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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

De nieuwsbrief weer zoals gebruikelijk met aankondiging van kerkmuzikale studiedagen, de
bibiliotheekaanwinsten, 32 jubilarissen en het 125-jarig jubileum van het herenkoor in Bodegraven.
Veel leesplezier !

Ben Hillen

 

Herenkoor van de St. Willibrordusparochie in Bodegraven bestaat 125 jaar

Op zondag 14 oktober 2012 viert het herenkoor van de St. Willibrordusparochie in Bodegraven feest.
Volgens de geschiedschrijving is herenkoor St. Caecilia in het jaar 1887 lid geworden van de
Nederlands St. Gregoriusvereniging en als je dan doortelt, kom je automatisch op de gedenkwaardige
leeftijd van 125 jaar!

Gedurende zo lange tijd kan het niet anders, dat heel veel dirigenten en organisten (en niet te
vergeten de vele actieve leden) op hun eigen wijze hun beste beentje hebben voorgezet.
Bij alle namen vallen er twee op, die afkomstig zijn uit Bodegraven: J. M. Kouwenhoven, die zowel
dirigent, als organist is geweest, W. Kouwenhoven jr, organist en J. Roest, dirigent. 
Vanuit het niet zoverre verleden, blijft de naam Paul Bremmers klinken; meer dan 30 jaar heeft hij het
herenkoor en bovendien dameskoor St. Lucia op voortreffelijke wijze geleid en daarbij onlosmakelijk
verbonden, is de naam van Jan Vermeulen, die als organist – bijna 40 jaar - zijn sporen meer dan
verdiend heeft.

Hoe is de huidige praktijk?
De parochie van St. Willibrordus beschikt op dit moment over een kinder-, jongeren- en middenkoor.
Ook het dameskoor is van voldoende sterkte en het herenkoor kent een 16-tal leden. Naar de
maatstaven van dit moment en gelet op de ontwikkelingen in het kerkelijk muzikale landschap, mogen
we ons gelukkig prijzen, dat we in staat zijn om bijna wekelijks onze meer dan gewaardeerde bijdrage
kunnen leveren aan de ondersteuning van de liturgie.
Momenteel is Peter Verhoogt de dirigent en Henriètte van Dijk–v.d. Berg de organist.
Beider kwaliteiten staan er borg voor, dat we kwalitatief ons mannetje staan.
Niet onvermeld mag blijven, dat RKK al meerdere keren de uitzending vanuit Bodegraven verzorgd
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heeft en daarbij heeft St. Caecilia (en natuurlijk St. Lucia) haar muzikale bijdrage  mogen inzetten.

Ook het gregoriaans mag op warme belangstelling van  het koor rekenen.
Onder leiding van Jeroen Pijpers uit Alphen a/d Rijn, worden enkele malen per jaar de aloude, tijdloze
gezangen ten gehore gebracht. Opvallend is, dat enkele leden uit de regio komen en zodoende de
schola door hun inzet een extra dimensie geven.

Zoals gezegd, vindt op 14 oktober 2012 de officiële viering plaats. 
Tijdens de H. Mis van 11.00 uur wordt Missa Octava van Elbert Franssen uitgevoerd en ook het Agnus
Dei (uit de Arlésienne Suite) van George Bizet.
Na de kerkelijke plechtigheid, trekken we op naar het parochiehuis om dit bijzondere jubileum nog
meer glans te geven!     Nico Bot (voorz.)

 

Alle psalmen van GvL opgenomen

Ruim een jaar lang heeft Sonja Roskamp uit Utrecht tijd besteed om alle psalmen die in
de GvL staan op te nemen. Sindskort kunt u ze vinden op haar website
www.sonjaroskamp.nl

Waarom?
Omdat zij het belangrijk vind dat de antwoordpsalm wordt gezongen.
En omdat het voor diverse cantores/pastores soms lastig is om in te studeren.

