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Mededelingen

Beste lezers van de nieuwe digitale nieuwsbrief ...
Nu de zomervakantie weer helemaal achter de rug is: hier de vierde nieuwsbrief! Met aankondigingen van een Scratchdag,
een Kinderkorenfestival, een Zangstudiedag over het nieuwe Antiphonale Romanum II en oproepen voor een webmaster en
nieuwe bestuursleden voor de NSGV in het Bisdom Rotterdam. Verder zijn de inmiddels bekende rubrieken weer present. 
Ben Hillen

Scratchdag:"Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek o.l.v. Paul Valk"
Zaterdag 18 september 2010 12.00 u, H. Bartholomeuskerk te Poeldijk

Een scratchdag voor koorzangers om met deze muziek en teksten kennis te maken en in te studeren. Een afsluitende viering
om het sámen met ‘kerkgangers’ uit te voeren en een plaats te geven. 

Het koor
Eigenlijk is iedereen welkom die ervaring heeft met meerstemmig zingen, handigheid heeft met het instuderen van nieuw
reper-toire én belangstelling heeft voor dit soort religieuze muziek. In het bijzonder nodigen we zangers uit in de
leeftijdscategorie van 20 tot 55 jaar.

De viering
Naast de medewerking van het koor hopen we die avond op veel kerkgangers die komen meevieren en meedoen. De viering
onder leiding van diaken Ronald Dits heeft een oecumenisch karakter en is bedoeld voor mensen met een katholieke,
protestante en ook niet-kerkelijke achtergrond.
Vóórafgaande aan de viering is er onder leiding van Paul Valk een korte ‘repetitie’ met het koor en de overige aanwezigen.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te gebruiken en horen we graag wat u van de viering vond.

Nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Daarmee bedoelen we de liturgische muziek uit de ‘Amsterdamse school’, met muziek van Bernard Huijbers, Tom Löwenthal,
Antoine Oomen, Thom Jansen, Paul Valk (e.a.) op teksten van met name Huub Oosterhuis. Deze muziek voor koor (vaak 4-
stemmig) of voor koor en gemeente, meestal met een belangrijke en virtuoze rol voor de pianist, is sterk geïnspireerd door
de traditie van de romantische muziek. De teksten zijn vaak meer poëtisch dan het gemiddelde kerklied. De spiritualiteit van
deze muziek is minder gericht op de leer van de kerk en meer op christelijke religiositeit.

Deelname
De ‘scratchdag’ o.l.v. Paul Valk begint zaterdag 18 september om 12.00 uur in de Bartholomeuskerk aan de Voorstraat 111 te
Poeldijk. De repetitie duurt tot 17.00 uur. Wij zorgen voor muziek-materiaal en voor iets te drinken tijdens de pauzes. We
inventariseren tevens of er belangstelling is om, tegen een kleine vergoeding, tussen 17.00 en 19.00 uur iets gezamenlijks te
eten.

De financiële bijdrage voor de scratchdag is €15,- per persoon. 
Wanneer je belangstelling hebt om aan de ‘scratchdag’ mee te werken dan horen we  dit graag vóór 11 september 2010.
Geef je op via: zangkoren@deosacrum.nl
Lees verder ...

5e Nationale Kinderkorenfestival in Rijsbergen
RIJSBERGEN (RKnieuws.net) - Op zondag 26 september 2010 zal het Vijfde Nationale Kinderkorenfestival
georganiseerd worden in de Sint-Bavokerk in Rijsbergen. De competitie staat open voor alle liturgische
kinderkoren van Nederland. Deelnemers die zich opgegeven hebben voor de competitie worden geacht de
gehele dag, inclusief de eucharistieviering aanwezig te zijn.
De deelnemende kinderkoren strijden voor de titel Nationaal Kampioen Kinderkoren. Zij zullen door een
vakkundige jury worden beoordeeld op onder andere bruikbaarheid van de liederen in de liturgie en
zangkwaliteit.

