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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Hierbij treft u aan de eerste rondzendbrief van 2022.

Het bestuur van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius in het
bisdom Rotterdam wenst u Zalig Pasen ! 

Ben Hillen

Krönungsmesse met Pasen in de Maria van Jessekerk te Delft
Met Pasen op zondag 17 april 2022 zingt het koor Deo Sacrum o.l.v. Petra Veenswijk
Mozart’s Krönungmesse met orkestbegeleiding en zangsolisten Cora Peeters (sopraan),
Hester Hazelaar (alt), Andre Betsema (tenor) en Jaap Meijer (bas) in de Maria van
Jessekerk, Burgwal 20 te Delft.

Mozart componeerde de Krönungsmesse in 1779 voor de Paaszondag. De Mis werd voor
het eerst uitgevoerd in de Dom van Salzburg in 1791 bij de kroning van Keizer Leopold II,
waardoor het de “Krönungmesse” is gaan heten. Tevens zijn te horen het Ave Verum en
het feestelijke motet van Franck: Psalm 150 met aan het einde van de viering het
Hallelujah uit de Messiah van Händel. 

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwsbrief-rotterdam
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Celebrant in deze feestelijke viering is pastor Eli Stok . De viering begint om 11.15 u. Er is
geen toegangsprijs, wel een collecte.

Op tweede Paasdag maandag 18 april om 15.00 u is er 'Orgelmuziek geïnspireerd op
Pasen' door organist Petra Veenswijk eveneens in de Maria van Jessekerk. Voor meer
info.

Droomconcert van Kinderkoor De Vrolijke Noot in Katwijk

Veertig koorleden van kinderkoor De Vrolijke Noot van parochiekern van de H. Joannes
de Doper in Katwijk verrasten vrijdagavond 19 november 2021 in de r.-k kerk de vele
aanwezigen met een anderhalf uur durend concert bij gelegenheid van hun vijftienjarig
jubileum. Gezongen werden veertien liederen in de rubrieken ‘Kerk’ (o.a. ‘De kracht van
Uw liefde’), ‘Musical’ (o.a. ‘Do re mi’) en ‘Pop’ (o.a. ‘Mag ik dan bij jou?’).

Quiz en live stream

Iedereen, in de kerk en ook thuis de livestream volgend, kon met behulp van de mobiele
telefoon ook meedoen met de tien quizvragen die zorgden voor verrassende
ontdekkingen bij alle deelnemers. Wist u dat er in totaal 449 kinderen op dit kinderkoor
hebben gezeten waarvan er 37 een Gouden Duim aan het einde van groep acht hebben
verdiend en zeven keer de Gouden Speld van de Gregoriusvereniging? De gefilmde
felicitaties van parochianen, maar ook van de plebaan van de St. Janskathedraal in Den
Bosch, waren hartverwarmend. Hij gaf dit koor een uniek cadeau, een uitnodiging om in
mei daar te komen zingen als deel van een heerlijk dagje uit.

Terug kijken, luisteren en beleven met al uw zintuigen!

http://www.veenswijkorgel.nl/
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Kon u er niet bij zijn vrijdagavond 19 november? Op de website www.joannesdedoper.nl
bij ‘Uitzending gemist’ en ’19-11-2021’ kunt u het terug bekijken en beluisteren. Daar zijn
in de rubriek ‘Fotogalerij’ ook nog alle foto’s van dit muzikale feestje geplaatst. Dat er nog
maar vele mooie muzikale momenten met De Vrolijke Noot o.l.v. oprichtster en dirigente
Agnes Bol en vaste muzikaal begeleider Niek van der Meij gedeeld mogen worden in en
buiten de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk.

Het koor heeft een Facebookpagina ‘Kinderkoor De Vrolijke Noot’, een website 
www.devrolijkenoot.be en repeteert elke donderdagmiddag bij in de kerk. Iedereen vanaf
groep vier kan lid worden en is welkom.

