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WOORD VAN DE REDACTIE 
Op het moment dat ik dit schrijf zit de Zomervakantie er bijna weer op, nog een kleine week te gaan. Wij 
zijn met ons gezin naar het prachtige Limburg geweest. Even een week erop uit. We hebben vele 
activiteiten ondernomen, waaronder een dagje Maastricht (Bonnefantenmuseum, de Sint Servaasbasiliek, 
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek en nog veel meer), een dagje Roermond (Sint 
Christoffelkathedraal, de Munsterkerk, maar ook vele winkels in het outletcenter) en een dagje Efteling. 
Voor elk wat wils. We kunnen er weer tegenaan, nu zo langzamerhand toch weer wat meer activiteiten 
opstarten. Ik heb zin in een nieuw koorseizoen.  
 
In de afgelopen 2 jaren is het bestuur van de SGGL druk bezig geweest met 
het inventariseren van muziek voor een muziekarchief in ons eigen bisdom. 
We hebben van het Bisdom Rotterdam heel veel muziek gekregen, maar ook 
vanuit andere geledingen. Heel veel dank hiervoor. Al deze muziek heeft nu 
een plaatsje gekregen in het Bisdomhuis, 2e etage. Nog 1 dag aan de slag en 
dan is het archief ingericht. Hoe we dit archief voor u gaan ontsluiten, 
daarover leest u meer in de volgende Punctum. We hopen dat het archief 
voor u een welkome aanvulling is om uw koorrepertoire uit te breiden.  
 
Ik wens u een fijn nieuw koorseizoen toe, waarbij ik van harte hoop dat 
Corona bij ons allen ver buiten de deur blijft.  
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum 
 
In september en oktober organiseren wij 2 prachtige dagen vol muziek, als Corona het toelaat. Elders in 
deze editie meer informatie. 
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ORGANISTENDAG OP ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021 
 
Op zaterdag 18 september 2021 zal in de Franciscuskerk te Wolvega de jaarlijkse organistendag voor de 
organisten van het bisdom Groningen-Leeuwarden weer gehouden worden. Thema dit jaar is 'Roomsch 
begeleiden’ vanuit diverse perspectieven waarbij ook het mooie Atterton-orgel dat in 2019 in deze kerk 
geplaatst werd veel aandacht zal krijgen. Het belooft een prachtige muzikale dag te worden en u bent van 
harte uitgenodigd! 
In bijlage 1 bij deze Punctum vindt u alle informatie voor deze prachtige dag.  
 
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.  

KERKMUZIEKDAG OP ZATERDAG 9 OKTOBER 2021 IN DE SINT FRANCISCUSKERK TE 
FRANEKER  
 
Op zaterdag 9 oktober 2021 zal in de Franciscuskerk in Franeker (Godsacker 11) door de SGGL (Diocesane 
commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd 
worden rondom Liederen voor de Advent en Kerst. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. 
Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Ook deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, 
wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een 
aantal koorleden, of alleen, naar Franeker te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren 
en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de 
bestuursleden van de SGGL verzorgd. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom 
op onze workshopdag. 
Nadere informatie over deze dag en hoe zich u kunt aanmelden vindt u in bijlage 2 bij deze Punctum.  
 
We hopen u tijdens deze dag weer te mogen ontmoeten. 

P.U.K. 
Zo langzamerhand zullen de meesten van u wel een mobiele telefoon hebben. Een prachtig apparaat wat 
vroeger wat klein in de hand lag maar tegenwoordig een aardige omvang begint te krijgen. Maar ja, wat wil 
je, de eerste telefoons waren bedoeld om mee te BELLEN en wie dat nu tegenwoordig nog? Er zijn nogal 
wat alternatieven bij gekomen: SMS (mocht u het niet weten, het is de afkorting van Short Message 
Service), Email, Whatsapp, tenminste dat zijn de communicatiekanalen die ik gebruik. De mobiele telefoon 
is al lang geen telefoon meer, eerder een draagbare televisie, muziekbox, zoekmachine, dus eigenlijk meer 
een computer. Als ik om mij heen kijk dan moet het een fantastisch apparaat zijn: de hele gebruikerswereld 
loopt er letterlijk mee weg, heeft blijkbaar geen oog meer voor wat er om hem of haar heen gebeurt. 
Verslavend? Nou, behoorlijk, maar natuurlijk ook een zekere zegen. Om het apparaat te beschermen tegen 
gebruik door anderen is de toegang vaak geregeld middels de invoer van een pincode, gezichtsherkenning 
of vingerafdruk.  
Vlak voor mijn vakantie kochten mijn vrouw en ik een nieuwe. Eentje met 4G-snelheid en een grotere 
geheugenopslag. Aanleiding was de lage versie van het besturingssysteem waardoor bepaalde apps (als u 
begrijpt hoe zoiets werkt) niet meer bijgewerkt konden worden. Na het overzetten van de nodige 
opgeslagen gegevens van de oude naar de nieuwe telefoon togen wij naar ons vakantieadres. Na twee 
dagen gebeurde er bij mij iets merkwaardigs. Liet mijn geheugen mij in de steek? Zaten de cijfers van de 
toegangs-pincode op een andere plek? Ik wist het niet meer maar na 3 pogingen om met de pincode mijn 
toestel te openen ging de boel semi-definitief op slot en stuitte ik op het meegeleverde redmiddel: de PUK-
code (Personal Unblocking Key, zo, weet u dat ook weer). Ik weet niet of ú die bij u heeft maar die heb ík 
niet op zak. Er zat niets anders op dan een rondje huiswaarts te rijden om de o zo belangrijke cijferreeks op 



