klik hier als u de nieuwsbrief niet kunt bekijken

letters kleiner

letters groter

Nieuwsbrief NSGV
in het bisdom Rotterdam
Jaargang 3, nummer 1, april 2012

Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Mededelingen
Agenda
Nieuwe aanwinsten
Muziek in de liturgie
Vacatures
Onderscheidingen
Colofon

De eerste nieuwsbrief in dit jaar met een herhaalde oproep om werkgroepleden voor Kind, Koor en Kerk,
aankondigingen van kerkmusicale festivals en lieddagen. Tevens een uitgebreide agenda en een overzicht van
de aanwinsten in ons kermuziekdocumentatiecentrum in Rotterdam.
Zalig Pasen gewenst!
Ben Hillen

Dringende oproep van KKK!

De werkgroep Kind, Koor en Kerk organiseert studiedagen t.b.v. kinderkoordirigenten. Deze studiedagen zijn
altijd goed bezocht. Het onderlinge contact en het uitwisselen van ervaringen is een waardevolle aanvulling op
de inhoudelijke onderwerpen.
De werkgroep Kind, Koor en Kerk kan alleen actief blijven als er NU (of binnenkort) echt 2 liefst 3 kandidaten
zich aanmelden om de werkgroep te versterken. Dan kunnen we ons ook in de toekomst in blijven zetten
voor de belangen van dirigenten en van de kinderkoren.
De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit: de jaarlijkse studiedag voorbereiden, elkaar op de hoogte
houden van ontwikkelingen in de kinderkoorzang, reageren op vragen vanuit de doelgroep en contact
onderhouden met de landelijke Stuurgroep Kind, Koor en Kerk van de NSGV. Hiertoe zijn er 3 tot 4
vergaderingen per jaar.
De werkgroep wenst u een Zalig Pasen. Dat het Licht u blijvend inspireert op uw zo belangrijke werk voor het
kinderkoor.
Anne-Mieke van der Burg-in ’t Veen
Secretariaat werkgroep Kind, Koor en kerk
e-mail: werkgroep-kkk.rotterdam@nsgv.nl

Petra Veenswijk 25 jaar organiste Maria van Jessekerk te Delft

Op 1 maart 2012 was Petra Veenswijk 25 jaar in dienst als organiste van de Maria van
Jessekerk te Delft. Dit heuglijke feit wordt gevierd op zondag 15 april. Die dag zal tijdens de
Eucharistieviering van 10.30u de Messe Solemnelle van Louis Vierne worden gezongen.
Op diezelfde dag zal Petra Veenswijk om 15.00u een concert verzorgen, waarin o.a. de
gehele Symphonie V (opus 42), van Charles Widor zal worden uitgevoerd.
Na afloop van dit concert is er gelegenheid om Petra Veenswijk te feliciteren.
Maria van Jessekerk, Burgwal 20, 2611 GJ Delft; april 2012

Elfde Internationaal Gregoriaans Festival van Watou (B)

Het Elfde Internationaal Gregoriaans Festival van Watou zal dit jaar
plaatsvinden van 12 tot 20 mei.
Het is een Festival met een verhaal en een boodschap.
Het programma bruist van authenticiteit en innovatie.
Het Festival is een kleurrijk klankbord waar eeuwenoude beleefde muzikaliteit en
spiritualiteit elkaar, op een hoog muzikaal niveau, in een harmonische eenheid
treffen.
Het evenement kan als volgt samengevat worden: 24 evenementen op 8 dagen: 14 in Watou (kerngebeuren
van 17 tot 20 mei), 10 in acht partnersteden bestaande uit:

