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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Voor u ligt de eerste rondzendbrief van 2021. Nog steeds in Coronatijd, maar met uitzicht
op een betere situatie over niet al te lange tijd en daarmee ook voor onze zang en
muziek in de eredienst. 

Het bestuur van de Diocesane Instelling St. Gregorius in het Bisdom Rotterdam (DISG)
wenst u een Zalig Pasen!

Ben Hillen

Theo Kroon 80 jaar koorzanger

Theo Kroon geflankeerd door Jos Franken (l) en Theo Vogels (r)

Al een jaar geleden was bij het koor Cantate Domino bekend dat Theo Kroon in januari
2021 zijn 80-jarig (!) jubileum als koorzanger zou vieren. Vele jaren was hij in ons bisdom
actief bij de koren in de kerken aan de Haagse Elandstraat, de Parkstraat en van de
Bernadettekerk in Rijswijk. Van de geplande feestelijkheden kon door de corona-crisis
niets terecht komen. Het bestuur van Liturgisch Koor Cantate Domino (zijn huidige koor)
heeft een en ander bij het bisdom aangekaart en zondag 21 februari (Theo’s verjaardag)
is een afvaardiging van het koor naar Theo in Voorschoten afgereisd.

Enigszins verbouwereerd en nieuwsgierig werden Jos Vranken (dirigent van het koor) en
Theo Vogels (medeoprichter en erevoorzitter) ontvangen. We laten nu de jubilaris zelf
aan het woord: "Dank, nogmaals dank. Er zijn zo van die dagen, die je nooit vergeet.
Eén daarvan was mijn 89e verjaardag. Want wat was het geval? Ik werd die dag
onderscheiden met het erediploma van de Sint Gregoriusvereniging. Waarom? Omdat ik
dit jaar 80 jaar koorzanger ben. Twee heren, te weten Jos Vranken en Theo Vogels,
kwamen mij dat vertellen. Naast de oorkonde werd mij nog een schitterende sculptuur
geworden. Met een inscriptie. Ik was volkomen verrast en perplex voor zoveel eerbewijs.
Geweldig! Chapeau! En dan ook nog vele blijken van waardering van medeleden. En
ook nog een prachtige bos bloemen voor mijn vrouw Willy. In één woord: Geweldig! Nog
een keer: bedankt! Wat moet het over tien jaar wel niet worden?".

Zomercursus Gregoriaans 2021 / Summer Course in Gregorian Chant 2021
De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de
afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwsbrief-rotterdam
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Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27
augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag.
Aanmelden is mogelijk tot 1 juni 2021.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten,
muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge
wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen
deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor
zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en

gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met
speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met
een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden
gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten
optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Naar de nieuwe website Gregoriaans Platform.
Meer informatie, aanmelding.
Interview over de cursus met Anthony Zielhorst.

Sint-Jozef Hymne
Op 8 december 2020 heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Tot en met 8
december 2021 worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te
overwegen.

Vanwege dit Jozefjaar heeft de Kerkelijke Instelling ‘Sint Gregorius’ van het bisdom Den
Bosch (KISG) aan Hans Leenders de opdracht gegeven een hymne te componeren
voor de H. Jozef. Een uitgebreid artikel hierover vindt u op de site van KISG in het
bisdom Den Bosch. 

Naast zangpartijen zijn er als hulp bij het instuderen geluidsbestanden beschikbaar van
alle zangpartijen. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar voor: cantor, sopraan
en alt, sopraan, alt en bas, sopraan, alt, tenor en bas.
Download geluidsbestanden en zangpartijen.

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. Inkijk in het nummer van maart 2021.

Voor informatie, abonnementen én losse nummers van het Gregoriusblad en
Muziekbijlagen: NSGV abonnementen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam tel.
010 - 281 5171 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.

