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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij verschijnt alweer de derde nieuwsbrief van dit
jaar, zoals altijd met de bekende rubrieken.
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Wij stellen het op prijs van uw koor nieuws voor deze
nieuwsbrief met een of meerdere foto’s (met korte
toelichting) te ontvangen. Bovendien staat aanmelding
voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe
lezers. U kunt zich aanmelden via deze link.
Veel leesplezier !
Ben Hillen

4e Dag van de kerkmuziek in Roermond
Ook in 2016 vindt er wederom een Dag van
de Kerkmuziek plaats, in de kathedraal van
Roermond op 9 oktober in Roermond,
aansluitend bij de Limburgse Koordagen
georganiseerd door VNK Limburg.
’n Koorfeest… en iedereen is welkom! Het programma is
rijk gevarieerd: samen zingen van grote koorwerken,
nader kennismaken met de mooiste gezangen uit de
SGV-studiemappen deelnemen aan een workshop orgel
of gregoriaans. Men kan actief deelnemen of luisterend
genieten…
De middag wordt afgesloten met een gezongen
vesperdienst in het kader van het H. Jaar van de
Barmhartigheid door Capella Sine Nomine o.l.v. Jo
Louppen & orgel Jo Louppen, met muziek van o.a. De
Victoria, Willaert, Guerrero, Da Palestrina, Valkestijn,
Stadlmayer.
Aanmelding bij:
dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl

Bladmuziek met nieuwe Onze Vader-toonzetting
Advent 2016 wordt de nieuwe vertaling van het Onze
Vader ingevoerd in de liturgie van de eucharistie en
andere liturgische vieringen (zoals het Getijdengebed).
Verschillende toonzettingen worden binnenkort door de

Nederlandse Kerkprovincie gepubliceerd.
Van één toonzetting wordt echter nu al op de website
van de NRL een vóórpublicatie beschikbaar gesteld.
Deze is geïnspireerd op de oratie-toon IV van het Onze
Vader uit de Mozarabische liturgie.
De bladmuziek bij het Onze Vader (Mozarabische
oratietoon IV) kunt u vinden met deze link.
Voor het beluisteren van de uitvoering van deze Onze
Vader-compositie, klik deze link.
In het Gregoriusblad van september 2016 is een
orgelbegeleiding gepubliceerd van het Onze Vader
(Mozarabische oratietoon IV).
Op de website van de Nationale Raad voor Liturgie is
ook verdere achtergrondinformatie te vinden over de
totstandkoming van de nieuwe vertaling.

Oecumenisch Liedfestival in Eindhoven
Het oecumenisch
liedfestival wordt
jaarlijks georganiseerd,
het ene jaar in Utrecht
en het andere jaar op
een andere plek in
Nederland. Op 29
oktober 2016 wordt het
liedfestival georganiseerd in Eindhoven, in de St.
Cathrien in het centrum van de stad. De organisatoren
van deze dag zijn Sytze de Vries en Theo van
Willigenburg, dit jaar aangevuld met mensen uit
Eindhoven. Het thema dit jaar is: Naar binnen zingen.
Samen willen we ontdekken welke muziek en teksten
ons kunnen helpen om ‘meditatief te zingen’ of ‘zingend
te mediteren’.
Je kunt deelnemen als bezoeker van de dag of als
deelnemer. Omdat er veel gezongen wordt en omdat er
ook de nodige onbekende liederen zullen worden
gezongen, zoeken we koren/cantorijen die meewerken
en de liederen van te voren willen instuderen.
Koorleden betalen dan slechts de helft van de
deelnemersprijs (die bedragen waarschijnlijk €15
inclusief lunch).
Koren kunnen zich melden bij Jan Haan:
oecumenischliedfestival@gmail.com.
Voor meer informatie zie www.liedfestival.nl.

