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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij ontvangt u de zesde 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 allen een Zalig Kerstfeest en
een zegenrijk Nieuwjaar !!
Mededelingen
Agenda
Nieuwe aanwinsten Ben Hillen
Muziek in de liturgie
Vacatures
Onderscheidingen
Christoffelmis Aart de Kort
Colofon
De composities van de Engelse componist John Rutter zijn al
jaren populair. Zijn stijl is romantiserend, welluidend en met
fraaie, verrassende akkoordwisselingen. Dit was reden voor de
redactie van het Gregoriusblad (zie www.nsgv.nl) om een
componist te benaderen met de vraag om een praktisch
bruikbare mis te schrijven op Nederlandse tekst die is
geïnspireerd op de stijl van John Rutter. Een mis voor SATB met
orgelbegeleiding die niet te moeilijk is en niet te hoog voor de
sopranen.
Dit werd de Christoffelmis. Deze nieuwe Nederlandstalige mis is gecomponeerd door Aart
de Kort, organist van de kathedraal. De Christoffelmis voor SATB-koor, volkszang en
orgel werd gepubliceerd in de muziekbijlage bij het Gregoriusblad van september 2019.
Op zaterdag 16 november jl. beleefde deze mis zijn première tijdens de diakenwijding in
de kathedraal van Rotterdam.
U kunt met deze prachtige Nederlandse mis kennismaken:
via UitzendingGemist kunt u de mis beluisteren van de tv-uitzending van de
eucharistieviering Roelofarendsveen op zondag 8 december 2019 (in deze
opname is geen Eer aan God opgenomen i.v.m. Advent)
op zaterdag 18 januari 2020 wordt de mis gepresenteerd tijdens een diocesane
scratchdag in Capelle a/d IJssel georganiseerd door de DISG Bisdom Rotterdam.

Diocesane studiedag in Capelle a/d IJssel
Op zaterdag 18 januari wordt de Christoffelmis gezamenlijk
ingestudeerd tijdens de diocesane studiedag van de Diocesane
Instelling voor Liturgische Muziek St.-Gregorius, Bisdom
Rotterdam. Het instuderen gebeurt samen met de Kathedrale
Laurentius & Elisabeth Cantorij o.l.v. Marc Schaap en componist
Aart de Kort aan het orgel.
De studiedag (10.00-14.00 uur) vindt plaats in de kerk St. Paulus
Bekering in Capelle a/d IJssel. Kosten voor de studiedag zijn €
10,- inclusief lunch, koffie/thee en koorpartituur, te betalen bij
aanvang van de studiedag.
Download de flyer
Aanmelden kan tot 13 januari via m.schaap@bisdomrotterdam.nl. Vermeld daarbij: 1) uw
naam en adresgegevens, 2) uw parochie.
De mis met de vaste gezangen is vernoemd naar de overleden plebaan van de
kathedraal, Christoffel Nicolaas Bergs (1952-2019). Hij overleed dit jaar plotseling in de

nacht van 17 mei. Chris Bergs was van 2002 tot 2019 plebaan van de
kathedraal.

