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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
Wat heeft de Coronacrisis ons leven ingrijpend veranderd! Wie had gedacht dat we dit
jaar de Goede Week, Pasen en inmiddels de Paastijd zouden vieren zonder directe
deelname aan de vieringen en zonder onze koren in de eredienst, terwijl we zo graag en
zo vanzelfsprekend de lof Gods zingen en spelen.
Mededelingen
Agenda
Nieuwe aanwinsten
Muziek in de liturgie
Vacatures
Onderscheidingen
Colofon

We hopen dat we allen gezond blijven en gauw onze rol in de liturgie weer kunnen
oppakken.
Ben Hillen

Tegemoetkoming kerkmusici die werken op basis van overeenkomst van opdracht
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het bisdom de afgelopen weken veel
signalen van parochies ontvangen met betrekking tot de soms zorgwekkende (financiële)
situatie van kerkmusici, die werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Nu
koorrepetities en publieke liturgievieringen geen doorgang vinden, is er voor deze
kerkmusici minder of geen werk. Kerkmusici die werken op basis van een overeenkomst
van opdracht ontvangen daardoor minder of geen inkomsten en komen in sommige
gevallen onder of net boven bijstandsniveau terecht. Het gaat in veel gevallen om
kerkmusici die al jaren in de R.-K. Kerk actief zijn en waarmee parochies zich verbonden
voelen. We willen deze kerkmusici niet in de kou laten staan. In het kader van
barmhartigheid vraagt het bisdom de parochies om, eventueel samen met de pci, in
gesprek te gaan met hun kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens
gederfde inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici
kunnen voorzien in hun levensonderhoud.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen
twee ‘soorten’ kerkmusici:
• kerkmusici met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, ook
degenen met een 0-uren-arbeidsovereenkomst. Zie hiervoor onder ‘Werknemers met
een 0-urencontract';
• kerkmusici met een overeenkomst van opdracht.
Voor kerkmusici die werken op basis van een overeenkomst van opdracht geldt als
hoofdregel: geen werk, geen vergoeding, tenzij een urengarantie is afgesproken. Het
belangrijkste verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van
opdracht is dat bij de laatste variant het niet werken voor rekening van de kerkmusici
komt. De parochie heeft geen betalingsplicht bij ziekte, vakantie of het niet kunnen
werken vanwege, in dit geval, corona.
Voor deze tweede groep kerkmusici vraagt het bisdom de parochies een
tegemoetkoming aan te bieden voor de duur van drie maanden. Als richtlijn geldt een
tegemoetkoming voor de uren waarvoor de kerkmusicus onder normale omstandigheden
ingeroosterd was, minus de uren dat de kerkmusicus alsnog werkt in verband met een
uitvaart of streaming van een liturgieviering e.d. Een en ander blijft maatwerk en is
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de betreffende kerkmusicus.
Tegemoetkoming is alleen wenselijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• de overeenkomst van opdracht tussen de parochie en de kerkmusicus is schriftelijk
vastgelegd én goedgekeurd door de Belastingdienst of overeenkomstig een door de
Belastingdienst goedgekeurd model;
• de kerkmusicus is als zodanig ingeschreven bij de KvK;

• de afspraken tussen de parochie en de kerkmusicus over de tegemoetkoming
worden in een addendum vastgelegd. Het addendum behoeft de goedkeuring van
Bisdom Rotterdam.
Parochies die een tegemoetkoming willen aanbieden dienen zich te melden bij mr.
Marieke Wijnbeld, zodat zij het addendum kan opstellen:
m.wijnbeld@bisdomrotterdam.nl
Werknemers met een 0-urencontract
Werknemers met een arbeidsovereenkomst moeten op grond van het arbeidsrecht
doorbetaald worden, ook als niet gewerkt wordt. Dit geldt zowel voor de
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd én in sommige gevallen ook
voor werknemers die werken op basis van een 0-urencontract. Voor die laatste groep
speelt een bijzonderheid. We hebben hier namelijk te maken met een rechtsvermoeden
van arbeidsomvang. Voor werknemers met een 0-urencontract die langer dan drie
maanden in dienst zijn, wordt gekeken naar de gemiddelde arbeidsduur in de
voorafgaande periode van drie maanden. De parochie zal in dat geval het loon
doorbetalen behorend bij die gemiddelde arbeidsomvang.
Bron: Nieuwsbrief Economaat van het Bisdom Rotterdam april 2020, nr.26

