Een nieuw begin

De vertrouwde NSGV heeft onlangs een nieuwe
start gemaakt als:
Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG).
Een nieuwe naam, een nieuw logo en enkele nieuwe
bestuursleden. Wat blijft is de inzet ten dienste van
de kerkmuziek in het Bossche bisdom. De KISG wil
de parochies in ons bisdom van dienst zijn op het
gebied van vorming en advies. Muzikale en liturgische vorming blijft een permanente opdracht voor
allen die dienstbaar zijn aan de liturgie. Daarnaast
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een verantwoorde wijze naar de toekomst dragen In de komende maanden zal het
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veranderingsproces
van NSGV naar KISG z’n vervolg krijgen. Zo komt er een nieuwe website
en worden enkele nieuwe initiatieven ontwikkeld.
Het nieuwe bestuur van de KISG wil, samen met Esther Sijp als consulent, zich inzetten voor
de kerkmuziek in ons bisdom. Wij willen pastorale teams, koorbesturen, dirigenten en organisten van dienst zijn in de meest brede zin van het woord. Schroom niet contact met ons op
te nemen.
In de nieuwe structuur van de KISG is een directe band ontstaan tussen de Dienst Liturgie
van het bisdom en de kerkmuziek die tot nu toe door de NSGV werd behartigd. Mgr. De Korte
heeft de beleidsterreinen van liturgie en kerkmuziek samengebracht. De bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en de bisdom-beleidsmedewerker voor liturgie hebben vanaf heden
(van rechtswege) zitting in het KISG-bestuur in de functies van respectievelijk voorzitter en
secretaris. Een nieuwe penningmeester zorgt voor het beheer van de gelden. Bestuurslid Bert
Augustus is namens het bestuur beschikbaar voor advies met betrekking tot het erfgoed van
orgels en luidklokken. Een goed en verantwoord gebruik van de orgels vergt aandacht. Hetzelfde geldt voor de luidtradities van onze klokken.
Veel blijft in de nieuwe structuur hetzelfde, veel zal ook nieuw zijn. Dank zijn wij verschuldigd aan allen die vóór ons hun bijdrage hebben geleverd aan een goed functioneren van de
NSGV. Op dat goede fundament bouwen wij nu voort.
Aansluitend bij het beleidsplan van onze bisschop willen wij als KISG meebouwen in vertrouwen ten dienste van het liturgisch en muzikaal leven in het bisdom van ’sHertogenbosch. In de geest van dit beleidsplan zal ons werken missionair van aard zijn.
In de liturgie brengen wij eer aan God. Daar willen wij ons voor inzetten. Wij rekenen daarbij
op uw steun en medewerking.
Deken Vincent Blom
bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en voorzitter KISG

Van NSGV naar KISG
In het afgelopen jaar is het m.b.t. activiteiten vanuit de NSGV, zoals bijvoorbeeld de organisatie van studiedagen, opmerkelijk rustig geweest. Dit alles heeft een reden. Het NSGV bestuur
afdeling 's-Hertogenbosch heeft zich in het seizoen 2016-2017 volop beziggehouden met een
structuurwijziging. Dit alles vond plaats in goed overleg met de staf van ons bisdom.
De wijziging heeft vooral voor het bestuur zelf positieve gevolgen zoals bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met de Dienst Liturgie. Voor de leden van de koren van de NSGV
verandert er in wezen niet veel, behalve dan dat er een naamswijziging is. De diocesane
NSGV zal voortaan Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (bisdom 's-Hertogenbosch) heten.
Dit alles is mede in gang gezet om onze werkzaamheden voor de toekomst te waarborgen
want liturgische muziek is een wezenlijk element van de liturgie.
Sinds het begin van de twintigste eeuw, maar in het bijzonder sinds het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965), vraagt de kerk aandacht voor de liturgisch-muzikale vorming van zowel
degenen die belast zijn met de uitvoering ervan als de kerkgangers. Het wordt tot een van de
bijzondere taken gerekend van zowel de lokale (diocesane), nationale (kerkprovinciale) als
internationale organisaties die zich hiervoor inzetten. In Nederland heeft de NSGV al meer
dan honderd jaar de liturgische-muzikale vorming van de uitvoerders van liturgische muziek
tot een van haar belangrijkste taken gerekend.
Een groot woord van dank aan allen die, namens de NSGV bisdom 's-Hertogenbosch, zich
hiervoor hebben ingezet is dan ook op zijn plaats. We kunnen spreken van een actieve en op
hoog niveau staande uitvoering van liturgische muziek in ons bisdom. Hierbij mogen we ook
zeker niet het werk van componisten zoals Floris van der Putt en Maurice Pirenne vergeten.
We staan in een rijke traditie. Traditie betekent doorgeven en daarom was een reorganisatie
noodzakelijk om in de komende jaren het belangrijke werk voort te kunnen zetten.
Voor de nieuwe organisatie KISG, is er dus voor de toekomst voldoende werk. Het nieuwgevormde bestuur zal zich daarvoor optimaal gaan inzetten.
Jeroen Felix
Nieuwe structuur
De nieuwe structuur van de KISG ziet er als volgt uit:
Bestuur
Deken Vincent Blom (bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie) voorzitter
Freek van Genugten (beleidsmedewerker bisdom) secretaris
Peter Lammers, penningmeester
Wil Marcus, bestuurslid
Bert Augustus, bestuurslid
Jeroen Felix, bestuurslid
Consulent
Esther Sijp
Aanvragen voor onderscheidingen
Hannie Wielaard (zie www.NSGV.nl)

