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Van de redactie 
 

Na een sneeuwrijke winter de eerste Punctum van 2010, met daar-
in o.a. twee warme pleidooien voor het gebruik van de antwoord-
psalm. Zeer de moeite van het lezen waard!  
Als muziekbijlage deze keer een wat groter stuk: het overbekende 
Panis Angelicus van César Franck in een behapbaar arrangement. 
De bijbehorende koorpartituur van één A-4 zal worden opgeno-
men in de volgende Punctum maar is op verzoek ook (kostenloos) 
te verkrijgen bij ondergetekende. 
 
Wij wensen u weer veel lees-/musiceerplezier. 
Sjoerd  Ruisch (sjoerdruisch@hotmail.com) 
 

Vesperale 
 

In 1997 heeft het bisdom een ‘Vesperale voor zon- en feestdagen’ uitge-
geven: zeven Vespers voor gebruik door het kerkelijk jaar op teksten uit 
het getijdenboek. Onderdelen hieruit kunnen echter ook uitstekend 
dienst doen in de  zondagse viering. Bij de installatie van bisschop de 
Korte werden bijvoorbeeld twee psalmen uit deze vesperale gebruikt.  
Het vesperale is gratis te verkrijgen tegen verzendkosten: 
Bestellen via de email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl of  
Telefonisch: 050-4065888 
     
      

   

 

 

 

 
 

 

 

mailto:sjoerdruisch@hotmail.com
mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl
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Van het bestuur 
 

Met frisse moed is het bestuur in dit nieuwe jaar met haar werkzaamhe-

den begonnen. Op de agenda verschijnen vaak weer de hoofdpunten die 

het bestuur zich gesteld heeft n.l. hoe krijgen we contact met de paro-

chiekoren om hen van dienst te kunnen zijn. Soms hebben we wel eens 

het gevoel dat het daaraan ontbreekt. Maar dat kan toch niet de bedoeling 

zijn! Het gaat om de kerkmuziek zoals deze in de diverse kerken te horen 

is. In de organisatie daarvan is vorig jaar eeen belangrijke verandering  

gekomen. De verantwoordelijkheid voor de koren is teruggelegd bij de  

parochiebesturen. En daar moet het dus gebeuren. Het bestuur hoopt 

dat de parochiebesturen deze verantwoordelijkheid oppakken en er wat 

voor gaan doen. In sommige parochies gebeurt dit, van andere horen we 

nog niet zoveel positieve geluiden. Wanneer b.v. gaan de koren in de 

samenwerkende parochies weer eens een korenbijeenkomst organiseren? 

Voorheen gebeurde dit in de dekenaten. En dat waren vaak zeer inspire-

rende bijeenkomsten. Ontmoeting tussen de koren stimuleert .Je kunt van 

elkaar leren, je aan elkaar optrekken  als het moeizaam gaat. Pastor Buter 

heeft hier in het vorige nummer van Punctum ook over geschreven.Deze 

zaak blijft een voortdurende zorg voor ons bestuur. 

Ook de situatie van het Hoofdbestuur van de NSGV in Utrecht vraagt 

onze aandacht. De taak van dit hoofdbestuur gaat ook zeer veranderen. 

Meer dan een eeuw heeft het hoofdbestuur leiding gegeven aan de kerk-

muziek in de Nederlandse parochies. Die taak wordt door de kerkelijke 

overheid steeds meer uitgehold. Men zegt dat de bezuimigingen hierbij 

een rol spelen.De verantwoordelijkheid komt dus meer en meer bij de 

diocesane besturen te liggen. Maar ook deze zullen gevoed moeten wor-

den door o.a. het hoofdbestuur die daarvoor de kwaliteit in huis heeft. 

Binnenkort zal er een bijeenkomst worden gehouden voor hen die zich 

met de begeleiding van de kinderkoren bezig houden. Dit gebeurt in sa-

menwerking met het Aartsbisdom Utrecht en wordt gehouden in Zwol-

le.We zoeken binnen ons bestuur nog naar een opvolger voor Wil Jong-

ma als afgevaardigde in het landelijke Hoofdbestuur. Ons bestuur zoekt 

ook nog steeds naar nieuwe leden. Een vraag die ons bezighoudt: moet 

Punctum een andere vorm krijgen? In het bisdomblad komt ook moge-

lijkheid voor mededelingen uit de NSGV, zoals ook op de website 

www.nsgv.nl We willen ook meer kunnen doen aan cursuswerk,  

http://www.nsgv.nl/
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maar het ontbreekt ons aan menskracht. We hebben geen vrijgestelde 

mensen die dit kunnen doen. De cursus gregoriaans door Wim Go-

sens loopt goed. Als bestuur blijven wij alert en houden u op de hoogte! 

  

Jan Alferink 

 

 

 

 

 

 
ERETEKENEN 

 
Hier volgt een overzicht van de prijzen van de eretekenen. 
De prijs voor de zilveren en gouden medaille is gewijzigd. De overige prijzen 
zijn gelijk gebleven. 
 
Eremedaille Brons vanaf 12½ jaar € 35,70 
Eremedaille Zilver vanaf 25 jaar € 69,50 
Eremedaille Goud vanaf 40 jaar € 83,25 
Ereteken voor bijzondere  € 86,20 
verdiensten 
Draagspeld brons/zilver/goud  € 4,30 
Broche brons/zilver/goud  € 4,30 
Draagspeld voor bijzondere verdiensten € 7,50 
Oorkonde   € 5,10 
Insigne 50, 55, 60 jaar  € 8,20 
Erediploma   € 5,10 
Kaars  € 29,80 
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Hoe gaat het met onze koren? 
 
Beilen. 

 
Het koor ‘Laudate Dominum’ van de St. Willibrordparochtie te Beilen is in 

1950 opgericht. In de loop van de jaren is, zoals bij alle katholieke kerkkoren 
het nodige veranderd. Momenteel bestaat het koor uit 10 vaste leden: 2 sopra-

nen, 3 alten, 2 tenoren en 3 bassen. De laatste twee jaar waren verre van ge-

makkelijk omdat het koor geen vaste dirigent had. Het enthousiasme van de 
leden – geen van allen echt jong! – heeft het koor op de been gehouden. Er is 

regelmatig gerepeteerd, zelfs op zondag worden er voor de viering de gezangen 

nog even doorgenomen. 