14 concerten/audities, 9 liturgische vieringen, 1 workshop, 28 schola’s/ensembles: uit 18 verschillende landen
en 2 continenten: 25 uit het buitenland, 3 uit België, waarvan 2 knapenkoren, 2 meisjeskoren, 1
jongerenkoor, 9 herenschola’s, 12 damesschola’s, 1 gemengde schola, 1 strijkersensemble waarvan 8
professionele ensembles, 7 semiprofessionele ensembles, 5 jeugdkoren uit muziekopleidingscentra; 8
partnersteden: Duinkerke, Poperinge, Koksijde, Brussel, Böseghem, Wervik, Haringe, Roosdaal-Strijtem.
Het volledige festivalprogramma vindt U op onze totaal vernieuwde website: www.festivalwatou.be. Op
aanvraag sturen wij U tevens graag de 24 pagina’s tellende uitnodigingsbrochure op.
Ik ben dan ook bijzonder verheugd u dit kwalitatief hoogstaand festivalprogramma te mogen voorstellen en u
uit te nodigen om de gezongen icoon van onze westerse cultuur te herontdekken. Via het doorsturen van
deze mail naar vrienden en bekenden kunt u ons helpen om het Festival, dat om de drie jaar plaatsvindt, nog
in bredere kring kenbaar te maken.

Lieddag “Vrolijk en verstild” in Amersfoort

Op 21 april 2012 vindt in Amersfoort een lieddag plaats. Deze wordt georganiseerd door Muziekuitgeverij
Intrada en Kerkzang.nl. De dag is bestemd voor leden van cantorijen, koren of liturgiecommissies en voor
kerkmusici, predikanten en andere belangstellenden. Onder inspirerende leiding maken de deelnemers kennis
met nieuwe geloofsliederen en andere liturgische muziek. Het doel van de dag is dat de aanwezigen inspiratie
opdoen door te proeven aan diverse liturgische composities.
Aan de lieddag Vrolijk en Verstild werken mee: Gerben van der Veen (muzikale leiding), Jan de Jong (orgel,
piano), Pieter Oussoren (toelichtingen), Anje de Heer (algehele leiding), het liturgisch kleinkoor Simchat Tora
o.l.v. Wim Krist en een jeugd-/kinderkoor.
De dag wordt gehouden in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort, van 9.15-15.00u.
Voor meer info: Veensluis 18, 8448 GP Heerenveen. Tel. 0513 688951. Email: bureau@kerkzang.nl

Kurt Thomas Cursus voor koordirectie in juli

Van vrijdag 6 t/m zaterdag 14 juli 2012 organiseert het Utrechts Conservatorium de
Kurt Thomas Cursus voor koordirectie. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen
niveau. Deze intensieve zomertraining staat open voor amateur- en (semi-)
professionele koordirigenten, als deelnemer of als hospitant. Zie Flyer.
De Kurt Thomas Cursus kent verschillende niveaus, namelijk A t/m D. Iedere groep
vormt binnen het betreffende niveau zijn eigen koor. Omdat sommige groepen ook
open staan voor buitenlandse deelnemers is de voertaal hier mogelijk (ook) Engels.
Elke dag zijn er drie dagdelen lang lessen, workshops en informatie over slagtechniek, repertoire,
stemvorming en repetitietechniek. De cursus wordt afgesloten met een feestelijk slotconcert, waaraan alle
cursisten als dirigent en/of als zanger meewerken. Gastdocent is Erik van Nevel.
Info en aanmelding (termijn is inmiddels verlopen) via www.hku.nl/ktc

Orgelconcerten 2012 in de Maria van Jessekerk te Delft

Hierbij een overzicht (zie PDF) van de orgelconcert serie 2012 in de Maria van Jessekerk te
Delft. De concerten zijn op de zondagmiddag en beginnen om 15.00u zoals in de afgelopen
jaren. We denken weer een aantal bijzondere organisten te hebben vastgelegd. Het seizoen
begint op 15 april a.s. met het Jubileumconcert van Petra Veenswijk. We hopen van harte weer
op uw belangstelling.
Bron: Petra Veenswijk, dirigent/organist van de Maria van Jessekerk; Eddie van den Engel,
nam ens de concert organisatie; 5 februari 2012

