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Van de redactie 
 

Het is weer volop herfst, de dagen worden korter. De Advent 
valt, zoals elk jaar, in de donkerste tijd van het jaar. We bran-
den meer kaarsjes, ontsteken de Adventkrans en gaan zo op naar 
het feest van het Licht: de geboorte van  
Jezus Christus. Met de voor u liggende Punctum proberen we u 
alvast in Kerstsferen te brengen, o.a. door de illustraties.  
De muziekbijlage is dit keer een allerliefst kerstliedje uit 
Luxemburg.  
Verder wil ik u nog graag attent maken op het volgende: in 1997 
heeft het bisdom een “Vesperale voor zon- en feestdagen” uit-
gegeven: zeven Vepers 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 instal-
latie van bisschop de Korte werden bijvoorbeeld twee psalmen 
uit deze vesperale gebruikt.  
Het vesperale is gratis te verkrijgen tegen verzendkosten: 
via de email: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl 
of) telefonisch: 050-4065888.  
 
Wij wensen u weer veel leesplezier. 
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Van het bestuur 
 
Op de omslag van Punctum prijkt sinds kort het nieuwe logo van de Ne-
derlandse Sint-Gregoriusvereniging, die voortaan door het leven zal gaan 
als NSGV. Daarin zijn duidelijk het oor en de duif te herkennen die ook 
in het oude logo voorkwamen. In de goede uitvoering zijn verschillende 
kleuren opgenomen, waarin de pluriformiteit van de vereniging goed 
wordt uitgedrukt. Want zowel landelijk als op diocesaan niveau bestaat 
de NSGV uit koren van diverse pluimage, leeftijden en muziekstijlen. Zo 
moet het ook zijn en zo moeten we het ook proberen te houden. Daarom 
is de herstructurering van de NSGV in ons bisdom een telkens terugke-
rend agendapunt bij de bestuursvergaderingen.  
Hiervoor hebben we wel de medewerking van de parochiebesturen en de 
koorbesturen nodig. Vóór de vakantie ontving u van ons een brief met 
daarin het verzoek om in het parochiebestuur één bestuurslid voor koor-
zaken aan te wijzen en ons de naam van deze persoon door te geven. 
Voor u als koorlid is dit ook wel belangrijk om te weten. Informeer er 
eens naar bij uw parochiebestuur. Ook ontving u van ons een model 
huishoudelijk reglement voor koren om in uw eigen parochie te gebrui-
ken. We willen graag de verantwoordelijkheden voor de koren (nog) 
meer bij ‘de basis’ leggen. Uiteindelijk zijn koren in parochies actief! 
Speciaal de koorbesturen willen we graag oproepen om hiermee aan de 
slag te gaan. Neem hierover eens contact op met uw parochiebestuur. 
Bijna alle parochies zijn inmiddels opgenomen in een samenwerkings-
verband. Ook voor de koren biedt dit kansen om meer en beter samen te 
werken, bijvoorbeeld als het gaat om scholing. Op diverse plaatsen wordt 
al regelmatig een ontmoetingsmiddag of korenmiddag georganiseerd. 
Het bestuur van de NSGV juicht dit van harte toe. Samen zingen en luis-
teren naar andere koren kan een enorme stimulans zijn om weer enthou-
siast in de eigen parochie te zingen. Het kan je op nieuwe ideeën brengen 
en wellicht kunnen zorgen en vragen worden gedeeld met andere koor-
zangers en dirigenten. 
Daarom wil het bestuur van de NSGV in het bisdom Groningen-
Leeuwarden zich blijvend inspannen om alle koren hierbij van dienst te 
zijn. We proberen met u in contact te blijven via dit blad, via de website 
www.nsgv.nl en overal waar we elkaar tegenkomen. Hopelijk weet u ons 
ook te vinden! 
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Een klein cadeautje mogen we u dit keer ook aanbieden. Elders in dit 
blad vindt u een uniek aanbod om zeer voordelig aan de uitgave “Vespe-
rale” te komen. Het bevat materiaal voor gezongen vespervieringen, 
maar het kan tevens bij andere vieringen worden gebruikt. De prachtige 
psalmen die in de uitgave staan mogen op geen enkel koor ontbreken. 
Doe er uw voordeel mee! 
Het loopt alweer tegen het einde van het jaar. Kerst is altijd een drukke 
tijd voor koren, dirigenten en organisten. Het bestuur wenst u goede vie-
ringen toe met veel mooie (koor)muziek. Dat het mag bijdragen tot een 
bloeiend parochieleven! 
 
Albert Buter 
 
 
 
 
 
 

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 
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Jaarverslag 2008 NSGV bisdom  
Groningen-Leeuwarden 

- Inleiding. 
Het jaar 2008 was voor de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden  
het laatste jaar van de beleidsnota 2005-2008. Kern van deze beleidsnota 
was het leggen van contacten met de basis. Dat dit niet vanzelf gaat, is 
gebleken. Al in 2007 is het roer omgegooid door geen afwachtende hou-
ding aan te nemen, maar naar de koren toe te gaan. Ook bleek dat de 
structuur van de NSGV, de indeling in de koorkringen, nog gebaseerd op 
de vroegere dekenaten, niet (meer) werkte.  
 
Bestuur. 
De samenstelling van het bestuur van de diocesane NSGV heeft in 2008 grote 
wijzigingen ondergaan. Na een kort ziekbed overleed op 29 september 2008 
onze collega-bestuurder Cees Hooimeijer. Zijn ziektebeeld was van dien aard 
en alles verliep zo snel, dat een voorgenomen bestuurlijk bezoek om de Grego-
riuskaars aan te steken niet gerealiseerd kon worden. Ook nam het bestuur af-
scheid van mevrouw Anja Haaze-Schoof – aanvankelijk was zij vertegenwoor-
diger van de koorkring Sneek-NOP, later werd zij penningmeester en nam de 
eindredactie van Punctum op zich. 
In 2008 mochten wij nieuwe (aspirant-)bestuursleden verwelkomen: pastor 
Albert Buter uit Leeuwarden, penningmeester, en de heer Sjoerd Ruisch, eind-
redacteur Punctum. Pastor Jan Alferink en de heer Wil Jongma hebben te ken-
nen gegeven, om binnen afzienbare tijd het bestuur te verlaten. Aanvulling van 
nieuwe bestuursleden blijft belangrijk. Het algemeen bestuur is in 2008 zeven 
maal in vergadering bijeen geweest, en werkte steeds een standaardagenda af. 
 
