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Kerststal op het Sint Pietersplein in Rome, foto Patrick Janssen 
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Woord van de redactie 
 

In Friesland zeggen we “de tiid hâldt gjin skoft” oftewel “de tijd vliegt”. En zo is 
het maar net. Vorig jaar Kerst, het lijkt alsof het nog maar gisteren was. Maar 
nee, er is al weer een jaar voorbij. Er breekt weer een drukke tijd aan voor koren, 
dirigenten en organisten. En omdat de 4e advent op zondag 24 december valt en 
het ’s avonds al Kerstavond is, is het vieringenschema nog wat intensiever dan 
andere jaren. Ditzelfde geldt voor een weekeinde later, wanneer we op 31 
december ’s ochtends “de zondag onder het octaaf van Kerstmis” vieren en ’s 
avonds het oude jaar uitluiden. Intensieve, maar mooie tijden. Ik heb er zin in.  
 

In deze Punctum onder andere een terugblik op de zeer geslaagde kerkmuziekdag in Sneek. Een fantastisch 
groot aantal deelnemers die uit het hele bisdom naar Sneek waren gekomen om met elkaar koorstukken in 
te studeren die later mogelijk bij het eigen koor in de praktijk kunnen worden gebracht. Uiteraard zijn er 
altijd punten die beter of anders hadden gekund, maar daarvan kunnen we alleen maar leren en bij een 
volgende kerkmuziekdag rekening mee houden. In 2018 organiseren we in november wederom een 
kerkmuziekdag. 
Ik ben erbij, u ook? 
 
Veel leesplezier met deze nieuwe Punctum.  
 
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar.  
Boudien Janssen  Eindredacteur Punctum
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"De stemming erin houden" 

Verslag 4 november 2017 “Muzikale workshops rondom koorrepertoire” 

Het begon met koffie, het eindigde met Boerema, en ertussenin zat vooral hard werken en enthousiasme. 
Ruim 100 koorleden, organisten en dirigenten verzamelden zich op 4 november in Sneek, in de mooie Sint 
Martinuskerk, om met elkaar te ruiken aan diverse muziekstukken, geschikt voor het ouder wordende koor. 
Een probleem waar veel koren mee worstelen, te weinig heren, te weinig nieuwe leden, de hoge noten 
lukken niet zo best meer. Maar toch willen we met elkaar goede en vooral mooie muziek zingen. En die is 
er!  
De Petite Messe Solenelle van Hayo Boerema bijvoorbeeld. Een uitdaging voor het koor, en vooral de 
organist, maar goed te doen als de tenoren en de bassen wat minder in aantal zijn. Het is namelijk één 
herenpartij. 
En een vierstemmig 'Wij zoeken hier uw aangezicht' in een zetting van B. Luard-Selby, niet te hoog, niet te 
ingewikkeld. John Rutter componeerde een mooie Çhristmas Lullaby', driestemmig, maar ook heren solo en 
dames solo, leuke afwisselende muziek, op Engels klankidioom. Of het jazzy- "Halleluia! Uw woord doet 
goed" van de onlangs overleden Jan Valkestijn. Geloof het of niet, maar het is gebaseerd op een 
Gregoriaans thema. 
Tussen de bedrijven door vele tips om de stem in conditie te houden: Bij het opstaan al neuriën, dames 
sopraan even lekker 'de sirene laten loeien' om de stembanden de hoge noten te vergemakkelijken, goed 
staan op je voeten, en de noten lekker 'hoog' inzetten, van 'boven denken'.  
Niet alles werd vlekkeloos gezongen, maar dat was ook niet de bedoeling van de dag.  
Ervaar de muziek, zing het met elkaar, vind je het mooi? Leer het dan verder op je eigen koor. Inspiratie 
opdoen! 
De koffie en thee was goed, de sfeer ook. In de lunchpauze werd het Maarschalkerweerdorgel nog aan het 
werk gezet door enkele meegereisde organisten. Een lunchpauzeconcert... 
De gezamenlijke afsluiting in de kerk, met dus ruim 100 zangers, klonk mooi. Er bleven zelfs toeristen 
achter in de kerk zitten om te genieten van de muziek. 
Als we hiermee u hebben kunnen inspireren om mooie muziek te blijven maken, is de dag geslaagd! 
Anton Lukassen, NSGV-bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 