Lieddag en presentatie van Nieuw Liedfonds op 14 april 2012

Op teksten van Hadewich, Ida Gerhardt, M. Vasalis, Anneke Meiners, Simone Huisman, Judith
Herzberg, Juut Meijer, Colet van der Ven, Mischa de Vreede en Maria de Groot. Op muziek van Geke Bruijning,
Felicity Goodwin, Mariëtte Harinck, Thom Jansen, Sylvia Maessen, Maria Talis en Dirk Zwart.
Met trots presenteren wij u vijftien splinternieuwe liederen rond het thema verlangen. Ook enkele psalmen vol
verlangen zijn opnieuw bewerkt door verschillende dichters. De cd kwam tot stand onder de muzikale leiding
van dirigente Lisette Bernt, waarbij de productie opnieuw in de zorgvuldige handen was van bestuurslid Wilna

Wierenga. Het resultaat is mooi en nieuw, zoals u van ons gewend bent.
U kunt weer komen genieten, op twee manieren. Op zaterdag 14 april worden tijdens de hele dag een aantal
van de nieuwe liederen vierstemmig ingestudeerd. Om 15.00u is de presentatie van de nieuwe cd en wordt het
eerste exemplaar feestelijk uitgereikt. Aansluitend wordt een concert gegeven van een groot aantal liederen.
Na afloop kunt u de cd kopen voor EUR 18,- in plaats van EUR 20,- en vieren we feest. Ook de partituren zijn
aanwezig en te koop. Voor de Vrienden van het Nieuw LiedFonds is er een heel speciale verrassing.
Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam (5 minuten lopen vanaf het C.S.)
Tijd: 10.30 tot 17.00u.
Prijs: EUR 15,- inclusief koffie, thee en muziek (zelf lunch meenemen)
Concert/presentatie om 15.00u: prijs EUR 5,-; Vrienden van het Nieuw LiedFonds krijgen een korting van EUR
2,-.
Opgave: per email (nieuwliedfonds@beukema.demon.nl) of schriftelijk (Buiksloterweg 30, 1031 CK
Amsterdam). Na aanmelding voor de lieddag ontvangt u geen bevestiging.
Bron: Nieuw Liedfonds; januari 2012

Gregoriaans Festival 2012 in Ravenstein

Het Nederlands Gregoriaans Festival organiseert in 2012 voor de
vierde keer het festival in Ravenstein en wel op zaterdag 16 juni en
zondag 17 juni.
Liefhebbers van het Gregoriaans en Gregoriaanse Scholae kunnen
deze dagen al in hun agenda noteren!
Meer informatie is te vinden op www.gregoriaansfestival.nl.

Nationaal Jongerenkorenfestival op 2-3 juni

In de Sint-Bavokerk in Rijsbergen wordt in het weekend 2/3 juni het Nationaal
Jongerenkorenfestival gehouden onder het motto: “Laat je horen”.
Alle informatie is te vinden op www.korenfestivalrijsbergen.nl

Orgelbegeleidingenboek bij GvL

Orgelbegeleidingenboek bij GvL bij de liederen (num m ers 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

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum

De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:
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.

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 januari, februari en maart 2012

Boeken
150 psalmen vrij

Alle 150 psalmen, vertaald in poëtisch en zingbaar Nederlands. Enkele psalmen zijn in het verleden al op
muziek gezet door A. Oomen en T. Löwenthal. Auteur: H. Oosterhuis. Uitgeverij Ten Have.
Canon voor de RK kerkmuziek in Nederland

De ontwikkeling van de kerkmuziek in katholiek Nederland aan de hand van personen, composities,
zangbundels en stromingen. Ze zijn te beschouwen als iconen van de katholieke kerkmuziek. Auteurs: A.
Vernooij en A. Zielhorst. Uitgeverij Gooi en Sticht in sam enwerking m et de redactie van het Gregoriusblad.
De dag die komt

Zeven complete woord- en gebedsvieringen voor de periode Advent tot Driekoningen. Met elementen als:
koorgezangen, stiltegebeden, de leefregel en zegenspreuken. Auteur: H. Oosterhuis. Uitgeverij Gooi en
Sticht.
Driekoningenzingen

