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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Nog steeds stellen we het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met
een of meerdere foto’s te ontvangen. Bovendien staat aanmelding voor deze
nieuwsbrief altijd open voor nieuwe lezers. U kunt zich aanmelden via deze link.
Mededelingen
Veel leesplezier !
Agenda
Nieuwe
Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam wenst u een goede
aanwinsten
zomervakantie.
Muziek in de
liturgie
Ben Hillen
Vacatures
Onderscheidingen
Colofon
Zangkoor Parkstraatkerk Den Haag bestaat 125 jaar
Het parochieel gemengd zangkoor van de kerk van de H. Jacobus de Meerdere aan
de Parkstraat in Den Haag, Cantemus Domino, bestaat 125 jaar. Dat jubileum wordt
op zondag 5 juli gevierd met een plechtige hoogmis en een receptie.
De fraai

gerestaureerde kerk aan de Parkstraat kent een lange traditie van Latijnse liturgie.
Al sinds 1890 luistert Cantemus Domino de zondagse hoogmis op met Gregoriaanse
of meerstemmige koorzang. Kerkmuziek uit vele eeuwen wordt daarbij tot klinken
gebracht, van het Middeleeuwse Gregoriaans en de polyfonie van Claudio
Monteverdi en William Byrd, tot grote klassieke composities van Haydn, Mozart en
Schubert. Ook de Nederlandse componisten worden in ere gehouden. Het koor zingt
geregeld werken van Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en Herman Strategier. Ter
gelegenheid van het jubileum verschijnt een boekje over het heden en verleden van
het koor en de kerkmuziek in de St. Jacobuskerk. Daarin is ook een fraaie reportage
opgenomen van de Haagse fotograaf Frank Jansen.

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan zal het koor in oktober een korte reis
naar het Duitse Aken ondernemen en daar op zondag 11 de hoogmis opluisteren in
de door Karel de Grote gestichte Domkerk. Cantemus Domino telt nu ruim dertig
leden en staat onder leiding van dirigent-organist Jos Laus.
Het jubileumfeest op 5 juli begint om 10.15 uur met een plechtige hoogmis in de St.
Jacobuskerk aan de Parkstraat. De liturgie wordt opgeluisterd met Mozarts
feestelijke Missa Brevis in C (KV220), bijgenaamd Spatzenmesse. Na de mis is er
een receptie in de pastorie en de tuin van de pastorie aan de Willemstraat 60.
Nadere informatie: Jacques Duivenvoorden, voorzitter Cantemus Domino, GSM 0650661875 of Email: cantemus125@hotmail.com.

25-jarig jubileum van de Cantorij van de Petrus in Leiden

Op zaterdag 23 mei is in Leiden tijdens de Vigiliemis van Pinksteren het 25-jarig
jubileum van de Cantorij van de Petrus gevierd. De koorleden hadden hun favoriete
liederen uitgekozen om tijdens de mis te zingen. Er werd zo een mooie
dwarsdoorsnede gegeven van wat het koor op het repertoire heeft staan.
Na de viering kregen de 11 koorleden van het eerste uur persoonlijk het
'Erediploma' van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging uitgereikt.

V.l.n.r.: Gré van Abswoude, Toos Verdoes, Toos de Wit, Bep Lelieveld.
Anneke van Roeden, Bep van den Bosch, Resie Witte, Ria Schreuder, Luud Hettinga
en Tineke Uljée. (Op de foto ontbreekt wegens omstandigheden de heer Ton
Goddijn).

Jubilea leden Gemengd koor Sint Victor Waddinxveen
Op zondag 24 mei 2015 (Eerste Pinksterdag) werden, tijdens een eucharistieviering
in de Rooms-Katholieke Sint Victorkerk in Waddinxveen, maar liefst vier jubilarissen
van het Gemengd koor Sint Victor in het zonnetje gezet. De dames José Eggermont
(sopraan), Martha van de Berg en Riet Wubben (beiden alt) omdat zij allen al veertig
jaar bij het koor zijn en de heer Jan Moons, die als bas zelfs al zestig jaar aan
hetzelfde koor verbonden is.
Naast de versierselen namens de Sint-Gregoriusvereniging, die door pastoor Van
Klaveren aan alle jubilarissen werden uitgereikt, kreeg jubilaris Moons uit handen
van de voorzitter van de Locatieraad, de heer Rijnbeek, een verzilverd
Mariabeeldje, dat in de regel wordt toegekend aan personen die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de Waddinxveense RK-geloofsgemeenschap.
In de belendende Victorzaal werden de jubilarissen in het bijzijn van familieleden,
vrienden en andere belangstellenden - onder het genot van een kopje koffie en een
traktatie - door een vertegenwoordiger van het koorbestuur nog afzonderlijk
toegesproken en voorzien van bloemen en een presentje.