Rens Tienstra gepromoveerd
Op 31 januari jl. promoveerde Rens Tienstra tot doctor in
de muziekwetenschap aan de Folkwang-universiteit te
Essen-Werden (D) op het proefschrift 'Melodic Variation in
Northern Low Countries Chant Manuscripts (1150-1600)'.
Tienstra onderzocht alle mogelijke typen melodische variatie
in het gregoriaans zoals opgetekend in de Laaglandse
handschriften van boven de rivieren. Het onderzoek bracht
inzicht in de typen melodische variatie, hun ontwikkeling,
hun samenhang en mogelijke toe- en afschrijvingen van
handschriften op basis van melodische variatie.
Rens Tienstra is tweede dirigent in de kathedrale basiliek
Sint Bavo in Haarlem en koorleider van Cappella pro
Cantibus, de Schola Gregoriana Noordwijk. Hij studeerde
achtereenvolgens Orkestdirectie, Compositie en Kerkmuziek aan het Conservatorium
van Amsterdam, studeerde in 2013 af als Master of Music met een onderzoek naar de
relaties tussen gregoriaans en hedendaagse compositie.

Ton van Eck Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Op vrijdag 25 april 2020 is door de burgemeester van
Leidschendam-Voorburg Klaas Tigelaar bekendgemaakt
dat dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck uit Voorburg (72) is
onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van Eck spant zich op uitmuntende wijze vrijwillig
in voor de muziekwereld. Hij heeft verschillende
semiprofessionele strijkersensembles opgericht. Hij
specialiseerde zich in de orgelbouw van de 19e- en 20e
eeuw, waarover hij diverse artikelen en monografieën in
(inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde
historische orgels schreef. Diverse gecomponeerde
muziekstukken van zijn hand zijn met meerdere
(internationale) prijzen bekroond. Daarnaast is hij
gecertificeerd orgeladviseur van het College van Orgeladviseurs Nederland en is hij
toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem.
Ton van Eck is sinds 1999 titulair-organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in
Haarlem en was daarvoor sinds 1969 organist in de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat
in Den Haag. Hij is voorzitter van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging
(KDOV). Wij feliciteren Ton van harte met deze eervolle onderscheiding.

Uw koor in de nieuwsbrief
De redactie stelt het nog steeds 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

Nieuw ereteken NSGV: de Sculptuur
De NSGV heeft een nieuw ereteken toegevoegd
aan haar stelsel met onderscheidingen: de
‘Sculptuur’. Deze weegt 0,6 kg, is 20 cm hoog en
2 cm breed en is gemaakt van hoogwaardig
kunststof waarop aan de onderzijde een tekst
kan worden gegraveerd.
Ontwerp
Het ontwerp is afgeleid van een deel van het
logo van de NSGV (zie logo NSGV boven aan
deze brief), het oor en de geluidsgolven. De geluidsgolven zijn symbool voor de stem van
de heilige Geest, het oor symbool zowel voor het oor van paus Gregorius die de stem
van de heilige Geest in zijn oor hoorde fluisteren, als het mission statement van de
NSGV: “Wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken” (citaat
Mattheüs 10,24-3) een verwijzing naar de taak die iedere kerkmusicus vervult in de
liturgie: verkondiging van zijn religieuze inspiratie via de kerkmuziek.
Doel: koorjubilea en individuele personen
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV dat ontworpen is op verzoek van
diverse diocesane afdelingen. Voor het vieren van koorjubilea had de NSGV geen apart
ereteken. Met de sculptuur wordt daarin nu voorzien. Omdat de sculptuur verder geen
tekst bevat is deze ook bruikbaar voor andere aangelegenheden dan koorjubilea, zoals
voor dirigenten of organisten of koorleden, die in de ogen van de aanvrager een
bijzondere verdienste hebben ten aanzien van de plaatselijke of regionale
kerkmuziekpraktijk en op het moment van aanvraag niet in aanmerking komen voor de
bestaande onderscheidingen.
Kosten
Een sculptuur wordt verkocht voor € 65,00 (exclusief portokosten en graveren).
De kosten voor het eventueel graveren van de sculptuur door de aanvrager is afhankelijk
van plaatselijke ondernemers. Een indicatie ter informatie, het graveren van een koor
naam en twee jaartallen kost ongeveer € 50,00. De prijs is uiteindelijk afhankelijk van het
aantal te graveren letters. Het aanvraagformulier op www.nsgv.nl is uitgebreid met deze
onderscheiding.