Op hoogfeestdagen is de laatste drie jaar samen met een projectkoor gezongen 
onder leiding van dirigente mevrouw Linda Bridges-Karr. Sinds juli 2009 heeft 

zij na diep beraad en zorgvuldig overleg toegezegd om één keer per twee weken 

te repeteren en als het kan de viering te dirigeren. Het koor beschikt over enkele 
wisselende goede organisten. 

Het koor heeft goede en gangbare liturgische gezangen op het repertoire en 

bevordert de samenzang. 

De parochie is blij met het koor, maar dit levert helaas geen koorleden op. Ook 
de samenwerking met het projectkoor biedt in deze weinig uitkomst: zij zingen 

graag mee, maar willen zich niet binden. 

Van de jongeren kan men weinig verwachten: als het moment eenmaal daar is, 
vertrekken zij naar elders voor studie of werk, het is nu eenmaal een teken in 

deze tijd. 

De structuur van een dergelijk klein koor verhoudt niet tot een groot koor. Er 
zijn beperkingen. Eén maal per jaar is er een jaarvergadering, waar de belang-

rijkste zaken besproken worden. Maar wat de bestuurswisseling betreft is er 

niet veel keus. 

Een kleine parochie: een klein koor, dat is gewoon niet anders. Met wat wind 
mee en ook wel eens tegenwind gaat het verhaal in Beilen toch verder, en wordt 

de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien. 

 
(Gegevens verstrekt door mevrouw M . van den Bosch-Wijnen te Beilen) 
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Een pijporgel in Barger Oosterveld. 

 
Op zondag 17 januari 2010 is in de Gerardus Majellakerk in Barger Oos-

terveld (Emmen) het nieuwe pijporgel ingewijd door mgr. G. de Korte, 

met assistentie van diaken F. Wielens. In de plechtige eucharistieviering 

werd het orgel bewierookt, waarna de vaste organist van de kerk, Anton 

Lukassen, het orgel liet horen in de Preludium en fuga in Bes van Johan 

Caspar Simon. 

Het orgel vervangt een electronisch instrument, gebouwd door Heyligers 

aan het eind van de jaren 1970. 

De wens om weer een echt pijporgel binnen de kerkmuren te krijgen kon 

vervuld worden door de aankoop van dit orgel, afkomstig uit de Christus 

Verrijzeniskerk te Zeist. Daar is het in 1970 gebouwd door Verschueren, 

waarbij de registers op een electrische sleeplade in één kast geplaatst 

werden. De speeltafel is electrisch en staat los van het orgel. 

Vanaf 29 oktober tot 11 november 2009 is door ‘Orgelbouw Alkmaar’, 

met hulp van vrijwilligers uit de parochie gewerkt aan de opbouw van 

het orgel. Daarbij zijn in de dispositie geen wijzigingen aangebracht. 

Wel is het orgel op een verhoogd podium geplaatst voor een betere 

klankuitstraling, en is de intonatie van de registers wat aangepast aan de 

kerkruimte. Het blijft evenwel een instrument met een barokke inslag: 

Manuaal 1: Prestant 8, Roerfluit 4, Woudfluit 2, Flageolet 1 

Manuaal 2: Bourdon 8, Octaaf 4, Kwint 2 2/3 Discant, Terts 1 3/5 Dis-

kant 

Pedaal: Subbas 16 

Koppels: Manuaal 1-2, Pedaal – Manuaal 1, Pedaal – Manuaal 2. 

Piano-voetpiston (schakelt Subbas 16, Bourdon 8 en Roerfluit 4 in en 

alle koppels) 

 

Adviseur vanuit de KKOR was Ton van Eck. 

 
 

 
 

 

 



 8 

 

De psalmzang bij de schriftlezing: 

tussenzang of antwoordpsalm? 
 

De ouderen onder ons weten het misschien nog: de liturgische praktijk vlak na 
de invoering van de volkstaal in de liturgie, laten wij zeggen in de jaren ’60 en 

begin jaren ’70 van de vorige eeuw. Het was veelal een gelezen mis met hier en 

daar een liedje. Achter in het missaaltje waren een aantal gezangen, meestal 
strofeliederen, opgenomen. Met de aanduidingen ‘openingszang’, ‘tussenzang’ 

en ‘slotzang’ werd aangegeven op welke plaatsen deze in de liturgie gezongen 

moesten worden. 

In de loop van de jaren zijn de ontwikkelingen verder gegaan, anders dan was 
voorzien in de documenten over liturgie tijdens en na het concilie. i Enkele 

opmerkelijke feiten mogen hier niet achterwege blijven: De KRO organiseerde 

in 1976 een symposium over psalmen in de liturgie; de Werkgroep Integratie 
Nederlandse Kerkmuziek (WINEK) gaf in de jaren 1976-1982 een info uit met 

adviezen over de muzikale invulling van de Nederlandstalige liturgie. In 1984 

verscheen de eerste uitgave van de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’ (GvL) met 
daarin grote aandacht voor de psalmzang. 

 

De tussenzang, beter: antwoordpsalm, wordt nog steeds niet overal in praktijk 

gebracht. Dat was zo na de invoering van de volkstaal in de liturgie, terwijl toen 
een Nederlandse vertaling van de psalmen van Gelineau voorhanden was, dat 

was zo toen de productie van de toenmalige Werkgroep voor Volkstaalliturgie 

(Huub Oosterhuis – Bernard Huijbers) en het project Cantatorium op gang 
kwam, en dat is nu nog zo, ondanks het enorme aanbod. Een treurige ontwikke-

ling, terwijl psalmen altijd de gebeden en de gezangen van de kerk geweest 

zijn. 
 

Geschiedenis 

De psalm bij de schriftlezingen heeft altijd een bijzondere functie en betekenis 

gehad. Bij het begin van de liturgische praktijk, vlak na het leven van Jezus, 
werd de psalm gebruikt als lezing en verkondiging, voorgelezen door de lector 

of voorgezongen door de cantor, zoals gebruikelijk in de Joodse synagoge. De-

ze manier van doen geeft al een indicatie voor de uitvoering van de psalm van-
daag de dag: verkondiging veronderstelt een rolverdeling: iemand spreekt of 

zingt, de anderen luisteren. 