Aanmelding 39ste Jongerenkoren festival Poeldijk geopend
Het oudste jongerenkoren festival van Nederland beleeft zondag 8 november 2015
haar 39e editie in de Leuningjes in Poeldijk. Dit jaarlijks terugkerende evenement
biedt een podium voor jongerenkoren om muzikale kwaliteiten te tonen aan een
vakjury en een publiek van deelnemende koorleden en alle andere
geïnteresseerden.
Voor de deelnemende koren zijn er twee prijzen te winnen, namelijk een prijs
uitgereikt door de vakjury en een publieksjury. Het is zeker de moeite waard om
aan dit festival mee te doen!
Koren kunnen zich vanaf nu aanmelden om deel te nemen aan het JKF Poeldijk. Hoe
eerder de aanmelding binnen is, des te zekerder ben je van deelname. Koren
kunnen zich aanmelden tot 1 september 2015. De deelnamekosten voor het festival
bedragen €5,- per koorlid.
Meer informatie over het festival en/of inschrijven kan op de website:
www.jkfpoeldijk.nl.

Jongerenkoor Sint Willibrordus vijfde op Nationaal Kampioenschap
Op het 26e Nationaal Kampioenschap voor jongerenkoren in Rijsbergen heeft
jongerenkoor Sint Willibrordus uit Bodegraven een eervolle vijfde plaats behaald in
de A-competitie. Het koor bracht vier werken ten gehore, waaronder het
zelfgeschreven nummer ‘een laatste kus’, dat gaat over het verraad van Judas. Als
slotstuk werd het negenstemmige nummer The battle of Jericho a-capella gezongen.
Dit nummer werd door de jury dan ook beoordeeld met een 9. In totaal haalde het
koor 43 punten, een verbetering van bijna 2 punten ten opzichte van vorig jaar, toen
het koor ook vijfde werd. In totaal deden 18 koren mee. De eerste prijs ging dit jaar
naar Chantiel uit Tiel. Bron: Bodegraafs Nieuwsblad; 12 jun 2015.

2e Internationaal Symfonisch Orgel Festival Den Haag in Elandstraatkerk
Op 28 juni is het 2e Internationaal Symfonisch Orgel Festival Den Haag van start
gegaan. Gedurende vijf achtereenvolgende zondagen vinden er bijzondere concerten
plaats rondom het symfonische Franssen-orgel. De concerten beginnen om 14:00
uur. De toegang bedraagt € 10,-, incl. een consumptie. Voor het programma: link.

Dag van de Kerkmuziek: Floris van der Putt
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat priester – musicus Floris van der

Putt werd geboren en 25 jaar geleden dat hij overleed. Dit jaar is
daarom uitgeroepen tot het Floris van der Puttjaar.
Zijn geboortedag, 21 november, wordt uitgeroepen tot de Dag van de
Kerkmuziek. Het verzoek aan alle parochies is om op deze dag aandacht te besteden
aan de muziek van Floris van der Putt. Deze dag valt samen met Christus Koning (21
‒ 22 november). (Voor repertoire-suggesties voor de Dag van de Kerkmuziek:
www.florisvanderputt.nl)
Zaterdag 12 september 2015 vanaf 9.30 uur is er voor alle priesters, diakens,
pastoraal werkers en studenten een workshop “Florerende voorgangers” in de
Lucaskerk, Zuiderparkweg 301 te ’s Hertogenbosch. Het werk van Floris van der Putt
staat centraal.
Floris van der Putt heeft met zijn kleurrijke composities veel betekend voor de
ontwikkeling van de volkstaalliturgie in ons land. Zijn stijl kenmerkt zich door het
volkse karakter, melodieën die goed in het gehoor liggen. Veel van zijn liturgische
gezangen zijn uitgegeven en in bundels terechtgekomen, zelfs in het nieuwe
protestantse liedboek. Ook de muziek uit het huidige Altaarmissaal is van zijn hand.
In dit gedenkjaar worden de composities van Floris van der Putt opnieuw onder de
aandacht gebracht. En worden niet eerder gepubliceerde composities uitgegeven.
Doet u mee!
U kunt zich aanmelden voor deze workshop vóór 7 september via
nsgv@bisdomdenbosch.nl De kosten voor deelname bedragen 10 euro (incl.
materialen, koffie/thee en lunch). U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op
NL53 INGB 0001 1252 36 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging o.v.v.
“voorgangers”. Er is een flyer.

