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Inleiding 
 
Deze Nieuwsbrief verschijnt naar aanleiding van de laatst gehouden algemene 
bestuursvergadering op maandag 10 maart, wederom te Sneek. 
Voor de koren is zo langzamerhand de meest werkzame periode aangebroken. Naarmate wij 
dichter bij Pasen komen, wordt het steeds drukker. Veel vieringen van totaal verschillende 
aard komen op het bordje. Men kan hiermee niet vroeg genoeg rekening houden! 
Vanwege de late paasdatum is het niet ondenkbaar dat veel vutters en gepensioneerden al 
gauw na Pasen op vakantie gaan en de koren tijdelijk behoorlijk zijn uitgedund. Redenen om 
tijdig er over na te denken hoe de zomer kerkmuzikaal zal worden ingevuld. 
Redactie 
 
 

De schriftlezingen in de veertigdagentijd. 
 
Traditioneel horen wij op de eerste zondag van de veertigdagentijd over de bekoring in de 
woestijn, en op de tweede zondag over de gedaanteverandering van de Heer. Vanaf de 
derde zondag (overigens ook in de paastijd) is het Johannesevangelie aan de beurt: op de 
derde zondag het gesprek met de Samaritaanse vrouw, de vierde zondag de genezing van 
de blindgeborene, en de vijfde zondag de opwekking van Lazarus; achtereenvolgens de 
thema’s water, licht en leven, die wij ook weer in de paasnachtwake aantreffen.  
Voor de keuze van de gezangen zijn de schriftlezingen een belangrijk gegeven. Men 
raadplege steeds www.donek.nl en/of de koorinformaties. 
In vieringen met Gregoriaanse gezangen kan men op de tweede en derde zondag kiezen uit 
twee introïtussen; de communio’s op de derde, vierde en vijfde zondag sluiten aan bij de 
evangelielezingen. 
Redactie 
  
 

Van het bestuur van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
In het bestuurlijk schrijven in de laatst verschenen Punctum meldt Jos Manshande dat in een 
korte tijd van krap aan twee jaar een compleet nieuw NSGV-bestuur gekomen is, ‘allen even 
enthousiast om de kerkmuziek in ons bisdom te ondersteunen en te stimuleren waar dat 
nodig en/of gewenst is’.  
Eerder is hier opgemerkt dat alle bestuursleden uit Fryslân afkomstig zijn. Het NSGV-bestuur 
is echter van het hele bisdom Groningen-Leeuwarden. Graag roepen wij mensen op uit 
Groningen, Drenthe en de Noordoostpolder om zich als kandidaat-bestuurslid aan te melden 
en de regio waarin men woont te vertegenwoordigen. 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 

 

http://www.donek.nl/
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Uitgaven rond de muziek in de liturgie. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Punctum 2014-1 begonnen. Deze verschijnt in april, 
de sluitingsdatum voor de kopij is zondag 30 maart a.s. 
 
Bij het sluiten van de redactie van deze Nieuwsbrief verscheen het Gregoriusblad – maart 
2014. In de volgende Nieuwsbrief hopen wij een weergave van deze uitgave te geven. 
 
De NSGV in het bisdom Utrecht gaf in februari een Nieuwsbrief uit met daarin veel 
informatie die van belang is voor dirigenten en organisten, cantores en koren in dat diocees. 
Vermeld wordt onder meer een studiedag voor dirigenten te Dedemsvaart op zaterdag 22 
maart a.s. (bij voldoende deelname). Omdat deze plaats vanuit ons bisdom goed bereisbaar 
is, geven wij graag de informatie hierover door: 
De studiedag is bedoeld voor diegenen die zich willen bekwamen in het dirigeren van 
(parochie)koren, en wordt gehouden in de Sint Vituskerk van Dedemsvaart (parochie 
Emmanuel). De deelnemers zullen deze dag onderworpen worden aan een ‘vreemd’ koor en 
krijgen onder leiding van Ronald de Haan (NSGV) adviezen en tips. De studiedag start om 
10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en duurt tot 15.00 uur.  
Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1, -). Deelnemers dienen zelf een lunchpakket mee te 
brengen. De kosten bedragen € 17,50, over te maken op rekeningnummer NL69INGB0000 
582039 t.n.v. NSGV Utrecht onder vermelding van ‘studiedag dirigenten 2014’. Inschrijven zo 
spoedig mogelijk en is pas definitief zodra het lesgeld is voldaan. Voor informatie en 
aanmelding: 030-698 25 79 of post@nsgv-aartsbisdom.nl.  
 