Zij hoopt van harte dat met deze psalmenpagina de drempel is verlaagd om tot studeren van nieuwe
psalmen over te gaan. Zo is zij ook nog bezig om diverse zegens, inzetten en prefaties op te nemen
voor de  priester/voorgangers, zodat ook zij worden uitgenodigd om meer te gaan zingen in de
liturgie. De pagina zal nog worden uitgebreid.

Sonja  Roskamp biedt het u (je) aan voor eigen gebruik en studie. En het aanmeldingsformulier dat u
tegenkomt op de site is ten dienste van haar nieuwsgierigheid.

 

Lied- en studiedag voor de advent en kerst in Huissen

DE DAG DIE KOMT - lied- en studiedag voor de advent en kerst - in
samenwerking met De Nieuwe Liefde, Amsterdam. Het Dominicanenklooster
organiseert op zaterdag 17 november 2012 weer een lieddag. En ook dit keer

in samenwerking met ‘De Nieuwe Liefde Amsterdam’. Deze lieddag staat in het teken van de Advent en
Kerst.

Bijzondere aandacht krijgt het boek ‘De dag die komt’ van Huub Oosterhuis, waarin een zevental
woorddiensten zijn opgenomen voor de Advent en Kersttijd.
De bedoeling is dat we in de middag één van deze vieringen integraal zullen gaan uitvoeren.
Daarom zal uit de deelnemers een groepje ‘lezers en bidders’ gaan repeteren o.l.v. Kees Kok en er
wordt een klein koor gevormd dat o.l.v. Elske te Lindert gaat werken aan de ‘koorzangen’. De andere
deelnemers studeren o.l.v. Theo Menting de liederen voor deze dienst in, met nog andere repertoire
van Huub Oosterhuis voor de Advent en Kerst. Henri Heuvelmans zal ons op de vleugel begeleiden.

Deze lieddag is niet alleen bestemd voor koorzangers, dirigenten, begeleiders en voor iedereen die van
zingen houdt, maar zeker ook voor lekenvoorgangers, liturgiegroepen en pastores.
De dag begint om 10.30 uur (vanaf 10.00 staat de koffie klaar) en eindigt om 16.00 uur.
De toegang bedraagt € 25,00, inclusief koffie/thee/lunch en programmaboek.

Aanmelden kan via: www.kloosterhuissen.nl

 

Studiedag over het getijdengebed in de parochies

Wij attenderen u op de studiedag van 10 november 2012 in de Abdij van
Koningshoeven over het getijdengebed in de parochies. Op basis van uw
naamsbekendheid menen we dat u hierin geïnteresseerd bent of mensen in uw
omgeving hierop kunt wijzen. Voor meer informatie en opgave verwijzen we u
naar flyer of onderstaande websites:

http://www.koningshoeven.nl/nl/actueel/index.php of http://www.parochie-petrusenpaulus.nl/.
We hopen u als deelnemer te mogen verwelkomen. Parochie HH. Petrus en Paulus, Vierwindenlaan 9-
11, Tilburg
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Zangdag Bisdom Den Bosch 2012: Magnificat

De zangdag van de NSGV in het Bisdom Den Bosch gaat dit jaar over de
plaats die Maria heeft in de liturgie. Op de zangdag willen we graag liederen en
gezangen met u zingen, die bedoeld zijn voor de eucharistie of andere
liturgische vieringen. We zingen muziek die eeuwenoud is, maar ook liederen
waarvan de inkt nog maar net droog is.
Dr. Richard Bot zal de zangdag leiden. Hij is medewerker liturgie en kerkmuziek

van het bisdom Rotterdam, docent Gregoriaans & Katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van
Amsterdam en dirigent-organist in Voorschoten. Ook is hij Algemeen Voorzitter van de Nederlandse
Sint-Gregoriusvereniging en lid van de redactie van het Gregoriusblad.
De zangdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 16.00 uur in de Abdij van
Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De kosten bedragen € 15,00, inclusief koffie/thee
en lunch.

