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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Dit is de vierde nieuwsbrief van dit jaar, zoals altijd met de bekende rubrieken.
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 nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Veel leesplezier toegewenst !
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Ben Hillen

Nieuw adres voor het aanvragen van onderscheidingen
Het adres voor het aanvragen van onderscheidingen is gewijzigd en luidt nu:
Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Zoekt u al naar repertoire voor de Paastijd?
Jaco van Leeuwen componeerde nieuwe meerstemmige gezangen voor de
paastijd die gepubliceerd zijn in de muziekbijlage bij het Gregoriusblad van
december 2013. De reeks bestaat uit intredezang, antwoordpsalm, alleluiazang, offerandezang en communiezang die gedurende de gehele paastijd
gezongen kunnen worden. Van alle composities is een geluidsopname gemaakt en deze kunnen
worden beluisterd via:
www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/diocesane-scratch-dag-gezangen-voor-de-paastijd

Opleiding Rooms-Katholieke Kerkmuziek op HBO-niveau in het Bisdom Rotterdam
Het bisdom Rotterdam onderzoekt of vakmusici en andere geïnteresseerden belangstelling hebben
in een opleiding op HBO-niveau gericht op de rooms-katholieke kerkmuziek. De hedendaagse RK
musicus wordt in de praktijk geconfronteerd met een diversiteit aan repertoires die in de RK Kerk
wordt gebruikt. De opleiding wil hier nadrukkelijk bij aansluiten.
Met ‘blended learning’ (onderwijs ‘op afstand’, gecombineerd met contactdagen en een eigen
portfolio) wil het bisdom een flexibele opleiding ontwikkelen met individuele leerroutes. Dit resulteert
aan het einde van de opleiding in een bevoegdheidsverklaring II of I afgegeven voor de RK Kerk.
De opleiding leidt op tot kerkmusicus kerkelijk koorleider of kerkmusicus kerkelijk orgelspel.
Voor musici die reeds in het bezit zijn van een voor de kerk relevant diploma is er een aanvullende
cursus met de specifiek kerkelijke vakken: liturgie, hymnologie en gregoriaans.
Voor verder informatie is er een flyer beschikbaar op: www.nsgv.nl/index.php/cursussen-enopleidingen-rotterdam waarin ook opgenomen de diploma’s die toegang geven tot de opleiding.
Belangstellenden kunnen zich melden bij: m.schaap@bisdomrotterdam.nl

Choir app nu te downloaden

Choir app nu te downloaden
De digitale bladmuziek is in opkomst, dus het was een
kwestie van tijd: Carus Verlag heeft een Choir app
gelanceerd. De app is te downloaden in de App Store en op
Google Play. Vervolgens blader je door de bibliotheek en
koop je de partituur die je nodig hebt. Je hebt dan niet
alleen de digitale bladmuziek, maar ook je eigen 'coach' om
je voor te bereiden op de repetities. Zo kun je de muziek
beluisteren (een highlighter loopt mee in de partituur); in
iedere willekeurige maat beginnen; je eigen zangpartij laten uitlichten, zowel visueel als auditief
(die klinkt dan luider!) of het tempo vertragen. En dat alles om het instuderen nóg makkelijker te
maken.

40-jarig koorjubileum van Ger Speet van het St. Caeciliakoor te Zoetermeer
Op 5 september jongstleden heeft het St. Caeciliakoor van
het vicariaat de H. Nicolaas te Zoetermeer op feestelijke wijze
stilgestaan bij het feit dat een van zijn leden, Ger Speet, op 1
september 40 jaar lid van het koor was.
Met zeer veel waardering kon worden teruggekeken op zijn
inbreng als zanger, met een ervaring die hij al vanaf zeer
jonge leeftijd heeft opgebouwd, geschoold ook in het
gregoriaans.
En minstens zo belangrijk is zijn bestuurlijke bijdrage
geweest, die hij in verschillende functies, waaronder die van
voorzitter, gedurende meer dan de helft van zijn lidmaatschap
heeft vervuld.
Om die reden is hem dan ook tijdens de feestelijke bijeenkomst door pastoor Van der Bie de
gouden Gregorius-penning met bijbehorende oorkonde uitgereikt.

