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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Op de valreep voor Kerst is hier de vierde nieuwsbrief van dit jaar met een oproep aan kinder-, jongeren- en
middenkoren om hun adressen aan ons door te geven. Verder de aankondiging van vele cursussen,
workshops, zang- en repertoiredagen, heuse korenfestivals en een bezinningsdag voor koordirigenten. De
bekende rubrieken over nieuwe muziekuitgaven en de erelijst van onderscheiden jubilarissen zijn zoals altijd
weer present, maar ook Muziek in de Liturgie is terug! 
U gaat het allemaal lezen in deze nieuwsbrief.

Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam  wenst u een Zalig Kerstfeest en alvast de beste wensen
voor 2012. 
Veel leesplezier toegewenst ! 
Ben Hillen

Werkgroep Kind, Koor en Kerk

De werkgroep Kind, Koor en Kerk wenst alle lezers van deze Nieuwsbrief een Zalig Kerstfeest 2011 &
Gezegend Nieuwjaar 2012, met mooie en vreugdevolle klanken. De werkgroep spreekt bij deze de wens uit
dat in 2012 nieuwe leden zich aanmelden om actief deel te nemen in de werkgroep.
Anne-Mieke van der Burg - in 't Veen

Vervolgcursus 'Het leiden van een kinderkoor of kindercantorij'

Verder willen wij de aandacht vestigen op de vervolgcursus voor dirigenten 'Het leiden van een kinderkoor of
kindercantorij'. Deze cursus is georganiseerd door Kerkzang.nl in Amersfoort in de maanden januari - april
2012. Zie: Flyer.

Studie- en contactmiddag rondom het kinderkoor

De werkgroep Kind Koor Kerk van de NSGV Utrecht organiseert een studie- en contactmiddag voor dirigenten
van kinderkoren en hun begeleiders. De dag, met als thema "Rondom het kinderkoor" wordt gehouden op 21
januari in Utrecht. De dag begint om 12.30u en duurt tot ca. 15.45u. Centraal zal staan de organisatie en het
repertoire voor kinderkoren. 
Je kunt je opgeven via e-mail (a.combecher@nsgv.nl), telefonisch (030 2331010) of schriftelijk (NSGV,
Kromme Nieuwe Gracht 66, 3512 HL Utrecht)
Toegang voor deze dag is EUR 15,- per persoon. Te voldoen bij binnenkomst.

Speciaal voor middenkoren, jongerenkoren en kinderkoren

Een compositie voor de (adres)gegevens van uw koor

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) is opgericht om op gezag en onder leiding van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie de studie en de beoefening van de liturgische muziek te bevorderen en
daarover te waken. Iedereen die lid is van een (rk) kerkkoor is automatisch lid van de NSGV. Officieel is
aanmelden of afmelden niet noodzakelijk. Het lidmaatschap is in het bisdom Rotterdam helemaal gratis. 
De NSGV ondersteunt koren door bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen en workshops op het gebied
van muziek en liturgie. Ook betaalt de NSGV voor alle koren de bijdragen aan BUMA/STEMRA voor alle
kerkmuziek die door koren in vieringen wordt uitgevoerd. Dat hoeft u als koor dus niet zelf te doen!

Het informeren van en communiceren met onze leden gebeurt vooral via onze website en onze digitale
Nieuwsbrief. Maar daarmee bereiken we alleen die leden die over een internetverbinding en een E-mailadres
beschikken en die zich voor de Nieuwsbrief hebben aangemeld. 
Wij willen echter graag alle koren en koorzangers bereiken. Wij benaderen dus af en toe onze leden ook op de
traditionele (papieren) wijze, hetzij individueel, hetzij via de koren waar zij lid van zijn. Daarvoor hebben wij
een goed bijgewerkt adressenbestand van onze kerkkoren nodig.
Om er zeker van te kunnen zijn dat de gegevens in ons adressenbestand (nog) juist zijn proberen wij
periodiek die gegevens te verifiëren en/of aan te vullen. De laatste update-actie is inmiddels alweer een jaar of
vijf geleden. Daarom zijn we onlangs met een nieuwe actie begonnen. We voeren die overigens niet voor alle
koren tegelijk uit, maar doen het gefaseerd. Tot nu toe waren de gemengde koren, de dameskoren en de
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herenkoren aan de beurt; nu zijn dat de middenkoren, jongerenkoren en kinderkoren.