 
 

Foto’s van de kerkmuziekdag op 4 november 2017 in Sneek 
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De foto’s zijn door Anton Lukassen gemaakt.  
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Aankondiging 
Themamiddag: Lichte muziek in de kerk 

  
Zaterdag 10 maart 2018, aanvang 13.30 uur 

locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega [Lycklamaweg 6, 8471 JX] 
m.m.v.: Koor Spirit of Joy (RK-parochie Wolvega) 

en Johan Klein Nibbelink, kerkmusicus, pop-cantor te Winterswijk 
 

Deze kerkmuziekmiddag wordt georganiseerd door de Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek van de 
Protestantse Kerk in Fryslân. Het koor Spirit of Joy brengt enkele composities ten gehore die regelmatig in 
eucharistievieringen worden gezongen. Johan Klein Nibbelink vertelt over zijn werk als pop-cantor en zijn 
vele initiatieven op het terrein van liturgische muziek. Iedereen is van harte welkom. Wilt u info over deze 
middag dan kunt u contact leggen met Ulbe Tjallingii via: orgelspel@hotmail.com | 06-14859557. 
Ulbe Tjallingii, NSGV bestuur, Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
 
 

Organistendag 17 maart 2018 
Schrijf het alvast in uw (nieuwe) agenda: Zaterdag 17 maart organistendag in Sneek. 
Onze jaarlijkse organistenworkshop heeft dit jaar als thema "Gregoriaans". 
Daarnaast is het ook gewoon een zeer gezellig moment om elkaar eens op een gezamenlijke orgelbank te 
ontmoeten! Dus, organisten, u wordt verwacht van 10.00 - 15.00 uur in de Sint Martinuskerk te Sneek. 
Lunchpakket meenemen, koffie en thee wordt u aangeboden. 
Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Opgeven kan via het bisdom: l.winter@bisdomgl.nl  
Anton Lukassen, NSGV-bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 

 
Column Jos Manshande “Eindejaarsopruiming”  
Zo tegen het eind van het jaar wil het nog wel eens gebeuren dat er enkele ordners op mijn werkkamer 
behoorlijk zijn volgelopen. Tijd om wat ruimte te maken lijkt op zijn plaats. Al is de verzameling veelal niet 
van één jaar, het laatst toegevoegde jaar maakt dat de ordners stampvol zitten. In mijn geval gaat het om 
de ordners waarin ik aan de ene kant Fiscalert opruim en aan de andere kant ons bisdomblad Spreek. Nu ik 
dit zo schrijf valt het mij pas op dat de beide bladen elk uit hun eigen, tegenstrijdige(?), wereld komen. Met 
het weggooien van de bladen van Fiscalert had ik niet zo veel moeite. Immers, zo'n beetje elk jaar zijn er al 
dan niet grote en kleine veranderingen op fiscaal gebied. Al valt het kennisgebied waar het blad zich op 
richt onder 'het slijk der aarde', in praktische zin zit het vol met handige tips en zeer leesbare artikelen. 
 
Maar met het weggooien van het bisdomblad had ik toch wat meer moeite. Of is het eigenlijk al 'not done' 
dat ik ze überhaupt weggooi om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Doorgaans bewaar ik de 
laatste 5 jaar dus in dit geval ging de jaargang van 2012 uit de ordner, het jaar waarin het Bisdomblad de 
nieuwe naam 'Spreek' kreeg. Ik bladerde de exemplaren nog eens rustig door, je weet immers maar nooit 
of er wellicht nog een artikel bij zit dat het herlezen waard is. En ja hoor, ik heb er drie nog even 
opengeslagen op mijn bureau laten liggen. Een artikel over de Dominicanen Stefan Magnus en Sipke 
Draisma, een artikel over Piet van der Schoof: van boekhouder tot theoloog, en het artikel 'Kwetsbaar en 
hoopvol' van onze voormalige bisschop Gerard de Korte over de toekomst, het beleidsplan 2010-2020 dat 
in eerste instantie geschreven is voor ons bisdom maar dat net zo goed in een ander bisdom geschreven 
had kunnen worden. Tot zover de ordners. 
 
