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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ... 

Hierbij treft u de derde rondzendbrief van 2022 aan. 

Ben Hillen

Start nieuwe cursusseizoen kerkmuziekopleidingen
Op de website kerkmuziekopleidingen.nl treft u de nieuwe cursusfolder 2022-2023 aan. Er
zijn korte cursussen van een paar bijeenkomsten en meerjarige opleidingen voor organist
(cursussen op drie niveaus), koordirigent (cursussen op drie niveaus), cantor, koorzanger en
voorganger. Het cursusseizoen loopt van oktober tot juli van elk jaar. Iedereen kan zich
inschrijven als cursist/student. De start is op zaterdag 29 oktober 2022.

Symposium “Spiritualiteit van het zingen & beleid kerkmuziek”op 17 september
2022 in Zoetermeer
m.m.v. prof.dr. Thomas Quartier, theoloog en filosoof en onder andere Theoloog des
Vaderlands en dr. Richard Bot, theoloog en musicus, Karina Makarova, pianiste, Nelma
van Zanen, soliste, Carla Pauw, dwarsfluitiste, Cantemus Domino en Dansgroep. 

Het symposium bestaat uit lezingen afgewisseld met gezangen en dans. Richard Bot
spreekt over de samenhang tussen beleid en liturgische functionaliteit van kerkmuziek.
Waarom is het zo belangrijk dat je in een parochie een liturgisch-muzikaal beleid
formuleert? Welke fundamentele uitgangspunten zijn daarbij in het geding en welke
achtergronden spelen daarbij een rol? Zingen is liturgie, maar welke diepere lagen
worden daarbij aangesproken? Thomas Quartier spreekt over de Spiritualiteit van het
zingen en over psalmen vanuit het Benedictijns perspectief. 

• Datum: zaterdag 17 september 2022 
• Tijd: 13.30-17.00 uur 
• Locatie: H. Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24, Zoetermeer 
• Toegang: gratis 

Aanmelden bij ineke.vooijs@gmail.com o.v.v. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
en het aantal personen. Na aanmelding ontvangt u een toegangsbewijs. Toekenning van
toegangsbewijzen geschiedt in volgorde van ontvangst/ aanmelding.

Scratchdag ‘Commune Psalmen’ 
Diocesane Instelling St. Gregorius op 8 oktober 2022 in Capelle a/d IJssel
Tijdens de scratchdag op zaterdag 8 oktober a.s. maakt u kennis met zeven nieuw
gecomponeerde antwoordpsalmen die worden aangeduid met de term commune psalmen
en twee nieuwe gezangen. De Latijnse term ‘commune’ (lett. gemeenschappelijk), wijst
erop dat deze antwoordpsalmen gezongen kunnen worden op de gemeenschappelijke
zondagen van een specifieke liturgische periode. De refreinen van deze composities zijn

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwsbrief-rotterdam
https://www.kerkmuziekopleidingen.nl/cursussen.php
mailto:ineke.vooijs@gmail.com
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uniform getoonzet voor alle koortypen, zodat het volk altijd kan meezingen, ongeacht welk
koor er zingt. U ontvangt alle koorzettingen op de scratchdag. Naast de commune
psalmen worden ook nog twee nieuwe composities voor algemeen gebruik ingestudeerd. 

• Datum: zaterdag 8 oktober 2022
• Tijd: 10.00 -14.00 uur
• Locatie: St. Paulus’ Bekeringkerk, Merellaan 352, 2903 GM Capelle aan den IJssel 
• Kosten: € 10,- inclusief materiaal, koffie/thee en lunch

Meer informatie en aanmelden:
I. Flyer 'Scratchdag ‘Commune psalmen’ en andere composities' (pdf) 
E. m.schaap@bisdomrotterdam.nl

Erratum
In de vorige nieuwsbrief nummer 2 van juli 2022 in het artikel over het Afscheid van
Louise Hillen zijn een paar kleine fouten geslopen. Federatie H. Augustinus moet zijn
Parochie H. Augustinus; Peter Kouwenhoven moet zijn Pim Kouwenhoven; fotograaf
Gerard van Drimmelen moet zijn Gerard van Dommelen. Onze excuses hiervoor.

Drumstel aangeboden bij opheffing middenkoor "The Young Christian Singers"
Tom Emmerich schreef ons een mail waarin hij vertelde dat zijn koor "The Young Christian
Singers" van de kerk Sint Hildegardis in Rotterdam-Noord binnekort opgeheven zal
worden. Het koor zal ophouden te bestaan op de dag dat het 50-jarig jubileum gevierd zal
worden op zondag 9 oktober aanstaande. In deze laatste en bijzondere viering zal de
bisschop van Rotterdam, mgr. J. van den Hende voorgaan. 

In de achterliggende jaren heeft het koor vele materialen aangeschaft die het mogelijk
maakten om vieringen tekstueel en muzikaal te ondersteunen. Er is een demontabel en
daardoor transportabel podium (goed voor ongeveer 80 personen), een elektrische piano
met orgelmodule en versterker, een professioneel mengpaneel inclusief monitorboxen en
grote boxen op standaard voor geluidsversterking, een compleet drumstel inclusief
vervoerskisten, microfoons, etc. 
Koren die belangstelling hebben voor bovengenoemde middelen kunnen richten tot:
Tom Emmerich, Akkerdistel 21, 3068 NA Rotterdam
tel.  010 - 421 06 22, mob. 06 - 55 47 66 65, mail: t.emmerich@upcmail.nl. 

