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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar.
Wij stellen 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 nog steeds open voor nieuwe lezers. U kunt zich aanmelden via
nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Het bestuur van de DISG in het bisdom Rotterdam wenst u een goede vakantie !
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Ben Hillen

Komende activiteiten DISG
De DISG in het bisdom Rotterdam heeft de volgende activiteiten in voorbereiding:
Op zaterdagmiddag 28 september 2019 komt er een impulsdag voor
kinderkoordirigenten in Langeraar.
Rond de in september 2019 uit te geven nieuwe Christoffelmis van Aart de Kort organiseert DISG
in het najaar 2019 een scratchdag.
Meer informatie volgt.

Vakopleiding r.-k. kerkmuziek
Studie rooms-katholieke kerkmuziek
In Nederland kan de studie rooms-katholieke kerkmuziek niet meer worden gestudeerd op HBOniveau. Het bisdom Rotterdam organiseert eenmalig een driejarige HBO-opleiding kerkmuziek (met
een maximale uitloop naar een vierde jaar).
Organisten en dirigenten die geen kerkmuziekdiploma hebben, zijn formeel onbevoegd of maar ten
dele bevoegd!
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 € 1000,00 inclusief examenkosten.
Meer info
De studie start in oktober van elk jaar. Alle kandidaten dienen een toelatingsexamen af te leggen.
Zie: www.kerkmuziekopleidingen.nl met vanaf vrijdag 12 juli meer informatie.

1e Certificaat liturgische muziek
Op vrijdag 28 juni jl. is het eerste certificaat liturgische muziek uitgereikt
aan priesterstudent James Keuben, student van het Ariëninstituut te
Utrecht, met de eindscore 9.

In 2016 is de eerste driejarige opleiding liturgische muziek gestart voor
priesterstudenten in het kader van een aanvullend studie- en
vormingsprogramma. Dit programma is bestemd zowel voor de
priesterstudenten van het aartsbisdom als van de bisdommen
Rotterdam en Breda. De opleiding liturgische muziek is gebaseerd op
een leerplan liturgische muziek dat op interdiocesaan niveau is
vastgesteld. Het programma omvat drie modules rond de volgende
onderwerpen: recitatief (I), geschiedenis en theorie van het gregoriaans
(II), psalmodie, ordinarium en proprium(III). De modules bestaan uit een
theoretische en een praktische component. Iedere module wordt
afgesloten met een examen. Na het afleggen van drie examens met
goed gevolg, ontvangt de student het certificaat.

Jos Laus Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Op zondag 26 mei 2019 is dirigent, organist en kerkmusicus Jos Laus van de St.
Jacobuskerk in Den Haag koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van OranjeNassau. Dit gebeurde in de kerk St. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag
aansluitend aan de H. Mis waarin Jos Laus zijn vijftigjarig jubileum als kerkmusicus vierde.
Jos Laus werd bij zijn onderscheiding geroemd om zijn vele werk voor
de kerkmuziek, als inspirerend koordirigent van vele koren in Rijswijk
en Den Haag. Als kerk- en concertorganist, orgeldeskundige, artistiek
adviseur, auteur en zelfs orgelbouwer. Werkzaamheden die hij in Rijswijk en
Den Haag en de rest van Nederland, tot zelfs tot ver over de landsgrenzen heeft
verricht.
Begin mei 2019 werd aan Jos Laus als organist de Franse vergulde medaille
(Médaille de Vermeil) toegekend voor zijn verdiensten voor de Franse muziek en
cultuur door de Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te
Parijs.

Orgelconcert H. Joannes de Dooperkerk te Pijnacker
Op 26 mei 2019 vond er een bespeling plaats van het recent gerestaureerde
P.J. Adema-orgel in de Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, te Pijnacker. Het
orgel is gerestaureerd door Adema's Kerkorgelbouw b.v. uit Hillegom. Het
concert werd verzorgd door adviseur Ton van Eck en de vaste bespelers Ed van
Aken en Gerard Bart. Orgelbouwer Ronald van Baekel gaf een toelichting op de
restauratie.

Muzikale workshops in de Pauluskerk te Emmen
Op zaterdag 5 oktober 2019 zal door de SGGL (Diocesane
commissie Sint Gregorius in het bisdom GroningenLeeuwarden) een muzikale dag worden georganiseerd
rondom liederen voor de Goede Week. Deze keer in de
Pauluskerk in Emmen. De stukken die deze dag worden
ingestudeerd zullen niet te moeilijk zijn, niet te hoog maar wél
prachtige bruikbare muziek voor uw koor! De SSGL nodigt
koren, koorleden en anderen uit om naar Emmen te komen
en met elkaar mooie nieuwe liederen en koorwerken te leren
en met elkaar te zingen. De dag staat onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink. Opgave tot 27
september 2019 via: Lisette Winter l.winter@bisdomgl.nl.

Meezingen met een gregoriaanse hoogmis

Na de eerste Missa in Mysterium - een initiatief van Herman Finkers - op zondag 9 oktober 2016 in
de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal en een televisieuitzending daarover in december 2019, is er
een vervolg. Onder het motto “Meezingen in een gregoriaanse hoogmis” is er in mei een mis in
Leeuwarden geweest en komen er missen in Den Bosch op 14 september, wederom in Oldenzaal
op 15 september en in Elst op 26 oktober.
De titel Missa in Mysterium (‘Mis gericht op het mysterie’), is een door Finkers bewust gekozen
pleonasme. Immers, elke Heilige Mis is in feite gericht op het mysterie. In de praktijk straalt het er
echter niet altijd van af. In de bekende drieslag Verum, Bonum, Pulchrum (het Ware, het Goede en
het Schone) is het Pulchrum in de liturgie sterk op de achtergrond geraakt. Het concept voorziet in
eem misboekje en een oefenfilmpje. Daarnaast wordt als onderdeel van het concept bij een Missa
in Mysterium een groep scholieren betrokken met wie de gezangen worden ingestudeerd.

