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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij ontvangt u alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
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.
Mededelingen
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Onderscheidingen
Colofon

Het bestuur van DISG in het bisdom Rotterdam wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een zegenrijk
Nieuwjaar !!
Ben Hillen

Tweehonderd jaar ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’
In 2018 is het precies 200 jaar geleden
dat het kerstlied ‘Stille Nacht, Heilige
Nacht’ voor het eerst gezongen werd.
Dat was in Oostenrijk in de buurt van
Salzburg. Het lied is inmiddels in maar
liefst 300 talen en dialecten vertaald en
is daarmee echt een wereldlied. De
geschiedenis van het lied is al even
bijzonder: leraar en organist Franz
Gruber componeerde de melodie op de
tekst van een gedicht van de pastoor
van de Nikolauskirche, Joseph Mohr,
beiden werkzaam in Oberndorf,
gelegen in het Salzburgerland.
Het begin van de negentiende eeuw
was een harde en moeilijke tijd in de stad Salzburg. Na de oorlog met Napoleon stond de stad er
slecht voor, financieel en economisch, nog los van branden en overstromingen.
Min of meer als troost voor deze situatie zongen Franz Gruber en Joseph Mohr op kerstavond
1818 voor het eerst ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. Ze zongen het kerstlied samen – voor de enige
keer overigens – en Mohr begeleidde het lied op de gitaar, voor die tijd een ongebruikelijk
instrument in een kerk. Volgens overlevering zou een muis de blaasbalg van het orgel lek hebben
geknaagd. Deze eerste uitvoering van het lied vond plaats in de toenmalige Nikolauskirche,
Sinds 1937 staat in Oberndorf op de plek van de door overstromingen verwoeste Nikolauskirche
een kapel, de zgn.”Stille Nacht” Kapel, waar zowel Mohr als Gruber in de glas-in-lood ramen
afgebeeld zijn.
Vanwege de taaloverstijgende vredesboodschap werd Stille Nacht in 2011 door UNESCO tot
immaterieel erfgoed uitgeroepen.

175 jaar parochiekoor Cantemus Domino in St. Adrianuskerk Naaldwijk en jubilea
Op zondag 18 november vierde
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. Het
koor heeft deze dag met grote
vreugde gevierd. In een
feestelijke eucharistieviering met
o.a. uitvoering van de Kleine
Orgelmesse van J. Haydn, zijn
vier jubilarissen (zie foto van links
naar rechts) Trees van Leest-van
Venrooij 50 jaar koorzanger, Ben
Hillen 50 jaar koorzanger en inzet
voor kerkmuziek, Jan Fransen 40 jaar koorzanger en Ciska van der Lans-Voerman 25 jaar

koorzanger, onderscheiden met de Sint-Gregoriuspenning.
Na felicitaties door genodigden en kerkgangers heeft het koor zijn jaarlijkse St. Caeciliafeest
gevierd. Twee koorzangers Henk Niemeijer en Siem van de Ende hebben samen een prachtig
boekje geschreven met de geschiedenis van 175 jaar parochiekoor in de vorm van een uitgebreid
chronologisch overzicht, met een lijst van alle koorleden, dirigenten en organisten en veel foto's.

Viering 150 jaar Kathedraal Koor Utrecht
Dit jaar vieren zangers, dirigent en bestuur van het Kathedrale Koor dat er al 150 jaar Kathedrale
Koormuziek klinkt in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. De viering betreft 150 jaar Gregorius
Magnus Koor, 45 jaar Kathedraal Koor en 60 jaar Kathedrale Koorschool.

Er is een jubileumprogramma samengesteld waarin het koor zijn (kerk)muzikale erfgoed naar buiten
brengt en daarbij een verbinding aangaat naar de naar inwoners en bezoekers van de stad Utrecht
onder het motto “Een cadeau aan de stad”. Het programma start op 10 februari met een feestelijk
openingsconcert met de Chichester Psalms van Leonard Bernstein en composities van Utrechtse
kerkmusici zoals H. Andriessen en H. Strategier onder leiding van Gerard Beemster. Er zijn diverse
optredens in de stad Utrecht in boekhandel, bibliotheek en kerken. In mei is er een concertreis naar
Engeland met optredens in verschillende kathedralen. Een wandelconcert langs de kerken van het
unieke Utrechtse kerkenkruis. Op 9 november is het slotconcert ‘St. Maartensparade’ met de
première van de versie voor koor en orkest van de St. Maartenscantate van Wouter van Belle.

