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WOORD VAN DE REDACTIE 
We zitten, als ik dit schrijf, in de donkere dagen voor Kerst. Althans zo noemden mijn ouders deze periode 
vroeger. Maar….we weten dat het altijd weer licht wordt. We verheugen ons op het Kerstkind. 
 
Door de energiecrisis en de kosten die daardoor de pan uitrijzen zijn in veel kerken de kachels uit of zeer 
beperkt aan. En als het ’s nachts en overdag vriest, is het voor een organist lastig om in zo’n koude kerk de 
handen een beetje warm te houden. Warm kleden, polswarmers en een warmtekussen helpen, maar 
toch…. Ik ben benieuwd hoe u zich warmhoudt. In Barger Oosterveld hebben de koorleden fleecedekens 
gekregen om zich een beetje warm te houden. Verderop in de Punctum daar meer over. Misschien ook een 
tip voor uw koor?  
 
Na 2 jaar Corona kunnen we gelukkig nu weer een Kerstviering vieren met velen. Ik heb er zin in. U ook?  
 
Ik wens u een Zalig Kerstfeest en een Gezegend muzikaal 2023.  
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum 
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ORGANISTENDAG OP ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2023 

Op zaterdag 16 september 2023 zal in de Grote Kerk te Wildervank de jaarlijkse organistendag voor de 
organisten van het bisdom Groningen-Leeuwarden weer gehouden worden. Nadere informatie over deze 
dag in de volgende Punctums. Alvast hier meer informatie over het orgel in deze kerk: 
 http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=1003322&LGE=EN&LIJST=lang  
 
Noteert u de datum alvast.  

KERKMUZIEKDAG OP ZATERDAG 7 OKTOBER 2023 IN DE SINT FRANCISCUSKERK TE 
WOLVEGA 
Ook in 2023 zetten we de traditie voort om weer een muzikale bijeenkomst voor koorleden te organiseren. 
We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen, naar deze dag te 
komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit alles onder de 
bezielende leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de bestuursleden van de SGGL 
verzorgt. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom op onze workshopdag. 
Nadere informatie over deze dag volgt in de volgende Punctums.  
 
Noteert u de datum alvast.  

 
VERSLAG VAN DE ORGANISTENDAG 2022 

Leeuwarden, zaterdag 24 september 2022. De wierookdampen van de inwijding zijn nog aanwezig… We 
waren te gast in de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden waar enkele weken daarvoor onder ruime 
belangstelling het vernieuwde en uitgebreide Ademaorgel op de koorzolder plechtig in gebruik werd 
genomen. De organistendag stond in het teken van harmoniummuziek, vertaald naar het orgel, en Franse 
orgelmuziek uit de 19e eeuw in het algemeen. Ook werd aandacht besteed aan de geschiedenis van beide 
in de kerk aanwezige instrumenten. Docent was Mark Heerink die in woord en klank een tiental organisten 
door de materie leidde. Het koororgel van Cavaillé-Coll was het startpunt van de dag. Na de lunch 
verplaatste het gezelschap zich naar ‘boven’ waar de deelnemers van de dag verder gingen op het 
Ademaorgel. Naast het inhoudelijke deel van de dag is het ook gewoon heel erg leuk om in deze 
ontspannen setting collega-organisten van binnen en ook buiten ons bisdom te spreken en te horen. Ook in 
2023 organiseren we weer een organistendag. Aarzel niet en geef u op!  

 

http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=1003322&LGE=EN&LIJST=lang
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MIJN KUSSEN (OM OP TE SLAPEN)…. 
In de derde week van oktober van dit jaar was ik met mijn vrouw 
mee naar Lourdes met vele medeparochianen van de Heilige 
Jacobusparochie. Na twee jaar uitstel kon de reis nu doorgaan. De 
groep bestond hoofdzakelijk uit wat oudere parochianen maar er 
was ook een redelijke grote groep jongeren mee. Al was het onze 
derde bezoek aan Lourdes, het leverde enkele nieuwe inzichten en 
ervaringen op.  
 
