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Kerkmuziek en
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Kinderkoorfestival

Er komen weer cursussen voor
dirigenten en organisten
Negen jongeren volgden dirigentencursus

Zingen in een koor geeft plezier,
maar zingen met veel koren samen
is nog veel leuker!
Daarom organiseren we op zaterdag
9 maart 2013 een kinderkoorfestival
in de parochiekerk Moeder van de
Verlosser in Haarlem-Schalkwijk.
Ieder kinderkoor mag zich daar
apart laten horen en ook zal er veel
samen gezongen worden.
Het festival begint om 13.30 uur.
Het is geen wedstrijd, maar er is wel
een jury die na afloop aan iedere
dirigent een opbouwend rapport
meegeeft.
Meer informatie in deze folder.
Inschrijven via dit formulier.

Muziek is zelf liturgie
Op 10 november 2012 hield Paus
Benedictus XVI een toespraak over
de betekenis van de gewijde muziek
in de Kerk. Hij merkte daarbij op dat
het Tweede Vaticaans Concilie leert
dat kerkmuziek een noodzakelijk en
integraal onderdeel vormt van de
liturgie. Door haar schoonheid wordt
het geloof gevoed en uitgedrukt.
Zo draagt de kerkmuziek bij aan
de eer van God en de heiliging van
Gods volk. “Muziek is niet alleen
een toevoeging of een uiterlijke
verfraaiing van de liturgie maar is
zelf liturgie,” aldus de Paus.
Hij sprak ook over de relatie tussen
kerkmuziek en de nieuwe evangelisatie: “Muziek kan een grote rol
spelen in het opnieuw ontdekken
van God. Zo kwam de bekende
Franse schrijver en dichter Paul
Claudel tot geloof toen hij tijdens
de vespers van Kerstmis in de Notre
Dame van Parijs luisterde naar het
Magnificat.”
Bron: rk.documenten.nl

In de parochies van ons bisdom blijft er grote behoefte aan goed
opgeleide dirigenten en organisten, zowel beroepsmusici als
amateurs. De NSGV Haarlem-Amsterdam kent inmiddels een lange
traditie in het opleiden van amateurdirigenten en –organisten.
Zo is in juni jl. aan zes personen een getuigschrift uitgereikt na
het volgen van de basiscursus voor dirigenten en in september jl.
mochten vijf amateurorganisten hun certificaat ontvangen nadat
ze de basiscursus kerkelijk orgelspel met goed gevolg hadden
doorlopen.
Een bijzondere cursus vond plaats in september bij het Jongerenkoor Stede Broec. Op verzoek van het koor kwam docent
Mark Heerink naar Bovenkarspel om ter plaatse de pas aangetreden dirigente Jolanda Hoffer in vijf avonden de basisprincipes
van het dirigeren aan te leren. Ook acht andere koorleden volgden
deze cursus. Ze hebben een goede indruk gekregen van wat er
allemaal bij komt kijken om een koor te dirigeren en uiteraard
kreeg de dirigente volop de ruimte om een en ander uit te
proberen en dat was bepaald niet zonder succes! De cursus werd
afgesloten met een prima uitvoering van het lied ‘Nooit een dag’
door het hele koor (bijna 50 leden!).

De negen leden van JoKo Stede Broec die een dirigentencursus volgden.

Een uitgebreid verslag van onze cursussen en activiteiten in de
afgelopen maanden vindt u op onze website.
In januari start in Haarlem de basiscursus koordirigent en in maart
gaat in Hoorn de basiscursus kerkelijk orgelspel weer beginnen.
Beide cursussen kan men op twee niveaus volgen en inschrijving
is nog (beperkt) mogelijk. Nadere informatie vindt u hier.
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In taal en teken
Vooruitzien naar het
paastriduüm
We zijn nog maar net begonnen aan
de advent, maar toch zullen zij die
verantwoordelijk zijn voor de liturgie
binnenkort al vooruitkijken naar het
komende paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake)
met de drie vieringen die tezamen
het hart vormen van het liturgische
jaar. Vanuit het bisdom zijn in een
brief de bestaande liturgische richtlijnen voor deze dagen nog eens
uiteengezet. De brief is hier te
downloaden.
Dirigenten, koorleden, pastores
en anderen die zich spiritueel en
muzikaal willen voorbereiden op
het paastriduüm zijn op vrijdag 25
januari 2013 welkom in de Abdij van
Egmond voor een zang- en bezinningsdag onder het thema De drie
dagen gezongen. U kunt dan kennismaken met diverse mogelijkheden
om de ‘heilige driedaagse’ liturgischmuzikaal gestalte te geven. De dag
begint om 10.45 (ontvangst vanaf
10.15 uur) en eindigt om 15.15 uur.
Nadere inlichtingen in deze folder.

‘Driekoningen’ of ‘Wijzen uit het Oosten’?
					
