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Onderscheidingenvoor koorjubilea en zangersjubilea kunnen worden aangevraagd 
bij mevrouw T.Simons-Veerkamp, e-mailadres: treesveerkamp@home.nl of per post: 
SGV in het bisdom Roermond, t.a.v. mevrouw T. Simons-Veerkamp, postbus 470, 6040 
AL Roermond. 

Een actueel adressenbestand is zowel voor u als voor ons van groot belang. 
Mocht de adressering van het koorsecretariaat niet (meer) juist zijn, gelieve dit dan z.s.m. 
te melden aan mevrouw T.Simons-Veerkamp, e-mailadres: treesveerkamp@home.nl 
En anders per post: SGV in het bisdom Roermond, t.a.v. mevrouw T. Simons-Veerkamp, 
postbus 470, 6040 AL Roermond.

prelude

Het volgende nummer van Koorgeleide verschijnt eind juni. Kopij kunt u inleveren vóór 20 
mei 2015 via koorgeleide@gmail.com of SGV in het bisdom roermond, t.a.v. Koorgeleide, 
postbus 470, 6040 Al roermond.

De eerste Koorgeleide van het nieuwe jaar 2015. 
“Fiori musicali” (muzikale bloemen) is een term die we in de muziekgeschiedenis vaak tegen-
komen als titel van een bundel met muziek of als naam van een koor of ensemble. Muziek kan, 
net als bloemen, gegeven worden aan iemand die het verdiend heeft. Of we kunnen ons erin 
verheugen en ons verbazen hoe veelzijdig en veelkleurig de componist of uitvoerders deze 
kunst heeft vormgegeven. Dit jaar geven we op de vier kaften van Koorgeleide bloemen aan 
u. Bloemen met een symbolische betekenis. Verbonden aan ons geloof en geloofsmuziek.
Deze eerste keer de Passiebloem, symbool voor opoffering, vrede en vriendschap.
De passiebloem staat symbool voor het lijden van Christus aan het kruis. De stampers zijn de 
spijkers, de meeldraden de wonden, het vruchtbeginsel de azijnspons, de driekleurige krans de 
doornenkroon en de bloembladen de tien apostelen. (Petrus en Judas worden niet meegeteld.) 
Laten we dit jaar vieren met de veelkleurigheid van bloemen en met een veelkleurigheid in 
de muzikale Liturgie.

De redactie. 

Door een aantal fouten zijn in de vorige uitgave van Koorgeleide niet alle jubilarissen vermeld. 
Wij bieden hiervoor onze excuses aan. In deze uitgave staan daarom dit keer alle jubilarissen.
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VAn het SecretAriAAt
We verkeren in de gelukkige omstandigheid 
dat we in het bestuur van de Sint-Gregorius-
vereniging in het bisdom Roermond kunnen 
beschikken over voortreffelijke kerkmusici 
die zich, zoals in onze statuten staat, bisdom-
breed intensief bezig houden met de studie 
en beoefening van de muziek ten dienste van 
de liturgie.

Zo is er in de parochies ook in elk kerkkoor 
een kerkmusicus in de persoon van een 
dirigent, vaak ook een organist, en zijn er 
wellicht ook leden van een muziekcommis-
sie, die zich allen inspannen om de kwaliteit 
van de kerkmuziek te bevorderen.

Maar er spelen, zoals u weet, in de wereld 
van de kerkkoren veel meer zaken dan alleen 
liturgie en kerkmuziek, zaken die overigens 
ook in profane koren en eigenlijk in vrijwel 
elke vereniging aan de orde zijn.

In de vorige aflevering van Koorgeleide ben 
ik ingegaan op het probleem van het teruglo-
pend aantal koorzangers of, anders, positiever 
geformuleerd, op de taak en uitdaging van 
koorbesturen te zorgen voor nieuwe koor-
zangers. Zoals ik in dat artikel heb betoogd, 
nieuwe zangers komen niet vanzelf, u moet 
ze (over)halen. 

Thans wil ik het met u hebben over een an-
dere taak van u als koorbestuurder, een taak 
die overigens nauw samenhangt met het - 
succesvol - aantrekken van nieuwe zangers.

We hebben in ons bisdom een rijk palet aan 
koren, gemengde koren, dameskoren, scho-
lae, kinderkoren, grote koren, kleine koren, elk 
koor met een eigen sfeer en cultuur.
Maar één ding hebben al die kerkkoren, on-
danks hun verschillen, gemeenschappelijk. 
Kerkkoren zijn formeel weliswaar een werk-
groep van de parochie, maar ze functioneren 
in feite veelal als een vereniging en daardoor 
zijn de kerkkoren onderhevig aan dezelfde 
wetmatigheden als andere – profane - zang-
koren en andere (muziek)verenigingen.

Zo vissen de kerkkoren bij het werven van 
nieuw leden in dezelfde vijver als de pro-
fane koren en moeten de kerkkoren der-
halve concurreren met de profane zangkoren. 
Daarnaast moeten de kerkkoren in ruimer 
verband concurreren met andere (muziek)
verenigingen. 