 

4 
 

te halen en in te voeren. Hè, gelukkig, de wereld ging weer voor mij open, een zucht van 
verlichting, ik kon mijn telefoon wel zoenen!  
Op de terugweg trof mij een vreemde vergelijking. Kon ik in mijn vakantie niet zonder telefoon, 

zoekmachine, muziekvriend? Is het een ding geworden dat ik altijd bij mij wil hebben, als een soort van 
tochtgenoot, een steun en toeverlaat in penibele of andere situaties die zich onverwacht voordoen? Is het 
ding tot ‘persoon’, tot ‘vriend’ geworden? Ik schrok van mijzelf! Ik vroeg mij plots af waar God dan blijft. Is 
mijn vertrouwen op hulp, troost, die hand boven mijn hoofd overgegaan naar de satellieten boven mijn 
hoofd? Een verkeerde vergelijking? Appels en peren? Voor vele zaken is de ontwikkeling van elektronica en 
de digitale wereld een zegen. Kunnen we ons nog een andere wereld voorstellen?  
Mocht het nodig of gewenst zijn dan adviseer ik toch nog eens de toegangscode voor God in te voeren. U 
heeft er geen apparaat voor nog of u moet uw handen als zodanig daarvoor zien. Weet u de code nog?: 2 x 
5? 
15-08-2021, Jos Manshande (oud-bestuurslid NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
 
 

Zingen in de Noordoostpolder 
Ervaringen en gedachten bij kerkmuziek in de coronatijd 

Op 19 maart 2020, het hoogfeest van St.-Jozef, werd de laatste publieke viering gehouden in de St. 
Michaëlkerk van Emmeloord. En daarmee de laatste in de Emmaüsparochie van de Noordoostpolder. 
Vanwege de uitgebroken pandemie was het niet meer verantwoord om samen te komen voor de liturgie. 
Zoals in heel Nederland gingen ook de deuren van de 5 kerken in de Emmaüsparochie dicht. De repetities 
van de kerkkoren stopten evenals kun reguliere bijdrage aan de vieringen. De samenzang verstomde. 
Niemand wist toen voor hoe lang. Zo lang zou het toch niet duren..?    
 
Interdiocesane samenwerking 
Aan het begin, in de Goede Week, hebben we in de Emmaüsparochie nog geprobeerd om een aangepast 
programma aan te bieden. Buiten op de kerkpleinen. Maar door het samenscholingsverbod was dit niet 
uitvoerbaar. En hoe kon je je de parochianen toch liturgische vieringen aanbieden? Géén van de kerken had 
de faciliteiten voor een livestream. De Noordoostpolder ligt aan het voeteneinde van ons bisdom. Slechts 
de A6 bij Lemmer verbindt ons geografisch gezien met het 
eigen bisdom Groningen-Leeuwarden. De Emmaüsparochie 
van de Noordoostpolder wordt omsloten door het 
Aartsbisdom Utrecht: in het noorden de Christoffelparochie 
van Steenwijkerland, in het oosten door de Thomas a 
Kempisparochie van Zwolle en Kampen en in het zuiden 
door de Norbertusparochie van Oostelijk-Flevoland. Die 
drie parochies, met 16 kerken, worden door één pastoraal 
team bediend onder leiding van pastoor Ton Huitink. Vanaf 
het begin van de eerste lockdown is men hier begonnen 
met live-streamvieringen. Op zon- en weekdagen zou 
vanuit de Basiliek van O.L. Vrouwe ten Hemelopneming 
(‘De Peperbus’) een viering worden uitgezonden via Facebook. Deze was bedoeld voor de drie parochies. In 
overleg met pastoor Huitink heb ik besloten om mij, samen met de parochianen van de Emmaüsparochie, 
virtueel bij zijn parochies aan te sluiten. De parochianen van mijn eigen parochie zouden op de hoogte 
worden gesteld van het aanbod. Via Facebook, het parochieblad en e-mails werden ze hiervan op de 
hoogte gesteld. Zelf zou ik meerdere keren per week naar Zwolle afreizen om, in toerbeurt met de andere 
priesters van de parochie(s), de Eucharistie te verzorgen. Vanaf het begin was de liturgisch zang goed 
geregeld. Op Zon- en Feestdagen werd deze verzorgd door enkele cantores van het basiliek ‘Onser Liver 
Vrowen Sengers’ o.l.v. de heer Keilholz, organist-dirigent van de Zwolse basiliek. Ik had het op mij genomen 
om voor iedere zondag een liturgie te maken. In overleg met de organist-dirigent plaatste ik daarin ook de 
liederen in. De liturgieën waren via de verschillende parochiewebsites te downloaden. Zodoende had men 
thuis de teksten van de liturgie en kon men meezingen. Want thuis was dat natuurlijk geen probleem.         
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De lof Gods klinkt weer 
Vanaf Sacramentsdag was het weer mogelijk om publieke vieringen te houden. Maandenlang 