U kunt zich als volgt aanmelden: 
1) stuur vóór 15 oktober bijgaand inschrijfformulier (ook te downloaden op onze website) ingevuld
naar het bureau, ofwel per post ofwel per mail;
2) maak het verschuldigde bedrag over op Postbank 112.52.36 t.n.v. 'Penningmeester St.-
Gregoriusvereniging' te Schijndel, o.v.v. 'Zangdag 27 oktober'.
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten!
Wie het eerst komt, die het eerst maalt: vol is vol! Vorig jaar hebben we veel mensen moeten
teleurstellen, dus wees snel met uw aanmelding! 

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; jrg 6, nr 4, augustus 2012

 

Nieuwe cursusfolder 2012-2013 verkrijgbaar

Klik hier voor de nieuwe folder 2012-2013 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom
Rotterdam. Zie ook Cursussen en Opleidingen en website Kerkmuziekopleidingen Bisdom Rotterdam.

 

Studie- en contactdag voor amateur-organisten rond Gaspard Corrette

In 1703 schreef de Franse barokcomponist Gaspard Corrette de Messe du 8e ton pour L'Orgue. 
Deze mis, bestaande uit 24 delen, is door zijn eenvoud goed uit te voeren door amateur-organisten.
Daarnaast klinken veel van de voorgeschreven registraties ook op latere (romantische orgels)
verassend goed. Daardoor is deze muziek goed bruikbaar in de liturgische praktijk van veel amateur-
organisten. Om een indruk te krijgen van deze muziek kunt u hier klikken.  

In de workshop op zaterdag 13 oktober 2012, van 11.00 - 15.00u wordt ingegaan op
uitvoeringspraktijk van de Franse barokmuziek waarbij aan bod
komen:
- registratievoorschriften
- ornamentiek
- inegalité 
- alternatim praktijk

Het orgel in de Grote Kerk te Schermerhorn  stamt uit de 18e eeuw
en er is waarschijnlijk afkomstig uit het Rijnland. Het instrument heeft een Franse dispositie en is goed
geschikt voor de uitvoering van Franse barok muziek. Voor meer informatie over dit orgel kunt hier
klikken.  

Kosten voor deelname 15,00 euro p.p. incl. koffie en thee (Gelieve zelf voor een lunchpakket te
zorgen). Er is plaats voor maximaal 10 actieve deelnemers.
Locatie: Grote Kerk Schermerhorn, Oosteinde 2, 1636 XV Schermerhorn
Voor opgave en voor eventueel aanvullende informatie m.b.t. de drie bovengenoemde activiteiten
kunt u contact opnemen met Mark Heerink, regionaal medewerker kerkmuziek NSGV Haarlem-
Amsterdam (06-23400843).

 
Studiedag gregoriaans

Voor de gregorianisten organiseert de NSGV Den Bosch we een speciale dag op 2
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februari 2013 in de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Noteert u alvast die datum!

Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom Den Bosch; jaargang 6, nummer 3 – juni 2012

 

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

 

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 april t/m september 2012

Bladmuziek

Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie

64 psalmcomposities en 3 cantieken voor de zondagsliturgie.
Een verzameling psalmen zoals die vanaf de jaren tachtig zijn gemaakt en gezongen  door cantor,
koor  en gemeenschap van de Laurentiuskerk van Dongen. Met begeleiding  van orgel en/of fluit.
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.  Uitgave : EFBEmusic.

Continuo 27 no. 1

          Ik zing voor U. Beurtzang naar Psalm 138.  Driestemmige beurtzang met orgelbegeleiding.
Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
          Wanneer deze dingen gaan gebeuren. Vierstemmig motet naar Lucas21,28. Muziek: C. Winter.
          God sprak tot mij. Openingszang voor de nachtmis voor koor en voorzanger met
orgelbegeleiding. Tekst: H. Gielens S.J. Muziek: H. Strategier.
          Had ik de liefde niet.  Eenstemmig  lied naar 1 Korinthiërs 13. Het refrein kan in canon worden
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gezongen. Met orgelbegeleiding. Tekst: O. Swagemakers. Muziek: J. Brandsma.
          Halleluia! Gezegend die komt. Vers voor het evangelie op tweede kerstdag (A -en C-
jaar).Tekst: Lectionarium (Psalm 118,26a.27a).Muziek: W. van Belle. Uitgeverij:  Gooi en Sticht.

