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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

In deze derde nieuwsbrief van dit jaar is het grote nieuws dat er een bundel met orgelbegeleiding voor GvL
liederen is verschenen, natuurlijk vergezeld van een studiedag in ons bisdom. Wij doen een herhaalde oproep
om de werkgroep "Kind, Koor en Kerk" te versterken. De werkgroep KKK is alweer actief met het voorbereiden
van De Studiedag 2012. Aankondigingen van een korenfestival in Rhenen en veel concerten. De bekende
rubrieken over nieuwe muziekuitgaven en de erelijst van onderscheiden jubilarissen zijn zoals altijd weer
present.

Veel leesplezier toegewenst ! 
Ben Hillen

Studiedag voor organisten en presentatie van de nieuwe bundel orgelbegeleidingen bij GvL

“Zingt en speelt...” - Nieuwe bundel orgelbegeleidingen bij Gezangen voor Liturgie

Georganiseerd door:
• de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) in het bisdom Rotterdam;
• de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam;
• de Stichting Liedbundel (SLB).

Datum: 26 november 2011 van 09.30 – 13.00 u
Locatie: Laurentiuskerk, Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten, tel. 071-561 2508
Entree: EUR 10,--

Programma:
09.30–10.00u Inloop met koffie/thee

10.00–10.45u Welkom

 
Inleiding door Marc Schaap, voorzitter van de werkgroep
orgelbegeleidingen bij GvL en samensteller.

 Inhoud en opzet van de begeleidingenbundel.

 
Presentatie van de begeleidingenbundel door Jos Vranken,
voorzitter van de SLB.

 
Uitreiking van het 1e exemplaar aan de voorzitter van de NSGV,
dr. Richard Bot.

10.45–11.00u Pauze met koffie/thee

11.00–12.00u
Interactieve workshop door Aart de Kort, lid van de werkgroep
orgelbegeleidingen bij GvL en organist van de kathedraal te
Rotterdam

12.00–12.30u
Lunch met koffie/thee (U wordt verzocht zelf een lunchpakket
mee te nemen)

12.30–13.00u Orgelconcert door Aart de Kort

Op deze studiedag is er o.a. gelegenheid de nieuwe begeleidingenbundel tegen gereduceerde prijs te kopen.
Uitgebreidere informatie uiterlijk vanaf 1 november op www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam
Meer informatie ook telefonisch op 010 - 481 51 84 (donderdagen) of op 06 361 456 94.
Aanmelden per e-mail aan Marc Schaap: m.schaap@bisdomrotterdam.nl 
Bron: NSGV in het Bisdom Rotterdam; 12 oktober 2011

 

Herhaalde oproep: Wie gaat de werkgroep Kind, Koor en Kerk versterken?

De werkgroep "Kind, Koor en Kerk", die momenteel uit 4 leden bestaat, vraagt versterking.
De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit: de jaarlijkse studiedag voorbereiden,
elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen in de kinderkoorzang, reageren op vragen
vanuit de doelgroep en contact onderhouden met de landelijke Stuurgroep Kind, Koor en
Kerk van de NSGV. Hiertoe zijn er 3 - 4 vergaderingen per jaar. Met meer leden wordt het
draagvlak verbreed, en wordt er meer mogelijk! 

Aanmelden bij: Anne-Mieke v.d. Burg-in ’t Veen, Berkelseweg 102, 2661 AK Bergschenhoek
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tel: 010-522 03 43 / 06-13 37 62 03; mail: werkgroep-kkk.rotterdam@nsgv.nl

 

Korenfestival 2012 NSGV Utrecht

Op zondagmiddag 12 februari 2012 organiseert de NSGV Utrecht een korenfestival voor volwassen
parochiekoren. Koren worden uitgenodigd een optreden te verzorgen van maximaal 15 minuten. Een van de
gepresenteerde werken is een verplicht werk. Je kunt hierbij een keuze maken uit meerdere koorwerken;
divers in stijl en genre en verschillend van moeilijkheidsgraad. De verplichte werken ontvang je zo spoedig
mogelijk na opgave.
Het festival begint om 13.00 uur met ontvangst, koffie en thee en zal om 17.30 uur worden afgesloten met
een gezamenlijk gezongen koorwerk.
*Laat je stem horen* - Korenfestival 2012 NSGV Utrecht

Presenteer de mooiste koorwerken voor een enthousiast publiek
Laat je inspireren door andere koren
Ontdek de kracht van het koor en ontvang praktische verbetertips van een
deskundige jury.

