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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar, nog net vóór de zomervakantie.

Wij stellen het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of meerdere foto’s (met korte toelichting) te
ontvangen. Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe lezers. U kunt zich aanmelden
via deze link.

Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam wenst u een goede vakantietijd!

Ben Hillen

Jubilarissen gemengd koor van de Doortochtkerk in Zoetermeer
Bij de Doortochtkerk in Zoetermeer kregen de dames Lies van Gendt en Lies Hoefsloot
respectievelijk een gouden en een zilveren medaille uitgereikt door Hans Duijkers, bestuurslid
van het Doortochtkoor.

Jubileum Aart de Kort
Op zondag 10 april 2016 werd stil gestaan bij het feit dat Aart de Kort,  reeds meer dan dertig
jaar actief als organist, ruim twaalfeneenhalf jaar in dienst was van de kathedrale kerk HH.
Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan in Rotterdam.

De eucharistieviering, waarin de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, voorging, werd
muzikaal opgeluisterd door zowel het parochiekoor, In Honorem Sanctae Elisabeth (IHSE) als de
Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij. Zij zongen gezamenlijk de Missa Festiva In Honorem
Sanctae Elisabeth, die door Aart de Kort is gecomponeerd bij gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van het parochiekoor IHSE. Er was ook aandacht voor muziek van Jan Valkestijn en
Herbert Howells, twee van de inspiratiebronnen van Aart de Kort. Zo werd de viering behalve

een plechtige eucharistieviering ook een muzikaal feest.

Mgr. Van den Hende prees het vermogen van Aart om mensen door middel van de muziek biddend dichter bij God te
brengen. In de toespraak aan het eind van de viering door de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Ton Lindeman, noemde
deze het onnavolgbare improvisatievermogen van de kathedrale organist en diens onuitputtelijke muzikaliteit. De kathedraal
heeft een organist van klasse in huis. Aart onderscheidt zich als organist en het is daarom terecht dat hem de gouden
eremedaille voor bijzondere verdiensten van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging is toegekend. De bisschop speldde de
onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.

Tijdens de receptie sprak pastoor Bergs terechte woorden van waardering en maakten velen gebruik van de gelegenheid om
Aart de Kort geluk te wensen met zijn jubileum en de onderscheiding. Door een samenloop van omstandigheden viel het
jubileum samen met een rommelmarkt, waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van het orgel. Hopelijk zal dit
in grootte derde orgel van Rotterdam op termijn weer geschikt zijn voor lessen aan conservatoriumstudenten en voor
concerten.

Tonen2000 Internationaal Koorfestival in het Westland
Van vrijdag 30 september tot zondag 2 oktober vindt in het Westland een internationaal koorfestival
Tonen2000 plaats. Sinds 1991 zijn er om de twee jaar festivals geweest. Naast de zangers uit verschillende
veelal Europese landen, spelen gastgezinnen en vrijwilligers een belangrijke rol om het festival mogelijk te
maken. Het programma bestaat uit een openingsconcert in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk. Daarna komen
de wedstrijdonderdelen wereldlijke muziek, geestelijke muziek, een internationaal folklore-gala, opluistering
van kerkdiensten en een slotavondconcert. Uiteraard is er een eveneens internationale vakjury die de

muzikale prestaties zal beoordelen.

http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-rotterdam
http://www.benhillen.nl/nieuwsbrief_NSGV_Rotterdam/aanmeldennieuwsbriefstart.php


Nederlandse vespers Maria Tenhemelopneming in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk
Op zondag 14 augustus om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk. De Schola Cantorum
van de St. Adrianuskerk o.l.v. Ben Hillen zingt op regelmatige basis de Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl van de in
2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher uit Hengelo. De uitgave van zijn getijdenboek omvat 1400 pagina’s en zal
in 2016 verschijnen. Zie: www.nederlandsgraduale.nl. Door de Nationale Raad van Liturgie (NRL) wordt dit werk beschouwd
als een verrijking voor het gezongen getijdengebed in Nederland. De teksten van dit gezongen getijdengebed zijn in
overeenstemming met het getijdenboek dat in 1990 voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied beschikbaar kwam als
uitvloeisel van het Tweede Vaticaans Concilie.

De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn
om te zingen en geven veel ruimte aan volksdeelname.