Start cursusaanbod kerkmuziek en hbo-opleiding
Op 6 oktober jl. is het cursusaanbod kerkmuziek van de afdeling Pastorale
Dienstverlening van start gegaan met 51 cursisten:
• 31 cursisten - opleiding voor dirigent/organist op verschillende niveaus
• 8 cursisten - opleiding 'Rooms-katholieke kerkmuziek op HBO-niveau'
• 8 cursisten - cursus gregoriaans
• 2 cursisten - cursus stemvorming voor koor
• 2 cursisten - cursus stemvorming voor voorgangers
• 42 cursisten - cursus ‘Muziek in de liturgie’
Het afgelopen seizoen voltooiden twee cursisten de opleiding 'Kerkmusicus III' en één
cursist de opleiding 'Dirigent A'. Acht cursisten behaalden deelcertificaten voor diverse
vakken.
Voor meer informatie zie: www.kerkmuziekopleidingen.nl.
Nieuwe visie van Paus Franciscus op koren en kerkmuziek
Onlangs heeft paus Franciscus twee belangrijke
toespraken gehouden over het belang van koren en
kerkmusici. Op 28 september 2019 sprak hij tot
dirigenten en organisten die lid zijn van de Italiaanse
korenvereniging Santa Caecilia. In die toespraak
omschrijft hij de functie van het koor als een
gekwalificeerde stem van spiritualiteit, gemeenschap,
traditie en liturgische cultuur. Met deze omschrijving
verbreedt hij de gangbare visie op de functie van het
koor. De toewijding van koren vertegenwoordigt volgens
hem een manier van evangelisatie op alle niveaus: van
kinderen tot volwassenen. Ook dat perspectief is nieuw.
Bekijk de integrale Engelse tekst.
Op 9 november jl. sprak paus Franciscus tot de
deelnemers aan de derde internationale kerkmuziekconferentie. Het thema van dit
congres luidde: 'Kerk, muziek, uitvoerenden: een noodzakelijke dialoog'. De paus
beklemtoont het belang van zowel de constante muziek-technische vorming als de
innerlijke vorming. Wat dat laatste betreft gaat het om de ontwikkeling van een
gevoeligheid en geest in dienst van de kunst en in dienst van de gemeenschap, een
bewustzijn dat de uitvoerder uitdrukking geeft aan het onuitsprekelijke door het gebruik
van woorden en muzikale middelen die allesoverstijgend zijn. Het gaat er om een soort
'sacramentaliteit' over te dragen aan de luisteraar. Wij mogen volgens Franciscus daarbij
nooit vergeten dat er altijd sprake is van een dialoog tussen componist, werk en
uitvoerder; een driewegconversatie. Schoonheid, muziek en andere kunsten stellen ons
in staat kennis te nemen van Gods grootheid. De interpretatie van die realiteit is
essentieel. Meer dan ooit hebben mensen in deze tijd hieraan behoefte. Bekijk de
integrale Engelse tekst.
Kinderkorenmiddag en workshop kinderkoordirigenten Langeraar
Op zaterdag 29 september 2019 vond in Langeraar een
kinderkorenmiddag plaats. In het kader van de federatieweek
van de federatie HH. Clara en Franciscus waren kinderen uit alle
parochiekernen uitgenodigd om te komen repeteren voor de
eucharistieviering later die middag. De Diocesane Instelling St.Gregorius organiseerde een workshop in de ochtend voor zowel
kinderkoordirigenten en toetsenisten van de federatie als vanuit
de rest van het bisdom. Het thema was: 'Zo zijn onze manieren'.
Richard Bot gaf een boeiende presentatie over liturgie en
muziek(keuze) voor kinderkoren in het bijzonder. Het model van
deze dag, workshop in combinatie met scratchmiddag, verdient
navolging in federaties van ons bisdom.
Lees het uitgebreide verslag (pdf).
Psalterium currens - Hartkeriana, Eugeen Liven d’Abelardo
Nieuw gregoriaans psalmenboek
ISBN 978-90-9030850-0
Onlangs verschenen onder de titel 'Psalterium currens' een boek met alle 150 psalmen
met gregoriaanse antifonen, ontleend aan de psalmen, en een cd-box met twaalf cd’s