Het is uniek dat er nog zo’n groot kinderkoor bestaat. Daar zijn we in het Bisdom
Rotterdam heel blij mee!

Jos Siebers 65 jaar dirigent-organist
In de parochie Sint-Maarten in Voorburg vindt
op 1 mei de viering plaats van een bijzonder
jubileum, het 65-jarig jubileum van dirigent-
organist Jos Siebers.
In mei 1957 werd hij officieel in die
dubbelfunctie aangesteld in de Goede Herder
parochie in Voorburg, die in 2008 fuseerde tot
de huidige parochie Sint-Maarten.
Jos is sinds die tijd als dirigent-organist

verbonden aan het parochieel zangkoor, dat nu – na de fusie – het Parochiekoor Sint
Maarten heet en wekelijks de viering in de Martinuskerk in Voorburg verzorgt.

Jos is al 65 jaar in dienst van zijn parochie, die hem dan ook veel dank verschuldigd
voor zijn altijd bijzonder trouwe aanwezigheid en altijd positieve inzet en inbreng.
Ook in de buurtparochies is hij een graag geziene gast dirigent-organist, waarop nooit
tevergeefs een beroep wordt gedaan.
In de coronatijd is Jos inmiddels (op zijn 80e) een heuse YouTube-er geworden, want
een jaar lang vonden alle repetities online plaats.
Het jubileum wordt gevierd (onder voorbehoud) op zondag 1 mei a.s. met een
eucharistieviering en een concert.

In de viering om 09.30 u zingt het Parochiekoor Sint Maarten – uitgebreid met een
aantal bevriende oud-zangers en met medewerking van de sopraansoliste Demelza van
der Lans en de fluitiste Lisette Offers – o.a. de Messe l’Homme Désarmé van Jan Mul. 
’s Middags is er in de kerk van 14.00 tot ca. 15.30 u een groot jubileumconcert waaraan,
naast het Parochiekoor Sint Maarten, o.a. de sopranen Demelza van der Lans en
Marijke Groenendaal meewerken, alsmede het dameskoor De Vrolijke Noot o.l.v.
Demelza van der Lans. 
Toegangskaarten voor het concert zijn vanaf 2 april voor één euro te koop bij de kerk
(werkdagen 09.30-12.00 u en na de weekendvieringen).

Muziekbibliotheek paus Franciscus
Onlangs heeft Paus Franciscus bijna 2.000 cd's en 19 vinylplaten geschonken aan de
Pauselijke Raad voor Cultuur. Deze privécollectie van Paus Franciscus bestaat, volgens
kardinaal Gianfranco Ravasi, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur,
grotendeels uit klassieke muziek, maar ook: een oud album met de grootste hits van
Edith Piaf; Argentijnse tangomelodieën, vooral van Astor Piazzolla; en een verzameling
van 25 discs van Elvis Presley’s gospelliederen. Kardinaal Ravasi begon meer dan drie
jaar geleden met het beheren van de muziekcollectie van de paus. Het begon toen de
paus hem een paar cd's stuurde, waarin stond dat hij wist hoeveel de kardinaal ook van
muziek hield. De Pauselijke Raad voor Cultuur beschikt over een gedetailleerde
gecatalogiseerde lijst van 1.728 cd's en 19 platenalbums van de paus. 

https://www.joannesdedoper.nl/
http://www.devrolijkenoot.be/
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Hoewel sommige opnames deel uitmaken van de
persoonlijke collectie van de paus, zijn veel opnames
geschenken die de paus in de loop der jaren heeft
ontvangen. Ze bestrijken een breed scala aan genres. De
liefde van paus Franciscus komt voort uit het luisteren naar
operaprogramma op de radio met zijn moeder toen hij nog
een jongen was. Zo bevat de collectie de volledige
verzameling opnamen in het Teatro Colón (hoofdoperahuis)
van Buenos Aires. 

