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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Voor u ligt de tweede rondzendbrief van 2021, de laatste voor de zomervakantie.

De een na de andere coronaversoepeling komt er aan. Inmiddels mogen we weer met 12
koorleden in de eredienst zingen. We hopen dat we gauw weer op de vertrouwde manier
met ons allen kunnen zingen en vieren.

Een fijne vakantietijd toegewenst !

Ben Hillen

Zomercursus Gregoriaans 2021 / Summer Course in Gregorian Chant 2021
De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe
samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk
Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans.
Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in
de Kloosterkerk in Den Haag.
De zomercursus gaat definitief door, de deadline voor
inschrijving is vervallen en u kunt zich nog steeds aanmelden !

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten,
muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in
diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen
voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd.
Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale
aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een
concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden
gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten
optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie, aanmelding.
Interview over de cursus met Anthony Zielhorst.

Nieuwe cursusfolder Kerkmuziekopleidingen 2021-2022 verkrijgbaar
Klik hier voor de nieuwe folder 2021-2022 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor
het Bisdom Rotterdam. Er is ook een website Kerkmuziekopleidingen in het Bisdom
Rotterdam.
Plan je eigen leerroute binnen een groot cursusaanbod.

Theo Tetteroo uit Leidschendam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer T.W.J. Tetteroo is al meer dan vijfenveertig jaar lang vrijwillig actief
voor de Trinitas Parochie in het bijzonder voor de H.H. Petrus & Paulus Kerk
in Leidschendam. Onder meer als bestuurslid, secretaris en organist. Hij is
bestuurslid bij de R.K. Begraafplaats St. Agatha en biedt daar een helpende
hand. 
Tevens is hij organist bij de Maria Middelareskerk in Leiden. In 2015 ontving
hij de Gregoriusmedaille vanwege zijn grote muzikale verdiensten.

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwsbrief-rotterdam
https://www.gregoriaans-platform.nl/event/zomercursus-gregoriaans-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=hlAHQEk3t1Q
http://www.nsgv.nl/images/rdam/Folder_cursussen_kerkmuziek_2021_2022.pdf
http://www.kerkmuziekopleidingen.nl/
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Voorafgaand aan Koningsdag kreeg Theo de onderscheiding door de burgemeester
thuis uitgereikt op 26 april 2021.
Wij feliciteren Theo van harte met zijn welverdiende onderscheiding.

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk
De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update
van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In
de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en
mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook
mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten
bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en
uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een
anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel
personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen
(= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten.
Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de
openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden
gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt
geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.
Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid
worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van
een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er
maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen
met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar
gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande
hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in
de update bij het protocol.

Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om
samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de
parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen
ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de
gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie
verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in
tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de
bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Download hier de Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni
2021.

Zeven eeuwen Stabat Mater
Onlangs lanceerde de Stichting Ultimate
Stabat Mater Website een vernieuwde site
rond het thema Stabat Mater. Het is een
gedocumenteerde muzikale reis door 30
landen, langs 300 componisten van 1400 tot
heden met gegevens over componist,
compositie, teksten en vertalingen. Op de
website, met een Nederlandstalig en
Engelstalig deel, zijn de composities te

beluisteren op een eigen YouTube-kanaal. In een blog staat internationaal nieuws over
de composities, uitvoeringen en opnames. Het Nederlandse deel heeft een agenda van
Stabat Mater uitvoeringen in Nederland.
De verzameling is opgezet door Hans van der Velden (1937- 2005) die sinds 1992 hier
aan gewerkt heeft.  Voor meer info: www.stabatmater.info.

Organistendag op zaterdag 18 september 2021 (gewijzigd) in Wolvega

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/06/Update-Protocol-26-juni-2021.docx
http://www.stabatmater.info/
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De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseert op 18 september 2021 weer de jaarlijkse organistendag.
Locatie is de Sint Franciscuskerk te Wolvega. Noteert u de datum alvast!

