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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Voor de zomervakantie hierbij de vierde nieuwsbrief van dit jaar.

Wij stellen het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of meerdere foto’s (met
een korte toelichting) te ontvangen: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl. Bovendien staat aanmelding
voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe lezers. U kunt zich aanmelden via
nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

Een mooie en goede zomervakantieperiode toegewenst !

Ben Hillen

Gouden jubileum Sint Caeciliakoor te Alphen aan den Rijn

Het Sint Caeciliakoor kreeg op donderdag 26 april 1968 de status van gemengd kerkkoor. Vanaf
die datum heeft het koor 50 jaar lang de liturgie, in verbondenheid met de Bonifaciuskerk te Alphen
aan den Rijn, met haar (vaak meerstemmig) gezang de kerkdiensten opgeluisterd.
Ter gelegenheid van dit gouden jubileum heeft zij op zondag 29 april in een prachtig gezongen
Eucharistieviering haar ‘gouden’ stem laten horen. Op dit feestelijk moment in de afgelopen
paastijd bloeiden alle alleluja’s nog eens extra op door hun dubbele betekenis.

Alle felicitaties gingen vooraf aan de hartverwarmende woorden van voorganger Ruud Visser. ‘Het
Caeciliakoor is geen popkoor’, verduidelijkte hij ietwat schertsend het verschil in ‘performance’ aan
het gehoor. Maar het mede in stand houden van 50 jaar sacrale muziek is voor de koorleden best
een reden om trots zijn. Tijdens de receptie liet men zich loffelijk uit over de geluidskwaliteit van de
muziek. Het orgel kreeg onverwacht kuren. De vervangende pianobegeleiding kwam echter op
deze feestelijke herdenking wonderbaarlijk mooi over.

Er waren  drie jubilarissen. Truus Zonderop werd als eerste gehuldigd vanwege haar gouden
zangjubileum. Eerst 30 jaar op het kerkkoor, daarna 20 jaar op het Rouw- en Trouwkoor. Zij heeft
de start mogen meebeleven van het gemengd Caeciliakoor in 1968. De loftrompet werd haar
herhaaldelijk toegezwaaid. Truus werd met een prachtige bos bloemen hartelijk bedankt voor haar
trouwe inzet en betrokkenheid.

Ali van Gils en Lenie Bakker volgden beiden weerskanten op het erepodium vanwege hun 40-jarige
zangpassie. ‘Wat is er mooier dan jullie geloof met liefde voor de zang tot uiting te brengen in de
liturgie’, sprak Aad beide alten voor het voetlicht brengend. Ook zij kregen bloemen uitgereikt onder
dankzegging dat zij alle drie nog tot in lengte van jaren dit mooie vrijwilligerswerk mogen doen in de
dienst van Onze Lieve Heer.

In een korte terugblik nam Aad 50 jaar koorleven op de korrel en besloot dat aan samen zingen 
nog altijd veel plezier wordt beleefd. Er werd veel gelachen en ook een traantje hoorde daarbij.Na
afloop kreeg iedereen een kaars met etiket ter herinnering aan dit grandioos gouden jubileumfeest
uitgereikt.  Aad Straathof.

! Nieuwe onderscheiding voor leden van kinderkoren !
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Zijn er kinderen die vijf jaar (of langer) lid zijn
van het kinderkoor?
Of afscheid nemen na vijf jaar van het koor?
Dan heeft de DISG daar een mooie
onderscheiding voor.

Aan het kind kan een gouden speld (verguld
zilver) worden uitgereikt als blijk van waardering
voor zoveel inzet en enthousiasme én voor hen die blijven als stimulans
om door te gaan. Kinderen vinden het geweldig om met een dergelijke

onderscheiding in het zonnetje te worden gezet!

De onderscheiding bestaat uit een gouden speld met oorkonde waarop de naam van het kind kan
worden vermeld (de oorkonde is niet los verkrijgbaar)
Kosten gouden speld inclusief oorkonde met enveloppe: EUR 15,-, te bestellen via het formulier op
de website, zie Aanvraagformulier-onderscheidingen NSGV

Petra Veenswijk Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Op 26 april heeft Petra Veenswijk dirigente/ organiste verbonden aan de Maria
van Jessekerk te Delft de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau ontvangen met de volgende kwalificatie.  Ze behoort tot de
toporganisten van de orgelwereld. Heeft de muziekcultuur van de Maria van
Jessekerk in Delft op een hoger plan gebracht en zich sterk gemaakt voor de
restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in deze kerk. Zij vertegenwoordigt
ons land regelmatig op hoog niveau in het buitenland.

Sinds 1987 is Petra Veenswijk als dirigente/ organiste verbonden aan de Maria van Jessekerk te
Delft. Zij bespeelt in deze kerk het in 1893 gebouwde monumentale Maarschalkerweerdorgel (3
manualen en 38 stemmen).
Zij dirigeert daarnaast het gemengde koor "Deo Sacrum", het dameskoor "Maria van Jesse" en het
mannenkoor "Vox Latina". Petra, van harte proficiat !