De paus stuurt kardinaal Ravasi regelmatig nieuwe cd’s met
handgeschreven notities met buitengewone, deskundige

opmerkingen over het stuk. Volgens Ravasi kun je zien dat hij aandachtig naar de
muziek luistert. Kardinaal Ravasi verzamelt al het commentaar dat hij te zijner tijd wil
publiceren. Ook wordt onderzocht hoe de pauselijke muziekbibliotheek open kan staan
voor experts, aangezien de collectie een indicatie is van de persoonlijkheid en cultuur
van Paus Franciscus. 
(bron: Culture e Fede – (Cultures and Faith), Pauselijke Raad voor cultuur) 

Verschueren orgel krijgt tweede leven in Kanis (Kamerik)
Op zaterdag 5 maart jl. is het Verschueren orgel uit de
voormalige St. Jan de Doper/O.L.V. Visitatiekerk te
Schiedam officieel overgedragen aan de parochie Pax
Christi, locatie H. Hippolytuskerk, Kanis (Kamerik). De
herbestemming van dit orgel is een geslaagd voorbeeld
van hoe een orgel een tweede leven kan krijgen na
sluiting van een kerkgebouw. 

Het orgel van de kerk van Onze
Lieve Vrouwe Visitatie en de
Heilige Johannes de Doper te
Schiedam werd in deze kerk in
2001 geplaatst door de firma
Slooff. Het was afkomstig uit de
kloosterkapel van de Zusters

Dominicanessen te Volendam, waar het in 1964 door
Verschueren was geplaatst. Het orgel is van het type "Bach" met
een aangepast frontontwerp. 

Het orgel beschikt over 5 registers met aangehangen pedaal.
Orgelmaker Elberts verzorgde de overplaatsing van Schiedam
naar Kanis. 

Het is een wonder hoe het orgel perfect
past op de huidige plaats in de
Hippolytuskerk. Het lijkt of dat het
gebouwd is voor de plaats. Het orgel klinkt
uitstekend in de fraaie akoestiek van deze
kerk. Ondanks de bescheiden omvang
heeft het voldoende draagkracht voor
begeleiding van koor- en volkszang.
Uiteraard blijft het Maarschalkerweerd
orgel op het west doksaal in gebruik voor
literatuurspel en volkszang bij intrede en
slotzang. 
Er is een geluidsopname beschikbaar van de ingebruikname van het orgel op 5 maart
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2022 met het gemengd St. Hippolytuskoor. Op aanvraag kunnen we u deze
toesturen: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.

Notre-Dame Parijs
De Franse president Macron had destijds kort na de brand aangekondigd dat alles in
het werk zou worden gesteld om het monument in 2023, vijf jaar na de brand, te kunnen
heropenen. Door de complexiteit van de werken en bijkomend onderzoek is die
streefdatum inmiddels bijgesteld. Volgens de huidige plannen moet het monument op
uiterlijk 16 april 2024 opnieuw voor de eredienst worden opengesteld. In de aanloop
naar het bezoek van de president werd duidelijk gemaakt dat de kathedraal inmiddels
volledig is geconsolideerd en veilig gemaakt. 

De komende weken starten de restauratiewerken binnen in de kathedraal. Tegelijk zijn
al verschillende werken aan de buitenkanten van de kathedraal gestart, zoals het
kappen van de stenen voor de reconstructie van de bogen van de gewelven in een
steengroeve van de Oise en de restauratie van het grote orgel in werkplaatsen in
Corrèze, Hérault en Vaucluse. Daarnaast wordt ook fors werk gemaakt van de
restauratie van de 22 schilderijen op groot formaat uit de 17de en 18de eeuw in de
kathedraal (met o.m. de zogenaamde 'mays', de grote schilderijen die door de
broederschap van Parijse goudsmeden tussen 1630 en 1707 jaarlijks werden
geschonken) en wordt een 1.000-tal eiken gezaagd in 45 zagerijen, verspreid over heel
Frankrijk. 

