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Vlak voor de zomervakantie nog een nieuwsbrief. Na de zomervakantie zijn er weer zang- en
studiedagen.
Wij stellen het nog steeds op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of eerdere
foto’s te ontvangen.
Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe lezers. U kunt zich
aanmelden via deze link.
Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam wenst u een fijne zomervakantieperiode.
Veel leesplezier !
Ben Hillen

Studiedag Haarlemmer Orgelboek

Op zaterdag 21 september 2013 is er in de Willibrordkerk te Utrecht een studiedag voor
(amateur-)organisten over het Haarlemmer Orgelboek. Dit boek met daarin vijftien
orgelwerken van Nederlandse componisten verscheen in 2010 op initiatief van de NSGV
Haarlem-Amsterdam. Tien composities zijn speciaal voor deze gelegenheid geschreven
door de Bernard Bartelink, Kees Schoonenbeek, Maurice van Elven, Jan Raas, Luc
Löwenthal, Jos Beijer, Daan Manneke en Wouter van Belle. De overige vijf composities
zijn bestaande werken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Alle composities zijn
geïnspireerd op liturgische gezangen of geschreven voor specifieke liturgische
momenten. De meeste werken zijn daarnaast ook geschikt voor een uitvoering in een
orgelconcert.
De dag staat onder leiding van de organisten Gemma Coebergh en Mark Heerink die
samen in 2011 het Haarlemmer Orgelboek op cd uitbrachten. Gemma Coebergh is zeer
vertrouwd met de werken van haar voorganger Albert de Klerk en diens voorganger in
de Sint Josephkerk, Hendrik Andriessen. Mark Heerink heeft voor opname van de nieuw
gecomponeerde werken in het Haarlemmer Orgelboek intensief contact gehad met de
componisten en kan het nodige vertellen over de uitvoeringswijze van deze werken.
De dag wordt gehouden in de Willibrordkerk, Minrebroederstraat 21 3512 GS te Utrecht
en begint om 11.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
De kosten voor actieve deelnemers bedragen 20,00 euro en voor toehoorders 10,00
euro.
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Mark Heerink;
E: m.heerink@planet.nl T: 06-23400843;
U kunt zich tot 8 september opgeven en de inschrijving vindt plaats in volgorde van
aanmelding.

Zangdag voor koorzangers in Amersfoort
Op zaterdag 21 september is (bij voldoende deelname) een zangdag in Amersfoort rondom het thema
Kerst. De zangdag is bedoeld voor (oudere) jongerenkoren, middenkoren, gemengde koren en
individuele koorzangers. Men is van harte welkom om mee te zingen. Tijdens deze zangmiddag kan
elke zanger kiezen voor kerstrepertoire uit een bepaald genre (koorstijl) en worden meerdere
gelegenheidskoren samengesteld. Deze adhoc koren studeren in een paar uur o.l.v. professionele
dirigenten (meerstemmige) kerstliederen in.
Aan het einde van de middag verzorgt elk gelegenheidskoor een kort optreden en wordt de dag
afgesloten met een gezamenlijk koorwerk.

Deze zangdag, georganiseerd door de NSGV Utrecht, wordt gehouden in de Henricuskerk van
Amersfoort (M. Withoosstraat) en duurt van 13u -17u. De kosten zijn slechts 12,50 per deelnemer.
Maak luisterend en zingend kennis met fraai kerstrepertoire!
Geef je op voor deze inspirerende zangdag via nsgvutrecht@gmail.com
Bron: Nieuwsbrief Juli 2013, NSGV Aartsbisdom Utrecht; 4 juli 2013

Nieuw ‘Liedboek voor de kerken’
Afgelopen 25 mei is in Monnickendam het “Liedboek” van de protestante medechristenen verschenen.
Na 40 jaar trouwe dienst is het vertrouwde Liedboek voor de kerken vervangen. Dit wil geenszins
zeggen dat anders gelovigen geen gebruik kunnen materiaal. Ook met het traditionele liedboek uit
1973 waren de verschillen met bijvoorbeeld Gezangen voor Liturgie (GvL) vaak veel kleiner dan werd
aangenomen en werd geput uit gelijke bronnen. Veel repertoire is gewoonweg overlappend.
Maar in de loop van de tijd zijn veel nieuwe liederen verschenen. maatschappij en de mensen zijn
pluriformer geworden, en dichterlijk en muzikaal opzicht op ingesprongen. De behoefte repertoire ter
aanvulling op het bekende werd gewoon groter.
Dit is aanleiding geweest om een “up-to-date” liedboek te meerdere muzikale stromingen zich kunnen
herkennen. Temeer hebben ook diverse kerkmusici en kerkgeleerden van katholieke hun expertise
meegewerkt aan de samenstelling van dit gezangboek.
Los van een eigentijdse lay-out is vooral ingespeeld om - bijvoorbeeld psalmen - meerdere (muzikale)
versies op te nemen zodat praktijk kan kiezen naar eigen stijl. Vooral op jeugd en jongeren ingezet
zodat ook deze doelgroepen kunnen kiezen naar de muzikale smaak die Kortom: een liedboek voor
iedereen die kerkt.
Ter kennismaking kunt u op www.liedboek.nl terecht voor de nodige informatie.
Bron: Nieuwsbrief Juli 2013, NSGV Aartsbisdom Utrecht; 4 juli 2013