Het is dan wel geen wereldnieuws maar wie de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag 9 december 
heeft gelezen kan het artikel van Inez van Oord hebben gelezen. Zij heeft een boek geschreven in 

mailto:orgelspel@hotmail.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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samenwerking met haar broer, theoloog en predikant.  De titel van het boek is: 'Rebible, ontdekking van 
vergeten verhalen'. Het schrijven van een boek heeft naar mijn mening ook een soort van opruiming als 
basis: het ontdoet je geest van wat je bezighoudt en tegelijkertijd is diezelfde stof waarvan je je wilt 
ontdoen het materiaal om over na te denken. Ze schrijft dat ze dan wel niet gelooft maar ik kan niet 
ontkennen dat ze iets met spiritualiteit heeft. Voor wie het (nog niet) weten: ze is de bedenker van het 
magazine Happinez (Happ-inez). Zij is bij het lezen van bijbelverhalen tot de ontdekking gekomen dat het 
eigenlijk een bonte verzameling verhalen is: poëzie, lessen, levensverhalen, gebeurtenissen en dus eigenlijk 
veel lijkt op een magazine. Of de lezers van Happinez er 'opgeruimder' van worden weet ik niet. Misschien 
is het een goed voornemen voor mij om volgend jaar het boek eens te lezen om nieuwe perspectieven op 
te doen. Maar dan moet ik eerst nog wat ander leeswerk opruimen. 
 
Vooralsnog eerst een Zalig Kerstmis gewenst en een goed begin van het nieuwe jaar! 
Jos Manshande, oud-bestuurslid NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden  
 

NSGV en actuele contactgegevens koren, contactpersonen, dirigenten en 
instrumentalisten 
Om NSGV-berichten en activiteiten bij de goede personen te bezorgen maken we gebruik van 
contactgegevens (in samenwerking en in overleg met het Bisdom-secretariaat). Die zijn we nu aan het 
actualiseren.  
Graag nodig ik u uit om die gegevens aan mij door te geven via tjallingii2@zonnet.nl, het betreft dan de 
namen van: Parochie, locatie, plaats, koor, contactpersoon, dirigent, organist, pianist, en de e-mailadressen 
van de laatstgenoemde personen.  
NB: Alle gegevens bewaren we zorgvuldig in het adresbestand van het NSGV-bestuur en het Bisdom-
secretariaat en benutten we alleen voor NSGV-zaken.  
 
Zeer bedankt voor uw aller medewerking! 
Ulbe Tjallingii, NSGV bestuur Bisdom Groningen-Leeuwarden 
 
 

Facebook 
Wij hebben een eigen facebookpagina voor de NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden. Op 
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/ vindt u al onze  berichten, nieuws, interessante 
links en vooral… elkaar! Neem eens een kijkje en word lid! Het kost niets!  

 

Jubileum te vieren 
Heeft u een jubileum te vieren?  En heeft u een artikel daarover geschreven voor uw parochieblad? Mail 
het ook aan onze redactie, zodat een ieder in het bisdom ook uw jubileum kan meebeleven en vieren.  
Dank alvast.  En viert uw koor binnenkort een jubileum, alvast van harte gefeliciteerd. 

 

Heeft uw parochie een muzikale activiteit? Meld het ons!  
Het komt voor dat 
plaatselijke initiatieven als 
studiedagen, workshops, 
cursussen e.d. worden 
georganiseerd. De NSGV in 

ons bisdom kan dit alleen maar stimuleren en 
aanbevelen, ook verder dan de parochiegrenzen 
reiken. Daarom roepen wij parochies (parochie- en 
koorbesturen) op om dergelijke activiteiten bij ons 

te melden. Via de NSGV-kanalen, maar ook onze 
website en facebook, kunnen wij in wijdere kring 
bekendheid daaraan geven en eventueel bijdragen 
in de organisatie. Voor meer informatie:  het 
secretariaat van de NSGV bisdom Groningen-
Leeuwarden, telefoon 050-406 58 88, e-mail 
l.winter@bisdomgl.nl. 
 

mailto:tjallingii2@zonnet.nl
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 ORGANISEERT KCZB REGIO NOORD KORENDAG  
'FRISIA CANTAT'  
Voor de korendag 'Frisia Cantat' in 2018 is gekozen voor Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa in 
2018!  We hebben de beschikking over de volgende kerken, afhankelijk van het aantal deelnemers:  
• • Grote of Jacobijnerkerk  
• • Waalse kerk  
• • St. Bonifatiuskerk  
• • Koepeltheater  
• • Doopsgezinde kerk  
• • Evangelisch Lutherse kerk  
 
