin-Hoeks z 40

St Adrianusparochie, Naaldwijk

Mw. M .L.G. Gibcus z 25

Sint Bavo, Oud Ade

Mw. C .C . van Schie z 40
Mw. E .C .van der Gees t-van der Gees t z 40

Emanuel - Petruskerk, Roelofarendsveen

Hr. R.P .M . Gies -Broes terhuizen z 60
Hr. A .H .V an V elzen z 60
Mw. C .A . Schrama-Spierenburg z 25

Emanuel/Mariakerk, Roelofarendsveen

Mw.J.A . van Dijk-Klein z 25

Maria Ten Hemelopneming, Vianen

Mw. I .E .M . Schut z 25
Mw. M .C .A .O . van Spanje-Blom z 25

Colofon
Redactie
Anne-Mieke van der Burg-in 't Veen, redacteur



Aan dit nummer werkten mee:
Dr. Richard Bot, Anne-Mieke van der Burg-in 't Veen, Christine Hermans, Ben Hillen (webmaster en editing)

Redactie-adres:
Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer 
E-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Telefoon: 079 - 341 85 75

Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 15 augustus 2010

Uitgave:
van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Rotterdam.
Verschijnt 6 maal per jaar, in januari, maart, mei, juli, september en november.
ISSN nr. 1387-3997

Abonnement:
Het abonnement van deze nieuwsbrief is geheel gratis. Iedereen kan de nieuwsbrief ontvangen. 
U kunt zich aanmelden of afmelden op onze website: NSGV Rotterdam.

© NSGV 2010

mailto://nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.benhillen.nl/nieuwsbrief/

	Nieuwsbrief NSGV in het bisdom Rotterdam
	Jaargang 1, nummer 3, juni 2010
	Mededelingen
	Beste lezers van de nieuwe digitale nieuwsbrief ...
	Coaching Kinderkoordirigenten
	Derde editie NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL in Ravenstein: een geslaagd en inspirerend feest!
	Exameneisen Kerkmusicus lll

	Agenda
	Orgelconcert Petra Veenswijk
	Zondag 15 augustus 15.00 u - H. Maria van Jessekerk - Delft

	Viering met ingebruikname van het gerestaureerde orgel
	Zondag 19 september 11.00 u - Elandstraatkerk - Den Haag

	Presentatie van het orgel
	Zondag 19 september 15.00 u – Elandstraatkerk - Den Haag


	Nieuwe aanwinsten
	Muziek in de liturgie
	Wat zingen we de komende zondagen?

	Vacatures
	Onderscheidingen/jubilea
	Mei en juni 2010
	HH.Petrus en Paulus, Aarlanderveen
	Emmaus, Den Haag
	St Agnes, Den Haag
	HH.Antonius en Cornelis, Den Hoorn
	St Barnabas, Haastrecht
	St Petrus, Leiden
	H.Willibrordus, locatie: St Agathakerk, Lisse
	H.Machutus, Monster
	St Victor, Noordwijkerhout
	De Heilige Familie, Oude Tonge
	H.Johannes de Doper, Pijnacker
	De Goede Herder, Reeuwijk
	H.Willibrordus, Rhoon
	H.Bonifatius, Rijswijk
	H.Bartholomeus, Schoonhoven
	St.Jozef, Wassenaar
	H.Nicolaas, Zoetermeer
	St Jans' Onthoofding, Zoeterwoude
	De Goede Herder, Zoeterwoude-Rijndijk

	Maart en april 2010
	H.H.Martelaren van Gorcum, De Lier
	H.Maria, Dordrecht
	St Adrianusparochie,	Naaldwijk
	Sint Bavo, Oud Ade
	Emanuel - Petruskerk, Roelofarendsveen
	Emanuel/Mariakerk, Roelofarendsveen
	Maria Ten Hemelopneming, Vianen


	Colofon