De volgende vespers in  Naaldwijk zijn op zondag 30 oktober om 16.30 u.
Wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan naar: info@nederlandsgraduale.nl

Opleidingen Kerkmuziek in het Bisdom Rotterdam 2016-2017
De nieuwe folder ‘Opleidingen Kerkmuziek in het Bisdom Rotterdam 2016-2017’ is verschenen. Het
unieke cursuspakket omvat opleidingen voor cantor, directie, orgel, gregoriaans, liturgie,
stemvorming en theoretische vorming. Er zijn individuele leerroutes (snel of langzaam). Er kunnen
ook vakken gedaan worden door professionele musici die nog geen kerkmuzikale vakken studeerden.
De opleidingen zijn zodanig georganiseerd dat er geen cursussen uitvallen. Verder zijn er
bijspijkerlessen voor vakken die men moeilijk vindt of wanneer extra uitdaging gewenst is.  De
opleiding in Rotterdam is de de enige permanente “Kerkmusicus III” opleiding in Nederland met 7
docenten.

Op zaterdag 17 september van 14.00-15.30 u is er een introductiebijeenkomst op de cursuslocatie.

De orgel- en directieopleiding worden gegeven op 3 niveaus, alsmede een driejarige cursus
gregoriaans t/m niveau KM III en een driejarige cursus liturgie t/m niveau KM III. Jaarlijks nemen ongeveer 45 tot 60
individuele cursisten deel aan de cursussen, waaronder ongeveer 20 dirigenten en 10 organisten.

Download de nieuwe folder of kijk op Cursussen en Opleidingen

Gregoriaans in 50e Kurt Thomascursus

Dit jaar vindt de 50e editie van de succesvolle Kurt thomascursus plaats. Een onderdeel van de Kurt Thomas Cursus
koordirectie 2016, a.s. zomer in Utrecht, is de groep Gregoriaans, bedoeld voor dirigenten én zangers.  De cursus wordt
gehouden van 8 -16 juli in het Utrechts Conservatorium
Docent Simone van den Dool (voorheen Pannes) zal aan de liefhebber achtergronden en praktijk van het dirigeren en zingen
van Gregoriaanse muziek behandelen.
Wie zich wil ontwikkelen in het beoefenen van Gregoriaanse muziek wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden voor
deelname.

Een stem om U te danken: colloquium over liturgische muziek
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de liedbundel Zingt Jubilate organiseert Koor en Stem van
17-19 augustus 2016 in La Foresta te Blanden (Vaalbeek bij Leuven) een colloquium over liturgische muziek
in Vlaanderen met de titel “Een stem om U te danken”. Dit colloquium richt zich op iedereen die
verantwoordelijkheid draagt bij de muzikale vormgeving van de liturgie en is bedoeld voor voorgangers,
koor¬dirigenten, organisten, psalmisten, contores en leden van liturgische werkgroepen. Wij willen
vooruitblikken en nadenken over de inhoud en het functioneren van liturgische muziek in de samenleving
van vanaag en morgen. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, groepsgesprekken en samenzang

met oude en nieuwe liederen. Aan het evenement werken mee o.a. Ignace Thevelein, Anton Vernooij, Jos Bielen, Richard
Bot. 
Inschrijven en verder informatie kan via colloquium.koorenstem.be.

http://www.nederlandsgraduale.nl
mailto:info@nederlandsgraduale.nl
http://www.nsgv.nl/images/rdam/Folder_kerkmuziek_2016_-webversie.pdf
http://www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-rotterdam
http://colloquium.koorenstem.be/


Korenfestival “Laat je stem horen” in Apeldoorn
Op zondagmiddag 11 september organiseert de NSGV Utrecht een korenfestival voor volwassen
parochiekoren. Ieder koor wordt uitgenodigd een optreden te verzorgen van maximaal 15
minuten. Inspireer en laat je inspireren!

Presenteer de mooiste koorwerken voor een enthousiast publiek en laat je inspireren door
anderen.
Ontdek de kracht van het koor en ontvang praktische verbetertips.

Het festival begint om 13.00 uur met ontvangst, koffie en thee. Om 13.30 uur wordt ingezongen met alle deelnemende koren.
Er wordt gehoopt op diversiteit (in repertoire) voor een aandachtig publiek. Het wordt een korenmiddag zonder
wedstrijdelement. Indien gewenst kunnen koren na afloop een korte rapportage ontvangen waarin de kracht van het koor,
tips en aandachtspunten worden vermeld.

