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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Nog net voor de zomervakantie verschijnt de derde nieuwsbrief van dit jaar, zoals altijd met de
bekende rubrieken.

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.

Veel leesplezier en een fijne zomervakantie toegewenst !

Ben Hillen

Verslag Scratchdag voor gemengde koren zaterdag 25 maart 2017 Rijswijk
De scratch dag was de eerste activiteit die georganiseerd is door de nieuwe
Diocesane Instelling voor liturgische muziek St.-Gregorius van het bisdom
Rotterdam. Kijk en luister naar de integrale opname van alle gezangen
gecomponeerd door Jaco van Leeuwen, uitgevoerd door de Kathedrale HH.
Laurentius en Elisabeth Cantorij o.l.v. Marc Schaap en de aanwezige
koorzangers,  begeleid door Aart de Kort, organist van de kathedraal.

De partituren zijn gepubliceerd in de muziekbijlage van het Gregoriusblad jaargang 137, december
2013, te bestellen bij Gooi & Sticht te Utrecht. Zie verder link.

Afscheid afdelingsbestuur Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
bisdom Rotterdam

Maandag 20 maart 2017 heeft Mgr. J. van den Hende de Laurentiusplaquette
uitgereikt aan de leden van het afdelingsbestuur van de NSGV en de beheerder
van het Documentatiecentrum voor Kerkmuziek. Met ingang van 1 december
2016 is het afdelingsbestuur teruggetreden, omdat de taken zijn overgenomen
door de nieuwe Diocesane instelling voor liturgische muziek St.-Gregorius. Lees
verder op link.

Vijfhonderd kerkmusici bijeen in Rome
In de eerste week van maart 2017 vond in Rome een internationaal congres plaats rond muziek en
liturgie. Aanleiding was dat precies 50 jaar geleden de instructie Musicam Sacram verscheen, het
eerste Romeinse document over kerkmuziek. Vanuit Nederland was Richard Bot, medewerker van
Bisdom Rotterdam, present. Lees verder, zie link.  

Voor de toespraak van Paus Franciscus tijdens dit congres zie link. 

Voor een uitgebreid verslag zie het Gregoriusblad aflevering 3, september 2017, te bestellen bij
Gooi & Sticht, Utrecht.

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-rotterdam
http://www.benhillen.nl/nieuwsbrief_NSGV_Rotterdam/aanmeldennieuwsbriefstart.php
http://www.kok.nl/tijdschriften/gregoriusblad/
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/diocesane-scratch-dag-gezangen-voor-de-paastijd
mailto:secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/afscheid-afdelingsbestuur-nederlandse-sint-gregoriusvereniging-bisdom-rotterdam
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/500-kerkmusici-bijeen-in-rome500-kerkmusici-bijeen-in-rome
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170304_convegno-musica-sacra.html
http://www.kok.nl/tijdschriften/gregoriusblad/


Mgr. Jan Valkestijn overleden
Vrijdag 16 juni jl. is Mgr. Jan Valkestijn op 89-jarige leeftijd overleden. Met
hem verliest kerkmuzikaal r.-k. Nederland een fijn mens, een uitstekend
kerkmusicus en een begaafd componist. Vrijdag 23 juni is zijn uitvaart
geweest in de kathedraal, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof van
Overveen.

Moge hij rusten in vrede!

Zie verder dit bericht op de website van het Muziekinstituut St. Bavo.

Lintje voor dirigent/organist Gerard Legierse
Dirigent/organist Gerard Legierse, verbonden aan de H. Bonifatiusparochie in
Rijswijk, heeft op 26 april jl. tijdens de lintjesregen van  burgemeester Ravestein van
de Gemeente Pijnacker/Nootdorp de koninklijke onderscheiding lid van de Orde van
Oranje-Nassau uitgereikt gekregen.

Gerard Legierse, woonachtig in Pijnacker, is sinds 2004 verbonden als dirigent/organist bij H.
Bonifatiusparochie in Rijswijk. Tevens is hij al sinds 2005 de artistiek leider van de succesvolle
concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’. Zijn muzikale carrière startte Gerard in 1969 in de H.
Familiekerk in Rotterdam en hij redde daar tot twee keer toe een orgel van de sloop. Ook was hij
organist van de Parochie H.H. Michael en Clemens In Rotterdam en H. Antonius Abt in Den Haag.
In de 40 jaar dat hij in de kerken orgels heeft bespeeld, heeft hij deze buiten zijn dienstverband ook
onderhouden.  Bron: Rijswijks Dagblad; 26 april 2017