Drie psalmen :

Psalm 98:   Genoeg gezongen voor Hem  
Psalm 127: De bouwers zwoegen
Psalm 127: Zo hoog als Gij troont in uw hemel
Voor vierstemmig koor, gemeente  en piano. Tekst: H. Oosterhuis. Muziek: A. Oomen. Uitgave:
Stichting Leerhuis en Liturgie.

Freiburger Chorbuch 1

Meer dan 130 Latijnse en Duitstalige liederen, vnl.  voor gemengd koor SATB.  Bedoeld voor gebruik in
de liturgie. Niveau: eenvoudig tot gemiddeld. Uitgave: Carus Verlag.

Freiburger Chorbuch 2

Vervolg op Freiburger Chorbuch no 1 
145 Liederen voor liturgisch gebruik  Eén – tot vijfstemmig. soms met orgel / pianobegeleiding.
Internationaal repertoire. Behalve Latijnse en Duitse liederen nu  ook liederen uit Noord- en Oost-
Europese  landen en uit de Engels-Anglicaanse traditie. Met CD. Uitgave: Carus Verlag.

Gij die ons zingen doet

De bundel bevat 84 melodieën  bij teksten van diverse tekstschrijvers, o.a. Ria Borkent, Martin de
Geus, Andries Govaart, S. de Vries. Een aantal van deze liederen verscheen al eerder. In “Gij die ons
zingen doet“ zijn veel van  deze liederen bijeengebracht, samen met een groot aantal recente liederen. 
Grotendeels met  orgel- of pianobegeleiding. Naast een groot aantal strofische liederen en enkele
refreinliederen is een aantal ‘liturgische gezangen’ opgenomen (acclamaties, Onze Vader,
geloofsbelijdenis).Muziek: D. Zwart. Uitgeverij:  Nootzaak.

Jong Geleerd..

Liederen uit de christelijke traditie. Eenstemmige geloofsliederen (50)  voor  kinderen; geselecteerd in
samenspraak met christelijke basisscholen. Het zijn  hoofdzakelijk liederen uit het Liedboek van de
Kerken.  Samensteller: E. Versloot. Uitgeverij: Boekencentrum.

Lied tot de Heilige Geest

De viering van de eerste H. Communie. Voor volkszang, koor en orgel. Muziek: F. van Nimwegen.
Uitgave: Bisdom Breda.

Nu wil ik een wonder

Drie psalmen (98, 127 en 113) voor vierstemmig gemengd koor, gemeente en  piano. Tekst: H.
Oosterhuis. Muziek : A. Oomen. Uitgave: Ekklesia Music Publishing.

Mater Maria Missa Brevis

Zowel Latijnse  (vaste gezangen)  als Nederlandse gezangen ( o.m. Onze Vader, acclamaties, Ave
Maria) voor  tweestemmig koor, gelijke stemmen.(vrouwen- of jeugdkoor), volkszang en orgel/piano.
Eenvoudige moeilijkheidsgraad. Daardoor erg geschikt voor rouw/trouw-dameskoren. Componist: C.
Fictoor.  Uitgave: Ascolta.

Onze Vader "Kevelaer" en Moge het delen

Onze Vader: Voor vierstemmig koor en orgel. Componist : T.Löwenthal
Moge het delen: Voor vierstemmig  gemengd koor en orgel.Tekst : H. Oosterhuis, Componist:
T.Löwenthal. Uitgave: Ekklesia Music Publishing.



Heilig boven alles - Psalmen voor NU

Muziekproject met als doel de psalmen op een nieuwe manier geliefd te maken bij jong en oud. De
teksten  zijn opnieuw geschreven en van nieuwe muziek voorzien. Boek en  Cd : deel 8 , ' Heilig  boven
alles'. Uitgave : Boekencentrum Zoetermeer.

