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Nieuwsbrief “februari 2019”  
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht 
Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores 
en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek 

 

 

Bijeenkomst bezuinigingen koren  

De NSGV Utrecht organiseert op zaterdag 16 maart a.s. in de Antoniuskerk in Ede een 

dag voor dirigenten, organisten en koorbestuurders. Onder leiding van dagvoorzitter 

Jozef Wissink zal gesproken worden over de bezuinigingen op koren en kerkmuziek die in 

veel parochies binnen ons bisdom plaatsvinden. Aan de hand van een NSGV-brochure 

zullen we ervaringen uitwisselen en toewerken naar een aantal criteria waarmee de 

communicatie kan worden aangegaan met parochiebesturen. 

De dag begint om 10.00 uur met ontvangst en zal vanaf 10.30 uur duren tot circa 14.00 

uur. De kosten voor koffie/thee bedragen € 1, -; de lunch dient u zelf te regelen. Het 

adres van de Antoniuskerk is Stationsweg 112, 6711 PZ, Ede. De kerk ligt ± 200 meter 

van station Ede-Wageningen. Rondom de kerk is ruime parkeergelegenheid voorhanden. 

 

 
 

Nieuw gecomponeerde mis Tom Löwenthal  

Afgelopen 6 oktober was in Houten de première van de nieuw gecomponeerde mis van 

Tom Löwenthal; MISSA ‘CONSOLATRIX AFFLICTORUM’. Op initiatief van het koor 

‘Cantilene’ uit Houten, en met ondersteuning van de NSGV afdeling. Utrecht, schreef Tom 

Löwenthal deze nieuwe Nederlandstalige mis.  

De opkomst in Houten was buitengewoon goed en met veel enthousiasme is het 

eindresultaat ook goed ontvangen. De compositie is voor de meeste koren goed 

uitvoerbaar en de typische Löwenthal-‘sound’ zal veel mensen aanspreken. 

De partituur is (gratis) te bestellen tegen portokosten. 

Stuur eenvoudig een mailtje naar: post@nsgv-aartsbisdom.nl  

 

 
 

 

 
Door een aantal veranderingen in de dienstverlening van het 

aartsbisdom is het vaste telefoonnummer van de NSGV Utrecht 
vooralsnog niet meer operationeel.  

U kunt ons telefonisch altijd bereiken via 06 499 573 18 (ma & do) 
 
  

 

 

 
 
Blad “De Sleutel” ook privé 

Zoals u weet loopt ons magazine “De Sleutel” al weer enige tijd op proef. Elke parochie 

ontvangt deze ter verspreiding aan koren, dirigenten, organisten, voorgangers, etc. 

Er komen nog steeds reacties en verzoeken binnen of het niet mogelijk is om De Sleutel 

ook privé te ontvangen. 

Nu, dit kan. Voor een jaarabonnement van slechts € 4,95 ontvangt u ons blad ook thuis. 

Meldt u simpelweg aan door een email te sturen naar: post@nsgv-aartsbisdom.nl  

En vermeld hierbij “abonnement De Sleutel”. 
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COORDINATOR ERETEKENEN GEZOCHT 
De NSGV Utrecht zoekt nieuwe coördinator Eretekenen. Na jaren van trouwe dienst gaat Cees 

Aelbers ons verlaten. De NSGV is hem veel dank verschuldigd voor al zijn werk.  
Als coördinator Eretekenen verwerk je de aanvragen voor medailles, oorkondes en kaarsen. Tevens 

verzorg je, in samenwerking met de penningmeester, de financiële afhandeling. De tijdsinvestering 
is afhankelijk van het aantal aanvragen; een groot deel van de aanvragen komt binnen in de 

maanden augustus en september, zodat de onderscheidingen op het Caeciliafeest kunnen worden 
uitgereikt. De werktijden bepaal je verder uiteraard zelf. 

Het coördinatorschap is een vrijwilligersfunctie. Heb je belangstelling, stuur dan een bericht naar 
onze secretaris Marcus de Haard: nsgvutrecht@gmail.com 

 

 

 
 

Zangdag NJF in Zoetermeer 

Zondag 17 februari vindt de zangdag plaats met de presentatie van de verplichte werken 

voor het Nationaal Jongerenkoor Festival (NJKF) editie 2019. Thema: Let’s celebrate! 

De zangdag is inspirerend voor tiener-, jongeren- en middenkoren. 

Je leert minstens drie nieuwe liederen. Maar ook als je koor niet meedoet aan het NJKF, 

zul je een inspirerende middag beleven: per stemgroep leer je de nieuwe liederen o.l.v. 

ervaren dirigenten. Aan het slot van de middag klinken de nieuwe liederen 

meerstemmig: altijd een verrassing! 

De zangdag vindt plaats in De Kapelaan, Nicolaasplein 2, Zoetermeer. Tijd: 13.30u – 

17.00u (open vanaf 13u). De kosten bedragen 5, - pp als je koor lid is van Code-Music 

/7, - pp als je koor geen lid is van Code-Music. (Lidmaatschap kost slechts 25, - en kan 

plekke geregeld worden. 

Inschrijving kan via bijgaande link: https://goo.gl/forms/7cV0AlhrWVQ7q7Ly1. 

Overige data: http://korenfestivalrijsbergen.nl/ en www.facebook.com/CodeMusicCM/ 

  

 
 

Organist gezocht in Beckum (Ov) 

Vanwege het vertrek van de huidige organist zoekt de H Blasiuskerk Beckum per 1 maart 

2019 a.s. een nieuwe organist voor het dames -en herenkoor (16 leden). 

Het koor zingt voornamelijk Nederlandstalig. De inzet van het koor in een viering is 2-3 x 

per maand in het weekend (op zaterdagavond of zondagochtend) en incidenteel bij 

uitvaarten.  

De repetitieavond is op donderdag van 18.45 tot 20.30 uur. Er wordt veelal 2-stemming 

gezongen. Het koor staat onder leiding van een bekwame dirigente. 

In de kerk staat een mechanisch orgel van Gradussen uit 1889 met één klavier en pedaal 

en 7 stemmen, evenals een elektrische piano. 

Salariëring en rechtspositie is volgens de normen van het bisdom.  

Voor informatie: Magda Pot (Vz.) magdapotleferink@hotmail.com 

  

 

 
 

 
NSGV Utrecht, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist 

Tel: 06 499 573 18 (ma & do) 

Email secretariaat: post@nsgv-aartsbisdom.nl 
Email eretekenen: eretekenen@live.nl 

tel: 06 233 794 26 (wo) 
website: www.nsgv.nl/utrecht 
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