Alle praktische gegevens op een rijtje:
Onze Lieve Vrouwekerk (Emmausparochie) van Apeldoorn.
Zondag 11 september 2016 van 13.00-17.30 uur.
Kosten: € 95,- per koor.
Opgave: post@nsgv-aartsbisdom.nl

Website NRL
De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft eerder dit jaar een eigen website gelanceerd: www.rkliturgie.nl. De
website biedt nieuwsberichten over liturgische ontwikkelingen, vooral binnen de Beleidssector Liturgie van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ook worden voor elke zondag liedsuggesties aangereikt en vindt men er
liturgische achtergrondinformatie bij bijzondere liturgische dagen, tijden, riten en ceremonies, evenals toelichting

bij sommige vroomheidsgebruiken. Tevens kan men zich abonneren op een gratis nieuwsbrief.

Repertoiredag voor dirigenten in Zaandam
Op zaterdag 3 september 2016 zal in de Sint-Jozefkerk te Zaandam een studieochtend voor
dirigenten plaatsvinden. Net als vorig jaar, geeft de KSSG ook aan het begin van het komende
nieuwe koorseizoen aan dirigenten van kerkkoren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en
kennis te maken met divers repertoire voor verschillende gelegenheden.

De nadruk tijdens deze studie-ochtend zal liggen op repertoire dat is uitgegeven bij muziekuitgeverij Intrada te Heerenveen.
In het fonds van deze uitgeverij bevinden zich diverse Nederlandse en Latijnse missen en motetten van onder meer de
componist Frank van Nimwegen die een bredere bekendheid verdienen. Ook zal tijdens deze studie-ochtend onbekend
kerstrepertoire aan bod komen.

Alle deelnemers ontvangen een reader, waaruit we in een hoog tempo veel muziek zullen doorzingen. Uiteraard kunnen de
koordirigenten ook koorleden (die goed van blad kunnen zingen) en instrumentale begeleiders meenemen. De dag wordt
geleid door Mark Heerink en Bert Stolwijk.

Programma:
09.30 uur Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur Eerste zangsessie
11.05 uur Koffie-theepauze
11.30 uur Tweede zangsessie
12.30 uur Einde

Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid om partituren in te kijken.
Locatie: Sint-Jozefkerk, Veldbloemenweg 2-4, 1508 WV Zaandam.
De kerk ligt op loopafstand van het station Zaandam Kogerveld en rondom de kerk is voldoende parkeergelegenheid.
Aanmelding: Aanmelden kan tot 15 augustus a.s. per e-mail: info@kssg.nl

Als bijdrage in de onkosten vragen we van de deelnemers € 15,00. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en de reader. We
vragen om dit bedrag tegelijk met de aanmelding over te maken op bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 7299 18 t.n.v.
Kerkelijke Stichting St. Gregorius onder vermelding van ‘Repertoiredag Zaandam’.

De aanmelding is pas definitief als de deelnemersbijdrage door de KSSG is ontvangen.

4e Dag van de kerkmuziek in Roermond
Ook in 2016 vindt er wederom een Dag van de Kerkmuziek plaats, in de kathedraal van Roermond
op 9 oktober in Roermond, aansluitend bij de Limburgse Koordagen georganiseerd door VNK
Limburg.
’n Koorfeest… en iedereen is welkom! Het programma is rijk gevarieerd: samen zingen van grote
koorwerken, nader kennismaken met de mooiste gezangen uit de SGV-studiemappen deelnemen
aan een workshop orgel of gregoriaans. Men kan actief deelnemen of luisterend genieten…
De middag wordt afgesloten met een gezongen vesperdienst in het kader van het H. Jaar van de
Barmhartigheid door Capella Sine Nomine o.l.v. Jo Louppen & orgel Jo Louppen, met muziek van

o.a. De Victoria, Willaert, Guerrero, Da Palestrina, Valkestijn, Stadlmayer. 
Aanmelding bij: dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl

mailto:post@nsgv-aartsbisdom.nl
http://www.rkliturgie.nl
mailto:info@kssg.nl
mailto:dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl


Zingen bij de bron

Op zaterdag 29 oktober 2016 zal een zang- en bezinningsdag worden gehouden rond de twee belangrijkste Maria-gezangen:
het Ave Maria en het Magnificat. Deze dag is vooral bedoeld voor dirigenten en leden van kerkkoren en wordt gehouden in het
diocesane heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bij ‘het putje van Heiloo’, waar Maria een bron van gebed en inspiratie is
voor velen.

Liesbeth van Gool neemt de deelnemers mee in een diepere beleving van het Magnificat. Vanuit die beleving zullen zij de
diverse toonzettingen van Maria’s lofzang ongetwijfeld anders gaan zingen!