Scratchdag Christoffelmis drukbezocht - veel animo voor Christoffelmis in
‘Rutter-stijl’

Tijdens de drukbezochte scratchdag in de St. Paulus Bekeringkerk studeerden meer dan
130 deelnemers de nieuwe Christoffelmis in onder leiding van Marc Schaap,
medewerker kerkmuziek van het bisdom Rotterdam. Dirigenten van diverse koren en
veel van hun koorleden waren op zaterdag 18 januari naar Capelle aan den IJssel
gekomen om te ontdekken of de nieuw geschreven mis van Aart de Kort ook geschikt is
om te zingen met hun eigen koor. Naast een impuls voor liturgisch repertoire was de
scratchdag een mooi moment voor de musici om elkaar te ontmoeten en samen te
zingen met een kerk vol geschoolde stemmen.

“Het is heel fijn dat we nu een nieuwe Nederlandstalige mis hebben”, zegt Marc Schaap
bij de introductie van de scratchdag. “Er zijn veel Nederlandstalige missen geschreven,
maar de kwaliteit en de moeilijkheidsgraad lopen erg uiteen. We zijn heel blij dat we nu
een mis hebben die we u kunnen aanreiken. Het is niet te moeilijk en ook niet te hoog
voor de sopranen.”
“Rutter is een bekende Engelse componist met zeer welluidende muziek die erg populair
is voor veel mensen. Zijn stijl is romantiserend en kent verrassende akkoordwisselingen.”
Vanuit de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging voor katholieke liturgische muziek
(NSGV) werd Aart de Kort gevraagd om nieuwe muziek te schrijven voor de vaste
gezangen van de mis, geïnspireerd op het werk van John Rutter. Marc Schaap: “Rutter
is een bekende Engelse componist met zeer welluidende muziek die erg populair is voor
veel mensen. Zijn stijl is romantiserend en kent verrassende akkoordwisselingen.”
“Voor mij is het zo dat ‘John Rutter’ synoniem staat voor een bepaald soort muziek”, licht
Aart de Kort toe over de Christoffelmis. “John Rutter heeft altijd met een been in de
kerkmuziek gestaan en met een been in andere muzieksoorten. Denk bijvoorbeeld aan
popmuziek en lichte muziek als musical en jazz. Al die invloeden hoor je terug in zijn
composities. Bovendien heeft Rutter de muziek van Gabriel Fauré bestudeerd. Deze
beroemde Franse componist was heel goed in het schrijven van prachtige, vloeiende
melodieën. Dat hoor je in Rutters werk ook terug, evenals de volksmuziek uit Engeland,
Wales en Schotland die speciale toonsoorten en ritmes kent.”
Deelnemer Jan van der Knaap is dirigent van het dameskoor in Schipluiden en herkent
Rutter wel in de nieuwe Christoffelmis: “Ik herken het hier en daar in het tussenspel. De
Engelse kerkmuziek heeft mooie composities vind ik. Deze Christoffelmis had ik al eens
beluisterd via de televisie toen het door de Kathedrale Cantorij werd gezongen in de
mediaviering vanuit Roelofarendsveen in december. De muziek is anders dan we
gewend zijn om te zingen met mijn dameskoor, maar ik sta altijd open voor nieuwe
dingen.”
Zoals dat hoort bij een scratchdag beginnen deelnemers ‘from scratch’, oftewel ‘met
niets’. Er wordt van hen geen voorkennis van het muziekstuk verondersteld. Ieder krijgt
bij de deur een koorpartituur in handen en wordt gevraagd bij de eigen stemgroep plaats
te nemen. Zo ontstaat een groot blok sopranen, alten, tenoren en bassen. De
Kathedrale Laurentius & Elisabeth Cantorij helpt de stemgroepen met instuderen. Als
dan het eerste gezang is ingestudeerd, klinkt het ‘Heer, ontferm U’ al vierstemmig door
de kerk. De vele geschoolde deelnemers zorgen samen voor een mooie volle koorklank.
“Het ‘Heer, ontferm U’ vond ik heel leuk”, zegt Judith Vrijenhoek, dirigente van het
middenkoor In Between uit Alphen aan den Rijn. Ze heeft een van haar koorleden naar
de scratchdag meegenomen om samen te kijken of de Christoffelmis iets is voor hun
koor. “We hebben niet zo veel complete missen die passend zijn voor een middenkoor”,
vertelt Judith. “Het tweede lied, het ‘Eer aan God’, vraagt wel om een actieve volkszang
en dat hebben wij in onze kerk wat minder. Wij zingen met het koor wel al werken van
Rutter. Wat me daarin aanspreekt? De muziek klinkt heel logisch en toch zit er altijd een
verborgen grapje in.”