Punctum. 
In 2008 verscheen de 21e jaargang van Punctum, sinds 2006 bestaat een jaar-
gang uit drie uitgaven.  
Als redactie fungeerde het bestuur,  de eindredactie en de lay-out waren in han-
den van de mevrouw Anja Haaze-Schoof en het secretariaat van de DSGV. De 
heer Ton Kranenburg uit Wolvega verzorgde weer het drukwerk. 
Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van Punctum verscheen een 
themanummer, gewijd aan Maria, dit in verband met het Lourdesjaar en de 
Lourdesreis van het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
In het kader van meer contacten met de basis zijn ook een nieuwe rubriek ont-
staan: ‘Uit het koor geklapt’, waarin nieuws van koren, meest geput uit jaarver-
slagen en jaarvergaderingen. 
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Ook een andere nieuwe rubriek zag het levenslicht: ‘Uit het hart’, waarin een 
koorlid vertelt over zijn/haar favoriete gezang, en waarom dit zo aanspreekt. 
 
Activiteiten. 
Vanwege het jubileumjaar van Lourdes zijn aan alle parochies gezangen ge-
zonden, met daarbij een uitgewerkte liturgie. De gezangen zijn gecomponeerd 
bij gelegenheid van dit jubileum en in veel talen uit te voeren, zo ook in het 
Nederlands en Latijn. Met daarbij de oproep om de gezangen vooral in Maria-
vieringen te gebruiken. 
In mei 2008 had een delegatie van het NSGV-bestuur een ontmoeting met de 
koorbesturen van de koorkring Drenthe, één van de witte vlekken in ons bis-
dom. In deze bijeenkomst werd het nodige wel en wee op tafel gelegd; wij gaan 
echter de toekomst hoopvol tegemoet, zo was één van de conclusies. Achteraf 
een emotionele bijeenkomst: het was de laatste activiteit van Cees Hooimeijer 
voor de NSGV. 
Op zondag 12 oktober werd in Assen een zangdag voor jongeren- en middenko-
ren gehouden, mede georganiseerd door Code Music. Er werd muziek aange-
boden van hoge kwaliteit, maar voor meerdere koren in het bisdom te hoog 
gegrepen. 
Op woensdag 19 oktober werd te Leeuwarden een bijeenkomst gehouden voor 
allen die betrokken zijn bij de Woord-Communievieringen in de regio Noord-
oost Fryslân, verzorgd door vicaris J. te Velde en dirigent Hendrikje van den 
Berg. Een praktische avond, die in andere regio´s ook gehouden kan worden. 
Dat het organiseren van activiteiten moeizaam kan verlopen bleek uit twee an-
nuleringen van bijeenkomsten: die van de koorkring Heerenveen, met aandacht 
voor de toegezonden Lourdesgezangen, en een studiedag voor dirigenten en 
begeleiders van kinderkoren. 
Niet een activiteit, maar toch vermeldenswaard is het in augustus 2007 ver-
schenen KASKI-rapport over de uitvoering en het beleid van de kerkmuziek in 
de r.-k. parochies en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Dit 
rapport in 2008 in alle geledingen van de NSGV besproken. Veel bevestiging 
van vermoedens, vermelding van zorgelijke ontwikkelingen, en adviezen om dit  
tij in de nabije toekomst te keren. 
Besluit. 
Het genoemde KASKI-rapport zal de nodige uitwerking hebben in de bestuur-
lijke gelederen van de NSGV, en in de organisatie van de plaatselijke koren. 
Wij hopen dat daarmee toekomstmuziek zal klinken. 
 
Wil Jongma, secretaris. 
Wolvega, 3 november 2009. 
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Verkondig het van de daken! 
 
‘Wat jullie in het oor gefluisterd wordt, verkondig dat van de daken’ (Mat. 10, 
27). Deze tekst heeft de landelijke NSGV geïnspireerd tot een facelift: een 
nieuwe huisstijl met een logo en een website. 
Het is voor vele zangers geen nieuws, dat de NSGV veel te weinig bekend is als 
organisatie van de Rooms-Katholieke kerkmuziek. Het heeft geen zin om hier-
voor schuldigen aan te wijzen, natuurlijk ligt dat aan de organisatie zelf, maar 
ook externe factoren zijn hier debet aan. Het imago van de vereniging moet zo 
zijn, dat ze het centrum is van de muziek in de katholieke liturgie. 
 
Allereerst de naam: Voluit is de naam van de vereniging de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging. Een hele mond vol, waarvan de woorden ‘Nederlandse’ 
en ‘Vereniging’ verstaan worden; enig onderzoek heeft aangetoond dat de bui-
tenwacht nauwelijks weet wie Gregorius is, laat staan wat hij voor de kerkmu-
ziek betekend heeft. Bovendien is de naam binnengekomen uit de Gregoriaanse 
hoek, terwijl het Gregoriaans nooit het enige genre van de kerkmuziek geweest 
is. De naam van de vereniging is de al lang gehanteerde afkorting NSGV, met 
als ondertitel ‘Organisatie voor rk kerkmuziek’. 
 
Het oude logo – veel jubilerende zangers hebben dit op hun ereteken en draag-
speld en in de oorkonde staan – vertoont paus Gregorius de Grote, die door de 
Heilige Geest, gesymboliseerd door een duif, de Gregoriaanse melodieën inge-
fluisterd kreeg. 
Deze duif heeft een centrale plaats in het nieuwe logo gekregen; daarmee is de 
lijn van de traditie doorgetrokken. Het onderste deel vertoont het oor van Gre-
gorius met de steeds groter wordende geluidsgolven van de muziek naar de 
letters NSGV. Van deze letters is de V de grootste, want het gaat om de vereni-
ging. Het hoeft verder geen betoog, dat de Heilige Geest zeer belangrijk is, in 
het logo, maar vooral in ons werken, de muziek in de liturgie. 
In het logo zijn zeven kleuren gebruikt. Dit is allereerst om de pluriformiteit 
van de vereniging weer te geven, de NSGV is voor jong en oud, en de muziek 
gaat van Gregoriaans en klassiek naar hedendaags. 
De zeven kleuren geven ook de zeven bisdommen aan: elk bisdom heeft zijn 
eigen kleur, het bisdom Groningen-Leeuwarden kreeg bruin-beige toegewezen. 
Bij gelegenheid hiervan is de omslag van Punctum veranderd. Het spreekt voor 
zich dat de NSGV in ons bisdom deze kleur vaker zal gebruiken. 
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Dit alles kan teruggevonden worden op de vernieuwde website: www.nsgv.nl. 
Deze is op de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Raad van Afgevaardig-
den van de NSGV in juni door voorzitter dr. Richard Bot gepresenteerd. Via 
deze website toont de NSGV zich als een actieve en dienstverlenende instantie, 
waar koren, dirigenten, organisten en cantores terecht kunnen voor al hun vra-
gen op het gebied van vorming, ondersteuning, repertoire, enz., aldus het Gre-
goriusblad. 
Ook de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden is via deze site te vinden. 
Tegen de bruin-beige achtergrond is al vast enige informatie opgenomen. Een 
verdere invulling moet nog plaatsvinden. 
 