Toelichting op de traditie van het Driekoningenzingen. Boek met muziekboekje met 25 Driekoningenliedjes.
Auteur: P. Spapens. Uitgeverij Pharos.
Hymnologie V

Deel V: De kerkzang in de tweede helft van de zestiende eeuw in Duitsland. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in
eigen beheer.
Muziek en zang bij de toediening van het doopsel

In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor een verantwoorde muzikale vormgeving van een doopviering.
Auteur: A. van Roode. Artikel bij "Jubilate" NSGV Breda jan 2012.
Tipboek zang

Een praktisch informatie- en oefenboek voor (koor)zangers, met onderwerpen als adem en houding, resonans
en klankkleur, registers en stemtypes. Met dit boek een katern muziektheorie gecombineerd. Het is van het
boek Zang los te koppelen en als zakboekje steeds bij de hand te houden. Auteur: H. Pinksterboer. Uitgeverij
The Tipbook Cy.
Bladmuziek
A Festival of Lessons and Carols

In 1993 verscheen al een Nederlandstalig Festival of Lessons and Carols. Die bundel is uitverkocht. Deze
nieuwe uitgave bevat naast enkele oude, vooral nieuwe liturgische teksten en liederen voor Advent, Kerst en
Epifanie. Samenstelling: G. Baas, A.de Heer, W. Krist. Uitgave: Stichting Centrum voor de Kerkzang.
Ad te levaviÂ animam meam

Studiemap met suggesties voor gezangen in de Advent. Verzam eld en verspreid door de werkgroep
liturgische m uziek NSGV bisdom Roerm ond.
Antifonale III

Antifonen bij Magnificat en Benedictus buiten zondagen, hoogfeesten en feesten van de Heer. Componist: J.
Böhmer. Uitgave: Pam use.
Continuo no. 2 februari 2012:
Halleluja, kom H. Geest. Voor SATB met orgelbegeleiding. Tekst: liturgie van Pinksteren. Componist: B

Bartelink.
Ik dank U Heer. Beurtzang naar Psalm 139, 1-stemmig met orgelbegeleiding. Tekst: A. Bronkhorst;

Componist: F. Bullens.
Nog v oor wij woorden hebben. Intochts-of processielied. Voor SATB. Tekst: S.de Vries. Componist: S. Wesley.
Zegenbede. Voor SATB. Componist: J. Beijer.

Gebed des Heren. 1-stemmig met orgelbegeleiding. Componist: M Pirenne.
God wil een tem pel bouwen. GVL 447. Voor SATB. Tekst: H. Jongerius. Melodiebewerking: V. Smit.
Gegroet Maria. Voor SATB met orgelbegeleiding. Tekst: G. Kock. Componist: A de Kort.

Driekoningenzingen

25 traditionele driekoningenliedjes zoals die vroeger gezongen werden door de kinderen.
Bijlage bij de gelijknamige bundel. Voor verdere beschrijving zie “Boeken”.
Heel mijn ziel

Alle psalmen en de cantica in eenvoudige abdijstijl met twee antifonen en in vierstemmige chants naar
anglicaans model. Muziek: N. Vlaming en C.Winter. Uitgave: Boekencentrum .
Jaargetijden

Bundel met 25 Schriftliederen voor de kerstkring en de paaskring. Tekst: J. Raas. Componist: H. Jongerius.
Uitgeverij: Skandalon / Dom inicanenklooster Huissen.
Licht

100 nieuwe teksten op oude bekende melodieën en internationale traditionals. Teksten: C. Van Doesburg.
Uitgeverij Boekencentrum .
Liturgische muziek uit het Dominicanenklooster te Huissen