Uw koor in deze nieuwsbrief
De redactie stelt het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of
meerdere foto’s (met een korte toelichting) te ontvangen: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.
Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief open voor nieuwe lezers. U kunt zich

https://www.gregoriaans-platform.nl/
https://www.gregoriaans-platform.nl/event/zomercursus-gregoriaans-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=hlAHQEk3t1Q
https://www.kisg.nl/499/hymne-voor-sint-jozef-hans-leenders/
https://www.kisg.nl/wp-content/uploads/2021/02/St-Jozef-muziek-webversie.pdf
https://nsgv.nl/index.php/gregoriusblad/recente-edities-gregoriusblad/529-gregoriusblad-03-2021
mailto:gregoriusblad@gmail.com
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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aanmelden via nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

De nieuwe ‘sculptuur’ 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 mooie ontwerp van Marijke Kamsma. 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 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 - afhankelijk van de
hoeveelheid tekst - rond de € 25,00 en wordt indien wenselijk voor de aanvrager
uitgevoerd tegen kostprijs. Aanvragen kan via het aanvraagformulier. Meer informatie via
nsgvlandelijk@gmail.com of telefonisch op 06 361 456 94 (coördinator NSGV).

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk

On-line bestanden kerkmuziek:

Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 nummers
CD-ROM minder dan 10 nummers
DVD’s minder dan 10 nummers
Muziekcassettes meer dan 300 nummers
Tijdschriften meer dan 20 nummers.

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

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam
betreffen 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 - 281 51 84.

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 

Liturgische kalender B-jaar

mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://www.nsgv.nl/index.php/service/procedure
mailto:nsgvlandelijk@gmail.com
https://www.nsgvrotterdam.nl/bladmuziek
https://www.nsgvrotterdam.nl/index.php/boeken
https://www.nsgvrotterdam.nl/begeleidingen
https://www.nsgvrotterdam.nl/cd-s
https://www.nsgvrotterdam.nl/lp-s
https://www.nsgvrotterdam.nl/cd-rom
https://www.nsgvrotterdam.nl/dvd
https://www.nsgvrotterdam.nl/muziekcassettes
https://www.nsgvrotterdam.nl/tijdschriften
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
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De liturgische kalender van het B-jaar (van Advent 2020 t/m Christus Koning 2021) is te
downloaden:

Liturgische kalender van het B-jaar (pdf).

Agenda

Raadpleeg steeds onze website voor de volledige agenda.
U kunt evenementen op het gebied van kerkmuziek, concerten, studiedagen voor
publicatie aanmelden bij redactie Nieuwsbrief.

In verband met de coronacrisis publiceren we in deze nieuwsbrief (nog) geen agenda.

Vacatures
Er zijn op dit moment geen vacatures in het bisdom Rotterdam.

Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea

Januari, februari, maart 2021
Er is in ons bisdom 1 onderscheiding uitgereikt.
Jubilaris, van harte proficiat !!

Liturgisch Koor Cantate Domino
Th.J. Kroon sculptuur 80 z

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen
op de website. De onderscheidingen graag tenminste twee maanden voor de
uitreiking aanvragen. De meerderheid van de aanvragen gebeurt echter nog
steeds met verouderde formulieren. Dat is vervelend voor diegenen die deze
aanvragen moeten behandelen. Maar het kan ook de aanvrager zelf een
onaangename verrassing bezorgen omdat de prijzen van de onderscheidingen
regelmatig worden aangepast. We doen een dringend beroep op alle
aanvragers om het formulier te gebruiken dat op de website staat. 

Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:

Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA  Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Colofon

Redactie
B. Hillen (redacteur).

Aan dit nummer werkten mee:
R. Bot, mevr. A. de Jong en B. Hillen (webmaster en editing).

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

https://bernemedia.com/wp-content/uploads/2021/03/Liturgische-kalender-2020-21_24-feb-2021.pdf
http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-rotterdam
mailto:secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 1 juni 2021.

Uitgave: van het bestuur van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek
Sint-Gregorius (DISG) in het bisdom Rotterdam.
Verschijnt 4- 6 maal per jaar.
ISSN nr. 1387-3997.

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 of via e-
mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.
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