Kerkmuziekdag op  zaterdag 9 oktober 2021 in Franeker
De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom Groningen-
Leeuwarden organiseert op 9 oktober 2021 de jaarlijkse kerkmuziekdag. Locatie is de
Sint Franciscuskerk in Franeker. Noteert u de datum alvast!

Dag van het Gregoriaans 9 oktober 2021
De Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert in de
Pieterskerk te Utrecht voor de vierde keer de ‘Dag van het
gregoriaans’ voor liefhebbers van de gregoriaanse muziek, ons
oudste muzikale erfgoed in Europa.

Vele eeuwen lang floreerde het gregoriaans in de beslotenheid
van kerken en kloosters. Maar ook toen al gingen af en toe de
deuren open en waren er gelegenheden waarbij de gewone
man of vrouw het gregoriaans op straat kon horen. Pieter
Mannaerts vertelt erover in zijn lezing, waarin magie, rituelen en
processies centraal staan.

Ook in de afgelopen decennia is het gregoriaans zijn eigen weg gegaan. Bij een steeds
verdergaande afbrokkeling van de katholieke kerk vond het zijn weg naar ontelbare
liefhebbers én kenners, die ook buiten de liturgie de schoonheid van het gregoriaans
en daarmee de boodschap van het gezongen Woord Gods wilden blijven horen.
Gregoriaans op het concertpodium, de concertzaal als tijdelijke gebedsruimte.
Ensemble Voces Caelestes brengt een programma dat geïnspireerd is op het werk van
beeldend kunstenares Agnes de Kok. Zij fotografeerde haar tuin en deze foto’s werden
de leidraad voor de keuze van gregoriaanse gezangen, die tijdens het lunchconcert
zullen klinken.

Ook de ACG opent graag haar deuren. Zo worden de gezongen vespers van deze Dag
van het Gregoriaans georganiseerd in samenwerking met het Vlaams initiatief Ad
Vesperas.

Een lezing, een lunchpauzeconcert, een boekentafel waar gregoriaanse boeken
achtergelaten én meegenomen kunnen worden, gezongen vespers, maar ook een
prachtig aanbod aan workshops: de Dag van het Gregoriaans 2021, een buitengewoon
evenement voor liefhebbers en kenners van het gregoriaans.

Programma en workshops

Aanmelden

Liedboekcompendium
Het aantal besprekingen op www.liedboekcompendium.nl
groeit gestaag! In de afgelopen maanden zijn weer dertig
nieuwe liedbesperekingen toegevoegd. Uit de
bezoekersaantallen van de website en uit reacties blijkt dat
het compendium in een behoefte voorziet. Sommigen willen
informatie over het hele lied, anderen alleen over de tekst of
over de melodie. Weer anderen willen een opname horen van
het lied. De redactie van Liedboekcompendium is blij dat het
project goede doorgang vindt dankzij de medewerking van
een flink aantal auteurs die de liederen, gebeden en
gedichten bespreken. 

Gregoriusblad
Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws,
achtergrondinformatie, opinies, muziekbesprekingen, interviews, historische artikelen,
tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan hedendaagse liturgische gezangen,
kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de verschillende kerkelijke tradities, liturgisch-
muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor jongeren en kinderen, gregoriaans.
Tweemaal per jaar ontvangen de abonnees een muziekbijlage (van 32 bladzijden) met
daarin bladmuziek van nieuwe liturgische composities!

https://www.gregoriaans-platform.nl/wp-content/uploads/2021/06/Buitengewoon.pdf
https://www.gregoriaans-platform.nl/product/dag-van-het-gregoriaans-za-06-maart-2021-inclusief-lunch/
http://www.liedboekcompendium.nl/
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Het Gregoriusblad richt zich op kerkmusici, pastores,
liturgisten en allen die op de hoogte willen blijven van
recente ontwikkelingen in de liturgische muziek. Het
Gregoriusblad is een uitgave van Gooi & Sticht in
samenwerking met de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging (NSGV). Bezoek ook eens de
website van het Gregoriusblad, u kunt daar extra
materiaal vinden, audio-muziekvoorbeelden en de
besproken orgels beluisteren. Inkijk in het nummer van
maart 2021.

