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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ... 

Voor u ligt al weer de laatste rondzendbrief van 2022. Het bestuur van de Diocesane
Instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius in het bisdom Rotterdam wenst u / jullie
allen een zalig kerstfeest en een gezegend 2023 ! 

Ben Hillen

Parochiekoor Cantemus Domino in Honselersdijk bestaat dit jaar 100 jaar!
Het Parochiekoor Cantemus Domino van O.L.Vrouw van Goeden Raad in Honselersdijk
vierde zijn 100-jarig bestaan samen met verschillende gastkoren met zang en orgelspel in
hun kerk O.L.Vrouw van Goeden Raad in Honselersdijk. 

Op 28 augustus 2022 kwam het Parochiekoor van Wateringen om samen te zingen. Het
was een feestelijke viering met zo’n groot koor. De Mis van Griesbacher werd ten gehore
gebracht. Met het Parochiekoor Deo Sacrum uit Poeldijk is op 25 september de Missa
Pontificalis van Perosi gezongen. Het Liturgisch koor Cantate Domino uit Den Haag kwam
op 2 oktober, waarbij de Herz Jesu Festmesse van Gruber en het motet Cantemus
Domino van Aart de Kort werden gezongen. Op 16 oktober kwam het Westlandse koor
Esperança samen zingen met Cantemus Domino. 

De Messe Brève van Gounod werd op 6 november samen gezongen met het
Parochiekoor Cantemus Domino uit Naaldwijk. Het Middenkoor Medea uit Monster was op
13 november te gast. Samen werd een prachtige mis, het lied Siyahamba en We are
marching in the Light of God gezongen. Tenslotte werd op het Hoogfeest van Christus
Koning op 20 november het feestjaar afgesloten, samen met het Rouw- en Trouwkoor
Jubilate van de O.L.Vrouw van Goeden Raad. 

Het is een prachtig feest geworden: samen zijn we kerk! 
Jeanet van der Helm-Lipman

Wil Bol 40 jaar dirigent kerkkoor Cantemus Domino in Honselersdijk

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwsbrief-rotterdam
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Op 1 mei 2022 werd met een plechtige viering herdacht dat Wil Bol 40 jaar dirigent van
het kerkkoor Cantemus Domino is.
De kerk van Onze Lieve Vrouw
van Goeden Raad in
Honselersdijk was goed gevuld,
mede door de voorganger pastoor
Steenvoorden, die ook z’n
geboortedag vierde, 61 jaar
geleden. De pastoor verwelkomde
de jubilaris, zijn vrouw Marlies en
hun kinderen en kleinkinderen.
Maar ook wethouder van cultuur
Piet Vreugdenhil, het gastkoor
Cantate Domino uit Den Haag en
de andere genodigden. Uitgevoerd
werd de Missa Pontificalis van
Lorenzo Perosi, wat prachtig klonk

met zo’n groot koor. 

Het was muisstil toen Wil z’n dochter Melisande het Ave Maria zong. Het was een
feestelijk begin van een prachtig dag….. Na afloop werd de dirigent in het zonnetje gezet
door pastoor Steenvoorden met lovende woorden, dat het ’n heel bijzondere mijlpaal is en
dankbaar voor zijn inzet voor de kerkmuziek en mocht hij de parochiekaars ontvangen.
Daarna werd het lang zal hij leven gezongen voor de pastoor z’n verjaardag en voor Wil
Bol, waarna de pastoor naar Naaldwijk ging omdat hij daar om 10.30 u moest voorgaan. 

Ruud van der Zalm verzocht alle mensen om nog even te gaan zitten en nodigde
wethouder van Cultuur Piet Vreugdenhil uit, die de jubilaris toe sprak. Hij vond het een
feest om er bij te mogen zijn, de blije ontvangst hier en de verbondenheid met de
burgerlijke gemeente en de kerkelijke gemeente en hoopte dat dat nog lang zo mag
blijven. Ook was hij dankbaar voor de liefde voor de religieuze muziek die Wil heeft en
voortzet. Als dank bood hij Wil en Marlies een prachtige bloemenmand aan. 