Openingsconcert jubileumjaar 150 jaar Kathedrale koormuziek Utrecht
Op 10 februari 2019 opent het Kathedrale Koor Utrecht het Jubileumjaar 150 jaar Kathedrale
koormuziek met een Openingsconcert, aanvang 15.30 uur, in de St Catharinakathedraal, Lange
Nieuwstraat te Utrecht.
Op het programma staan werken van Bernstein (Chichester Psalms), van vier Kathedrale
componisten (Andriessen, Strategier, van Belle en Beemster) en Schubert. Uitvoerenden zijn het
Kathedrale koor Utrecht o.l.v. Gerard Beemster, dirigent en het Cugnonconsort o.l.v. Chris
Duindam, m.m.v Wouter van Belle, orgel en vier solisten “uit eigen kweek”.
Aanmelden via bijgaande link. https://goo.gl/forms/ydfQyZ41T3wDRML53

Dag van het Gregoriaans – “Engelen en Duivels” op 9 maart 2019

Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert voor de tweede keer de ‘Dag van het

Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert voor de tweede keer de ‘Dag van het
gregoriaans’ voor liefhebbers van de gregoriaanse muziek, ons oudste muzikale erfgoed in Europa.
Het wordt een dag vol activiteiten met workshops voor beginners, licht- en verder-gevorderden,
waarbij de beginners zich focussen op de specifieke gregoriaanse toonladders, de zogenaamde
‘modi’ of kerktoonsoorten; en de gevorderden zich concentreren op het leren lezen en interpreteren
van de oudste notatievormen, de zogenaamde ‘neumen’.
Dr. Leo Lousberg geeft een plenaire lezing waarin hij zijn recente proefschrift over microtonen
toelicht. Het 50-jaar jubilerende Gregoriaans Koor Utrecht geeft een kort concert, en er zijn drie
parallelle workshops. Docenten zijn Marcel Zijlstra, Hanneke van der Grinten en Joachim Kelecom
(België).
En natuurlijk wordt er ook weer veel gezongen. Gezien de tijd van het jaar wordt gekozen voor de
vespers van de eerste zondag van de vasten. In de mis van die dag heeft het gezang ‘graduale’ de
titel “Angelis suis mandavit de te”: ‘Hij heeft de Engelen opdracht gegeven, u op al uw wegen te
bewaken’.

In de lezing van die bewuste zondag wordt Jezus door de duivel uitgedaagd in de woestijn.
Vandaar het thema van de dag “Engelen en duivels”.
Je gaat zingen op je eigen niveau. Er kan gekozen worden uit drie workshops:
–
A voor beginners: gedrukt en geschreven muziekschrift leren uitvoeren
–
B de oude handschriften en de praktische betekenis ervan leren kennen
–
C voor gevorderden: verschillende interpretaties van het gregoriaans verkennen
Je neemt deel aan de gezamenlijke vespers ter afsluiting van de dag. Het repertoire hiervoor wordt
in de loop van de dag ingestudeerd.
Aan de Dag van het Gregoriaans kunnen maximaal 60 personen deelnemen.
Datum: 9 maart 2019, 10:00 – 17.30 uur (inloop vanaf 09:30)
Plaats: Pieterskerk, Utrecht
Kosten: €45,Aanmelden vóór 1 maart 2019 via www.gregoriaans-platform.nl