Alle praktische gegevens op een rijtje:
Waar: in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen
Wanneer: zondag 12 februari 2012
Hoe laat: van 13.00-17.30 uur
Kosten: EUR 125,- per koor
Opgave: tel. 030 698 25 79 (06 499 573 18) of email nsgvutrecht@gmail.com
Bron: NGGV Aartsbisdom Utrecht; Extra Nieuwsflits Oktober 2011

 

Kerkmusicus Jos Beijer overleden

Op 22 augustus is op 41-jarige leeftijd de kerkmusicus Jos Beijer overleden. Jos was
werkzaam in meerdere bisdommen. In ons bisdom was hij tot aan zijn ziekte dirigent ,
organist en artistiek leider van Deo Sacrum in Poeldijk. Jos leed aan de zeer zeldzame
spier- en stofwisselingsziekte MNGIE en had vorig jaar al afscheid genomen als uitvoerend
musicus. Bij zijn uitvaart op zaterdag 26 augustus 2011 is het door hem zelf
gecomponeerde Requiem uitgevoerd. De NSGV zal Jos Beijer met groot respect gedenken.
Dat hij moge rusten in vrede.
Een uitgebreid in memoriam staat op de site van de NSGV in het Bisdom Haarlem-
Amsterdam.

 

Gregoriaans voor kinderen

In juni verscheen bij Ward Centrum Nederland het boek ‘HET WOORD DAT
VLEUGELS KREEG, gregoriaans zingen met kinderen in twintig lessen.’ ‘HET WOORD
DAT VLEUGELS’ biedt dirigenten van liturgische kinderkoren de mogelijkheid hun
jonge zangers te laten kennismaken met het gregoriaans. Er is een handleiding met
cd voor de dirigent/ docent (met daarop alle muziekvoorbeelden, die in het boek
voorkomen) en een werkboek voor de kinderen. Enkele van de muziekvoorbeelden
zijn ook te beluisteren op de website www.wardcentrumnederland.eu. Bij de
handleiding hoort ook een live instructie, waarbij dirigenten/docenten leren hoe het
boek te gebruiken. Deze instructie beslaat twee dagen van 4,5 uren per
instructiebijeenkomst. Graag zou ik in uw bisdom zo’n instructiesessie verzorgen. Ik
hoor graag of u daar belangstelling voor heeft.
Ward Centrum Nederland, Wilko Brouwers, Tel. 06-11098229

 

Gregoriaans Festival Hoorn - Samenzang, presentatie koren, afsluitend concert

Op zaterdag 29 oktober 2011 zijn gregoriaans zingende koren welkom in de Koepelkerk te Hoorn om samen te
zingen, zich aan elkaar te presenteren en om te luisteren naar een concert van het
ensemble Gregoriana.
Het repertoire zal voor een deel in het teken staan van Maria, vanwege de rozenkransmaand, die ook in
Hoorn een maand van Maria is.
Alle informatie over het Gregoriaanse Festival Hoorn leest u in een folder die vanaf onze website
is te downloaden en die ook naar de bij ons bekende gregoriaans zingende koren zal worden verstuurd.
Bron: Nieuwsbrief NSGV Haarlem-Rotterdam; september 2011

 

Twee scratchdagen ‘Koormuziek voor SAB’

Kennismaking met repertoire voor driestemmig gemengd koor. Veel gemengde koren (niet alleen in de kerk!)
kampen met een gebrek aan mannenstemmen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om nog vierstemmig te
zingen en dus gaan dirigenten op zoek naar repertoire voor de driestemmige bezetting SAB (sopraan, alt,
bariton).
Tijdens de scratchdagen op zaterdag 8 oktober 2011 in NoordScharwoude (St. Jan de Doper) en op 5
november 2011 in Almere Haven (De Goede Rede) krijgen dirigenten en koorleden volop de gelegenheid om
kennis te maken met een aantal recent verschenen miscomposities en ander repertoire voor SAB. Meer
informatie op: www.nsgvhaarlem.nl
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Bron: Nieuwsbrief NSGV Haarlem-Rotterdam; september 2011