Ook de Sint Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond is begonnen met de uitgave van 
een Nieuwsbrief. Met de periodieke uitgave ‘Koorgeleide’ (twee keer per jaar) en de 
informatie via het Infobulletin van het bisdom (maandelijks) doet men veel aan publiciteit. Met 
de maandelijkse Nieuwsbrief hoopt men de meest actuele informatie over de activiteiten en 
ontwikkelingen op het vlak van kerkmuziek in Limburg te geven. 
Het Infobulletin van dit bisdom (februari 2014) bevat algemene informatie, waarin ook de 
kerkmuzikale berichten, onder meer een studie- en ontmoetingsochtend voor kinderkoordi-
rigenten op zaterdag 22 maart rond het thema: Wat zingen we in het voorjaar? Er zal vooral 
aandacht gegeven worden aan de hoogfeesten Pasen en Pinksteren, en aan de Eerste 
Communie en het Heilig Vormsel. 
 
Een derde Nieuwsbrief ontvingen wij van de NSGV in het bisdom ’s Hertogenbosch. Ook 
hierin veel berichten voor de kerkmusici in dat bisdom. Onder meer wordt bericht over de 
nieuwe formule ‘De NSGV komt naar U toe!’. Samen zingen om elkaar te inspireren! Na 
Helmond en Hilvarenbeek is nu Oss aan de beurt, en wel op zaterdagochtend 24 mei. Onder 
deskundige leiding wordt repertoire ingestudeerd voor de ‘tijd door het jaar’.  
Redactie 
 
 

DoNeK 
 
De vernieuwde website (www.donek.nl) van de computerzoekmachine DoNeK 
(Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek) zal op 1 april operationeel worden. Het 
programma bevat alle Nederlandstalige liturgische muziek, ruim 24.000 records. Met de 
vernieuwing van de website is het programma toekomstbestendig, is het 
gebruiksvriendelijker en zijn storende fouten uit het programma verdwenen. 
Gregoriusblad – maart  2014. 

 
 

mailto:post@nsgv-aartsbisdom.nl
http://www.donek.nl/
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Godlof! Maar hoe? 
  
Onlangs is onder redactie van Martin Hoondert e.a. een vertaling verschenen van het 
beleidsdocument Sing to the Lord van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, met als 
titel: Godlof! Maar hoe? Het document kan worden gezien als een vervolg op de constitutie 
van het Tweede Vaticaans Concilie ‘Sacrosanctum Concilium’ (1964) en de instructie over 
de kerkmuziek ‘Musicam Sacram’ (1967). De vertaling is toegepast naar de actuele 
Nederlandse situatie en gaat gepaard met een uitgebreid commentaar vanuit verschillende 
invalshoeken in verschillende artikelen. Het boek is uitgegeven bij Berne Media Heeswijk. 
216 pagina’s, genaaid gebrocheerd. Prijs: € 16,95. ISBN 978 90 8972 071 9. Het boek is te 
verkrijgen bij de Boekwinkel van de Abdij. 
Over dit boek is vindt op zaterdag 17 mei a.s. een studiedag plaats. Aan de hand van het 
document van de Amerikaanse bisschoppen komen de criteria aan de orde voor het 
liturgische repertoire. Het programma is van 10.00 tot 14.00 uur. Kosten: € 15 (incl. lunch). 
Locatie: Kathedrale Koorschool, Plompetorengracht 5, Utrecht. Informatie: www.luce-crc.nl.  
Nieuwsbrief NSGV bisdom ‘s Hertogenbosch 
 
 

Première voorstelling ‘Deining’. 
 
Het in 2013 verschenen Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk inspireerde Andries 
Govaart, Johan Klein Nibbelink en Wim Ruessink tot het maken van de voorstelling Deining. 
‘Deining’ is een hilarische scheepstocht in een postboot langs diverse stromen en havens 
waar liederen worden opgehaald.  
De voorstelling laat de bezoekers kennis maken met verschillende liedculturen, 
windrichtingen, liederen en gedichten van het nieuwe liedboek. Dat gebeurt speels, creatief 
en interactief (samen zingen dus). De makers willen hiermee mensen uitdagen om nieuw 
repertoire te ontdekken.  
De voorstelling is speelklaar. Deining kan geboekt worden in Nederland en Vlaanderen.  
Vooraf is er een exclusieve en besloten premièrevoorstelling voor genodigden.  
Om alvast in de stemming voor het boottochtje te komen wordt verwezen naar de trailer op 
de website www.deining.nu.  
Nieuwsbrief NSGV bisdom Utrecht 
 
 

Jongerenkoorfestival 
Op zondag 18 mei wordt voor de eerste keer 
in ons bisdom een Jongerenkorenfestival 
gehouden. Het festival vindt plaats in de Sint 
Martinuskerk te Sneek. 
 