Nederlandse Mariavespers in de St. Adrianuskerk
te Naaldwijk
Op zondag 30 oktober om 16.30 u zijn er weer

gezongen vespers in de St. Adrianuskerk, Molenstraat
29 te Naaldwijk. De Schola Cantorum van de St.
Adrianuskerk o.l.v. Ben Hillen zingt op regelmatige
basis de Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl van
de in 2012 overleden priester-componist Gerard
Lesscher uit Hengelo. De uitgave van zijn getijdenboek
omvat 1400 pagina’s en zal in 2016 verschijnen. Zie:
www.nederlandsgraduale.nl. Door de Nationale Raad
van Liturgie (NRL) wordt dit werk beschouwd als een
verrijking voor het gezongen getijdengebed in
Nederland. De teksten van dit gezongen getijdengebed
zijn in overeenstemming met het getijdenboek dat in
1990 voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied
beschikbaar kwam als uitvloeisel van het Tweede
Vaticaans Concilie.
De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die
componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het
gregoriaans, zijn fijn om te zingen en geven veel ruimte
aan volksdeelname.
Voor data volgende vespers in Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl.
Wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan naar:
info@nederlandsgraduale.nl

Zingen bij de bron

Op zaterdag 29 oktober 2016 zal een zang- en bezinningsdag worden
gehouden rond de twee belangrijkste Maria-gezangen: het Ave Maria en
het Magnificat. Deze dag is vooral bedoeld voor dirigenten en leden van
kerkkoren en wordt gehouden in het diocesane heiligdom Onze Lieve
Vrouw ter Nood bij ‘het putje van Heiloo’, waar Maria een bron van gebed
en inspiratie is voor velen.
Liesbeth van Gool neemt de deelnemers mee in een diepere beleving van
het Magnificat. Vanuit die beleving zullen zij de diverse toonzettingen van
Maria’s lofzang ongetwijfeld anders gaan zingen!
Zr. Iuxta Crucem zal de deelnemers binnenvoeren in de rijkdom van het
Ave Maria. Er zullen enkele toonzettingen van het Ave Maria en het
Magnificat ingestudeerd worden De muzikale leiding van deze dag is in
handen van Mark Heerink en Bert Stolwijk. De dag eindigt met een lof in

de Bedevaartkapel. Aanmelding via: www.kssg.nl

Gregoriaanse getijdendag in Heel op 5 november
Als vervolg op het geslaagde gregoriaans
weekend vorig jaar b.g.v. de 80e
verjaardag van pastoor Kurris organiseert
de SGV Roermond dit jaar i.s.m. Musica
Gregoriana een ‘getijdendag’ en wel op
zaterdag 5 november te Heel. Het
gregoriaanse getijdengebed rond kerkwijding wordt
gezongen en staat de hele dag centraal. Binnenkort
volgt meer informatie. Noteer de datum alvast!
www.sgv-roermond.nl

Symposium ‘Psalm bijt mens’
Wat kunnen we met de
psalmen in de kerkdienst of
samenkomst? Over die
vraag organiseert
EredienstCreatief dit najaar
– vrijdag 18 en zaterdag 19 november - in het
Dominicanenklooster in Huissen een tweedaags
symposium, met theorie, veel praktijk, in vieringen,
lezingen, workshops en ontmoeting.
Psalmen zijn geliefd en verguisd, maar de kracht van de
psalmen overtuigt en ontroert iedereen die ermee
kennismaakt. Hoe kunnen deze psalmen een plaats
krijgen in het verhaal van een dienst, in een
veelkleurige kerk, binnen of buiten de kerkmuren? Het
symposium gaat ook over de lastige en tegendraadse
teksten in de psalmen – de teksten die bijten, schuren
maar ook bevrijden.
Hoofdspreker is Matthew Jacoby, theoloog en voorman
van de Australische muziekgroep Sons of Korah.
Verdere medewerking van o.a. Roel Bosch en Henk
Jongerius. Zie verder: www.eredienstcreatief.nl

Laurentiusmis voor kinderkoor
Mis voor kinderkoor,
volkszang, orgel/piano en
solo-instrument.
Geschreven door Aad de Kort
in opdracht van bisdom
Rotterdam bij gelegenheid
van jaar Laurentiusjaar
(2015-2016).
De mis bestaat uit: Kyrieaanroepingen, Heer ontferm