Al zijn de kerstbomen en kerststallen op 6 januari in de meeste
huizen al weer opgeruimd, veel mensen weten nog dat het dan
Driekoningen is. In ons land viert de Kerk dit feest op de zondag
na 1 januari en in 2013 is dat dus 6 januari!

In de evangelielezing van die dag (Mt. 2, 1-12) wordt er echter
niet over drie, maar over twee koningen gesproken, nl. koning Herodes en het Kind dat ‘de pasgeboren Koning der Joden’
wordt genoemd. Daarnaast wordt er gesproken over wijzen
(magiërs,sterrenkundigen) uit het Oosten – er wordt niet gezegd
met hoeveel ze waren! – die drie geschenken aanboden: goud,
wierook en mirre.
De wijzen zijn later ‘koningen’ genoemd naar aanleiding van
oudtestamentische teksten die op deze feestdag gelezen en
gezongen worden. Zo lezen we in de eerste lezing: “volkeren
komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad”
(Jes. 60,3) en klinkt in het offertorium “De koningen van Tarsis en
de eilanden zullen geschenken aanbieden; de koningen van Arabië
en Sjeba zullen geschenken brengen” (ps. 72,10-11).
In de loop der tijd ontstonden allerlei legendes en kregen de
anonieme ‘koningen’ een naam: Casper (schatbewaarder),
Balthasar (God/Baäl bescherme zijn leven) en Melchior (de
koning/God is licht). Ze werden gezien als de vertegenwoordigers
van de toen bekende drie werelddelen – Europa, Azië en Afrika
– en als representanten van de drie fases in een mensenleven:
jeugd, volwassenheid en ouderdom. De geschenken wijzen op de
identiteit van Jezus: Hij is koning (goud), God uit God (wierook)
en mens, gestorven en begaven (mirre).

Huiszegen
In Duitstalige landen ontwikkelde zich de traditie op deurposten van huizen het jaartal en de eerste
letters van de namen van de koningen te schrijven (zie afbeelding). De letters en cijfers staan voor:
Christus Mansionem Benedicat anno 2013 (Moge Christus in het jaar 2013 dit huis/verblijf zegenen).
In veel kerken in Duitsland en Oostenrijk worden kinderen op 6 januari met een liturgische plechtigheid
uitgezonden om de boodschap van de Driekoningen en een kaartje met de huiszegen aan de huisgezinnen te brengen en daarbij gaven in te zamelen voor de kinderen in de Derde Wereld. Die gaven
worden dan weer aangedragen tijdens de offerandeprocessie tijdens de eucharistieviering.
In een uitgebreider artikel op de website van Doorgeven gaat Loek Seeboldt dieper in op Driekoningen ofwel – zoals het feest officieel heet – Epifanie (Openbaring des Heren). Bert Stolwijk geeft daarbij
enkele suggesties voor passende psalmen en liederen. U kunt er ook de huiszegen voor 2013 als pdf
downloaden.
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Het vermelden waard
Antwoordpsalmen van Frans Bullens
Tijdens de laatstgehouden zangdag voor kerkkoren (29 september jl. in Noord-Scharwoude) is onder
andere gezongen uit Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie, een uitgave van de Brabantse componist
Frans Bullens.
Deze psalmen vielen bij de deelnemers in de smaak: ze zijn niet moeilijk, maar dat gaat niet ten koste van
de muzikale kwaliteit. De bundel bevat 64 psalmcomposities en bovendien nog 3 composities van andere
lofzangen die soms als ‘antwoordpsalm’ na de eerste lezing van de eucharistieviering voorkomen. Bullens
heeft vooral die antwoordpsalmen gecomponeerd waarvan in de gangbare zangbundels nog geen geschikte
zetting voorhanden was. Zo zoek je in de bundel Gezangen voor Liturgie voor 6 januari tevergeefs naar
een toonzetting van Psalm 72 met het refrein ‘Alle volken der aarde huldigen de Heer’. Frans Bullens heeft
hiervoor zelfs twee zettingen gemaakt, beide met hetzelfde refrein, waarvan de melodie is gebaseerd op
het begin van een oud kerstlied:

De complete bundel is – na afspraak – in te zien op ons kantoor. Het cantor-koorboek en de complete
partituur met orgelbegeleidingen zijn te bestellen bij de auteur.

Kooruitgaven bij kerkliederen
Bij Muziekuitgeverij Annie Bank verscheen onlangs een
catalogus ‘Kerkliederen’. Hierin vindt u een groot aantal
meerstemmige bewerkingen van kerkliederen voor diverse
koorsoorten, waaronder ook driestemmig gemengd koor (SAB).
De catalogus is hier te downloaden.