Hoewel de presentatie van de vereniging in onder meer de huisstijl en website 
van groot belang is, blijft de essentie van de vereniging, de zang in de liturgie 
het allerbelangrijkst. De NSGV hoopt dit in haar nieuwe huisstijl ingegeven te 
hebben, het is verder aan ons allen opgedragen om dit te realiseren. Dus: ver-
kondig het van de daken! 
 
Wil Jongma 
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De eerste Adventszondag op z’n  
Gregoriaans!! 
 
In deze dagen buiten wandelen door het bos, park of tussen de 
weilanden is werkelijk geweldig! Wind, regen,  snel afgewisseld 
door zonneschijn, halfbewolkte luchten, dan weer alles grijs! Het 
is zeer indrukwekkend maar niet altijd eenvoudig om daar geen 
griep of een simpele verkoudheid van over te houden.  
Maar wat mij het meeste boeit in dit alles zijn de winderige, soms 
stormachtige ritmen die er te zien en te horen zijn en deze ritmen 
doen wolken, water en regen daar gewoon aan meedoen. Zelfs de 
ontbladerde bomen, grassprietjes laten zich door het winderige 
ritme niet onbetuigd en zwaaien mee.  
Wanneer je daar als musicus een maat in zou willen ontdekken 
heb je gewoon pech gehad want die is er niet. Het is niet keurig, 
niet telbaar en zeker niet te voorspellen. Alles is onderworpen aan 
de luchtdruk en meer van dergelijke zaken.  
Maar wat heeft dit nu met Gregoriaans te maken zult U zich af-
vragen. Nou,  eenvoudig gezegd, Gregoriaans is voor mij altijd 
net de wind: nu eens lieflijk, zacht, eenvoudig, bijna voorspelbaar 
dan weer volkomen onvoorspelbaar, met allerlei vreemde uitwei-
dingen, maar overal is er een ritme in te horen – tenminste wan-
neer het juist wordt gezongen, zoals het de bedoeling is - . Wie 
echter tracht er een maat in te vinden heeft juist als bij de wind 
helemaal pech gehad: die is er niet. En het ontbreken van maat, 
volkomen netheid, telbaarheid komt doordat het Gregoriaans twee 
belangrijke kenmerken heeft 
1. er wordt declamatorisch gezongen of/en 
2. er zijn een aantal bijna opera-achtige versieringen in aange-

bracht. Zowel met betrekking tot lengte als tot de hoogte. 
Het declamatorisch zingen vind je terug in het zingen van psal-
men:  bijvoorbeeld in de Vespers of in de Mis wanneer er psalm-
verzen worden gezongen bij de Communio. Luisterend lijkt het 
ongewoon simpel, eenvoudig. Echter ik ken diverse mensen die al 
jaren Gregoriaans zingen en elke keer weer zeggen dat het zingen 
van Vespers geen eenvoudige zaak is: er zijn geen echte couplet-
ten. Het enige wat lekker wegzingt is het refrein ( de Antifoon). 
De psalmverzen zijn namelijk wel uiterst poëtische aangelegenhe-
den, maar hebben niet een bepaald vast terugkerend ritme en ze 



 11 

zijn niet even lang. Maat is er zeker niet in te vinden. In de zgn re-
freinen waarmee een psalm begint en weer eindigt bespeuren we 
iets meer versieringen en de melodie is vaak wat diverser. 
Wanneer we nu de misgezangen nemen is dit helemaal goed waar 
te nemen. In dit geval heb ik gekozen voor een Communiogezang 
van de eerste Adventzondag. Eenvoudig maar in vergelijking met 
de refreinen uit de vesperpsalemen behoorlijk versierend en wel 
op twee manieren: 
- belangrijke woorden worden versierd door extra versierende no-
ten waardoor er boven een lettergreep een melodietje extra ont-
staat 
- ook kunnen belangrijke woorden een bijzonder muzikale aan-
dacht krijgen door extra hoge tonen waar je dan ook echt naar toe 
moet zingen 
- er is echter nog een derde mogelijkheid. De basisomvang van 
een melodie komt meestal niet verder dan een kwint (vijf noten 
als een toonladder) maar bij belangrijke woorden wordt daar bo-
venuit geklommen en ontstaat er een “de-hemel-in-zingen”. 
Het is dan natuurlijk wel duidelijk dat het zingen op Latijnse tekst  
van de zanger vereist dat hij wel weet wat hij zingt, anders is hij 
niet in staat om aan te voelen wat er met melodie en tekst in feite 
aan de hand is. De expressie van het Gregoriaans zingen zal dan 
ook dalen tot ver onder het “hemelse”punt.  
Hieronder een voorbeeld uit de bovengenoemde Mis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links hiervan ziet U de antifoon en daaronder de twee psalmver-
zen. De volgorde van zingen is als volgt:  
Antifoon, psalmvers 2, antifoon, psalmvers 12, antifioon. U ziet 
direkt dat de psalmverzen veel eenvoudiger lijken dan de anti-
foon. Ze worden door enkele solisten uit het koor gezongen. De 
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antifoon door het hele koor. Wanneer er nog meer psalmverzen 
gezongen zouden worden zouden zelfs de kerkgangers de antifoon 
mee kunnen zingen. De vertaling van de antifoon staat  erbij. Let 
eens op de woorden  
- Dominus, 
- benignitatem 
- fructum 