Het belooft een mooie en leuke dag te worden 
waarin gezamenlijk zingen centraal zal staan. 
Ook zijn er leuke workshops, waardoor je 
nieuwe dingen kunt leren! Tevens is het een 
unieke kans om andere leeftijdgenoten te 
leren kennen die ook enthousiast bezig zijn 
met muziek.  
 

De opzet van de dag is dat ieder koor één lied ten gehore zal brengen. Dit lied staat bij 
voorkeur in het teken van Pasen of Pinksteren. Vervolgens zullen we nog een aantal liederen 
gezamenlijk oefenen en deze zullen ten gehore worden gebracht tijdens de afsluitende 
eucharistieviering. Dit alles vindt uiteraard plaats onder deskundige begeleiding. Graag 

http://www.luce-crc.nl/
http://www.deining.nu/
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benadrukken we dat alle jongeren koren welkom zijn onafhankelijk van hun repertoire.  
De belangrijkste dingen nog even op een rijtje:  
Datum: zondag 18 mei 2014 van 13:00 tot 18:00 uur. 
Locatie: St. Martinuskerk te Sneek. 
Leeftijd: 12 tot 25 jaar (de leeftijdsgrens is niet heel strikt, maar houd in gedachten dat het 
voor jongeren is). 
Meer informatie kun je  krijgen bij Lisette Winter van het bisdom Groningen-Leeuwarden, 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Tot dinsdag 25 maart kun je je ook opgeven op dit 
e-mailadres. 
Bij opgave graag vermelden:  

1. met hoeveel koorleden jullie zijn 
2. welk lied jullie ten gehore willen brengen 
3. wie jullie contactpersoon is en zijn of haar e-mailadres. 

 
Nadat de opgaven binnen zijn, zal de contactpersoon van jullie koor eind maart alle overige 
en nodige informatie ontvangen.  
Krista Russchen, dienstverlener jongerenwerk en het JongerenPlatform van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. 
 
 

Inspiratiedag Koor en Jeugd. 
 
Keunstwurk nodigt koorbesturen, koorleiders en andere geïnteresseerden uit voor 
een inspiratiedag Koor en Jeugd op zaterdag 5 april a.s. van 10.00 tot 13.30 uur in 
het gebouw van Keunstwurk, Wissedwinger 1, 8911 ER Leeuwarden. Deze dag  
wordt georganiseerd in samenwerking met SAKO Fryslân. 
Er is een landelijke ontwikkeling gaande, waardoor er meer ruimte is voor muziek en 
zingen op school, mede door de nieuwe subsidieregeling ‘Kultueredukaasje mei 
kwaliteit’. Er is door Keunstwurk onderzoek gedaan naar de relatie tussen koor en 
kind. Hierin is de interesse aangegeven in een project met jeugd. Men hoopt op deze 
dag na te denken en te discussiëren over de mogelijkheden een brug te slaan tussen 
koor en kind en daarmee een nieuwe impuls te geven aan de koorwereld. Ieders 
mening wordt zeer gewaardeerd. 
Aanmelding via j.wijnne@keunstwurk.nl vóór 28 maart a.s. onder vermelding van 
naam en vestigingsplaats van het koor, en de namen van de personen die aanwezig 
zullen zijn. 
SAKO Fryslân. 
 
 

Cursuswerk 
 
Cantorcursus te Emmeloord 
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar een cantorcursus te 
Emmeloord waar zij te gast is in één van de ruimtes van de Heilige Michaëlparochie in 
Emmeloord. De cantorcursus wordt gehouden op de zaterdagen 10 en 24 mei en 7 en 14 
juni, steeds ’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur. In de eerste twee bijeenkomsten wordt 
aandacht besteed aan de keuze van de liederen in de liturgie. In de twee bijeenkomsten in 
juni wordt er praktisch geoefend. De kosten bedragen € 50,- per deelnemer.  Aanmelding 
kan bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. Na de cursus ontvangen 
de deelnemers een certificaat met een bevoegdheidsverklaring. 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 