waren er in de Emmaüsparochie geen vieringen geweest. Om een en ander in de gevraagde protocollen 
samen te brengen was tijd nodig. En daarom zijn we op zondag 6 juli begonnen met de herstart van de 
vieringen. Gelijk met een bijzondere, want het zou de afscheidsviering worden voor pastoraal-werkster 
Magda Schilder. In de coronatijd had zij haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Gelukkig konden we in 
een grote tent samen komen. Enkele koorleden uit de geloofsgemeenschap van de H. Ireneüs zongen. Maar 
vreemd was het wel. Luisteren naar muziek en zelf niet meezingen. Met de herstart van de vieringen klonk 
ook de lofzang in de liturgie gelukkig weer. Het is onder andere binnen de H. Ireneüsgeloofsgemeenschap 
dat de liturgische muziek, binnen alle gegeven beperkingen, mooi is opgepakt. Onder bezielende leiding 
van dirigent Jan Schleper werd telkens met enkele zangers in de liturgie gezongen. De ene zondag in Ens, de 
andere zondag in Marknesse. Ook binnen de geloofsgemeenschap van de H. Geest (Tollebeek, Espel en 
Nagele) is onder leiding van 2 zangers van het parochiekoor de muzikale invulling van de liturgie weer 
opgepakt. In afwisseling met zangers van Cantabile. Binnen de kleine gemeenschap van de Goede Herder 
(Bant, Creil en Rutten) was de koorzang al kwetsbaar. Daar heeft men ervoor gekozen om alleen 
orgelmuziek te laten klinken. In overleg met de voorganger zochten de organisten daar de muziek uit. 
Daarvan spelen zij dan enkele coupletten. Sommige organisten spelen ook stukken uit de orgelliteratuur.     
 
Waar de mis is, is een liturgieboekje 
Binnen de kerken van de Emmaüsparochie wordt de meest recente GvL 
gebruikt. Er zijn geen zondagsmisaaltjes van Gooi & Sticht of Berne-
Heeswijk. Alleen bij bijzondere gelegenheden en op de hoge feesten 
worden aparte liturgieboekjes gemaakt. Maar gedurende de coronatijd 
ben ik begonnen om (meestal) een eenvoudig liturgieblad te maken. En 
zo ontstond de gewoonte dat waar ik kwam voor de Eucharistieviering 
er altijd een liturgieblad of liturgieboekje werd uitgedeeld. Daarin 
kunnen de parochianen zien welke muziek er wordt gezongen of welk 
orgelspel er wordt gespeeld. Ook staan er de lezingen in, die men 
anders alleen hoorde, en liturgische teksten. Zo is vaak de Kyrielitanie 
uit het boek ‘Verbum Domini’ erin opgenomen. Zeker wanneer er geen 
cantores zijn die een ‘Heer, ontferm U’, of ‘ontfermingsgezang’ zingen 
is het fijn om niet steeds terug te hoeven vallen op de gewone 
schuldbelijdenis en drievoudig gesproken Kyrie. Gedurende de week 
ontvang ik de liedkeuze van de kerk waarin ik dat weekend voor ga. 
Wanneer een organist een stuk uit de orgelliteratuur speelt neem ik 
hier de titel en componist van op. Interessant is het om te merken dat 
sommige parochianen hier ook echt een mening over hebben. 
Orgelstukken van Bach en componisten uit de romantiek vallen altijd in de smaak. Maar er hebben in 
Emmeloord ook stukken van Hendrik Andriessen en Arvo Pärt geklonken. Schitterende muziek, maar voor 
de wat meer romantische, katholieke oren wel even wennen.      
 
De zang in Emmeloord 
Vlak voor de lockdown hebben we in Emmeloord afscheid genomen van het gemengd koor ‘Sint Caecilia’. 
Door een diversiteit aan redenen, waaronder vergrijzing en een steeds moeilijker wordende bemensing van 
taken, heeft het koor besloten om te stoppen. Het koor ‘Ever Young’ en het Dameskoor zijn de 2 koren die 
aan de St. Michaëlkerk zijn verbonden. Helaas was het niet mogelijk om vanuit deze koren cantores in te 
schakelen. Wel waren de organisten Klaas Woudstra en Evert-Jan de Graaf bereid om te blijven spelen. 
Zowel op zaterdagavond als op zondagmorgen is er een viering. Meestal een eucharistieviering. In gewone 
tijden was er op zaterdagavond altijd samenzang en voorzang, die door ondergetekende werd geleid. Op 
zondag zong er meestal een koor. En wanneer dat er niet was werd het ritme van de zaterdag gevolgd. 
Omdat er in Emmeloord geen cantores beschikbaar waren, en ik in de liturgie niet alleen orgelmuziek wilde 
hebben, heb ik ervoor gekozen om koormuziek af te spelen. In normale tijden ben ik daar geen voorstander 
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van. In de liturgie proberen we God namelijk te eren met echte zaken. Zo zijn er echte kaarsen en 
echte bloemen. En de muziek maken we zelf. Met onze stem of op onze instrumenten. Maar het 
waren geen normale tijden waarin we verzeild waren geraakt. Op zaterdagavond werden de vaste 

misdelen gesproken. Op zondag kwamen die uit missen van Italiaanse, Spaanse of Vlaamse polyfonisten, 
van Mozart, Andriessen, Strategier, MacMillan, Mozart of Haydn. Hierbij maakte ik altijd een keuze tussen 
het ‘Kyrie’ en het ‘Gloria’. Als het ene werd afgespeeld dan werd het andere gesproken. Het ‘Heilig’ werd 
altijd gesproken. Zodoende was er altijd een extra vorm van participatie voor de kerkgangers. Belangrijk nu 
er geen samenzang mogelijk is. Tussen de 1e en 2e lezing werd de antwoordpsalm gelezen of afgespeeld. In 
dat laatste geval maakte ik dankbaar gebruik van de cd-serie ‘U zoekt mijn hart’. Hierop is een groot deel 
van de psalmen van de GvL te vinden. Bij de wisselende gezangen van de mis probeerde ik tenminste één of 
twee bekende liederen te laten klinken. Meestal uit het vertrouwde Nederlandstalige 
kerkmuziekrepertorium. Daarin bood de situatie echter ook de mogelijk om minder gezongen liederen van 
Huub Oosterhuis en de protestantse componist Willem Vogel te laten klinken.     
   