Zr. Iuxta Crucem zal de deelnemers binnenvoeren in de rijkdom van het Ave Maria. Er zullen enkele toonzettingen van het
Ave Maria en het Magnificat ingestudeerd worden De muzikale leiding van deze dag is in handen van Mark Heerink en Bert
Stolwijk. De dag eindigt met een lof in de Bedevaartkapel. Aanmelding via: www.kssg.nl

Symposium ‘Psalm bijt mens’
Wat kunnen we met de psalmen in de kerkdienst of samenkomst? Over die vraag organiseert
EredienstCreatief dit najaar – vrijdag 18 en zaterdag 19 november -  in het Dominicanenklooster
in Huissen een tweedaags symposium, met theorie, veel praktijk, in vieringen, lezingen,
workshops en ontmoeting.

Psalmen zijn geliefd en verguisd, maar de kracht van de psalmen overtuigt en ontroert iedereen die ermee kennismaakt. Hoe
kunnen deze psalmen een plaats krijgen in het verhaal van een dienst, in een veelkleurige kerk, binnen of buiten de
kerkmuren? Het symposium gaat ook over de lastige en tegendraadse teksten in de psalmen – de teksten die bijten, schuren
maar ook bevrijden.

Hoofdspreker is Matthew Jacoby, theoloog en voorman van de Australische muziekgroep Sons of Korah. Verdere
medewerking van o.a. Roel Bosch en Henk Jongerius. Zie verder: www.eredienstcreatief.nl 

Laurentiusmis voor kinderkoor
Mis voor kinderkoor, volkszang, orgel/piano en solo-instrument.
Geschreven door Aad de Kort in opdracht van bisdom Rotterdam bij gelegenheid van jaar
Laurentiusjaar (2015-2016).
De mis bestaat uit: Kyrie-aanroepingen, Heer ontferm U, Eer aan God, Geloofsbelijdenis,
Acclamatie bij het gebed van de gelovigen (I), Acclamatie bij het gebed van de gelovigen (II),
Heilig, Acclamatie na de consecratie, Onze Vader en vredewens, en Lam Gods.

Volledige partituur voor dirigenten en begeleiders: € 10,00.
Koorpartituur, minimale afname 10 stuks: € 1,00 per stuk.
Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De volledige partituur en koorpartituren te bestellen via de website van het Bisdom Rotterdam.
Op deze website zijn tevens luistervoorbeelden van deze mis te vinden.

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

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 u koor te vinden. De muziek
is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

http://www.kssg.nl
http://www.eredienstcreatief.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
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.benhillen.nl/nsgv7
http://www.benhillen.nl/nsgv8
http://www.benhillen.nl/nsgv9
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam


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 - 281 51 84.

Aanwinsten januari, februari, maart 2016

                                                     Bladmuziek
Het liefste lied van overzee deel 2
Engelse melodieën gecombineerd met Nederlandse teksten, geschreven door S. de Vries.
Eenstemmige uitgave.
Uitgave: Skandalon.

Begeleidingsbundels bij Het liefste lied van overzee  (deel 1 en 2)
Begeleidingen voor orgel. Componist: D. Zwart.
Uitgeverij Nootzaak.

Studiemappen met suggesties t.b.v. Kerkkoren in het bisdom Roermond
In Paradisum - Gezangen in de uitvaartliturgie.
Ad te levavi animam meam -  Gezangen in de Advent.
Veni Sanctor Spiritus - Hemelvaart en Pinksteren.
Cibavit eos - Witte Donderdag en Sacramentsdag.
Ecce lignum - Goede Vrijdag en Feest v.h. H. Hart.
Lumen Christi  - Paaswake.
Haec Dies  - Paastijd.
Kyrie eleison  - Vaste misgezangen.
Invocabit me -Veertigdagentijd en Palmzondag.
Ave Maria.
Verzameld door de Werkgroep Liturgische Muziek van de NSG in het bisdom Roermond.

 

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
De liedsuggesties van Muziek in de Liturgie zijn niet langer beschikbaar, ook niet op het landelijk deel van de NSGV 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.