U, Eer aan God,
Geloofsbelijdenis, Acclamatie
bij het gebed van de
gelovigen (I), Acclamatie bij het gebed van de
gelovigen (II), Heilig, Acclamatie na de consecratie,
Onze Vader en vredewens, en Lam Gods.
Volledige partituur voor dirigenten en begeleiders: €
10,00.
Koorpartituur, minimale afname 10 stuks: € 1,00 per
stuk.
Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.
De volledige partituur en koorpartituren te bestellen via
de website van het Bisdom Rotterdam. Op deze website
zijn tevens luistervoorbeelden van deze mis te vinden.

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, september 2016
Bladmuziek
Muziekbijlage Gregoriusblad (maart 2016)
Dit is de samenvoeging van de muziekbladen van “Continuo” en het
“Gregoriusblad”.
Lamento per organo
Muziek: J. Valkestijn.
© bij de componist.
Ik wacht op de Heer
Eenstemmig met orgel Tekst: Vijftig Psalmen.
Muziek: F. van der Putt.
Uitgave: Bisdom den Bosch.

Geweldig was het wat de Heer ons deed
Eenstemmig met orgel. Tekst: A. Bronkhorst. ©NRL.
Muziek: R. Tienstra ( naar B. Huijbers).
Uitgave: Gooi en Sticht.

Ik ben het brood
Driestemmig SAB met orgel.. Tekst: Joh 6,35.
Muziek: W. van Belle.
Uitgave: Gooi en Sticht.

Zingt een nieuw lied alle landen
Tweestemmig. Begeleiding: Toetsen, Bas en
Percussie. Tekst: M. van Vossole. Muziek: I. de
Sutter. © bij de auteurs. Bewerking: W. Ruessink.
Uitgave: NSGV Utrecht.

De Heer reikt hem uit Sion de scepter
Voor SAB met orgel.
Tekst: A. Bronkhorst. ©NRL. Muziek: A. van Baest.
Uitgave: Fonds Liturgische Gezangen, Utrecht.

Hoezeer is uw wet mij lief
Driestemmig SAB met orgelbegeleiding. Tekst A.
Bronkhorst. ©NRL Muziek: A. van Baest.
Uitgave: Fonds Liturgische Gezangen, Utrecht.
Hoezeer is uw wet mij lief II
Eenstemmig . Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: J.
Dumoré.

Uitgave: NRL.

Muziek & Liturgie bijlagen
Prelude en Fuga over “Uit de schemer van de
tijden”
Orgelcompositie bij Liedboek lied 745.
Componist: E. Koevoets.
Muziek Bijlage bij Muziek & Liturgie jg. 85 no 2.
Uitgave: KVOK.
Rust nu mijn ziel
Vierstemmige zetting van lied 932 uit het Liedboek.
Voor SATB en piano.
Componist: K. Demoet.
Bijlage bij Muziek & Liturgie jg. 85 no 3.
Uitgave: KVOK.

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
Tekst op de melodie van ” Maria te minnen” door J. de Wit.
Driestemmige zetting en orgelbegeleiding door A. Voesten.
Bijlage bij “Koorgeleide” 2016 no 13.
Uitgave: SGV Roermond.
Missa Romana, Latin Mass in Jazz
Vierstemmig SATB. Ad libitum met orgel of combobegeleiding.
Componist: T. Schäfer.
Uitgave: c
Christmas carols of the world
Kooruitgave SATB. 85 arrangementen uit de hele wereld. Met CD.
Uitgave: Carus Verlag.

Weihnachtslieder
Kooruitgave SATB. Met CD.
Uitgave: Carus Verlag.
English Choral Music
(van Byrd tot Elgar). Met CD.
Kooruitgave voor gemengd koor a capella of met orgel. Met CD
Uitgave: Carus Verlag.

Boeken
Hymnologie XII : Evangelische Gezangen
Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk:
De invoering van de eerste gezangenbundel in de calvinistische kerk in
Nederland in 1806.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer.