 
 
 
en lees dan nog eens wat ik hierboven over versieringen heb ge-
schreven. Wellicht herkent U het een en ander.  
Een leuk spelletje is het om een potlood te pakken en de noten van 
de antifoon met elkaar te verbinden. U krijgt dan een echte golf-
beweging te zien. En dan zijn we weer terug bij de wind van het 
begin: de golfstoten zijn steeds anders, dan weer hoger, langer, la-
ger, korter enz. Bovendien ziet U ook boven en onder de noten al-
lerlei “wormpjes”. Dat zijn de oude handschriften die aangeven 
welke muzikale middelen de zangers moeten aanwenden om de 
tekst naar behoren te kunnen zingen. Het voorbeeld hierboven is 
al door een koor gebruikt: u kunt het zien aan de bijgeschreven 
streepjes. Deze geven aan dat de oude handschriften willen dat 
deze noten breder worden gezongen dan de andere. Soms staan er 
ook een paar noten aan elkaar vastgeschreven ijnde notenbalk. 
Meestal duidt dat erop dat je hier de noten vrij vlot moet zingen. 
Hoe vlot? Hangt van de dirigent af en van zijn inzicht in de in-
houd van de tekst en natuurlijk van zijn muzikaliteit. Dit is in het 
kort iets over de praktijk van het Gregoriaans zingen. Ik hoop een 
volgende keer nog een ander onderwerp hier  uiteen te kunnen 
zetten. Veel plezier met het bovenstaande. 
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Wim Gosens, Gregorianist 

Tien jaar Gregoriaans in Zuid-Groningen 
Ton Tromp 

 
In het voorjaar van 1999 kwam in de Kanaalstreek en twintigtal heren 
samen om eens na te denken over de oprichting van een gregoriaans 
koor. Dit zou de oude gezangen die vroeger in de Mis klonken, op gezet-
te tijden weer in de liturgie moeten laten klinken. Het enthousiasme was 
groot, de toestemming kwam en inmiddels zijn we tien jaar verder.  
In de Kanaalstreek klinkt eens in de maand in één van de vijf parochie-
kerken het Gregoriaans in de eucharistieviering. Het blijft niet beperkt tot 
het ordinarium, ook de propriumgezangen van de betreffende zon- of 
feestdag worden dan gezongen. Om tegemoet te komen aan de wens om 
de parochianen ook een actief aandeel in het zingen te laten hebben, 
wordt iedere eucharistieviering afgesloten met een Nederlandstalig slot-
lied. Dit wordt overigens met hetzelfde enthousiasme meegezongen als 
de ordinariumgezangen. 
 
Dit jaar bestaat het Zuid-Gronings Gregoriaans Koor dus tien jaar. Dat 
mag gerust een mijlpaal worden genoemd. Bij de start had men een half 
jaar nodig om de mis van de vierde zondag van de Advent zó in te stude-
ren dat deze redelijk klonk. Nu is het koor zover, dat een willekeurig 
gezang uit het proprium in korte tijd min of meer foutloos kan worden 
uitgevoerd. Er is een zekere geroutineerdheid ontstaan, die garant staat 
voor een klinkend resultaat. 
 
Daarom heeft het koor besloten het tienjarig jubileum niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan. In twee etappes werd feest gevierd. Allereerst werd 
op de zaterdagavond voorafgaand aan zondag Cantate (9 mei) een eucha-
ristieviering gehouden met genodigden uit alle parochies van de Kanaal-
streek. Nooit eerder was de kerk bij een Gregoriaanse viering zó goed 
gevuld! 
Na afloop een geanimeerde receptie met lovende toespraken en geluk-
wensen voor de toekomst. 
 
De tweede etappe van het feest werd gevierd op 26 september. Toen 
werd de eerste (!) CD van het Zuid Gronings Gregoriaans Koor gepre-
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senteerd onder de titel Gaudens gaudebo. De kenner ziet direct dat dit de 
aanvangswoorden zijn van de Introitus van 8 december, het feest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Zij is de patrones van de kerk in 
Kopstukken, waar het koor voor het eerst (en zeker niet voor het laatst!) 
een eucharistieviering mocht verzorgen. Op deze manier komen de be-
schermheiligen van alle Kanaalster parochies op de CD aan de orde: Wil-
librordus (Ter Apel), Joseph (Zandberg), Antonius (Musselkanaal) en de 
Hemelvaart van Maria (Stadskanaal). Uiteraard is dit niet het enige wat 
op deze bijzondere CD staat. 
Het plan was om de CD te presenteren op een feestelijke bijeenkomst 
met koren uit elk van de vijf parochies. Elk koor zingt een gedeelte van 
het eigen repertoire, omlijst door een gezang van de parochiepatroon. 
Hoewel reeds in april vier van de vijf aangeschreven koren hun aanwe-
zigheid hadden toegezegd, waren er helaas bij ieder koor moverende 
redenen om af te moeten zien van deelname aan deze bijzondere koren-
dag.  
Gelukkig is het gregoriaanse koor niet voor één gat te vangen. In aanwe-
zigheid van pastores en een vertegenwoordiging van de Vereniging van 
Latijnse Liturgie werd al zingend een virtuele rondreis gemaakt langs de 
parochiekerken. De CD werd aangeboden aan pastoor Bultsma, die het 
koor prees om deze prestatie. 
Met een gezellig diner besloten koorleden en dirigent ’s avond de viering 
van het tweede lustrum. Uiteraard gaat het koor door. Een nieuwe uitda-
ging wordt het vinden van nieuwe leden die willen helpen het Gregori-
aans als bron van inspiratie te blijven laten klinken in de context waar-
voor het is bedoeld: de liturgie.     
 
 

Oproep 
 

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



 15 

 

ALWEER DE CANTOR….? 
  