 

mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
mailto:j.wijnne@keunstwurk.nl
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TV-Eucharistievieringen 

 
De eerstvolgende TV-Eucharistieviering uit ons bisdom vindt plaats op zondag 30 maart 
(vierde zondag van de veertigdagentijd, zondag ‘Laetare’) ’s morgens om 10.30 uur vanuit de 
St. Martinuskerk te Sneek (Nederland 2). In deze viering gaat voor pastoor Peter van der 
Weide. Muzikale medewerking verleent de Sneker Cantorij onder leiding van Bob Pruiksma, 
organist is Frits Haaze. 
Redactie 
 
 

Activiteiten Stichting Chris Fictoor Foundation 
 
Kantate ‘De Twaalf’ – Concert rond beelden van Koos van Bruggen en teksten van Herman 
Verbeek op zaterdag 12 april 2014, ’s avonds om 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Oude 
Boteringestraat 33, Groningen. Inleidingen door en muziek van Chris Fictoor (première). 
Medewerkenden: Koor Doopsgezinde Kerk onder leiding van Ella van Osnabrugge. Bindert 
Posthuma hobo, Eeuwe Zijlstra orgel. 
De toegang is gratis, wel is een collecte bij de uitgang. 
 
Op weg naar Pasen – Drie avonden op weg naar Pasen, op maandag 14, dinsdag 15, en 
woensdag 16 april 2014, ’s avonds om 19.30 uur in het Karmelklooster 
Burgemeester Wuiteweg 16, Drachten. Muziek, tekst en beeldende kunst door koren, vocale 
en instrumentale solisten; muzikale leiding en inleidingen: Chris Fictoor. 
Toegang € 15.- per avond of € 40.- voor drie avonden.   
Nieuwsbrief Stichting Chris Fictoor Foundation 
 
 

The Passion naar Groningen. 
 
De vierde editie van The Passion wordt op Witte Donderdag 17 april gehouden in de 
binnenstad van Groningen en op andere karakteristieke plekken in de stad. Het is de eerste 
keer dat The Passion buiten de Randstad plaatsvindt. 
The Passion vertelt het passieverhaal van Jezus Christus. Daarbij worden Nederlandstalige 
hits gezongen door bekende artiesten. Het wordt rechtstreeks uitgezonden op Nederland 1. 
Het bisdom Groningen-Leeuwarden is partner in het Passion-project. 
Inmiddels zijn er al diverse bijeenkomsten geweest om met name jongeren uit ons bisdom te 
betrekken bij de uitvoering van het Passion-project. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk 
jonge mensen uit ons bisdom op 17 april naar Groningen te krijgen die, na een speciale 
viering, de rechtstreeks televisie-uitzending bij kunnen wonen. 
Spreek! – februari 2014. 
 
 

Ward Centrum. 
 
Op zaterdag 5 oktober heeft het bestuur van de stichting Ward Centrum Nederland besloten 
de stichting te ontbinden. Het Nederlands basisonderwijsveld blijkt nauwelijks nog 
belangstelling te hebben voor de voor de stichting kenmerkende muziekmethodiek, die 
gebaseerd is op een brede ontwikkeling van het innerlijk gehoor, op gezonde 
stemontwikkeling en op het leren lezen en schrijven van muziek.. 
Gregrorusblad – maart 2014. 
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Kinderkoor zong voor Kika. 
 
Het kinderkoor van de St. Franciscuskerk te Wolvega onder leiding van Jacqeline Koopmans 
en Anita Elferink gaf zondag 2 februari een concert in de RK kerk. Het concert stond in het 
teken van de stichting Kika (Kinderen Kankervrij), waar de opbrengst naar toe gaat. 
Iedereen, van jong tot oud kon met het koor de liedjes – onder meer uit het repertoire van 
‘Kinderen voor kinderen’ – meezingen. Het koor, dat uit 24 kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 
jaar bestaat, had al meerdere acties ondernomen om geld in te zamelen voor dit goede doel. 
Om het geld binnen te krijgen verkochten de kinderen onder andere hun cd die eind vorig 
jaar opgenomen werd. 
Stellingwerf – 5 februari 2014. 