Bron: RKnieuws; http://www.rknieuws.net/nieuws/nws.php?id=62539

Zangstudiedag over nieuw Antiphonale Romanum II: Het Woord gezongen
Op zaterdag 16 oktober is van 13.30 – 17.30 uur een zangstudiedag over het nieuwe getijdenboek voor
parochies, het ‘Antiphonale Romanum II’, met gregoriaanse gezangen voor de vespers van alle zon- en
feestdagen. Met name zal aandacht worden besteed aan de eerste vespers, die vanaf 27 november (de
avond voor de eerste zondag van de Advent) op een aantal plaatsen ten gehore worden gebracht.
Diaken Cor Sinnema zorgt voor een inleiding over de vespers en het gebruik van dit nieuwe zangboek in
de parochie. Sinds enkele jaren worden op de vooravonden van de zondag in de sterke tijden de
eucharistievieringen afgewisseld met de vespers. Op de eerste zondag van de advent begint een nieuw
kerkelijk jaar: het A-jaar.

Het zingen staat deze middag onder leiding van Maria Wieggers. Zij studeerde oude ensemblezang bij
Rebecca Stewart, waar het gregoriaans een belangrijke plaats inneemt. Ook volgde zij lessen bij Iegor Reznikoff in het oude
contemplatieve repertoire. Daarbij werd vnl. gewerkt aan klankresonantie in heel het lichaam, het zingen en beluisteren van
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boventonen, en de intonatie volgens de natuurlijke intervallen. Deze middag zal er vooral aandacht zijn voor het woord wat in
beweging komt in een melodie. We werken in de verschillende modi met hun eigen karakteristieke proporties. De principes
zijn eenvoudig en puur. Zangervaring is niet nodig. Ook toehoorders zijn van harte welkom.
Wij streven ernaar om op die middag afspraken te maken tot het vormen van een groep zangers om de vespers te gaan
vieren op de vooravond van de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar (het A-jaar).
Als bijdrage in de kosten voor de zangmiddag vragen we € 5,-  p.p. bij binnenkomst te voldoen.

Het nieuwe Antiphonale Romanum zal die middag voor de prijs van € 35,- verkrijgbaar zijn (normale prijs € 41,-.)
Voor verdere informatie zie website: www.parochie-petrusenpaulus.nl > activiteiten > vespers.

Oproep 1: De NSGV vraagt een webmaster
Na acht jaar trouwe dienst neemt ons bestuurslid, dat o.a. de taak van webmaster vervult, afscheid. Wij zijn dus dringend op
zoek naar iemand die deze taak op zich kan en wil nemen. Daarnaast zou het prettig zijn als betrokkene ook de “technische”
kant van onze digitale Nieuwsbrief, zou willen verzorgen. Vooral omdat er een sterke samenhang is tussen de website en de
Nieuwsbrief. 
Het beheer van ‘onze’ website vergt geen diepgaande technische kennis omdat die onderdeel is van de landelijke website van
de NSGV. Het technisch beheer en het onderhoud daarvan worden op centraal niveau uitgevoerd. Het onderhoud van ons deel
van deze site kost gemiddeld ongeveer twee uur per maand.
De Nieuwsbrief verschijnt in beginsel zes keer per jaar. Wij zoeken voor deze nieuwsbrief iemand die ervoor kan zorgen dat
de nieuwsbrief bij onze lezers in de mailbox komt, die de opmaak verzorgt en die bij voorkeur ook op redactioneel vlak een
bijdrage kan leveren. Deze werkzaamheden kosten gemiddeld ongeveer één à twee uur per maand. 
Voor het vervullen van deze taken is lid worden van het bestuur niet vereist. Het kan, maar het hoeft niet. De
werkzaamheden kunnen ook als vrijwilliger worden uitgevoerd. De financiële situatie van de vereniging laat niet toe voor dit
werk een financiële vergoeding te geven, maar noodzakelijke onkosten worden vergoed.
Wij zijn u ook dankbaar als u ons attent kunt maken op kandidaten die wellicht in staat en bereid zijn om deze ‘functie’ te
vervullen.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam
E-mail:      hjc.hermans@inter.nl.net
Telefoon:  070-3416115