Website Gregoriusblad
De site gregoriusblad.nl is per 1 juni 2022 in de lucht. Met
gregoriusblad.nl wil de redactie van het Gregoriusblad niet alleen
de zichtbaarheid van het Gregoriusblad vergroten, maar ook een
platform bieden voor informatie die niet of niet via de
driemaandelijkse editie van het Gregoriusblad beschikbaar is. De
nieuwe site biedt naast documentatie van de edities, de
muziekbladen, artikelen, naslag en verwijzingen ook actueel
kerkmuzikaal nieuws en een agenda met kerkmuzikale

evenementen. Uiteraard kunnen nieuwe abonnees zich abonneren op het
Gregoriusblad. Ga eens een kijkje nemen op gregoriusblad.nl !

Dag van het Gregoriaans 2022 op 8 oktober 2022 in Franeker
Vreugde, rouw en strijd, gregoriaans in het hoge noorden.
De jaarlijkse Dag van het Gregoriaans, tot nu toe altijd steevast in Utrecht, gaat op
tournee! Vanaf nu strijken de ACG elk jaar neer in een ander deel van het land, om

https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/hbd8079b8a74df9c7c39e4124efe67959.pdf
mailto:m.schaap@bisdomrotterdam.nl
mailto:t.emmerich@upcmail.nl
https://gregoriusblad.nl/
https://gregoriusblad.nl/
https://gregoriusblad.nl/
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daarmee zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich te verdiepen in het
gregoriaans. We beginnen in het hoge noorden: de Dag van het Gregoriaans 2022
wordt gehouden in de prachtige Martinikerk in Franeker, die dit jaar zijn 600-jarig
bestaan viert. Met workshops op drie niveaus, lezingen, een concert en afsluitende
vespers. Deelname: € 55,- | met lunch: € 65,-. Meer info en aanmelding.

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 meest recente nummer

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.

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.

https://www.gregoriaans-platform.nl/dag-van-het-gregoriaans-2022/
https://gregoriusblad.nl/
https://gregoriusblad.nl/index.php/recente-edities
mailto:gregoriusblad@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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
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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 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.

13 september 2022
Première Sonate "Da pacem Domine" van Hendrik Andriessen - Grote of Sint Bavokerk, Haarlem
https://gregoriusblad.nl/nieuws/sonate-da-pacem-domine-premiere-en-speciale-aanbieding-partituur

15-18 september 2022
Musica Sacra Maastricht - St. Servaasbasiliek, Maastricht
https://www.musicasacramaastricht.nl/

17 september 2022
Uitvoering oratorium “Arnhemsche Psalm” en "Requiem" van Herman Strategier - Musis Sacrum,
Arnhem
https://www.hermanstrategier.nl/agenda/index.html

17 september 2022
Symposium Kerkmuziek - H. Nicolaaskerk, Zoetermeer
mailto:ineke.vooijs@gmail.com

24 september 2022
Organistendag SGGL - St. Bonifatiuskerk, Leeuwarden
mailto:l.winter@bisdomgl.nl

24-25 september 2022
Orgelfestival Eindhoven - St. Catharinakerk (Cathrien), Eindhoven
https://www.muziekindecathrien.nl

24 september 2022
XIe Oecumenisch Liedfestival - Lebuinuskerk, Deventer
https://www.liedfestival.nl

1 oktober 2022

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
https://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
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://gregoriusblad.nl/nieuws/sonate-da-pacem-domine-premiere-en-speciale-aanbieding-partituur
https://www.musicasacramaastricht.nl/
https://www.hermanstrategier.nl/agenda/index.html
mailto:ineke.vooijs@gmail.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
https://www.muziekindecathrien.nl/
https://www.liedfestival.nl/
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Première oratorium van Dirk Zwart: Voorman aan de leiband. Petrus-oratorium - De Levensbron,
Ridderkerk
https://gregoriusblad.nl/nieuws/premiere-petrus-oratorium-op-1-oktober-2022

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

8 oktober 2022
Dag van het Gregoriaans - Martinikerk, Franeker
https://www.gregoriaans-platform.nl

8 oktober 2022
Scratchdag gemengd koor "Commune Psalmen" - St. Paulus’ Bekeringkerk, Capelle aan den IJssel
Folder

9 oktober 2022
Symposium over de toekomst van de kerkmuziek - Domkerk, Utrecht
mailto:50jaardomcantorij@gmail.com

15 oktober 2022
Reprise Oratorium van Dirk Zwart: Voorman aan de leiband. Petrus-oratorium - Kerkgebouw Carnisse
Haven, Barendrecht
https://gregoriusblad.nl/nieuws/premiere-petrus-oratorium-op-1-oktober-2022

12 november 2022
Concert "Springlevend 2" - Janskerk, Utrecht
https://gregoriusblad.nl/nieuws/springlevend-2-op-12-november-2022

Vacatures
Er is op dit moment 1 vacature voor kerkmusici in het bisdom Rotterdam:

    dirigent te Hazerswoude-Rijndijk

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

Onderscheidingen/jubilea

In onze volgende nieuwsbrief zullen we onderscheidingen publiceren die in het derde kwartaal van
2022 zijn uitgereikt.

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

https://gregoriusblad.nl/nieuws/premiere-petrus-oratorium-op-1-oktober-2022
http://www.cesarfranckconcours.nl/
https://www.gregoriaans-platform.nl/
https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/hbd8079b8a74df9c7c39e4124efe67959.pdf
mailto:50jaardomcantorij@gmail.com
https://gregoriusblad.nl/nieuws/premiere-petrus-oratorium-op-1-oktober-2022
https://gregoriusblad.nl/nieuws/springlevend-2-op-12-november-2022
https://www.nsgv.nl/vacatures#VacaturesRotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-rotterdam
mailto:secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
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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 30
september 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.
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