In Punctum van vorig jaar (jrg.21 nr.2 ) hebt u iets kunnen lezen 
over de functie van een cantor in de liturgie van uw parochie. 
Nogmaals wijs ik u op deze - ook en vooral voor de toekomst- 
belangrijke figuur. De cantor is een man of vrouw die door de 
parochie is aangewezen als de verantwoordelijke persoon voor 
de uitvoering van de kerkmuziek in de liturgievieringen. Naast de 
pastor, de dirigent, organist,koor enz. zou ook de cantor moeten 
worden genoemd.  
Hij/zij mag eigenlijk niet ontbreken.  
De cantor zorgt er voor - zeker als er geen koor meedoet- en 
altijd in overleg met de liturgische werkgroep- dat de kerkzang 
goed verzorgd wordt.  
In zeker opzicht is hij/zij de persoon die de verschillende mede-
werkers in de liturgie met elkaar verbindt. 
De toekomst van de kerkmuziek in onze liturgievieringen ziet er 
niet zo rooskleurig uit. Onze koren vergrijzen, koorzangers wil-
len of kunnen zich niet altijd meer binden om geregeld te zingen 
in een koor. Er zijn wel jongeren- , kinder- of tussenkoren, maar 
deze hebben nogal eens met dezelfde problemen te maken.  
Het onlangs verschenen KASKI- rapport signaleert dit.  
Het is dus zaak als parochie hier rekening mee te houden. 
Maar het rapport wijst ook op mogelijkheden die we niet moeten 
laten liggen. Een daarvan is het inschakelen van de cantor.  
Als bestuur van de DSGV hopen we dat u, pastores en parochie-
besturen hier eens over na wilt denken. 
En als er in uw parochie nog geen cantor 
is, ga in uw parochie dan eens op zoek 
naar mensen die deze belangrijke functie 
op zich zouden willen nemen.  
U zult er vast geen spijt van krijgen!  
  
Jan Alferink 
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MUZIEK 
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Vicaria 
Kerstleed 

Voor de meeste koren en kerkmusici is Kerstmis het feest der 
feesten, wat de liturgen ook mogen beweren. Het eigenaardige 
van dit hoogtepunt van het koorseizoen is dat het vaak geteis-
terd wordt door tijdgebrek. Aan de hoofdschotel ervan, die 
mooie mis of dat bewerkelijke motet, worden vele uren repeti-
tie besteed. Maar dan is het opeens advent en moet de rest er 
ook nog even door. Vooral het repertoire ‘dat we al kennen’ 
draagt de sporen van op het laatst uit de kast gehaald te zijn, 
en wat sleets gezongen te worden. Ook emotioneel is de kerst-
tijd voor de koren soms een gevoelige fase. De dirigent staat 
onder hoogspanning en de zangers, wier vorderingen plotseling 
worden afgeremd door allerlei lieden die je het hele jaar nau-
welijks zag en die nu het ingewikkelde ‘Cum Sancto Spiritu’ 
frustreren, voelen hun bloeddruk gevaarlijk stijgen. De engelen 
van Bethlehem moeten op de koorzolder weleens tegen een 
gewapende vrede in zingen. 
Zij kunnen zich in goed gezelschap weten van een zekere Jozef 
en Maria. Zo ongeveer alles aan hun tocht naar Bethlehem 
kwam hoogst ongelegen. De stad van David had ook moeite 
met de invasie van al de nakomelingen van dat geslacht en liet 
dit duidelijk merken.  
De geboorte ging overigens gewoon door. Niet alleen de Tour 
de France, maar ook God wacht nooit…En eigenlijk gelukkig 
maar. 
Opeens is het voorbij, de Kerst, en wordt alles weer in de kast 
gelegd. Dat is een jaarlijks terugkerende fout, die je ook bij 
bouwers van de kerststal ziet: het afgebroken handje van Jozef 
en het vleugeltje van de engel er los bij leggen. Zien we vol-
gend jaar wel. Dat kom je dus, onverwacht, weer tegen op 21 
december… 
Men kan zich veel kerstleed besparen door tijdig te plannen 
met repertoire en repetitietijd. Een ideale testcase daarvoor is 
Pasen: dat valt op 4 april. Is trouwens ook een redelijk belang-
rijk feest. 
 
Vicaris L. van Ulden 
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Actueel 

 

 

Benoeming dhr. S. Ruisch  
 
“Op 1 mei 2009 is de heer Sjoerd Ruisch  
(1960) door het kerkbestuur van de St. 
Martinusparochie te Groningen 
benoemd tot “titulair-organist van de 
St. Jozefkathedraal te Groningen”. 
Ruisch is tevens dirigent van het kathedrale 
St. Jozefkoor. 
 
In de functie van titularis zal de heer Ruisch, onder andere de 
Katholieke orgelmuziek en het in 2004/2005 gerestaureerde 
Maarschalkerweerdorgel van de St. Jozefkathedraal promoten. 
 
Samen met een aantal enthousiaste orgelliefhebbers heeft 
Ruisch een eigen, jaarlijkse concertreeks opgezet, die vanaf het 
eerste concert in 2006 een groeiend aantal bezoekers trekt.   
 
Ruisch heeft zijn opleiding tot organist en dirigent genoten aan 
het Prins Claus conservatorium te Groningen bij respectievelijk 
Wim van Beek en Cees Rotteveel. Hij is afgestudeerd in 1987. 
Sinds 1999 is hij als dirigent/organist verbonden aan de St. Mar-
tinusparochie.”  
 
E. van Zoelen 
Penningmeester en P&O van de St. Martinusparochie 
september 2009 te Groningen 
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GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

 GEZOCHT 

Het koor Believe  zoekt met spoed een enthousiaste dirigent(e)! 

 
Koor Believe is een katholiek kerkkoor uit Erica. 
Op dit moment bestaat het koor uit 28 enthousiaste leden, zowel mannen als vrouwen 

in de leeftijd van 23 t/m 51 jaar.  

Wij repeteren één keer in de week op dinsdag van 19.30 uur tot 21.30 uur. Daarnaast 

zingen wij ongeveer één keer in de maand tijdens de vieringen in de katholieke kerk in 

Erica. Naast het zingen in eigen kerk tijdens de vieringen zingen wij ook in andere 

kerken en bij andere gelegenheden. 

 Hierbij denkend aan bejaarden- / verzorgingshuizen, kerstconcerten, huwelijken en 

dergelijke. Al jarenlang heeft het koor Believe een vaste begeleider, die de gezangen 

begeleidt op zowel het kerkorgel als het keyboard.  

Ben jij die enthousiaste dirigent(e) die wij zoeken, neem dan contact op met: 
 
Gea Beukers  of Femia Grol 

0591-301575   0591-303033 

 
GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

 GEZOCHT 

Dhr. D. de Vries, koordirigent met ruime ervaring, is beschikbaar voor de 
donderdagavond om een koor te leiden. Hij heeft een opleiding aan het 
conservatorium gevolgd en heeft ervaring met het leiden van volwasse-
nen- en kinderkoren.  
Indien u geïnteresseerd bent en in een straal van ± 30 km van St. Annapa-
rochie woont, kunt u contact opnemen met dhr. de Vries, tel. 0518-
401686. 