Organistendag door SGGL
Zaterdag 9 maart 2019 organiseert de
Diocesane Commissie voor Kerkmuziek SintGregorius haar jaarlijkse organistendag in de
Sint Martinuskerk van Sneek. Dit keer rond het
thema ‘improviseren’ en ‘registreren’ met Mark
Heerink als gastdocent.
Smaakvol improviseren is een kunst. Niet
iedereen voelt zich er even vertrouwd mee.
Mark Heerink reikt kerkorganisten enkele
kapstokken aan voor een improvisatie. Op het
grote Maarschalkerweerdorgel in Sneek klinkt
dat ongetwijfeld prachtig!
Niet elke parochiekerk beschikt over twee
manualen en vrij pedaal, tongwerken, strijkers en diverse uitkomende stemmen. Maar hoe maak je
op een kleiner orgel toch goed gebruik van aanwezige registers? Ook daarover volgt uitleg tijdens
het andere deel van de organistendag.
De Organistendag 2019 belooft een mooie muzikale dag te worden, waarbij de onderlinge
ontmoeting uiteraard niet vergeten wordt! Programma: Aanvang 10.00 uur, afsluiting rond 16.00
uur. Zelf lunch meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
En de kosten? Een vrije gift van aanwezigen ter bestrijding van onkosten voldoet!
Opgave tot 1 maart 2019 via het bisdomhuis in Groningen, Lisette Winter l.winter@bisdomgl.nl

Nationaal Middenkorenfestival 2019
Het Nationaal Middenkorenfestival wordt om het jaar gehouden. Op zaterdag 9 maart 2019 wordt
het eerstevolgende Nationaal Middenkorenfestival gehouden. Er kunnen maximaal 16 koren
meedoen. Je kunt meedoen in de competitie of als koor aangeven dat je buiten de competitie wilt
meedoen. Als je niet meedoet in de competitie krijg je tóch een juryrapport.
Elk deelnemend koor kan een eigen gekozen (inzing)lied kiezen. Dit lied wordt niet beoordeeld.
Vervolgens zing je als koor een zelf te kiezen lied binnen het thema "vol van verlangen", plus een
lied uit de verplichte werken. Last but not least kun je een vrij lied buiten het thema zingen.
Als Middenkoor is dit dé uitgelezen mogelijkheid om de kwaliteit van je koor te verhogen. En verder
is het altijd een ontzettend gezellige en muzikaal enerverende dag.
Voor meer info: www.code-music.nl/agenda/activiteiten-uitgelicht

Nederlands Gregoriaans Festival

Van vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni 2019 zal het 7e Nederlands Gregoriaans Festival
plaatsvinden in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Voor meer info: www.gregoriaansfestival.nl.

De priestermusicus Floris van der Putt
Het zal in 1973 zijn geweest, dat onze klas 6 (nu groep 8) op schoolreis ging
naar de jeugdherberg ‘Harba Lorifa’ in Valkenswaard. De herkomst van deze
naam was me vaag bekend van ‘Toen de hertog Jan kwam varen’, maar van
de componist Floris van der Putt had ik nimmer gehoord. Hoe bijzonder om dan
45 jaar(!) later hiermee geconfronteerd te worden.
Enigszins verlaat ontving de redactie het boek ‘Maar één ging er zingen’,
uitgegeven eind 2015 bij de herdenking van de 100e geboortedag van
priestermusicus Floris van der Putt. De biografie (incl. CD), geschreven door
emeritus hoogleraar Anton Vernooij, werd op 3 oktober 2015 gepresenteerd in de Abdij van Berne te
Heeswijk en op 21 november werd de 100e geboortedag van Van der Putt luisterrijk herdacht in het
Provinciehuis in Den Bosch en de St. Servatiuskerk in Lieshout. Al eerder, namelijk op 6 september
2015 werd een eucharistieviering vanuit Uden uitgezonden met uitsluitend muziek van Van der Putt.
Tevens werden vele nog niet eerder uitgegeven composities gepubliceerd door Ascolta Music
Publishing.
Het eerste deel van het boek is biografisch met ook veel aandacht voor zijn familierelaties. In het
tweede deel volgt een beschrijving van zijn wereldlijke liederen. Interessant voor ons lezerspubliek
is vooral het derde deel, dat een ‘doorzicht’ geeft in de postvaticaanse ontwikkeling van de
Nederlandstalige liturgische muziek, waarin de componist een grote rol heeft gespeeld. Maar ook
zijn zoektocht naar een eigen idioom, dat voor mij (het is tenslotte een biografie!) wel wat
uitgebreider had gemogen.
Floris van der Putt was naast pastoor, ook een voortreffelijk componist, die veel méér is dat die
klassiekers ‘Hertog Jan’ of ‘Niemand leeft voor zichzelf’. Als je de werkenlijst doorkijkt, blijkt hij toch
opmerkelijk veel mooie, inspirerende en jarenlang bruikbare liturgische muziek te hebben
geschreven, wat terecht hiermee veel meer bekendheid heeft gekregen.
Het boek wordt besloten met een uitgebreide oeuvrelijst, die is samengesteld door Jan Jaap
Zwitser, die ook de redactie had. Een goed doorwrocht muziekwetenschappelijk werk; grote
complimenten voor de samenstellers voor het eindresultaat! Ook al komt dat wat laat. Zou het een
idee zijn om, in navolging van Henk Jongerius en Huub Oosterhuis, een boek te maken met de
verzamelde liturgische gezangen van Floris van der Putt? (Ruud Hoogenboom)
* Anton Vernooij, Maar één ging er zingen; een muzikale biografie van Floris van der Putt, Berne
Media, 333 blz. + CD, ISBN 978-90-8972-0-986, nu maar € 10,- bij berneboek.com. Voor bladmuziek
en info: www.ascolta.nl en www.florisvanderputt.nl (KDOV-blad; december 2018)