Voor wat hoort wat. Om onze actie voor het koor zelf aantrekkelijk te maken krijgt ieder koor dat ons
inventarisatieformulier volledig invult van ons als dank een splinternieuwe compositie van Marijke van der
Ouderaa, die speciaal is geschreven voor middenkoor, jongerenkoor of kinderkoor. Het is een acclamatie op de
tekst "Ik zal zingen voor de Heer, want Hij is goed voor mij geweest.". Een tekst die ons als koorzangers
moet aanspreken!
Voor kinderkoren is het stuk 1- of 2-stemmig, voor jongerenkoren en voor middenkoren 3-stemmig (SAB).
De begeleiding is voor piano en dwarsfluit.
De acclamatie is bijvoorbeeld bruikbaar na een evangelielezing (als de tekst daartoe uitnodigt). Zij heeft ook
iets van een 'Gloria'. Daarnaast leent de acclamatie 'Zingen voor God' voor kinderkoor) zich ook voor een
Taizé-achtig gezang aan het einde van een viering (mits meer dan 2 keer herhaald) en is zij wellicht ook
bruikbaar als acclamatie bij het tafelgebed (bijvoorbeeld in Eucharistisch Gebed X en XI voor vieringen met
kinderen).

Ook als u zeker weet dat wij al over de juiste gegevens van uw koor beschikken, dan toch is het dus zinvol
om het formulier in te vullen.
U kunt het inventarisatieformulier invullen door hier te klikken. U kunt het formulier ook vinden op onze
website.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam

 

Landelijke zangdag Code-Music in Culemborg

Op zondag 12 februari organiseert Code-Music in Culemborg dé landelijke zangdag. Deze
zangdag staat in het teken van ontmoeting, uitwisseling en het instuderen van nieuw, niet eerder uitgebracht,
repertoire. Dit repertoire zal onder meer gebruikt worden als verplicht repertoire voor het komende
Jongerenkorenfestival in Rijsbergen in juni 2012. De zangdag vindt plaats in Wijkcentrum De Open Hof in
Culemborg aan de Beethovenlaan 2.

Het wijkcentrum De Open Hof bevindt zich op loopafstand van het NS-station
Culemborg. Deelname aan deze zangdag kost EUR 7,- p.p. voor leden van bij Code-Music aangesloten koren
en EUR 10,- p.p. voor leden van niet-aangesloten koren. De zangdag begint om 13:30u. De deur is om
13.00u open. De dag wordt om ca. 17.00u afgesloten. Er is parkeergelegenheid rondom het gebouw.
Je koor is lid van Code-Music als de contributie over 2011 bij ons binnen is. Code-Music, een non-profit
vrijwilligersorganisatie, gevestigd in Culemborg, speelt sinds haar oprichting in 2004 een verbindende en
vernieuwende rol voor liturgische kinder-, tiener-, jongeren- en middenkoren *) die actief zijn in de RK-
kerkgemeenschap in Nederland en Vlaanderen.
Op een zangdag komen belangstellenden bij elkaar om onder leiding van ervaren dirigenten, (nieuwe) muziek
in één middag in te studeren. Dit gebeurt in blokken van ca. 40 minuten. Aan het eind van de dag wordt het
geheel gezamenlijk meerstemmig doorgezongen. Een pittige muzikale uitdaging die regelmatig voor ooh's en
aah's zorgt. De zangdag is gericht op leden, dirigenten en begeleiders van jongeren- en middenkoren uit heel
Nederland en Vlaanderen. Je kunt je voor deze zangdag aanmelden via de website van Code-Music www.code-
music.nl