Toen sprak de voorzitter van het koor, Cock Damen, de jubilaris toe. Ook hij is Wil
dankbaar dat hij het repertoire aan past aan de stemmen en mogelijkheden van ons koor.
Een gevleugelde uitspraak van Wil is “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar
zoals het gaat”. Als dank mocht hij van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging een
mooie sculptuur en het Ere-diploma als waardering en dankbaarheid ontvangen. Dus een
blijvend teken voor inzet en verdiensten. Geen medaille, omdat hij die allemaal al heeft
ontvangen in die jaren als zanger en dirigent. 

Ruud van der Zalm, vicevoorzitter van de parochie de parochiegemeenschap, was de
laatste spreker. En ook hij bedankte Wil voor z’n liefde voor de kerkmuziek en speciaal het
Gregoriaans en voor alles wat hij voor ons koor doet. Hij overhandigde hem ’n beeldje van
een dirigent. Daarna was er koffie met gebak voor het koor en de genodigden in de
pastorie dat later werd voortgezet bij de Fam. Treffers op uitnodiging van Wil en Marlies
wat erg gezellig was. 
foto en tekst: Jeanet van der Helm-Lipman

Gregoriaanse Kring Rotterdam
In november 2022 is er een Gregoriaanse kring gestart in Rotterdam.  Een Gregoriaanse
Kring bestaat uit een groep liefhebbers van het gregoriaans, die eenmaal per maand
samenkomt om zich zingend te verdiepen in het gregoriaanse repertoire, behorend bij de
betreffende periode van het kerkelijk jaar. Een Gregoriaanse Kring geeft geen
uitvoeringen.  Op dit moment zijn reeds Kringen in Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Culemborg,
Groningen (i.o.), Eindhoven en Nijmegen (gregoriaans-platform.nl > Gregoriaanse Kring). 

Er wordt gezongen met aandacht voor onder andere de relatie van tekst en muziek, het
tekstritme en de neumennotaties van de oude handschriften. Het zingenderwijs 
bestuderen van de gezangen staat echter centraal. Er wordt niet naar een uitvoering
toegewerkt. 

https://www.gregoriaans-platform.nl/
https://www.gregoriaans-platform.nl/gregoriaanse-kringen/
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De zangers krijgen van tevoren bladmuziek via e-mail toegestuurd en worden gevraagd
zich thuis voor te bereiden. Hoewel er geen toelatingseis is, wordt van de deelnemers
verwacht dat zij enige ervaring hebben met het zingen van gregoriaans of bereid zijn zich
hierin te verdiepen. 

In Rotterdam komt de Kring iedere laatste zaterdag van de maand bijeen. 
Tijd: van 9:45 tot 12:30 uur 
Plaats: Eendrachtskapel, Eendrachtsstraat 95 Rotterdam 

De Gregoriaanse Kring Rotterdam staat onder leiding van Ed Catijn.  

Meer informatie of aanmelding? Mail naar ed.catijn@me.com of bel 06 384 56 55.

Kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk ontroert in Sint-Janskathedraal Den Bosch

Zaterdag 8 oktober 2022 was het zover, veertig koorleden van De Vrolijke Noot gingen
een échte koorreis maken naar Den Bosch om daar op uitnodiging te zingen. Er
vertrokken maar liefst twee bussen, één met koorleden en begeleiding en één vol met
parochianen en (groot)ouders! Bij het 15-jarige koorjubileum november 2021 nodigde
Vincent Blom, de plebaan van de Sint-Janskathedraal uit Den Bosch, namelijk dit koor uit
om als jubileumcadeautje een keer te komen zingen in deze schitterende kathedraal.
Jaarlijks komen hier ongeveer één miljoen bezoekers over de drempel, kerkgangers en
toeristen uit binnen- en buitenland.