Wie op reis gaat en op een vreemde plek slaapt, in een vreemd bed ligt, met vreemde kussens om het 
vermoeide hoofd op te leggen zal mogelijk mijn schrijven van nu herkennen. Het was mij wat te gek om 
mijn eigen kussen mee te nemen naar Lourdes, maar als ik op vakantie ga met mijn tent of als ik een 
weekend bij mijn dochter ben dan neem ik mijn eigen kussen mee. Wat is dat toch? Wat is er nu eigenlijk 
zo bijzonder aan een kussen? Blijkbaar is er iets speciaals aan de hand, aan die nachtrust als je je eigen 
kussen onder je hoofd hebt.  
Onwillekeurig moest ik aan de Bijbeltekst denken waarin staat dat Jezus zelfs geen steen had om zijn hoofd 
op te leggen ‘maar de Mensenzoon heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen’. (Mattheüs 8:20 
Naardense Bijbel). Ik vroeg mij af waarom de schrijver dit detail hier vermeld. In de pericoop gaat het over 
vossen die holen hebben en vogels hun nesten; er ontstond een beeld van geborgenheid, van veiligheid en 
bescherming, van ‘thuis’. Is het een deel van Jezus leven om zich nergens geborgen, nergens veilig te 
voelen? Ik heb er geen theologisch onderzoek naar gedaan maar dat het belangrijk genoeg was om op te 
schrijven geloof ik zeker. Ik lees het als een contrast van de situatie waar Jezus zich (denk ik) vaak in 
bevond, een situatie van spanning, mogelijk zelfs een vorm van vluchten om zijn mening over hoe wij met 
elkaar om moeten gaan. Een mening die onrust bij de gevestigde (religieuze) orde van toen veroorzaakte. 
Een klein onderzoek leverde wél het volgende resultaat op: kussens kunnen worden  getraceerd zover 
terug als de tijden van Mesopotamië (het huidige Irak) (ca 7000 v. Chr) en het oude Egypte (ca 4000 v. Chr). 
Diverse soorten hoofdsteunen werden gevonden in de graven van de farao's van het oude Egypte. De 
Egyptenaren beschouwden het hoofd als heilig, de echte zetel van het leven (hoewel de hersens gezien 
werden als nutteloze drab). 
 
En dan denk ik aan mijn kinderen en kleinkinderen en weet ik nog hoe belangrijk het knuffeltje was, een 
doekje, een speellapje, iets om samen met hun duim te koesteren als hun onmisbare vriend: de wereld 
stond stil, een ontroostbaar kind als het knuffeltje niet mee naar bed ging. Ik denk zomaar dat mijn kussen 
als volwassene nog steeds iets heeft van dat knuffeltje uit mijn kinderjaren. Vertrouwd en bekend, met een 
zachtheid die past bij het gewicht van mijn hoofd om maar een linkje te leggen naar de Egyptenaren. En 
eigenlijk vind ik dat de stelling om je hoofd heilig te noemen helemaal aansluit bij mijn eigen mening over 
wat er aan de binnenkant van ons hoofd zit, volstrekt uniek, voor mij een absoluut wonder en zo gevoelig 
voor geborgenheid. Daarom wens ik u vele goede nachten met uw onmisbare vriend uw kussen, in welke 
vorm of afmeting dan ook.  
Een Zalig Kerstmis! 
09-12-2022, Jos Manshande (oud-bestuurslid NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
 
 

HOE HOUD JE EEN KOOR WARM IN EEN KERK? 
In veel kerken is de kachel 'op een zacht pitje' gezet, of zelfs helemaal uit. Een noodzakelijke ingreep bij de 
huidige energieprijzen. Maar hoe voorkom je dat het koor naast het bekende zanggeluid ook nog 
bijgeluiden gaat produceren, zoals klappertanden?.. Bij ons (Barger Oosterveld) werden de koorleden 

getrakteerd op een fleecedekentje! Alle beetjes helpen. 
Anton Lukassen (bestuurslid SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
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KRYSTNACHTLIET 
Yn it bûthús fan de herberch 
by de stêd fan Bethlehem 
stiet de widze fan it berntsje 
Jezus, by syn heit en mem.  
Soan fan God, Marijes bern, 
kommen om ús by te stean. 
 
Dizze nacht is swier fan frede 
en fan swiete ingel’sang. 
Út de himel komt genede, 
dizze nacht is net sa lang, 
want Gods heil komt foar it ljocht: 
Hy hat hjoed wer oan ús tocht. 

