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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.

Veel leesplezier ! 

Ben Hillen

Laurentius plaquette
Op 21 juli heeft de heer C.
van Engelen van het koor
Sursum Corda
(H.Bartholomeusparochie,
Schoonhoven) de Laurentius
plaquette gekregen voor 65
jaar lidmaatschap van het
koor.

Schola Gregoriana Noordwijk naar Ierland
De Noordwijkse Schola Gregoriana (koorleider Rens Tienstra) zet
zich al flink wat jaren in om het gregoriaans op nieuwe wijzen onder
de aandacht te brengen. Dit najaar voert het gregoriaans hen op op
koorreis naar Ierland, het thuisland van Noordwijks eigen
patroonheilige St. Jeroen (gest. 856); naar het zuid-westen van
Ierland, waar zeer oude sporen van het vroege christendom te
vinden zijn. Ter plaatse zal de schola zingen in een aantal vieringen,

een workshop geven, en een concert rondom het gregoriaans voor Jeroen uitvoeren.
Ook worden namens de Noordwijkse parochie drie ikonen van Jeroen en Patrick
aangeboden. En zo blijkt een missionaris en wat eenstemmige muziek van twaalf
eeuwen geleden opeens een reden om de internationale gregoriaanse betrekkingen wat
verder aan te halen...    

Meer info .

Nieuwe cursusfolder kerkmuziek 2015-2016 verkrijgbaar
Klik hier voor de nieuwe folder 2015-2016 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom Rotterdam. Er is ook een website
Kerkmuziekopleidingen in het Bisdom Rotterdam. Plan je eigen leerroute binnen een groot cursusaanbod.Alle cursisten hebben een individuele
leerroute, bepalen zelf hun tempo en kopen alleen de lessen in die ze nodig hebben: er is dus een hoge mate van flexibiliteit!
De data van de 15 zaterdagen zijn al gepland. Simultaan aan het reguliere rooster van in totaal 60 lesuren, zijn ook nog eens 60 zogenaamde
‘bijspijkeruren’ gepland voor individuele begeleiding van cursisten die extra hulp nodig hebben of juist meer uitdaging!
Het cursuspakket bevat: orgel- en directiecursussen (voor alle koorsoorten) op alle niveaus tot en met de opleiding “Kerkmusicus III”;
cantorcursus; diverse cursussen voor stemvorming: voor het hele koor; voor individuele koorzangers; voor voorgangers; voor koorleiders;
cursussen liturgie; cursussen gregoriaans; cursussen op aanvraag, je bepaalt zelf het onderwerp en de locatie van een cursus!

Bel voor meer info met de cursuscoördinator: Marc Schaap, medewerker kerkmuziek, Bisdom Rotterdam, Afdeling Pastorale Dienstverlening,
Koningin Emmaplein 3, 3016 AA - Rotterdam, tel. 010 -281 51 84; m.schaap@bisdomrotterdam.nl
In het bisdom Rotterdam worden de cursussen georganiseerd door de Afdeling Pastorale Dienstverlening en de examens van cursussen vinden
echter plaats onder auspiciën van de NSGV.

39ste Jongerenkoren festival Poeldijk op 8 november 2015
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!

Meer informatie over het festival en/of inschrijven kan op de website: www.jkfpoeldijk.nl.

Dag van de Kerkmuziek in kader Floris van der Puttjaar
In het kader van het gedenkjaar van Floris van der Putt is zijn 100e geboortedag op 21 november 2015 uitgeroepen tot Dag van
de Kerkmuziek. Het zou mooi zijn als in iedere parochie in ons land muziek van deze priester-componist zal klinken! Op de
website www.florisvanderputt.nl staat een overzicht van repertoire. Hieruit is een selectie gemaakt voor het weekend van 21 en
22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar: feest van Christus Koning én van de patrones van de kerkmuziek, Sint-

Caecilia! Doet uw koor ook mee?

Presentatie biografie en partituren Floris van der Putt
Het boek en de partituren van de Floris van der Putt zullen gepresenteerd worden tijdens een concert zaterdagavond 21
november, de geboortedag van de priestercomponist Floris, aansluitend aan de eucharistieviering van 19.00 uur in de
parochiekerk van Lieshout, waarin Floris van der Putt ook herdacht zal worden. Op de website www.florisvanderputt.nl verschijnt
de recente informatie.

Diocesane Dag Getijdengebed in Bisdom Den Bosch 
Het bisdom organiseert een studiedag over het getijdengebed in de parochie op zaterdag 17 oktober a.s. vanaf 10.00 uur in ’s-Hertogenbosch in
het Sint Janscentrum. Afgesloten wordt met de Vespers in de kathedraal om 16.00 uur. Spreker is o.a. Mgr. Liesen en een van de werkwinkels
gaat over ‘Psalmodiëren’, verzorgd door mw. Esther Sijp. Voor meer info zie www.bisdomdenbosch.nl (onder Jaar van Barmhartigheid). Link.
Aanmelden: graag met naam en adresgegevens, vóór 10 oktober 2015 bij het Secretariaat, mw Anja van der Els
vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl of telefonisch 073 523 20 20.
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http://www.florisvanderputt.nl
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Kom en zing! Maar hoe?
Veel parochies en musici hebben hem al aangeschaft: de nieuwe kinderzangbundel Kom en zing! die op 30 mei jl. is
verschenen. Misschien vragen zij zich nu af: Hoe kunnen we de bundel in de praktijk gebruiken? Hoe kun je kinderen de
liederen aanleren? Hoe kun je de liederen begeleiden? Welke liederen zijn geschikt voor de jongste en welke voor de oudere
kinderen?