Midwinterzingen
Iedere deelnemer van de 'Kerkmuziekdagen voor de jeugd' (KMDJ) weet het ondertussen: het
'Midwinterzingen' hoort bij Kerkzang.nl! Deze winter wordt deze gezellige zangdag gehouden op
Driekoningen, zaterdag 6 januari 2018. Willeke Smits stelt weer een mooi repertoire samen dat we
samen gaan instuderen. Aan het einde van de dag laten we het klinkende resultaat horen in een
miniconcert. We vinden het leuk als JIJ ook komt! Waar: Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2,
IJsselstein Voor wie: Iedereen tussen 7 en 21 jaar die het leuk vindt om samen te zingen Wanneer:
Zaterdag 6 januari 2018 Hoe laat: 10:30 - 17:00 uur welkom vanaf 10:00! Kosten: €15,- per
deelnemer Informatie en aanmelding: www.kerkzang.nl / info@willekesmits.nl.

Muzikale workshops rondom koorrepertoire in Sneek
Op 4 november zal in Sneek in de Sint Martinuskerk door de NSGV een muzikale bijeenkomst zijn
rondom koorrepertoire, geschikt voor het ouder wordende koor. Niet te moeilijk, niet te hoog, wél
mooi! U bent van harte uitgenodigd om met uw koor, of met een aantal koorleden, of desnoods
alleen, naar Sneek te komen en met elkaar mooie nieuwe koorwerken te leren en met elkaar te
zingen. Dit alles onder leiding van Mark Heerink, die deze dag samen met Cecilia Bekema, Anton
Lukassen, Henk de Haan, Boudien Janssen en Pastoor Peter van der Weide zal gaan verzorgen.
Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard welkom op deze workshopdag.
De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), eindtijd rond 15.45 uur. U wordt verzocht zelf
uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel vragen we om een vrijwillige bijdrage om de
onkosten van deze dag enigszins binnen de perken te houden. Weest welkom!
U kunt zich tot 1 november 2017 opgeven bij Lisette Winter van het Bisdom GroningenLeeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl). Website: www.bisdomgl.nl.

Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) bestaat 100 jaar
Op zaterdag 25 november a.s. viert de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging het
heuglijke feit dat zij honderd jaar bestaat. Gedurende een eeuw heeft zij zich sterk gemaakt voor
het geestelijke en materiële welzijn van de kerkmusici die werkzaam zijn in de Rooms-Katholieke
Kerk in Nederland.
Het eeuwfeest wordt gevierd in en rond de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.

Het eeuwfeest wordt gevierd in en rond de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.
Het programma omvat een pontificale Eucharistieviering om 12.00 u met als hoofdcelebrant Mgr.
Dr. J. van den Hende en met zang door de Bavocantorij o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen.
Om 15.00 u is de aanbieding van het eerste exemplaar van het jubileumboek "Verheffing en
solidariteit: Een eeuw Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging 1917-2017" geschreven
door Dr. P.T. (Petra) van Langen.
Om 16.10 is er een Concert m.m.v. het Kathedrale Koor St. Bavo met korte orgelintermezzi door
verschillende organisten. Naast werken van Nederlandse componisten die lid waren van de KDOV
zoals Hendrik Andriessen, Albert de Klerk, Louis Toebosch, Bernard Bartelink, Jan Valkestijn vindt
tijdens dit concert de première plaats van een door Ad Wammes in opdracht van de KDOV
gecomponeerd motet voor koor en orgel. Op het programma staat in elk geval het ordinarium en
proprium van de Missa Christus Rex van Hendrik Andriessen. Tenslotte is er een feestelijke
receptie.
Zie verder: www.kdov.nl