 

Popmuziek binnen de nieuwe kerkmuziek

In vervolg op de succesvolle kennismakings- en netwerkbijeenkomst ‘Partners in de
kerkmuziek’ van 2010 organiseert Kunstfactor op vrijdag 28 oktober 2011 een inhoudelijke
middag over popmuziek binnen de nieuwe kerkmuziek.
Vanuit theologisch en muzikaal perspectief zal het onderwerp belicht worden. Met

medewerking van o.a. Ds. Pieter Endedijk. Deze studiedag is bedoeld voor de’ Partners in de kerkmuziek’ en
belangstellenden.
Datum: 28 oktober 2011; Tijd: 13.00- 16.30 uur; Plaats: Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht.
Toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via kerkmuziek@kunstfactor.nl o.v.v. naam organisatie, naam,
adres en telefoonnummer.
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Els Dijkerman, 030-7115100, e.dijkerman@kunstfactor.nl
Bron: KunstFactor; september 2011

 

Symposium en boekpresentatie over sacraliteit in kerk en cultuur

Op 3 november 2011 wordt in Hilversum een studiedag (tevens boekpresentatie) gehouden over sacraliteit in
kerk en cultuur. Deze dag wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische
Kring. Op bijgaande pdf vindt u de benodigde informatie.
Bron: Project nieuw liedboek; september 2011

 

Pastor Roderick laat verschillende gezangen horen en stelt een top-3 samen

Gregoriaanse gezangen worden al eeuwen gezongen. Het kent een speciaal notenschrift. 
Bron: Katholiek Nederland; 27 september 2011
http://www.rkk.nl/katholiek-nederland/tv/roderick-weet-raad/detail_objectID703949.html

 

Nieuwsbrief ‘Vieren’ september 2011

De Nieuwsbrief ‘Vieren’ is bestemd voor alle vrijwilligers en pastorale
beroepskrachten die actief zijn op de werkvelden liturgie en
kerkmuziek. Verschijnt ten minste drie keer per jaar. 
Redactie: Richard Bot, Marian Geurtsen (eindredacteur) en Marc

Schaap. Aan- en afmelden, reacties en bijdragen: e-mail: sectievieren@bisdomrotterdam.nl
In de EXTRA EDITIE staat nieuws over de impulsdag van 8 oktober ‘Met het oog op morgen: kerk zijn met de
nieuwe generatie’. De Nieuwsbrief Vieren is bestemd voor alle vrijwilligers en pastorale beroepskrachten die
actief zijn op de werkvelden liturgie en kerkmuziek. Verschijnt ten minste drie keer per jaar. 
Bron: Bisdom Rotterdam; september 2011

 

Zangdag in Abdij van Berne op 5 november 2011

De jaarlijkse zangdag zal dit jaar weer plaatsvinden in de Abdij van Berne (Heeswijk)
en wel op zaterdag 5 november. Tekstschrijver ds. Sytze de Vries heeft zich al bereid
verklaard mee te werken aan deze dag. Hierover volgt meer informatie.

NSGV in het Bisdom Den Bosch; Nieuwsbrief jrg 5 nr 3; mei 2011

 

Poeldijks Jongerenkorenfestival op 13 november 2011

Wat houdt het Poeldijks Jongerenkorenfestival in?
Jaarlijks wordt in Poeldijk, bij Den Haag het oudste jongerenkorenfestival van Nederland georganiseerd. Het
Poeldijks jongerenkorenfestival beleeft in 2011 haar 36ste editie. 

Organisatie
Het festival wordt georganiseerd door JongerenKoren Westland, een samenwerkingsverband dat bestaat uit
de jongerenkoren Corbulo (Wateringen), Nagila (Monster), PJK (Poeldijk) en New Sound Singers
(Honselersdijk).