mailto:ed.catijn@me.com
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De kinderen brachten eerst een bezoek aan kasteel Heeswijk in Heeswijk Dinther voor
een heerlijke rondleiding. Het kasteel waar zelfs de Franse Zonnekoning een avond had
geslapen. Daarna werd er doorgereisd naar de prachtige Sint-Janskathedraal. Imponerend
voor alle kinderen, maar ook voor de meegereisde supporters. Zij waren in Den Bosch
begonnen met een rondvaart welke je natuurlijk alleen maar af kon sluiten met een stevige
hap in de enige echte Bossche bol en die verdween dus met smaak rap van ieders
schoteltje. Daarna vertrokken ook zij naar de kathedraal in het zonnige Den Bosch.
Kippenvel bij kerkgangers en toeristen Dirigente Agnes Bol van kinderkoor De Vrolijke
Noot: "Bij het inzingen kregen we direct kippenvel bij het geluid wat er klonk. Wauw!" 

Er waren ook heel wat mensen die deze viering om 12.30 uur bijwoonden. Met daarnaast
alle toeristen die ondertussen doorlopend de schitterende kathedraal bezochten en daar
plots onze kinderen hoorden zingen. Heel veel filmpjes en foto’s werden er van ze
gemaakt. In welke plaatsen in Nederland en in het buitenland zullen deze wel niet worden
vertoond? Na afloop van de viering liepen het kinderkoor met de plebaan en broeder Jan
van het klooster in optocht naar de Mariakapel waar alle kinderen een kaarsje mochten
opsteken en waar nogmaals het meerstemmige ‘Avé Maria’ door de kinderen werd
gezongen. Veel mensen stonden daar met de tranen in hun ogen.” Na de viering werden
de kinderen getrakteerd op pannenkoeken in de plebanie en een beklimming van de toren
van de Sint-Janskathedraal. 



/

Na afloop kregen de kinderen ook een torendiploma. De supporters genoten ook met volle
teugen van de viering waarna zij een lunch nuttigden en een bezoek brachten aan het
stadsklooster Damiano met broeder Jan. Rond half zes arriveerde iedereen weer in
Katwijk met een prachtige herinnering aan deze dag! De Vrolijke Noot Voor meer
informatie over De Vrolijke Noot, kijk maar op hun Facebookpagina ‘Kinderkoor De Vrolijke
Noot’ en hun website www.devrolijkenoot.be. Op de parochiële website
www.joannesdedoper.nl komt u in de rubrieken ‘Fotogalerij’ en ‘Filmpagina’ wat foto’s en
filmpjes van deze unieke koordag van De Vrolijke Noot tegen. De viering is terug te
bekijken op Youtube.
foto's: Astrid van der Valk

Een nieuw oud orgel voor de Willibrorduskerk in Wassenaar
Op donderdag 29 september werd het Adema/Vermeulen orgel van de St.-
Willibrorduskerk te Wassenaar officieel opgeleverd. Het orgel werd uitgebreid besproken
in het Gregoriusblad van juni 2022. Bij het ter perse gaan van dat nummer waren er nog
geen klankvoorbeelden beschikbaar.  Een eerste klankindruk van een aantal
registercombinaties is nu beschikbaar: https://gregoriusblad.nl/nieuws/willibrorduskerk-
wassenaar. Het orgel wordt bespeeld door Cees van der Poel die namens de Katholieke
Klokken- en Orgelraad (KKOR) als adviseur betrokken was bij dit project.

Orgelkids wint prijs voor Religious Heritage Innovator of the Year
Orgelkids van het Kerkmuziek Netwerk
Nederland is op woensdag 30 november
2022 door de jury van Future for
Religious Heritage (FRH) geselecteerd
als Religious Heritage Innovator of the
Year. Orgelkids brengt kinderen op een
zeer aansprekende manier in contact met
orgelpijpen: met een orgel bestaande uit
128 houten onderdelen, die de kinderen
zelf in elkaar moeten zetten. Eenmaal
gebouwd is dit houten orgel in staat om
muziek te produceren. De unieke

methodiek van Orgelkids is ontstaan in 2009 in Nederland maar is uitgegroeid tot een
wereldwijde beweging die aanwezig is in meer dan 20 landen. Orgelkids is begonnen op
initiatief van amateurorganist Lydia Vroegindeweij en maakt sinds 2013 onderdeel uit van
het Netwerk Kerkmuziek Nederland.  

