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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
De eerste nieuwsbrief van dit jaar.

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.

Veel leesplezier ! 

Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam wenst u een goede Goede
Week en Zalig Pasen !

Ben Hillen

Nieuws over het Gedenkjaar Floris van der Putt
Het zal u inmiddels bekend zijn dat 2015 het Floris van der
Puttjaar is! Deze priestermusicus is 100 jaar geleden geboren en
25 jaar geleden gestorven. Voor de organisatie van de
festiviteiten is een stichting in het leven geroepen. Inmiddels is

ook een Comité van Aanbeveling geformeerd. Op 31 januari j.l. stond een
zangdag in de Abdij van Berne in het teken van het liturgische repertoire van
Floris. Velen konden (hernieuwd) kennis maken met veel gezangen, die
werden ingestudeerd door Esther Sijp en in- en uitgeleid met boeiende
achtergrondinformatie van prof. Dr. Anton Vernooij, van wiens hand op 3
oktober een muzikale biografie met CD verschijnt. In de bijlage vindt u een
aanbod, waarop u kunt profiteren van een voorintekenprijs met maar liefst
€5,- korting.

Op de website www.florisvanderputt.nl vind je een korte terugblik op deze dag
(knop: gedenkjaar); bovendien kun je via een link een impressie beluisteren
die is uitgezonden in het KRO/RKK-NCRV radioprogramma Wierook en
Pepermunt.

In de maartaflevering van het Gregoriusblad is een uitgebreid artikel te lezen
over het werk van Floris (eveneens van prof. dr. Vernooij). In de
muziekbijlage van deze aflevering is een niet eerder uitgegeven
offerandepsalm van Floris opgenomen, een prachtige eenstemmige compositie
die heel goed uitvoerbaar is, een aanrader! Via de winkel op www.nsgv.nl zijn
overigens sinds kort ook werken van Floris te bestellen! Voor alle uitgegeven
werken kunt u naar de website www.florisvanderputt.nl (onder de knop
‘uitgaven’), waar een overzicht is geplaatst van de Nederlandstalige gezangen

http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-rotterdam
http://www.benhillen.nl/nieuwsbrief_NSGV_Rotterdam/aanmeldennieuwsbriefstart.php
http://www.florisvanderputt.nl
http://www.nsgv.nl
http://www.florisvanderputt.nl


die zijn uitgegeven. De meeste daarvan zijn verkrijgbaar (soms te downloaden
tegen betaling). U kunt altijd contact opnemen met de betreffende uitgeverij.

Floris van der Puttjaar
2015 Is het ‘Floris van der Puttjaar’. Kijk op
www.florisvanderputt.nl voor alle activiteiten.
Bladmuziek (8 titels) van Floris van der Putt op deze website te
koop.

Klik door naar NSGV Bladmuziek.

Afkijken bij de meesters in het bisdom Den Bosch
Op zaterdag 11 april organiseert de NSGV in het Bisdom Den
Bosch  weer een dag Afkijken bij de meesters op de zaterdag
na Pasen. Twee meesters uit de praktijk van de kerkmuziek,
een dirigent en organist, laten je een kijkje nemen in hun
keuken en leren je de kneepjes van het vak. Dit jaar zijn de

meesters Ruben de Grauw en Gerard Habraken. Zaterdag 11 april 2015 van
10.00 tot 15.00 uur in de Abdij van Berne. De koffie staat om half tien klaar!
De kosten voor deze dag bedragen: € 15,00, koffie/thee en lunch inbegrepen.
U kunt zich als volgt aanmelden: 1) mail uiterlijk 14 dagen voor de activiteit
bijgaand inschrijfformulier ingevuld naar het bureau; 2) maak het
verschuldigde bedrag over op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-
Gregoriusvereniging Schijndel. Geef daarbij aan voor welke dag u zich
inschrijft: ‘Zangdag Floris’, ‘Gregoriaans’ of ‘Meesters’. Uw aanmelding is pas
definitief na overmaking van de kosten! U ontvangt geen bevestiging.