Verzoeknummers 
De vrije hand hebben in het uitzoeken van muziek is heerlijk, maar ook gevaarlijk. De één vindt een 
klassieke, Latijnse mis heerlijk. Het liefst het ordinarium én het proprium. Maar weer een ander gruwt 
ervan.  Hij of zij vindt haar geloofsbeleving in de gelaagde taal van de Werkroep Volkstaalliturgie. Eenieder 
heeft zijn voorkeuren. ‘Over smaak valt niet te twisten’ zal ik maar zeggen. Daarin verschil ik niet veel van 
de gemiddelde gelovige. En hoewel ik probeerde het kerkmuzikaal programma zo gevarieerd mogelijk te 
maken bestond zij ook uit bewuste keuzen. Het ene lied niet, het andere wel. Op zich kwamen er 
complimenten over de manier waarop het muzikaal probleem in de liturgie werd opgelost. Maar ergens in 
mijn achterhoofd vroeg ik mij af ´wat zouden de aanwezigen willen horen?’ Inspiratie vond ik bij het 
radioprogramma ‘De Muzikale Fruitmand’. Aan het eind van de een aantal vieringen deed ik onder de 
parochianen een oproep. En op de vraag: ‘welk geestelijk lied is u dierbaar en zou u in de liturgie willen 
horen’ kwamen verschillende reacties. Men had er goed over nagedacht. Soms waren het zeer oude liedjes 
die men nog had gezongen bij het jongerenkoor. Een andere parochiaan stelde liederen voor uit de 
Opwekkingsbundel. De parochianen die reageerden met hun ‘verzoeknummers’ lieten mij de vrijheid om 
hun verzoek ook daadwerkelijk af te spelen. Maar gelukkig waren het allemaal passende liederen. 
Gaandeweg de tijd zijn de liederen door mij geprogrammeerd. Soms als offerandelied, tijdens de communie 
of als slotzang. En de inzenders kregen van mij op voorhand een mailtje zodat hij of zij wist dat het lied te 
horen zou zijn. Voor de parochianen was het een leuk initiatief. Maar als pastoor bracht het mij nog iets 
anders. Het gaf mij namelijk een kijkje in de spiritualiteit en het geloofsleven van enkele parochianen. Door 
hun muziekkeuze gaven zij mij een kijkje in hun gelovig hart.    
 
Uit volle borst 
Gaandeweg zijn wij in de herfst van 2021 aangekomen. Gelukkig laat de situatie rondom het coronavirus 
het toe dat we met minder beperkingen kunnen vieren in onze kerken. Binnen mijn eigen parochie, maar in 
heel ons bisdom, hebben velen zich in de afgelopen periode ingezet om de zang daarin zo snel mogelijk 
weer te laten klinken. Maar een gemis blijft toch de samenzang. Zachtjes hoor ik soms de parochianen mee 
neuriën of zachtjes meezingen met cantor, cantorij of cd. Hopelijk kunnen we, wanneer u deze Punctum 
leest, weer uit volle borst zingen. Want wat we al eeuwen roepen is écht waar ‘wie zingt; bidt dubbel’.   
Pastoor Victor Maagd (bisschoppelijk gedelegeerde bestuur SGGL) 
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Nieuw orgel voor Willibrorduskerk Beilen 
 
In juli 2021 werd in de Willibrorduskerk te Beilen een nieuw orgel geplaatst. De parochie was al een tijdje 
op zoek naar een vervanging voor het Vermeulenorgel en vond uiteindelijk een geschikt instrument in de 
gesloten Sint Clemenskerk van Waalwijk. 
 
De Willibrorduskerk is een van oorsprong gereformeerde kerk uit omstreeks 1847. De kerk is daarna in 
1883 en 1923 vergroot en verbouwd. De gereformeerde gemeente maakte sinds 1909 gebruik van een 
orgel van de firma Dekker uit Goes, een éénklaviers instrument van 8 stemmen dat zich op de galerij boven 
de ingang bevond. Bij de verkoop van de kerk aan de Roomskatholieken in 1957 was dit orgel inbegrepen.   
Rond 1969 werd dit orgel vervangen door 
een tweedehands orgel van de firma Jos. 
Vermeulen. Dit orgel, afkomstig uit de kerk 
van Espel, kwam op een sokkel te staan in 
het transept, de nieuwe plaats van het 
zangkoor. Ook dit orgel was een éénklaviers 
instrument. Vrijwel alle registers waren 
verdeeld in bas/diskant, de Quint 2 2/3 was 
alleen in de diskant aanwezig. Het 
instrument van Dekker werd in delen 
verkocht.  
Het Vermeulenorgel werd in 2007 nog 
uitgebreid gereviseerd, maar de geringe 
gebruiksmogelijkheden van dit 
éénklaviersinstrument bleven toch de wens 
in leven houden ooit een tweeklaviers 
pijporgel te kunnen aanschaffen.  
 