De prijs werd op 9 mei 2022 gelanceerd met als doel uitmuntendheid te vieren en de
beste praktijken in de bescherming, verbetering en promotie van Europees heilig erfgoed
te benadrukken. De eerste editie is gewijd aan het thema duurzaamheid, een van de vijf
pijlers van het actiekader voor cultureel erfgoed van de Europese Commissie. De vijf
geselecteerde projecten illustreren de verschillende facetten van duurzaamheid en laten
zien dat innovatie niet digitaal hoeft te zijn. FRH hoopt dat deze opmerkelijke voorbeelden
zullen dienen als inspiratie voor de culturele sector en als bewijs van de inspanningen die
erfgoedorganisaties leveren om een duurzamere toekomst voor cultureel religieus erfgoed
te garanderen. De prijsuitreiking van de religieuze erfgoedvernieuwer van het jaar vindt
plaats in Lund, Zweden, op 21 april 2023 tijdens de 2023 FRH Biennial Conference
"European Sustainable Religious Heritage".

https://www.frh-europe.org/frh-announces-the-winner-and-finalists-of-the-religious-
heritage-innovator-of-the-year/

Opnamen proprium Graduale Novum
Liborius Lumma, hoogleraar liturgie in Innsbruck (Oostenrijk) en bestuurslid van de Duitse
afdeling van de Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, publiceert op de
website https://www.praytellblog.com/index.php/category/introitus/ commentaren bij de
gregoriaanse introïtus op zondagen en feesten op basis van de gerestitueerde melodieën
uit het Graduale Novum. Hij zingt de introïtus, geeft de vertaling (in het Engels incl.
Bijbelse referenties), presenteert een volledig kopie van de betreffende bladzijde uit het
Graduale Novum en geeft een korte analyse, zowel van de tekst als van de combinatie
tekst-melodie.

https://nl-nl.facebook.com/kinderkoordevrolijkenoot/
http://www.devrolijkenoot.be/
http://www.joannesdedoper.nl/
https://m.youtube.com/watch?v=lqScl2swZOk
https://gregoriusblad.nl/nieuws/willibrorduskerk-wassenaar
https://www.frh-europe.org/frh-announces-the-winner-and-finalists-of-the-religious-heritage-innovator-of-the-year/
https://www.praytellblog.com/index.php/category/introitus/
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Kerkmuziekcongres Berlijn oktober 2022
In Berlijn vond op 21 en 22 oktober een groot kerkmuzikaal congres plaats. Het centrale
thema van dit congres was de stelling ‘Kerkmuziek als kans voor maatschappij, cultuur en
kerk’. Ook voor de Nederlandse situatie bevat dit congres een hoop stof tot nadenken.
Een uitgebreid verslag, alsmede livestreams zijn terug te zien op
https://www.musikrat.de/musikpolitik/kirchenmusik/kirchenmusik-kongress-2022. 
Interessant zijn de 10 resoluties die zijn aangenomen tijdens dit congres, zie
https://www.musikrat.de/fileadmin/user upload/DMR Resolution Kirchenmusik als Chance
für Gesellschaft Kultur und Kirche 221022.pdf. 

Ook de uitkomsten van de diverse werkgroepen die tijdens dit congres vergaderden zijn
beschikbaar via https://www.musikrat.de/fileadmin/user upload/DMR MV 2022 Kimu-
Kongress Ergebnisse AG.pdf.