Om 10.00 uur is de opening in De Grote of Jacobijnerkerk in het centrum van Leeuwarden. De sluiting zal 
zijn om ongeveer 17.00 uur in deze zelfde kerk met een projectkoor, waarvoor de deelnemende koren nog 
een speciale uitnodiging krijgen. 
Meer informatie over het verloop van deze dag én het inschrijfformulier vindt u in bijlage 1.  
Marjolein van den Herik  
Secretaris Regionale Commissie Noord 
Groningen  Friesland  Drenthe 

Dr. Koppiusstraat 3 
9561 RP Ter Apel 
Tel  +31(0)599 785661 
E-Mail regionoord@kczb.nl 

 

KRO ook naar Zuidoost Drenthe. 
Vanuit het bisdom en vanuit de KRO werd gezocht naar een noordelijke parochie die samen met de 
Martinuskerk in Sneek de eucharistievieringen uit ons bisdom voor de televisie zou willen verzorgen. En die 
parochie is nu gevonden, de Goede Herderparochie uit Emmen-Erica. Op zondag 28 januari 2018 zal voor 
de eerste maal de rechtstreekse tv-uitzending van de eucharistieviering plaats gaan vinden vanuit de 
Gerardus Majellakerk te Emmen/ Barger-Oosterveld. De voorganger is een 'oude bekende', pastoor Albert 
Buter, die in zijn periode in Leeuwarden al de nodige ervaring heeft opgedaan voor de tv. Hij wel, maar wij 
nog niet...  
Het gemengd koor van de Gerardus Majellakerk, ruim 26 personen sterk, zal de zang gaan verzorgen, 
samen met de gemeenschap in de kerk. Ook zal in juni het gecombineerde Bernardus/Pauluskoor, uit de 
Pauluskerk te horen zijn.  
De Gerardus Majellakerk is gebouwd in 1906, en uitgebreid in de jaren 1930. Het huidige pijporgel, 
gebouwd door Verschueren, is in 2009 geplaatst en afkomstig uit Zeist. Koor en orgel bevinden zich nog 
traditioneel op de zangtribune, achterin de kerk. 
We hopen, samen met 'Sneek', inspirerend kerk te kunnen zijn voor de mensen thuis. 
Anton Lukassen, Dirigent-organist Gemengd koor 

mailto:regionoord@kczb.nl
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Eucharistievieringen via de KRO in 2018 
 
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO. 
De data in 2018 zijn: 
 
Zondag 28 januari 10.30 – Barger Oosterveld St Gerardus Majellakerk – 2e zondag door het jaar 
Zondag 11 maart – 10.30 - Sneek St. Martinuskerk  - 4e zondag van de 40 dagentijd 
Zondag 29 april 10.30 – Barger Oosterveld St. Gerardus Majellakerk -5e Zondag van Pasen 
Zondag 17 juni 10.30 – Barger Oosterveld St Gerardus Majellakerk -11e zondag door het jaar 
Zondag 5 augustus – 10.30 - Sneek St. Martinuskerk – 18e Zondag door het jaar 
Zondag 30 september 10.30 – Barger Oosterveld St. Gerardus Majellakerk – 26e Zondag door het jaar 
Zondag 11 november – 10.30 - Sneek St. Martinuskerk – 32e Zondag door het jaar- St. Martinus 
Maandag 24 december – Sneek St. Martinuskerk –Nachtmis van Kerstmis-  tijd nog niet bekend 

 
 
 