                  Beilen-Vermeulenorgel 1968-2020 

En in 2020 deed zich die kans aan. In Waalwijk kwam een tweeklaviers orgel beschikbaar, het 
Verschuerenorgel van de Clemenskerk. Oorspronkelijk gebouwd voor de Heilige Geestkerk in Den Bosch 
(1968), in 1995 overgeplaatst naar de H. Bernadettekerk in Waalwijk, in 2000 wederom verplaatst binnen 
Waalwijk naar de Clemenskerk en daar functionerend als koororgel.  
Het is een zogenaamd ‘unit’ orgel, bestaande uit de stamregisters: Bourdon 16'-8'-4'-2', Prestant 8'-4'-2', 
Gemshoorn 4'-2', Kwint 2 2/3'-1 1/3' en Terts 1 3/5' (vanaf c'). 
Het werd geplaatst op de plaats van het oude Vermeulenorgel, op een nieuw gemaakt orgelbalkon. Tevens 
werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het transept de vloer wat te verhogen, zodat het koor nu 
op dezelfde hoogte staat als het liturgisch centrum. De speeltafel, die oorspronkelijk in het orgel verwerkt 
zat aan de zijkant, is nu los op de vloer van de kerk geplaatst. 
Vanuit de pijpen is volgens het unit-systeem de volgende dispositie samengesteld: 
Manuaal 1: Bourdon 16’, Prestant 8’, Roerfluit 8’, Octaaf 4’, Gemshoorn 4’, Kwint 2 2/3’, Octaaf 2’, 
Woudfluit 2’, Sesquialter II discant 
Manuaal 2: Bourdon 8’, Prestant 4’, Gedektfluit 4’, Gemshoorn 2’, Terts 1 3/5’, Kwint 1 1/3’, Nachthoorn 1’ 
Pedaal: Subbas 16’, Octaaf 8’, Bourdon 8’, Koraal 4’, Gemshoorn 4’, Vlakfluit 2’, Ruispijp II 
Geen koppels, manuaalomvang C-g’’’, pedaal C-f’, Piano-voetpiston. Elektrische tractuur 
In september 2021 zal het orgel worden ingewijd. 
 
Foto’s en bronnen: Wim Boer, Website Willibrorduskerk Beilen, www.hetorgel.nl, RTV Drenthe, 
www.orgelsindrenthe.nl 
 
 
 

http://www.orgelsindrenthe.nl/
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Nieuws van de Koren 

Sint Franciscus Dameskoor in Bolsward neemt afscheid van 2 koorleden 

Afscheidswoorden bij het verlaten van twee koorleden van het Franciscuskoor van de Zalige Titus 
Brandsmaparochie te Bolsward 
 
Beste Maria Heins en Marieke Fiselier, 
Vanavond valt mij de eer te beurt om jullie beiden te mogen toespreken. 
Ik mag jullie toespreken omdat jullie onlangs hebben aangegeven te gaan stoppen met het zingen bij ons 
Franciscuskoor. Een woordje van dank is dan zeker op zijn plaats. 
Twee sopranen van het Sint Franciscus Dameskoor en automatisch ook van het gemengde Dames- en 
Herenkoor gaan het koor verlaten. 
Dat stoppen bij het koor is voor jullie geen eenvoudige beslissing geweest, want jullie hielden en houden 
nog steeds van zingen doch door afname van jullie mobiliteit en mede doordat we ons momenteel in 
coronatijd bevinden is stoppen nu het enige en juiste besluit, hoe verdrietig en pijnlijk ook.  Want afscheid 
nemen is immers ook loslaten. Zingen in een koor is naast een sociale bezigheid ook een ademsport 
waardoor je heilzaamheid en verbinding ervaart. 
Terugkijkend op al die jaren dat jullie hebben gezongen, Maria zelfs meer dan 50 jaar, en Marieke 32 jaar, is 
er veel gebeurd in de kerk en daarmee ook in vele koren. Ontkerkelijking en vergrijzing heeft o.a. ertoe 
bijgedragen dat er geen nieuwe ledenaanwas is van koorleden en dat is natuurlijk jammer en zorgelijk voor 
de toekomst. Ook denk ik vanavond bij jullie afscheid aan al die leden die in het verleden samen met jullie 
mede het koor hebben gevormd. Daarbij denk ik speciaal aan ons koorlid Annie Galema die ons vorig jaar 
door de dood is ontvallen. 
Dank jullie wel Maria en Marieke voor de fijne samenwerking gedurende al die jaren mede namens ons 
allen en mede namens de parochiegemeenschap. Jullie tomeloze inzet, daar hebben we van genoten. 
Samen hebben we ervoor gezorgd dat ons kerkkoor een koor is waar we met elkaar trots op mogen zijn.  
Samen zijn wij het Sint Franciscuskoor. Ter ere Gods zingen wij graag. Eenieder zingt hier in zijn eigen toon. 
De ene hoog en de andere laag. 
We gaan jullie missen, maar we gaan ook vol goede moed door, proberen onze profetische taak in ons 
leven te volbrengen: God de hoogste plaats geven en elkaars bondgenoot zijn. 
Het moge jullie beiden goed gaan. Tot ziens. 

Nogmaals dank jullie wel. 
Koos IJdema, namens het ad interim koorbestuur. 
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Aan Maria Heins werd vervolgens door Koos IJdema de oorkonde met de daarbij behorende 
versierselen (jaartalinsigne van de eremedaille in goud) van de NSGV, Organisatie voor RK 
kerkmuziek, overhandigd voor meer dan 50 jaar trouwe inzet voor de muziek ten dienste van de 

liturgie. 
Voor de afscheidnemende dames Heins en Fiselier was er ook een mooie boeket bloemen.  
Helaas kon er vanwege de coronamaatregelen niet worden gezongen voor de vertrekkende dames. 
Bolsward, 14 juli 2021 
 

Uit de “Oude Doos” 
Van het RK Archief- en Documentatiecentrum in Bolsward mocht de SGGL oude jaargangen (1949/1950-
1964) van het blad Zingende Kerk (Maandblad voor Kerkzangers) in ontvangst nemen. Daar zijn we hen zeer 
erkentelijk voor. De jaargangen zullen in ons archief een mooi plaatsje krijgen. In de komende edities van 
de Punctum zullen wij zo nu en dan wat artikelen plaatsen die in dit maandblad stonden en betrekking 
hebben op locaties in ons Bisdom. 
Hieronder de eerste, 1e jaargang van 
1950, nr. 4 van april.  
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EUCHARISTIEVIERINGEN VIA DE KRO IN 2021 
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO. 
Op de volgende data vanuit de Gerardus Majella kerk te Barger-Oosterveld (Emmen): 
5 september (23e zondag door het jaar).  
 