Lit ús sjonge fan Gods leafde 
dy ’t de wrâld oermachtich is. 
’t Minskdom leit ferlern yn skulden 
en gûlt triennen fan gemis. 
Jezus is de Treaster dy’t 
dan yn ús fermidden is. 
 
Himelsk ljocht, kom yn ús libben, 
jow ús takomst, lok en sein’. 
Meie alle minsken witte 
fan syn goedens sûnder ein. 
Gloria! Ek dizze nacht 
hâldt de Hear oer ús de wacht. 

Tekst: Ulbe Tjallingii (2020) 
Meldij: Liet 498 | H.J.Gauntlett (1805-1876) 

 
 

IN MEMORIAM PASTOOR JAN ALFERINK 
Jan is geboren op 12 oktober 1934 in Sneek. Zijn ouders waren Bernardus Alferink (1898-1966) en Minke 
Joustra (1906-1969). In het timmermansgezin waren nog twee zoons die beiden inmiddels zijn overleden. 
2022 was een jubileumjaar voor Jan: op 22 juli vierde hij zijn 60-jarig priesterschap. Jan was priester van het 
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bisdom Groningen - Leeuwarden. Hij overleed op vrijdag 9 september. Op zaterdag 17 
september was in de H. Geestkerk te Heerenveen de plechtige Eucharistieviering en 

aansluitend de teraardebestelling op de RK Begraafplaats. Dat hij moge rusten in vrede. 
Als jongen zat hij op het koor bij Flucie van Bergen in de Sint Martinuskerk, maar zijn aandacht ging ook 
veel naar voren, zeg maar naar het altaar en hij wilde ook wel misdienaar zijn. Na eerst bij de 
Redemptoristen op het kleinseminarie te hebben gestudeerd, wegens plaatsgebrek op het seminarie van 
het bisdom, werd hij toch wereldheer. In 1962 werd hij priester gewijd in Groningen in de St. 
Martinuskathedraal door bisschop Nierman en deed hij vervolgens zijn eerste H. Mis in Sneek in de St. 
Martinuskerk. Vervolgens werkte hij als kapelaan in Stadskanaal-Musselkanaal, in Erica en vervolgens als 
pastoor in Groningen in de Mariakerk en tot het jaar 2000 in Heerenveen. Tijdens zijn emeritaat assisteerde 
hij nog een aantal jaren in Drachten, Gorredijk, Zorgvlied en Oosterwolde.  Ook kwam hij geregeld in de 
Karmel in Drachten voor Latijnse vieringen. Jan is gewijd vlak voor het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-
1965). Dat de mensen vanaf toen meer bij de liturgie werden betrokken vond hij een groot goed en dat 
droeg hij ook uit mede door zijn grote belangstelling voor de kerkmuziek. Ruim vijftien jaren heeft hij zijn 
beste krachten gegeven aan de Sint Gregorius Vereniging binnen ons bisdom totdat ik het stokje in 2012 
van hem mocht overnemen. Voordat hij dit deed bemoeide hij zich via bestuurslid Piet Postma uit Joure om 
de korendagen van het dekenaat Heerenveen uit te breiden, want goede liturgische zang lag hem na aan 
het hart en vooral de actieve deelname van de vierende gemeenschap. 
Jan was graag te midden van mensen, gehecht aan zijn familie en zeer verbonden met zijn trouwe 
huisgenote Marietje Wortelboer. Vele jaren maakte hij mooie reizen langs Engelse Koorscholen 
georganiseerd door mgr. Jan Valkenstijn, de toenmalige dirigent van de koorschool in Haarlem. Hij vierde 
graag en met kwaliteit de liturgie. Zo liet hij vaak met trots het boek zien met foto’s van de prachtige Mis 
b.g.v. zijn 50 jarig priesterfeest. Ook was hij een trouwe bezoeker van de orgelconcerten in de Sint 
Martinuskerk in Sneek. Daar ontmoette ik hem nog op maandag 5 september jl. tijdens het concert van 
Tjeerd v.d. Ploeg uit Schagen. Hij begon dan altijd over de volgens hem te luide Bazuin in het orgel waarop 
ik altijd grapte: ‘Jan, als het maar voor jou niet de laatste Bazuin is!’ Nu, die heeft nu toch voor hem 
geklonken. Op 22 juli jl. interviewde ik Jan voor het gedenkboek b.g.v. 150 jaar kerkwijding van de St. 
Martinus in Sneek. Daar werkte hij graag aan mee en leverde ook nog mooie foto’s! En nu staat het leven 
van Jan opgetekend in het boek des levens van Hem voor wie hij zich tijdens zijn priesterleven heeft 
ingezet. Aan het einde van leven voelde hij zich wel eens wat eenzaam en had hij het over de dingen die hij 
niet meer kon. Moge dit alles nu zijn omgezet in eeuwige vreugde en verbondenheid met de God die leeft 
en die ook door Jan  bij mensen tot leven mocht komen. Jan, dank voor alles, ook en vooral voor wat je 
voor de kerkmuziek in ons bisdom hebt gedaan en Adieu. 
Pastoor Peter van der Weide (voorzitter bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
 