Kom en zing! - Nieuwe bundel met geloofsliederen voor kinderen
De bundel is een initiatief van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius
(KSSG) in het bisdom Haarlem-Amsterdam. In het ‘Ten geleide’
staat aangegeven waarom de bundel gemaakt is: om kinderen
liederen te geven waarmee ze het geloof kunnen in- en uitzingen,
niet alleen in de liturgie, maar ook in de catechesebijeenkomsten,
op school en thuis.
De uitgave – met een imprimatur van mgr. Punt – bevat 179
liederen, acclamaties, canons, e.d., geordend in zes rubrieken: 1.
Van dag tot dag (ochtend- en avondliederen en liederen bij de maaltijd). 2. Het jaar
rond (liederen voor de belangrijke periodes en feesten in het kerkelijk jaar). 3. De
heiligen (waaronder enkele Marialiederen). 4. Zingen met de psalmen. 5. Andere
geloofsliederen. 6. Samen vieren (de ‘vaste gezangen’ van de liturgie)
Alle informatie over de zangbundel is te vinden op de speciale
website: www.komenzing.nl
Daar staan ook foto’s van de presentatie op 30 mei jl.
Een kort filmpje waarin kinderen de ‘titelsong’ van de bundel
zingen en waarin ook de uitreiking van de eerste exemplaren is te
zien, vindt u hier.
Kom en zing! is verkrijgbaar in twee edities: een boek met
muzieknotatie (hardcover, prijs € 19,50) en een tekstuitgave (paperback, prijs €
12,50). De bundel kan hier worden besteld. Bij grotere aantallen wordt er korting
gegeven.

Muziekuitgeverij Annie Bank verhuist naar Duitsland
Met ingang van 1 juli 2015 is de bekende uitgeverij van koormuziek Annie Bank
Edition niet meer gevestigd in Nederland. De muziekuitgaven, waaronder ook veel

kerkmuziek, worden voortaan geleverd door de Duitse muziekuitgever Musikal
Spezial / Edition Ferrimontana. Lees meer op de eigen website van Annie Bank
Edition.

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

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:
On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 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 - 281 51 84.

Aanwinsten april, mei, juni 2015
Bladmuziek
Door heiligheid aangeraakt
Drie koorliederen voor SATB, piano en dwarsfluit.
Tekst: J. Delver, H. Oosterhuis, H. Roland Holst. Muziek: H. Leeuwenhage.
Uitgave: Kerkzang.nl; no211
Do-ut-des muziekbladen:
Psalm 138 ( 137) Ik zing voor U en alle hemelmachten. Eenstemmig met
orgel.
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: A. Voesten. Bijlage bij “Koorgeleide” 2015 no 8
Uitgave: SGV Roermond
Heer, raak mij aan met uw adem
Lied 695 uit het nieuwe Liedboek. Drie-en vierstemmige versie.
Tekst: S. de Vries. Muziek: I. Kuusisto. Drie- en vierstemmige zetting: G. Baas.
Voor leden van het Centrum voor de Kerkzang zijn deze partituren gratis
downloadbaar.
Hemelhoog.
Protestants evangelische liedbundel. Voornamelijk eenstemmig.
Eindredactie: H. Maat en B. Visser.
Uitgave: Boekencentrum Zoetermeer
In deze mens
Liederencyclus over Jezus voor gemengd koor, mezzosopraan, T,B, strijkkwintet en
piano of harmonium (orgel) en piano.
Teksten: M. Poortstra. Muziek: J. de Jong.
Uitgave: Intrada
Into Silence - 12 preludes.
11 preludes voor piano; 1 prelude voor piano 4-handig of piano en fluit. Geschreven
in opdracht van de Protestantse Gemeente Oegstgeest.
Componist: J.M.de Vries
Uitgave: Muz. Art
Liedboek, Begeleidingsbundel
Voor orgel (voornamelijk) en piano.
Eindredactie: P. Endedijk.
Uitgave: BV Liedboek Zoetermeer
Liturgische muziek voor Koor, orgel en Gemeente.
Ordinarium; Apostolische geloofsbelijdenis en Magnificat. Eenstemmig met orgel.