8-16 juli 2016
Kurt Thomas Cursus - Utrecht
www.hku.nl

14 augustus 2016
Nederlandse vespers - Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

26 augustus – 4 september 2016
Festival Oude Muziek Utrecht
www.oudemuziek.nl

11 september 2016
Korenfestival NSGV aartsbisdom – Apeldoorn
www.nsgv.nl/index.php/agenda-utrecht

15-18 september 2016
Musica Sacra Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl

30 september – 2 oktober 2016
Tonen2000 Internationaal Koorfestival - Westland
www.tonen2000.nl

9 oktober 2016

http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.hku.nl/
www.nederlandsgraduale.nl
http://www.oudemuziek.nl/
http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-utrecht
http://www.musicasacramaastricht.nl/
http://www.tonen2000.nl


4e Dag van de kerkmuziek
www.sgv-roermond.nl

30 oktober 2016
Nederlandse vespers - Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

18-19 november 2016
Symposium ‘Psalm bijt mens’ – Huissen
www.eredienstcreatief.nl 

Vacatures

Er zijn op dit moment drie vacatures (links aanklikbaar) in het Bisdom Rotterdam. 

Organist gezocht te Noordwijk

Dirigent gezocht te Noordwijk

Organist/pianist gezocht te Leiderdorp

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

 

Onderscheidingen/jubilea

In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom weer 36 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, gefeliciteerd!

April, mei en juni 2016

H. Franciscus, Hoogmade - LEF (v/h Happiness)
Mw. W. A. M. Bogaard - van der Pouw Kraan z 25

H. Adrianus, Langeraar - Soli Deo
Hr. H. J.  Borst z 25

Hr. J. H. M.  Wildenburg z 40

O.L.Vrouw ten Hemelopneming, s Gravenzande - Parochiekoor
Hr. J. A. de  Boer z 25

H. Willibrordus, Lisse - In Conspectu Angelorum
Mw. H. M. C. van Rijn - van der Salm z 40

Mw. H. M. J. Hassing - Trompert z 25

Mw. A. H. M. Turnhout - Witteman z 40

Hr. A.  Trompert z 70

De Goede Herder, Zoeterwoude / Leiderdorp - Goede Herder koor
Hr. C. J. M. Vreeburg z 55

Hr. V. M. Smeets z 59

Hr. J. C. M. Vroonhof z 59

Hr. C. C. de Vriend d; o; z 60

Mw. M. P. G. Huibers d 40

Mw. J. M. Beereboom - Angevaare z 40

Mw. A. C. M. Duivenvoorden - Rombouts z 43

Theresia van Avila, Dordrecht - Schola Cantorum St. Gregorius
Hr. L. J. A. Pennings z 40

St. Franciscus "tussen duin en tuin", St. Adrianus, Naaldwijk - Manna
Mw. C. H. M. Grootscholten - Fransen z 40

Hr. W. B. M. v.d. Valk z 25

H.H. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - Cantorij De Drie Aren
Mw. A. M. G.  Könst z 25

Pax Christi, St. Franciscus, Oudewater - St. Caecilia
Hr. P. Vermeij z 40

Laurentius en De Moeder Gods, Voorschoten - Laurentiuskoor
Mw. J. W. Kokshoorn - Heijn z 40

H. Machutus, Monster - Laus Deo
Mw. P. Verbeek - van der Spek z 50

Hr. J. van Leeuwen z 50

Mw. J. H. P. van der Knaap - Koene z 50

http://www.sgv-roermond.nl
www.nederlandsgraduale.nl
http://www.eredienstcreatief.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#R001
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#R002
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#R003
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures


H. Nicolaas, De Doortocht, Zoetermeer - Doortochtkoor
Mw. E. van Gend - Oosterom z 40

Mw. E. M. S. Hoefsloot - Kuhlman z 25

H. Augustinus, St. Willibrordus, Wassenaar - Pro Deo
Mw. M. L. M.  Lelyveld - Rijkaard z 25

Mw. M. J.  Oudshoorn z 25

H.H. Petrus en Paulus, Zoeterwoude - St. Cecilia
Mw. A. M. C. Olsthoorn - van der Salm z 40

Mw. M. C. E. van Es - Berk o 25

Mw. P. A. T. van Leeuwen - Verbij z 40

Hr. W. G. A. van Veen z 25

Mw. W. T. A.  Romijn - van Leeuwen z 50

Mw. P. J. G. van Zeijl - van der Knaap z 50

H. Bartholomeus, Schoonhoven - Sursum Corda
Hr. M. N. M. Mouris z 25

Mw. M. A. M. Bode - Vendrig z 25

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

Aanvraagformulier onderscheidingen: graag het nieuwe formulier gebruiken.
Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen op de website. 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. 
Wij zullen u daar dankbaar voor zijn. 
Het bestuur van de NSGV in het bisdom Rotterdam

Het aanvraagadres voor de NSGV in het bisdom Rotterdam is gewijzigd:

NSGV onderscheidingen
p/a Kennemerland 14
2716 BS Zoetermeer
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