 

TOERUSTING ORGANISTEN (WERKGROEP KERKMUZIEK PKN) 
Nadat in 2013 het nieuwe Liedboek in gebruik werd genomen heeft de Werkgroep Kerkmuziek van de PKN-
Classis Fryslân jaarlijkse studiedagen voor organisten georganiseerd. In de periode 2014 t/m 2019 werden 
zo ruim honderd organisten verder geschoold in de kunst van de orgelbegeleiding van samenzang. Na een 
coronastop is in september 2022 weer zo’n studiedag gehouden. De werkgroep kiest bij voorkeur een 
locatie waar de deelnemers goed zicht hebben op het orgelklavier. Deze keer was dat het kerkgebouw 
Nieuw Perspectief in Hurdegaryp waar 32 organisten aan de inspiratie-dag meededen.  De ochtend was 
gewijd aan het begeleiden van niet-koraalgebonden muziekvormen, zoals acclamaties, refreinen en 
reciteerliederen. De middag stond in het teken van fraaie Anglicaanse melodieën, waarop voor het 
Liedboek 2013 mooie Nederlandse teksten zijn geschreven. Organisten namen de gelegenheid om zelf een 
begeleiding te spelen en samen met de docenten eraan te werken. Verder kreeg men tips en voorbeelden 
over het tempo en de klankkleur/registratie waarmee deze koralen smaakvol begeleid kunnen worden. De 
werkgroep hoopt in het voorjaar 2023 nog twee keer zo’n studiedag te organiseren.  
Ulbe Tjallingii (bestuurslid SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden) 
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NIEUWS VAN DE KOREN 

Maar eerst een vraag: Hoe gaat het met de koren in ons bisdom? 

De koren hebben door de coronarichtlijnen en lockdowns een moeilijke tijd achter de rug. Het SGGL-
bestuur is benieuwd hoe het na die coronatijd gaat met de koren. We horen zo nu en dan wel eens wat 
berichten: over de krimp in het aantal koorzangers, over koren die ermee gestopt zijn. Wij vinden het 
belangrijk om te horen hoe het gaat, om met die feedback gericht goede plannen te maken voor de 
toerusting van de koren vanuit het bisdom, zoals op onze zing- en studiedagen. We nodigen u daarom van 
harte uit ons hierover te schrijven, dat kan via: l.winter@bisdomgl.nl Bij voorbaat dank!  
 

Zangkoor St. Cecilia uit Uithuizen 
Nieuw ereteken van de NSVG, glazen sculptuur met inscriptie, uitgereikt aan de heer Gerard Bos, lid van 
het zangkoor St. Cecilia te Uithuizen, voor 70 jaar trouw koorlidmaatschap en belangeloze inzet voor de 
kerkzang. Gerard Bos is vanaf 1952 achtereenvolgens lid geweest van zangkoren in Amersfoort, Leusden, 
Kloosterburen, Bedum en Uithuizen. Met elkaar 70 jaar. En van laatstgenoemd koor 40 jaar. Hij is leider 
geweest van een jongerenkoor en 10 jaar dirigent/lid van Uithuizen. Bos trad ook op als solist en zanger bij 
diverse andere gezelschappen. Muziek zit hem in de genen en hij heeft deze gave heel goed en lang benut, 
ten voordele van velen. Voor 70 jaar ontving hij de gouden draaginsigne en oorkonde van de NSVG. En voor 
het hele oeuvre als juweel op de muzikale kroon, mocht hij de gegraveerde glazen sculptuur van het 
Bisdom in ontvangst nemen op de jaarvergadering van het zangkoor van Uithuizen. De zichtbaar ontroerde 

heer Bos was zeer vereerd met deze unieke onderscheiding. 
 