Studie- contactdag ‘Orgel en harmonium’
Op zaterdag 28 september 2013 organiseert de NSGV Haarlem-Amsterdam een studie- contactmiddag
voor amateur-organisten en harmoniumbespelers. Deze dag zal plaatsvinden in de St. Augustinuskerk
aan de Postjesweg 123, 1057 DZ te Amsterdam.
In de negentiende eeuw is er veel eenvoudige, maar kwalitatief goede muziek geschreven voor het
harmonium. Juist voor amateur-organisten kan dit repertoire een uitkomst zijn omdat deze muziek, in
tegenstelling tot de grote orgelwerken uit de Romantiek, relatief eenvoudig uit te voeren is.
Tijdens de studiemiddag hebben de deelnemers een Frans drukwindharmonium van Alexandre Debain
uit 1860 en een Cavaillé-Coll orgel uit 1881 tot hun beschikking. Per deelnemer is er vijftien minuten
gelegenheid om beide instrumenten te bespelen en het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk om hetzelfde
werk op beide instrumenten uit te proberen. De docenten Erik-Jan Eradus, Mark Heerink en Susanna
Veerman zullen de deelnemers hierbij adviezen geven over interpretatie, registratie en
instrumentgebruik.
Centraal staan de bundels Heures Mystiques van Leon Boëllmann en L’Organiste van César Franck,
maar het is ook mogelijk om andere werken voor te bereiden. Verder zal er diverse bladmuziek voor
orgel en harmonium ter inzage aanwezig zijn.
De dag begint om 13.30 uur met een inleiding door de drie docenten en een demonstratie van het
orgel en harmonium. Er is ruimte voor tien actieve deelnemers en de inschrijving is in volgorde van
aanmelden. Ook is het mogelijk om als toehoorder de dag bij te wonen. De kosten voor actieve
deelname zijn 25,00 euro en toehoorders betalen 10,00 euro.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Mark Heerink, regionaal medewerker
kerkmuziek NSGV Haarlem-Amsterdam, E: m.heerink@planet.nl, T: 06-23400843
W: www.nsgvhaarlem.nl
Persbericht; 1 juli 2013

Kinderkoor De Kerkrakkertjes op zoek naar ………dirigent en instrumentaal begeleider.
Het parochiebestuur van St. Willibrordparochie, Bergschenhoek is voor het kinderkoor de
Kerkrakkertjes op zoek naar een nieuwe dirigent.
De afgelopen jaren heeft Anne-Mieke van der Burg met veel plezier en enthousiasme het koor geleid,
maar zij heeft aangegeven per juli 2013 te stoppen.
Het zou daarom fijn zijn als we het nieuwe seizoen kunnen starten met een nieuwe dirigent.
Wie zijn ze…………en wat doen ze………...
De Kerkrakkertjes bestaan momenteel uit 13 leden in de leeftijd vanaf 7 jaar en repeteren iedere week
in de parochiezaal van de Willibrordkerk aan de Smitshoek 120 in Bergschenhoek. De gezinsvieringen
binnen de parochie worden muzikaal omlijst door de het kinderkoor. Verder verlenen zij met enige

regelmaat hun medewerking tijdens doopvieringen.

Het parochiebestuur zoekt tevens iemand die instrumentale ondersteuning biedt tijdens de repetities
en vieringen.
Mocht je interesse hebben, weet je iemand of wil je meer informatie, neem dan contact op met het
parochiebureau via: secretariaat.bergschenhoek@rk-oostland.nl of telefonisch: 010-5212313.

