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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar, zoals altijd weer 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 nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

Wij wensen u een zegenrijk 2018 !

Ben Hillen

Adres voor het aanvragen van onderscheidingen
Het adres voor het aanvragen van onderscheidingen is tegenwoordig:

Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam

secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Jos Vranken 60 jaar toonkunstenaar

Op zaterdag 13 januari vierde Jos Vranken zijn 60-jarig jubileum als toonkunstenaar. Tijdens de
feestelijke eucharistieviering in de St. Bartholomeuskerk in Poeldijk dirigeerde de jubilaris (78 jaar)
zelf de  Missa Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen voor koor SATTBB, orgel en
koperblazers, en een aantal motetten.

Jos Vranken ontving na afloop van de eucharistieviering bij gelegenheid van zijn zestigjarig
toonkunstenaarschap de bronzen Laurentiusplaquette van het bisdom Rotterdam van wege zijn grote
verdiensten voor de kerkmuziek in Nederland, in het bijzonder voor het bisdom Rotterdam .
Dr. Richard Bot, stafmedewerker liturgie en kerkmuziek van het bisdom Rotterdam, heeft namens de
bisschop van Rotterdam hem de plaquette overhandigd.

Van grote betekenis is Jos Vranken geweest voor de landelijke katholieke kerkmuziek. Hij begon zijn
loopbaan bij de Nederlandse Sint- Gregorius Vereniging als bestuurslid van de koorkring Westland
(1965-1977) en lid van het diocesane bestuur in het bisdom Rotterdam (1967-1979) en was als
eerste ‘leek’ Algemeen Voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregorius-vereniging (1977-1995) en als
zodanig ook lid van de Bisschoppelijke Commissie voor Liturgie, Liturgische Muziek en Kerkelijke
Kunst (1986-1995). Tijdens de jaarvergadering in 1995 werd hij tot erelid van de vereniging
benoemd. Bij het afscheid werd Vranken bevorderd tot Commandeur in de Orde van Sint Gregorius
de Grote, nadat hij in 1983 t.g.v. zijn zilveren jubileum als toonkunstenaar al was benoemd tot Ridder
in deze orde.

Jos Vranken vertegenwoordigt de vierde generatie in zijn familie met een groot hart voor de
koormuziek. De jubilaris is van 1962 tot 1995 resp. van 2009 tot 2013 dirigent-organist en
eindverantwoordelijke geweest in de parochie H. Bartholomeus resp. Deo Sacrum in Poeldijk.
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Wij wensen Jos en zijn vrouw Ine nog vele jaren in goede gezondheid en Jos daarnaast veel vreugde
bij het geven van muzikale inspiratie aan zijn koorzangers.

Dirigente Dini Berbee als dirigent in het zonnetje gezet
Dini Berbee werd op 8 oktober in het zonnetje
gezet. Ze staat 25 jaar voor het koor. Eerst
was dat  sinds 1992, het Maria
Middelareskoor “St. Caecilia” later het Lam
Godskoor.  Al ruim 11 jaar wordt dit koor door
haar gedirigeerd. Dini is steeds zeer
gemotiveerd en heeft engelengeduld tijdens
de repetities. In de feestelijke viering werd zij
toegezongen en kreeg zij uit handen van
pastoor  Walter Broeders een onderscheiding
opgespeld van de Gregoriusvereniging: voor
40 jaar inzet voor de muziek ten dienste van
de liturgie. Want voordat Dini bij het Maria
Middelareskoor kwam was zij al 15 jaar actief als dirigent.

Nieuwe secretaris bestuur DISG
Met ingang van 1 december 2017 heeft de bisschop van Rotterdam mw. drs. A. de
Jong benoemd als secretaris van de DISG.

Mevrouw De Jong volgt de heer Van Kesteren op die helaas om gezondheidsredenen zijn ontslag
heeft aangeboden aan de bisschop. Wij zijn de heer Van Kesteren zeer erkentelijk voor het werk
dat hij heeft verricht in de opstartfase van de DISG.