Korenfestival NSGV aartsbisdom
Na het succes van 2012 wordt op zondag 19 april a.s. weer een korenfestival
gehouden. Koren kunnen zich presenteren met hun geliefd repertoire en
krijgen daarvoor 20 minuten (inclusief). Het festival wordt gehouden in de
Gedachteniskerk van Rhenen (Herenstraat 82) en begint om 13.30u (inloop
vanaf 13u). De sluiting zal naar verwachting zijn om ca. 17.15 uur.
De deelname kost € 95, -. Koffie/thee kost deze dag €1,- en is voor eigen
rekening.
De inschrijving kan tot 18 maart 2015. Informatie en aanmelden via:
post@nsgv-aartsbisdom.nl.

Presentatie nieuwe kinderzangbundel 'Kom en zing!'
In mei verschijnt er een nieuwe bundel met geloofsliederen
voor kinderen met de uitnodigende titel Kom en zing!
Liederen om de dag mee te openen en te sluiten, om te
zingen bij het eten, liederen voor het kerkelijke jaar, Bijbelse
en andere geloofsliederen, vaste gezangen voor de
eucharistie: een alomvattende zangbundel voor thuis, voor
school en in de kerk! Enkele liederen werden speciaal voor
deze bundel geschreven.

De liederen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik in de liturgie zijn kerkelijk
goedgekeurd. De bundel zal ruim 200 bladzijden tellen. De prijs zal  €19,50
bedragen.
Kom en zing! is een uitgave van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius (KSSG)
in het bisdom Haarlem-Amsterdam i.s.m. Uitgeverij Adveniat Geloofseducatie.

http://www.florisvanderputt.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/winkel/20-bladmuziek-nsgv
mailto:post@nsgv-aartsbisdom.nl


De presentatie van de bundel vindt plaats op zaterdag 30 mei a.s. tijdens een
feestelijke zangmiddag voor kinderkoren (maar ook kinderen die niet in een
koor zingen zijn welkom!), dirigenten, leerkrachten, pastores en ieder die
betrokken is bij de geloofsopvoeding van kinderen.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen in Nieuw-Vennep, van 13.30 tot 17.00 uur.
Mgr. J. van Burgsteden sss, emeritus-hulpbisschop van ons bisdom, zal het
eerste exemplaar van Kom en zing! in ontvangst nemen.
Daarna zal hij als hoofdcelebrant voorgaan in een feestelijke
eucharistieviering, waarin er uiteraard veel uit de bundel gezongen zal
worden!
De zang zal worden ondersteund door het Andreas Kinder- en Tienerkoor
(Almere Buiten), kinderkoor 'De Geluksvogels' (Nieuw-Vennep) en
organist/pianist Mark Heerink.

Noteer 30 mei alvast in de agenda! Meer informatie volgt...

Jongerenkorenfestival
Het 26e Nationale Kampioenschap voor jongerenkoren vindt zoals
altijd plaats in Rijsbergen in het weekend van 6 en 7 juni 2015. Voor
meer info zie www.korenfestivalrijsbergen.nl.

Studiedag voor organisten in Oldenzaal
Op zaterdag 19 september 2015 wordt een studiedag voor
organisten gehouden in de Sint Plechelmusbasiliek van
Oldenzaal. Deze dag wordt georganiseerd door de NSGV
aartsbisdom.
De dag zal in het teken staan van “functioneel begeleiden”.

Uitgangspunt hierbij zijn de liederen uit de boekjes “Bron van Christelijke
Geest” en “Heeswijk”.
Veel organisten komen wekelijks met deze uitgaven in aanraking en worden
geacht de kerkgangers en/of koorzangers te ondersteunen. De dag wordt
geleid door Dennis Vallenduuk en Marcus de Haard. Zij zullen de deelnemers
voorzien van handige tips en deskundige adviezen.
De dag, die begint om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10 uur) en sluit om 15 uur,
is in combinatie met de ‘dag voor cantores’ die tevens deze dag gehouden
wordt in Oldenzaal. Aan het eind van het programma zullen beide
cursistgroepen worden samengebracht.

De kosten bedragen € 27,50. Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1, -). Men
dient zelf een lunchpakketje mee te brengen.
Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, tel. 030 – 698 25 79. of post@nsgv-
aartsbisdom.nl of Nieuwsbrief NSGV Utrecht, februari 2015 Pagina 2.