 
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 
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Parochie H. Nicolaas Delfzijl 
 
Zoekt met spoed een enthousiaste  
 
 Dirigent M/V 
 
voor het St.Joseph-Nicolaaskoor 
 
Het koor telt 24 leden en verleent zijn medewerking bij liturgische vieringen, uitvaarten 
en huwelijken. 
 
Het koor zoekt een dirigent(e) die in staat is het koor meerstemmig  
muzikaal te begeleiden en tevens te dirigeren. 
 
Het koor repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Denkt u dit is echt iets voor mij (of kent u iemand anders die interesse heeft) dan kunt u 
zich wenden tot de heer B. Loskamp tel.0596 615481 
of uw brief sturen naar het secretariaat van het kerkbestuur,  
Buitensingel 18, 9934 GB Delfzijl. 
De benoeming wordt door het kerkbestuur gedaan. 
 
 
 
 

De Nicolaasparochie te Sint Nicolaasga (Zuidwest Fryslân) zoekt een 
 

Dirigent M / V 
voor het gemengde Nicolaaskoor 

 
Het koor telt 22 leden en verleent om de 2 à 3 weken zijn  
medewerking aan de liturgische vieringen, een enkele keer vindt een uitwisse-
ling plaats met koren van andere parochies, soms is er medewerking van de 
plaatselijke muziekvereniging Harmonie.  
 
 
 
Het koor zoekt een dirigent(e) die minimaal in het bezit is van de bevoegd-
heidsverklaring Kerkmusicus III van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging 
of gelijkwaardige opleiding. Ook professionals worden uitdrukkelijk verzocht te 
solliciteren.  
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De St. Nicolaaskerk beschikt over 2 orgels, een Flentrop- koororgel met 1 kla-
vier en aangehangen pedaal, en een Ypma-hoofdorgel met 2 klavieren en vrij 
pedaal, er is een organist aanwezig. 
Het koor repeteert op donderdag van 20.00u tot 22.00u 
 
Heeft u interesse, dan kunt u zich telefonisch wenden tot 
Voorzitter    H. de Boer     0513 43 11 54 
Secretaris    A. van Hertum                 0513 43 15 71 
Penningmeester W. à Nijeholt                  0513 41 56 56 
Of per e-mail: a.van.hertum@hetnet.nl 
 
Dienstverband  
Het kerkbestuur benoemt de functionaris en zorgt ook voor de financiële afwik-
keling. 
Wij zien uw reactie graag tegemoet.  

 
                     De parochie Martinus-Willibrordus te Sappemeer zoekt een  
 
   Dirigent/organist M/V 
                 Voor het gemengde koor Sint Cecilia 
 
Daar onze huidige dirigent na meer dan 25 jaar te kennen heeft gegeven met zijn werk-
zaamheden te stoppen, gezien zijn leeftijd. 
Het koor telt ca 25 leden en verleent een keer in de vier weken zijn medewerking aan de 
liturgische viering en verder bij huwelijken en andere vieringen 
Een ieder die denkt ons koor te kunnen leiden en te begeleiden verzoeken wij dan ook 
te solliciteren opdat ook in de toekomst velen van ons koor kunnen genieten. 
 
Contactpersoon voor meer informatie: 
Corry Joosten-Abbring,  
Tel.: 0598-323963 of 06-48824520   
E-mail: kalkwijk@planet.nl 

 
 
 

Het gemengde koor van de parochie Nieuwe Pekela is op zoek naar een dirigent. 
Indien u interesse heeft voor deze functie kunt u contact opnemen met mevr. 
Leushuis-Smink, tel. 0597-646655. 

 

Uit het hart 
  

Jeugd verinnerlijkingen. 
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In 1986 schreef ik dit gedichtje, herinnering aan een prachtige 

nachtmis, waarna wij kinderen, door het bos waar wij woonden, 

terugliepen in de sneeuw. 

 

  zal ooit de heiligheid van 

                                 hoge bomen 

  de takken bloot en groen 

                de voet besneeuwd 

       nog doorgang 

                    geven aan het blond 

                 bewierookt kind 

  dat God en sneeuw 

        eendachtig 

  vervoering tot in vingertoppen vindt 

 

Het bos waar ik woonde als kind was onderdeel van een land-

goed van een Jezuïten kostschool, waar mijn vader lesgaf. Wij 

als kinderen hadden een bos, een vijver, een pinetum enz. en 

een kapel, voor mijn gevoel voor ons alleen. 

Mijn jongste ervaringen met God zijn daardoor bijna onlosmake-

lijk verbonden met de natuur. Voor mij is het niet moeilijk God 

in de natuur te zien, een regendruppel op een bloemblad en 

hup.. daar ga ik, in hogere sferen! 

Toch kon ik iets niet plaatsen; mensen, de wereld, wat moest je 

daar mee? In volmaaktheid bleven ze in mijn gevoel ver achter 

bij de natuur, en ook bij muziek en kunst! 

Deze twijfel, zoals ook beschreven in het gedichtje, heeft mij op 

een lange weg gezet, hoe zit het nu toch? 

Eigenlijk heeft Maria, de Mater, ook in de zin van de materie, de 

Moeder kant van God, mij begeleidt op deze lange weg. 

Ik begon steeds meer met hart en ziel te houden van deze Moe-

der God, de ongelofelijke gulheid, bescherming en omarming die 

de natuur kan bieden. 
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Ook begon ik te zien hoe met Kerstmis en eigenlijk elke dag de 

Christus in ons mensenhart geboren kan worden uit de zuiverheid 

van Maria. 

Langzaam maar zeker begon ik het Licht in mijn eigen hart waar 

te nemen, ik ben een kind van God. God is niet alleen buiten 

mij! 

Moeilijker vind ik het, eerlijk gezegd nog steeds, om het Licht in 

de harten van anderen waar te nemen, het lijkt vaak zo ver-

stopt! Of zijn dat mijn vooroordelen? Ben ik verblind door iets? 

Bij kinderen is het licht vaak weer makkelijker waar te nemen, 

kijk ze in de ogen, en hup daar ga je! 