Vespers in de St. Adrianuskerk Naaldwijk

Op zondag 23 december 2018 om 16.30 u de vierde zondag van de Advent 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 priestercomponist 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.

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 C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar is te downloaden op:
Liturgische kalender van het C-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.

23 december 2018

Concert A festival of lessons and carols - Dominicanenklooster, Huissen
www.kloosterhuissen.nl

23 december 2018

Gezongen Nederlandse vespers - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

6 januari 2019

Gregoriaanse vespers Driekoningen - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

10 februari 2019

Openingsconcert jubileum Kathedrale Koor - St.Catharinakathedraal, Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

22-24 februari 2019

Weekend Engelse choral Evensong - Dominicanenklooster Huissen,
www.kloosterhuissen.nl

9 maart 2019

Nationaal Middenkoren Festival - Locatie volgt
www.code-music.nl

9 maart 2019

Organistendag - St.Martinuskerk, Sneek
bisdomgl.nl/organistendag-door-sggl

9 maart 2019

Dag van het gregoriaans - Pieterskerk, Utrecht
www.gregoriaans-platform.nl

16 maart 2019

Nationaal Middenkoren Festival - locatie volgt
www.code-music.nl

24 maart 2019

Nationaal Kinderkorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl

www.korenfestivalrijsbergen.nl

6 april 2019

Cursus Juxta crucem lacrimosa, Mozart, Lotti en Schütz - Akoesticum, Ede
www.huismuziek.nl

17-19 mei 2019

Workshops Leo van Doeselaar - Sint-Josephkerk, Haarlem
www.andriessendeklerkstichting.nl

20 mei 2019

Concert deelnemers workshops - Sint-Josephkerk, Haarlem
www.andriessendeklerkstichting.nl

1-2 juni 2019

Nationaal Jongerenkorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl

14-16 juni 2019

Nederlands Gregoriaans Festival - s-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl

29 juni 2019

Wandelconcert langs kerken van het Utrechtse Kerkenkruis - Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

5-19 juli 2019

Kurt Thomascursus 2019 - Utrecht
www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm

21-27 juli 2019

69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Huize Elisabeth, Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

9 november 2019

Slotconcert St Maartenparade - St.Catharinakathedraal, Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

Vacatures
Er zijn op dit moment 5 vacatures in het bisdom Rotterdam.
organist(e) te Sassenheim
organist(e) te Haastrecht
dirigent(e) te Schoonhoven
dirigent(e) te Oegstgeest
pianist(e) te Pijnacker
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
Oktober, november en december 2018
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom maar liefst 82 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat !!