Nieuwe uitgaven

Rens Tienstra, Lamentations from the Low Countries. A Performance Edition, Attwater
Books, ISBN 9789403661032

Op verschillende momenten en plaatsen zijn uitgebreide muzikale
formules (‘tonen’) gebruikt voor de gezongen gregoriaanse
schriftlezing bij plechtige liturgische gelegenheden. Het meest
bekend zijn de tonen die werden gebruikt voor de lezingen van de
eerste nocturne van het nachtofficie tijdens het Triduüm Sacrum. 
De eerste drie lezingen van elk nachtofficie zijn ontleend aan de
Klaagliederen van Jeremia. Het boek dat Tienstra heeft gemaakt,
biedt Klaagliederen zoals opgetekend in vijf bronnen uit de Lage
Landen. Op dit moment zijn deze vijf bronnen de enige
manuscripten uit de regio waarvan bekend is dat ze volledig

genoteerde Klaagliederen bevatten. Hoewel hun aantal klein is, kunnen ze allemaal
worden beschouwd als illustratief voor een bepaalde liturgische praktijk in de regio. 
Het doel is van deze uitgave is om de bladmuziek beschikbaar en uitvoerbaar te maken
voor een breder publiek. Dit boek zal bijdragen tot een beter begrip en waardering van
het rijke muzikale erfgoed van de Lage Landen. 

M. Hoondert (red.) e.a. Een bruisend vat vol geest en leven. Bernard Huijbers 1922-2022
De muziek van Bernard Huijbers (1922-2003) wordt op veel plaatsen
nog altijd graag gezongen, in Gezangen voor Liturgie staan 54
melodieën van zijn hand. Maar Huijbers was meer dan een
componist, hij was ook een denker, vernieuwer en pionier. In dit boek,
dat verschijnt bij gelegenheid van zijn 100e geboortejaar, komt hij
naar voren als inspirator en stimulator voor ieder die wil blijven
nadenken over liturgie, liturgische taal, liturgische en rituele muziek,
de Godsvraag en de rol van de kerk in de huidige cultuur. Naast
analyses van zijn werk bevat dit boek interviews met mensen die
nauw met Huijbers hebben samengewerkt. In de jaren 1960 en 1970

werd hij bekend door zijn composities op liedteksten van Huub Oosterhuis. Door zijn
toonzettingen kan hij beschouwd worden als een van de belangrijkste personen in de
vernieuwing van de liturgie en de liturgische muziek in de tweede helft van de 20e eeuw
in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965). Ook internationaal had hij
grote invloed, met name via de internationale studiegroep Universa Laus, waarvan hij in

https://www.musikrat.de/musikpolitik/kirchenmusik/kirchenmusik-kongress-2022
https://www.musikrat.de/fileadmin/user_upload/DMR_Resolution_Kirchenmusik_als_Chance_f%C3%BCr_Gesellschaft__Kultur_und_Kirche_221022.pdf
https://www.musikrat.de/fileadmin/user_upload/DMR_MV_2022_Kimu-Kongress_Ergebnisse_AG.pdf
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1966 een van de oprichters was. 

Abdijboek
De Intermonasteriele Werkgroep voor Liturgie (IWVL) beheert een uitgebreid en
waardevol erfgoed van Nederlandstalige monastieke liturgische gezangen, met name in
het Abdijboek en andere uitgaven. Deze uitgaven kunnen ook in parochies worden
gebruikt waar men meer met cantores (voorzang) werkt/gaat werken in getijdenvieringen,
of in stadskloosters waar men met vormen van koorgebed experimenteert. Op het
internet is het Abdijboek aanwezig met een uitgebreidere presentatie op
https://www.monasteria.org/iwvl/

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 !

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 recente afleveringen

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

On-line bestanden kerkmuziek:

https://www.monasteria.org/iwvl/
https://gregoriusblad.nl/
https://gregoriusblad.nl/
https://gregoriusblad.nl/
https://gregoriusblad.nl/
https://gregoriusblad.nl/afleveringen
mailto:gregoriusblad@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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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 A-jaar
De liturgische kalender van het A-jaar (van Advent 2022 t/m Christus Koning 2023) 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.

