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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij treft u alweer de vijfde nieuwsbrief van dit jaar aan.
Wij stellen het nog steeds 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
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Ben Hillen

Nieuwe cursusfolder Kerkmuziek 2018-2019 verkrijgbaar - inschrijving is nog
mogelijk
Klik hier voor de nieuwe folder 2018-2019 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!
Mocht de folder niet op u van toepassing zijn, maar u bent bekend met personen in uw
koor/parochie/omgeving voor wie de informatie nuttig is, voelt u zich dan vrij om de folder door te
sturen of door te geven.
Aanmeldingen voor de cursussen moeten vóór 1 oktober 2018 bij ons binnen zijn. Omdat nu reeds
bekend is dat alle cursussen doorgaan, kunt u ook komen en inschrijven bij de start van de
cursussen Kerkmuziek op zaterdag 6 oktober 2018 van 14.00-15.30 uur op de cursuslocatie in de
kerk van de Emmaüsgangers, Reyerdijk 67 te Rotterdam-Zuid www.emmausgangers.net.
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, individuele koorzangers, voorgangers, 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
email: m.schaap@bisdomrotterdam.nl
In het bisdom Rotterdam worden de cursussen georganiseerd door de Afdeling Pastorale
Dienstverlening. De examens van cursussen vinden echter plaats onder auspiciën van de NSGV.

Muzikale workshops rondom Marialiederen en het Sanctus in Emmeloord
Op zaterdag 6 oktober 2018 zal in Emmeloord in de H. Michaëlkerk door de SGGL (Diocesane
commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden, voorheen NSGV) een muzikale
bijeenkomst georganiseerd worden rondom Marialiederen (de liefde gaf haar vele namen en mede
daardoor ook vele liederen) en het Sanctus (onderdeel van de Vaste Gezangen tijdens een
Eucharistieviering). Niet te moeilijk, niet te hoog, wél mooi!
We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of solo, naar Emmeloord

We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of solo, naar Emmeloord
te komen en met elkaar mooie nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit
alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met Cecilia Bekema, Anton
Lukassen, Ulbe Tjallingii, Boudien Janssen en Pastoor Peter van der Weide zal gaan verzorgen.
Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard welkom op onze 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 oktober 2018 opgeven bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
l.winter@bisdomgl.nl. Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij Anton
Lukassen aaluka@home.nl of Boudien Janssen pbjanssen@hetnet.nl.

Studiedag “De psalm in de liturgie rond de anwoordpsalmen” op 3 november 2018
Op zaterdag 3 november 2018 is er van 10.00 - 14.00 uur in de Bernadettekerk te
Rijswijk een studiedag voor koren, dirigenten, organisten, cantores, pastores en
leden van liturgische werkgroepen. Er is een lezing door de bisschop en er
worden veel uiteenlopende psalmzettingen met verschillende
compositietechnieken gezongen van het eenvoudige recitatief tot en met “Hör
mein bitten” van F. Mendelssohn (ps. 55, 1-7). De studiedag staat in het kader van het Jaar van het
Gebed.
De plaats van de psalm in de liturgie wordt uitgelegd. De mogelijkheden van de gezongen psalm op
de diverse plaatsen in de liturgie met de nadruk op de antwoordpsalm. De plaats en functie van de
cantor komen aan bod. De compositietechnieken worden beschreven en meteen gedemonstreerd.
Echter vooral veel nieuwe en bestaande toonzettingen worden gezongen: van eenvoudige tot
verrassende!
Er zijn géén kosten aan deze dag verbonden: lunch, koffie en thee worden aangeboden door het
bisdom. Bladmuziek is aanwezig op de studiedag.
Aanmelden vóór 29 oktober 2018. Uw aanmelding is noodzakelijk! De organisatie moet weten
hoeveel partituren er moeten zijn op de studiedag en de catering wil weten hoeveel lunches zij
moeten klaarmaken. Voor verdere informatie download de folder of mail naar
m.schaap@bisdomrotterdam.nl

Parochiekoor Cantemus Domino van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk 175 jaar
Op zondag 18 november viert het parochiekoor Cantemus Domino van de St.
Adrianuskerk in Naaldwijk zijn 175 jarig bestaan. Tevens is het 50 jaar geleden dat
het dameskoor werd opgericht waarmee het huidige gemengde koor kon ontstaan.
Bovendien worden op deze dag enkele jubilarissen gehuldigd. De eucharistieviering
begint om 11.00 u en er zal uiteraard een feestelijke mis (Kleine Orgelmesse - J.
Haydn) gezongen worden.