HOOPVOL BLIJVEN – HONDERD JAAR KDOV 
Op de eerste zondag van de Advent zondag 3 december 2017 staken we de eerste kaars aan op de grote 
Adventskrans met geurig groen dennengroen in de St. Martinus aan de Singel in Sneek. Je hoort dan dat de 
kerkgangers hun adem inhouden wanneer je met de grote stok met daarop een vlam de hoogte ingaat. 
Even zoeken in de hoogte naar de lont van de kaars, niet trillen en ja, daar gaat ie! Het was niet zo druk in 
de kerk, half Sneek was zeker nog aan het bijslapen van het bezoek van een goede heilige bisschop die 
waarschijnlijk kwistig grote hoeveelheden cadeaus had rondgestrooid, maar gelukkig waren er wel kinderen 
en als die er zijn vlamt er in mij altijd iets extra’s op. Je denkt dan: “Zo ben ik ook geweest” en je gaat 
automatisch door de knieën om even met hen op gelijke hoogte te zijn.  
Op zaterdag 25 november was ik in de Haarlemse St. Bavo Kathedraal om daar het eeuwfeest te vieren van 
de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging (KDOV) waar ik als priester- musicus lid van ben. Ik kan u 
vertellen dat daar geen kinderen waren, maar veel grijze hoofden. Dat zegt niets over de inzet en het 
enthousiasme waarmee kerkmusici wekelijks hun beste krachten geven om in de RK eredienst de lofzang 
gaande te houden. Op 12 april 1917 kwamen twintig katholieke musici in Hotel Noord Brabant aan het 
Vreeburg in Utrecht bijeen om de Rooms Katholieke Organisten en Directeuren Vereeniging op te richten. 
Het was in een tijd waarin beroepsmusici laag op de sociale ladder stonden en daar wilde men binnen de 
RK kerk ook iets aan doen. Zo streed men voor een betere salariëring en tevens voor een hoger peil waarop 
in de kerken muziek zou worden gemaakt. In het boek geschreven door Petra van Langen met als titel 
‘Verheffing en solidariteit’ uitgegeven bij dit eeuwfeest, wordt dit prachtig beschreven. Veel erudiete 
kerkmusici zoals Hendrik Andriessen, Albert de Klerk, Louis Toebosch, Bernard Bartelink, Floris van der Put 
en Maurice Pirenne waren lid van de KDOV. Ik kende ze al als kind, omdat ik op het jongenskoor in 
Bolsward al zingend kennis met hen maakte. Toen werd er een klein vlammetje ontstoken dat sindsdien 
niet meer gedoofd is en dat nog steeds opvlamt wanneer er in de liturgie goed en op niveau wordt 
gezongen en orgel gespeeld.  In 1968 telde de KDOV 341 leden en nu anno 2017 161. Ja, ja, er is veel 
gebeurd. Kerken sluiten en als er bezuinigd wordt moet de professionele musicus vaak het veld ruimen en 
wat komt ervoor in de plaats? Het Instituut voor Katholieke Kerkmuziek waar ik tussen 1975 en 1981 
studeerde bestaat niet meer, maar de KDOV gelukkig nog wel. Ook al zijn de meeste RK kerkmusici van een 
zekere leeftijd; ze zijn niet plan zo lang ze kunnen om te zwijgen. Ze lijken wat dat betreft op de kinderen in 
de Martinus in Sneek op de eerste zondag van Advent, kijkend naar één vlammetje. Het motto is dus: 
Hoopvol blijven. Blijven zingen en spelen voor de Heer is nog altijd dubbel bidden. Wie zei dat ook al weer 
in de vierde eeuw? 
Pastoor Peter van der Weide (voorzitter NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
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Muziekmap Jan Seevens, Koorwerken 
Jan was een markant organist en componist. Geboren te Kelpen-Oler in 1937 kreeg hij de kerkmuziek met 
de paplepel ingegoten. Zijn vader Pierre was koster-organist.  Op het conservatorium werd hij leerling van 
Willem Heystek en Louis Toebosch, bij wie hij later ook compositielessen zou volgen.  
 
Na zijn conservatoriumopleiding kwam hij in 1957 in de kerk van Heerlen-Schandelen in een muzikaal 
paradijs terecht. Hij bespeelde er het mooie en monumentale orgel en vele composities van zijn hand 
werden door het koor uitgevoerd. Er lag over en weer een grote uitdaging om muziek te schrijven en uit te 
voeren. Jan voelde zich uitgedaagd in zijn composities en experimenteerde met name in zijn beginjaren met 
toonsoorten en harmonieën. Later zou hij omwille van de bruikbaarheid toch wat romantischer en milder 
worden. Jan stelde het koor niet graag voor onmogelijke opgaven: al te moeilijke tonen gaf hij liever een 
plaats in de orgelbegeleiding. Hij beschouwde zichzelf als kerkmusicus als ‘Dienaar van God’ maar ook 
‘Bedienaar van de muzen’ en probeerde tussen beide een goede balans te vinden. Zijn stijl was pittig doch 
overwegend behoudend en zijn orgelspel tijdens de dienst rustig van karakter, dienstbaar aan de sfeer van 
de liturgie en daarom niet provocatief. Niet onvermeld zij ook zijn grote improvisatievermogen. 
 