Nationaal Jongerenkorenfestival Rijsbergen
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 organiseerde de Stichting Nationaal Jongerenkorenfestival
Rijsbergen voor de 30e keer het Nationaal Kampioenschap voor tiener- en jongerenkoren. Het was
een geweldige editie!! Het thema van het festival was Let’s Celebrate. Gevierd is er zeker!
De winnaar van 2019 is het koor Jokolo uit Nijmegen, op de tweede plaats Chantiel uit Tiel, als
derde Tutti uit Gorinchem. Jokolo won eveneens de publiekprijs. De compositieprijs was voor Jelle
Roossen/Diane van Houdt met Moses Song. De liturgieprijs ging naar TK Goede Herder uit
Zoeterwoude.

Nederlandse vespers van Maria Tenhemelopneming zondag 11 augustus 2019
De Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zingt op zondag 19 mei
2019 om 16.30u de Nederlandse Vespers van Maria Tenhemelopneming van Gerard
Lesscher pr.
De volgende vespers in Naaldwijk zijn: zie: www.nederlandsgraduale.nl.

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

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 een
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 C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar (van Advent 2018 t/m Christus Koning 2019) is te
downloaden:
Liturgische kalender van het C-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.
5-13 juli 2019

Kurt Thomascursus 2019 - Utrecht
www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm
21-27 juli

69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Huize Elisabeth, Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
23-26 juli

Werkweek Liturgie & Kerkmuziek - Centrum Bovendonk, Hoeven
www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweek-hoeven
10-15 augustus

Internationale Zomeracademie - Alden Biesen, België
www.organum-aldenbiesen.be
11 augustus

Vespers Maria Tenhemelopneming - St. Adrianus, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl
23 augustus - 1 september

Festival Oude Muziek 2019 - Utrecht
oudemuziek.nl/agenda/
23-24 augustus

Festival voor Kerkmuziek - Oude Abdij, Drongen (B.)
www.koorenstem.be
14 september

Meezingen met een gregoriaanse hoogmis - Basiliek Sint-Jan, Den Bosch
www.missainmysterium.nl
19-22 september

Musica Sacra Maastricht - Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl/
28 september

Impulsdag voor kinderkoordirigenten - Langeraar
www.nsgv.nl/nieuws Rotterdam
5 oktober

Scratchdag Abraham -oratorium - Brugkerk, Amersfoort
www.dirkzwart.com/cds/150-abraham-oratorium-qhemelluisteraarq
5 oktober

Kerkmuziekdag - Pauluskerk, Emmen
l.winter@bisdomgl.nl
5 oktober

Ontmoetingsdag voor dirigenten - Oranjerie, Roermond
www.sgv-roermond.nl
15 oktober

Symposium Klinkend Erfgoed - Martinikerk, Groningen
www.klinkenderfgoed.nl
3 november

Requiem in Koningshoeven - Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-Enschot
www.kamerkooradparnassum.nl
9 november

Slotconcert St Maartenparade - St.Catharinakathedraal, Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

Vacatures
Er zijn op dit moment 3 vacatures in het bisdom Rotterdam.
organist te Haastrecht
dirigent/organist te Zoetermeer
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
Mei, juni en juli 2019
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 17 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat !

RK Parochie H. Bonifatius, Rijswijk - Resonet in Laudibus
mevr. H.G. van den Brand-Oostrom

eremedaille in goud

40

RK Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen, H. Antonius van Padua, Hellevoetsluis - Dameskoor
mevr. W.J.A. Penders-Roberts
eremedaille in zilver
25 dirigent
RK Parochie HH. Petrus en Paulus, De Goede Herder, Zoeterwoude - Goede Herderkoor
Mevr. A.B.M. Out
eremedaille in goud
40
RK Parochie H. Egbertus en Lambertus, Hoek van Holland - Parochiekoor H. Lambertuskerk
A.P.M. Kester
eremedaille in brons
12,5
mevr. J.W.M. Stijger-van Dijk
eremedaille in goud
40 organiste
RK Parochie H. Augustinus, H. Joannes de Doper, Katwijk - De Vrolijke Noot
Sophie Vlasman
mijtertje in goud
Lee Belle Westerveld
mijtertje in goud

5
5

RK Parochie Sint Maarten, St. Victor, Noordwijkerhout - Herenkoor Sint Caecilia
P.F.G. van der Lans
eremedaille in goud

40

RK Parochie H. Clara, Sint Martinus, Noorden - Cantabo
mevr. J.W. Mud-Jansen
B.J.J. de Rijk
N.J.M. v.d. Zwet
mevr. J.J.M. Burgmeyer-van Egmond
A.A.Th. Deims
mevr. E.P.M. Smit-Kaatee
mevr. E.M. Tersteeg-van Rooijen
C. Mud
C.H.M. van Koppen

erediploma
erediploma
aanvullend insigne
erediploma
erediploma
erediploma
erediploma
erediploma
eremedaille in zilver

70

25

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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