Doel van het festival
Het festival biedt de deelnemende koren de kans elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en van elkaar
te leren. Voor de koren zelf is het een uitgelezen kans om de eigen prestaties aan een enthousiast publiek te
laten horen. Het doel van het festival is daarbij drieledig:

1. Het festival biedt koren en koorleden gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 
2. Het festival biedt mogelijkheden voor vernieuwing en verbreding van het repertoire. 
3. De beoordeling door een vakkundige jury leidt tot nuttige tips en biedt mogelijkheid tot
kwaliteitsverbetering.

Repertoire
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De koren wordt gevraagd drie liederen te zingen. Twee daarvan komen uit het eigen repertoire dat door het
koor gebruikt wordt in de vieringen die zij verzorgen. Het derde nummer wordt gekozen uit de nummers die
door de organisatie van het festival worden aangereikt.

Beoordeling
Een deskundige vakjury beoordeelt de muzikale kwaliteit van koor, dirigent en
combo. De koren ontvangen van de vakjury een juryrapport.
Aan de koren zelf wordt ook gevraagd de optredens van de anderen te beoordelen.
Naast de muzikale kwaliteit speelt daarbij ook de uitstraling van de optredende
koren een rol. Naar welk koor luistert men het liefst?

Winnaar
Het festival kent dus twee winnaars: het koor dat door de vakjury als beste wordt aangewezen en het koor
dat door de koren zelf het hoogst gewaardeerd wordt.

Het Poeldijks jongerenkorenfestival 2011 zal op zondagmiddag 13 november plaatsvinden op de gebruikelijke
locatie: de Leuningjes in Poeldijk. 

Contactgegevens organisatie
Jongerenkoren Westland
p/a Noorderhoek 8
2685 RJ Poeldijk
0174-243313 (Laurens Bol)
info.jkw@gmail.com

http://www.code-
music.nl/Activiteiten/Activiteitenuitgelicht/PoeldijksJongerenkorenfestival/tabid/166/Default.aspx

 

Orgelconcertserie Maria van Jesse Delft 2011

De data voor de Orgelconcertserie 2011 in de Maria van Jessekerk in Delft zijn:

6 november, Petra Veenswijk + Kamerkoor (Requiem van Fauré)
11 december, Petra Veenswijk, Advent en Kerstconcert.

Maria van Jessekerk, Burgwal 20, Delft
Orgelconcertserie 2011
Nieuwe CD Signature d’excellence II te koop in de kerk of via de website.
Meer informatie op: www.veenswijkorgel.nl
Aanvang 15:00 uur, toegang vrij, collecte na afloop.

Bron: Petra Veenswijk; april 2011

 

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.

 

Aanwinsten van mei t/m september 2011

Bladmuziek

Composities van Daniel Rouwkema

Achttien composities van “Een Nederlandse componist van Engelse kerkmuziek”. Zestien met Engelse en
twee met Nederlandse tekst. Vier- en vijfstemmig . De composities zijn uitgegeven bij verschillende
uitgevers: Intrada; Faber Music; RKZB. De liederen staan ook op cd. Uitgave van de cd: Stichting Nieuwe
Kerkmuziek Rotterdam. 

Do-ut-des muziekbladen

Bijlagen bij het blad “Koorgeleide” van de NSGV Roermond.
No 88:Zendt uw Geest Heer. Psalm van Hemelvaart en Pinksteren. Voor SATB.
         Dit is de dag. Psalm 118,24. Voor SATB.
Componist: J.Bielen.
No 89:Tot U in den Hoge. Uit psalm 25 1-stemmig met orgelbegeleiding.
Componisten: A.Voesten en A. Bronckhorst.

http://www.code-music.nl/Activiteiten/Activiteitenuitgelicht/PoeldijksJongerenkorenfestival/tabid/166/Default.aspx
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Geboren om te zingen

Bundel met 100 nieuwe liederen passend bij thema’s van bijbel, geloof en leven. De meeste composities zijn
van E. Linger. In veel van de liederen klinken de golvende lijnen van anglicaanse hymnen en andere
traditionals door. Samensteller: E. Linger. Uitgeverij Boekencentrum.