met opnamen van alle 150 psalmen en de
Lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven
(Daniël 3, 56-88).
In het boek zijn alle antifonen voorzien van
adiastematische tekens uit de oudste
handschriften. Bij iedere psalm staat de psalmtoon
aangegeven en de terminatio. Via de index komt
men gemakkelijk alle antifonen op het spoor en de
opname van de betreffende psalm/antifoon. De gezangen worden gezongen door het
ensemble Hartkeriana onder leiding van Eugeen Liven d’Abelardo.
Meer informatie: www.psalterium.nl/the-psalterium-project of YouTube.
Zingt voor de Heer een nieuw lied - Liturgische muziek op nieuwe wegen
Halewijn 2019
ISBN978-90-8528-521-2
Dit boek is verschenen naar aanleiding van het Liturgisch
congres van 2018 in Blankenberge (België) met als onderwerp
zang en muziek in de liturgie. Het bundelt naast de inleidingen
van de verschillende sprekers ook enkele extra bijdragen.
Enerzijds gaat het fundamentele vragen niet uit de weg: wat doen
we als we zingen, wat is liturgische muziek, welke functie hebben
de verschillende gezangen in de liturgie en zijn ze alle even
belangrijk? Anderzijds komen ook praktische en pastorale
uitdagingen aan bod: hoe kunnen de diverse rollen in de
liturgische muziek beter uit de verf komen, hoe ga je om met de
bestaande armoede aan mensen en middelen, hoe kies je het
repertoire, wat doe je met de spanning tussen een koor dat ‘opluistert’ en de
gemeenschap die viert?
Van harte aanbevolen!
Meer informatie: www.halewijn.info/catalogus/zing voor de heer een nieuw lied.
Richard Bot ontvangt bij zijn gouden jubileum als kerkmusicus het Ereteken voor
Bijzondere Verdiensten van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
Op zondag 13 oktober 2019 vierde Richard
Bot dat hij veertig jaar kerkmusicus was in
Voorschoten, eerst in de parochiekern
Moeder Gods en later in de samengevoegde
parochiekern St. Laurentius die inmiddels
deel uitmaakt van de parochie H. Augustinus.
In een plechtige eucharistieviering in de St.
Laurentiuskerk te Voorschoten met als
hoofdcelebrant mgr. A. van Luyn sdb, oudbisschop van Rotterdam, werd onder leiding
van Richard Bot, met Louise Hillen als
organist, het Amsterdams Blazersensemble en het parochiekoor H. Laurentius de
feestelijke Missa Brevis in Bes van Christopher Tambling ten gehore gebracht.
Mgr. van Luyn sprak Richard Bot toe en dankte hem voor zijn inzet van veertig jaar als
kerkmusicus en speldde hem daarvoor de gouden Gregoriusmedaille op.
Tijdens de receptie na de viering werd
Richard Bot toegesproken door Hans
Speetjens, secretaris van het
Hoofdbestuur van de Nederlandse SintGregoriusvereniging (NSGV). Hij
memoreerde dat Richard al vanaf de
jaren 1977/78 lid was van het Diocesaan
bestuur van de NSGV. Richard Bot is
sinds 2008 Algemeen Voorzitter van de
NSGV en vanaf 2016 voorzitter van de
Diocesane Instelling Sint-Gregorius voor
liturgische muziek in het Bisdom Rotterdam. Daarnaast is hij vele jaren redacteur van het
Gregoriusblad.
Voor de geschiedenis van de Nederlandse kerkmuziek is hij belangrijk. In zijn “Dikke Bot”