Al vroeg in de christelijke liturgie krijgt de psalmzang een andere functie: ant-

woord op het Woord van God. Eigenlijk is dat een logische ontwikkeling: een 
bevrijdende en gelukbrengende boodschap mag haar uitdrukking krijgen in 
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gezang. De psalm wordt hier wederom voorgedragen door een lector of cantor, 
waarna allen na elk vers een kort antwoord zeggen of zingen. Zo’n responsum 

(refrein) kan van alles zijn, een gedeelte van of een heel psalmvers, of ‘Al-

leluia’ zoals in de synagoge gebruikelijk was. 
In de loop van de middeleeuwen werd de functie van de antwoordpsalm nog 

belangrijker: het werd een meditatiezang. Tijdens de overdadige melodie van de 

cantor op slechts weinig woorden of zelfs een enkele lettergreep kon het volk 

de zojuist gehoorde Schriftwoorden overwegen, haar eigen grond omploegen 
om zo meteen de woorden van het evangelie uit te zaaien. De kenner van de 

geschiedenis van het Gregoriaans weet dat hier een ongekende bloei van deze 

zang geweest is, en dat hier het graduale ontstaan is: vanaf de altaartreden (tre-
de = gradus) draagt de solist de psalmverzen voor. Door deze ontwikkeling 

werd de psalmzang gereduceerd tot slechts één of enkele verzen. 

 

De praktijk nu 
Vanaf het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de psalmzang nieuwe impulsen 

gekregen, we noemden zojuist al enkele. Belangrijk is dat de psalmzang weer 

teruggebracht is naar wat het ooit oorspronkelijk geweest zal zijn. Dat is niet 
alleen zo met de zang in de volkstaal, maar ook in de Gregoriaanse zang. In 

Graduale Simplex (vanaf 1967) zijn deze aloude modellen opgenomen en wor-

den weer in praktijk gebracht. 
Aan de historische ontwikkeling zien wij dat deze zang een van de belangrijkste 

gezangen van de eucharistieviering is, waarin verkondiging, antwoord en medi-

tatie samengaan. Het belang van de psalm mag op een koorrepetitie best naar 

voren komen, zowel het instuderen als context waarin deze gezongen wordt. 
Het belang kan ook aangegeven worden in de benaming van de psalm: het is 

geen tussendoortje, zoals de aanduiding ‘tussenzang’ doet vermoeden. Officieel 

heet deze ‘psalmus responsorius’, ‘antwoordpsalm’; noem hem dan ook zo. 
De uitvoering van de psalmverzen kan in handen van het koor gelegd worden, 

echter als men over een goede solist beschikt kan hij/zij in de functie van cantor 

deze wellicht nog beter voordragen. 
Welke psalm moet gezongen worden? Kijk in het missaal en je weet het. Bo-

vendien kan men te rade gaan bij de onvolprezen site van Donek. 

 

Wil Jongma 
 
1 Constitutie over de heilige liturgie Sacrosanctum Concilium (december 1963); In-

structie Musicam Sacram (maart 1967) 
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Vicaria 
Dat waren dus zeven zondagen achter elkaar waarop het nodig moest 

sneeuwen. Zij werden steeds ingeluid door een zorgelijk hoofd van de 

weerman/vrouw dat ons bezwoer vooral thuis te blijven. De meeste 

voorgangers in ons bisdom waren zo stout om niet te gehoorzamen en 

toch te verschijnen in de sacristie. Daar troffen zij de sneeuwschuivers 

aan, de koster, de organist en de dirigent. En natuurlijk de harde kern van 

het koor. Als de wereld er echt uitziet zoals we dromerig in kerstliedjes 

zingen haakt Nederland al gauw af. Wat doen we als de buien-radar ons 

trotse koor uitdunt tot een hongerwinter-bezetting? Vaak wordt terugge-

vallen op een gemakkelijk hapklaar misje. Dat kan wel voor twee of drie 

keer, maar het werkt als een slaapmiddel voor zowel de motivatie als de 

voordracht. Wie het aangeboden liturgisch materiaal serieus neemt kan 

echter toch ook met kleine bezetting iets ten gehore brengen dat zowel 

muzikaal als liturgisch inhoud heeft. 

Zo is er een hele reeks eenvoudige vaste gezangen waarmee je weken 

vooruit kunt, en waarin koor en volk elkaar antwoordend stimuleren. 

Een gevoelig punt is hier en daar de antwoordpsalm na de eerste lezing. 

Bijna overal is men daar wat moeizaam, om niet te zeggen schoorvoe-

tend, aan begonnen. Maar de teksten van David zijn sterk en raken na 

enige tijd bekend, herkend, en tenslotte zelfs geliefd.  

En als er een goede zanger of zangeres bij zit kan die als cantor optreden. 

Daardoor keert er iets terug van ‘vroeger’ toen je van die mooie solo’s 

kon horen van de koorzolder. De teksten zijn trouwens ook van vroeger. 

Want wat opa zaliger in het Latijnse Graduale galmde zijn toch heus 

precies dezelfde woorden… 

Ze kunnen met zwier en animo gezongen worden op zondagen waarop 

zelfs de weerman niet meer naar de studio durft, en het koor gekrompen 

is tot een kwintet. Binnenkort zullen we de eerste zonnige zondagen 

weer meemaken en roept de weerman alarmerend dat je bij zo’n hitte het 

beste thuis kunt blijven, met een washandje op het voorhoofd. 

Uw voorganger treft dan weer de koster, de dirigent, de organist en de 

stoute zangers. En de cantor zal verfrissend aanheffen: Looft de Heer, 

vorst en koude; ijzel en sneeuw. 

 

Vicaris L. van Ulden ofm 
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Oproep 
 

Verscheidene parochie- en koorbesturen hebben nog niet ge-
reageerd op 
het schrijven inzake de herstructurering van de NSGV in het 
bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Zie het bestuurlijk bericht in Punctum 2009-2 of op de website 
www.nsgv.nl, bisdom Groningen-Leeuwarden, onder de ru-
briek ‘Nieuws’. 
 
Zeer dringend verzoekt het bestuur van de diocesane NSGV 
dit alsnog en zo spoedig mogelijk te doen. 