Tevoren aanmelden is gewenst in verband met het aantal te drukken readers, wacht s.v.p. niet tot de laatste
week. Zangdagen worden steeds drukker bezocht en vol=vol. Zorg er voor dat je inschrijving vóór zondag 4
februari bij ons binnen is. Op de zangdag kun je ook snuffelen in de vele eerder uitgebrachte zangbundels.
Ook als je niet in een koor zingt en zingend kennis wil maken met het repertoire ben je van harte welkom.
Voor informatie over het jongerenkorenfestival in Rijsbergen kun je het beste de website van de organisatie
raadplegen: http://www.korenfestivalrijsbergen.nl
Voor meer informatie over deze zangdag kun je contact opnemen met: Leo van Rijt - Code-Music
Evenementen, E-mail: info@code-music.nl
*) Een Middenkoor is een koor dat het repertoire van jongerenkoren deels omarmt en waarvan de gemiddelde
leeftijd van de leden inmiddels boven de 26 jaar is gestegen.
Bron: Code-Music; december 2011

Repertoire voor de Goede Week en Pasen in Egmond

Nog één of twee repetities en dan maar hopen dat uw koor ook dit jaar
met Kerstmis weer de sterren van de hemel zingt ... En daarna? Ook
voor dirigenten geldt: regeren is vooruitzien. Hoe vult u de liturgische
vieringen van de Goede Week en Pasen in 2012 muzikaal in? Wordt het
geen tijd voor nieuw repertoire?
Op vrijdag 13 januari a.s. zal in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-
Binnen een beZinINGsdag (dus een dag van bezinnen en zingen)

gehouden worden waarin vooral minder bekende gezangen worden aangereikt voor de liturgie van
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Het thema is dan ook 'Van Hosanna tot Halleluja'. Ko
Schuurmans voorziet de gezangen van een toelichting, Mark Heerink en Bert Stolwijk (bege)leiden de zang.
Aan alle parochies in ons bisdom zijn drie folders gestuurd. U kunt de folder ook downloaden.
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In deze folder is sprake van aanmelding tot uiterlijk 20 december, maar we realiseren ons dat dit voor velen te
snel zal zijn. Wij hebben de inschrijftermijn dan ook verlengd tot vrijdag 6 januari 2012. Maar de kerk heeft
slechts 150 plaatsen, dus wacht niet te lang met u aan te melden!
Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam; december 2011

 

Dirigent, laat je leiden! Contact- en bezinningsdag voor dirigenten

Nog een activiteit in de Abdij van Egmond: op zaterdag 17 maart 2012 zijn alle dirigenten welkom om zich te
bezinnen op de spirituele achtergrond van de zang in de liturgie. Aanvang: 13.30u, einde na de vesperviering
(ca. 17.30u). Noteer deze datum vast, nadere informatie volgt!
Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam; december 2011

Festivals voor kinderkoren, jongerenkoren in 2012

In 2012 zullen in de Sint-Bavokerk in Rijsbergen twee korenfestivals gehouden worden: op
zondag 18 maart het Nationaal Kinderkorenfestival en in het weekend 2/3 juni het Nationaal
Jongerenkorenfestival.
Het thema van beide festivals is Laat je horen.
De inschrijving voor het kinderkoorfestival sluit op 15 januari a.s.
De inschrijving voor het jongerenkoorfestival (waar ook tienerkoren welkom zijn) sluit op 1
februari a.s.

Alle informatie is te vinden op www.korenfestivalrijsbergen.nl
Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam; december 2011

Nederlandse oraties en prefaties nu op muziek gezet

Met ingang van heden zijn op de website van de NSGV de oraties (gebeden) en prefaties uit het altaarmissaal
op muziek (tekst onder de muzieknoten) te vinden. Pater Nico Wesselingh O.S.B. zet alle prefaties op noten
volgens de melodische formules van Fl. v.d. Putt (zoals ze ook in het Altaarmissaal staan) en de gebeden op
nieuw gecomponeerde melodische formules door Nico Wesselingh zelf. U vindt steeds nieuwe PDF-bestanden
voor de komende zon- en feestdagen. Over een jaar - vóór de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest
van Christus Koning - zal dit project zijn afgerond voor de driejarige lezingencyclus (A, B en C-jaar). De
bladmuziek is gratis te downloaden.
Bron: NSGV; december 2011