CD's
Christmas Carols of the World.
14 tracks, bijgevoegd het gelijknamige boek.
Uitvoerenden: Calmus Ensemble en Athesinus Consort Berlin o.l.v. K.
Bresgott.
Uitgave: Carus Verlag.
Weihnachtslieder
28 tracks, bijgevoegd bij het gelijknamige boek.
Uitvoerenden: Orpheus Vokalensemble o.l.v. M. Alber.
Uitgave: Carus Verlag.
English Choral Music
19 tracks, bijgevoegd bij het gelijknamige boek.
Uitvoerenden: Figuralchor Köln o.l.v.R. Mailänder. Organiste: M.
Mailänder.
Uitgave: Carus Verlag.

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.
8 oktober 2016
Dag voor de Latijnse Liturgie - Utrecht
www.latijnseliturgie.nl

9 oktober 2016
4e Dag van de kerkmuziek
www.sgv-roermond.nl

29 oktober 2016
Oecumenisch Liedfestival - Eindhoven
www.liedfestival.nl

29 oktober 2016
Zingen bij de bron - Heiloo
www.kssg.nl

30 oktober 2016
Nederlandse vespers - Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

5 november 2016
Getijdendag - Heel
www.sgv-roermond.nl

18-19 november 2016
Symposium ‘Psalm bijt mens’ – Huissen
www.eredienstcreatief.nl

10 december 2016
Lieddag jubileum Henk Jongerius - Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek

11 maart 2017
7e Nationaal Middenkorenfestival 2017
www.code-music.nl

Vacatures
Er zijn op dit moment drie vacatures (links aanklikbaar) in het Bisdom
Rotterdam.
Organist gezocht te Noordwijk
Dirigent gezocht te Noordwijk
Organist/pianist gezocht te Leiderdorp
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 weer 27
onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, gefeliciteerd!

Juli, augustus, september 2016
St. Christoffel, Rotterdam - R.K. Koor Open Hof
Hr. B. H. van Wijngaarden

o

45

Clara & Franciscus, Rijpwetering - Gemengd koor Rijpwetering
Hr. M. J. M. van Klink

z

25

Mw. O. M. E. Bakker - Olijerhoek

z

25

z

70

p

25

z

25

St. Ursula, Delft - Laudate Dominum
Hr. J. J. Brinkhof
Trinitas, Leidschendam - Kinderkoor de Vlietkids
Mw. N. J. van der Weijden - Keijzer
St. Adrianus, Naaldwijk - Manna
Hr. R. L. M. Kouwenhoven

St. Maarten, St. Jeroen en Maria ter Zee, Noordwijk - Maria ter Zee koor
Hr. J. B. Meskers

z

25

Mw. G. G. H. den Boef - Arends

z

40

Mw. C. Bekker

z

erediploma

Mw. L. van Donk

z

erediploma

Mw. T. Dunning

z

erediploma

Mw. E. de Goeij

z

erediploma

Mw. N. Haverkamp

z

erediploma

Mw. C. Kroeze

z

erediploma

Mw. A. Prins

z

erediploma

Mw. A. Roodbol

z

erediploma

Hr. W Schaap

z

erediploma

Mw. M. van Vliet

z

erediploma

Mw. T. van Wijk

z

erediploma

Hr. P van Zundert

z

erediploma

Hr. M. van Gameren

o

erediploma

H. Theresia van Avila, Alblasserdam - Fatimakoor

H. Willibrordus, H. Hart , de Zilk - H Hart van Jezus de Zilk
Mw. J. J. Calvelage - van Doorn

z

40

Laurentius en de Moeder Gods, Voorschoten - Laurentiuskoor
Hr. J. C. M van der Ploeg

z

43

Hr. A. P. van der Ploeg

z

26

Hr. J. E. S. M. Karis

z

25

Mw. H. G. Iemenschot - van Vilsteren

z

38

Hr. C. P. J.van Bohemen

z

60

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:
NSGV onderscheidingen
p/a Kennemerland 14
2716 BS Zoetermeer
Binnen enkele maanden zal het aanvraagadres voor de
onderscheidingen veranderen.
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