Mijn heimwee naar de heiligheid, die ik als kind ooit zo sterk 

voelde, lost steeds meer op. Ook in andere mensen, met ande-

ren, kan ik deze beleven, o.a. in de Eucharistieviering en ik wil 

niets liever dan steeds meer leven in het Licht. 

Dat betekent voor mij, de heiligheid van het leven in mezelf en 

met anderen  vieren en beleven. Kind zijn van God, achteloos 

spelen, behoed door Maria’s wijde beschermende mantel, in het 

bewustzijn dat ik een vader en een moeder God heb. En dat de 

Geest in ons mensen en in de wereld woont; dat wij, de wereld 

een manifestatie van de Goddelijke Geest zijn, kan men iets hei-

ligers bedenken?     

 

Riet Steijnen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvator-Mariaparochie: 

 koorsituatie 
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Naar aanleiding van de herstructurering van de NSGV Noord Neder-
land hadden wij van de Salvator-Mariaparochie te Groningen een be-
richtje gestuurd aan het bestuur van de NSGV-NN waarin wij een 
overzicht gaven van de koorsituatie in onze parochie. Op verzoek van 
pastor Alferink geven wij hierbij voor de lezers van Punctum een sa-
menvatting daarvan. Wat is de situatie en hoe gaan we verder?  
 
Onze parochie ligt in de “nieuwbouwwijken” van Groningen Zuid en is 
niet lang na de oorlog gesticht; kortom we bestaan nog geen 60 jaar. 
Eerst waren we de “Salvator-parochie” en later fuseerden we tot de 
“Salvator-Mariaparochie”. Ons eerste koor heet daarom ook het Sal-
vator-Mariaparochiekoor is vrijwel net zo oud als de parochie zelf. De 
leden van het koor wisselden natuurlijk in de loop der jaren, maar 
een vaste kern van zangers is al die jaren trouw koorlid geweest. U 
zult hieruit begrijpen dat de gemiddelde leeftijd van de koorleden de 
pensioengerechtigde leeftijd inmiddels ruim is gepasseerd. Het blijkt 
dat de laatste jaren helaas steeds meer koorleden moeten afhaken 
en dat er verder onvoldoende aanwas van nieuwe leden is. Dankzij 
de grote ervaring heeft het koor het nog zeer lang op kwalitatief goed 
niveau weten vol te houden; dit onder aanvuring van dirigent Frans 
Keverkamp. Toch hebben we moeten constateren dat het einde in 
zicht is; althans in de huidige opzet. 
 
Ons parochiebestuur heeft zich de afgelopen maanden beraden en 
overleg gevoerd met alle koren om een goed pad naar de toekomst 
te vinden. Hoe nu verder? Naast het genoemde Salvator-
Mariaparochiekoor hebben/hadden wij namelijk nog andere koren: 
• Het kinderkoor dat enige malen per jaar optreedt bij de gezinsvie-

ringen. 
• Een jeugdkoor met een combo dat eigen diensten verzorgde. Dit 

was een samenwerkingsverband met de Nicolaasparochie in Ha-
ren. Helaas is dit koor vorig gestopt omdat teveel leden vertrok-
ken in verband met hun studie/opleiding elders. 

• Een “middenkoor” geheten “Gaudete”. Dit koor heeft een eigen 
dirigent en repertoire en treedt 4 maal per jaar op. Méér blijkt 
door een groter tijdbeslag niet mogelijk te zijn. 

• Een “gelegenheidskoor” dat de gaten in het muzikale rooster op-
vult en 1 uur vooraf gaande aan de dienst de liederen oefent on-
der leiding van Cas Straatman. 

 
Dit geheel overziende hebben we besloten dat we gaan proberen 
over te stappen op een andere vorm, namelijk “projectkoren”. Het 
idee is dat dat ongeveer als volgt zou moeten gaan werken: 
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• Onder leiding van onze pastor maakt het Liturgisch Beraad een 
jaarschema van alle diensten en welk koor wanneer zou moeten 
optreden. Dit uiteraard in overleg met de diverse koren.  

• Er komt een “koorcommissie” voor de regelwerkzaamheden van 
de projectkoren. 

• De koorcommissie bepaalt samen met de pastor wat er gezongen 
zal gaan worden tijdens een project; hoe vaak en wanneer er ge-
oefend zal worden; welke dirigent gevraagd zal worden; etc. 

• Dit wordt algemeen bekend gemaakt en verder benadert de koor-
commissie per project alle potentiële zangers & zangeressen. Ie-
dereen die geïnteresseerd is kan per projectkoor besluiten of 
hij/zij al dan niet wil deelnemen.  

 
Op deze wijze hopen we ook mensen, die niet vast gebonden willen 
zijn voor een lange tijd, toch te interesseren af en toe mee te doen 
en zodoende de muzikale standaard tijdens onze diensten zo hoog 
mogelijk te houden.   
 
Het bestuur van de Salvator-Mariaparochie.          

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 
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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 
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 
 

Stichting LOTO  
(Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur)  
Opgericht 21 september 2009  
 
Nieuwe opleiding tot orgeladviseur van start gegaan  
 
Er staan in Nederland zo’n 7.000 orgels, waarvan een belangrijk deel 
rijksmonument is. Om in de toekomst voldoende professionele orgelad-
viseurs ter beschikking te hebben is een nieuwe opleiding tot stand ge-
komen. Deze opleiding is ondergebracht bij de nieuwe stichting  
Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur, kortheidshalve LOTO. Het is 
een initiatief van de samenwerkende organisaties voor orgeladviseurs, te 
weten de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken 
van de Protestantse Kerk in Nederland en het College van Orgeladvi-
seurs Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed juicht deze  
ontwikkeling van harte toe.  
 
Orgeladviseurs staan met grote kennis en ervaring orgeleigenaars bij in 
alle zaken die het orgel betreffen: van reparatie tot restauratie, van 
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nieuwbouw tot overplaatsing en akoestiek. Om tot de opleiding te wor-
den toegelaten dient de kandidaat niet alleen een goede organist  
te zijn maar ook reeds een behoorlijke kennis te hebben van orgelbouw 
en orgeltechniek.  
 
De opleiding bestaat uit een aantal modules, die steeds worden afgeslo-
ten met een examen. De onderwerpen zijn onder meer het exterieur van 
het orgel, het binnenwerk, het pijpwerk en het opzetten van onderzoek en 
rapportages. Ook de kennis van subsidies, regelgeving en het maken van 
begrotingen wordt getoetst. Kandidaten krijgen een persoonlijke coach.  
Na het behalen van het laatste deelexamen wordt het diploma uitgereikt. 
Binnen LOTO is een examencommissie opgericht.  
 