Voor alle correspondentie gelieve in het vervolg als mailadres gebruiken:

secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Start participantenraad DISG in 2018
In 2018 gaat het bestuur van de DISG vier bijeenkomsten organiseren waar
vertegenwoordigers van koren, organisten en cantores worden uitgenodigd. 
Tijdens deze bijeenkomsten wil het bestuur de behoefte peilen naar de verschillende
activiteiten die in de toekomst georganiseerd worden voor deze doelgroepen door de DISG. Het is
de bedoeling dat deze vertegenwoordigers nadien ofwel lid worden van de participantenraad van
de DISG, die tweemaal per jaar bij elkaar komt,  ofwel lid worden van de acht commissies die zich
bezig gaan houden met de praktische voorbereiding van de diverse activiteiten. De
vertegenwoordigers worden in het voorjaar van 2018 benaderd door de portefeuillehouders liturgie
van het pastoraal team van de parochies en federaties in ons bisdom. Via deze nieuwsbrief wordt u
op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Zangdag voor jongeren- en middenkoren in Waddinxveen
Op zondag 18 februari van 13.30-17.00 u is er een zangdag voor
jongeren- en middenkoren in de St. Victorkerk te Waddinxveen.
De verplichte werken voor het Nationaal Jongerenkoor Festival in
Rijsbergen worden gepresenteerd. Daarnaast is er ander nieuw
repertoire. Voor elk koor wat wils!

Het recept is als vanouds: in stemgroepen leer je de liederen, tot slot wordt alles meerstemmig
doorgezongen met alle aanwezigen. Na de zangdag zijn de partituren te koop in de webwinkel van
www.code-music.nl. Medewerkers zijn onder meer Danny Nooteboom, Janine Waardenburg, Tim
Geraedts, Bart de Jong en Wim Loos. Kom met een delegatie van je koor naar Waddinxveen en
laat je inspireren!

Aanmelden t/m 4 februari en doorgang bij minimaal 50 inschrijvingen: aanmeldformulier

Laetare - Dag van het gregoriaans - 10 maart 2018
Op zaterdag 10 maart organiseert de Stichting Amici Cantus
Gregoriani voor liefhebbers een dag vol gregoriaanse
activiteiten. Iedereen is van harte welkom om actief deel te
nemen. Je krijgt achtergrondinformatie over het ontstaan van
het gregoriaans, plaats en functie in het kerkelijk ritueel en
de betekenis voor de westerse cultuur.
Je gaat zingen op je eigen niveau en daarbij kun je kiezen
uit drie clinics:

clinic A voor beginners (Marcel Zijlstra): 
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clinic A voor beginners (Marcel Zijlstra): 
Gedrukt en geschreven muziekschrift leren
uitvoeren.
clinic B verdieping (Rens Tienstra): 
Oude handschriften en de praktische betekenis ervan leren kennen.
clinic C voor gevorderden (Marie-Louise Egbers, Pieter Mannaerts en Tjeerd
van der Ploeg: Verschillende interpretaties van het gregoriaans verkennen.

Afsluiting van de dag:

Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke vespers ter afsluiting van de dag.
Het repertoire zal in de loop van de dag worden ingestudeerd.

Aan Laetare kunnen maximaal 100 personen deelnemen.  Laetare - Gregoriaanse Academie
10 maart 2018 van 10:00 – 18:00 uur in de Pieterskerk Utrecht

Aanmelden vóór 1 maart 2018 via: info@gregoriaans-platform.nl
Kosten: € 35,-

The Young Christian Singers viert 45-jarig jubileum met bijzondere viering.

Het koor The Young Christian Singers, het jongerenkoor van de Hildegardiskerk, werd opgericht in
1972 door de veel te vroeg overleden eerste dirigent pater Cor Dam. En een jongerenkoor was
het! Verfrissend en verrassend!

Het jongerenkoor zong de destijds immens populaire "Beat-missen"; een koor met niet alleen
pianobegeleiding maar ook gitaar, drums en trompet! Geen Gregoriaanse gezangen, maar liederen
op melodieën van popsterren!

Het dirigeerstokje werd in de negentiger jaren doorgegeven aan Tom Emmerich, die met net
zoveel enthousiasme voor het koor staat, inmiddels ook al tientallen jaren.

De gemiddelde leeftijd van de koorleden is met de jaren meegegroeid, startte het koor als jonge
tieners, nu zijn de leden gemiddeld zo rond de 60 jaar. Er is weleens over gedacht om de naam
van het koor te veranderen, maar de  leden zijn nog steeds jong van hart en zingen met hetzelfde
enthousiasme als in de beginjaren.

In oktober 2017 werd het jubileumjaar geopend met een viering waarbij liederen zijn gekozen uit
het huidige, hedendaagse repertoire van het koor.