Orgelbegeleidingenboek bij GvL

Orgelbegeleidingenboek bij GvL bij de liederen (nummers 401 - 659)
De GvL is de meest gebruikte liedbundel binnen de R.K. Kerk. Echter een begeleidingsbundel
ontbrak. Nu voor het eerst een complete orgelbegeleiding bij het liedmateriaal van de bundel.
De begeleidingen die gemaakt zijn in opdracht van Stichting Liedboek zijn afgestemd op de
gemiddelde amateurorganist. Vanwege dit criterium is er voor gekozen de in praktijk wat

moeilijkere gebleken begeleidingen te vervangen door een aantal nieuwe.
http://www.kok.nl/boeken/liedbundels/onbekend-gezangen-voor-liturgie-195344.html

Muziek van Hildegard von Bingen – studie- en zangdag

Op zaterdag 28 januari 2012 is er in Heiloo (OLV ter Nood) van 10.30 – 15.30u een studie- en
zangdag rond het repertoire van de middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen.

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam; november 2011

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum uitgebreid

Sindskort zijn de volgende on-line bestanden flink uitgebreid :

Bladmuziek meer dan 6500 nummers
Boeken meer dan 400 nummers
Begeleidingen meer dan 1300 nummers
CD's meer dan 3300 nummers
LP's meer dan 800 nummers
CD-ROM meer dan 0 nummers
DVD's meer dan 0 nummers
Muziekcassettes meer dan 145 nummers

Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw repertoire voor u koor te
vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Korenfestival 2012 NSGV Utrecht

Op zondagmiddag 12 februari 2012 organiseert de NSGV Utrecht een korenfestival voor
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volwassen parochiekoren. Koren worden uitgenodigd een optreden te verzorgen van
maximaal 15 minuten. Een van de gepresenteerde werken is een verplicht werk. Je kunt
hierbij een keuze maken uit meerdere koorwerken; divers in stijl en genre en verschillend
van moeilijkheidsgraad. De verplichte werken ontvang je zo spoedig mogelijk na opgave.

Het festival begint om 13.00u met ontvangst, koffie en thee en zal om 17.30u worden afgesloten met een
gezamenlijk gezongen koorwerk.

*Laat je stem horen* - Korenfestival 2012 NSGV Utrecht
Presenteer de mooiste koorwerken voor een enthousiast publiek
Laat je inspireren door andere koren
Ontdek de kracht van het koor en ontvang praktische verbetertips van een deskundige jury

Alle praktische gegevens op een rijtje:
Waar: in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen
Wanneer: zondag 12 februari 2012
Hoe laat: van 13.00-17.30u
Kosten: EUR 125,- per koor
Opgave: tel. 030 698 25 79 (06 499 573 18) of email nsgvutrecht@gmail.com
Bron: NGGV Aartsbisdom Utrecht; Extra Nieuwsflits Oktober 2011

 

Nieuwe aanwinsten

Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam in het eerste kwartaal
betreffen een aantal boeiende 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 - 414 82 13.

 

Aanwinsten van oktober t/m december 2011
 

Boeken

Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie 2011-2012 B - even

Kalender voor het liturgisch jaar 2011-2012
Redactie J. Hermans. Uitgave Nationale Raad voor Liturgie Den Bosch.

Liturgische documentatie VII

Register bij de evangelies van de Eucharistie, bijgewerkt volgens nieuw uitgaven (als bijvoorbeeld 'Missen ter
ere van de H. Maagd Maria' en 'Evangelieboek voor vieringen met kinderen'). Bijlage bij het directorium . 
Redactie: J. Hermans. Uitgave: NRL.

Diaconale assistentie tijdens de eucharistie

Hulp voor de diaken om een overzicht te hebben van wat zijn assisteren in de liturgie exact behelst. Apart
uitgegeven naast het Directorium.
Auteur: J. Hermans . Uitgave NRL.