 

 

MUZIEK 

 
Evenals in 2009 zal het Toonkunstkoor Dokkum e.o. haar mede-
werking verlenen aan een mis op zondag 13 juni a.s. in de Bonifa-
tiuskapel in Dokkum. 
 
Uitgevoerd zullen worden : 
 
Messe in E van Josef Gabriel Rheinberger 
 
Panis angelicus van Cesar Franck (1822-90)                                                                         
Transcribed by John Rutter 

 
en een nog nader te noemen werk. 
 
Mochten er zangers/zangeressen met ons mee willen zingen op 
deze datum, dan zouden we dat als koor zeker op prijs stellen. Zij 
kunnen dan een aantal repetities (op nadere afspraak) bij kunnen 
wonen. Het koor repeteert op maandagavond. 
 
Opgave hiervoor bij het secretariaat van het Toonkunstkoor:  
Ans Hof-Klomp, tel. 0519 295580 of reinenanshof@kpnmail.nl, of 
Tine Zeijl-de Boer, tel. 0519 293737 of tine.zeijl@home.nl 

http://www.nsgv.nl/
mailto:reinenanshof@kpnmail.nl
mailto:tine.zeijl@home.nl
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Actueel 

 

Op 17 april 2010  vindt in Zwolle een studiedag plaats voor leiders van 
kinderkoren met een christelijke identiteit. De dag wordt georganiseerd 
door het Platform Kinderkoorzang.   
 
De studiedag is bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met zingen-
de kinderen, zoals dirigenten van kinderkoren of -cantorijen, cantores of 
anderen die incidenteel met een groep kinderen werken, of begeleiders. 
Het programma bevat als hoofdonderdelen bijdragen van Carmen Ho-
vestad (Stem/koorvorming met kinderen en podiumpresentatie), Bertie 
Sevenbergen (Repertoire voor kinderkoren) en Catrien Posthumus-
Meijes (Repetitietechniek).  Er zal een boekentafel zijn met een uitge-
breide collectie kinderkoorrepertoire en er is ruimte voor collegiaal over-
leg.  
 
De studiedag vindt plaats in de Jozefkerk, Ministerlaan 203, 8014 XE 
Zwolle. Opening: 10.00 u (ontvangst vanaf 09.30 u), sluiting: 15.00 u. 
Een lunch moet zelf worden meegebracht; koffie, thee e.a. zijn verkrijg-
baar.  
De deelnameprijs is € 15, - Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voor-
keur per e-mail. Dat kan tot uiterlijk 12 april 2010 bij Kerkzang.nl / 
centrum voor de kerkzang: 
 
e-mail:  bureau@kerkzang.nl 
post:   Kerkzang.nl t.a.v. Anje de Heer 
  Koningin Wilhelminalaan 3-5 
  3818 HN Amersfoort 
telefoon:  033 2586484 (dinsdag 09.30-15.30 u) 
 
De studiedag wordt georganiseerd door het Platform Kinderkoorzang, 
een samenwerkingsverband van de KCZB (belangenorganisatie van 
christelijke koren), de NSGV (organisatie voor rooms-katholieke kerk-
muziek) en Kerkzang.nl (centrum voor de kerkzang).  
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TOEKOMSTMUZIEK 

Scenario’s voor de toekomst van de liturgische muziek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiemiddag Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging op zater-
dagmiddag 24 april 2010 
 
In de huidige liturgische praktijk zien we een veelheid aan reper-
toires en daarmee verbonden ‘culturen’. Welke tendensen in deze 
veelheid hebben toekomst? Met andere woorden: hoe klinkt de 
liturgische muziek in 2020? Welke muziek is nodig en adequaat 
voor de liturgie zoals we die over tien jaar zullen vieren? In drie 
lezingen, ieder van een half uur, wordt ingegaan op deze vragen. 
De eerste lezing schetst enkele scenario’s voor de toekomst van de 
liturgische muziek. Vervolgens worden de vragen naar eenheid en 
veelheid en criteria voor adequate liturgische muziek aan de hand 
van twee liedbundelprojecten gethematiseerd. Tussen de lezingen 
in worden enkele composities gepresenteerd (en gezongen) die 
passen bij de thematiek van deze studiemiddag.  
De studiemiddag heeft een internationaal en oecumenisch ka-
rakter. De thematiek sluit aan bij het thema van het congres van 
de Deutscher Musikrat (‘Einheit durch Vielfalt’) dat in oktober 
2010 zal plaatsvinden.  
 
Vanaf 13.30u  Inloop, ontvangst met koffie en thee 
 
14.00u Welkom en introductie van de thematiek  
  Richard Bot, voorzitter van de Nederlandse Sint-
  Gregoriusvereniging 
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14.05u Scenario’s voor de toekomst van de liturgische  
  muziek 
  Martin J.M. Hoondert, bijzonder hoogleraar Muziek 
  en Christendom 
14.35u  Showcase I 
14.50u Eenheid en veelheid / eenheid in veelheid 

Pieter Endedijk, coördinator Liedboek 2012 
15.20u Showcase II 
15.35u  Gotteslob, de eenheidsbundel voor Duitsland 
15.55u  Discussie, afronding 
ca. 16.15u Ontmoeting met drankje en hapje 
 
De studiemiddag vindt plaats in Utrecht, in het gebouw van 
Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66 (ingang Jeruzalemstraat), 
circa 15 minuten lopen vanaf Utrecht CS.  
 
Aanmelding vóór 12 april 2010 bij het landelijke secretariaat van 
de NSGV bij voorkeur per e-mail (info@nsgv.nl) of anders schrif-
telijk (Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht) onder gelijk-
tijdige overmaking van € 15,00 (inclusief koffie, thee, aperitief en 
bladmuziek) op Postbankrekening 437005 ten name van de Ned. 
St-Gregoriusvereniging onder vermelding van ‘Studiedag 2010’. 
Voor meer informatie zie www.nsgv.nl 
 

 

Emmauskoor Groningen 

 
Opgericht: 16 april 1985 

Dirigente/ organiste: mevr. R. Reeze 

Website: Emmaus koor 

 

Op 16 april 2010 is het 25 jaar geleden dat het Emmauskoor van de 

Walfriedparochie te Groningen is opgericht. 

Dit jubileum wordt gevierd met een eucharistieviering met aansluitend 

een receptie in de Emmauskerk te Groningen op 25 april 2010. 