 
 

mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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Ceciliakoor Woudsend 

Op 26 november 2022 was 
er een feestelijke viering in 
de Michaelkerk te 
Woudsend. De heer H. de 
Jong uit St. Nicolaasga was 
namelijk 30 jaar organist bij 
het Caeciliakoor in 
Woudsend en 65 jaar 
koorzanger. Wel iets 
bijzonders om te vieren 
vonden wij. 
Na de viering hebben we de 
heer de Jong gefeliciteerd 
met z'n jubileums onder het 
genot van koffie en gebak. 

 
 
 

 

UIT DE “OUDE DOOS” (DEEL 5) 
Van het RK Archief- en Documentatiecentrum in Bolsward mocht de SGGL oude jaargangen (1949/1950-
1964) van het blad Zingende Kerk (Maandblad voor Kerkzangers) in ontvangst nemen. Daar zijn we hen zeer 
erkentelijk voor. De jaargangen krijgen in ons archief een mooi plaatsje. In een aantal edities van de Punctum 
plaatsen wij een artikel dat in dit maandblad stond en betrekking heeft op locaties in ons Bisdom. Hieronder 
een artikel uit de 11e jaargang van 1960, nr. 11 van december.   
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JUBILEUM TE VIEREN ? 
Heeft u een jubileum te vieren?  En heeft u een artikel daarover geschreven voor uw parochieblad? Mail het 
ook aan onze redactie, zodat een ieder in het bisdom ook uw jubileum kan meebeleven en vieren.  Dank 
alvast.  En viert uw koor binnenkort een jubileum, alvast van harte gefeliciteerd. 

 

JUBILARISSEN 
In de afgelopen periode waren er weer veel jubilarissen onder onze koorleden, dirigenten en organisten. 
Allen van harte gefeliciteerd met hun jubileum.  
 
Parochie H. Antonius van Padua  
Geloofsgemeenschap H. Martinus te Sneek 
Kerkkoor St. Caecilia 
50 jaar dhr. C.G. Visser 
55 jaar mevr. M.H. Bosma-Visser 
Geloofsgemeenschap H. Martinus te Roodhuis 
50 jaar Mevr. M.A. Andringa-Huitema 
 
Parochie Emmaüs 
Geloofsgemeenschap H. Ireneüs te Marknesse en Ens 
Kerkkoor Marknesse 
40 jaar dhr. Dhr. J.H. Schleper 
50 jaar dhr. C.A. Henselmans 
50 jaar dhr. P.J. Meester 
55 jaar mevr. M.A. Groen-Kruyer 
55 jaar mevr. H.E. Verwer-Schleper  
 
Parochie De Goede Herder 
Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Erica 
Kerkkoor St. Caecilia 
25 jaar dhr. E.R. Vinke 
 

Parochie H. Liudger 
Geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere te 
Uithuizen 
Kerkkoor St. Caecilia  
70 jaar dhr. G.H. Bos 
 
Parochie Maria, Hertogin van Drenthe 
Geloofsgemeenschap H. Jozef te Barger Compascuum 
Kerkkoor St. Caecilia 
25 jaar mevr. H. Wittendorp-Willms 
25 jaar mevr. L. Hake-Hemmen 
 
Parochie H. Norbertus 
Geloofsgemeenschap H. Vitus te Winschoten 
Kerkkoor St. Caecilia 
25 jaar dhr. G.F. Kühn 
 
Parochie HH. Petrus en Paulus 
Geloofsgemeenschap H. Franciscus te Wolvega 
Kerkkoor St. Franciscus 
25 jaar dhr. H.B.M. Bronswijk 

 
 
 
 

EUCHARISTIEVIERINGEN VIA DE KRO-NCRV IN 2023 
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO-NCRV. 
Op de volgende data vanuit de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward:  
29 januari, 14 mei, 24 (Kerstnacht) en 25 december (1e Kerstdag)   
 