Nathalie uit Almere krijgt eerste kinderkoormedaille tijdens kinderkorenfestival
Acht kinderkoren (waarvan drie uit Hilversum, de overige koren uit Almere, Beverwijk, Diemen,
Katwijk en Leimuiden) waren zaterdag 25 maart bij elkaar in de O.L.Vrouwekerk in Hilversum. De
dag was georganiseerd door de Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-
Amsterdam (KSSG H-A). Er werd o.l.v. Jan Maarten Koeman en Bert Stolwijk veel samen
gezongen uit de zangbundel ‘Kom en zing!’. Zo werd begonnen met het Magnificat van Taizé – het 
was immers de feestdag van Maria Boodschap! – en ook werd er toegezongen naar Palmzondag
en Pasen. Maar ook was er voor alle koren gelegenheid om zelf twee of drie liederen te zingen.
Hoewel de meeste koren niet zo groot waren, bleken ze toch in staat om een goede klank te
produceren en zongen ze met veel enthousiasme een afwisselend repertoire. Er was geen sprake
van een competitie, maar om de koren toch te stimuleren tot een goede prestatie werden de
optredens beoordeeld door een jury. Later krijgen de dirigenten een beoordelingsrapport
thuisgestuurd.

Een bijzonder moment was op deze middag de uitreiking van de
allereerste medaille voor trouwe kinderkoorleden. Nathalie van ‘Het
Lichtpuntje’ uit Almere zingt al vijf jaar in het kinderkoor en kreeg daarom
de medaille omgehangen.

Hoewel veel kinderen ’s morgens al vroeg van huis waren gegaan en
eerst het omroepmuseum Beeld en Geluid hadden bezocht, hadden ze
aan het eind van de middag nog genoeg energie over om in de naast de
kerk gelegen Montessorischool te zingen onder leiding van

musicalacteur en zangcoach Jorge Verkroost. Binnen de kortste tijd werden er enkele
musicalsongs ingestudeerd, waar ook veel ouders met plezier naar luisterden en zelfs aan
meededen.

http://koorschoolhaarlem.nl/2017/06/johannes-wilhelmus-nicolaas-jan-valkestijn-overleden/


Lighthouse uit Helmond wint zevende editie Nationaal Middenkorenfestival 
Lighthouse uit Helmond heeft op zaterdag 11 maart 2017 het Nationaal Middenkorenfestival
gewonnen.  Lighthouse (o.l.v. Arjan Mooij), won zowel de eerste prijs bij de vakjury als bij de
publieksjury. De tweede prijs was voor het Zoetermeerse Incanto, de derde prijs ging naar His
Revolution uit Waddinxveen. 

Zeven koren uit het hele land streden om de prijzen. Tijdens het festival presenteerde Katharsis uit
Tilburg hun Passie-project, dat in opdracht van het koor is gecomponeerd door Stijn van der Loo.
De aanwezigen leerden verder door Janine Waardenburg een nieuwe toonzetting van het Onze
Vader, getoonzet door Albert Arens in opdracht van Code-Music.

Jokolo wint het 28e Nationaal Jongerenkorenfestival
Tinter wint het 11e Kinderkoorfestial
In het weekend van 10 en 11 juni 2017 vond in de St. Bavokerk in de bekende, gastvrije traditie te
Rijsbergen het 28e Nationaal Jongerenkorenfestival en het 11e Nationaal Kinderkorenfestival
plaats met 400 jongeren en 50 kinderen. Jokolo uit Nijmegen won de A-competitie, Chantiel (Tiel)
werd tweede, Faith (Roelofarendsveen) veroverde de derde plaats.

De B-competitie werd gewonnen door Barth-Westenwind (Voorhout). De tweede prijs ging naar
Les Etoiles (Nijmegen). De publieksprijzen waren voor YRDV uit Raamsdonkveer (A-competitie) en
JKPrincenhage uit Breda (B-competitie). De compositieprijs ging naar Stretch the Silence, op tekst
van Dianne van Houdt en met muziek van Jelle Roosen. Kinderkoor Tinter uit Raamsdonksveer
werd Nationaal Kampioen Kinderkoor 2017.

Kerkmuziekopleidingen Bisdom Rotterdam
De Folder Kerkmuziek 2017 en de Flyer HBO Opleiding Kerkmuziek zijn reeds beschikbaar.

Vespers Maria Tenhemelopneming op zondag 13 augustus 2017 in de St.
Adrianuskerk te Naaldwijk

Op zondag 13 augustus om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de  St.
Adrianuskerk te Naaldwijk, Molenstraat 29. De Schola Cantorum o.l.v. Ben
Hillen zingt op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl
van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher. De uitgave
van de Nederlandse Getijden omvat 1400 pagina’s  en zal in 2017
verschijnen. Door de Nationale Raad van Liturgie (NRL) wordt dit werk
beschouwd als een verrijking van het 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, geven veel ruimte aan volksdeelname.