Muziek: M.C. de Jong.
Uitgave: Intrada
Lof zij U, Christus.
Evangelieacclamaties voor alle zondagen van het jaar. Eenstemmig.
Tekst: K. Waaijman. Muziek: A. de Keyzer en Chris Fictoor.
Uitgave: Abdij van Berne
Naar de psalmen
Hertaalde psalmen met antifonen. Voor SATB en piano.
Teksten: M. Poortstra. Muziek: B. Stellingwerf.
Uitgave: Intrada
Boeken
Hymnologie XI b en c
De onrust over de kerkzang in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
tussen 1600 en 1800. Auteur: A. Eikelboom.
Uitgave in eigen beheer.
Cd’s
Met hart en ziel (dubbel CD)
Liederen uit het Liedboek. Gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. H.
Rijken.
Uitgave: www.liedboek.nl

Met hart en ziel II (dubbel CD)
Liederen uit het Liedboek; Advent-en kerst; Veertigdagen en Pasen.
Gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool
Utrecht o.l.v. H. Rijken.
Uitgave: www.liedboek.nl

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.

Hoogmis en receptie t.g.v. 125-jarig jubileum parochieel zangkoor
Cantemus Domino - Den Haag
Zondag 5 juli 2015 om 10.15u - St. Jacobuskerk, Den Haag
Meer info ...

2e Internationaal Symfonisch Orgel Festival Den Haag

Zondagen 5, 12, 19 en 26 juli om 14.00u - Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
(Elandstraatkerk), Elandstraat 194, 2513 GX – Den Haag
Meer info ...

Workshop “Florerende voorgangers” - Den Bosch
Zaterdag 12 september 2015 vanaf 9.30 uur - Lucaskerk, Zuiderparkweg 301, ’s
Hertogenbosch
Meer info ...

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

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

39e editie Jongerenkoren Festival - Poeldijk
Zondag 8 november 2015 - De Leuningjes in Poeldijk
Meer info ...

Dag van de Kerkmuziek
Zondag 22 november - in het gehele land
Meer info ...

Vacatures
Er zijn op dit moment twee 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 34 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat !

April, mei, juni 2015
St. Lucas, Barneveld / Voorthuizen, Barneveld - St. Caecilia
Hr. C.A. Aelbers
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H. Theresia van Avila, Dordrecht - Dameskoor
Mw. A. van Houwelingen - Treffers

H.H.Antonius en Cornelis, Den Hoorn - Con Amore
Mw. A. J. M. Bentvelsen - van Paassen

H. Adrianus, Langeraar - Soli Deo
Hr. G. van Lammeren
Hr. J. M. S. van de Meer
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H. Bartholomeus, Poeldijk - Dameskoor St. Caecilia
Mw. H. M. C. van Lier - van der Elst

St. Jan de Doper, St. Victor, Waddinxveen - Sint. Victor
Hr. J. M. Moons
Mw. M. P. Wubben - van Dam
Mw. M. M. van de Berg - van Kippersluis
Mw. J. M. M. Eggermont - Wilmer

H.H.Clara en Franciscus, Hoogmade - Nederlandstalig koor
Hr. H. L. Voorham

St. Pancratius / St. Maarten, Sassenheim - St. Pancratius
Mw. M.C.G. Roelandse
Mw. M. M. F. C. van Leeuwen - Lieverse
Mw. B. M. Beuling - Groot

Willibrordusparochie, H.Hart - de Zilk, Lisse - H. Hart van Jezus
Mw. T. T. M. van Kimmenade - Helt
Mw. G.T.M. van Meurs - Stokkermans

Bartholomeus, Schoonhoven - Sursum Corda
Mw. M. T. Hulsbosch - Peltenburg

H. Thomas, Alphen aan den Rijn - Bernarduskoor
Mw. G. M. A. van Piere - den Hollander
Hr. J. F. Verkleij

HH Petrus en Paulus , Sint-Petrus, Leiden - Cantorij van de Petrus
Mw. M.M. Abswoude – van Vliet
Mw. A.E.A. van den Bosch – van der Werf
Hr. A.A.J.B. Goddijn
Mw. L.M. Hettinga – de Groot
Mw. E.M. Lelieveld – Ooijendijk
Mw. J.M. van Rooden – Lovink
Mw. M.J.C. Schreuder – Hooijmans
Mw. C.M.T. Uljé
Mw. C.J.C. Verdoes – Wolvers
Mw. A.M.C. de Wit – Vergeer
Mw. M.Th.J. Witte – Boeren

H.Bonifatius, Rijswijk - Resonet in Laudibus
Mw. J. M. T. van der Horst - Bos

St. Jan de Doper, De Goede Herder, Reeuwijk - Ecclesiakoor
Hr. J. P. de Jong
Mw. M. A. T. den Dijker - Janmaat

Sint Maarten, Sint Victor, Noordwijkerhout - Herenkoor Sint Caecilia
Hr. M. A. M. van Leeuwen
Hr. M. W. M. van Hal

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