De LOTO gaat eveneens een opleiding verzorgen voor orgelmentoren. 
Dat zijn functionarissen die in een bepaalde regio, als een monumenten-
wacht een aantal orgels regelmatig controleert op mogelijke schade en 
slecht functioneren. Goed toezicht voorkomt dure reparaties.  
 
Tot slot is de LOTO belast met het ontwerpen van een erkenningsrege-
ling voor orgeladviseurs. Hiermede zal spoedig een begin worden ge-
maakt.  
 
LOTO heeft reeds een drietal kandidaten in opleiding. Daarnaast is een 
kandidaat reeds afgestudeerd.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de 
stichting via emailadres: stichtingloto@gmail.com  
 
 

 
 

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.  
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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. 
 
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 
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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 
begeleiding. 
De cd’s zijn niet in de winkel verkrijgbaar, maar via de website 
www.verbeekfonds.nl te verkrijgen. 
    
 
 
 
 
 

 
 

 
Jubilea 

 
Bakhuizen 
St. Caeciliakoor van de parochie H. Odulphus 
40 jaar dhr. J.Postma 
40 jaar dhr. J.H. de Jong 
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40 jaar dhr. F.L. Terpstra 
 
Bargercompascuum 
Herenkoor van de parochie H. Joseph  
40 jaar H.W. Wehkamp 
 
Bedum 
St. Caeciliakoor van de parochie Maria ten Hemelopneming 
25 jaar dhr. N. Bruns 
25 jaar mw. T. Bruns 
25 jaar mw. I. Buter 
25 jaar dhr. O. Amsing 
25 jaar dhr. H. Limberger 
 
Bergum 
St. Maartenskoor van de parochie H. Martinus 
45 jaar mv. S.C. Zeinstra-Hettinga 
32 jaar mw. L. Aerts 
25 jaar mw. C. Hoff 
25 jaar mw. M. Hoekstra 
 
Bolsward 
Dameskoor St. Franciscuskoor van de parochie H. Franciscus te Assisië 
40 jaar mw. J. van der Weide-Stornebrink 
 
Herenkoor St. Franciscuskoor van de parochie H. Franciscus te Assisië 
60 jaar dhr. E. Zijlstra 
 
Coevorden 
Cantemus Domino koor van de parochie H. Willibrordus 
40 jaar dhr. H. Stroeve 
25 jaar mw. T. Schlepers-Haarmeijer 
 
 
Emmen 
Gemengd koor van de parochie H. Gerardus Majella 
50 jaar dhr. H.H. Arling 
 
 
 
Emmercompascuum 
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Herenkoor St. Caecilia van de parochie H. Willehadus 
67 jaar dhr. H.I. Geerdink 
66 jaar  dhr. G. Zaan 
51 jaar dhr. J.G. Ahlers 
51 jaar dhr. J.H. Thole 
42 jaar dhr. W.H.J. van Uem 
40 jaar dhr. J.L.M. Bisshop 
29 jaar dhr. J.W. Wellen 
 
Erica 
St. Caeciliakoor van de parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 
25 jaar mw. A.A. W. van Schie-Verhoeven 
 
Franeker 
Gemengd koor St. Caecilia van de parochie H. Franciscus van Assisië 
42 jaar mw. E. Bida-Jorritsma 
 
Leeuwarden 
Dominicuskoor van de parochie Titus Brandsma 
25 jaar dhr. E. Preusting 
 
Johannes/Franciscuskoor van de parochie Titus Brandsma 
56 jaar mw. A. Kruiper-Postma 
51 jaar mw. M. Copini-Erkamp 
50 jaar mw. D. Tamminga-Teensma 
41 jaar dhr. J. Jongma 
40 jaar mw. G. Potma-Bleeker 
40 jaar mw. D. Stoelinga-Vergnes 
40 jaar dhr. N. Ypma 
28 jaar mw. S. Terwisscha v. Scheltinga 
 
Franciscus Themakoor van de parochie Titus Brandsma 
40 jaar dhr. J. Siemensma 
 
Stadskanaal 
Gemengd koor van de parochie Maria ten Hemelopneming 
50 jaar dhr. Hendricus Gerardus Ronde 
 
Ter Apel 
Willibrordkoor van de parochie H. Willibrordusparochie 
25 jaar mw. G.M. Hoekstra-Manning 
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Zorgvlied 
Gemengd koor van de parochie H. Andreas 
47 jaar dhr. G.H. Meijerink 
45 jaar dhr. N.H. Eijbergen 
40 jaar mw. M.J. Tolboom-de Groot 
40 jaar mw. W.M.M. Brouwer-van Daatselaar 
31 jaar dhr. J.A.M. Klever 
29 jaar mw. P.M. Bastiaans-van der Brom 
29 jaar dhr. A. van der Laan 
13 jaar dhr. J.A. Tolboom 
 
Zuidlaren  
Koor Ad Laudum Dei van de parochie Maria ten Hemel Opgenomen 
60 jaar dhr. W.A.J. Beekman 
 

 
 
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 binnenzij-
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. 

 
 

 

        Emmauskoor Groningen 
       
         Opgericht : 16 april 1985 
 
        Dirigente/organiste :Mevr.R.Reeze  
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        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. 
 
                     

    

Donek 
 

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging  -  DoNeK  - Toonkamer 
 
 

Voor informatie over Donek zie onderstaande adressen en telefoon-
nummers 

 
Plompetorengracht 3 3512 CA  Utrecht tel.030-2331010   e-mail: info@nsgv.nl   of    
h.muskens@hetnet.nl 

 
 
 
 
 

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: 

  
  
M u t a t i e f o r m u l i e r  

 
Parochie: ………………………………te ……………………………... 
 
Naam van het koor: ……………………………………………………. 
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Soort koor:  
 � Gemengd Koor � Dameskoor 
 � Herenkoor � Jongerenkoor 
 � Kinderkoor � Gregoriaans koor 
 � Anders: ……………………………………………. 
 
Aantal leden:  …………………………………………………………… 
 
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 1, die zal verschijnen in  maart 2010, dient uiter-
lijk eind februari 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.
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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, december 2009  