Na zijn periode in de kerk van Schandelen werd hij dirigent-organist in de kerk van de Laanderstraat, 
eveneens te Heerlen. Daar trof hij een heel ander koor aan, kleiner en beperkter dan dat van Schandelen. 
Jan schreef ook daar dienstbaar aan de situatie: zijn koorwerken waren eenvoudig(er) en dus bruikbaar. Als 
hij merkte dat zijn composities aanpassing behoefden om het koor tot beter klinken te brengen, dan liet hij 
dat niet na. Hij deed dat soms met pijn in het hart, trouw als hij wilde zijn aan de muze en uitgedaagd door 
zijn artistieke talenten, maar een goede verzorging van de liturgie ging voor. Daarom ook dat veel van zijn 
muziek met name uit die jaren nu zeer geschikt kan zijn voor vergrijzende en kleiner wordende kerkkoren… 
 
Muziek was zijn leven: zijn vreugde, zijn hoop, zijn troost en zijn geloof. Hij overleed op 29 maart 2000 te 
Heerlen. Om hem te eren, maar ook om zijn omvangrijke werk niet verloren te laten gaan – er is immers 
nooit iets van hem officieel uitgegeven - reikt de Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond graag 
de muziekmap ‘Jan Seevens. Koorwerken’ aan. Jan was, is en we hopen blijft zeer gewaardeerd door zijn 
collega’s. Hij schreef mooi, was zelden echt content en zeker over zijn creaties en bleef er tot op het laatst 
aan sleutelen en verbeteren dan wel vereenvoudigen – iemand noemde hem daarom ‘Bruckner’. De SGV 
hoopt dat deze map met een selectie van zijn koorwerken even enthousiast ontvangen wordt als het door 
de koren destijds en tot nu toe gezongen is. 
 
Ed Smeets, vicaris liturgie en kerkmuziek bisdom Roermond, voorzitter SGV Roermond. 
 
Deze map is tot stand gekomen o.l.v. de Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond, met dank aan 
de familie van Jan, en de musici Jo Louppen, Fred Piepers, Sjef Konieczny en Luciën Scheien. 
 
De muziekmap kunt u bestellen bij de SGV Roermond door een e-mail met uw gegevens en de naam van het 
boek dat u wilt bestellen te sturen naar: sgv@bisdom-roermond.nl. De map kost los € 10,00.. Uiteraard 
komen er nog verzendkosten bij.  

 
Jubelt voor God, alle landen der aarde! (Psalmen, getoonzet door Ad Voesten) 
Liturgie zingen is dienstwerk. We zingen Gods lof en we dienen elkaar door ons onder elkaar Gods Woord 
te verkondigen, liefst zingend. Vanouds zijn het de psalmen geweest die het hart vormen van het liturgische 
repertoire. Het gregoriaans bestaat bijna uitsluitend uit psalmteksten. Psalmen zijn wereldliteratuur. En 
tegelijk zijn het ook de eigen gebedsteksten van het volk van God. Alles wat zich kan voordoen in het leven 
van de mens is ergens terug te vinden in de 150 psalmen. Maar tegelijkertijd verkondigt datzelfde 
psalmboek ons ook dat niets helemaal buiten God om gaat. Zowel in vreugde en nood, ten tijde van vrede 
en dreiging, bij geluk en bij diepe tegenslag zoekt het boek van de psalmen het bij God. En al duizenden 
jaren hebben mensen in die psalmen de kracht en de moed gevonden om inderdaad God te vinden in alle 
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omstandigheden van het leven. Jezus zelf heeft de psalmen gezongen. En als christenen lezen we in elke 
psalm zijn boodschap en zijn leven, zijn verlossend bezig zijn met ons en zijn Paasmysterie van leven, lijden, 
dood en verrijzenis, waarin het geloof van de psalmen ten diepste werkelijkheid wordt. In het geloofsleven 
van de kerk nemen de psalmen dan ook een wezenlijke plaats in, met name in de liturgie. 
 