 
 

Dirigenten gezocht 
 
Het koor Idem Dito te Steggerda is op zoek naar een dirigent. Idem Dito is een enthousiast 
kerkkoor met een divers repertoire: van christelijke tot populaire liederen tot Taizé-gezang. 
Naast de muzikale medewerking aan de vieringen in de RK kerk aldaar (ongeveer zes keer 
per jaar) wordt ook regelmatig een gastoptreden verzorgd. Het koor telt elf dames, 
waaronder een organist die met haar keyboard de muzikale ondersteuning biedt. Daarnaast 
wordt ook geluidsmaterieel gebruikt. Wegens het vertrek van de vaste dirigente, die meer 
dan 20 jaar het dirigeerstokje zwaaide, zoekt het koor naar een opvolger. Het koor repeteert 
op maandagavond in de RK kerk te Steggerda. In overleg kan er op een andere avond 
gerepeteerd worden. 
Belangstellenden kunnen reageren via e-mailadres edemdio@hetnet.nl.  
Stellingwerf – 5 februari 2014. 
 
Het gemengd koor van de kerk H. Johannes apostel en evangelist te Frederiksoord zoekt 
een dirigent. Het is een middelgroot koor (16 leden), waarin alle stemmen vertegenwoordigd 
zijn. Het zangseizoen loopt van september tot ongeveer half mei. Het koor oefent op 
woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het zaaltje van de kerk te Wilhelminaoord. 
Belangstellenden kunnen reageren bij mevrouw J. Jonker, jantjejonker@hotmail.com, 
telefoon 0521-382090. 
Koorbestuur Frederiksoord 
 
Het Themakoor van de Heilige Geest kerk te Heerenveen zoekt met spoed een dirigent om 
het koor weer inspirerend en enthousiast te leiden. 
Het koor zingt zowel Nederlandse gezangen als Gregoriaans alsmede Engels, Duits, Frans. 
Een enthousiaste groep van 25 personen komt wekelijks bij elkaar voor de repetitie, en 
verzorgt gemiddeld één keer per maand een viering. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Wim Haarsma, telefoon 06-
51556245 of via e-mail: wim@haarsma.nl. 
Secretariaat HH. Petrus en Paulusparochie Heerenveen. 
 
Hebt u een vacature voor dirigent of organist, of wilt u zich aanbieden als musicus, dan kunt 
u dat melden bij ons. In deze Nieuwsbrief, die regelmatig wordt verzonden naar vele 
adressen, maken wij melding van uw vacature of aanbod. 
 
 

Zangers gezocht 
 
Het parochieblad ‘Het Vierluik’ van de RK parochies Emmen-Erica meldt dat men op zoek is 
naar zangers. In deze parochie zoeken zowel het Pauluskoor als het Titus Brandsmakoor 
nieuwe zangers. Zingen in een koor is een mooie manier om mensen te ontmoeten. Zo zingt 

mailto:edemdio@hetnet.nl
mailto:jantjejonker@hotmail.com
mailto:wim@haarsma.nl
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het Titus Brandsmakoor onder leiding van Theo Smeenk voornamelijk in huwelijksvieringen 
en uitvaarten en een enkele keer in weekendvieringen in de Pauluskerk of in de kapel 
Holtingerhof. Het Pauluskoor onder leiding van Jos Gerritzen zingt voornamelijk 
Nederlandstalig tijdens weekendvieringen. Beide koren melden een groep zangers te zijn die 
het gewoon gezellig met elkaar hebben. 
Spreek! – februari 2014  
 

 

Reserve-musici 
 
De lijst van reserve-musici is al meerdere keren gepubliceerd. De bedoeling van deze lijst is 
dat in noodgevallen u een beroep kunt doen op deze mensen, om het even of het nu om 
repetities of vieringen gaat, voor kortere of (iets) langere tijd. Dat er van te voren afspraken 
moeten worden gemaakt, spreekt voor zich. Ook is bespreekbaar de medewerking te vragen 
voor bijzondere vieringen op werkdagen, met name uitvaarten. 
 
Dhr. U. Tjallingii Deinum Tel. 06-14859557 
Dirigent, organist, cantor  tjallingii2@zonnet.nl 
     
Dhr. W.B. Jongma Wolvega Tel. 0561-612662 
Dirigent, cantor  wjongma@kpnplanet.nl 
 
Dhr. T.M. Mooijman Veendam Tel. 0598-717193 
Dirigent, organist  mooijman.trevor@gmail.com
   
Dhr. L. van der Heide Harlingen Tel. 06-43023468 
Cantor  info@loekvanderheide.nl 
 
Dhr. D. de Vries  St. Annaparochie        Tel. 0518-401686 
cantor, dirigent en organist,   muziek-school_durkdevries@mail.com  
(op woensdagavond) 
 
Dhr. G. Schoemakers  Emmen   Tel. 0591-623904 /06-31291423 
Dirigent   gerard-schoemakers@hotmail.com  
(niet beschikbaar op woensdag- en donderdagavond) 
Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden. 
 