Twee orgel cd’s uit parochie
Amsterdam-West
In de afgelopen maanden verschenen maar liefst twee cd’s met
opnamen van twee historisch interessante orgels die beide het
bezit zijn van de parochie H. Drie-eenheid in Amsterdam
Oud-West. Het betreft het Hilgers-orgel van de kerk SintFranciscus van Assisi ofwel ‘De Boom’ (Admiraal de Ruyterweg),
bespeeld door Johan van Lunenburg, en het Cavaillé-Coll-orgel
van de Sint-Augustinuskerk (Postjesweg), bespeeld door
Susanna Veerman.
Klik op de cd’s voor meer informatie!
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Om door te geven
Komende activiteiten NSGV Haarlem-Amsterdam
Klik op de betreffende activiteit voor meer informatie!

Vrijdag 25 januari 2013

Egmond-Binnen
(Benedictushof)

De drie dagen gezongen
Zang- en bezinningsdag rond het
paastriduüm

Zaterdag 26 januari 2013

Haarlem (Bisdom,
Kruisweg 63)

Start van de Basiscursus dirigent (2 niveaus)
Voor beginnende en gevorderde amateurdirigenten.

Vanaf maart 2013

Hoorn
(Koepelkerk)

Basiscursus kerkelijk orgelspel (2 niveaus)
Voor beginnende en gevorderde amateurorganisten.

Zaterdag 9 maart 2013

Haarlem
Kinderkoren kunnen zich laten horen en krijgen
(RK parochiekerk
Haarlem-Schalkwijk) voor hun optreden een jurybeoordeling (geen

Kinderkoorfestival
concours).

Voorjaar 2013

(datum nog niet bekend)

Haarlem
(Philharmonie)

Studiedag voor organisten rond
het Cavaillé-Collorgel van de Philharmonie
(het Haarlemse concertgebouw).
Thema: L’Organiste van César Franck en
L’Heure mystique van Leon Boëlmann
(nadere info volgt)

Per activiteit sturen we nadere informatie per e-mail en per post aan de betreffende doelgroep.
Zorg daarom dat u bij ons bekend bent! Vul één van de twee formulieren in die u onderaan deze
pagina van onze website vindt. Voor een altijd actueel overzicht: zie onze agenda op de website!

Komende activiteiten van anderen
Zondag 16 december 2012

Haarlem
Kerstconcert Kathedraal Koor
(St.-Bavokathedraal)

Donderdag 20 december
2012

Haarlem
(Kathedraal)

Concert door St. John’s College Choir,
Cambridge

Woensdag 26 januari 2013

Amsterdam
(Ignatiushuis)

De geschiedenis van het kerstlied
Lezing door Robert-Henk Zuidinga.

Gedurende het hele jaar

Amstelveen
(Karmel)

Raakpunt: Zangbijeenkomst ‘Zingen vanuit je
binnenkant’ (o.a. Bijbel en liturgie) vanuit de
karmelitaanse spiritualiteit

Gedurende het hele jaar

Haarlem, Heiloo en
Vogelenzang

Cursusaanbod Bisdom Haarlem-Amsterdam en
De Tiltenberg voor diverse doelgroepen

Donderdag 3 januari 2013

Nieuwegein
(De Rank)

Midwinterzingen voor kinderen en jongeren

Haarlemmer Orgelboek op de radio
In de vorige aflevering van de nieuwsbrief vermeldden we de presentatie van de cd Haarlemmer
Orgelboek. Aan deze cd is uitgebreid aandacht besteed in het radioprogramma Musica Religiosa
van de IKON. U kunt deze uitzending hier terugluisteren. Cd en partituur van het Haarlemmer
Orgelboek zijn nog steeds bij ons te verkrijgen. Nadere info leest u op onze website.
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Om door te geven
Vacatures
• Zorgcentrum Sint Jacob (Amsterdam) zoekt een organist
• Parochie O.L. Vrouw Geboorte (Uitgeest) zoekt een amateurorganist voor het gemengd koor.
• Parochie O.L. Vrouw Verrijzenis (Hilversum) zoekt een (liefste professionele) organist voor het
gemengd koor.
Meer informatie op www.nsgv.nl

Service NSGV Haarlem-Amsterdam
• Op zoek naar een dirigent of een organist?
• Of als dirigent of organist op zoek naar een parochie of koor?
• Behoefte aan scholing of advies op het gebied van liturgische muziek?
• Op zoek naar goed repertoire voor uw koor?
• Wilt u een trouw koorlid huldigen met een ereteken van de Sint-Gregoriusvereniging?
Neem dan contact op met ons: nsgv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of (023) 511 26 86
(niet op woensdag).

Colofon
Doorgeven is een uitgave van de NSGV in het bisdom Haarlem-Amsterdam voor allen die betrokken
zijn bij de kerkmuziek en de liturgie. Verschijnt driemaal per jaar en wordt gratis per e-mail
toegezonden aan ieder die zich hiervoor aangemeld heeft bij nsgv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
Redactie: Tom van Brederode, Mark Heerink, Loek Seeboldt, Bert Stolwijk (eindredactie)
Vormgeving: Nicole van Gool - van den Broek
www.doorgeven.com
NSGV Haarlem-Amsterdam, Kruisweg 69, 2011 LB Haarlem, tel. (023) 511 26 86,
e-mail nsgv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