Steigers en torenspits 
Volgens de rector van de kathedraal, aartspriester Patrick Chauvet, wordt de komende
maanden ook een tijdelijke vloer gelegd en worden tussen de 300 en 500 ton steigers in
het kerkgebouw geplaatst, onder meer voor de consolidatie van de gewelven en de
heropbouw van de torenspits. Chauvet betwijfelt of de datum van april 2024 volledig
wordt gehaald. Maar eventueel wordt de kathedraal alleen heropend voor de religieuze
vieringen of worden delen van de kerk enkel opengesteld voor aanbidding en bezoek.
Maar zonder enige twijfel valt er ook na 2024 nog veel werk te doen. Ook Christophe-
Charles Rousselot van de Notre-Dame Stichting is ervan overtuigd dat de kathedraal
vanaf 2024 slechts gedeeltelijk toegankelijk zal zijn. Allicht worden alleen het koor en
het transept opnieuw vrijgegeven.
(bron: kerknet.be; 15 april 2022)
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/president-macron-bezoekt-notre-
damekathedraal

Middenkorenfestival in Rijsbergen

mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/president-macron-bezoekt-notre-damekathedraal
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Na een rondreizend leven gaat het Nationaal Middenkorenfestival zich settelen: met
ingang van 2022 is Rijsbergen de plaats waar het
allemaal gaat gebeuren.
Het bestuur van Code-Music is blij dat de organisatie
van het Nationaal Jongerenkoren Festival (NJKF) dat
jaarlijks in Rijsbergen plaatsvindt, nu ook het
Nationaal Middenkorenfestival (NMKF) onder haar
vleugels neemt. 
Al 30 edities bestaat het NJKF. Honderden koren met
samen duizenden jongeren hebben al die jaren

tijdens het festivalweekend gezongen, muziek gemaakt en gefeest in dit Brabantse
dorp. 
Op zaterdag 28 mei zal het NJKF plaatsvinden, op zondag 29 mei het NMKF. Noteer
deze datum in je kooragenda!
Alle middenkoren die bekend zijn bij Code-Music zullen een uitnodiging ontvangen via
de organisatie van het NJKF.

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!

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 december 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

https://nsgv.nl/index.php/gregoriusblad/recente-edities-gregoriusblad/547-gregoriusblad-december-2021
mailto:gregoriusblad@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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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 € 12,50 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:

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.

https://www.nsgv.nl/index.php/service/procedure
mailto:nsgvlandelijk@gmail.com
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
https://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
https://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
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Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 

Liturgische kalender C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar (van Advent 2021 t/m Christus Koning 2022) 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.

25-26 mei 2022
Internationaal Gregoriaans Festival van Watou (B) - Watou (B), Watou (B)
https://www.festivalwatou.be

26-29 mei 
Internationaal Koorfestival CantaRode - Kerkrade, Kerkrade
https://www.cantarode.nl/

28 mei 
Nationaal Jongerenkoren Festival (NJKF) - St. Bavokerk, Rijsbergen
https://www.code-music.nl/

29 mei 
Nationaal Middenkorenfestival (NMKF) - St. Bavokerk, Rijsbergen
https://www.code-music.nl/

11-12 juni 
Nederlands Gregoriaans Festival - Weekend van het Gregoriaans - Sint-Janskathedraal, Den
Bosch
https://www.gregoriaans-platform.nl/nederlands-gregoriaans-festival/

11 juni 
Kerkmuziekdag SGGL - H. Willibrorduskerk, Ter Apel
mailto:l.winter@bisdomgl.nl

25 juni 
Jongenskorenfestival Boys, keep on singing! - Oldenzaal, Oldenzaal
https://boyskeeponsinging.com

27 juni - 1 juli 
Internationale Orgelacademie Alkmaar - Alkmaar, Alkmaar
orgelfestivalholland.nl

3-4 juli 
Zomerfeest van Sint-Maarten - Utrecht, Utrecht
https://hetwondervansintmaarten.nl