Afscheid Wim Vermeer
Op zondag 25 juni heeft het bestuur van de NSGV-afd. 's-Hertogenbosch afscheid genomen
van onze penningmeester Wim Vermeer. Wim heeft meer dan 31 jaar onze financiën voortreffelijk beheerd! Wat een lange tijd en met grote inzet! Volgens Wim zelf is de "houdbaarheidsdatum" nu wel verstreken. De boekhouding was bij hem in goede handen. Alles was
altijd tiptop in orde! Iedereen die onze zangdagen wel eens heeft bezocht kent Wim wel. Hij
zat bij de ingang met een lijst van alle deelnemers en controleerde of iedereen wel betaald
had. Hij deed dat altijd heel vriendelijk en dienstbaar. Wij danken Wim van harte voor alles
wat hij voor onze afdeling nauwgezet heeft gedaan. Wij zullen zijn goedlachse persoonlijkheid
heel node gaan missen. Wij wensen hem nog jaren in een redelijke gezondheid toe!
Wil Marcus
Woord van de Bisschop
Beste mensen,
Sinds kort is de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius van start gegaan.
Ik vermoed dat voor de meesten van u dat niet al teveel betekenis
heeft. Een bepaalde structuur is belangrijk maar motivatie en enthousiasme van koren en koorzangers is natuurlijk veel belangrijker. Uiteindelijk gaat het in onze liturgie om de eer voor de goede
God en de opbouw van het geloof van onze parochianen.
In het afgelopen jaar heb ik tal van parochiekerken in mijn nieuwe
bisdom bezocht. In veel gevallen trof ik koren aan die met volle
overgave de liturgie willen ondersteunen. Ik hoop en bid dat de koren in ons bisdom ’s-Hertogenbosch hun enthousiasme mogen behouden. De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius zal daar naar vermogen ondersteuning bij geven. Een belangrijke uitdaging vormt het werven van een nieuwe
generatie koorleden, organisten en andere musici; kortom: er is voor de Kerkelijke Instelling
Sint Gregorius nog voldoende werk te doen.
Voor nu wil ik u danken voor uw inzet voor een aansprekende en inspirerende liturgie. Mag
ik rekenen op uw blijvende betrokkenheid?
In Christus verbonden,
Mgr. Dr. Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch
Ons muzikaal liturgisch erfgoed
Onze kerken vormen met hun gebouwen en hun interieur het grootste ‘museum’ van Nederland, maar met het belangrijke verschil dat dit ‘museum’ niet alleen een statische verzameling voorwerpen is, maar dat er in veel kerken liturgie gevierd en schoonheid ervaren wordt.
Het erfgoed wordt daar dus nog volop gebruikt. De bouw en restauraties van orgels en luidinstallaties maakt mede daardoor nog steeds een sterke ontwikkeling door. Juist in die situatie
is zorg voor het erfgoed noodzakelijk en mogelijk; het vereist de toewijding van velen.

In de veranderende Kerk is het zaak op de juiste wijze met herbestemming van orgels en klokken om te gaan.
De KISG trekt zich hernieuwd het lot van orgels en klokken aan: voor
een goede liturgie zijn ze onmisbaar. Graag brengt ze het belang van
dit erfgoed steeds onder de aandacht en zal ze adviseren inzake het
gebruik ervan. Voor adviezen over de instandhouding zal ze desgewenst doorverwijzen naar bevoegde instanties.
Bert Augustus
Bereikbaarheid
Totdat de nieuwe website van de KISG actief wordt, kunt u de oude website van de NSGV
blijven gebruiken: www.NSGV.nl.
Via deze website is ook contact te leggen met het bestuur. U kunt ook nog steeds contact nemen via e-mail: NSGV@bisdombosch.nl.
Praktische vragen over liturgie en advies voor de zang tijdens de vormselvieringen kunt u
richten aan:
liturgie@bisdomdenbosch.nl
Zangdagen

Voor het komende werkjaar staan er twee zangdagen gepland:
Zaterdag 28 oktober 2017:
Zangdag rond het ‘nieuwe’ Onze Vader. Afgelopen Advent is de tekst van het Gebed des Heren herzien. Op zaterdag 28 oktober willen wij een zangdag houden 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. Aanvang 10.00 uur.
Rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten. Verdere informatie volgt.
Zaterdag 7 april 2018:
Parallel aan de vormseldag ‘Power of Fire’ wordt in Den Bosch een zangdag georganiseerd
over de zang- en liedkeuze tijdens de vormselvieringen. Informatie volgt.

Open Kerkendag Noord-Brabant.
Op 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Deze wordt georganiseerd door de Brabantse Hoeders. Het streven is dat op die zondag zoveel mogelijk kerken
– katholiek en protestants - in onze provincie zijn geopend.
Dit unieke evenement wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van
de kerken. De parochies zijn uitgenodigd om hun kerkdeuren op zondag 26 november open
te zetten en zich te presenteren aan hun bezoekers. Hier ligt een kans voor evangelisatie: het
kerkgebouw als huis van God en een huis gevuld met levende stenen. Alles is er op gericht om
zoveel mogelijk mensen, met name hen die nooit meer in de kerk komen, te interesseren voor
een bezoek. Een mooie manier om te onderstrepen dat we een hartelijke, open en gastvrije
kerk willen zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om op deze dag een bezoek te brengen aan
kerken in Noord-Brabant.
Dit biedt kerkkoren natuurlijk de ideale
gelegenheid om zich aan een breder publiek bekend te maken en te laten zien wat
zowel het koor als de kerk in huis heeft.
Het zou mooi zijn als op vele plaatsen ook
koorconcerten, muziekuitvoeringen of
orgelconcerten georganiseerd zouden
worden.
Wellicht worden bezoekers zo ook geprikkeld zich bij een koor aan te sluiten.
Voor meer informatie:
www.openkerkenbrabant.nl.
Freek van Genugten