Op de volgende data vanuit de Sint Martinuskerk te Sneek: 
21 mei, 30 juli, 17 september, 24 december (4e Advent) 

 
 
AANVULLING NIEUWE TITUS BRANDSMA HYMNE  
In de Punctum van augustus jl. hebben we o.a. aandacht besteed aan de nieuwe Titus Brandsma Hymne, 
geschreven door Chris Fictoor voor de KISG. Uiteraard berusten de rechten van deze Hymne bij Chris Fictoor.  
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NIEUW ERETEKEN NSGV, DE SCULPTUUR, AL MEERDERE KEREN 
UITGEREIKT 
De nieuwe sculptuur van de NSGV is inmiddels 'ontdekt' door onze RK-koren en al 
een aantal keren uitgereikt aan koren en individuele personen. De sculptuur is 
van transparant plexiglas, 20 cm. hoog, 2 cm. dik en met de afbeelding van een 
oor waarachter geluidsgolven zichtbaar zijn; oor en geluidsgolven zijn uitgefreesd. 
De afbeelding in de sculptuur verwijst naar het oor van paus Gregorius de Grote, 
die, zoals de legende ons heeft overgeleverd, door een duif de gregoriaanse 
melodieën in zijn oor kreeg ingefluisterd. Ontwerpster Marijke Kamsma is ook verantwoordelijk voor de 
huisstijl van de NSGV, waarin naast het oor en de geluidsgolven ook de duif prominent is afgebeeld. 
 
De sculptuur is positief ontvangen door de koren; wie de sculptuur zag of zelf 
uitgereikt kreeg(!) was enthousiast over het prachtige ontwerp. De sculptuur kan 
worden uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of 
koorleden met grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden 
gegraveerd. 
 
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een 
(bereikt) aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi  
cadeau en een blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van  
waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid. 
Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost € 11,50. Aanvragen kan via het 
aanvraagformulier op https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen.  
 
 

ONDERSCHEIDING VOOR LEDEN VAN KINDERKOREN 
Zijn er kinderen die vijf jaar (of langer) lid zijn van het kinderkoor? Of afscheid nemen na 
vijf jaar van het koor? Dan heeft de SGGL daar een mooie onderscheiding voor. 

Aan het kind kan een gouden speld (verguld zilver) worden uitgereikt als blijk van 
waardering voor zoveel inzet en enthousiasme én voor hen die blijven als stimulans om 
door te gaan. Kinderen vinden het geweldig om met een dergelijke onderscheiding in het 
zonnetje te worden gezet! 
https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen 

 
 

SGGL EN ACTUELE CONTACTGEGEVENS KOREN, CONTACTPERSONEN, DIRIGENTEN 
EN INSTRUMENTALISTEN  
Om SGGL-berichten en activiteiten bij de goede personen te bezorgen maken we gebruik van 
contactgegevens (in samenwerking en in overleg met het Bisdom-secretariaat). Die zijn we permanent aan 
het actualiseren. Heeft u een wijziging door te geven, mail dit dan naar:  ulbe_ds@outlook.com 
het betreft dan de namen van: Parochie, locatie, plaats, koor, contactpersoon, dirigent, organist, pianist, en 
de e-mailadressen van de laatstgenoemde personen.  
NB: Alle gegevens bewaren we zorgvuldig in het adresbestand van het SGGL-bestuur en het Bisdom-
secretariaat en benutten we alleen voor SGGL-zaken.  
 
Zeer bedankt voor uw aller medewerking! 
Ulbe Tjallingii, (bestuurslid SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden) 

https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen
mailto:ulbe_ds@outlook.com
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FACEBOOK 
Wij hebben een eigen facebookpagina voor de SGGL. Op 
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/ vindt u al onze berichten, nieuws, interessante links 
en vooral… elkaar! Neem eens een kijkje en word lid! Het kost niets!  