heeft hij als promotieonderzoek de geschiedenis van de katholieke kerkmuziek
beschreven tot medio de zestiger jaren.
Ook is Richard Bot docent Gregoriaans & Katholieke Kerkmuziek aan het
Conservatorium van Amsterdam sinds 1990. Vanaf 1986 werkt Richard voor het Bisdom
Rotterdam als medewerker Liturgie & Kerkmuziek en sinds 2015 als diocesaan referent
voor Kerk, Interieur en Kerkelijk Kunst.
Voor zijn buitengewoon grote verdiensten voor de Nederlandse katholieke kerkmuziek is
Richard daarom onderscheiden met het Ereteken voor Bijzondere Verdiensten van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
Richard kreeg van de parochiekern St. Laurentius de Laurentiuspenning uitgereikt door
de locatie-referent Dirk Gudde die hem uitgebreid toesprak.
Voor Richard’s vrouw Yvonne en zijn dochter Esmée waren er uiteraard bloemen.
Wij feliciteren Richard van harte met dit mooie jubileum en de drie onderscheidingen die
hij mocht ontvangen.
Zangdag repertoire NJKF Rijsbergen 2020
Op 16 februari organiseert Code-Music een zangdag met presentatie van de liederen
voor het Nationaal Jongerenkoren Festival 2020. Met in elk geval twee nieuwe
composities. Alles rond het festivalthema 'Let the sun shine.'
Locatie: H.Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda.
Inschrijven via https://forms.gle/pV5jm5Uy67dhAzhq9.
De zangdag staat open voor alle geïnteresseerde koren, dus ook als je niet meedoet aan
het festival, of als je lid bent van een middenkoor: welkom!
Zangdag Zingen van binnenuit - 28 november 2019
Op zaterdag 1 februari 2020 om 13.30 uur organiseren
de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) en Berne
Media | uitgeverij abdij van berne een zangdag voor
dirigenten, zangers en toetsenisten met als uitgangspunt
het onlangs verschenen boek Zingen van binnenuit, een
wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en koren,
geschreven door Hein Vrijdag.
Zingen van binnenuit
Uit liturgische gezangen halen wat erin zit en dat tot bloei
brengen. Ontdekken wat elk element te zeggen heeft:
tekst, melodie, ritme, tempo, harmonie, dynamiek,
beelden in tekst en muziek. Dat beoogt Zingen van
binnenuit. Zingen van binnenuit is een eenvoudig en
boeiend proces, haalbaar voor elke dirigent, cantor of
zanger. Eenvoudig, omdat het niets anders doet dan
opdelven wat een gezang zelf aanreikt en dat
zingenderwijs tot expressie brengen. Boeiend, omdat koorleden in de tekst elementen
vinden waar ze lang overheen hebben gelezen. Nu pas zien ze de samenhang tussen
woorden en melodie, proeven ze de harmonie, de werking van het ritme, het tempo, de
dynamiek.
Programma:
13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur Welkom en introductie zingen van binnenuit door Hein Vrijdag
14.14-15.15 uur Workshops o.l.v. Hein Vrijdag, Jeroen Felix en Hanneke van der Grinten
15.30-16.00 uur Viering
16.00-17.00 uur Borrel en napraten in het proeflokaal van de Abdij, gelegen naast
boekhandel Berne, die ook geopend is.
Datum: zaterdag 1 februari 2020 Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AC
Heeswijk
Entree: Vrij, vooraf aanmelden per e-mail op kisg@bisdomdenbosch.nl.
Meer informatie: www.berneboek.com en kisg.nl.
Vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk
De Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zingt op zondag 22
december 2019 om 16.30 u Nederlandse vespers van Gerard Lesscher pr.
en op zondag 5 januari 2020 om 16.30 u de gregoriaanse vespers van
Openbaring van de Heer (Driekoningen).
Zie verder: www.nederlandsgraduale.nl.

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 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 A-jaar
De liturgische kalender van het A-jaar (van Advent 2019 t/m Christus Koning 2020) is te
downloaden:
Liturgische kalender van het A-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.

12 januari 2020
Kamermuziekconcert Andriessen en Strategier - Sociëteit Vereeniging Haarlem, Haarlem

https://www.andriessendeklerkstichting.nl
18 januari
Diocesane Scratchdag - Capelle a/d IJssel

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam
2 februari
Zangdag Zingen van binnenuit - Abdij Van Berne, Heeswijk

kisg@bisdomdenbosch.nl
15 februari
Regionale impulsdag Vereniging voor Latijnse Liturgie - Zalencentrum Sint Nyk, Nicolaasga

activiteiten@latijnseliturgie.nl

16 februari
Zangdag repertoire NJKF Rijsbergen 2020 - H. Jospehkerk, Gouda

https://www.code-music.nl/
1 - 8 - 15 - 22 - 28 maart
Nederlandse vespers in de Veertigdagentijd - St. Adrianuskerk, Naaldwijk

http://www.nederlandsgraduale.nl/
16 mei
Organistendag - St. Franciscuskerk, Wolvega

l.winter@bisdomgl.nl
25 april
Zangdag Centrum Gregoriaans - Abdij van O.L.V van het H. Hart, Westmalle

https://centrumdrongen.weebly.com/
6-7 juni
Nationaal Jongerenkorenfestival - Rijsbergen

www.korenfestivalrijsbergen.nl
27 juni
Kerkmuziekdag - St.Catharinakerk, Eindhoven

secretariaat@sgv-roermond.nl
20-25 juli
Zomercursus Gregoriaans 2020 - Woodbrooke, Barchem

www.gregoriaans-platform.nl.