Op de volgende data vanuit de Sint Martinuskerk te Sneek: 
21 november (Christus Koning). 

 
 

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. 

JUBILARISSEN 
Ook in deze periode is er gelukkig een jubilaris. Van harte gefeliciteerd.  
En dat we ondanks Corona toch de Gods Lofzang gaande proberen te houden.  
 
Parochie Z. Titus Brandsma  
Geloofsgemeenschap H. Franciscus van Assisi te Bolsward 
St. Franciscus Dameskoor 
50 jaar, mw. M.I. Heins 

 
Parochie HH. Petrus en Paulus  
Geloofsgemeenschap H. Geest te Heerenveen 
St. Caecilakoor 
25 jaar mw. M.J. Carrington-Ramaekers 

12½ jaar mw. G.C.M. Bemelaar-Wit 

NIEUW ERETEKEN NSGV, DE SCULPTUUR, AL MEERDERE KEREN UITGEREIKT 
De nieuwe sculptuur van de NSGV is inmiddels 'ontdekt' door onze RK-koren en al 
een aantal keren uitgereikt aan koren en individuele personen. De sculptuur is 
van transparant plexiglas, 20 cm. hoog, 2 cm. dik en met de afbeelding van een 
oor waarachter geluidsgolven zichtbaar zijn; oor en geluidsgolven zijn uitgefreesd. 
De afbeelding in de sculptuur verwijst naar het oor van paus Gregorius de Grote, 
die, zoals de legende ons heeft overgeleverd, door een duif de gregoriaanse 
melodieën in zijn oor kreeg ingefluisterd. Ontwerpster Marijke Kamsma is ook 
verantwoordelijk voor de huisstijl van de NSGV, waarin naast het oor en de 
geluidsgolven ook de duif prominent is afgebeeld. 

 
De sculptuur is positief ontvangen door de koren; wie de sculptuur zag of zelf 
uitgereikt kreeg(!) was enthousiast over het prachtige ontwerp. De sculptuur kan 
worden uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of 
koorleden met grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden 
gegraveerd. 
 
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een 
(bereikt) aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi  
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cadeau en een blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van  
waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid. 
Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost € 11,50. Aanvragen kan via het 
aanvraagformulier op https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen.  
 
 

ONDERSCHEIDING VOOR LEDEN VAN KINDERKOREN 
Zijn er kinderen die vijf jaar (of langer) lid zijn van het kinderkoor? Of afscheid nemen na 
vijf jaar van het koor? Dan heeft de SGGL daar een mooie onderscheiding voor. 

Aan het kind kan een gouden speld (verguld zilver) worden uitgereikt als blijk van 
waardering voor zoveel inzet en enthousiasme én voor hen die blijven als stimulans om 
door te gaan. Kinderen vinden het geweldig om met een dergelijke onderscheiding in het 
zonnetje te worden gezet! 

https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen 
 

SGGL EN ACTUELE CONTACTGEGEVENS KOREN, CONTACTPERSONEN, DIRIGENTEN 
EN INSTRUMENTALISTEN  
Om SGGL-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 permanent aan 
het actualiseren. Heeft u een wijziging door te geven, mail dit dan naar: orgelspel@hotmail.com, 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 SGGL-bestuur en het Bisdom-
secretariaat en benutten we alleen voor SGGL-zaken.  
 
Zeer bedankt voor uw aller medewerking! 
Ulbe Tjallingii, SGGL bestuur  

 
 

FACEBOOK 
Wij hebben een eigen facebookpagina voor de SGGL. 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!  

HEEFT UW PAROCHIE EEN MUZIKALE ACTIVITEIT? MELD HET ONS!  
Het komt voor dat plaatselijke initiatieven als studiedagen, workshops, cursussen e.d. worden georganiseerd. 
De SGGL 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 SGGL-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 SGGL, telefoon 050-406 
58 88, e-mail l.winter@bisdomgl.nl 

 
 
 

https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
mailto:orgelspel@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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GREGORIUSBLAD 

Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws, achtergrondinformatie, opinies, 
muziekbesprekingen, interviews, historische artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan 
hedendaagse liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de 
verschillende kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor 
jongeren en kinderen, gregoriaans. Tweemaal per jaar ontvangen de abonnees een 
muziekbijlage (van 32 bladzijden) met daarin bladmuziek van nieuwe liturgische 
composities! 

Het Gregoriusblad richt zich op kerkmusici, pastores, liturgisten en allen die op de 
hoogte willen blijven van recente ontwikkelingen in de liturgische muziek. Het 
Gregoriusblad is een uitgave van Gooi & Sticht in samenwerking met de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Bezoek ook eens de website van het 
Gregoriusblad, u kunt daar extra materiaal vinden, audio-muziekvoorbeelden en de 
besproken orgels beluisteren. 

Voor informatie, abonnementen én losse nummers van het Gregoriusblad en Muziekbijlagen: 
NSGV abonnementen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam 
Telefoon: 010-2815171 en E-mail: gregoriusblad@gmail.com 

Van harte aanbevolen voor iedereen die betrokken is bij en op de hoogte wil blijven van alle recente 
ontwikkelingen in de liturgische muziek.  

