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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
De tweede nieuwsbrief van dit jaar met de bekende rubrieken over nieuwe muziekuitgaven en de
erelijst van onderscheiden jubilarissen
U leest het weer in deze nieuwsbrief.
Mededelingen
Agenda
Nieuwe aanwinsten
Muziek in de liturgie
Vacatures
Onderscheidingen
Colofon

Nog steeds stellen we het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of eerdere
foto’s te ontvangen. Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief altijd open voor nieuwe lezers.
U kunt zich aanmelden via deze link.
Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam wenst u een fijne zomervakantie.
Veel leesplezier !
Ben Hillen

Johan Degenkamp uit Haastrecht 75 jaar koorzanger
Deze keer is er wel een heel bijzondere jubilaris, Johan
Degenkamp uit Haastrecht. De heer Degenkamp is al
75 jaar actief als zanger in diverse kerken. Hij begon
als 13-jarige jongenssopraan bij het koor van de
Broeders van St. Louis. Nadat zijn stem brak, werd hij
onmiddellijk ingelijfd bij het mannenkoor. Waar hij ook
naar toe verhuisde, tot in Sumatra toe, overal zocht hij een kerkkoor op (of een kerkkoor zocht hem
op). En dat niet alleen: Hij leidde een koor dat zonder dirigent zat, werd bibliothecaris; maakte de
boekjes voor feestelijke vieringen in de kerk; verzorgde liederen voor kooruitjes en andere festiviteiten
en nog veel meer. Ook nu nog assisteert de heer Degenkamp regelmatig organisten tijdens vieringen.
(foto: Hemmie de Graaf)

Nieuwe cursusfolder 2014-2015 verkrijgbaar
Klik hier voor de nieuwe folder 2014-2015 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom
Rotterdam. Zie ook Cursussen en Opleidingen en website Kerkmuziekopleidingen Bisdom Rotterdam.

Examens kerkmuziek en nieuwe cursussen
Op 5 juli werden de examens kerkmuziek afgenomen. Het cursusseizoen werd daarmee afgesloten.
Zeven examenkandidaten, vier organisten en drie dirigenten, legden het praktisch kerkmuziekexamen
met goed gevolg af. Aan het cursuspakket kerkmuziek van het bisdom Rotterdam nemen jaarlijks
minimaal 30 cursisten deel in de verschillende orgel- en directie-opleidingen.
Daarnaast worden verschillende zang- en stemvormingscursussen aangeboden, cursussen
gregoriaans en liturgie. Twee organisten en twee dirigenten slaagden voor hun examen ‘Kerkmusicus
III’.
Lees verder

Kerst Scratch in de kathedraal
Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Laurentius en Elisabeth Cantorij,
is het jaarlijkse kerstconcert in de kathedraal in de vorm van een scratch.

Iedereen met koorervaring kan meedoen. Geef je op voor 30 september.
Lees verder.

GvL in ander akkoord
Op zaterdagochtend 1 maart 2014 zijn tijdens een bijeenkomst te Rijswijk, georganiseerd door de
NSGV bisdom Rotterdam, 6 nieuwe arrangementen gepresenteerd van bekende melodieën uit GvL
voor jongeren- en middenkoren die iedereen meteen kan meezingen.
Lees meer.

Drie Maarschalkerweerd orgels gerestaureerd
In relatief korte tijd werden er in ons bisdom drie gerestaureerde Maarschalkerweerd orgels in gebruik
genomen, namelijk in Noordwijk, St. Jeroenkerk, koororgel en hoofdorgel en in Brielle in de H.
Martelaren van Gorcumkerk.
Lees meer.

Diocesaan orgelfonds
Aan het eind van de eucharistieviering op de kerktoetredersdag 21 juni 2014 presenteerde bisschop
Van den Hende in Brielle het ‘Diocesane Orgelfonds’. Dit nieuwe orgelfonds van het bisdom Rotterdam
moet gaan helpen bij behoud en herbestemming van orgels met een bijzondere waarde. De bisschop
benadrukte het belang van goede zorg voor de orgels vanwege hun cultureel-historische waarde en
vooral ook vanwege hun belangrijke plaats ten dienste van de viering van de liturgie. Lees meer.
Lees meer.

Gregoriaans Festival
Vijfde Nederlands Gregoriaans Festival 2014: “LIJNEN”
Onlangs werd in Ravenstein het vijfde Nederlands Gregoriaans
Festival (= NGF) gehouden. Gekozen werd voor de editie van
2014 het motto: LIJNEN. Uitgangspunt was de eenstemmige melodie van de gregoriaanse gezangen.
Lees meer.