Vacatures
Er is op dit moment 3 vacatures in het bisdom Rotterdam:
dirigent/pianist te Schipluiden
pianist/dirigent te Bergschenhoek
kerkmusicus I 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 2019
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 65 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat !
RK Parochie Pax Christi, H. Hippolytus, Kamerik - Sint Hippolytuskoor
J.G. van Beek

aanvullend insigne

60

J.A. Vernooij

erediploma

25

RK Parochie St. Jan de Doper, H. Willibrord, Bodegraven - St. Caecilia Herenkoor
N.T.J. Bot

eremedaille in goud

40

J.Th.M. Kaptein

eremedaille in brons

12,5

P.J.M. van Velzen

aanvullend insigne

65

RK Parochie H. Franciscus, H. Petrus' Banden, Roelofarendsveen - Emanuelkoor
Mevr. H.G. van der Meer-van Berkel

eremedaille in zilver

25

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, St. Jan's Onthoofding, Zoeterwoude - Sint Caecilia
Mevr. S.A. van der Krogt

eremedaille in goud

40

J.W.M. van der Salm

eremedaille in zilver

25

RK Parochie H. Augustinus, H. Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten - Laurentiuskoor

R.E.O.A. Bot

eremedaille in goud

40

dir/org

RK Parochie Sint Maarten, Noordwijkerhout - Gemengd Koor Sancta Maria
mevr. A.M.Th. Duivenvoorden-van der Zalm

eremedaille in goud

40

mevr. A.C.M. Hogervorst-Philips

aanvullend insigne

50

mevr. A.J.M. B. ten Hoope-de Groot

aanvullend insigne

50

RK Parochie Sint Andreas, Kwintsheul - Andreaskoor
mevr. J.H.M. Holierhoek

eremedaille in goud

40

RK Parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag - Dameskoor St. Agnes
mevr. H.M. Ledderhof

eremedaille in zilver

25

RK Parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen, Rozenburg - H. Jozefkoor
mevr. E.W.J. Muijtjens-Baggen

aanvullend insigne

50

RK Geloofsgemeenschap H. Gabriël van de Bedroefde Maagd, Haastrecht - St. Gabrielkoor
J.A.J. Vreeswijk

aanvullend insigne

55

L.J. Maijenburg

aanvullend insigne

50

RK Parochie Maria Sterre der Zee, H. Jacobus de Meerdere, Den Haag - Cantemus Domino
A.D.A. Vedder

eremedaille zilver

25

mevr. Y. Krechting-Verstraten

eremedaille zilver

25

mevr. M.L. Roessen-van Paassen

eremedaille goud

40

mevr. Th.H.M. van den Berg-van Zeijl

eremedaille zilver

25

mevr. A.C. Debets

eremedaille zilver

25

RK Parochie H. Adrianus, Naaldwijk - Manna

RK Parochie Sint Maarten en Trinitas, Leidschendam/Voorburg - Parochiekoor Sint Maarten
R.A.J. Croes

eremedaille goud

40

A.J.E.M. Sloot

eremedaille goud

40

mevr. M.C. Schippers-Clavel

eremedaille goud

40

RK Parochie H. Ursula, Maria van Jesse, Delft - Deo Sacrum
A.F. van Mourik

eremedaille brons

12,5

mevr. D.M. de Jong

eremedaille zilver

25

mevr. A.C.M. Vis

eremedaille zilver

25

eremedaille
goud+aanvullend
insigne

50

RK Parochie St. Jan de Doper, Gouda mevr. J.A.G. Reiding

organist

RK Parochie H. Clara, HH. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - Cantorij De Drie Aren
C.M. Zevenhoven