Het idee is ontstaan om in dit jubileumjaar nog een tweede maal aandacht te schenken aan dit
bijzondere koorjubileum. Op zondag 25 februari 2018 zal het koor de Latijnse Missa Pontificalis
van Perosi ten gehore te brengen, een mis welke in het verleden is ingestudeerd en bij
verschillende bijzondere vieringen in de Hildegardiskerk is gezongen. Om ook de oud-leden te
betrekken bij het 45 jarig bestaan, zijn zij aangeschreven met de vraag of ze voor deze
gelegenheid aan willen haken. Gelukkig heeft een aanzienlijk aantal hierop positief gereageerd
zodat op die dag een flink koor de bijzondere viering zal ondersteunen.

Het stof is van de bladmuziek geblazen, extra repetities zijn ingezet om alle noten en teksten weer
boven te halen en op 25 februari 2018 tijdens de viering van 11:00 uur in de Hildegardis zal deze
bijzonder mooie traditionele mis weer gezongen worden met daarbij ook nieuwe liederen uit ons
repertoire. Aan het einde van de viering zal zelfs het Hallelujah van Händel weer in volle omvang in
de kerk klinken. Het wordt vast en zeker een heel mooie viering!

Voorganger bij deze viering is pastor Chris Bergs.

U bent van harte uitgenodigd om deze speciale viering bij te wonen, net als trouwens alle tweede
zondagen van de maand (van september tot en met mei).

Nederlands Gregoriaans Festival 2018 in 's-Hertogenbosch
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'Werk in uitvoering' is het thema van de 7e
editie van het Nederlands Gregoriaans Festival dat in  zal plaats vinden van vrijdag 8 tot en met
zondag 10 juni 2018  te 's-Hertogenbosch.

Het Nederlands Gregoriaans Festival wil een levende en levendige traditie van het gregoriaans
bevorderen, in het bijzonder als cultureel erfgoed. Het gregoriaans repertoire vormt een
basiselement van de West-Europese muziek en is een verbindende schakel met culturen uit het
Midden-Oosten.

Meer informatie: www.gregoriaansfestival.nl

Nederlandse vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk
In de Veertig Dagen zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk,
Molenstraat 29 te Naaldwijk, op de zondagen 18, 25 februari, 4, 11 en 18
maart 2018 om 16.30 u.

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 2018 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.
                          
Voor meer info zie: www.nederlandsgraduale.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
uw 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? 

Liturgische kalender B-jaar
De liturgische kalender van het B-jaar is nu te downloaden op:

Liturgische kalender van het B-jaar (pdf)
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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.

18 februari 2018 
Zangdag voor jongeren- en middenkoren
www.code-music.nl

23-25 februari 
Weekend Engelse choral Evensong - Dominicanen Klooster, Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek

10 maart 
Dag van het gregoriaans - Pieterskerk Utrecht
info@gregoriaans-platform.nl

7 april 
Zangdag over liedkeuze in vormselvieringen - Den Bosch
avdels@bisdomdenbosch.nl

4-13 mei 
Internationaal Gregoriaans festival van Watou - Watou (BE)
www.festivalwatou.be

2-3 juni 
Nationaal KinderkorenFestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl/

2-3 juni 
Nationaal JongerenKorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl/

8-10 juni 
7e Nederlands Gregoriaans Festival - 's-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl/

6-14 juli

Kurt Thomascursus - Utrecht
www.hku.nl

28 juli - 3 augustus
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek -  Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

Vacatures
Er is op dit moment 1 vacature 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 70 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat!

Oktober, november en december 2017

RK Parochie H. Clara, H. Adrianus, Langeraar - Soli Deo
 mevr. C.G. Keijzer-Valentijn aanvullend insigne 50

 mevr. M.Th. Egberts-Obdeijn eremedaille goud 40

RK Parochie H. Machutus, Monster - Laus Deo
 mevr. H.C.M. van Dijk-Scholtes eremedaille goud +

insigne
50

 mevr. J.J. van Ruijven-Tuijnman eremedaille goud 40

 mevr. M.C.J.E. Scholtes-Gram eremedaille goud 40

 mevr. A.A. Slaman-Vergeer eremedaille goud 40
RK Parochie H. Franciscus, O.L.V. Geboorte-De Goede Herder, Hoogmade - 
Nederlandstalig koor/St. Caecilia
 J.C.M. Kortekaas eremedaille zilver 25 dirigent

 mevr. A.M. Borst-Oudshoorn eremedaille goud 40
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 mevr. A.M. Borst-Oudshoorn eremedaille zilver 25 dirigent

 mevr. A.M. van der Meer-van der Geest eremedaille goud 40

RK Parochie Maria Sterre der Zee, H. Willibrord, Den Haag - Sancto Martino Laus
 H.F. Groenewegen eremedaille goud 40