Zangworkshop Gregoriaans in Nijmegen
Dit voorjaar is in Nijmegen het Gregoriaans Instituut Nijmegen (GIN) van
start gegaan. Op 5 november 2017 organiseert het GIN de derde
zangworkshop: van 13.00 uur tot 17.00 uur gregoriaanse gezangen
instuderen, met aan het eind een korte presentatie van wat er
ingestudeerd is. Gevorderden kunnen thuis enkele gezangen
voorbereiden en in een kleine groep of solo zingen, beginners kunnen
zonder enige voorkennis meedoen. Kosten bedragen 25 euro p.p.
Voor meer informatie, alle data en tijden raadpleeg de website:
www.gregoriaansinstituutnijmegen.nl

Kerkmuziekopleidingen Bisdom Rotterdam
De Folder Kerkmuziek 2017 en de Flyer HBO Opleiding Kerkmuziek zijn reeds beschikbaar.

Nederlandse Adventsvespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk

Op zondag 3, 10 en 17 december om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers
in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk, Molenstraat 29. De Schola Cantorum
o.l.v. Ben Hillen zingt op regelmatige basis Nederlandse vespers in
gregoriaanse stijl van de in 2012 overleden priester-componist Gerard
Lesscher. De uitgave van de Nederlandse Getijden omvat 1400 pagina’s en
zal in 2017 verschijnen. Door de Nationale Raad van Liturgie (NRL) wordt
dit werk beschouwd als een verrijking van het 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, geven veel ruimte aan volksdeelname.
Voor meer info zie: www.nederlandsgraduale.nl

Zangdag rond het ‘nieuwe’ Onze Vader.
Afgelopen Advent is de tekst van het Gebed des Heren herzien. Op zaterdag 28
oktober houdt de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius in het bisdom Den Bosch een
zangdag rond de gezongen versie van het Onze Vader. Centraal staat hierbij de
compositie van Floris van de Putt. Ook wordt aandacht gegeven aan de zo gangbare
versie van de componist F. Keessen.
De zangdag wordt gehouden in het St. Janscentrum te ’s-Hertogenbosch van 10.00 -16.00 u.

Gregoriusbibliotheek nu online te raadplegen
Sinds 1904 is de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in
het bezit van een bijzondere rijke en uitgebreide
bibliotheek. Op dit moment beslaat de bibliotheek 175
meter, ca. 7000 titels in 16000 banden/omslagentitels.
Sindskort is de complete catalogus van de
Gregoriusbibliotheek van de NSGV digitaal te raadplegen
via de volgende link: Catalogus Gregoriusbibliotheek.
De Gregoriusbibliotheek maakt deel uit van de
universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Utrecht en
is een zgn. gesloten bibliotheek. Via de digitale catalogus
kun je werken op vragen die dan vervolgens ter inzage
worden gelegd in de leeszaal Bijzondere collecties. Daarbij moet je wel beschikken over een
lenerspas.