"We hopen dat de scratchdag een impuls mag zijn voor koren in het bisdom Rotterdam
om de mis in te studeren en te zingen in de liturgie.”
Bron: Nieuws van bisdomrotterdam.nl; donderdag 30 januari 2020

Nieuwsbrief Amici Cantus Gregoriani
De Amici Cantus Gregoriani (ACG) ‘vrienden van de gregoriaanse zang’ heeft in 2019
een nieuwe website geopend: www.gregoriaans-platform.nl. De Amici wil hiermee een
platform bieden om het contact tussen gregoriaanse schola’s beter mogelijk te maken.
De website biedt een overzicht van alle schola’s die ons land rijk is. Alle gregoriaanse
evenementen zoals workshops, cursussen, getijdenvieringen, concerten en uitvoeringen
zijn opgenomen in de agenda.
Om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op het gebied van gregoriaans kunt u
zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief van de Amici met een mail aan:
info@gregoriaans-platform.nl.

Jubileum 'Resonet in laudibus' Rijswijk

Foto: Henk Bouwman

Op zondag 1 november 1959 zong een jonge groep heren voor het eerst de
gregoriaanse gezangen van Allerheiligen in een noodkerk toegewijd aan de H.
Bernadette in een nieuwbouwwijk in Rijswijk. De heren hebben dat daarna wekelijks
gedaan. En samen met een dameskoor dat al begonnen was om onder leiding van de
bouwpastoor Frans Bank, broer van muziekuitgeefster Annie en musicoloog Jan Bank,
de rouw en trouw te zingen, vormden zij kort daarna het Gemengd Kerkkoor Resonet in
Laudibus onder leiding van het jonge hoofd der lagere school, Joop van Dijk..