Jubilarissen in Zoetermeer
Op 28 april jl. werden er in het vicariaat “De Doortocht” in Zoetermeer onderscheidingen uitgereikt aan
drie leden van het Doortochtkoor. Mw. C. Steenkamer en dhr. A. van der Helm werden t.g.v. hun 40jarig jubileum onderscheiden met de gouden eremedaille van de NSGV; mw. E. Boots kreeg de zilveren
eremedaille t.g.v. haar 25 jarig jubileum. Op de foto (van l naar r): Mw. L. Van Gend, ( voorzitter van
het Doortochtkoor ); dhr. A. van der Helm; Mw. C Steenkamer; mw. E. Boots; Pastor J. van Winkel.

Kennismakingscursus gregoriaans
In september 2013 gaat een kennismakingscursus gregoriaans van
start. Naast aandacht voor de culturele, religieuze, historische en
musicologische aspecten zal er vooral ook veel gregoriaans gezongen
gaan worden. De bedoeling is om met de groep cursisten een deel
van de muzikale invulling van de H. mis te gaan verzorgen op de eerste zondag van de advent, 1
december 2013 in de St. Agathakerk in Lisse.
De cursus zal bestaan uit een serie van 10 wekelijkse lessen van een uur te beginnen op maandag 2
september. De lessen worden gegeven op maandagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur in het RK
Kerkelijk Centrum Poelpolder, Vivaldistraat 6 in Lisse. Cursusleider is Fabian Haggenburg.
De cursus zal van start gaan als zich tenminste 15 mensen hebben aangemeld. Kosten voor het
geheel bedragen € 30,00 per persoon.
U kunt zich aanmelden via e-mail: cursusgregoriaans@hotmail.com of telefonisch: 0252-221055.

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:
On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.000 nummers
Boeken meer dan 650 nummers
Begeleidingen meer dan 2000 nummers
CD’s meer dan 3900 nummers
LP’s meer dan 800 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 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 juni 2013
Bladmuziek
Continuo jg. 27 no 4 :
Mensen overal vandaan. Eenstemmig lied met piano bij Lucas 14, 25-33. Tekst: J. Lam.
Muziek: W. ter Burg.
Heer, maak mij tot werktuig van uw vrede. Eenstemmig, met piano. De tekst wordt
toegeschreven aan Franciscus. Muziek: R. Goorhuis.
Zo doet het volk. Beurtzang naar Psalm 24. Eenstemmig, laatste couplet driestemmig met
piano. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
Wie zichzelf verhoogt. Evangeliemotet. SATB met orgel. Tekst: Lucas 18, 14b (NBV).
Muziek: G. Baas.
Halleluja! Gezegend de Komende. Vers voor het evangelie op het feest van Christus
Koning. Voor sopraansolo met orgel. Tekst: Marcus 11, 10. Muziek: E. te Lindert.
Uitgave: Gooi en Sticht

En weer zingen.
Drie liederen en twee psalmen voor vierstemmig gemengd koor, gemeente en piano:
Voor uw Aangezicht
En weer zingen - Psalm 101
Gezegend (Eeuwige onze God hier nu)
Jij bent van jou
Stilte nu - Psalm 65, 1-2-3 (uitgebreide versie van het lied dat in de bundel ‘Stilte nu’
verscheen).
Tekst: H. Oosterhuis. Muziek: A. Oomen. Uitgave: Ekklesia Music Publishing Am sterdam

Evangeliemotet bij Johannes 21: 4-6a.
Voor de derde zondag na Pasen in het A-jaar. Voor 3-stemmig koor (S A A )met orgel.
Componist: B. van Kooten.
Uitgave: Centrum voor de kerkzang Muziekblad no 10.
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis download-baar.

Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Gemeentebundel
Het grootste verschil met het ‘oude’ liedboek is de veelheid aan vormen en stijlen. Het oude Liedboek
voor de Kerken kent alleen strofevormen. In het nieuwe Liedboek worden ook canons, acclamaties,
gezongen gebeden (zoals het Onze Vader) en zijn er beurtzangen voor voorzanger, koor en gemeente
opgenomen. Veel liederen zijn geschikt voor orgelbegeleiding, andere voor piano, gitaar of band.
Eindredactie: P. Endedijk. Uitgave: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag

Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Koorbundel I, II, III.
Driedelige kooruitgave bij het Liedboek. Koorzettingen bij de meeste liederen, tevens cantoruitgave,
met eenstemmige voorzangpartijen bij beurtzangen
Eindredactie: P. Endedijk. Uitgave: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag

Liedboek voor jou.
Het nieuwe Liedboek met aparte toelichtingen voor de kinderen.
Uitgave: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag

Mis.
Nederlandstalig ordinarium; gecomponeerd in opdracht van de Oudkatholieke Raad voor de
kerkmuziek. Eenstemmig met orgel. Componist: R. Tienstra. Uitgave: Oudkatholieke Raad voor de
kerkm uziek.