Zangdag Code Music 4 november 2018
Maak kennis met nieuw repertoire voor kinder-, jongeren- en middenkoren!
Wat: De verplichte werken voor het Nationaal Middenkoren Festival en de presentatie van nieuw materiaal voor
kinderkoren.
De verplichte werken de komende editie van het NMKF zijn:
* The Ground (Ola Gjeilo)
* Sure on this shining night (Morten Lauridsen)
en het speciaal voor het NMKF geschreven
* Blijf wakker en moedig (Albert Arens / Jelle Roosen)
Deze liederen zijn ook een aanwinst voor het repertoire van middenkoren die niet aan het festival meedoen én voor alle
jongerenkoren!
Waar: St. Josephkerk, Aalberseplein 2, Gouda (www.sintjandd.nl/h/gouda)
Wanneer: zondag 4 november, 13.30 - 17.00 uur (deur open 13.00 uur)
Entree: 5 euro pp voor leden van een koor dat lid is van Code-Music; 7 euro pp voor niet-leden
In deze prijs is de reader van de zangdag inbegrepen.
Let op: de zangdag gaat door als er 20 oktober minimaal 50 aanmeldingen zijn. Dus aarzel niet en schrijf je in!
Aanmelding voor de zangdag via: https://goo.gl/forms/8fEtJcax84rB7Atl2

*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.

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

Maria vespers in de kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand

Op zondag 28 oktober a.s. worden in het kader van het ‘Jaar van het Gebed’ in
de kerk van O.L.V. Altijddurende Bijstand aan de Burg. Baumannlaan 171 te
Overschie de Mariavespers gezongen en gebeden. De vespers beginnen om
15.00 uur.
Tijdens deze Mariavespers worden verschillende Marialiederen, o.a. een Ave
Maria, een byzantijnse hymne voor Maria en het Magnificat, gezongen door het
Kerkkoor St. Gregorius en de aanwezigen in de kerk. Tussen de liederen door
worden verbindende en bezinnende teksten gesproken door de voorganger
pastor Gerda Martens. De muzikale leiding is in handen van organist/dirigent Cor
Breedijk.
U bent allen van harte welkom deze Mariavespers te komen meevieren.

Nederlandse Maria vespers in de St. Adrianuskerk Naaldwijk
Op zondag 28 oktober 2018 (in het Jaar van het Gebed, in de oktobermaand)
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.

Lieddag met nieuwe mis van Tom Löwenthal in Houten
Een samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal, Monique van den Hoogen,
Pieter Koning, Peter Steijlen en de NSGV, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe Nederlandstalige
Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen!
Deze mis zal op deze lieddag voor het eerst gepresenteerd worden. Wilt u deel uitmaken van deze
unieke gelegenheid om onder de bezielende leiding van Tom deze mis en andere liederen in te
studeren schrijft u zich dan in voor onze lieddag... Laat u verrassen!
Dirigent: Tom Löwenthal
Begeleiding: Monique van den Hoogen, Pieter Koning en Peter Steijlen
Plaats: R.K. Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming aan de Loerikseweg 12 te Houten. De koffie/thee
staat klaar om 11.00 uur. Start lieddag: 11.30 uur. Einde: 17.00 uur. 17.30 uur zal de mis uitgevoerd
worden in een viering.
De deelnamekosten aan deze lieddag bedragen € 17,50 in de voorinschrijving en € 20,00 aan de
deur. Dit is inclusief partituren en 2 consumptiebonnen.
Eenieder dient zelf zijn of haar lunchpakket mee te nemen. Bij binnenkomst kunt u betalen en de
partituren in ontvangst nemen.
U kunt zich voor deze lieddag aanmelden – ( vol is helaas vol ) - per e-mail:
lieddaghouten@gmail.com (naam & stemgroep)

Kerstconcert in de kathedraal te Rotterdam

Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij (foto: Peter van Mulken)

Op zondag 16 december 2018 is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De
“Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij” zingt dit jaar met medewerking van het “Schalkwijks
koperensemble”. Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen.
Ook dit jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal programma. Het koor zingt
bekende en minder bekende composities van onder meer Rutter, Mendelssohn, Reger, Couperin,
Stainer en Tavener. Samen met alle aanwezigen worden de bekende kerstliederen gezongen om zo,
in de donkere dagen van de Advent, het Licht van Kerstmis tegemoet te zingen.
Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap. Aart de Kort bespeelt het
orgel.
Aanvang zondag 16 december, 15:30 uur. De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte
plaats. Kijk voor meer sfeer en activiteiten op www.cantorijrotterdam.nl.
Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307, Rotterdam
Aanvang: 15:30 uur. (Op zondag vrij parkeren voor de deur van de kerk)
Bezoekers kunnen meteen de nieuwe schilderingen in en rond de apsis van de kathedraal
bewonderen!