Gezongen evangeliewoorden

Gecomponeerd voor de Abdij Bethlehem in Bonheiden. De 75 opgenomen gezangen hebben verschillende
vormen en zijn functioneel in de liturgie te gebruiken: beurtzangen en coupletliederen bij een Bijbeltekst,
doorgecomponeerd (o.a. het kerstverhaal volgens Lucas, de Geloofsbelijdenis), zegengebeden-zegen-
zending. Alle gezangen zijn eenstemmig. Ze staan genoteerd met en zonder orgelbegeleiding. Registers
maken het zoeken mogelijk op liturgisch gebruik, op Bijbelreferentie en op kerngedachte. Componist : P.
Schollaert. Uitgave Vlaams Centrum Liturgisch Muziek VCLM.

Kruiswegsonnetten

Veertien muzikale meditaties bij het lijdensverhaal van Jezus. Bij de kruiswegstaties heeft de Utrechtse
dichter N. Nauta een serie moderne sonnetten geschreven. Deze sonnetten zijn door W. van Belle op muziek
gezet voor kamerkoor (SATB) en drie houtblazers (fluit, althobo en fagot). De sonnetten worden afgewisseld
met intermezzi voor de blazers. Uitgave W. van Belle, www.woutervanbelle.nl.

Muziekbladen bij Centrum voor de kerkzang:

Motet: Waar in vrede /Vredeskanon(netje) (no 6)
Een canon en een motet,beide op tekst van Jacobus 3: 18 (NBV) geschreven met het oog op de
vredesweek. De canon kan met de gemeente gezongen worden, maar ook met het kinderkoor. Het motet is
bestemd voor SAB-koor. Componist: G.Baas
             Onze Vader (no 5)
Toonzetting van het Onze Vader in de oecumenische tekst. Eenstemmig met pianobegeleiding. Componist: B.
van Kooten. 
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis downloadbaar.

Nu zijt wellekome

Voor SATB. Het oud -Nederlandse kerstlied is vrij downloadbaar op www.wilbertberendsen.nl.

Petrus en Paulusmis

De vaste gezangen voor SATB en orgel. Componist M. van Woerkom De partituren zijn (nu nog) alleen in
handschrift verkrijgbaar bij: Sint-Petrus-parochie, Vrijthof 33, 5081 CB Hilvarenbeek.

Zie de Mens

De veertien kruiswegstaties voor solisten en SSATB-koor, met orgel.
Tekst : C. Remmers; muziek: M. van Woerkom. Uitgeverij Berne.

Boeken

De liturgie van de uitvaart

Een handboek voor de praktijk. Een liturgische handleiding waarin de brug wordt geslagen tussen heden en
verleden, alsook tussen theologie en parochiële pastoraal. Auteur: J. Hermans. Uitgave Colomba Oegstgeest.

Evangelieboek voor vieringen met kinderen

Met ‘Lectionarium voor de Eerste heilige communie’. Deze uitgave bevat de evangelielezingen volgens de
driejarige cyclus voor de zondagen en voor de feesten die op zondag gevierd kunnen worden. In het boek is
een supplement ingesloten met eigen misformulieren voor de viering van het heilig Vormsel en van de Eerste
communie . Uitgave Nationale Raad voor Liturgie Utrecht.

Hymnologie I en II

Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk.
Deel I: De ontwikkeling tot aan de reformatie. O.a.: cantica in de bijbel, hymnen van Ambrosius, ontwikkeling
van het Gregoriaans, Maria-hymnen, sequentia, mengtaalliederen.
Deel II: Luthers eerste liederen, vertaalde hymnen, catechismusliederen, kinderliederen.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgegeven in eigen beheer.

Ik kom naar je toe.

Pakket met compleet uitgewerkte eerste communieviering: cd met liedjes; teksten en partituren; viering met
naamopgave. Auteur: E. Dassonneville. Liedteksten: T. Pollet; muziek : M. Pollet.
Stemmen op de CD: M. van Steenlandt, instrumenten: M. Pollet. Uitgeverij EFD België.

Kind en Eucharistie

http://www.woutervanbelle.nl
http://www.wilbertberendsen.nl


Het boekje is bedoeld voor diegenen die leiding geven aan een eerste communieproject en daar graag een
leidraad bij hebben. Auteur: T. Schelling. Uitgave: Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen.