 

 

mailto:info@nsgv.nl
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                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kerkzang.nl      

        centrum voor de kerkzang  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Van 12 tot en met 16 mei a.s. vinden de KERKMUZIEKDAGEN VOOR 

DE JEUGD 2010 plaats. KERKMUZIEKDAGEN VOOR DE JEUGD is een 

jaarlijkse weerkerende activiteit Kerkzang.nl (centrum voor de 

kerkzang). Kinderen en jongeren van 7 tot en met c. 21 jaar komen 

een dag of vier bij elkaar om onder enthousiaste en deskundige 

leiding te zingen en te spelen. Het programma bestaat uit koorre-

petities en spelactiviteiten. Bij de in te studeren muziek gaat het 

om vocale kerkmuziek uit allerlei tijdperken en tradities.   

 

KERKMUZIEKDAGEN VOOR DE JEUGD 2010 vindt plaats in Huize Lo-

reto te Lievelde. De ontvangst is woensdagavond 12 mei en op 

zondag 16 mei wordt het geheel afgesloten door eerst mee te wer-

ken aan een kerkdienst en vervolgens een afsluitend concert te 

geven voor ouders en andere belangstellenden. Op 5 juni a.s. zingt 

het deelnemerskoor vervolgens op de landelijke Liedboekdag.  

De artistieke leiding is in handen van Bert van Kooten, Annemarie 

de Heer en Mirthe van Blitterswijk. Op zaterdag is er ook een spe-

ciale gastdirigent, Catrien Posthumus Meyjes.  

Informatie en deelname: jeugd@kerkzang.nl.  Zie verder: 

www.kerkzang.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeugd@kerkzang.nl
http://www.kerkzang.nl/
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Dringend op zoek naar een organist(e) 
  
Betreft: Parochie o.l.v. visitatie in Hoogeveen. 
Het gemend koor is dringend op zoek naar een organist(e) 
die de vieringen muzikaal kan begeleiden.  

Het gaat in principe om de tweede zondag van de maand (en eventu-
ele feestdagen) 
De repetities vinden plaats op woensdagavond. 
  

Voor info: Gerard Hofmeijer, tel: 0528-785873 of gsm: 06-48781979 
e-mail: drentenier@hotmail.com            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:drentenier@hotmail.com
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Samen zingen.... 
 

U kent allemaal het tv.programma : "Nederland zingt". Met wat 
een enthousiasme wordt daar gezongen! Om jaloers op te worden. 
Maar...zoiets is toch bij onze koren ook mogelijk?! Voorheen wer-
den er dekenale koren-bijeenkomsten gehouden die vaak heel in-
spirerend waren voor de koren en hun weerslag hadden bij de li-
turgievieringen in de parochies. Nieuwe liederen werden ingestu-
deerd en elk koor was daarbij aktief betrokken. Men wisselde van 
gedachten etc. Sinds de nieuwe structuur van de NSGV worden 
deze aktiviteiten aan de samenwerkende parochies over gelaten. 
Dus dichter bij de basis. We hopen dan ook dat de verantwoorde-
lijken binnen de parochiebsturen hier aandacht aan zullen beste-
den zodat er weer bijeenkomsten van de koren plaats gaan vinden. 
En dat kan verfrissend werken bij de koren en de parochies zelf. 
En het bestuur van de DSGV wil daarbij hulp verlenen bij opzet en 
uitvoering van de te houden korenbijeenkomsten. Van harte dus 
aanbevolen! 
  
Past.J.Alferink 

 
 

Uit het hart 
  

  

Marialof 
  
Het zal zo'n 15 tot 20 jaar geleden zijn dat ik werd gevraagd mee te 
zingen in het koortje van het Marialof in de St. Jozefkerk in Gro-
ningen, elke Zondag in de maanden mei en oktober. 
Er werd me niet verteld dat het koor uitsluitend uit 8 mannen be-
stond, maar toen ik voor de eerste keer kwam vond ik het wel een 
leuke uitdaging en zag er de humor wel van in. Reeds na de eerste 
maal was ik opgenomen in hun groep en had het zeer naar de zin. 
Een enkele man zag het niet zo zitten met een vrouw in het koor 
en vertrok. 
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Dierbare herinneringen heb ik nog aan Ome Jan Kroon en Ger 
Gort, die op hun eigen wijze de dienst regelden. 
  
Nu, zovele jaren verder is er nog steeds het Marialof  en ik vind het 
nog heerlijk om te doen! Alvorens de dienst aanvangt om 16.00 
uur zingen we vaak nog een  extraatje zoals het Ave Maria van 
Cuypers enz. 
Wat het Marialof inhoudt ? Allereerst is er de Uitstelling van het 
Allerheiligste, daarna een sacramentslied.Vervolgens bidden we 
een Rozenhoedje en de Litanie van de Heilige Maagd Maria en 
sluiten af met het Magnificat, Tantum Ergo en nog een mooi Ma-
rialied . 
Ieder van U zal ongetwijfeld vroeger op school of in de kerk nog 
een dierbare herinnering hebben aan een bepaald lied, zoals Ge-
benedijd zijt gij, Gekomen is Uw lieve Mei, O reinste der schepse-
len en Wees gegroet o sterre. 
Liederen die niet vaak meer gezongen worden maar gezien de re-
acties in de kerk nog steeds ontroering  teweegbrengen. 
  
En wij als koor, stil van binnen en gesterkt, gaan voldaan weer 
naar huis. 
 
Marthy Schaaphok-Kerstholt  
 

Schola Gregoriana op CD voor Orgelfonds 
R.K. Parochiekerk Assen 

 
De Schola Cantorum Gregoriana Assen o.l.v. Arnold den Teuling 
heeft een cd gemaakt met een keuze uit de Gregoriaanse gezangen 
die de laatste jaren in de liturgie zijn uitgevoerd.   
 
De cd bevat zowel vaste als de per zondag wisselende gezangen. Zij 
zijn gerangschikt in de volgorde van het kerkelijk jaar. Voor de 
afwisseling heeft dirigent en blokfluitist Arnold den Teuling enkele 
korte stukken Gregoriaans op altblokfluit ertussen gevoegd. Er is 
een boekje bij met een toelichting en de gezongen teksten, en een 
aantrekkelijke voorplaat met musicerende engelen.  
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De Schola (opgericht door Gerrit van Osch in 1985) telt ca 12 leden 
en verzorgt 6 tot 7 liturgievieringen per jaar in de parochiekerk 
van de H. Maria Tenhemelopneming te Assen.  Zij treedt inciden-
teel ook elders op. De schola zingt zonder instrumentele begelei-
ding (a capella)  en volgt de hedendaagse wijze van zingen aan de 
hand van handschriften uit de tiende eeuw.  
 