Liturgie zingen is dienstwerk. Maar dienstwerk is het ook dat die psalmen toegankelijk zijn, dat ze 
getoonzet worden en ter beschikking gesteld. Het bestuur van de Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom 
Roermond is verheugd deze studiemap met Psalm- en Bijbelgezangen van Ad Voesten te kunnen 
aanbieden. Ad schrijft dienstbaar: de melodieën zijn van een nobele eenvoud en derhalve goed te doen 
voor elk koor en elke zingende gemeenschap. Elk refrein zal na één keer horen onmiddellijk meegezongen 
kunnen worden. En zo is samenzang in de liturgie toch ook bedoeld. En menige psalm zal ook na de liturgie 
in hoofd en hart blijven doorzingen. 
 
De geselecteerde psalmen in deze map vinden brede toepassingsmogelijkheden in heel het kerkelijke jaar. 
Menige psalm komt regelmatig als antwoordpsalm na de eerste lezing terug. Graag vermelden we dat ook 
alle antwoordpsalmen van de Paaswake hier zijn opgenomen.  
 
Liturgie zingen is dienstwerk. De SGV hoopt dat deze nieuwe studiemap – onder dankzegging aan Ad – daar 
een bijdrage aan kan en mag leveren. 
 
Ed Smeets, vicaris liturgie en kerkmuziek bisdom Roermond, voorzitter SGV Roermond. 
Ook deze muziekmap kunt u bestellen bij de SGV Roermond door een e-mail met uw gegevens en de naam 
van het boek dat u wilt bestellen te sturen naar: sgv@bisdom-roermond.nl. De map kost los € 7,00.  
Bestelt u de mappen van Ad Voesten en Jan Seevens samen, dan kost u dat € 15,00. Uiteraard komen er nog 
verzendkosten bij. 
 

Aanvraagformulier onderscheidingen 
Het komt nog wel eens voor dat het aanvraagformulier voor de onderscheiding niet juist is ondertekend, 
waardoor het formulier aan u teruggestuurd moet worden. Daarom aan u het volgende verzoek. Wilt u het 
formulier door de secretaris of (vice)voorzitter van het het koorbestuur én parochiebestuur laten 
ondertekenen). Als het koor geen voorzitter of secretaris heeft kan het formulier ook door een koorlid 
worden getekend.  
Bestuur NSGV Groningen-Leeuwarden 

 
Jubilarissen 
In de afgelopen maanden zijn er weer vele 
koorleden onderscheiden. Van harte gefeliciteerd 
met uw jubileum.  Dat u de zang nog lang gaande 
mag houden.  
 
Parochie H. Antonius van Padua 
Geloofsgemeenschap H. Vitus te Blauwhuis 
Caeciliakoor 
40 jaar koorlid, Dhr. S. Leenstra 
 
Geloofsgemeenschap H. Martinus te Sneek 
Intermezzo koor 
25 jaar koorlid, Mw. A. H. Nota 
50 jaar koorlid, Mw. J.C.M. Haaze-Schoof 
 

Sint Caeciliakoor 
50 jaar koorlid, Mw. M.H. Bosma-Visser 
 
Parochie van de H. Immanuel 
Geloofsgemeenschap H. Willibrordus te 
Coevorden 
Cantemus Dominokoor 
50 jaar koorlid, Mw. B.G.M. Redder-Ambergen 
50 jaar koorlid, Mw. M.C.A. Blaauwgeers-Eggen 
40 jaar koorlid, Mw. M. Stroeve 
40 jaar koorlid, Mw. A. ten Berge 
40 jaar koorlid, Dhr. H. Schlepers 
25 jaar koorlid, Mw. M. Kiers 
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Parochie H. Christoffel 
Geloofsgemeenschap H. Odulphus te Bakhuizen 
St. Caecilia koor 
50 jaar koorlid, Dhr. W. Schuil 
 
Geloofsgemeenschap H. Mattheus te Joure 
St. Caeciliakoor 
60 jaar koorlid, Dhr. J.F. Oud 
60 jaar koorlid, Dhr. A.I. Kramer 
 
Geloofsgemeenschap H. Willibrordus te Lemmer 
40 jaar koorlid, Dhr. H.C. van den Berg 
 
Parochie De Goede Herder 
Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Erica 
St. Caeciliakoor 
40 jaar koorlid, Mw. A.G.M. Ahlers-Colmer 
 