Oproep 2: De NSGV vraagt nieuwe bestuursleden
Het bestuur van een diocesane afdeling van de NSGV bestaat uit tenminste vijf leden, maar gezien de omvang en diversiteit
van het takenpakket is een wat groter aantal bestuursleden erg prettig. De bestuursleden worden, op voordracht van het
bestuur, benoemd door de bisschop. De vereniging heeft tot doel om op gezag en onder leiding van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie in de bisdommen de studie en de beoefening van de liturgische muziek te bevorderen en daarover te
waken. 
Dat wordt o.a. gedaan door het organiseren van studiedagen, korenfestivals e.d. Bovendien proberen wij allen die bij de
liturgische muziek zijn betrokken te informeren over de ontwikkelingen die op dat gebied plaatsvinden door middel van deze
Nieuwsbrief. Om de zaak voor de individuele bestuursleden een beetje hanteerbaar te houden worden binnen het bestuur een
aantal taakvelden onderscheiden die in onderling overleg door de bestuursleden worden gedefinieerd en over hen verdeeld.
De voornaamste taakvelden zijn momenteel: gemengde koren, jongerenkoren, middenkoren, organisten en PR. Daarnaast
moeten uiteraard ook de functies worden vervuld van voorzitter, secretaris, penningmeester en afgevaardigde in het
hoofdbestuur. 
Er is bijna altijd wel plaats voor een extra bestuurslid, want zoals het spreekwoord zegt: vele handen maken licht werk. Op
het ogenblik hebben wij echter meer dan normale behoefte aan uitbreiding van het aantal bestuursleden omdat in korte tijd
drie bestuursleden ons hebben of zullen verlaten. 
Hebt u kennis van en ervaring met liturgische muziek en mocht u in beginsel bereid zijn om u als bestuurslid van de NSGV in
het bisdom Rotterdam daarvoor gemiddeld één à twee uur per week in te zetten, neem dan contact met ons op. Dat kan via
de E-mail: hjc.hermans@inter.nl.net of via de telefoon: 070-3416115.
En voor deze oproep geldt eveneens: wij zijn u ook dankbaar als u ons attent kunt maken op kandidaten die volgens u
wellicht in staat en bereid zijn om een bestuursfunctie te vervullen.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu geheel toegankelijk
Sindskort zijn de volgende bestanden on-line:

Bladmuziek (meer dan 4500 nummers)
Boeken (meer dan 300 nummers)
Begeleidingen (meer dan 1000 nummers)
CD's (meer dan 1400 nummers)
LP's (meer dan 700 nummers)
CD-ROM (meer dan 0 nummers)

Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw repertoire voor u koor te vinden. De muziek
is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Agenda
Raadpleeg onze website voor de volledige agenda.

Heringebruikname hoofdorgel St. Bonaventurakerk te Woerden
Zondag 12 september 11.00 u inwijding en 13.00 u concert door Geerten Liefting

Op zondag 12 september wordt in de St. Bonaventurakerk te Woerden het gerestaureerde Vermeulen-hoofdorgel (1919)
opnieuw in gebruik genomen. Het orgel werd gerestaureerd door Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom. Zie verder:
www.orgelnieuws.nl

Repertoiredag en Open huis Documentatiecentrum NSGV - Utrecht
Vrijdag 17 september 2010 van 14.00 - 20.00 u - Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht

U bent op elk moment van deze middag en avond welkom om allerlei (Nederlandstalige) bundels, partituren en andere
uitgaven op het gebied van liturgie en kerkmuziek van alle gezindten in te zien en om samen met een pianist (nieuwe)
gezangen door te zingen.
Lees verder...
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Scratchdag:"Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek o.l.v. Paul Valk"
Zaterdag 18 september 12.00 u - H. Bartholomeuskerk - Poeldijk

Lees verder...

Ingebruikname van het orgel Elandstraatkerk Den Haag en concerten
De eerder aangekondigde ingebruikname van het orgel van de Elandstraatkerk te Den Haag op 19 september is uitgesteld. De
mis m.m.v. van het koor Cantate Domino op 19 september gaat wel door.

5e Nationale Kinderkorenfestival in Rijsbergen
Zondag 26 september - Sint-Bavokerk in Rijsbergen

Lees verder...