16-30 juli 

https://bernemedia.com/wp-content/uploads/2021/06/Liturgische-kalender-2021-2022-_18mei_digitaal.pdf
https://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.festivalwatou.be/
https://www.cantarode.nl/
https://www.code-music.nl/
https://www.code-music.nl/
https://www.gregoriaans-platform.nl/nederlands-gregoriaans-festival/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
https://boyskeeponsinging.com/
https://www.orgelfestivalholland.nl/
https://hetwondervansintmaarten.nl/
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Internationaal Orgelfestival Haarlem - Grote of Sint Bavokerk, Haarlem
https://www.organfestival.nl

26 augustus - 4 september 
Festival Oude Muziek Utrecht - Utrecht, Utrecht
https://oudemuziek.nl/festival/

15-18 september 
Musica Sacra Maastricht - St. Servaasbasiliek, Maastricht
https://www.musicasacramaastricht.nl/

24 september 
Organistendag SGGL - St. Bonifatiuskerk, Leeuwarden
mailto:l.winter@bisdomgl.nl

4-8 oktober 
16de Internationaal César Franckconcours 2022 - Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem
www.cesarfranckconcours.nl

Vacatures
Er is op dit moment 4 vacatures in het bisdom Rotterdam:

    dirigent-organist/pianist te Rijswijk

    dirigent te Leiden

    dirigent te Maassluis

    dirigent te Schoonhoven

Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea

Oktober, november en december 2021
Er zijn in ons bisdom weer vele onderscheidingen (82) uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat !!

H. Machutus, Monster - Laus Deo
Mevr. H.R.M. Otten-Vogels eremedaille in goud 40 k
J.G.J.A. van der Meer eremedaille in goud 40 k
C.J.M. van Ruijven eremedaille in zilver 25 k
J.Th.A. Bruggeling eremedaille in zilver 25 k

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - Kathedrale Cantorij
P. Moons sculptuur

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - Kathedrale Cantorij + IHSE

https://www.organfestival.nl/
https://oudemuziek.nl/festival/
https://www.musicasacramaastricht.nl/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.cesarfranckconcours.nl/
https://www.nsgv.nl/vacatures#VacaturesRotterdam
https://www.nsgv.nl/vacatures#VacaturesRotterdam
https://www.nsgv.nl/vacatures#VacaturesRotterdam
https://www.nsgv.nl/vacatures#VacaturesRotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
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H. Grob sculptuur
J. Nijs sculptuur

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - IHSE
Chr. van der Hoeven sculptuur

HH. Petrus en Paulus, Leiden - Lam Godskoor
Mevr. W.A. Westgeest-v.d. Poel aanvullend insigne 50 k
mevr. L.M.Th. Roman-Plouvier eremedaille in zilver 25 k
mevr. A.H.M. v.d Heijden-Koeman aanvullend insigne 50 k
G.M. Balk eremedaille in zilver 25 k
J.G. Akerboom eremedaille in zilver 25 k

H. Theresia van Avila, Dordrecht - Emmanuelkoor
C.H.M. van Rooijen eremedaille in goud 50 o

H. Adrianus, Naaldwijk - Cantemus Domino
S.P.J.Th. van den Ende aanvullend insigne 50 k
L.W.M. Groenewegen aanvullend insigne 60 k
Mevr. M.B. van Paassen-van Oeffelt eremedaille in zilver 25 k

H. Familie, Puttershoek - St. Petrus
A. Borsboom eremedaille in zilver 25 k
mevr. G. Veltman-Straver eremedaille in goud 40 k

H. Adrianus, Naaldwijk - Manna
mevr. A.J.Th. Bol-van der Scheer eremedaille in zilver 25 k
mevr. A.W.M. Kauffman-van den Berg eremedaille in zilver 25 k