Parochie H. Jacobus de Meerdere 
Geloofsgemeenschap H. Franciscus van Assisië te 
Franeker 
St. Caeciliakoor dames- en herenkoor 
50 jaar koorlid, Mw. E. Bida-Jorritsma 
40 jaar koorlid, Mw. H. de Vries-Huitema 
 
Parochie H. Kruis 
Geloofsgemeenschap H. Willibrordus te Ter Apel 
Willibrordkoor 
40 jaar koorlid, Mw. H.W.J. Bols-Hemmen 
 
 
 
 
 

Parochie H. Liudger 
Geloofsgemeenschap Maria ten Hemelopneming 
te Bedum 
St. Caeciliakoor 
65 jaar koorlid, Dhr. J.C. Arends 
 
Parochie Petrus en Paulus 
Geloofsgemeenschap H. Fredericus te Steggerda 
St. Caeciliakoor 
25 jaar koorlid, Dhr. B.E. Bos 
 
Steenwijksmoer 
St. Caeciliakoor van de parochie H. Franciscus 
25 jaar koorlid, Mw. C.M. Mittendorff-Peters 
25 jaar koorlid, Mw. F. Arends-Stroeve 
 
Om de Zuid 
St. Ceciliakoor van de geloofsgemeenschap St. 
Martinus te Warga  
25 jaar koorlid, Dhr. S. Stel 
 
Immanuelparochie 
Geloofsgemeenschap O.L.V. Koningin van de 
Vrede te Weiteveen 
25 jaar koorlid, Dhr. W.H. Wesseling 
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COLOFON 

Punctum 3, 3e jaargang 2017. 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Ze verschijnt drie tot vier keer per jaar aan het einde van het kwartaal. 
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis. 
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgl.nl. 

Kopij voor nieuwsbrief nr. 1 van april 2018 
is welkom vóór 1 april 2018 bij het 
secretariaat of de eindredacteur.   

 

Redactie: Bestuur NSGV 

Eindredacteur: Boudien Janssen-Terbraak 

 

 

 

                                                                               

NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Secretariaat:  
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen. 
Telefoon 050-406 58 88  
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl. 

 

www.nsgv.nl 

Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden: 

Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter  
(0515) 412626 Singel 64, 8601 AL Sneek  
pastoor@sintmartinussneek.nl  
 
B.C. Janssen-Terbraak, secretaris  
(0515) 580870 Turfkade 44, 8701 JM Bolsward  
pbjanssen@hetnet.nl  
 
A.A. Lukassen, penningmeester 
(0591) 858611 Warmeerweg 304, 7815 HT Emmen 
aaluka@home.nl 
 
C.J. Bekema, lid  
(0515) 573286  De Domp 3, 8701 LC Bolsward  
cecilia-b@home.nl  
 
Drs. U. Tjallingii, auditor  
(058) 2573623 Sint Janswei 42, 9033 WN Deinum  
tjallingii2@zonnet.nl 
 

RESERVE-KERKMUSICI 
Op de hier genoemde kerkmusici kunt u in noodgevallen of bij gelegenheid rechtstreeks een beroep 
doen voor repetities, vieringen, uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn welkom. 

Loek van der Heide, Harlingen 
cantor 

t. 06-43023468 
e. loekgeart@gmail.com 

Wil Jongma, Wolvega 
dirigent, cantor 

t. 0561-612662 
e. wjongma@kpnplanet.nl 

Trevor Mooijman, Veendam 
dirigent, organist 

t. 0598-717193 
e. mooijman.trevor@gmail.com  

Gerard Schoemakers, Emmen 
dirigent, niet op donderdagavond beschikbaar 

t. 0591-623904 | 06-31291423 
e. gerard-schoemakers@hotmail.com 

Ulbe Tjallingii, Deinum 
dirigent, organist, cantor 

t. 06-14859557 
e. tjallingii2@zonnet.nl 
www.huisderschonekunsten.nl 

Dirk de Vries, St. Annaparochie 
cantor, dirigent en organist, op woensdagavond 

t. 0518-401686 
e. muziekschool_durkdevries@mail.com 

Dhr. G. Straatman, Groningen 
dirigent 

t. 050-3114009 
e. c.a.v.straatman@gmail.com 
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