De opnamen zijn in vier sessies in 2009 gemaakt in de laat-
middeleeuwse St. Hippolytuskerk te Middelstum, door Westra-
Media in Leek.  
 
De prijs is 10 euro. Omdat alle productiekosten zijn gesponsord 
gaat de gehele opbrengst naar het Orgelfonds van de R.K. Paro-
chie. Het huidige, vrijwel versleten electronische orgel wordt zo 
spoedig mogelijk vervangen door een klassiek pijporgel.  
 
De cd is tegen contante betaling verkrijgbaar in het Parochiehuis, 
Nassaulaan 3 te Assen, op donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 
tot 16.00 uur verkrijgbaar tegen contante betaling. Het is mogelijk 
de cd te bestellen door overmaken van 11.50 eu op postbankreke-
ning (p)831029 van het R.K. Parochiebestuur te Assen, waarvan 
1.50 eu verzendkosten, onder vermelding “cd schola” en vooral 
ook: uw adres. 
 
Contact: A.J.M. den Teuling, dirigent 
Kennemerland 136 
9405 LM Assen 
Tel: 05892 351861 
E-mail: adenteuling@planet.nl 
De dirigent heeft een website met renaissancemuziek en Gregori-
aans: http://home.planet.nl/~teuli049 
De website van de parochie is: http://www.parochieassen.nl/   
 
 

 

mailto:adenteuling@planet.nl
http://home.planet.nl/~teuli049
http://www.parochieassen.nl/
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Annie Bank Edition 
Postbus 347 
1180 AH Amstelveen 
Tel. 020-4412202 
Email:sales@anniebank.nl 
Op deze websites vindt u allerlei informatie over nieuwe uitgaven en over 
koormuziek. 
www.anniebank.com 
www.koormuzieknet.nl 
www.organmusic.nl 

 
Gezangen voor de liturgie 

 
Nieuwe teksten op oude, bekende, Anglicaanse melodieën. Naast 
de Nederlandse versie is er ook een Friese versie. Tevens zijn bij 
beide cd’s de partituren uitgegeven, voor vierstemmig koor en be-
geleiding. 
De cd’s zijn niet in de winkel verkrijgbaar, maar via de website 
www.verbeekfonds.nl te verkrijgen. 

 
VOORAANKONDIGING 

 
Vicariaat Friesland/Noordoostpolder, regio Noord-Oost 
 
Op zondag 26 september aanstaande zal er een korenmiddag 
worden gehouden in de Dominicuskerk te Leeuwarden bedoeld 
voor de koren uit de regio Noord-Oost van het vicariaat Fries-
land/NOP. Het thema van de middag is: “Met Maria op stap”.  
Deelnemende koren zal worden gevraagd iets uit hun Maria-
repertoire ten gehore te brengen. Ook zullen we  gezamenlijk en-
kele Marialiederen zingen. De middag zal duren van 14.00 uur tot 
ongeveer 17.00 uur. Er zijn voor de koren geen kosten aan ver-

http://www.anniebank.com/
http://www.organmusic.nl/
http://www.verbeekfonds.nl/
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bonden. Binnenkort ontvangen de koren in de regio een uitnodi-
ging met meer informatie.  
 
Reserveer alvast de datum en laat u horen!! 
 

 
Te koop aangeboden: 

 
Pijporgel, gebouwd in 1977 bij Schumacher te Eupen-Malmedy, 
uitgevoerd in notenhout. 
Het klavier bestaat uit 4.5 octaven met drie registers. Het orgel 
ziet er verzorgd en fraai uit en is uitermate geschikt voor een 
zangkoor, continuo of als solo instrument in de kerk. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Drs. H.F.M. van der Pas, arts 
Sluissestraat 26 
4505 AZ Zuidzande 
Tel. 0117-302939 

 
 
 
 
 
 

Cursussen 
 

Nederlands Gregoriaans Festival 

Het Nederlands Gregoriaans Festival biedt een open podium aan alle schola’s 

en koren die zich willen presenteren met gregoriaanse muziek. In Nederland 

wordt veel gregoriaans gezongen. Het festival is de unieke gelegenheid om mee 

te maken hoe veelzijdig en vrolijk deze zang is. Het festival geeft een impuls 

aan de opleving van het gregoriaans in Nederland. Bovendien helpt het gregori-

aans zoekende mensen bij spirituele verdieping.  

In het weekend van 29 en 30 mei 2010 vindt het derde festival plaats in Ra-

venstein. Vrouwen en mannen, solisten en ensembles laten een repertoire zien 
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dat verstilling bewerkt en de vraag naar spirituele verdieping voedt. In concer-

ten en workshops, bij de presentatie van de schola’s en de viering van de litur-

gie blijkt dat het gregoriaans door de tijden heen nog springlevend is en mensen 

diep aanspreekt. 

Informatie: www.gregoriaansfestval.nl Contact: Stichting Nederlands 

Gregoriaans Festival 

Mevrouw M.C.H.Gardeniers-van der Heijden, Nieuwstraat 2, 5863 AZ  

Blitterswijck. 

E-mailadres: secretariaat-gregoriaansfestival@hotmail.com. Tel.nr.: 0478 53 

26 93 

 

 

 
Nieuwe Oriëntatiecursus koordirectie van Keunstwurk 
 

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er dit jaar een nieuwe oriën-

tatiecursus koordirectie voor amateurdirigenten van start is gegaan.  

Meteen in januari 2010 volgt hierop, bij voldoende aanmeldingen, de 

basiscursus 1.  
De basiscursus 1 bestaat uit twaalf lessen van 3 uur waarin u kennis ver-

gaart op het gebied van muziektheorie, praktische solfège, stemvorming 

en dirigeertechniek. Daarnaast dirigeert u tijdens de praktijklessen het 

cursistenkoor. 