*The best of...*  Jongerenkorenfestival op 14 oktober 2018 in Amersfoort

Op zondagmiddag 14 oktober 2018 organiseert de NSGV Utrecht samen met Code-Music een
festival voor jongerenkoren. Ieder koor wordt uitgenodigd een optreden te verzorgen van maximaal
20 minuten. De keuze van het repertoire is vrij. Zing wat je het liefste zingt! Dit is een prima
gelegenheid om ‘the best of’ van je koor te laten horen en inspiratie op te doen door optredens van
andere koren.
De zangdag begint om 13.00 uur en zal uiterlijk om 17.30 uur worden afgesloten met een
gezamenlijk gezongen koorwerk. Wil je alleen komen luisteren? Dat kan natuurlijk ook.

Alle praktische gegevens op een rijtje:
Voor wie?     Elk jongerenkoor dat wil komen
Waar?        Kerk Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG Amersfoort
Wanneer?    Zondag 14 oktober 2018
Hoe laat?    Van 13.00-17.30 uur
Kosten?     €50,- per koor
Opgave: via nsgvutrecht@gmail.com   tel.nr.: 06 - 499 573 18 (ma & do

Nederlandse vespers van Maria Tenhemelopneming in de St. Adrianuskerk Naaldwijk
Op zondag 12 augustus 2018 om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de
St. Adrianuskerk te Naaldwijk. De Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk wil
op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in
2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher. De uitgave van zijn
getijdenboek omvat 1400 pagina’s en zal in 2018 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 en de teksten zijn
geheel volgens het getijdenboek van de r.-k. kerk.

Voor meer informatie over de vespervieringen zie: www.nederlandsgraduale.nl.

Inspirerende scratchdag
Op 9 juni 2018 organiseerde de DISG in het bisdom Rotterdam een scratchdag voor jongerenkoren
en middenkoren en hun dirigenten en combo’s in de Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk.

https://www.nsgv.nl/images/nsgv/Aanvraagformulier-onderscheidingenNSGV.pdf
mailto:nsgvutrecht@gmail.com
http://www.nederlandsgraduale.nl


Actueel onderwerp
Er wordt regelmatig aan genoemde koren gevraagd of zij - bijvoorbeeld bij de opening of het slot van
de viering - een lied willen zingen uit de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’, kortweg GvL. De mensen in
de kerk zingen deze liederen graag mee en is het handig om een aantal gemeenschappelijke liederen
te hebben als je met andere koren in je parochie samenwerkt.
Bij veel jongeren- en middenkoren wordt deze bundel echter niet zo veel gebruikt. Toch staan er een
aantal prima liederen in die wat betreft tekst en melodie best geschikt zijn voor jongeren- en
middenkoren als er maar een eigentijdse begeleiding en meerstemmigheid beschikbaar zou zijn.

Nieuwe arrangementen
In opdracht van de DISG zijn er een aantal arrangementen gecomponeerd bij bekende liederen uit
GvL. De nieuwe arrangementen zijn ingestudeerd en gezongen met medewerking van het
jongerenkoor ‘The Living Lord Singers’ uit de Bartholomeuskerk in Nootdorp o.l.v. dirigent Marieke
Wapenaar. Ook het combo van het koor, bestaande uit piano, drums en dwarsfluit, was aanwezig.

Positief ontvangen
De ongeveer 90 deelnemers kregen een goede indruk hoe de arrangementen klinken en hoe
begeleiding en meerstemmigheid de melodieën van deze liederen versterken.
Het jongerenkoor ‘The Living Lord Singers’ had flink werk gemaakt van het instuderen van de 10(!)
arrangementen en zong prima voor op de scratchdag. Onder de bezielende en onderhoudende
leiding van Marieke Wapenaar werden de liederen snel en efficiënt ingestudeerd met de aanwezigen.
De meerstemmigheid bleek weinig problemen op te leveren. Het geheel, begeleiding en
meerstemmigheid, viel goed in de smaak.

Gratis partituren
De DISG stelt de partituren van deze 10 arrangementen gratis ter beschikking. Ze mogen vervolgens
naar hartenlust worden gekopieerd.
In 2014 waren al 6 arrangementen gecomponeerd. Ook deze arrangementen zijn gratis te verkrijgen.
Wilt u de partituren ontvangen? Stuur dan een e-mail naar m.schaap@bisdomrotterdam.nl

Er zijn video-opnames gemaakt tijdens de scratchdag. Binnenkort kunt u een aantal van deze
opnamen beluisteren op www.nsgv.nl (klik op ‘Rotterdam’). De NSGV is de (landelijke) organisatie die
in de volle breedte de belangen van de kerkmuziek in de r.-k. kerk behartigt.

Marc Schaap, medewerker kerkmuziek bisdom Rotterdam

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk
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
uw 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
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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 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.