Met Juul in de wolken

Speels werkboekje voor een ongedwongen eerste communievoorbereiding.
R de Decker. Uitgeverij EFD België.

Raamleerplan Meerjarige Dirigentenopleiding

Kaders voor opleidingen tot amateur koordirigent. Recentelijk heeft Kunstfactor de inhoud van de opleiding
herzien. In de nieuwe MDO is er meer tijd voor de praktische vakken. Auteur: H. Noyens. Uitgave Kunstfactor
Utrecht. Gratis te downloaden: www.kunstfactor.nl, zoeken op Koordirigent.

Stemvorming

Een doe - boek voor dirigenten en koorzangers. Vanuit een uitgesproken vocaaltechnisch standpunt levert
de auteur een praktische bijdrage aan de stemscholing van de amateurzanger.
Auteur: J. Lambrechts . Uitgave Koor en Stem Antwerpen.

Viering bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Een kant-en-klare viering bij het begin van een nieuw schooljaar.
Auteurs: G. Beerts en V. Timmermans. Kan gedownload worden via www.catechesehuis.be.

Zie de mens

Kruiswegstaties; schilderingen: M. van Woerkum; teksten van C. Remmers. Uitgave Berne Heeswijk.

CD’s

In zijn uur gekomen

Het lijdensverhaal van Jezus, vanaf zijn intocht in Jeruzalem tot en met zijn sterven aan het kruis. Het wordt
verteld in korte fragmenten uit de evangeliën (Naardense Bijbelvertaling). Dit verhaal wordt
becommentarieerd door verschillende gezangen in verschillende vormen: beurtzangen, solistische gezangen,
strofische liederen, enz. 
Tekst: O. Swagemakers. Gezongen door de zusters van Maria Toevlucht.
Uitgegeven door de Abdij van Zundert

Keer tot Mij terug

Weergave van een morgen -, middag- en avonddienst zoals die dagelijks in de abdijkerk door de monniken
worden gezongen. De keuze van de psalmen, gezangen, acclamaties, lezingen en gebeden is bepaald door de
thematiek van de veertigdagentijd in algemene zin. Alle gezangen staan in ‘Het boek der Psalmen’ en in het
‘Abdijboek’.
Gezongen door de broeders van Maria Toevlucht.
Uitgegeven door de abdij van Zundert.

Niet zonder jou erbij

Bedoeld voor dirigenten en leden van werkgroepen voor de eerste communie ter ondersteuning bij het
instuderen. De liedjes komen uit de bundel: Niet zonder jou erbij, Rondom een kribbe, Bloemenmensen, Sla je
vleugels uit. Teksten en muziek: M. Zagers en E. van Schaik. Uitgeverij Berne.

Officium sanctorum

De cyclus Officium Sanctorum bestaat uit een afwisseling van gedichten van Jos Stroobants, door hemzelf
voorgelezen, en korte a-capella-motetten voor driestemmig koor (SAM) van Kurt Bikkembergs op Latijnse
teksten. Daarnaast bevat de cd een toonzetting van Stroobants gedicht “Telkens wanneer de dag ingaat”.
Uitvoerenden: Capella Academica o.l.v. Inge Feyen. Declamatie: Jos Stroobants.
Uitgegeven bij Montefagorum België.

Mooie droom

Deel 7 van de serie “Psalmen voor Nu”. Uitgave Boekencentrum Zoetermeer.

Mis van de heilige Geest

Nederlandse Mis; gecomponeerd in opdracht van het bisdom Breda voor eucharistievieringen waarin het
sacrament van het vormsel wordt toegediend. Componist: F.Bullens. Uitvoerenden: YRDV- jongerenkoor o.l.v.
J. Willems. Uitgave: Bisdom Breda.

Ik wil leven

http://www.kunstfactor.nl
http://www.catechesehuis.be


33 nieuwe liederen voor vieringen voor kinderen en jongeren.
Teksten en muziek: R. Vanloo en A. Willems. Hoort bij de gelijknamige liedbundel.
Uitgeverij Averbode.

 

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu geheel toegankelijk

De volgende bestanden zijn 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.

 

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief was de muziekkeuze voor de komende zondagen nog niet
beschikbaar. 
Omdat wij op dit moment niet over de nodige menskracht beschikken, zullen we op een later moment het
overzicht publiceren op onze website.