Deze basiscursus 1 staat gepland op 12 zaterdagen, namelijk: 

 9, 16, 23 en 30 januari 2010 

 6 en 13 februari 2010 

 6, 13 en 27 maart 2010 

 10, 17 en 24 april 2010 

Locatie:het gebouw van Keunstwurk, Wissedinger 1, 8911 ER Leeuwar-

den. 

Tijden: van 9.30 uur tot 12.30 uur. 

Docenten directie en muziektheoretische vakken zijn: Gerben van der 

Veen en Geke Bruining. 

Docent zang is: Sinje Kiel. 

De kosten voor deze cursus bedragen € 360,-- exclusief cursusmateriaal. 

 

http://www.gregoriaansfestval.nl/
mailto:secretariaat-gregoriaansfestival@hotmail.com
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In het najaar van 2010 zal dan een vervolgcursus basis 2 volgen. 

De basiscursus 2 bestaat uit nog eens 12 lessen van 3 uur waarin de do-

centen uw kennis en vaardigheden van de basiscursus 1 verder uitbreiden 

en verdiepen. Ook het onderdeel repetitietechniek komt nu aan de orde. 

 

Deze cursussen samen bereiden voor op de Meerjarige Dirigenten Op-

leiding. Informatie over de basiscursus 2 en de MDO volgt. 

 

U kunt zich aanmelden (z.s.m.)  

Schriftelijk:Keunstwurk, Postbus 1288, 8900 CG Leeuwarden 

E-mail: g.bruining@keunstwurk.nl 

Aanmeldingen voor de oriëntatiecursus moeten vóór 20 oktober 

2009 binnen zijn, aanmeldingen voor basiscursus 1 uiterlijk 1 de-

cember 2009. 

Na aanmelding krijgt u alle benodigde cursusinformatie toegestuurd met 

daarbij een machtiging tot betaling van het cursusgeld. 

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen of een email 

sturen naar g.bruining@keunstwurk.nl/  

tel. 058-2343462/0517-415933 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kerkzang.nl      

        centrum voor de kerkzang  

 
 
 

 
 

 

mailto:g.bruining@keunstwurk.nl
mailto:g.bruining@keunstwurk.nl/
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Kerkzang.nl (centrum voor de kerkzang) heeft een nieuwe websi-

te. De site is te bereiken via www.kerkzang.nl. Op dit moment zijn 

de belangrijkste onderdelen: Nieuws, De Praktijk, Jeugd en Uit-

gaven. Onder Nieuws is o.a. uitgebreide informatie over kerk-

zang.nl te vinden, inclusief het ‘verre verleden’. Uitgaven bevat de 

catalogus met bij elk van de uitgaven uitgebreide informatie en 

een muziekvoorbeeld. Ook is er een handige zoekhulp te vinden. 

De website zal de komende tijd verder worden uitgebreid.  

Kerkzang.nl (Centrum voor de Kerkzang) richt zich op de onder-

steuning van ieder die betrokken is bij de vocale kerkmuziek, de 

zang van, voor en door de gemeente. De nieuwe website wordt 

daarbij als een belangrijk communicatiemiddel gezien. Kerk-

zang.nl is te bereiken via bureau@kerkzang.nl (Anje de Heer, staf-

functionaris) of secretariaat@kerkzang.nl (Irene Gootjes, secr.).  

  

 

 
 

 

 
 
 

Jubilea 

 

Ameland 
St. Clemenskoor van de parochie H. Clemens 
25 jaar dhr. J.A. Oud 
25 jaar dhr. P.A. Brouwer 
 
Drachten 
Cantemus Redemtori koor van de parochie Goddelijke Verlosser 
40 jaar mw. D.Boersma-Brink 
50 jaar dhr. D. Staal 
 
Erica 

http://www.kerkzang.nl/
mailto:bureau@kerkzang.nl
mailto:secretariaat@kerkzang.nl
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St. Caeciliakoor van de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 
12,5 jaar dhr. E. Vinke 
40 jaar mw. E.T. Maatje-Beukers 
 
Joure 
St. Caeciliakoor van de parochie H. Mattheus 
25 jaar dhr. P. Huitinga 
25 jaar dhr. M. Westhof 
40 jaar mw. M. Hooghiemstra-Dooper 
40 jaar mw. W. Kramer-de Jong 
40 jaar mw. M. Kramer-Landman 
50 jaar dhr. G. Oud 
 
Oosterwolde 
Cantorij  De Heer die wederkomt van de parochie de Heer die weder-
komt 
25 jaar mw. M.C.J. van Burgsteden-Lichtenberg   
 
St. Nicolaasga 
Nicolaaskoor van de parochie H. Nicolaas 
50 jaar dhr. H. Werkman 
 
Winschoten 
Vituskoor van de parochie H. Vitus 
25 jaar dhr. D. Jansen 
35 jaar dhr. A. Steneker 
35 jaar dhr. H. Teuben 
  

 

Johannes/Franciscuskoor, Titus Brandsmaparochie, Leeuwarden. 

 

Tijdens een heel gezellig Cecilia-feest op zaterdag 28 november j.l. had-

den wij als bestuur van het koor, het genoegen om enkele jubilarissen 

met een onderscheiding te mogen vereren.   

Pastor Albert Buter was bereid gevonden om de onderscheiding uit te 

reiken, wat hij met veel plezier en verve heeft gedaan. 

Voor 25 jaar kreeg Mw. S. Terwisscha van Scheltinga de zilveren me-

daille en draagspeld. 

Voor 40 jaar waren er zelfs 4 jubilarissen en wel : Mw. G. Potma-

Bleeker / Mw. D. Stoelinga-Vergnes / Dhr. J. Jongma en Dhr. N. IJpma 
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(jammer genoeg op de avond zelf niet aanwezig), zij kregen de gouden 

medaille en draagspeld. 

Ook waren er nog speciale onderscheidingen in de vorm van een draag-

speld voor 

Mw. M. Copini-Erkamp en D. Tamminga-Teensma voor 50 jaar en Mw. 

A.Kruiper-Postma voor  maar liefs 55 jaar. 

Allen werden door het bestuur natuurlijk nog verblijd met een fraai boe-

ketje. 

 

Al deze mensen hebben zich steeds met niet aflatend enthousiasme inge-

zet voor het verzorgen van de kerkmuziek in heel veel Leeuwarder ker-

ken en ze verdienen het zeker om eens in het zonnetje te worden gezet. 