De volgende vespers in Naaldwijk zijn op zondag 29 oktober om 16.30 u. Voor meer info zie:
www.nederlandsgraduale.nl

Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg
Op zaterdag 30 september 2017 wordt een studiedag voor organisten gehouden in de RK
Martinuskerk van Doesburg (Juliana van Stolberglaan 3). De dag zal in het teken staan van het
begeleiden van gregoriaanse gezangen. Veel organisten komen regelmatig in aanraking hiermee
en hebben soms net te weinig bagage om goed zelfstandig vooruit te kunnen, zowel met het
‘ontcijferen’ van het gregoriaanse notenschrift, als wel het kiezen van de begeleidende akkoorden.
Deze studiedag wil daarom een handreiking zijn om organisten wat verder op weg te helpen in het
zo zelfstandig mogelijk begeleiden. Uitgangspunt hierbij is o.a. het maken van een (handig)
voorspel en uiteraard het vinden en kiezen van passende harmonieën.

De dag wordt geleid door musicus Marcus de Haard. Tevens worden de deelnemers voorzien van
handige tips en deskundige adviezen. De dag begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30u.) en sluit
om 15u. De kosten bedragen € 27,50. Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1,50). Men dient zelf
een lunchpakketje mee te brengen.

http://www.nsgv.nl/images/rdam/Folder_Kerkmuziek_2017_webversie.pdf
http://www.nsgv.nl/images/rdam/flyer_HBO_opleiding_kerkmuziek.pdf
http://www.nederlandsgraduale.nl


Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, 030 – 698 25 79, post@nsgv-aartsbisdom.nl

Zingen met Rutter
Fans van de Engelse componist en dirigent John Rutter krijgen op
zaterdag 7 oktober in Delft de gelegenheid om een workshop bij hem te
volgen en zelfs samen met hem op 8 oktober op het podium te staan. Aan
de workshop 'Zingen met Rutter' kunnen maximaal 350 deelnemers mee
doen. Voor vergevorderden (max. 36) is er een tweedaagse Master
Workshop, met als afsluiting een concert in de Delftse Schuilkerk onder
leiding van de maestro zelf. Naast zijn eigen Requiem staat ook Cantique

de Jean Racine van Fauré op het programma. Voor meer info:
www.koorschooldelft.nl/volwassenen.

Dag van de Kerkmuziek
Als onderdeel van de Limburgse Koordagen 2017 vindt op zondag 8 oktober in Roermond de Dag
van de Kerkmuziek plaats. Er is een open repetitie uit de nieuwe studiemap ‘Jubelt voor God’ met
o.a. psalmen van Ad Voesten en een workshop gregoriaans. Verder is er een selectie van het
orgelwerken uit het archief van Jan Seevens, organist-componist uit Heerlen, als studiemap door
de SGV gepubliceerd. Deze werken komen aan de orde op de workshop orgel. Ook staat er een
masterclass orgel door Jean-Pierre Steijvers op het programma, aan de hand van door de
deelnemers zelf meegebrachte orgelliteratuur.

De dag zal worden afgesloten met een vesperdienst in de kathedraal. Alle kerkkoren gaan op deze
dag bisschop mgr. F. Wiertz, hun eregast, zingend uitzwaaien met een mooi lied dat voor deze
gelegenheid is geschreven.

Workshop Gregoriaans Rhenen

Zaterdag 14 oktober a.s. organiseert de NSGV aartsbisdom in samenwerking met de “Schola
Cantorum Gregoriana” van de Parochie Zalige Titus Brandsma een workshop Gregoriaans. De dag
vindt plaats in de Gedachteniskerk in Rhenen een heeft als thema “De getijden met Maria”. De
nadruk zal vooral liggen op het gezamenlijk zingen van de gregoriaanse gezangen die worden
behandeld en ingestudeerd. Daarnaast zal er deze dag ook aandacht zijn voor de historie en
achtergronden van het Gregoriaans, als wel de levendige interpretaties van het Gregoriaans van
nu! De muzikale leiding van de workshop is in handen van de musici Marcus de Haard en Ronald
de Haan.

Heeft u interesse en wilt u graag kennis maken of zingt u graag gregoriaans, meldt u dan aan. De
kosten bedragen slechts € 10, - (incl. muziek, koffie, thee). Voor een lunch dient u zelf zorg dragen.
De workshop is van 10.00 uur tot 15.00 uur, inclusief ontvangst en afsluiting, en wordt gehouden in
de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen.
Informatie en aanmelding: post@nsgv-aartsbisdom.nl of 030-6982579

mailto:post@nsgv-aartsbisdom.nl
http://www.koorschooldelft.nl/volwassenen
mailto:post@nsgv-aartsbisdom.nl


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.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam betreffen een
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? 
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.