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

Loek van der Heide, Harlingen => cantor 06-43023468/loekgeart@gmail.com 

Wil Jongma, Wolvega => dirigent, cantor 0561-612662/ wjongma@kpnplanet.nl 

Trevor Mooijman, Veendam => dirigent, organist 0598-717193/ mooijman.trevor@gmail.com 

Dhr. G. Straatman, Groningen => dirigent 050-3114009/c.a.v.straatman@gmail.com 

Dirk de Vries, Sint Annaparochie => dirigent, organist, 
cantor (beschikbaar op woensdagavond) 

0518-401686/ 

muziekschool durkdevries@gmail.com 

Ulbe Tjallingii, Oosterbierum => dirigent, organist, cantor 06-14859557/orgelspel@hotmail.com  

Website: huisderschonekunsten.nl 

http://www.nsgv.nl/index.php/gregoriusblad
mailto:orgelspel@hotmail.com
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DOCUMENTATIE NEDERLANDS- EN LATIJNSTALIGE KERKMUZIEK  
ontwikkeld door de NSGV 
✓  LITURGISCH REPERTOIRE OPSPOREN VOOR ELK TYPE 
 LITURGIEVIERING  
✓  NEDERLANDS, LATIJN(!) EN ANDERE TALEN  
✓  DONEK 3 MAANDEN GRATIS  
                                        

 D O N E K 
• DONEK staat voor Documentatie Nederlands- en Latijnstalige Kerkmuziek en is ontwikkeld door de 

NSGV.  

• DONEK is een programma op internet waarmee alle Nederlandstalige eenstemmige en 
meerstemmige liturgische muziek kan worden opgezocht.  

• Er kan naast Latijn ook anderstalige muziek worden opgezocht met een link om deze meteen gratis 
te downloaden!  

• In DONEK vind je alle gezangen voor elk type liturgieviering op zon- en feestdagen; weekdagen; 
aansluitend bij leesroosters, Bijbelteksten of diverse thema’s.  

• DONEK geeft alle denkbare informatie over ruim 25.000 titels, waaronder uitgevers, begeleidingen, 
meerstemmige bewerkingen, componisten enz. geschikt voor elk type koor en iedere denkbare 
bezetting.  

• In DONEK vind je bij veel titels ook het geluidsvoorbeeld.  

• DONEK is bedoeld voor RK. en PKN.  
 
DONEK kost € 25,00 per jaar  
Een abonnement afsluiten kan individueel maar ook per parochie of gemeente. Stuur een bericht naar 
ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: “abonnement DONEK”.  
EERST DONEK GRATIS PROBEREN?  
Stuur een bericht naar ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: “3 
maanden gratis DONEK”. Je ontvangt een toegangscode die 3 maanden functioneert.  
Meer info op www.donek.nl of www.nsgv.nl 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Deze verordening legt bedrijven en instanties die persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken nieuwe 
verplichtingen op. Zie op deze website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-
europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg) voor nadere informatie over dit onderwerp. Wij 
willen u in ieder geval laten weten dat wij uw gegevens (mailadres) volgens de voorschriften van deze 
verordening gebruiken en wel alleen om u middels onze digitale Nieuwsbrief én onze uitnodigingsbrieven 
voor activiteiten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van de SGGL in het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden  
 
Wilt u geen mail meer van ons ontvangen of heeft u een ander e-mailadres, mailt u dan naar 
orgelspel@hotmail.com 

 

http://www.nsgv.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
mailto:orgelspel@hotmail.com
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Bijlage 1 

Uitnodiging voor de Organistendag op zaterdag 18 september 2021 
Op zaterdag 18 september 2021 zal in de Franciscuskerk te Wolvega de jaarlijkse organistendag voor de 
organisten van het bisdom Groningen-Leeuwarden weer gehouden worden. Thema dit jaar is 'Roomsch 
begeleiden’ vanuit diverse perspectieven waarbij ook het mooie Atterton-orgel dat in 2019 in deze kerk 
geplaatst werd veel aandacht zal krijgen. Het belooft een prachtige muzikale dag te worden en u bent van 
harte uitgenodigd! 
  
Programma: 
10.00-10.30 uur  Ontvangst met koffie/thee  
10.30-11.30 uur  'Roomsch orgelspel' in de praktijk door kerkmusicus Mark Heerink  
11.30-12.00 uur  'Roomsch orgelspel' vanaf het priesterkoor door pastoor Victor Maagd  
12.00-12.45 uur  koffie/thee, soep en lunch   
12.45-13.15 uur  Engelse orgelmuziek en orgelbouw door Mark Heerink  
13.15-13.45 uur  Het Atterton-orgel door Ulbe Tjallingii   
13.45-14.15 uur  koffie/thee    
14.15-16.00 uur  Vrij bespelen van het Atterton-orgel door de deelnemers aan deze dag 
 
Een korte toelichting op de onderwerpen.  
Mark Heerink begint de dag met een inleiding over orgelspel in de Katholieke kerk.  Wat verstaan we onder 
‘Roomsch orgelspel’ en wat zijn de verschillen met bijvoorbeeld de protestantse traditie? Aan de hand van 
enkele praktijkvoorbeelden zal het verschil tussen de diverse tradities duidelijk gemaakt worden en komen 

COLOFON 

Punctum 2, 7e jaargang 2021 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Ze verschijnt drie keer per jaar, in april, augustus/september en december.  
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. 3 van december 
2021 is welkom vóór 10 december 2021 bij 
het secretariaat of de eindredacteur.   