 
HEEFT UW PAROCHIE EEN MUZIKALE ACTIVITEIT? MELD HET ONS!  
Het komt voor dat plaatselijke initiatieven als studiedagen, workshops, cursussen e.d. worden georganiseerd. 
De SGGL in ons bisdom kan dit alleen maar stimuleren en aanbevelen, ook verder 
dan de parochiegrenzen reiken. Daarom roepen wij parochies (parochie- en 
koorbesturen) op om dergelijke activiteiten bij ons 
te melden. Via de SGGL-kanalen, maar ook onze website en facebook, kunnen wij 
in wijdere kring bekendheid daaraan geven en eventueel bijdragen in de 
organisatie. Voor meer informatie: het secretariaat van de SGGL, telefoon 050-406 
58 88, e-mail l.winter@bisdomgl.nl 

 

MUZIEKBIBLIOTHEEK 

De muziekbibliotheek van de SGGL is klaar en open voor bezoekers. Enkele jaren geleden heeft de SGGL van 
de landelijke NSGV veel muziek en naslagwerken kunnen overnemen en dit is aangevuld met diverse 
muziekstukken vanuit enkele parochies en particuliere collecties. In de torenkamer van het bisdomhuis staat 
nu een diverse voorraad muziekstukken ter inzage. Missen, liederen, motetten, achtergrondliteratuur, van 
Andriessen tot Zipoli…. Bij deze muziekbibliotheek staat een computer, waar u in een exceldocument kunt 
zoeken op titel en componist (dan kunt u ook vinden in welke kast of lade de muziek te vinden is). U kunt 
deze bibliotheek raadplegen; helaas kunnen we geen muziekstukken uitlenen. Om de muziek te bekijken 
kunt een afspraak maken tijdens kantoordagen maandag tot en met vrijdag (alleen niet op de vrijdagmiddag) 
tussen 9.00 en 16.00 uur. Wel even bellen naar 050-4065888 of een e-mail sturen naar l.winter@bisdomgl.nl, 
De lijst met alle muziekstukken kunt u ook vinden (in een PDF) op de website van de NSGV, via deze link => 
https://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-groningen. Dan kunt u thuis alvast  bekijken wat we allemaal in 
het archief hebben staan.  

 
 

RESERVE-KERKMUSICI 
Op de hier genoemde kerkmusici kunt u in noodgevallen of bij gelegenheid rechtstreeks een beroep doen 
voor repetities, vieringen en uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn welkom. 

Loek van der Heide, Harlingen => cantor 06-43023468/loekgeart@gmail.com 

Wil Jongma, Wolvega => dirigent, cantor 0561-612662/ wjongma@kpnplanet.nl 

Trevor Mooijman, Veendam => dirigent, organist 0598-717193/ mooijman.trevor@gmail.com 

Dhr. G. Straatman, Groningen => dirigent 050-3114009/c.a.v.straatman@gmail.com 

Dirk de Vries, Sint Annaparochie => dirigent, organist, 
cantor (beschikbaar op woensdagavond) 

0518-401686/ 

muziekschool durkdevries@gmail.com 

Ulbe Tjallingii, Beetgumermolen =>  
dirigent, organist, cantor 

06-14859557/ 
ulbe_ds@outlook.com 

https://www.facebook.com/groups/419239694938783/
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
https://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-groningen
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GREGORIUSBLAD 
Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws, 
achtergrondinformatie, opinies, muziekbesprekingen, interviews, historische 
artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan hedendaagse 
liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de verschillende 
kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor jongeren 
en kinderen, gregoriaans. Tweemaal per jaar ontvangen de abonnees een 
muziekbijlage (van 32 bladzijden) met daarin bladmuziek van nieuwe liturgische 
composities! 

Het Gregoriusblad richt zich op kerkmusici, pastores, liturgisten en allen die op de hoogte willen blijven van 
recente ontwikkelingen in de liturgische muziek. Het Gregoriusblad is een uitgave van Gooi & Sticht in 
samenwerking met de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Bezoek ook eens de website van het 
Gregoriusblad, u kunt daar extra materiaal vinden, audio-muziekvoorbeelden en de besproken orgels 
beluisteren. 

Voor informatie, abonnementen én losse nummers van het Gregoriusblad en Muziekbijlagen: 
NSGV abonnementen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam 
Telefoon: 010-2815171 en E-mail: gregoriusblad@gmail.com 
Van harte aanbevolen voor iedereen die betrokken is bij en op de hoogte wil blijven van alle recente 
ontwikkelingen in de liturgische muziek.  