eremedaille goud

40

mevr. E.W. Kelder-Voskuilen

eremedaille goud

40

mevr. G.J. Sanders-Lenting

eremedaille goud

40

RK Parochie St. Jan de Doper, Gouda - Antoniuskoor
mevr. J.S.M. Happel-Dries

eremedaille zilver

25

Federatie Franciscus tussen duin en tuin, St. Adrianus, Naaldwijk - Cantemus Domino
mevr. C.H. Krijger-Bentvelzen

eremedaille zilver

25

N.C. van Marrewijk

eremedaille goud

40

J.P. Straver

aanvullend insigne

50

L.A. van der Werf

aanvullend insigne

50

Federatie H. Franciscus en Clara, O.L.V. Hemelvaart, Nieuwkoop - Allegro
mevr. Th.C.M. Balvert-de Jong

eremedaille goud

40

mevr. H.C.M. van der Hoorn-Droog

eremedaille goud

40

mevr. J.P.Th.M. van Tol-Voorn

eremedaille goud

40

RK Parochie H. Drie-eenheid, Vianen - RK Dames- en herenkoor St. Caecilia

G.A. Peek

eremedaille goud

40

J.P. Kemp

aanvullend insigne

50

RK Parochie Sint Elisabeth, Wateringen - Jubilate Deo (v/h Soli Deo Gloria)
mevr. M.J. Alleblas-van Veen

eremedaille goud

40

mevr. J.M.A. van der Maarel

eremedaille goud

40

N.Th. Duynisveld

eremedaille zilver

25

P.F.M. Onings

aanvullend insigne

50

RK Parochie Pax Christi, St. Franciscus van Assisi, Oudewater - St. Caecilia
mevr. C. Spruit-de Bruijn

eremedaille zilver

25

mevr. A.G. Looman-Streng

eremedaille zilver

25

RK Parochie St. Maarten, St. Pancratius, Sassenheim - RK Gemengd Koor St. Pancratius
C.J.J. Jonkman

aanvullend insigne

50

RK Parochie H. Theresia van Avila, Dordrecht - Emmanuelkoor
Mevr. J.M. Roggekamp-van der Zijden

aanvullend insigne

50

mevr. E.MW. Van Boxel-Marcelissen

aanvullend insigne

50

mevr. J.D. Vink

aanvullend insigne

50

RK Parochie Sint Maarten, St. Jeroen, Noordwijk - RK Gemengd Koor St. Jeroen
mevr. A.Th. Verhart

eremedaille goud

40

mevr. M.C. Caspers

eremedaille zilver

25

mevr. J.M. van Eeden-van der Meule

eremedaille zilver

25

mevr. M.B. Verhoef-van den Brom

erediploma

45

mevr. G.H. de Vries-Zijl

eremedaille zilver

25

RK Parochie Trinitas, Leidschendam - Con Amore

Meerdere parochies, Den Haag - Lit. koor Cantate Domino
M.C.M. Grootscholten

aanvullend insigne

50

RK Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk - Zangkoor Deo Sacrum
A.M.A. de Bruijn

eremedaille zilver

25

mevr. M.C.Th. De Vreede-van Kester

eremedaille goud

40

A.G.M. van Dijk

aanvullend insigne

60

P.A.M. de Vreede

aanvullend insigne

60

RK Parochie H. Bonifatius, Rijswijk - Resonet in Laudibus
mevr. C.M. van der Schoot-Torey

eremedaille in goud

40

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden - Hartebrugkoor
G. Koren

eremedaille in goud

40

RK Parochie Sint Maarten, St. Jeroen en Maria ter Zee, Noordwijk - Maria ter Zeekoor
Th.A.M. Mooijenkind

aanvullend insigne

50

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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