 

Redactie: Bestuur SGGL 

Eindredacteur: Boudien Janssen-Terbraak 

 

 

SGGL 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 

www.bisdomgl.nl 

 

Bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden: 

Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter  
(0515) 412626 / pastoor@sintmartinussneek.nl  
 
B.C. Janssen-Terbraak, secretaris  
(0515) 580870 / pbjanssen@hetnet.nl  
 
A.A. Lukassen, penningmeester 
(0591) 858611 / aaluka@home.nl 
 
C.J. Bekema, lid  
(0515) 573286 / cecilia-b@home.nl  
 
Drs. U. Tjallingii, auditor  
(06) 14859557 / orgelspel@hotmail.com 
 
Drs. V.A.H. Maagd, bisschoppelijk gedelegeerde 
(0527) 612061 / pastoormaagd@gmail.com 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
http://www.nsgv.nl/
http://www.bisdomgl.nl/
mailto:pastoor@sintmartinussneek.nl
mailto:pbjanssen@hetnet.nl
mailto:aaluka@home.nl
mailto:cecilia-b@home.nl
mailto:orgelspel@hotmail.com
mailto:pastoormaagd@gmail.com
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zaken als woord-toonverhouding, vrije ritmiek, modi en tempi en harmonisch ritme aan bod. Ook 
zal er aandacht zijn voor de relatie tussen RK- kerkmuziek en orgelbouw. 
 

Pastoor Victor Maagd zal vervolgens vanuit zijn achtergrond als priester het ‘Roomsch orgelspel’ vanuit 
Liturgisch perspectief toelichten en daarbij ook de voorschriften in de diverse kerkelijke documenten 
behandelen. 
 
Na de lunch is het dan echt tijd geworden voor het in 2019 geplaatste Atterton-orgel in deze kerk. Mark 
Heerink zal een korte inleiding geven op Engelse orgelmuziek en orgelbouw. Vervolgens geeft Ulbe Tjallingii 
uitleg over het Atterton-orgel en daarna kan iedereen die wil op het orgel vrijuit bespelen.  Dus neem uw 
favoriete (Engelse) orgelmuziek mee!  
 
Algehele leiding van deze dag is handen van: Mark Heerink (http://www.markheerink.nl/) 
 
Aanvullende informatie over deze dag 
Kosten:  De dag is in principe gratis; een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om de   
  onkosten te drukken.  
Lunch:   Wij vragen u om uw eigen lunchpakket mee te nemen. Voor een kop soep bij de lunch 

wordt gezorgd.  
Locatie:  Sint Franciscuskerk, Lycklamaweg 8, 8471 JX Wolvega. De locatie is zowel met de auto als 

met het openbaar vervoer goed te bereiken. Achter de kerk is een ruime parkeerplaats voor 
uw auto.  

Aanmelden:  Wilt u meedoen aan deze dag, dan kunt u zich tot 11 september 2021 opgeven bij Lisette 
Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden: l.winter@bisdomgl.nl 

Corona: Mocht de dag onverhoopt niet door kunnen gaan door nieuwe Coronamaatregelen dan 
informeren we u daar tijdig over.  

Vragen over deze dag: mail dan naar Anton Lukassen (mail: aaluka@home.nl) 
 
Wij hebben er heel veel zin, u ook?  
Het SGGL-bestuur 
 

  
 

Frontpijpen Atterton-orgel (foto: Ulbe Tjallingii) 

http://www.markheerink.nl/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:aaluka@home.nl
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Bijlage 2 

Muzikale workshopdag rondom liederen voor Advent en Kerst op zaterdag 9 
oktober 2021 Franeker 
  
Op zaterdag 9 oktober 2021 zal in de Franciscuskerk in Franeker (Godsacker 11) door de SGGL (Diocesane 
commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd 
worden rondom Liederen voor de Advent en Kerst. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. 
Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Ook deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, 
wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een 
aantal koorleden, of alleen, naar Franeker te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren 
en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de 
bestuursleden van de SGGL verzorgd. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom 
op onze workshopdag. 
 
Het programma is als volgt: 
10.00 uur   Inloop met koffie-thee 

10.30 -10.45 uur Opening, welkom en voorstellen door Pastoor Peter van der Weide. 
   Onder leiding van Mark Heerink gaan we een aantal inzingoefeningen doen  
   en we gaan uiteraard een lied zingen.  
10.45-12.00 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B) 
12.00-12.45 uur Lunchpauze met koffie-thee 
12.45-13.00 uur Gezamenlijke start met een lied na de lunch 

13.00-14.15 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B) 
14.15-14.45 uur Pauze met thee-koffie 

14.45-15.45 uur Alle ingestudeerde liederen gezamenlijk oefenen en uitvoeren 
15.45-16.00 uur Afsluiting door Peter van der Weide en nog 1 keer een lied zingen 
 
U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel vragen we u een vrijwillige 
bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins binnen de perken te houden. Er is voorlopig maximaal 
plaats voor 85 deelnemers (rekening houdend met de 1,5 mtr). U bent van harte uitgenodigd! 
  
U kunt zich tot 1 oktober 2021 aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden 
(l.winter@bisdomgl.nl) door het doorgeven van uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en of u 
sopraan, alt, tenor of bast bent.  Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij  
Cecilia Bekema (cecilia-b@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).  
 
Nb. Alles onder voorbehoud van de Coronamaatregelen. 
Uiteraard is het doorgaan van deze dag afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen (op dit 
moment mogen er nog maar maximaal 12 koorzangers tegelijk zingen; wij hopen dat dit in oktober 2021 
weer veel meer mogen en kunnen zijn). Het kan dus zijn dat deze dag onverhoopt toch niet doorgaat. 
Houdt u uw mail dus in de gaten.  
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