Op zaterdag 31 oktober is er in de Willibrorduskerk in Heiloo een studie- en zangmiddag rondom Kom en
zing!
De bekende kinderkoordirigent Jan Maarten Koeman en Bert Stolwijk maken de dirigenten wegwijs in het

repertoire en de vele mogelijkheden van deze zangbundel.  Er zal veel gezongen worden en dat wordt nog leuker als
dirigenten hun kinderkoorleden meenemen!

Lees meer op de website van Kom en zing!
En voor wie hem nog niet heeft: bestel de bundel hier.

Vraag en aanbod
Ter overname gevraagd: koorpartituren/partijen 4st van de Missa Brevis In hon. St. Joannis de Deo in B-dur “Kleine Orgelsolo Messe” van J.
Haydn. Uitgave Böhm 7790. Parochiekoor Cantemus Domino, St. Adrianus, Naaldwijk. Ben van der Valk, 0174-629125 of bjcvdv@kabelfoon.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 juli, augustus en september 2015

Bladmuziek
Do-ut-des muziekbladen:
Orgelmuziek:
  Uit Choralbüchlein : Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren.
  Uit Organ Trios: no III Pastorale
  Uit Liber Organi : suite V - Interludium.
Componist: R. Peters. Bijlage bij “Koorgeleide” 2015 no 9.
   De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Psalm 27 ( 26)
Eenstemmig met orgel. Componist: A. Voesten.
Bijlage bij  “Koorgeleide” 2015 no 10
Uitgave: SGV Roermond

Op Toonhoogte. Liederenbundel.
Eenstemmig met gitaarakkoorden. Vernieuwde editie, ontwikkeld door de HGJB, de landelijke jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk.
Uitgave: Boekencentrum

Zoals een hert reikhalst
Lied 42 a- LB 2013
Vierstemmig met piano. Componist: D. Vallenduuk.
Bijlage bij “Muziek en Liturgie” jg. 84 no 3.
Uitgave: KVOK

Boeken
Het lied op andere lippen. Een leven in liederen.
Verhalen achter de liederen van Sietze de Vries.
Auteurs: S. de Vries en E. Versloot.
Uitgave: Boekencentrum

CD’s
Göttliches Licht   Antiphone  & Psalmen
Hildegard von Bingen. Uitvoering:  Ensemble für  frühe Musik; Augsburg.
Uitgave: Christophorus.

Bron van leven
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24 nieuwe liederen voor koor en / of gemeente. Gezongen door het interkerkelijk koor Salem uit Ridderkerk. Teksten: M. de Geus. Muziek: D.
Zwart.
Met begeleiding van orgel, piano, fluit, trompet, strijkkwartet. Leiding: D. Zwart.
Uitgeverij Nootzaak.

Aart de Kort
Vocale Kerkmuziek.
Uitvoerenden: Thuredrecht Cantorij o.l.v. F. Huijts; A. de Kort, Orgel.
Uitgave: Stichting Nieuwe Kerkmuziek.

 

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.

Diocesane Dag Getijdengebed - Den Bosch
Zaterdag 17 oktober 2015 om 10.00u - Sint Janscentrum
Meer info ...

Studie- en zangmiddag rondom Kom en zing! - Heiloo
Zaterdag 31 oktober 13.30u St. Willibrorduskerk
Meer info ...

Dag van de Kerkmuziek
Zaterdag 21 november - in het gehele land
Meer info ...

Presentatie biografie en partituren Floris van der Putt - Lieshout
Zaterdagavond 21 november 19.00u - Parochiekerk van Lieshout
Meer info ...

39e editie Jongerenkorenfestival - Poeldijk
Zondag 8 november 2015 om 13.00u - De Leuningjes
Meer info ...

Vacatures

Er is op dit moment een recente vacature 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 14 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, gefeliciteerd !

Juli, augustus, september 2015

St. Jeroen en Maria ter Zee, Noordwijk - Maria ter Zee koor
Mw. W. C. M.  Zuidhoek - Verkade z 25

HH Clara en Franciscus, Hoogmade - Nederlandstalig koor
Mw. C. H.  Wolvers - Vink z 40
Hr. J. C.  Straathof z 55
Mw. A. W.  Hoogeveen - van der Meer z 40
Mw. C. C. M. Hoogeveen - van der Meer z 40
Hr. N. M. van der Meer z 40

H. Clara, Petrus en Paulus, Aarlanderveen - Lord's Voice
Mw. M. den  Hartog z 12 ½
Hr. A. J. Otto z 12 ½
Hr. J. N. Kempen geluidsman 12 ½
Mw. C. J. Kempen - van der Tang z 25
Hr. M.P.M. Loos z 12 ½

De Goede Herder, Schiedam - In Honorem Dei
Hr. L. M. J. Smit z 60

H.H.Clara en Franciscus, Hoogmade - Happiness
Hr. R. Scholma d 40

Joannes de Doper, Boskoop - Joannes de Doperkoor

http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#rdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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Hr. J. M. M. W. Stigter z,c,d 50

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

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 september 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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