 

DOCUMENTATIE NEDERLANDS- EN LATIJNSTALIGE KERKMUZIEK  
ontwikkeld door de NSGV 
✓  LITURGISCH REPERTOIRE OPSPOREN VOOR ELK TYPE 
  LITURGIEVIERING  
✓  NEDERLANDS, LATIJN(!) EN ANDERE TALEN  
✓  DONEK 3 MAANDEN GRATIS  
                                        

 D O N E K 
• DONEK staat voor Documentatie Nederlands- en Latijnstalige Kerkmuziek en is ontwikkeld door de NSGV.  

• DONEK is een programma op internet waarmee alle Nederlandstalige eenstemmige en meerstemmige 
liturgische muziek kan worden opgezocht.  

• Er kan naast Latijn ook anderstalige muziek worden opgezocht met een link om deze meteen gratis te 
downloaden!  

• In DONEK vind je alle gezangen voor elk type liturgieviering op zon- en feestdagen; weekdagen; aansluitend 
bij leesroosters, Bijbelteksten of diverse thema’s.  

• DONEK geeft alle denkbare informatie over ruim 25.000 titels, waaronder uitgevers, begeleidingen, 
meerstemmige bewerkingen, componisten enz. geschikt voor elk type koor en iedere denkbare bezetting.  

• In DONEK vind je bij veel titels ook het geluidsvoorbeeld.  

• DONEK is bedoeld voor RK. en PKN.  
DONEK kost € 25,00 per jaar Een abonnement afsluiten kan individueel maar ook per parochie of gemeente. 
Stuur een bericht naar ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: 
“abonnement DONEK”.  
EERST DONEK GRATIS PROBEREN?  
Stuur een bericht naar ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: “3 
maanden gratis DONEK”. Je ontvangt een toegangscode die 3 maanden functioneert.  
Meer info op www.donek.nl of www.nsgv.nl 

 
 

http://www.nsgv.nl/index.php/gregoriusblad
mailto:gregoriusblad@gmail.com
http://www.nsgv.nl/
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Deze verordening legt bedrijven en instanties die persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken nieuwe 
verplichtingen op. Zie op deze website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-
europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg) voor nadere informatie over dit onderwerp. Wij 
willen u in ieder geval laten weten dat wij uw gegevens (mailadres) volgens de voorschriften van deze 
verordening gebruiken en wel alleen om u middels onze digitale Nieuwsbrief én onze uitnodigingsbrieven 
voor activiteiten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van de SGGL in het Bisdom 
Groningen-Leeuwarden  
 
Wilt u geen mail meer van ons ontvangen of heeft u een ander e-mailadres, mailt u dan naar: 
ulbe_ds@outlook.com 

 
 
 

 

COLOFON 

Punctum 3, 8e jaargang 2022 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Ze verschijnt drie keer per jaar, in maart/april, augustus/september en december.  
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis. 
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgl.nl. 

Kopij voor nieuwsbrief nr. 1 van april 2023 is 
welkom vóór 15 maart 2023 bij het 
secretariaat of de eindredacteur.   

 

Redactie: Bestuur SGGL 

Eindredacteur: Boudien Janssen-Terbraak 

 

 

SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Secretariaat:  
Ubbo Emmiussingel 79 
9711 BG Groningen. 
Telefoon 050-406 58 88  
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl. 

 

www.nsgv.nl 

www.bisdomgl.nl 

Bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden: 

Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter  
(0515) 412626 / pastoor@sintmartinussneek.nl  
 
B.C. Janssen-Terbraak, secretaris  
(0515) 580870 / pbjanssen@hetnet.nl  
 
A.A. Lukassen, penningmeester 
(0591) 858611 / aaluka@home.nl 
 
C.J. Bekema, lid  
(0515) 573286 / cecilia-b@home.nl  
 
Drs. U. Tjallingii, auditor  
(06) 14859557 / ulbe_ds@outlook.com 
 
Drs. V.A.H. Maagd, bisschoppelijk gedelegeerde 
(0527) 612061 / pastoormaagd@gmail.com 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
mailto:ulbe_ds@outlook.com
mailto:l.winter@bisdomgl.nl
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