Lieddag Stichting Leerhuis & Liturgie en Ekklesia Breda
Zaterdag 2 oktober 10.00-16.00 u - Kerk van de Protestantse Gemeente Ginneken, Duivelsbruglaan 11 - 4835JD Breda

Er worden 20 nieuwe liederen ingestudeerd. Aanmelden: info@ekklesiabreda.nl

Jaarlijkse zangdag NSGV in Abdij van Berne - Heeswijk
Zaterdag 13 november 2010 van 9.45 – 16.00 u

Lees verder ...

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam in het eerste kwartaal betreffen een aantal
boeiende muziekuitgaven voor diverse koorsoorten, studieboeken en cd's. U kunt deze inzien op ons documentatiecentrum
aan het Koningin Emmaplein 3, 3016 AA te Rotterdam.
Kijk in de lijst met nieuwe werken of kijk zelf direct in de database om nieuw repertoire voor uw koor op te zoeken of kom
eens in het documentatiecentrum kijken. Het telefoonnummer is: 010 - 414 82 13.

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
Zondag 19 september 2010, Vredeszondag
Vijfentwintigste zondag door het jaar C
AP.113 - Looft, knechten  (refr.1)  GvL 113/AP-II
Av. 1 Sam.3,9;Joh.6,69B Uw woorden  GvL 255/257
Ov. Wat altijd is geweest  GvL 541
Ov. Komen ooit voeten gevleugeld  GvL 484
Ov. Vredeslied  Eva’s lied I  41
Jij mag er zijn  DZiaO 43 (k)
Als alle mensen  ZIV 46 (k)
Hij zal er zijn  Ekvm 41 (j)
Vrede in overvloed  ELJ CW 2000 5+6 (j)

Zondag 26 september 2010
Zesentwintigste zondag door het jaar C
AP.146 - Een loflied voor de Heer  GvL 146/AP-I
Av. Joh.6,64B+69B Uw woorden  GvL 255+257
Ov. Gehoord van mensen  GvL 573
Ov. Voor mensen die naamloos  GvL 644
Weet wat je zegt  NZJE 5 (k)
Voor God zal ik zingen  ZAZ 33 (k)
Gebed  DZiaO 10 (k)
Psalm voor later  Adem en hartslag 8/4 (j)
Hij eet van de kruimels  BD 18 (j)

Zondag 3 oktober 2010
Zevenentwintigste zondag door het jaar C
AP.95 - Heden, als gij zijn stem hoort  GvL 95/AP-I
Av. Joh.17,17B+A Uw woord is  GvL 270a/ContMB 231
Ov. De aarde is vervuld  GvL 417/LbK223
Ov. Wat vrolijk over U geschreven staat  GvL 646
Wie geeft ons licht  ZIV 57 (k)
Wil je wel geloven  AWN III 9 (k)
Zolang er mensen zijn  Bijl 5/GOTZ 117 (j)
Levenslied  BD 117 (j)

 

Klik voor het overzicht vanaf de komende zondagen: Vanaf 19 september 2010. 
Het gehele jaaroverzicht kunt u vinden op onze website: Jaar C.
Na 22 september 2010 vindt u ook op onze website: Jaar A. 

Vacatures
Er zijn momenteel 5 vacatures. Meer ... 
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
In de augustus 2010 zijn er 4 onderscheidingen uitgereikt.

Augustus 2010

H.Maria Magdalena, Maasland
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Mw. J.A .G. van der Meijs -van der Maarel z 25
Mw. A .E .M . van Noordt-van M il z 25
Mw. M .G.M .van M il-V ijverberg z 25
Hr. J. C . van Zeijl z 25

De uitgebreide lijst met jubilarissen per parochie is tevens gepubliceerd op onze website.

Colofon
Redactie
Ben Hillen (wnd redacteur)

Aan dit nummer werkten mee:
Dr. Richard Bot, Christine Hermans, Ben Hillen (webmaster en editing)

Redactie-adres:
Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer 
E-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Telefoon: 079 - 341 85 75

Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 15 oktober 2010

Uitgave:
van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Rotterdam.
Verschijnt 6 maal per jaar, in januari, maart, mei, juli, september en november.
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Abonnement:
Het abonnement van deze nieuwsbrief is geheel gratis. Iedereen kan de nieuwsbrief ontvangen. 
U kunt zich aanmelden of afmelden op onze website: NSGV Rotterdam.
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