Studiedag voor cantores in Oldenzaal
Op zaterdag 19 september 2015 wordt in de Sint Antoniuskerk
van Oldenzaal een studiedag voor cantores gehouden. Deze dag
is in combinatie met de studiedag voor organisten. Op tal van
plaatsen is het gebruik van een cantor, een voorzanger, steeds
meer gebruik. Om deze mensen extra wegwijs te maken in de
taak cantor wordt deze dag gehouden. Maar ook wanneer je

nieuwsgierig bent om straks mogelijk als cantor te fungeren ben je van harte
uitgenodigd.

http://www.korenfestivalrijsbergen.nl
mailto:post@nsgv-aartsbisdom.nl


Voor informatie en aanmelding: post@nsgv-aartsbisdom.nl.

Website NSGV vernieuwd
De website van de NSGV is vernieuwd, het is nog even wennen, maar hij is
erg praktisch ingericht! De moeite waard om een kijkje te nemen:
www.nsgv.nl.

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 e-mailadres).

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 januari, februari en maart 2015

mailto:post@nsgv-aartsbisdom.nl
http://www.nsgv.nl
http://www.donek.nl/
mailto:info@nsgv.nl
http://www.benhillen.nl/nsgv1/
http://www.benhillen.nl/nsgv2/
http://www.benhillen.nl/nsgv3/
http://www.benhillen.nl/nsgv4/
http://www.benhillen.nl/nsgv5/
http://www.benhillen.nl/nsgv6/
http://www.benhillen.nl/nsgv7
http://www.benhillen.nl/nsgv8
http://www.benhillen.nl/nsgv9
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam


                                                         Bladmuziek

Do-ut-des muziekbladen:
Psalm 33 (32) : Geeft ons, Heer, uw barmhartigheid.
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: A. Voesten. Bijlage bij “Koorgeleide” 2014 no 7.
Uitgave: SGV Roermond.

Muziekbijlage  Gregoriusblad maart 2015.
Dit is de samenvoeging van  de muziekbladen van “Continuo” en het
“Gregoriusblad”.

Vol van verwachting – Intochtslied (GvL 643).
Bezetting: SAB; piano/keybord; Bas opt, drums opt en melodie-instrument.
Tekst: M. de Bruijne . Melodie: E. Silcocks. Bewerking: A. de Kort.
©bewerking: NSGV Rotterdam. Uitgave: Kok.

God kom mij te hulp- openingsvers voor cantorij ( GvL 351).
Bezetting: SAB; orgel en piano. Tekst: IWVL. Muziek: H. Brüggen; bewerking:
F. den Bakker.
©Gooi en Sticht

God kom mij te hulp- openingsvers voor jongeren- of middenkoor.
Bezetting: SAB;  orgel en piano. Tekst: IWVL. Muziek: H. Brüggen; bewerking:
F. den Bakker.
©Gooi en Sticht.

Onze Vader.
Eenstemmig (Amen SATB ad libitum) met orgel.. Tekst uit: “Klein Missaal” den
Bosch 2014 ; ©NRL. Muziek: F. Veldmans.
©Gooi en Sticht.

In manus tuas – Motet.
Voor SAB. Tekst: Psalm 30, 6; Muziek: R. Tienstra
©Gooi en Sticht.

Ik ben het licht – Motet naar Joh. 8,12.
Voor SAB met piano.
Tekst: Willibrordvertaling 1995. Muziek: W. van Belle.
©Gooi en Sticht.

Mijn dankoffer – Offerandegezang naar Psalm 116.
Eenstemmig met orgelbegeleiding. Tekst naar I. Gerhardt en M. van der
Zeyde. Muziek: F. van der Putt.
©Bisdom den Bosch.

Lied 480: Ik wandel in gedachten.
Noors kerstlied met Zweedse melodie. Een- tot driestemmig stemmig; met



orgelbegeleiding.
Tekstvertaling: R. Borkent. melodiezettingen: H. van der Meijden.
Uitgave: Centrum voor de Kerkzang.
Voor leden van het Centrum voor de Kerkzang zijn de partituren gratis
downloadbaar.