7 - 15 juli 2017
Kurt Thomas cursus voor koordirectie 2017 - Utrecht
www.hku.nl/ Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm 

17 - 21 juli 2017
Zin in zingen zomerweek - Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek

18-21 juli 2017
Studiedagen Kerkmuziek Hoeven, Bovendonk
www.protestantsekerkinnederland.nl 

24-30 juli 2017
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Denekamp, Huize Elisabeth
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

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
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/
http://www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek/
http://www.protestantsekerkinnederland.nl/
http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/


13 augustus 2017
Vespers Maria Tenhemelopneming - St. Adrianus, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

25 augustus – 3 september 2017
Festival Oude Muziek 2017
www.oudemuziek.nl/festival

26-27 augustus 2017
Zangweekend Messiah - Rolduc, Abdijkerk
www.singalongevents.nl

1-2 september 2017
150 Psalms in Festival Oude Muziek - Utrecht, TivoliVredenburg
www.150psalms.com

14-17 september 2017
Musica Sacra festival – Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl

15 september – 3 oktober 2017
Andriessen/De Klerk Festival 2017 - Haarlem
www.andriessendeklerkfestival.nl

30 september 2017

Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg
www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht

30 september 2017
Eerste Gregorius-zangdag - Bavokerk, Heemstede
www.nsgv.nl

1 oktober 2017
Jubileumzingdag en concert Nederlands Kamerkoor – Vredenburg, Utrecht
www.nederlandskamerkoor.nl/zingdag-1-oktober

8 oktober 2017
5e Dag van de Kerkmuziek – Caroluskapel, Roermond
www.sgv-roermond.nl

7 en 8 oktober 2017
Twee dagen met de beroemde Engelse componist en dirigent John Rutter - Delft
www.koorschooldelft.nl/volwassenen 

14 oktober 2017
Workshop Gregoriaans Rhenen
www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht

25 november 2017
Eucharistieviering en concert 100 jaar Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging 
 – Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem
www.kdov.nl

http://www.nederlandsgraduale.nl/
http://www.oudemuziek.nl/festival/
http://www.singalongevents.nl/
http://www.150psalms.com/
http://www.musicasacramaastricht.nl/
http://www.andriessendeklerkfestival.nl/
http://www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht/
http://www.nsgv.nl/
http://www.nederlandskamerkoor.nl/zingdag-1-oktober
http://www.sgv-roermond.nl/
http://www.koorschooldelft.nl/volwassenen
http://www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht/
http://www.kdov.nl/


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
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom vijftien onderscheidingen
uitgereikt. Jubilarissen, proficiat!

April, mei en juni 2017

St. Maarten, St. Bartholomeus, Voorhout - parochiekoor+Schola
dhr. S.P.Th. van Veen z 45
dhr. J.A. Angevaare z 70

St.Jan de Doper, Leimuiden - Middenkoor "Resonans
dhr. L.S.A. van Zon z 40

H. Thomas, Alphen a/d Rijn - parochiekoor
mevr. E.H. van Wieringen-Straathof z 40

Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, Nieuwkoop - Allegro
mevr. W.M.A. de Rijk-van Smoorenburg z 25

H. Augustinus, St. Willibrordus, Oegstgeest - Gem. koor St. Willibrord
mevr. M.W.J. van der Lans-Blesgraaf z 25
mevr. J.G.J. van Arend-Koelman z 40
dhr. C.L.A.M. Fles z 25
mevr. A.M. van der Meijden-Koloos z 40
dhr. M.M. Gordijn organist 25
mevr. H.H.M. van Kerkhoff-van der Putten z 25
mevr. M.J. van der Wouden-Meijer z 40

H. Laurentius, Stompwijk - Eigentijds Miskoor Stompwijk
mevr. M.J. Vincenten-Jansen z 25

H. Augustinus, Laurentiusparochie, Voorschoten - Laurentiuskoor
dhr. A.M. van Schaijik z 57

St. Jan's Onthoofding, HH.Petrus en Paulus, Zoeterwoude - St. Cecilia
dhr. L.L.A. van Es dirigent 40

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 aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:

Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
p/a Reigerslaan 4
2215 NN  Voorhout
secretaris.disg@bisdomrotterdam.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
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Inzending kopij:
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Uitgave: van het afdelingsbestuur van de Diocesane Instelling Sint-
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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 of
via e-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.
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