Jongerenkorenfestival Poeldijk 2014
Op 9 november 2014 wordt het oudste jongerenkorenfestival van Nederland
georganiseerd door jongerenkoren Westland i.s.m. Code-Music. De organisatie wil er
ook dit jaar weer een spetterend festival van maken. Kom de sfeer proeven en doe
inspiratie op voor je eigen koor.
Koren kunnen zich vanaf nu t/m 14 september inschrijven. Daarvoor verwijzen we je
graag naar de gloednieuwe website: www.jkfpoeldijk.nl. We hopen jullie in november
welkom te mogen heten.
Margrit Stijger (JKW); Bart de Jong (Code-Music)

Internationaal Symfonisch Orgel Festival Den Haag
Het festival bestaat uit vijf concerten
op vijf aansluitende zondagmiddagen.
In aansluiting op het karakter van het
Franssen-orgel zal de nadruk sterk
liggen op het symfonisch
orgelrepertoire.

Het Franssen-orgel uit 1906 is met
zijn 43 stemmen uitermate goed
geschikt voor deze muziek. De in 2011
afgesloten restauratie heeft het unieke
romantisch-symfonische karakter weer
geheel naar voren gehaald.
Verdere concerten in het festival:
6 juli Jan Hage (Domkerk, Utrecht)
13 juli Jean Guillou (Parijs) o.a. Liszt: Orpheus / Moussorgsky: Schilderijententoonstelling
20 juli Hayo Boerema (Grote- of St.-Laurenskerk, Rotterdam)
27 juli Bert den Hertog (Elandstraatkerk) o.a. Liszt: Sonate in b
Elandstraatkerk , Elandstraat 194, 2513 GX – Den Haag
De kerk is gemakkelijk te bereiken met Randstadrail 3 en/of tram 17: halte Elandstraat
Gratis parkeren is mogelijk aan de andere kant van de Waldeck Pyrmontkade / Kon. Emmakade.

Documentatiezoeksysteem DONEK vernieuwd
Per 1 april jl. is de vernieuwde website van DONEK www.donek.nl via het internet bereikbaar worden.
De nieuwe website is toekomstbestendig en gebruiksvriendelijker. Met DONEK (Documentatie
Nederlandstalige Kerkmuziek) kun je voor alle zon- en feestdagen alle liturgische muziek op alle
mogelijke manieren en voor alle koorsoorten snel opzoeken; er staan 24.000 titels in DONEK. Gebruik
DONEK drie maanden gratis ! Mail daarvoor naar info@nsgv.nl (vermeld adresgegevens en emailadres).

Zojuist boek verschenen: “Godlof! Maar hoe?”
Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie.
Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk
Martin Hoondert e.a. (red.)
- Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?
- Hoe stimuleer je dat mensen écht deelnemen aan een viering?
- Hoe zorg je dat kerkmuziek goed functioneert in de praktijk en dat zij die het
uitvoeren daartoe bekwaam zijn?
- Hoe kan kerkmuziek mensen in contact brengen met liturgie en pastoraat?
Lees verder.

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. Sinds een week kunt u ze vinden op haar
websitewww.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.

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, mei en juni 2014

Bladmuziek
Muziek van Wouter van Belle
3 Alleluia-refreinen; een Psalm (19) en twee gezongen zegenbeden uit het Altaarmissaal.
Vrij downloadbaar op de site van de Werkgroep Liturgie Heeswijk.: www.wlh.nl
Do –ut-des muziekbladen
De Heer bezing ik, de overwinnaar.
Uit Ex 15. Eenstemmig met orgel
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: A. Voesten. Bijlage bij “Koorgeleide” 2014

4

Uitgave: SGV Roerm ond

Continuo jg. 28 no 4
Dit is de laatste muziekbijlage van Continuo. Het blad wordt opgeheven. De
blad wordt voortgezet in het m uziekkatern van het Gregoriusblad.

m uziekbijlage uit het

Waar twee of drie
Evangelielied bij Mattheüs 18, 15-20. SATB met orgelbegeleiding.
Tekst: M. van der Plas. Muziek: J. Raas.
De steppe zal bloeien
Orgelbegeleiding bij G.v.L. 591. Tekst: H. Oosterhuis. Melodie: A. Oomen. Orgelbegeleiding: H.
Verhoef.
Gij mijn God ik zoek naar U
Openingszang naar Psalm 63. SATB met orgelbegeleiding. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F.
Bullens.
De Heer is mijn herder.