H. Adrianus, Naaldwijk - Cantemus Domino
A.P. van Dijk aanvullend insigne 50 k

H. Andreas, Kwintsheul - Andreaskoor
Mevr. W.M. Broekhuizen eremedaille in zilver 25 k

Sint Maarten, Noordwijk - RK Gemengd Koor St. Jeroen
Mevr. N. van Duin-Barnhoorn eremedaille in zilver 25 k
A.J.M. Koek eremedaille in zilver 25 k
Mevr. C.M.A. v.d Holst-Ruigrok eremedaille in goud 40 k

Sint Maarten, Noordwijk - Gemengd Koor Sancta Maria
C.A.M. Beugelsdijk eremedaille in goud 40 k

H. Willibrordus, H. Hart van Jezus, De Zilk - Parochiekoor H. Hart
Mevr. P.L.M. Ruigrok-Tieleman eremedaille in zilver 25 k
Mevr. H.M. Keijzers-Bakker eremedaille in zilver 25 k

Pax Christi, St. Franciscus van Assisi, Oudewater - St. Caecilia
Mevr. H.P.M. van Zwieten-Verkleij eremedaille in goud 40 k

Christus Koning, St. Willibrord, Bergschenhoek - St. Caecilia
Th. Kloeg eremedaille in goud 40 d/o

H. Nicolaas, Zoetermeer - St. Caeciliakoor
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Mevr. E.M.C. Kneppers eremedaille in goud 40 k

H. Augustinus, H. Joannes de Doper, Katwijk - Cantemus
Mevr. A.J.G. Zonneveld-van Paridon eremedaille in goud 40 k
Mevr. A.M.H.G. van Leeuwen-van Paridon eremedaille in goud 40 k

H. Elisabeth, Wateringen - Jubilate Deo
Mevr. G.M. Arkesteijn-de Vette eremedaille in goud 40 k
Mevr. J.A.P. Schepers-Valentin eremedaille in goud 40 k

St. Jan de Doper, Gouda - Antoniuskoor
Mevr. D.M.F.J. Gelderloos-Kerckhoffs eremedaille in zilver 25 k

Christus Koning, O.L.V. Visitatie, Bleiswijk - Sint Caecilia
Mevr. M.A. Bos-Kouwenhoven eremedaille in zilver 25 k
Mevr. A.M. van der Horst-Kouwenhoven eremedaille in goud 40 k
Mevr. A.M. Kouwenhoven-van Onna eremedaille in goud 40 k

Sint Maarten, H. Pancratius, Sassenheim - RK Gemengd Koor St. Pancratius
J.P.M. Waasdorp aanvullend insigne 50 k
W.W.C. Prins aanvullend insigne 55 k
P. Berg aanvullend insigne 60 k

Sint Maarten, Voorburg - Parochiekoor Sint Maarten
Mevr. J.Th.M. Borsboom-Remmerswaal eremedaille in goud 40 k
Mevr. O.R. van der Capellen-Toney eremedaille in zilver 25 k
Mevr. M.J.T.P. Duijvesteijn-Agterdenbosch eremedaille in goud 40 k
B.J.M. Guldenmundt aanvullend insigne 50 k
Th.J.J. Jungschläger aanvullend insigne 50 k
Mevr. C.J.E. van Kan-Ketelaars eremedaille in goud 40 k
Mevr. Th.G.M. Meershoek-van 't Walderveen eremedaille in zilver 25 k
Mevr. M.Chr. van der Made eremedaille in zilver 25 k

H. Franciscus, Roelofarendsveen - Emanuelkoor
Mevr. J.M. Bakker-Akerboom eremedaille in zilver 25 k
Mevr. A.M.Th. van der Poel-Droogh eremedaille in zilver 25 k
Mevr. M.J. de Jeu-van Veen eremedaille in zilver 25 k

H. Drie-eenheid, Vianen - RK Dameskoor
Mevr. W. Janssen aanvullend insigne 50 k

H. Franciscus, Roelofarendsveen - Cadans
Mevr. C.A.M. Arts eremedaille in brons 12,5 k
Mevr. L.M. van der Zwet-van Harteveld eremedaille in brons 12,5 k
Mevr. M.E. van Berkel-Bakker eremedaille in brons 12,5 k