Een en al oor

Luisteroefeningen voor koor en vocal Group. Eenvoudig in te passen bij het inzingen. Zangers kunnen
hiermee leren om niet stug vast te houden aan hun eigen klank maar om zich flexibel in te passen in het koor.
In de laatste twee hoofdstukken staan eenvoudige zettingen op bekende melodieën, voor SATB en SSAA-
koor. Auteur : T. Krammer. Uitgave: Harmonia-de Haske Heerenveen.

Hymnologie III en IV

Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk – Vervolg.
Deel III: Liederen van volgelingen van Luther en liederen van Zwingli. 
(Enkele dichters zijn M.Weisse, N. Herman, E. Alber, J. Walter, H. Zwingli.)
Deel IV: Calvijn en de kerkzang. Calvijn vond eenstemmige gemeenschapszang de ideale vorm om gelovigen
actief te laten participeren in de eredienst. Voor de teksten koos hij een berijmde vorm van psalmen.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgave: arie.eikelboom@wxs.nl

Bladmuziek

Continuo muziekbladen september 2011
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Meldt onder de volken/ Beurtzang naar psalm 96. Eenstemmig met orgelbegeleiding. Tekst: I.Gerhardt en M
v.d. Zeijde. Muziek: N. Wesselingh, en F.Veldmans.
Het volk dat wandelt in het duister. Vierstemmig met orgelbegeleiding. Tekst: G. Schulte Nordholt. Muziek: F.
Mehrtens, Bewerking W. van Belle. 
Beurtzang naar psalm 85. Eenstemmig met orgelbegeleiding. Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
Zettingen van de Lofzang van Maria ( Magnificat) Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: J. Valkestijn. Een
eenstemmige versieÂ  met orgelbegeleiding en een chantzetting.

Do-ut-des muziekbladen

Uit psalm 25 (24) “De wegen van God zijn goed en betrouwbaar.” Eenstemmig met orgelbegeleiding. Tekst:
A.Bronckhorst. Muziek: A.Voesten.
Bijlage no. 90 bij het blad “Koorgeleide”van de NSGV Roermond.

Gezangen voor Liturgie - Orgelbegeleidingen bij de liederen Nummers 401-659

Begeleidingenbundel voor de amateurorganist.
Samenstelling: Werkgroep orgelbegeleidingen bij Gezangen voor Liturgie. 
(A. de Kort, J. Beijer, F.Veldmans, M. Schaap)
Uitgave: Stichting Liedbundel i.s.m. Gooi en Sticht.

KCZB jubileumuitgaven

Kom en laat ons vrolijk zingen. 
Jubileumlied in drie zettingen: SATB; SSAA,TTBB 
Tekst: A.Troost. Muziek: J.Schets, zetting: A.Vree. Uitgave van de KCZB
Alles wat adem heeft/Laudate Dominum
Speciaal geschreven compositie t.g.v. het 125-jarig jubileum van de KCZB. Van Daan Manneke, voor vier
koren (GK, KK/JK, MK,Kamerkoor), twee orgels (of orgel quatre mains) en 13 blazers (hout en koper). Het
laatste deel van deze compositie is een 18-stemmige canon op de tekst 'Wer die Musik erkiest hat ein
himmlisch Gut bekommen ...' 
Uitgave KCZB Voorschoten.

Musica Pro Deo

K 290 Psalm 112 'De naam van de rechtvaardige blijft leven', Beurtzang, eenstemmig en SATB-koor, met
orgelbegeleiding. Tekstbewerking: I.Gerhardt en M. van der Zeyde. Muziek: A. de Heer. 
K 291 Wij moeten Gode zingen. SATB-koor Tekst Willem Barnard. Melodie W.Vogel. Orgelbegeleiding van
C.Winter. Uitgave Musica Pro Deo.