Beurtzang naar Psalm 23.Eénstemmig met orgelbegeleiding. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F.
Bullens.
Laat ons bidden.
Acclamatie bij de voorbede.(2). Tekst: NRL. Muziek: R. Bot. Cantor, SATB met orgelbegeleiding.
Uitgave: Gooi en Sticht
Supplement II bij de Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie, uitgegeven in 2012
13 Extra psalmen zoals die vanaf de jaren tachtig zijn gemaakt en gezongen door cantors, koor en
gemeenschap van de Laurentiuskerk van Dongen. Met begeleiding van orgel en/of fluit
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens. Uitgave : EFBEm usic

6 Arrangementen van GvL - liederen.
gecomponeerd voor de workshop voor Middenkoren van de NSGV in Rotterdam .
GvL 381: Zingt van de Vader. Arrangement: W. Ruessink
GvL 431: Door de wereld gaat een woord Arrangement: B. van Berkum
GvL 456: Het lied van Gods aanwezigheid . Arrangement: A. de Kort
GvL 561: Zingt een nieuw lied. Arrangement: W. Ruessink
GvL 619: Hoort hoe God met mensen omgaat Arrangement: B. van Berkum
GvL 643: Intochtslied . Arrangement: A. de Kort
Uitgave: NSGV
Boeken
Hymnologie X
Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke muziek.
Deel X : Enkele niet-piëtistische dichters uit de eerste helft van de achttiende eeuw en de opkomst
van het rationalisme in Duitsland.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?
We moeten u teleurstellen, want de liedsuggesties van Muziek in de Liturgie zijn niet langer
beschikbaar, ook niet op het landelijk deel van de NSGV website.

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.

Jongerenkorenfestival Poeldijk 2014 - Poeldijk
Zondag 9 november 2014 - Inschrijving t/m 14 september

Meer info ...

Vacatures
Er zijn op dit moment geen recente vacatures in het Bisdom Rotterdam
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 33 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, van harte
gefelicteerd !

April, mei en juni 2014
H. Bartholomeus, Nootdorp - Laus Deo
Mw. J. P. den Hollander van de Sande
Mw. M. G. van der Sman - van de Sande
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H.H.Petrus en Paulus, Aarlanderveen - De Drie Aren
Mw. C.P.M. Straathof - Dobbe

St. Franciscus tussen duin en tuin, De Lier - Constantkoor
Hr. J. N. de Ridder

St. Franciscus, Oude Wetering - Jacobuskoor
Mw. M.A.R. Hoek - Willems

St. Maarten, St. Victor, Noordwijkerhout - St. Caecilia
Hr. H. A. van den Hengel

H. Franciscus, O.L.V.Geboorte, Rijpwetering - Gemengd koor
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

T. P. M. Zandvliet - van Haastrecht
M. E. T Bos - van Rijn
A. M. Rotteveel - Koot
M. T. Hassing - Jansen
H. C. de Jong - Heemskerk
C. J. M. van Seggelen - Heemskerk

H. Theresia van Avila, Dordrecht - Dameskoor Antoniuskerk
Mw. A. O. Landsmark - Inesia

Liduina, Schiedam - Jubilatio
Mw. C.J.P. Slinkert

St. Jan de Doper, St. Victor, Waddinxveen - Gemengd koor St. Victor
Mw. G. B. M. van der Klauw - Pijnacker
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H. Willibrordus, St. Agatha, Lisse - Canticum Novum
Mw. A. M. J. van Bourgondiën - Mesman
Mw. M. C. M. Roozen - van Gerven
Hr. F. A. Verdijk

St. Augustinus, Barendrecht, - Jona-Singers
Hr. G.A. Hofsté

H. Machutus, Monster - Laus Deo
Hr. P. G. J. Damen

St. Barnabas, Haastrecht - St. Caecilia
Mw. R. E. M. van Vliet - Vergeer
Mw. J. A. M. Schalkwijk - van Doorn
Mw. B. M. Slootjes - de Lange
Mw. M. J. v.d. Kroon - van Vliet
Hr. J. van Vliet

Mw. M.A.J. Hoogland - Rentinck
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H. Joannes de Doper, Pijnacker - St. Caecilia
Hr. J. J. M. de Ridder

St. Paulus’ bekering, Capelle aan den IJssel - Gemengd koor
Hr. J. M. Degenkamp

De H. Familie, Oude Tonge - St. Petrus
Hr. P. Vieveen
Mw. N. Kock
Mw. A. Volkers
Hr. J. Volkers
Mw. L. J. Zuiderhout

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