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's 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
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.

5 oktober 2018
Presentatie Liedbundel ‘Geprezen o Heer’ - Stadsklooster San Damiano, 's-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl
5-7 oktober
Limburgse Koordagen 2018 - Theaterhotel De Oranjerie, Roermond
www.hklimburg.nl
6 oktober
Lieddag NSGV Aartsbisdom - Kerk O.L.V.Ten Hemelopneming, Houten
lieddaghouten@gmail.com
6 oktober
Muzikale workshops rondom Marialiederen - H. Michaëlkerk, Emmeloord
www.bisdomgl.nl
6 oktober
Start cursussen kerkmuziek - Kerk van de Emmausgangers, Rotterdam
www.kerkmuziekopleidingen.nl/
13 oktober
Landelijke studiedag KVOK - Groningen
www.kvok.nl
14 oktober
Jongerenkoorfestival ‘The best of…’ - Kerk Het Brandpunt - Amersfoort
nsgvutrecht@gmail.com
28 oktober
Mariavespers - Kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand, Overschie
www.bernadetterotterdam.nl
3 november
Studiedag “De psalm in de liturgie” - Bernadettekerk, Rijswijk
m.schaap@bisdomrotterdam.nl
4 november
Zangdag voor het Nationaal Middenkorenfestival 2019 - H. Josephkerk, Gouda
www.code-music.nl
9 november
Symposium: Muziek en religie: hemels of hels? - 's-Hertogenbosch
novembermusic.net/programma/muziek-religie-hemels-of-hels
10 november
Première Martinuscantate van Wouter van Belle - Domkerk, Utrecht
www.toonkunst-utrecht.nl
18 november
Viering 175 jaar parochiekoor - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.rkwestland.nl/naaldwijk
16 december
Kerstconcert "Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij” - Kathedraal van Rotterdam
www.cantorijrotterdam.nl
23 december
Concert A festival of lessons and carols - Dominicanenklooster, Huissen
www.kloosterhuissen.nl
22-24 februari 2019
Weekend Engelse choral Evensong - Dominicanenklooster Huissen,
www.kloosterhuissen.nl
9 maart
Nationaal Middenkoren Festival - locatie volgt
www.code-music.nl
6 april
Cursus Juxta crucem lacrimosa, Mozart, Lotti en Schütz - Akoesticum, Ede
www.huismuziek.nl
14-16 juni
Nederlands Gregoriaans Festival - s-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl

Vacatures
Er zijn op dit moment 3 vacatures in het bisdom Rotterdam.
organist(e) te Sassenheim
organist(e) te Haastrecht
dirigent(e) te Schoonhoven
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
Juli, augustus, september 2018
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 12 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd!

RK Parochie St. Maarten, St. Jeroen en Maria ter Zee, Noordwijk - Maria ter Zeekoor
C.J.L. Putman

eremedaille zilver

25

aanvullend insigne

60

RK Parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag - Gli Uccelli
P.J. Wellink

RK Parochie St. Ursula, Delft - Cantorij Sacramentskerk (e.a. koren)
mevr S. Nowee

eremedaille goud

40

dir./org.

60

dir./org.

RK Parochie Sint Maarten, H. Bartholomeus, Voorhout - Schola Cantorum
G. van der Steen

eremedaille goud +
insigne

RK Parochie De Goede Herder, H. Liduina/O.L.V. Rozenkrans, Schiedam - Jubilatio
mevr. A.C.M. van Kemenade

oorkonde

50

RK Parochie H. Franciscus, Hoogmade - Ritmisch en Nederlandstalig koor
mevr. J.E. den Hartog-van 't Zelfde

eremedaille brons

12,5 pianiste

RK Parochie H. Franciscus, Hoogmade - Happiness, Enjoy, Nederlandst. Koor
mevr. S.J.D. Wolvers

eremedaille brons

12,5 pianiste

mevr. D.A. Muller

eremedaille brons

12,5

mevr. A.P.M. Muller-Wolvers

eremedaille brons

12,5

RK Parochie H. Franciscus, Hoogmade - Enjoy

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, Leiden - Hartebrugkoor
mevr. H.L. Hensing

eremedaille zilver

25

mevr. A.M.A.P. Kortekaas

eremedaille zilver

25

mevr. Th.M.Th. van Rumt-Onderwater

eremedaille zilver

25

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
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