Voor informatie, abonnementen én losse nummers van
het Gregoriusblad en Muziekbijlagen: NSGV
abonnementen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA

Rotterdam tel. 010 - 281 5171 en e-mail: gregoriusblad@gmail.com.

Van harte aanbevolen voor iedereen die betrokken is bij en op de hoogte wil blijven van
alle recente ontwikkelingen in de liturgische muziek.

Uw koor in deze nieuwsbrief
De redactie stelt 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 open voor nieuwe lezers. U kunt zich
aanmelden via nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

De nieuwe ‘sculptuur’ meerdere keren uitgereikt
De nieuwe sculptuur van de NSGV is inmiddels
'ontdekt' door onze RK-koren en al een aantal
keren uitgereikt aan koren en individuele
personen. De sculptuur is van transparant
plexiglas, 20 cm hoog, 2 cm dik en met de
afbeelding van een oor waarachter geluidsgolven
zichtbaar zijn; oor en geluidsgolven zijn
uitgefreesd. 
De afbeelding in de sculptuur verwijst naar het
oor van paus Gregorius de Grote, die, zoals de

legende ons heeft overgeleverd, door een duif de gregoriaanse melodieën in zijn oor
kreeg ingefluisterd. Ontwerpster Marijke Kamsma is ook verantwoordelijk voor de huisstijl
van de NSGV, waarin naast het oor en de geluidsgolven ook de duif prominent is
afgebeeld. 

De sculptuur is positief ontvangen door de koren; wie de sculptuur zag of zelf uitgereikt
kreeg(!) was enthousiast over het mooie ontwerp van Marijke Kamsma. De sculptuur kan
worden uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of
koorleden met grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden gegraveerd. 
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een (bereikt)
aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi cadeau en een
blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van
waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid.

Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost - afhankelijk van de
hoeveelheid tekst - rond de € 25,00 en wordt indien wenselijk voor de aanvrager
uitgevoerd tegen kostprijs. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Meer informatie via
nsgvlandelijk@gmail.com of telefonisch op 06 361 456 94 (coördinator NSGV).

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk

On-line bestanden kerkmuziek:

https://nsgv.nl/index.php/gregoriusblad/recente-edities-gregoriusblad/529-gregoriusblad-03-2021
mailto:gregoriusblad@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.nsgv.nl/index.php/service/procedure
mailto:nsgvlandelijk@gmail.com


/

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 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 B-jaar
De liturgische kalender van het B-jaar (van Advent 2020 t/m Christus Koning 2021) is te
downloaden:

Liturgische kalender van het B-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.

In verband met de coronacrisis publiceren we in deze nieuwsbrief (nog) geen agenda.

Vacatures
Er zijn op dit moment geen 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

April, mei en juni 2021
Er zijn in ons bisdom 3 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd !!

HH. Petrus en Paulus, Leiden - Schola H. Lodewijk
W.R.Th. Los eremedaille in goud + insigne 50
H.J.M. Buis eremedaille in goud 40

H. Theresia van Avila, Dordrecht - Emmanuelkoor

https://www.nsgvrotterdam.nl/bladmuziek
https://www.nsgvrotterdam.nl/index.php/boeken
https://www.nsgvrotterdam.nl/begeleidingen
https://www.nsgvrotterdam.nl/cd-s
https://www.nsgvrotterdam.nl/lp-s
https://www.nsgvrotterdam.nl/cd-rom
https://www.nsgvrotterdam.nl/dvd
https://www.nsgvrotterdam.nl/muziekcassettes
https://www.nsgvrotterdam.nl/tijdschriften
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
https://bernemedia.com/wp-content/uploads/2021/03/Liturgische-kalender-2020-21_24-feb-2021.pdf
http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
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H.J.N. Hegeman eremedaille in zilver 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

Colofon

Redactie
B. Hillen (redacteur).

Aan dit nummer werkten mee:
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https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-rotterdam
mailto:secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwsbrief-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