 

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.

Orgelconcert Bert Mooiman en Jackie Nieuwenburg, trompet - Voorschoten
Zondag 30 oktober 20.00 u - H. Laurentiuskerk, Leidseweg, Voorschoten

Zangdag - Berne-Heeswijk
Zaterdag 5 november 2011 - Abdij van Berne, Heeswijk

Lees verder ...

Kernkoor Cantemus Domino «De profundis clamavi » - Naaldwijk
Zaterdag 5 november 14.30 u - St. Adrianuskerk, Naaldwijk

Requiem van Fauré met het koor Deo Sacrum uit Poeldijk o.l.v. Jos Vranken - Delft
Zondag 6 november 15.00 u - Maria van Jessekerk, Delft

Poeldijks Jongerenkorenfestival - Poeldijk
Zondag 13 november 2011 - De Leuningjes, Poeldijk

Lees verder ...

Voorschotense organisten spelen verzoeknummers - Voorschoten
Zondag 13 november 20.00 u - H. Laurentiuskerk, Leidseweg, Voorschoten

Orgelconcert Jos Laus ‘Vanuit Liszt’ - Den Haag
Zaterdag 19 november 16.00 u - St. Jacobuskerk, Den Haag

Studiedag voor organisten met presentatie “Orgelbegeleidingenbundel bij GvL”
Zaterdag 26 november

Lees verder ...

Kerstconcert Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus - Den Haag
Dinsdag 13 december 19.00 u - Bronovoziekenhuis, Den Haag

Advents/Kerstconcert Cantemus Domino en Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus m.m.v. Aart de Kort,
orgel - Den Haag
Zaterdag 17 december 16.00 uur - St. Jacobuskerk, Den Haag

Advents/Kerstconcert - Voorschoten

http://www.benhillen.nl/nsgv1/
http://www.benhillen.nl/nsgv2/
http://www.benhillen.nl/nsgv3/
http://www.benhillen.nl/nsgv4/
http://www.benhillen.nl/nsgv5/
http://www.benhillen.nl/nsgv6/
http://www.nsgv.nl/index.php?page=muziekindeliturgie-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php?page=agenda-rdam
mailto://nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Zangdag in Abdij van Berne op 5 november
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#PoeldijksJongerenkoren
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#Studiedag_voor_organisten_GvL


Zondag 18 december 20.00 u - H. Laurentiuskerk, Leidseweg, Voorschoten

Korenfestival 2012 NSGV Utrecht - Rhenen
Zondag 12 februari 2012 van 13.00-17.30 uur - Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen

Lees verder ...

 

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

 

Onderscheidingen/jubilea
 

In de maanden juni t/m september zijn er 12 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, van harte proficiat!

Juni, juli, augustus en september 2011

Niet parochiegebonden, Lisse - Gemengd koor Sancta Maria

Hr. P.C. van Teijlingen z 25

O.L.V. Geboorte-De Goede Herder, Hoogmade

Hr. T.H.M. Elstgeest o 40

H. Bartholomeus, Schoonhoven - Sursum Corda

Hr. W.Q.J. van Arkel z 25

H.Familie, Puttershoek - St.Petrus

Hr. P. Vieveen z kaars(20)

H.Thomas, Hazerswoude - Bernarduskoor

Mw. C.H.M. Verdegaal - van Santen z 40
Mw. M.A. Verkleij - den Hollander z 40
Mw. G.A.M. Beukeboom - van Leeuwen z 25

H. Willibrord, Den Haag - Sancto Martino Laus

Hr. G.M. Rikkers z 50

De Vier Evangelisten, Den Haag - Non Nobis Sed Deo

Hr. W.H.A. van Velzen z 40

H.H.Pancratius en Matthias, Warmond - Herenkoor
  

Hr. A. A.M. Walter o,d 50
Hr. J.A.H. Kapiteyn z 40

Lambertus, Rotterdam - St.Gregoriuskoor
  

Hr. A.C.J. van Dijk z 12 ½

De uitgebreide lijst met jubilarissen vanaf eind 2009 kunt u vinden op onze website.
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