Dooplied voor Sara en Over de drempel

Twee liederen van Jos Beijer (overleden in 2011)
          Dooplied voor Sara: Liturgisch  lied  met een vierstemmig couplet als begeleiding bij elke
handeling van het doopritueel. Tekst: A. Govaart. Muziek: J. Beijer. 
          Over de drempel: Klassieke polyfone zetting, heel vocaal getoonzet. Voor  vierstemmig koor en
piano. Tekst : M Zagers, Muziek : J. Beijer. Uitgave: www.josbeijer.nl

Zingen in zonlicht

Nieuwe teksten op vertrouwde melodieën. De teksten zijn ook bruikbaar  als gedicht of gebed.
Eenstemmig. Diverse componisten. Teksten: F. Oosterwijk. Uitgave: Westerkerk Amsterdam.

Zendt Gij uw Geest

Psalm 104. Uit de vigiliemis van Pinksteren. (ABC-jaar).Eenstemmig met orgelbegeleiding Tekst:
A.Bronkhorst. Muziek: A.Voesten. Do-ut-des muziekblad no. 91 Uitgave: NSGV Roermond.

Boeken

De kroon op het leven. Spiritualiteit van de ouderdom

Dertien liturgische vieringen met liedsuggesties voor bezinningsbijeenkomsten voor ouderen.
(Werkkatern 27)  Redactie: K. Joosse e.a. Uitgave: Midden onder U.

Handboek van de koormuziek

De  belangrijkste componisten en werken van 1400 tot nu.  Beschrijving ca. 60 beeldbepalende
componisten • beschrijving en situering sleutelwerk • beschrijving historische context • vermelding
van andere belangrijke koorwerken • vermelding van stilistisch verwante en/of beïnvloede tijdgenoten.
Redactie: H. Noyens.  Uitgeverij Kok.

Hymnologie VI

Geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel VI:  De ontwikkelingen in de
eerste helft van de zeventiende eeuw in Duitsland. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer:
arie.eikelboom@wxs.nl

Make a difference

Klein boekje met 50 eenvoudige acties om bij stil te staan in de lijdenstijd. Project van vier
organisaties voor jongeren : Time to Turn; World Vision; JOP; HGJB. Uitgeverij Jes! (een
samenwerking  tussen Uitgeverij: Boekencentrum en de HJGB).

Ontdek je stem

Cursusboek voor toekomstige zangers zonder muzikale vooropleiding. Inclusief  oefen-CD .
Te gebruiken tijdens de proefperiode. Auteurs: N. Loenders en H. Ramaeker. Uitgeverij: Harmonia.

U komt  de lof toe, U het gezang

Een toegankelijke gids voor iedereen die de liturgische vieringen door zang en muziek wil versterken.
Uitgave: I.C.L.Z . Vlaanderen.

CD

http://www.josbeijer.nl
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Haarlemmer orgelboek

Alle werken van het Haarlemmer orgelboek uit 2010 zijn nu op cd gezet door G. Coebergh en M.
Heerink. Orgel: St. Josephkerk  Haarlem. Uitgeverij: Ascolta  i.s.m. de NSGV- Haarlem.

Een  taal van hoop en vrede

25 door Oomen uitgekozen liederen uit zijn 40-jarige samenwerking met Oosterhuis.
Teksten: H. Oosterhuis. Muziek: A. Oomen. Uitgevoerd door het Koor voor  Nieuwe Nederlandse
Religieuze muziek o.l.v. A. Oomen. Uitgave: Mirasound /De nieuwe Liefde.

Rust en vrede

Gezangen voor uitvaart en afscheid. Twee composities, ook geschikt om in hun geheel als
“dodenvesper” te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met Allerzielen.Teksten: H. Oosterhuis. Muziek:
T.Löwenthal en A. Oomen.Uitvoerenden: Koor en schola Amsterdamse Studentenecclesia o.l.v. T. 
Löwenthal. Uitgave: Mirasound.

 

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

 

 

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.