Zangdag met Henk Jongerius
Berne Media organiseert een zangdag met als thema "Die naar ons omziet" met
de dominicaan Henk Jongerius rond zijn liedbundel 'Voor wie gedenken'. Deze
bundel bevat alle liturgische gezangen die hij in de loop der jaren heeft
geschreven. Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van
de liturgie in Nederland. Zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én
protestantse gemeenschappen.
Op zaterdag 18 november worden met elkaar teksten gezongen van Henk
Jongerius op de melodieën van:
* Engelse hymnen
* Zettingen van Jan Raas
* Psalmen en ordinaria voor Advent en Kersttijd op muziek van André Gouzes
* Nieuwe muziek van Chris van Bruggen en Peter Rippen (Liturgische Werkgroep Groningen)
Begeleiding door Henk Jongerius en Jan Schuurmans.
De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het proeflokaal van Berne Abijbier. U bent van harte
welkom om deel te nemen aan deze bijzondere ‘zangdag’ in de abdij van Berne!
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk.
Programma: 9.30 uur Ontvangst met koffie/thee:
10.00 uur Opening door Joost Jansen, norbertijn
10.05 uur Die naar ons omziet: inleiding door Henk Jongerius
10.15 uur Zingen
12.00 uur Lunch met ruimte voor bezoek boekhandel
13.00 uur Zingen
14.30 uur Bezoek aan het proeflokaal van Berne Abdijbier (tot 15.00 uur)
Deelname: € 20,- (incl. koffie/thee, lunch, drankje)
Reserveren: Wij verzoeken u plaatsen te reserveren via administratie@bernemedia.com
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 20,- p.p. op NL03 INGB 0001 0721 07
t.n.v. Uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk o.v.v. deelname zangdag 18.11.2017

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 betreffen een
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.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?

Liturgische kalender B-jaar
De liturgische kalender van het B-jaar is nu te downloaden op:
Liturgische kalender van het B-jaar (pdf)

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.

22 oktober 2017

Jubileumviering 200 jaar St. Franciscus Xaveriuskerk - Amersfoort
www.xaveriusamersfoort.nl
28 oktober 2017

Zangdag rond het Onze Vader - St. Janscentrum, Den Bosch
avdels@bisdomdenbosch.nl
4 november 2017

Muzikale workshops rondom koorrepertoire - Sneek
www.bisdomgl.nl
5 november 2017

Zangworkshop Gregoriaans - Nijmegen
www.gregoriaansinstituutnijmegen.nl
18 november 2017

Zangdag met Henk Jongerius - Abdij van Berne, Heeswijk
administratie@bernemedia.com
25 november 2017

Eucharistieviering en concert 100 jaar Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem
www.kdov.nl
3 december 2017

Nederlandse vespers 1e zondag van de Advent - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl
10 december 2017

Nederlandse vespers 2e zondag van de Advent - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl
17 december 2017http://http//www.singalongevents.nl/

Nederlandse vespers 3e zondag van de Advent - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

6 januari 2018

Midwinterzingen - Ontmoetingskerk, Ijsselstein
www.kerkzang.nl
23-25 februari 2018

Weekend Engelse choral Evensong - Dominicanen Klooster, Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek
7 april 2018

Zangdag over liedkeuze in vormselvieringen - Den Bosch
avdels@bisdomdenbosch.nl
14-15 april 2018

Corsicaanse polyfonie voor vrouwen - Buitengoed Fredeshiem, De Bult-Steenwijk
www.huismuziek.nl/
17 april 2018

Chanter la messe! - Brugge (BE)
www.koorenstem.be/vormingen/chanter-la-messe
24 april 2018

Chanter la messe! - Brugge (BE)
www.koorenstem.be/vormingen/chanter-la-messe
4-13 mei 2018

Internationaal Gregoriaans festival van Watou - Watou (BE)
www.festivalwatou.be
2-3 juni 2018

Nationaal KinderkorenFestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl/
2-3 juni 2018

Nationaal JongerenKorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl/
8-10 juni 2018

7e Nederlands Gregoriaans Festival - 's-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl/

Vacatures
Er zijn op dit moment 4 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 37 onderscheidingen
uitgereikt. Jubilarissen, proficiat!