RK Parochie St. Maarten, St. Jeroen, Noordwijk - RK Gemengd Koor St. Jeroen
 J.A.M. Groenendijk eremedaille zilver 25

 mevr. C.G. van Duijn-Hoep eremedaille brons 12,5

 F.S. de Lincel aanvullend insigne 55

RK Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen, H. Martelaren van Gorcum, Brielle - St. Caecilia
 mevr. W.M.M. Schut-van Zeijl eremedaille goud 40

RK Parochie H. Drie-eenheid, Vianen - RK Dameskoor
 mevr. J.W. Gosman-Verkleij aanvullend insigne 50

 J.Th.M. Jonkers eremedaille zilver 25

RK Parochie St. Jan de Doper, Gouda - Antoniuskoor
 F.J. Boom eremedaille zilver 25 zanger/organist

 mevr. A. Heuvelman-van Vliet eremedaille zilver 25

RK Parochie Pax Christi, H. Hippolytus, Kamerik - St. Hippolytuskoor
 mevr. A.M. Slootjes-Janmaat eremedaille goud 40

 Th.A. Kempen erediploma

RK Parochie H. Clara, HH. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - Cantorij de drie Aren
 mevr. W.J. Zevenhoven-v.d. Goevering aanvullend insigne 50

 mevr. W. Bunnik-de Jong aanvullend insigne 50

RK Parochie H. Theresia van Avila, Dordrecht - Emmanuelkoor
 mevr. M.M.J.W. van den Bulk-Stegeman eremedaille zilver 25

Byzantijnse Gemeenschap, Rotterdam -
 mevr. Th.M. Maas-Visser aanvullend insigne 60

RK Parochie H. Ursula, Delft - Deo Sacrum
 P.G.M. de Bruijn eremedaille zilver 25

RK Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk - Deo Sacrum
 mevr. P.M. Peeters-Heuchemer aanvullend insigne 50

 mevr. A.J.M. de Vreede aanvullend insigne 50

 mevr. B.M.R. de Vreede aanvullend insigne 50

 mevr. M.A.J. van Dijk-Zuijderwijk aanvullend insigne 50

 mevr. A.J. van Bergenhenegouwen-van Lier eremedaille goud 40

 L.J. van Bergenhenegouwen eremedaille goud 40

 mevr. M.W.M. Schürmann-Bol eremedaille goud 40

 mevr. M.H.G. de Vreede eremedaille zilver 25

RK Parochie St. Jan de Doper, St. Willibrordus, Bodegraven - St. Lucia
 mevr. E.Th. van Wijk-van der Vlugt eremedaille zilver 25

 Th.C. van Wijk eremedaille goud 40

RK Parochie St. Maarten-Trinitas, Voorburg - Parochiekoor St. Maarten
 W.J.H. Scheffer aanvullend insigne 50

 mevr. Y.M. Overgaauw-Koopmanschap eremedaille zilver 25

 H.J. Hol eremedaille zilver 25

RK Parochie Maria Sterre der Zee, H. Agnes, Den Haag - Dameskoor St. Agnes
 mevr. J.P.C. van der Goorbergh-van Leersum aanvullend insigne 50

 mevr. M.Th.M. de Vlieger-Appelman eremedaille goud 40

 F.J. van der Kruk aanvullend insigne 55

RK Parochie St. Maarten, St. Pancratius, Sassenheim - RK Gemengd Koor St. Pancratius
 M. Berg aanvullend insigne 50

 mevr. W.W.L. Juffermans-Krijne aanvullend insigne 50

 Chr. Jannink aanvullend insigne 60

 mevr. G.F.A. Beuk eremedaille zilver 25

 mevr. P.J.W. Hulsebosch eremedaille goud 40

RK Parochie H. Franciscus, Emanuel, Roelofarendsveen - Emanuelkoor
 W.J.M. Homburg eremedaille zilver 25

 mevr. A.M. Kortekaas-van Diemen aanvullend insigne 50

 mevr. E.A. Bakker-Berg eremedaille zilver 25

 mevr. C.M.J. van Klink-Hoogenboom eremedaille zilver 25



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

Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 15 maart 2018.

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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