Deel 1 Liturgische gezangen voor de advent in het A jaar.
Deel 2 Liturgische gezangen voor de veertigdagentijd en de paastijd, A- B- en C-jaar.
De uitvoering veronderstelt een meditatieve manier van zingen, uitgaande van de tekst. Als vormen komen
voor: eenstemmig coupletlied of met SATB-zetting, beurtzang met reciteren door SATB-koor, acclamaties.
Enige gezangen zijn eerder gepubliceerd in de uitgaven 'Voor wie wachten' en 'In uw vrede'
Tekst: H. Jongerius. De melodieën zijn ontleend aan het Gregoriaans, aan het English Hymnal en het Church
Hymnal, of ze zijn van J. Raas; de SATB-zettingen zijn van A. Gouzes en J. Raas. Uitgave:
Dom inicanenklooster Huissen.
Mis "Missa Jubilemus Salvatori"

Voor SAM - koor en orgel. Latijnse tekst. Componist: B. Bartelink. De opdrachtgever, ‘Stichting Venster op
Muziek in de Lambertuskerk’ te Rotterdam-Kralingen heeft aan de componist eisen gesteld m.b.t.
stemomvang, moeilijkheidsgraad en beknoptheid. Besteladres: m .tonino@hccnet.nl
Nader tot jou

277 eigentijdse liederen, zowel eenstemmig met akkoordsymbolen, als meerstemmig. Auteur: M. Kamminga.
Uitgave: De Kolibrie.
CD´s
Computer concordantie Liedboek voor de Kerken

Met eenstemmige muzieknotatie en meerstemmige geluidsbestanden. Windowsversie 1.5; Mac editie 2.2.
Ik kom weer tot leven

Een cd met een morgen -, middag- en avonddienst rond Pasen. Klassiek liturgisch; voor gebruik in de liturgie
of voor een persoonlijk meditatiemoment in de huiskamer. Zang en orgel: Broeders van de Abdij Maria
Toevlucht.
Jaargetijden

Dubbel-cd met Schriftliederen voor de kerstkring en voor de paaskring. Ontstaan in de liturgische setting van
het Dominicanenklooster in Huissen.Tekst: H. Jongerius. Componist: J. Raas. Uitvoerenden: Capella Phos
Hilarion o.l.v. T. Menting. Uitgeverij: Skandalon.

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

15 april 2012
Tweede zondag van Pasen

29 april
Vierde zondag van Pasen

Ap. 118 - Looft de Heer GvL 118 I
Av. Joh 20,29 Omdat Gij Mij gezien WG 509
Ov. Nu moet gij allen vrolijk zijn, GvL 506
Ov. Gij zijt voorbij gegaan GvL 451
Wees welkom ZAZ 21 (k)
Vul ons met uw liefde, Heer DZiaO 47
Steeds weer hetzelfde zeggen Bijl. 22 (j)
Bij de ongelovige Thomas Getuigen van Licht 12 (j)

AP. 118 - Looft de Heer GvL 118 I
Av. Joh. 14,14 Ik ben de Goede Herder GvL 247
Ov. Het lied van de getrouwe herder, GvL 420
Ov. De Heer die leeft, geleidt GvL 420
Jezus is een teken van God ZIV 25 (k)
De schapen luisteren naar een stem AWN III 12 (K)
Kom en volg mij op de weg VNM 3 (j)
Ik zal er zijn Sporen+ 16 (j)

22 april
Derde zondag van Pasen
AP. 4 - Als ik U aanroep GvL 4
Av. Lc.24,32 Heer Jezus, ontsluit GvL 245/246
Ov. Zingt jubilate GvL 563/Cont.MB 13-15
Ov. Brandde ons hart niet GvL 410
Buiten adem roepen wij u DZiaO 12 (k)
Ken je het liedje van dansen DZiaO 52 (k)
Wij willen roemen Bijl. 30 (j)
Gezegend zijt Gij GvL 604/ Wees hier aanwezig (j)