Er zijn op dit moment geen agenda-events.

Vacatures

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

   dirigent te Hazerswoude-Rijndijk

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
https://bernemedia.com/wp-content/uploads/2022/07/Liturgische-kalender-2022-2023_HR.pdf
https://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.nsgv.nl/vacatures#VacaturesRotterdam
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   dirigent te Katwijk

   dirigent te Schoonhoven

   dirigent/organist te Lisse

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

Onderscheidingen/jubilea

Juli, augustus en september 2022
Er zijn in ons bisdom in het derde kwartaal 16 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd !!

H. Augustinus, H. Joannes de Doper, Katwijk - De vrolijke nootjes
 Donna van Dijk mijtertje 5 k
 Angela Groen mijtertje 5 k

H. Augustinus, H. Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten - Laurentiuskoor
 mevr. L.M.C. Hillen-Beckers (juni 2022) eremedaille in goud met

aanvullend insigne
50 d/o

H. Augustinusparochie, H. Willibrord, Oegstgeest - Dameskoor
 mevr. J.C.H. Pieterse-van Hecke eremedaille in goud 40 k

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - IHSE
 Chr.J.B.M. van der Hoeven eremedaille in zilver 25 k
HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - IHSE / Kathedrale Laurentius en Elisabeth
Cantorij
 J.A. Melcherts eremedaille in goud 40 k

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij
 P.W.A.T. van der Laan sculptuur 15 k
 mevr. C.J.M. Holthuis eremedaille in zilver 25 k
 mevr. Y.H.A. van Leeuwen-Rila eremedaille in zilver 25 k
 D.H. Minnema eremedaille in zilver 25 k
 P.J.M. van Dijk eremedaille in zilver 25 k
HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - IHSE / Kathedrale Laurentius en Elisabeth
Cantorij
 mevr. A.M.C.B. de Jong eremedaille in goud 40 k

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij
 mevr. R.M. de Vries - Forciniti eremedaille in goud 40 k
 mevr. A.P. Tio- Gillen eremedaille in

goud+insigne
50 k

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - IHSE / Kathedrale Laurentius en Elisabeth
Cantorij
 J.J.A.M. Nijs aanvullend insigne 50 k

HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - IHSE
 B. Hofman eremedaille in zilver 25 k

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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Oktober, november en december 2022
Er zijn in ons bisdom in het vierde kwartaal 44 onderscheidingen uitgereikt. 
Jubilarissen, proficiat !!

Parochie St. Maarten, St.-Pancratiuskerk, Sassenheim - R.K. Gemengd koor St.
Pancratius

 Dr. Adrianus Johannes Maria, Kooppers eremedaille in zilver 25 k

 Dhr. M. Berg insigne 55 jaar 55 k

Parochie St. Elisabeth, St.-Josephkerk, Wateringen - Jubilate Deo
 Dhr. L.H. van Gaalen insigne 50 jaar 50 k
 Dhr. C. Duynisveld eremedaille in goud 40 k
 Mevr. T. van Mil insigne 60 jaar 60 k
 Mevr. F. van den Akker insigne 50 jaar 50 k
Parochie O.L.V. van Goeden Raad, O.L.V. van Goeden Raadkerk, Honselersdijk - R.K.
Parochiekoor Cantemus Domino
 Dhr. C.G.J. Damen eremedaille in koper 12,5 k
 Mevr. J.G.C. Duyndam eremedaile in zilver 25 k
 Dhr. W.J.M. van Koppen eremedaille in koper 12,5 k
 Mevr. C,B,M. Zwinkels - van Kopen eremedaille in brons 12,5 k

O.L.V. van Goeden Raad, O.L.V. van Goeden Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino
 mevr. J.A.M. v.d. Ende-Reijntjes aanvullend insigne 50 k