6-14 juli 
Kurt Thomascursus - Utrecht
https://www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm

11-15 juli 
Zomerweek Zin in zingen - Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek

28 juli - 3 augustus 
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

11-15 augustus 
Internationale Zomeracademie - Alden Biese, België
www.organum-aldenbiesen.be

12 augustus 
Nederlandse Vespers Maria Tenhemelopneming - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

24 augustus - 2 september 
Festival oude muziek 2018 - Utrecht
www.oudemuziek.nl/festival

20-23 september 
Musica Sacra 2018: Vergelden, Vergeven, Verzoenen - Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl

29 september 
Landelijke studiedag KVOK - Rotterdam
www.kvok.nl

13 oktober 
Landelijke studiedag KVOK - Groningen
www.kvok.nl

14 oktober
Jongerenkoorfestival 'The best of ...'  -  Kerk Het Brandpunt, Amersfoort
nsgvutrecht@gmail.com

5 oktober 
Presentatie Liedbundel ‘Geprezen o Heer’ - Stadsklooster San Damiano, 's-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

5-7 oktober 
Limburgse Koordagen 2018 - Theaterhotel De Oranjerie, Roermond
https://www.hklimburg.nl

4 november
Zangdag voor het Nationaal Middenkorenfestival - locatie volgt
link nog niet bekend

9 november 
Symposium: Muziek en religie: hemels of hels? - s-Hertogenbosch
www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/nieuws/show/news-schrijfwedstrijd-kunst-religie.htm

10 november 
Première Martinuscantate van Wouter van Belle - Domkerk, Utrecht
www.toonkunst-utrecht.nl
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Vacatures
Er zijn op dit moment 8 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

April, mei en juni 2018
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 30 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd!

RK Parochie Pax Christi, St. Franciscus van Assisi, Oudewater - St. Caecilia
 A.A.M. Klever eremedaille zilver 25

RK Parochie Christus Koning, O.L.V. Visitatie, Bleiswijk - Lesito
 Mevr. A.C.M. Luijendijk-Ruijgrok aanvullend insigne 50

RK Parochie St. Barnabas, Haastrecht - St. Caecilia
 mevr. R.M. de Heij-van Damme eremedaille goud 40

RK Parochie H. Willibrordus, Lisse - Canticum Novum
 A.W. Lemmers aanvullend insigne 60

 H.J. Cozijn eremedaille goud 40

 mevr. J.A.M. Rusman-Wijnands eremedaille goud 40

 J.Th.M. Rooijakkers eremedaille brons 12,5

 mevr. M.J.G. Kulk-Bakker eremedaille brons 12,5

RK Parochie H. Franciscus, O.L. Vrouw Geboorte, Rijpwetering - Gemengd Koor
 G.M.J. Castelein eremedaille goud 40

 mevr. H.C.M. Hassing eremedaille zilver 25

 K.B. Willemsen eremedaille goud 40

RK Parochie O.L.V. Goeden Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino
 mevr. A.E.M. Post-van Holstein eremedaille goud 40

Stichting Kapelfonds De Merwelanden, Dordrecht - Huiskoor De Merwelanden
 mevr. H. Naaktgeboren eremedaille zilver 25

 mevr. M.S.Th. van Leeuwen-van Neijenhoff eremedaille zilver 25

RK Parochie H. Augustinus, H. Laurentius/Moeder Gods, Voorschoten - Laurentiuskoor
 mevr. M.J. van Vliet-van der Horst eremedaille zilver 25

 L.H. van Vliet aanvullend insigne 50

 mevr. J.M. Bosselaers-Sayers aanvullend insigne 50

RK Parochie O.L.V. Goeden Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino
 C.P.Chr. Zwaard erediploma 46

RK Parochie Theresia van Avila, Dordrecht - Kinderkoor De Kerkuiltjes
 J.H.A. van de Ven eremedaille goud 40 organist

RK Parochie H. Clara, O.L.V. Hemelvaart, Nieuwkoop - Allegro
 mevr. I.H.J. van Amsterdam eremedaille goud 40

RK Parochie Sint Maarten, St. Victor, Noordwijkerhout - Herenkoor St. Caecilia
 J.G. Hertogh eremedaille zilver 25

 J.G. van Veldhuizen eremedaille zilver 25

RK Parochie Sint Maarten, St. Matthias, Warmond - Herenkoor
 C.L. Heemskerk eremedaille goud 40

 A.P. Heemskerk eremedaille goud 40

 P.C.M. Versluijs eremedaille zilver 25

 N.M.C. Welsink eremedaille brons 12,5

RK Parochie H. Augustinus, H. Joannes de Doper, Katwijk - Kinderkoor De Vrolijke Noot
 Grainne Vacanti mijtertje in goud 5

 Eva Ijsselsteijn mijtertje in goud 5

 Anna Hartevelt mijtertje in goud 5

RK Parochie De Vier Evangelisten, Den Haag - RK Gemengd Koor Deo Sacrum
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 mevr. C.M.M. van der Waart-Sax van der Weijden eremedaille goud +
insigne

50

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen op 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
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