 
Kerkmuzikale regels 
 
Gezangen in de veertigdagentijd en Paasviering: 
Het ‘Algemeen Statuut van het Romeins Missaal’ geeft enige regelgeving voor de liturgie in 
de veertigdagentijd en de muziek daarin. 
De lofzang Gloria wordt gedurende de gehele veertigdagentijd niet gezegd of gezongen. 
Pas op Witte Donderdagavond klinkt deze zang weer voor het eerst. Dit is niet van 
toepassing op (hoog-)feesten in de veertigdagentijd. 
Vanaf Aswoensdag tot in de Paasnachtwake wordt het Halleluja niet gezegd of gezongen. In 
de bundel GvL staan bij de Hallelujaverzen alternatieven met de acclamatie ‘Looft de Heer, 
alle gij volken’. Dit geldt voor alle vieringen in de veertigdagentijd, dus ook op de (hoog-
)feesten en bijzondere vieringen als huwelijk en uitvaart. 
 
Orgelspel: 
Het orgel wordt in de veertigdagentijd alleen gebruikt als begeleiding bij de zang. Orgelspel 

mailto:tjallingii2@zonnet.nl
mailto:wjongma@kpnplanet.nl
mailto:mooijman.trevor@gmail.com
mailto:mooijman.trevor@gmail.com
mailto:info@loekvanderheide.nl
mailto:muziek-school_durkdevries@mail.com
mailto:gerard-schoemakers@hotmail.com
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voor en na en tijdens de pauzes in de viering is niet toegestaan. Ook hier zijn uitzonderingen: 
op de vierde zondag in de veertigdagentijd (‘zondag Laetare’) en de (hoog-)feesten kan er 
orgelspel zijn zoals gebruikelijk. 
Vanaf Witte Donderdag na de lofzang Gloria tot in de Paasnachtwake is het gebruik van het 
orgel evenzo. Voorafgaande aan de viering van Witte Donderdag kan er orgelspel zijn zoals 
gebruikelijk. Na het Gloria is er uitsluitend orgelbegeleiding bij de zang, tijdens de pauzes is 
er stilte, en zo verlaat men na de viering ook het kerkgebouw. Dit geldt ook voor alle 
vieringen van Goede Vrijdag, zowel de Kruisweg als de Woord- en communieviering, met 
dien verstande dat er voorafgaande aan de vieringen ook geen orgelspel is. 
De Paasnachtwake begint met stilte: ‘Licht van Christus’ of ‘Lumen Christi’ klinkt als eerste 
vanuit die stilte. Tijdens de pauzes en na de viering is een feestelijk orgelspel meer dan 
welkom. 
 
 

Citaat: 
 
“De mooiste liederen zijn altijd weemoedige liederen. Psalm 90 is de meest weemoedige van 
alle psalmen. ‘Het gebed van Mozes, de man Gods’ staat er boven. ‘Onze jaren worden 
weggevaagd als slaap in de morgen, als opschietend gras, (..) dat ’s avonds verwelkt en 
verdort.’ Mozes, de grote leider en ook taalkunstenaar, die in de vroege morgen – moment 
van waken en dromen – met enig ‘wee’ mijmert over wat is en wat is geweest. En besluit met 
de ‘moedige’ aanvaarding: ‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult (..), 
bevestig het werk van onze handen, ja, het werk van onze handen, bevestig dat.” 
Wim Beekman, column ‘Weemoed’ – Sneon en Snein, Leeuwarder Courant 25-01-2014. 
 
 

Colofon 
 
Nieuwsbrief nr. 22, 4e jaargang nr. 2. 
Een uitgave van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Ze wordt gezonden aan degenen van wie het e-mailadres bij het secretariaat bekend is. 
Ze verschijnt vijf à zes keer per jaar na elke bestuursvergadering. 
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis. 
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
Redactie: Wil Jongma wjongma@kpnplanet.nl  
 
De volgende Nieuwsbrief nr. 23 verschijnt in mei 2014. Kopij voor deze Nieuwsbrief vóór 30 
april, bij voorkeur per e-mail. 
 
NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Secretariaat: Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen. 
Telefoon 050-406 58 88, e-mail l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl. 
www.nsgv.nl.  
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