Muziekbladen bij Centrum voor de Kerken (no. 3 en 4)

No 3: Acclamatie bij Kor 3,18-4,5 eenstemmig met pianobegeleiding. Tekst: M.Klomp. Muziek C.Winter. Het
lied bij 1 Korintiërs 18-4,5 maakt deel uit van de serie Paulus in Partituur .
No 4: Christus een dwaasheid van liefde.
Eenstemmig met pianobegeleiding. Tekst: R. van Loenen. Muziek: D. Zwart.

Ook in het vuur is Hij nabij

Bundel met 104 liederen. Eenstemmig. Er zijn liederen voor bijzondere dagen van het kerkelijk jaar; liederen
bij Bijbelgedeelten en vrije liederen met teksten die de menselijke levensloop tot thema hebben. Tekst: O.
Bleij. Muziek: M. Bleij-Pel; T. Hagen, N. Hermanides, O. Bleij. 
Uitgeverij Boekencentrum.

 

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
Vanaf eind 2011 zijn de liedsuggesties van Muziek in de Liturgie beschikbaar gekomen op het landelijk deel
van de NSGV website onder de rubriek Services > Wat zingen we zondag

 

1 januari 2012
Nieuwjaar, Heilige Maria, Moeder van God
AP. 67 - God wees ons barmhartig GvL 67 II
Av. Hebr. 1,1-2 Op velerlei wijzen Abd HV 79
Ov. God wil een tempel bouwen GvL 447
Ov. Lied om mee te gaan GvL 655/Eva'Lied I 17
De hemel heeft een lied AWN I 14 k)
Een ster vertelt ons ZIV 10 k)
Blijf niet staren GvL 409 j)

15 januari
Tweede zondag door het jaar
AP. 40 - Hier ben ik, God GvL 40
Av. 1 Sam.3,9 Uw woorden, Heer GvL 257
Ov. Omdat Hij niet ver wou zijn GvL 513
Ov. Hoor. Maar ik kan niet horen GvL 618
Samuël hoort 's nachts een stem AWN II 8 (k)
Liedje van zegen DZiaO 52 (k)
Woord BD 91 (j)

http://www.nsgv.nl/service/wat-zingen-we-zondag.html


Verkondig alle mensen Bijl 42/DMV 9 j) Op hoop van zegen Ovvn 7 (j)

8 januari
Openbaring des Heren
AP. 72 - Geef, Heer, de koning GvL 72 I
Av. Wij hebben zijn ster Cont.MB 156
Ov. Komt ons in diepe nacht GvL 486
Ov. Sta op, Jeruzalem Cont.MB 128-130
De wijzen, de wijzen AWN I 17 k)
Wat de wijzen droomden ZvhLi 44 k)
Als Gij ons niet verschenen was DMV 3 j)
Het lied van de sterren BD 104 j)

22 januari
Derde zondag door het jaar
AP. 25 - Immer blijken de paden WG 315
AP. 25 - Naar U gaat mijn verlangen GvL 25 II
Av. Mc.1,15 Het Rijk Gods is nabij Abd HV 31
Ov. Mensen wij zijn geroepen GvL 494
Ov. Nu nog met halve woorden GvL 507
Jezus die langs het water JuBL 357/ GvL 478 (k)
Kom ga mee ZIV 74 (k)
Ik zal niet rusten GvL 474 (j)
Hoe zouden wij geloven DMV 14 (j)

 

 

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.

Repertoire voor de Goede Week en Pasen - Egmond

Vrijdag 13 januari - Sint-Adelbertabdij, Egmond-Binnen

Lees verder ...

Studie- en contactmiddag rondom het kinderkoor - Utrecht

Zaterdag 21 januari 2011 om 12.30u - NSGV, Kromme Nieuwe Gracht 66, 3512HL Utrecht

Lees verder ...

Landelijke Zangdag Code-Music - Culemborg

Zondag 12 februari 2012 - Wijkcentrum De Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg

Lees verder ...

Korenfestival 2012 NSGV Utrecht - Rhenen

Zondag 12 februari 2012 van 13.00-17.30u - Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen

Lees verder ...

Dirigent, laat je leiden! Contact- en bezinningsdag voor dirigenten - Egmond

Zaterdag 17 maart - Sint-Adelbertabdij, Egmond-Binnen

Lees verder ...