 

Studie- en contactdag voor amateur-organisten rond Gaspard Corrette

Zaterdag 13 oktober 2012, 11.00 - 15.00 uur,  Grote Kerk Schermerhorn

Lees verder ...

 

Herenkoor St. Willibrordusparochie bestaat 125 jaar

Zondag 14 oktober 2012 om 11.00u, St. Willibrorduskerk, Bodegraven

Lees verder ...

 

Zangdag NSGV in het Bisdom Den Bosch over het Magnificat

Zaterdag 27 oktober 2012 10.00-16.00u - Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-
Dinther.

Lees verder ...

 

Studiedag over het getijdengebed in parochies - Abdij van Koningshoeven

Zaterdag 10 november 2012, Abdij van Koningshoeven

Lees verder ...

 

http://www.nsgv.nl/service/wat-zingen-we-zondag.html
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Lied- en studiedag voor de Advent en Kerst in Huissen

Zaterdag 17 november 2012 om 10.00u, Dominicanenklooster, Huissen

Lees verder ...

 

Studiedag gregoriaans - Heeswijk

Zaterdag 2 februari 2013 - Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther

Lees verder ...

 

Vacatures

Er is 1 recente vacature in het Bisdom Rotterdam:

Dirigent/pianist (m/v) gezocht in Reeuwijk

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 32 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, wij feliciteren u !

Juli, augustus en september 2012

H.Theresia van Avila, H.Hartkerk, Zwijndrecht - I believe

Hr. H.J.M. Freijsen p 25

St.Jan de Doper, Gouda-Moordrecht - Cantemus Domino

Mw. E.C, van Gennep - de Jong d,z 52
Mw. B.T. van Ardenne - van Gennep z 52
Hr. A.A. Vermeij z 43
Mw. J.A. van Meegersen - Breuker z 42
Mw. S.M. Willems - Looijen z 25
Mw. G.M.A.H. Rootinck - Mol z 20
Hr. M.J.M. Helmes z 20
Mw. J.M.G. Steenbergen - Kleiweg z 17
Mw. C.C. Koolmees - Boegheim z erediploma

De Vier Evangelisten, Den Haag - Non Nobis Sed Deo

Hr. J.F. Vogelaar z 12½
Hr. J.W.M. van der Heijdt z 12½

Emanuel, Roelofarendsveen - Petrus - Maria

Mw. H.I.A. van der Meer - Koek z 40
Hr. E.P. Hoogenboom z 25

H.Familie, Middelharnis - Laetare

Mw. M.E.A Zoomers - Zaaijer z 25

Franciscus, OLV Geboorte-De Goede Herder, Hoogmade - Inspiratie

Mw. H.M.M. Vork z 25
Mw. H.J.M. van der Hulst - van der Ploeg z 25
Mw. J.M. van Rijn - van der Laan z 25
Mw. C.M.H. Winters z 25

St.Maarten, St.Jeroen en Maria ter Zee, Noordwijk - Maria ter Zeekoor

Hr. R.C.G. Hellemans o,z 25

H.Augustinus, H.Willibrord, Oegstgeest - St.Willibrord

Mw. J.E. de Ru d 25
Hr. W.J.G.A. Kouwenhoven z 29
Hr. P.P. Hanssen z 25
Mw. O.G. de Groot - Furlan z 26
Mw. E.G.J. Eilers - Meeles z 25
Mw. M.S.C. van Ammers - van de Zon z 30

St.Franciscus tussen duin en tuin, H.H.Martelaren van Gorcum, De Lier - Constant

Hr. H.W. Hendriks d 25

H.Lambertus, Rotterdam - St.Gregorius

Mw. H.A.J. Ooms - Stigter z 12½

http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#DeDagDieKomt
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Studiedaggregoriaans
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#rdam
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#rdam
mailto://nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/vacatures.html


Hr. G.A.M. Ooms z 75

H.Machutus, Monster - Laus Deo

Mw. J.M. Uitterhoeve - van de Guchte z 40
Mw. J.C.M. van der Arend -Zuidgeest z 4
Mw. F.M.B. van der Lans - Herpers z 40

 

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