6 mei
Vijfde zondag van Pasen 'Cantate'
AP. 22 - Loven mogen de Heer WG 318
AP. 22 - Dit is mijn lied Cont.MB 108-111
AV. Joh.15,4+5b Ik ben de wijnstok WG 538
Ov. Ik ben de wijnstok GvL 621
Zingt voor de Heer een nieuw gezang GvL 564
De vogels in de bomen AWN II 29 (k)
Wie zoekt aan dorens druiven Zad III 11 (k)
Aan de voet van de berg Sporen+ 10 (j)
Al heb ik hoge woorden DMV 17/SJL 79-2 (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.
Orgelconcert Petra Veenswijk, jubileumconcert 25 jaar organist - Delft
Zondag 15 april om 15.00u - Maria van Jessekerk te Delft

Lees verder ...
Lieddag en presentatie van Nieuw Liedfonds - Amsterdam
Zaterdag 14 april 2012 van 10.30-17.00u - Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam

Lees verder ...
Lieddag “Vrolijk en verstild” - Amersfoort
Zaterdag 21 april van 9.15-15.00u - Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort

Lees verder ...
Elfde Internationaal Gregoriaans Festival van Watou (B)
12 - 20 mei 2012 - Watou (B)

Lees verder ...
Studiedag 'Orgelbegeleidingen bij GvL' - Purmerend
Vrijdag 1 juni 19.30-22.00u - H. Nicolaaskerk (Koepelkerk), Purmerend

Lees verder ...
Nationaal Jongerenkorenfestival - Rijsbergen
2 en 3 juni 2012 - Sint-Bavokerk, Rijsbergen

Lees verder ...
Studiedag voor organisten - CD Haarlemmer Orgelboek - Haarlem
Zaterdag 16 juni 2012, 13.00-16.45u - Sint-Josephkerk, Haarlem

Lees verder ...
Nederlands Gregoriaans Festival - Ravenstein
16 en 17 juni 2012 - Ravenstein

Lees verder ...
Kurt Thomas Cursus voor koordirectie - Utrecht
Vrijdag 6 t/m zaterdag 14 juli 2012

Lees verder ...

Vacatures
Er zijn 4 recente vacatures in het Bisdom Rotterdam:
Dirigent(e) / pianist(e) gezocht Waddinxveen
Dirigent(e) gezocht Wateringen
Dirigent(e) gezocht Schipluiden
Organist(e) gezocht Wateringen
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 20 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, van harte gefeliciteerd!
Januari, februari en maart 2012
O.L.V. Hemelvaart, Oude Tonge, Maris Stella

Mw. C.M.P. Pieterse - van de Klundert
Mw. A. J. Kagchelland - Hellemons
Mw. A.M. Tuns - Jochems
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O.L.V.van Sion, Den Hoorn, Con A more

Mw. J.T.M. Roeling - van Leeuwen
Mw. J.M.J. Kaminski - van Eekelen
St. Petrus, Leiden, St. Petruskoor

Mw. J.C.M. Paardekooper
H. Joannes de Doper, Pijnacker, St.Caecilia

Mw. M. de Bruin - Paalvast
Hr. A.H. Raaphorst - Ammerlaan
Mw. T.M. Schox
H. Nicolaas, De Doortocht, Zoetermeer, Doortochtkoor

Mw. M.A. Sterke - Ivens
H. Clara, St.Martinus, Noorden, Waimbaji

Hr. J.H. Brouwer
O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs, Pius X

Mw. F.P. van den Bulk - Zwakkenberg
St.Victor, Noordwijkerhout, St. Caecilia

Mw. C.H. van Kampen - den Elzen
H.H. Martelaren van Gorcum, De Lier, St.Caecilia

Hr. R.P. Espeel
Hr. R.F.M. van der Hoorn
Hr. J.A. van der Steen
Mw. J. van der Hoorn - Verduijn
Mw. M.D.F. Dukker - Kester
Mw. J.M.G. Pronk - van den Akker
Mw. C.W. Boeters - Gardien

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

Colofon
Redactie
Ben Hillen (wnd redacteur)
Aan dit nummer werkten mee:
Richard Bot, Christine Hermans, Ben 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 1 juni 2012.
Uitgave:
van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 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.
© NSGV 2011-2012