Nationaal Kinderkorenfestival - Rijsbergen

Zondag 18 maart - Sint-Bavokerk, Rijsbergen

Lees verder ...

Nationaal Jongerenkorenfestival - Rijsbergen

2 en 3 juni 2012 - Sint-Bavokerk, Rijsbergen

Lees verder ...

 

 

Vacatures

Er zijn 5 recente vacatures in het Bisdom Rotterdam:

Organist(e) te Wateringen
Choir director in Den Haag
Pianist(e) voor Zoeterwoude-dorp
Dirigent(e) Hazerswoude Rijndijk/Koudekerk aan den Rijn
Dirigent/pianist te Voorhout.

http://www.nsgv.nl/index.php?page=agenda-rdam
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http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#RepertoireEgmond
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http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Dirigentlaatjeleiden
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Festivalsvoor
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Festivalsvoor
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Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

 

Onderscheidingen/jubilea

In de afgelopen maanden zijn er 80 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, van harte gefeliciteerd!

Oktober, november en december 2011

 

H. Andreas, Kwintsheul, Andreas

Mw. M.H.E. Verkerk - Garnier z 25

St. Hippolytus, Kamerik, St. Hippolytus

Mw. A.C.J. Hoogerwerf - Goes z 50
Hr. A. Verlaat z 60

H. Franciscus, Oude Wetering, Jacobus

Mw.C.C.L. van Es - Dobbe z 40

St. Adrianus, Naaldwijk, Manna

Mw. V.J.M. Becque - Tervooren d 25

O.L.Vrouw van de Berg Karmel, Dordrecht, Jeugdoor "Semper Vivat"

Mw. F.J.M. Pennings - van der Lee d 25

O.L.V. van de Berg Karmel, Dordrecht, Emmanuel

Mw. A.J. de Bruijn - Dekker z 40

St. Joseph, Wateringen, Corona

Mw. J.M. van Vliet - Rood z 25

H. Drie-Eenheid, Vianen, Dameskoor

Mw. W.J. Janssen - Bos z+d 40

Lam Gods, Leiden, Antonius

Mw. J.M.A. van Noye z 25

H. Thomas, Alphen a.d. Rijn, Pius X

Mw. J.H. Jaspers - Schuurmans z 50

St.Jeroen en Maria ter Zee, Noordwijk, Gemengd koor St. Jeroen

Hr. C.A.M. van den Berg z 25

St. Petrus, Leiden, St. Petrus

Mw. S.M.C.C. Geijer z 40

Kapel Verzorgingshuis De Meerpaal, Vlaardingen,

Mw. D.M. van Uitert - Bremer o 40

H. Antonius van Padua, Gouda, Anthonius

Mw. A.J.E.M. van Haaren z 25

H. Bonifatius, Rijswijk, Resonet in Laudibus

Mw. C.W. Cilon - van Baal z 40
Mw. E.M.A. van Krieken - Geurts z 40
Mw. I.C.M. Steens - van Staaij z 40
Mw. C.R. van der Ven - van Zwol z 25

Niet parochiegebonden, Den Haag, Liturgisch koor Cantate Domino

Hr. R. de Vreugd z 40

O.L.V.van Sion - Maria Magdalena, Maasland, St.Caecilia

Mw. A.C.van Leeuwen - Vieveen z 40

H. Lambertus, St.Gregorius, Rotterdam

Mw. W.J.M.H. Starmans-van Haagen z 25

H.H. Pancratius en Matthias, Sassenheim, Gemengd koor St.Pancratius

Mw. J.A.M. van Vliet- Juffermans z 25
Hr. J.P.M. Waasdorp z 40
Mw. P.S.C. de Zwart - Prins z 50
Hr. P. Berg z 50

De Heilige Familie - O.L.V. Hemelvaart, Oude Tonge, Maris Stella

Mw. A.M.J. Moerenhout z 25
Mw. C.M.P. Pieterse - van de Klundert z 25
Mw. A. J. Kagchelland - Hellemons z 25
Mw. A.M. Tuns - Jochems z 25