H. Augustinus, Willibrordkerk, Oegstgeest - Gemengd koor St.-Willibrord
 mevr. M.S.C. van Ammers-van Zon eremedaille in goud 40 k
 Dhr. M.M. Gordijn eremedaille in zilver 32 o

Parochie Sint-Maarten Trinitas, Martinuskerk, Voorburg - Parochiekoor Sint Maarten
 Mevr. A.W.M. van den Berg-Lelievveld eremedaille in zilver 25 k
 Mevr. J.M.A. Smits eremedaille in goud 40 k

Parochie Pax Christi, Bonaventurakerk, Woerden - Jubilate Deo
 Mevr. C.F.T. van Rooijen eremedaille in goud 65 k

Parochie De vier evangelisten, Loosduinen - R.-K. gemengd koor Deo Sacrum
 Mevr. R.H.M. van Vliet aanvullend insigne 50 k

Sint Maarten, Noordwijkerhout - Sancta Maria Gemengd Koor
 N.B. van der Zee-Rietbroek eremedaille in goud 40 k
 J.L. ten Hoope eremedaille in goud 40 k

H. Johannesparochie, Rotterdam - The Young Christian Singers
 Th.F. Emmerich eremedaille in zilver 25 d

H. Franciscus, Roelofarendsveen - Cadans
 C.L. de Jong eremedaille in brons 12,5 k

Pax Christi, St. Hippolytus, Kamerik - St. Hippolytuskoor
 mevr. C.G.C.M. Smits-de Graaff eremedaille in goud 40 k
 mevr. J.A.H. van Leeuwen-Blok aanvullend insigne 60 k
 mevr. A.C.J. Hoogerwerf-Goes aanvullend insigne 60 k
 Th.J. de Bruyn aanvullend insigne 50 k

St. Andreas, Kwintsheul - Andreaskoor
 mevr. C.M.A. Jansen-de Bruin eremedaille in goud 40 k



/

H. Franciscus, Emanuel, Roelofarendsveen - Emanuelkoor

 mevr. J.Th. Vermij-v.d. Meer eremedaille in zilver 25 k
 mevr. A.C. van den Haak-van Leeuwen eremedaille in zilver 25 k
 J.P.M. de Jeu eremedaille in zilver 25 k

H. Clara, HH. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - Lords Voice
 mevr. M.P. de Graaf-Bocxe eremedaille in brons 12,5 k
 mevr. M.I.P.J. de Roos-Hartveld eremedaille in goud 40 gitaris

H. Clara, Langeraar - De vrolijke noot
 Bram Kouwenhoven mijtertje 5 k

Niet aan één parochie verbonden, Den Haag - Liturgisch Koor Cantate Domino
 J.M.M. Zwaard eremedaille

goud/aanv.insigne
65 k

H. Machutus, Monster - Laus Deo
 Mevr. J.M. Uitterhoeve-van de Guchte aanvullend insigne 50 k

H. Nicolaas, Zoetermeer - St. Caecilia
 mevr. J.A.M. van Egmond-Verspeek eremedaille in zilver 25 k

H. Ursula, Delft - Deo Sacrum
 mevr. J.P. van Wingerde-Priem eremedaille in brons 12,5 k
 mevr. M.G.A. Jansen-Keijzer eremedaille in brons 12,5 k
 P.J.M. Werry eremedaille in brons 12,5 k
 W.D.M. van der Valk eremedaille in brons 12,5 k
 F.W.M. Pirovano eremedaille in brons 12,5 k
 mevr. R.M.C. van der Kruk-de Vreede aanvullend insigne 50 k
 mevr. A.W.C.M. Bode eremedaille in zilver 25 k
 H.J.G.L. Aalders aanvullend insigne 60 k

H. Adrianusparochie, Naaldwijk - Manna
 mevr. C.H.H. van Dijk eremedaille in goud 40 k

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
voorzitter.disg@bisdomrotterdam.nl

https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-rotterdam
mailto:voorzitter.disg@bisdomrotterdam.nl
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