RK Parochie H. Adrianus, Naaldwijk - Cantemus Domino
mevr. F.M.R. van der Lans-Voerman

eremedaille zilver

25

de heer J.G.A.M. Fransen

eremedaille goud

40

de heer B.A.G. Hillen

aanvullend insigne

50

mevr. Th.M.E. van Leest-van Venrooij

aanvullend insigne

50

dirigent

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, St. Jan's Onthoofding, Zoeterwoude Dorp - St. Caecilia
mevr. J.C.M. van der Salm-Lourier

eremedaille goud

40

RK Parochie St. Jan de Doper, St. Willibrordus, Bodegraven - St. Lucia
mevr. E.J.M. Overes-Blokhuis

eremedaille goud

40

mevr. Th.G.M. Matton-Pardoel

eremedaille goud

40

mevr. A.S.J. Matton-Burgers

eremedaille goud

40

de heer C.J.M. Boerboom

eremedaille zilver

25

RK Parochie H. Drie-eenheid, Vianen - St. Caecilia

de heer C.J.M. Boerboom

eremedaille zilver

25

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

eremedaille zilver

25

RK Parochie H. Franciscus, Hoogmade - LEF (Happiness, Ritmisch koor)
mevr. B.B.M. van Es-Zandvliet

eremedaille zilver

25

mevr. S.A.M. Zandvliet-van Leijden

eremedaille zilver

25

RK Parochie H. Franciscus, Hoogmade - Nederlandstalig koor
mevr. E.M. Bank-van der Ploeg

eremedaille goud

40

mevr. A.A. van Wieringen

Gregoriuskaars en
erediploma

25

RK Parochie Christus Koning, St. Willibrord, Bergschenhoek - St. Caecilia
mevr. H.M. Kerver-Kurver

eremedaille zilver

25

RK Parochie St. Maarten, St. Pancratius, Sassenheim - RK Gemengd Koor St. Pancratius
mevr. A.M.A. Burgmeijer-de Feijter

aanvullend insigne

50

mevr. C.M.J. van der Klugt-Bakker

aanvullend insigne

50

de heer R.C. Thiel

eremedaille goud

40

mevr. M.A.M. Vink-van Vliet

eremedaille goud

40

mevr. A.Th.G. van der Meij-Verhoeven

eremedaille zilver

25

RK Parochie Theresia van Avila, H. Nicolaas, H.I. Ambacht - Nicolaaskoor
de heer A.M.B. Hollink

eremedaille goud

40

RK Parochie Christus Koning, O.L.V. Visitatie, Bleiswijk - Middenkoor Lesito
de heer G.P. de Bruijn

eremedaille zilver

25

de heer A. van der Zwaan

aanvullend insigne

50

mevr. W.J.M. Hijdra-van Klink

eremedaille zilver

25

mevr. J.M.E. Slof-Verhage

eremedaille zilver

25

mevr. W.M.M. Bentveld-van der Pijl

aanvullend insigne

50

dirigent

RK Parochie H. Clara, H. Adrianus, Langeraar - Soli Deo

RK Parochie St. Maarten, H. Jeroen, Noordwijk - RK Gemengd Koor St. Jeroen
de heer A.G.H.A.A. Barten

eremedaille goud

40

RK Parochie H. Clara, HH. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - Cantorij De Drie Aren
mevr. J.M. van der Veldt-v.d. Voort

eremedaille goud

40

mevr. J.M. Clemens-Kroft

eremedaille goud

40

mevr. S.H.M. Houdijk-Zijerveld

eremedaille goud

40

mevr. S.J. Bouwmeester-Kroft

eremedaille goud

40

aanvullend insigne

50

RK Parochie St. Jan de Doper, Gouda - Antoniuskoor
L.A. Moons

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, Zoeterwoude Dorp - St. Caecilia
J.J.M. van der Salm

Gregoriuskaars

50

RK Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk - Dameskoor St. Caecilia
mevr. M.A.H. van Holstein-Vijverberg

eremedaille zilver

25

RK Parochie Sint Maarten, H. Bartholomeus, Voorhout - diverse koren
mevr. E.F.M. Pellekoorn

eremedaille goud

40

organist

C. Verlaan

eremedaille goud +
insigne

40

organist

A.P.M. van der Knaap

eremedaille zilver

25

L.P. Duwel

eremedaille zilver

25

RK Parochie H. Machutus, Monster - Medea

RK Parochie H. Clara, O.L.V. Hemelvaart, Nieuwkoop - Andante
E.M. Buskermolen

eremedaille goud

40

mevr. W.A. van der Voorn-Kuijf

eremedaille goud

40

mevr. A.W. Hoogeveen-van Koert

eremedaille goud

40

mevr. C.A. Eijs-van der Weijden

aanvullend insigne

50

mevr. A.J.M. van Zoest-Mooren

aanvullend insigne

50

RK Parochie H. Franciscus, Roelofarendsveen - Emanuelkoor
mevr. J.Th.M. van der Zwet-Möllers