Vijftig liederen
De bundel met eenstemmige liederen is bestemd voor gebruik in de eredienst en voor diverse vormen
van meditatie. Teksten: overwegend C. Fictoor. Muziek: C. Fictoor.
Uitgave: Stichting Chris Fictoor Foundation

Zingen met Iona
Eenmalige uitgave met artikelen over achtergronden en ervaringen met het zingen van Iona liederen +
enkele nieuw vertaalde Iona liederen. Uitgave: Stichting Docete

Boeken
Hymnologie VII
Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel VII: De grote dichters en
componisten in de 17e eeuw in Duitsland. Auteur: A. Eikelboom.
Uitgave in eigen beheer: arie.eikelboom @wxs.nl

Hymnologie VIII
Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel VIII: Het begin van het
piëtisme in Duitsland en enkele vroeg-poëtische liederen. Auteur: A. Eikelboom.
Uitgave in eigen beheer: arie.eikelboom @wxs.nl

Zingen met Iona
Eenmalige uitgave. Artikelen over achtergronden en ervaringen met het zingen van Iona liederen +
enkele nieuw vertaalde Iona liederen.

Het nieuwe liedboek in woord en beeld
Het boek is bedoeld voor de gebruikers van het nieuwe liedboek die graag meer willen weten van het
kerklied, zijn geschiedenis en achtergronden. Met fraaie illustraties.
Auteur: J. Smelik. Uitgave: Boekencentrum Zoeterm eer

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.
Zangdag voor koorzangers - Amersfoort
Zaterdag 21 september 2013 van 13.00-17.00u Henricuskerk, M. Withoosstraat - Amersfoort

Lees verder ...

Studiedag Haarlemmer Orgelboek - Utrecht
Zaterdag 21 september 2013 van 11.30-16.00u St. Willibrordkerk Minrebroederstraat 21 3512 GS te
Utrecht

Lees verder ...

Studie- contactdag ‘Orgel en harmonium’ - Amsterdam
Zaterdag 28 september 2013 St. Augustinuskerk Postjesweg 123, 1057 DZ te Amsterdam.

Lees verder ...

Vacatures
Er zijn 2 recente vacatures in het Bisdom Rotterdam:
Organist in Waddinxveen
Dirigent gregoriaans koor in Barendrecht
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 in ons bisdom 22 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, proficiat !

April, mei en juni 2013
St. Augustinus, Barendrecht - Gregoriaans koor
Hr. J.G.M. de Bruijn
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Byzantijnse Gemeenschap, Rotterdam - Tebje Pojem
Hr. P.H. van der Meer
St. Barnabas, Haastrecht - St. Caecilia
Hr. W. Griffioen
St. Jan’s Onthoofding, Zoeterwoude - St. Caecilia
Mw. C.T.A. Baart - Paardekooper

H. Theresia van Avila, Papendrecht O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis, Dordrecht - Cantate Domino
Mw. W.E.M. Spoor - Tordoir
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St. Nicolaas, De Wijngaard, Zoetermeer - Sonore
Dhr. L.H.A.B. van Houdt
St. Adrianus, Naaldwijk - Manna
Mw. M.C.M. van den Enden
Mw. R.A L. van den Ende
H. Bartholomeus, Schoonhoven - Sursum Corda
Mw. M. Elshoff - Verweij
Mw. G.T. van Rooyen - Jongerius
St. Maarten, St. Victor , Noordwijkerhout - Herenkoor St.Caecilia
Hr. C.H.J. Hijnen
Hr. J.C. de Jong
H.H. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - De drie Aren
Hr. T.J.P. Leliveld
Mw. J.J. Hoogervorst - Bouwmeester
H. Franciscus, Roelofarendsveen - JUMP

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

N.P.M. Bakker
C.P. Hogerhuis - Klein
L. Mooijekind - Nauta
S. van Klink
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H. Nicolaas, Doortocht, Zoetermeer - Doortochtkoor
Hr. A. J. van der Helm
Mw. C. M. Steenkamer - Vreeswijk
Mw. P. M. A. J. Boots - van Hooft

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