Juli, augustus en september 2017
St. Lambertus, Rotterdam-Kralingen, Rotterdam - St. Gregoriuskoor
dhr. J. van Es

z

12,5

mevr. L. Koch - Van Es

z

12,5

mevr.M. C. Meeuwisse - Van Velden

z

25

mevr. M. G. Th. Paalvast - Van Leeuwen

z

25

z

40

H. Machutus, Monster - Laus Deo

De Vier Evangelisten, Loosduinen, Den Haag - Deo Sacrum
mevr. B. E. M. van Leeuwen - Ammerlaan
Pastorale Raad Tarwebloem, St. Bartholomeus, Poeldijk - St. Caecilia

Pastorale Raad Tarwebloem, St. Bartholomeus, Poeldijk - St. Caecilia
mevr. M. C. A. van Zijl - Scheffers

z

12,5

dhr. S.P.Th. van Veen

z

45

dhr. J.A. Angevaare

z

70

z

40

z

40

z

25

mevr. M.W.J. van der Lans-Blesgraaf

z

25

mevr. J.G.J. van Arend-Koelman

z

40

dhr. C.L.A.M. Fles

z

25

mevr. A.M. van der Meijden-Koloos

z

40

dhr. M.M. Gordijn

organist

25

mevr. H.H.M. van Kerkhoff-van der Putten

z

25

mevr. M.J. van der Wouden-Meijer

z

40

z

25

z

57

dirigent

40

mevr. A.C.M. de Jong-Kaptein

z

50

mevr. H.J.C. de Jong-Kaptein

z

40

dhr. N.P.M. Wesselingh

z

40

dhr. G.J. van der Putten

z

60

dirigent

42

z

40

mevr. P.C.J.A. Langendijk-Zoutenbier

z

40

mevr. J.C.M. de Haas-Borst

z

40

mevr. C.H.G. van Bohemen-Verhoeven

z

40

mevr. J.M.M. Warmenhoven-van Seggelen

z

40

mevr. A.J.M. van de Berg-Alkemade

z

40

mevr. C.J. Warmenhoven-van Elten

z

40

dhr. H.C.M. Verdegaal

z

25

dhr. F.J. Uijlenbroek

z

25

mevr. E.J.M. van der Linden-Rouw

z

50

mevr. M.A.Th. Wilmer van Leeuwen

z

50

St. Maarten, St. Bartholomeus, Voorhout - parochiekoor+Schola

St.Jan de Doper, Leimuiden - Middenkoor "Resonans
dhr. L.S.A. van Zon
H. Thomas, H. Michaël, Alphen a/d Rijn - parochiekoor
mevr. E.H. van Wieringen-Straathof
Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, Nieuwkoop - Allegro
mevr. W.M.A. de Rijk-van Smoorenburg
H. Augustinus, St. Willibrordus, Oegstgeest - Gem. koor St. Willibrord

H. Laurentius, Stompwijk - Eigentijds Miskoor Stompwijk
mevr. M.J. Vincenten-Jansen
H. Augustinus, Laurentiusparochie, Voorschoten - Laurentiuskoor
dhr. A.M. van Schaijik
St. Jan's Onthoofding, HH.Petrus en Paulus, Zoeterwoude - St. Cecilia
dhr.L.L.A. van Es
H. Thomas, H. Michaël, Alphen a/d Rijn - Bernarduskoor

Petrus en Paulus, Leiden, Leiden - Lam Gods koor
mevr. D. Berbee-Groot
H.Nicolaas, Zoetermeer, Zoetermeer - St. Caecilia
dhr. G.Th.J.M. Speet
St. Maarten, St.Jeroen/Maria ter Zee, Noordwijk a/Zee - Maria ter Zeekoor

H. Augustinus, St. Willibrordus, Oegstgeest - Schola Cantorum

St. Ursula, Maria van Jesse, Delft - Maria van Jessekoor

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen op de
website. De onderscheidingen graag tenminste TWEE MAANDEN voor de

website. De onderscheidingen graag tenminste TWEE MAANDEN voor de
uitreiking aanvragen. 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.
Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:
Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Colofon
Redactie
Ben Hillen (redacteur)
Aan dit nummer werkten mee:
Richard Bot, Wim van Kesteren 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 15
december 2017.
Uitgave: van het bestuur van de Diocesane Instelling Sint-Gregorius
(DISG) 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.
© DISG 2017