eremedaille zilver

25

RK Parochie Sint Maarten, Noordwijkerhout - Gemengd Koor Sancta Maria
J.M. van den Burg

aanvullend insigne

50

mevr. C.J.M. van den Berg-Wessels

aanvullend insigne

50

mevr. Chr.G. van den Berg-Dronrijp

aanvullend insigne

50

mevr. Chr.G. van den Berg-Dronrijp

aanvullend insigne

50

mevr. M.B.M. Vink

eremedaille zilver

25

mevr. A.V.M. Hogervorst-Blaauw

aanvullend insigne

50

mevr. A.M. van Geldre-Jansen

aanvullend insigne

50

mevr. P.M. Disseldorp-Beugelsdijk

aanvullend insigne

50

N.S.M.J. Disseldorp

aanvullend insigne

50

koorlid
en
organist

RK Parochie Christus Koning, Berkel en Rodenrijs - Pius X
P.G. de Schepper

aanvullend insigne

65

P.M. Bierhuis

aanvullend insigne

60

RK Parochie Sint Maarten en Trinitas, Voorburg - Parochiekoor Sint Maarten
mevr. C.J.M. Swaanenburg-van Loenen

aanvullend insigne

50

mevr. A.M. Smits-Trijssenaar

aanvullend insigne

50

mevr. M.J. de Ram-van der Ven

aanvullend insigne

50

mevr. G.H.M. van Oostrom-Kappetein

aanvullend insigne

50

L.A.G. Duurkoop

eremedaille goud

40

RK Parochie Sint Maarten en Trinitas, Leidschendam - Con Amore
F.L. Aarts

eremedaille brons

12,5

B.G.M.J. van Vliet

eremedaille zilver

25

mevr. M.A.E. Seesink

eremedaille zilver

25

N.Th.H. van der Voort

eremedaille goud

40

mevr. M.H.Th. Hoogstraat-van Vliet

aanvullend insigne

50

J.J.M. van Putten

aanvullend insigne

50

mevr. W.M.G. van Hecke-Schenkels

eremedaille brons

12,5

mevr. E.T.M. de Vrede-Keller

eremedaille zilver

25

R.W.J.A. Pieterse

aanvullend insigne

60

RK Parochie H. Ursula, Delft - Deo Sacrum

RK Parochie HH. Martelaren van Gorcum, De Lier - St. Caecilia
J.M.M. Zwaard

aanvullend insigne

50

dirigent

eremedaille goud +
insigne

50

dirigent

RK Parochie St. Jan de Doper, Gouda - Antoniuskoor
A.C.W. Bunnik

RK Parochie H. Augustinus, Joannes de Doper, Katwijk - Cantemus
mevr. M.A.J. de Frêtes-van der Boog

eremedaille zilver

25

mevr. P.M. Aanhane-Cornelissen

eremedaille zilver

25

RK Parochie Maria Sterre der Zee, H. Jacobus de Meerdere, Den Haag - Cantemus Domino
mevr. M.E.W. Ammerlaan-van der Kooij

eremedaille brons

12,5

Diverse parochies, Den Haag - Liturgisch koor Cantate Domino
W.Q.A. de Jong

eremedaille zilver

25

mevr. A.M.G. de Jong-Midden

aanvullend insigne

50

RK Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk - Zangkoor Deo Sacrum
M.A.M. van Paasen

eremedaille zilver

25

RK Parochie Pax Christi, St. Franciscus van Assisië, Oudewater - St. Caecilia
mevr. G.C.M. Boere-Spanenburg

eremedaille zilver

25

mevr. H.M. Bode

eremedaille zilver

25

mevr. P.A.M. van Leeuwen-Vermeulen

eremedaille zilver

25

mevr. W.G. Bode-Duits

eremedaille zilver

25

mevr. J.A. van Vliet-de Bruijn

eremedaille zilver

25

mevr. H.P.M. van Zwieten-Verkleij

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

3016 AA Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
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