H. Bonifatius, Delft, Gerardus Majella

Mw. H.A.M.B. Hazen - Nederpelt z 40
Hr. J.H. van Noort z 40

O.L.Vrouw van Goeden Raad, Honselersdijk, Cantemus Domino

Mw. C.J. Jongelie - Bellekom z 12½
Hr. C.P.C Zwaard z 40

mailto://nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/vacatures.html


St. Willibrord, Bergschenhoek, Caecilia

Hr. B.J.M. van Beek z 25
Hr. J.H.M. van Overveld z 25
Hr. P.F.M. Verzijl z 25

St. Martinus, Noorden, Cantabo

Mw. J.J. Hoogerwerf - ten Brink z 25
Mw. E.A.M. Schalkwijk - Lenting z 40
Mw. E.M. Adegeest - van Tol z 40
Mw. F.T. Vork z 25

De Goede Herder, Reeuwijk, St. Caecilia

Mw. M.G. Verlaan - Snel z 47
Mw. Ch.E. van Es - de Haan z 40
Mw. M.E.A. van Veen - Spruit z 48

Trinitas, Leidschendam, Con Amore

Hr. L. P. A. van Bohemen z 65
Mw. P.E.F. Groenewegen - Heemskerk z 40
Mw. M.C. Tas - Perschier z 25
Hr. C.P.C.J. Vierling z 12½

H.H. Petrus en Paulus, Aarlanderveen, Cantorij De Drie Aren

Hr. J.M. Vork z 40
Hr. G. van Veen z 25

H.H. Engelbewaarders, Hazerswoude-Dorp, St .Caecilia

Mw. G.J.B. de Jong - Rijgersberg z 25
Mw. M.E.H. Koolmees - Wienen z 25
Mw. M.M. Bakker - Gordijn z 25

St. Johannes de Doper, Katwijk, Cantemus

Mw. M.H.T. Turk - Volwater z 25
Mw. J.G. Rietveld - van Schie z 25

St. Ursula - Maria van Jesse, Delft, Deo Sacrum

Mw. R.M.C. v.d. Kruk - de Vreede z 40
Mw. M.T. Zuiderwijk - Zimmerman z 25
Mw. A Hageman z 25
Mw. P.T.W. v.d. List - Ruigt z 25

St. Maarten, Voorburg, St. Maarten

Mw. G.M.M. Meijer z 25
Hr. H.J. Spijkerman z 50
Mw. Th.M.S. v.d. Drift-Kokshoorn z 25
Hr. H.J. van Oostrom z 50
Hr. Th.J.J. Jungschläger z 40
Hr. B.J.M. Guldenmundt z 40

De Goede Herder, Zoeterwoude, Gemengd koor Meerburg

Mw. C.T.F. Kortekaas - Oostdam z 25
Mw. A.A.M. Coene - Beereboom z 25
Mw. A.I.J.M. v.d. Hulst - Vreeburg z 25
Mw. H.J.A.M. Rump - Wijnen z 25
Mw. A.M. Paardekooper - Vergeer z 40
 
H. Bartholomeus, Poeldijk, Deo Sacrum

Hr. M.J.M. van Dijk z 40
Mw. A.J.M.C. van den Berg - Kouwenhoven z 40
Mw. C.W.A. Hilgerson - van Bergenhenegouwen z 40
Hr. P. van der Knaap z 25
 
Lam Gods, Leiden, St.Caecilia

Mw. C.A. Seysener - balk z 25
Mw. E.A. Balk - Bouwmeester z 25
 
H. Clara, Aarlanderveen, Lord's Voice

Mw.J. E.C. van Holland - Keijzer o 25
Mw. M.G.J. Egberts - Elsgeest z 25

O.L.Vrouw Geboorte, Meije/Zegveld, Dames - Herenkoor

Hr. C.M. Sluijs z 60
Hr. A.C Sluijs z 60

De uitgebreide lijst met jubilarissen vanaf eind 2009 kunt u vinden op onze website.
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