 

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
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.

Afkijken bij de meesters in het bisdom Den Bosch - Heeswijk
Zaterdag 11 april 10.00-15.00u – Abdij Berne-Heeswijk
Meer info ...

Korenfestival NSGV- Rhenen
19 april 2015 13.30u - Gedachteniskerk (Herenstraat 82) Rhenen
Meer info ...

Presentatie nieuwe kinderzangbundel 'Kom en zing!' – Nieuw Vennep
30 mei van 13.30 tot 17.00 uur  Parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in
Nieuw-Vennep
Meer info ...

26e Nationale Kampioenschap voor jongerenkoren - Rijsbergen
6 en 7 juni 2015 - Rijsbergen
Meer info ...

Studiedag voor organisten Oldenzaal
Zaterdag 19 september 2015 - St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal
Meer info ...

Studiedag cantor in Oldenzaal
Zaterdag 19 september 2015 - St. Antoniuskerk te Oldenzaal
Meer info ...

Vacatures

Er zijn op dit moment twee recente vacatures in het Bisdom Rotterdam

http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
nb-j6-1501.html#11042015
nb-j6-1501.html#19042015
nb-j6-1501.html#30052015
nb-j6-1501.html#06062015
nb-j6-1501.html#19092015
nb-j6-1501.html#19092015v2
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#rdam


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 18 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat !

Januari, februari en maart 2015

H. Drie-eenheid, Leerdam - St. Caecilia
Mw. H. T. de Kroon - Heijmen z 40
De Vier Evangelisten, Den Haag - Het Gezinskoor
Mw. A. J. Hendriks - den Os z 25
Mw. D. E. Pinto z 25
Sint Maarten, St. Victor, Noordwijkerhout - St. Caecilia
Mw. C. A. J.  Langeveld - Kortekaas z 25
Mw. F. A. van der  Lans -van den Oudenrijn z 25
Mw. P. H. M.  Warmerdam - Meeuwenoord z 40
St. Adrianus, Naaldwijk - Cantemus Domino
Mw. J. C. P. Beeren - van Schie z 25
St. Lambertus, H. Maria, Rotterdam - St. Gregorius
Hr. E. M. Koevoets d, o 25
Mw. A.  Breevaart z 12 ½
H. Augustinus, St. Willibrordus, Wassenaar - Pro Deo
Mw. M. C. Koenis - Ouwerkerk z 25
Hr. J. C. van  Spronsen z 25
Mw. I. J. H.van Leeuwen - Janssen z 25
Mw. A. M. J. Schouten z 25
Hr. T. T. van Leeuwen d 25
Hr. T. S. G.  Remmerswaal z 25
Mw. M. S. Knijnenburg - Venema z 25
H. Liduina en O.L.Vrouw van de Rozenkrans, Schiedam - In Honorem Dei
Hr. A. A. Wepster z 12 ½
De H. Familie, Oude Tonge - St. Cecilia
Hr. W. Tuns z 25

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

Aanvraagformulier onderscheidingen: graag het nieuwe formulier
gebruiken.
Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen
op de website. De meerderheid van de aanvragen gebeurt echter nog steeds
met verouderde formulieren. Dat is vervelend voor diegenen die deze
aanvragen moeten behandelen. Maar het kan ook de aanvrager zelf een
onaangename verrassing bezorgen omdat de prijzen van de onderscheidingen
regelmatig worden aangepast. We doen een dringend beroep op alle
aanvragers om het formulier te gebruiken dat op de website staat. 
Wij zullen u daar dankbaar voor zijn. 
Het bestuur van de NSGV in het bisdom Rotterdam

mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
http://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-rotterdam


Het aanvraagadres voor de NSGV in het bisdom Rotterdam is gewijzigd:
NSGV onderscheidingen
p/a Kennemerland 14
2716 BS Zoetermeer

Colofon

Redactie
Ben Hillen (wnd redacteur)

Aan dit nummer werkten mee:
Christine Hermans en 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
2015.

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 of via
e-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.

© NSGV 2015
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