Maria Sterre der Zee, H. Jacobus de Meerdere, Den Haag - Cantemus Domino
Mevr. M.A.R. Hoefsmit-Lenferink eremedaille in zilver 25 k
Mevr. T. van der Lubbe-Neervoort eremedaille in brons 12,5 k

Trinitasparochie, Leidschendam - Con Amore
L.P.A. van Bohemen erediploma 75 k
G.A.M. van der Voort erediploma 45 k
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mevr. J.Th.G. van Veen-van Leeuwen erediploma 45 k
C.P.Ch.J. Vierling eremedaille in zilver 25 k
C.G.H. Massaar eremedaille in brons 12,5 k

H. Familie, Oude Tonge - St.Cecilia
mevr. L. Sala-Winkels eremedaille in goud 40 d/k

H. Familie, Oude Tonge - St. Cecilia
mevr. M. Rijk-Mathijsen eremedaille in goud 40 k
mevr. M. Both-Lambert aanvullend insigne 50 k

HH. Petrus en Paulus, St. Jan's Onthoofding, Zoeterwoude - St. Caecilia
mevr. Th.M. van Marwijk-Ammerlaan eremedaille in zilver 25 k

HH. Petrus en Paulus, St. Jan's Onthoofding, Zoeterwoude - St. Caecillia
J.C.M. Noordermeer eremedaille in zilver 25 k

Niet verbonden aan een parochie, Den Haag - Liturgisch Koor Cantate Domino
mevr. Th.R.Th. de Backer eremedaille in goud 40 k

H. Theresia van Avila, Dordrecht - Kordaat
P. van Essen eremedaille in

goud+insigne
70 o

H. Gabriël van de Bedroefde Maagd, Haastrecht - Sint Cecilia
mevr. M.C. Boere-van den Brink eremedaille in goud 40 k

H. Bartholomeus, Poeldijk - Deo Sacrum
mevr. K. van der Knaap-Morsch eremedaille in goud 40 k
mevr. A.J.M. van den Berg-Kouwenhoven aanvullend insigne 50 k
mevr. C.W.A. Hilgerson-van Bergenhenegouwen aanvullend insigne 50 k
B. van der Valk eremedaille in goud 40 k

H. Clara, HH. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - De Cantorij
mevr. A.J.G. Hoogeveen-van Egmond aanvullend insigne 50 k
mevr. A.A.M. Dobbe-Koek eremedaille in zilver 25 k

HH. Petrus en Paulus, St. Jans Onthoofding, Zoeterwoude - St. Caecilia
G.J.A. Hilgersom eremedaille in zilver 25 k

De Vier Evangelisten, Den Haag - RK Gemengd Koor Deo Sacrum
R. de Vreugd aanvullend insigne 50 k

H. Franciscus, St. Jan de Doper, Leimuiden - Akkoord
A.J.W. (Amy) de Rijk mijtertje 5 k

Januari, februari en maart 2022
Er zijn in ons bisdom 5 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, gefeliciteerd!!

H. Augustinus, De Goede Herder, Wassenaar - Dameskoor De Goede Herder



/

Mevr. M.A. Metz sculptuur 25 k
Mevr. R.M.G. Jacobs-Kampschreur sculptuur 32 k
Mevr. J.C. Gubbels-Hamer sculptuur 38 k
Mevr. M.M. Tordoir-Kreugel sculptuur 50 k

HH. Petrus en Paulus, Leiden - Hartebrugkoor
J.H.S. Verschuren eremedaille in zilver 25 o

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:
R. Bot, mevr. A. de Jong en B. 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 6 juni 2022.

Uitgave: van het bestuur van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek
Sint-Gregorius (DISG) in het bisdom Rotterdam.
Verschijnt 4- 6 maal per jaar.
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 of via e-
mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.

   © DISG 2022

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


/