 

Namens het bestuur van het Johannes/Franciscuskoor. 

Hinke Koelmans 

 

 
 
 
 
 
 

           Donek 
 

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging  -  DoNeK  - Toonkamer 

 

 

Voor informatie over Donek zie onderstaande adressen en telefoonnummers 
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Plompetorengracht 3 3512 CA  Utrecht tel.030-2331010   e-mail: info@nsgv.nl of    

h.muskens@hetnet.nl 

 

Bij het secretariaat van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Groningen-
Leeuwarden komen regelmatig meldingen binnen van vacatures van dirigenten en organisten, 
zowel voor een vast dienstverband als voor tijdelijke waarneming en vervanging bij ziekte of 
langdurige afwezigheid. 
 

Zelden slaagt het bestuur hierin succesvol te bemiddelen omdat zij niet beschikt over de benodig-
de gegevens. 
 
Het bestuur roept daarom 

dirigenten en organisten m/v 

 
op om zich bij het secretariaat van op om zich te melden bij het secretariaat (adres: zie binnenzi j-
de achterpagina van Punctum). 
 

Van hen wordt verwacht dat ze bereid zijn om naast hun reguliere, voor kortere of langere tijd 
repetities en vieringen te leiden en begeleiden, en/of in voorkomende gevallen te vervangen. 

 

 
Wij verzoeken alle koorsecretariaten de volgende gegevens te mailen naar:  
sjoerdruisch@hotmail.com  (onderwerp: nsgv) 
 Parochie: 
 Plaats: 
 Naam koor: 
 Secr: 
 Tel nr. secr. 

 e-mail adres: 

  
 

Mu t a t i e f o r mu l i e r  

 

Parochie: ………………………………te ……………………………... 

 

Naam van het koor: ……………………………………………………. 

 

Soort koor:  
  Gemengd Koor  Dameskoor 

  Herenkoor  Jongerenkoor 

  Kinderkoor  Gregoriaans koor 
  Anders: ……………………………………………. 

 

Aantal leden:  …………………………………………………………… 
 

mailto:h.muskens@hetnet.nl
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Secretariaat of contactpersoon: 

 

Dhr/Mw. …………………………………………………. 

Adres: …………………………………………............ 
 …………………………………………………………… 

Tel. ….…………………E-mail: ………………............. 

 

Dirigent: Dhr/Mw .………………………………………………… 
Adres: ………………………………………….……… 

 ……………………………………………………………. 

Tel. ……………………E-mail: ……………………….. 
 

Organist: Dhr/Mw. …………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………. 

 ……………………………………………………………. 
Tel.……………………E-mail: ……………………….. 

 

Plaats/datum: ............................................................................................ 
 

Handtekening: .......................................................................................... 

 
 

Dit formulier toezenden aan de vertegenwoordiger van uw koorkring in het 

bestuur van de NSGV Groningen-Leeuwarden of – bij vacature – aan de secre-

taris van het bestuur (voor adressen: zie binnenzijde achteromslag Punctum) 
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Samenstelling van het bestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 

in het Bisdom Groningen-Leeuwarden 

 

W.B. Jongma Secretaris, beheer onderscheidingen 

(0561) 61 26 62 Mosheide 14, 8471 VT  Wolvega 

 wjongma@kpnplanet.nl 

 

J. Alferink Diocesane Werkgroep Liturgie, plv. lid Hoofdbestuur 

(0513) 62 74 46  Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden: 

 Drachten e.o., Bergum/Dokkum/Ameland, Vier Samen. 

 Bielzen 45, 8441 AW  Heerenveen 

 alferink-j@hetnet.nl 

 

W.P. Gosens Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden: 

(058) 212 92 43 Franeker e.o., Wytgaard e.o., Leeuwarden,  

 Noordendorpstraat 55, 8922 JJ  Leeuwarden 

 w.gosens@chello.nl 

  

H.H.J.M. Limberger Aanspreekbaar voor de samenwerkingsverbanden: 

(050) 301 39 31 SPNG, Groningen 

 Ceresakker 1, 9781 KJ  Bedum 

    hhjmlimberger@home.nl 

 

A.G. Buter Penningmeester  

(058) 289 40 90 Menaldumerstraat 29, 8913 EW Leeuwarden 

 agbuter@kpnmail.nl 

 

S. Ruisch Eindredactie Punctum 

(050) 318 59 78 Haddingestraat 21H, 9711 KB Groningen 

 sjoerdruisch@hotmail.com 

 

Vacature  voorzitter 

Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverbanden Gaasterland,  

 Sneek e.o., Bolsward e.o., NOP, joure e.o. 

Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverband Kanaalstreek 

Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverband SPOG 

Vacature  vertegenwoordiger samenwerkingsverbandenAssen e.o.,  

 Meppel e.o., Klazienaveen e.o., IBE, Coevorden, Schoonebeek e.o. 

  

 

Secretariaat:  Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het  

   Bisdom Groningen-Leeuwarden 

(050) 406 58 88  Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen 

  l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 

 

Landelijk secretariaat Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging: 

 

Kantoor NSGV: Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht 

(030) 23 31 010 info@nsgv.nl, tel. 030-2331010 

 

Kopij voor Punctum jaargang 23 nummer 2, die zal verschijnen in  september 2010, dient 

uiterlijk eind juli 2010 per post of e-mail bij het redactieadres aanwezig te zijn.  

Voor het redactieadres: zie het colofon op de binnenzijde van de voorpagina. 

De eindredactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

mailto:wjongma@kpnplanet.nl
mailto:alferink-j@hetnet.nl
mailto:agbuter@
mailto:sjoerdruisch@hotmail.com
mailto:info@nsgv.nl
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Breng mij over grenzen 

 

Liedbundel voor jongeren 

 

Deze liedbundel was de landelijke bundel voor de Wereldjongerendagen in 

Sydney. 

Ze bevat zowel 152 gezangen die geschikt zijn voor liturgische vieringen als 

voor andere samenkomsten. 

Prijs: € 6,--. 

 

Uitgave: Landelijke Kerngroep voor de wereldjongerendagen in Sydney 

2008. 

Besteladres: Code-X Music, postbus 101, 4100 AC Culemborg 

 

 
 

 

©NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden, april 2010  

                                                

 