Foto: Henk Bouwman

Resonet in Laudibus vierde het 60-jarig bestaan in een viering op 24 november 2019,
Christus Koning van het Heelal, de datum dichtbij St. Caecilia. Van de heren die destijds

zongen leeft overigens niemand meer. Samen met het Middenkoor Barina werd in de
kerk van HH. Benedictus en Bernadette de Mis voor de Vrede van de Rijswijkse
componist Joop Schouten (1904-1983) gezongen. Een mis die Resonet in de vele jaren
van zijn bestaan vaak had gezongen, maar
de laatste jaren vanwege de hoge zetting
niet meer. Maar Barina heeft de mis
ingestudeerd en samen met Resonet nu
uitgevoerd onder leiding van hun beider
dirigent Hans Speetjens, landelijk secretaris
van de Nederlandse SintGregoriusvereniging. Organist was George
Willegers.
Foto: Henk Bouwman

Sculptuur
Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Resonet in Laudibus werd door Hans
Speetjens een sculptuur overhandigd aan koor en kerkgemeenschap. Deze sculptuur is
een nieuw ereteken van de NSGV zoals beschreven in bovenstaand artikel.

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.

Onder groot voorbehoud i.v.m. de huidige Coronacrisis publiceren we hier de agenda
voor de periode vanaf 1 juni 2020.
6-7 juni 2020
Nationaal Jongerenkorenfestival - Rijsbergen

www.korenfestivalrijsbergen.nl
6 juni 2020
De Kathedraal (3) - Domkerk, Utrecht

http://www.domkerk.nl/nl/muziek
20 juni 2020
De Kathedraal (4) - Domkerk, Utrecht

http://www.domkerk.nl/nl/muziek
27 juni 2020
De Kathedraal (5) - Domkerk, Utrecht

http://www.domkerk.nl/nl/muziek
27 juni 2020
Dag van de kerkmuziek - St.Catharinakerk, Eindhoven

secretariaat@sgv-roermond.nl
6-11 juli 2020
Kurt Thomascursus - Utrechts Conservatorium

https://www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus.htm
13-17 juli 2020
Zomerweek Zin in zingen - Dominanenklooster, Huissen

https://www.kloosterhuissen.nl
21-24 juli 2020
Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2020 - Bovendonk, Hoeven

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweken/werkweek-liturgie-en-kerkmuziek
25-31 juli 2020
70ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Bovendonk, Hoeven

www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
11-15 augustus 2020
Internationale Zomeracademie - Alden Biesen (B)

http://www.organum-aldenbiesen.be/
28 augustus - 6 september 2020
--gecancelled-- Festival Oude Muziek 2020 - Utrecht

https://oudemuziek.nl/
17-20 september 2020
Musica Sacra Maastricht 2020 - Maastricht

https://www.musicasacramaastricht.nl
17 oktober 2020
Kerkmuziekdag - St. Franciscyuskerk, Franeker

l.winter@bisdomgl.nl
17 oktober 2020
Dag van het Gregoriaans - Pieterskerk, Utrecht

https://www.gregoriaans-platform.nl/event/dag-van-het-gregoriaans-2020/
24 oktober 2020
Zangdag Centrum Gregoriaans - Abdij van O.L.V van het H. Hart, Westmalle

https://centrumdrongen.weebly.com/

Vacatures
Er is op dit moment geen gemelde vacatures in het bisdom Rotterdam.
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
Januari, februari, maart 2020
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 9 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd !

RK Parochie H. Maria, H. Lambertus, Rotterdam - Parochieel Zangkoor Sint Gregorius
Mevr. W.S.A. Barron

eremedaille in brons

12,5

RK Parochie H. Drie-eenheid, Vianen - RK Herenkoor
G.H. Claassen

eremedaille in goud

40

RK Parochie H. Franciscus, H. Bavo, Oud Ade - Dameskoor Rijpwetering/Oud Ade
mevr. E.C. van der Geest-van der Geest

aanvullend insigne

50

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden - Lam Godskoor
mevr. C.A. Wernars

aanvullend insigne

50

H.J. van Wijk

eremedaille in zilver

25

RK Parochie HH. Martelaren van Gorcum, De Lier - St. Caecilia
L.G. van Uffelen

eremedaille in goud

40

mevr. C.A.M. Vijverberg-Verbeek

eremedaille in zilver

25

mevr. J.M.L. Koene-van Steekelenburg

eremedaille in zilver

25

RK Parochie De Vier Evangelisten, Den Haag - Deo Sacrum
P.J.A. Visser

eremedaille in goud

40

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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