Dus, als u op pad gaat om mensen te vragen 
in uw koor te komen zingen, moet u deze 
mensen natuurlijk wel iets te bieden hebben. 
Mensen zoeken in een muziekvereniging, of 
dat nu een koor, een harmonie of fanfare is, 
naast het beoefenen van de muziek, ook sfeer, 
gezelligheid, geborgenheid. 
U scoort dus niet als u aan een mogelijk nieuw 
lid vertelt dat uw koor ’s middags of ‘s avonds 
in de kerk of elders repeteert, dat u na de re-
petitie het licht uitdoet en de leden meteen 
naar huis (moeten) gaan. Met alleen maar 
zingen haalt u in deze tijd weinig mensen 
over de streep. 
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Er komt meer kijken bij het aantrekken van 
nieuwe leden.

Wat gebeurt er bij uw koor bijvoorbeeld na 
de repetitie? Is er een ‘after-sing’? Is er na de 
repetitie gelegenheid om een kop koffie, een 
glas bier of een glas wijn te drinken? Om bij te 
praten? Dat gebeurt namelijk wel bij profane 
koren en andere muziekgezelschappen en 
daar is niets mis mee.
 
Wat biedt u de aspirant-leden als (jaarlijkse) 
activiteiten aan? Profane koren organiseren 
concertreizen en andere uitstapjes. Wat doet 
u, behalve het organiseren van het jaarlijkse 
Caeciliafeest? Het hoeft niet per se een reis 
naar Rome of Lourdes te zijn. Alhoewel, toen 
ons koor in Rome was, logeerde in hetzelfde 
hotel een ander kerkkoor, een dameskoor uit 
Midden-Limburg. Geweldig toch! 
Er zijn mogelijkheden in overvloed, laat uw 
fantasie werken. Ga bij voorbeeld eens in 
een andere kerk zingen, doe mee aan de Dag 
van de Kerkmuziek, maak een uitstapje, maak 
een boottocht, bezoek een stad, al dan niet 
met gids. Zoals gezegd, mogelijkheden in 
overvloed, maar doe iets! 
Doe mee aan evenementen in uw stad of 
dorp. Doe mee aan, of organiseer zelf een 
kerstconcert of een passieconcert, doe met 
uw koor mee aan de dodenherdenking of het 
bevrijdingsfeest. 

Laat in de plaatselijke gemeenschap uw 
gezicht zien! Zorg dat u voor bepaalde niet-
kerkelijke aangelegenheden enkele profane 
muziekstukken in uw repertoire hebt. U kunt 
moeilijk bij een profane gelegenheid een 
Kyrie of een Gloria zingen. Het hoort allemaal 
bij het promoten van uw koor. 
Een kerkkoor is geen vreemde entiteit, noch 
in de kerk, noch in uw stad of dorp.

Nogmaals, we vissen in dezelfde vijver als 
profane zangkoren, dus, of u wilt of niet, u 
zult moeten concurreren met deze koren, ook 
als het gaat om het aantrekken van nieuwe 
zangers. 
 
En het mooie is, het organiseren van deze 
activiteiten hoeft niet ten kosten te gaan 
van onze kerntaak: het muzikaal verzorgen 
van de liturgie. Het kan deze kerntaak juist 
versterken.

Succes!

Jacq. Hoorens, secretaris.
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‘Kinderen Kunnen meer
dAn VolwASSenen denKen.’

Zaterdag 30 mei wordt in Bisdom Haarlem-Amsterdam een liederenboek voor kinderen gepre-
senteerd, getiteld: ‘Kom en zing! Geloofsliederen voor kinderen’. Het zal een bijzondere dag zijn 
voor Bert Stolwijk, de eindredacteur van de bundel. Ruim vijf jaar heeft hij met anderen aan de 
totstandkoming van deze bundel gewerkt. Vanuit zijn passie voor jeugd en kerkmuziek wil hij nieuw 
en kwalitatief goed materiaal aanbieden voor huidige of nog op te richten kinderkoren of voor 
andere momenten van zang, geloof en kinderen. Lees meer over deze kerkmusicus, zijn ervaring 
met kinderkoren en ‘zijn’ zangbundel.  

Bert Stolwijk (*1959 te Reeuw-
ijk) maakte als kind al muziek. 
Hij kroop geregeld achter het 
harmonium, dat zijn vader had 
gekocht. Net zoals de gerefor-
meerden in het dorp had nu 
ook het gezin Stolwijk een har-
monium in de woonkamer. Een 
heus psalmenboek maakte het 
instrument compleet. Een aan-
tal jaren daarna kwam een elek-
tronisch orgel in huis, waarop 
de jonge Bert les kreeg. ‘Later 
werd ik gevraagd om vieringen met samenzang te begeleiden in de kerk.’ En zo kwam Stol-
wijk in aanraking met het kerkorgel. In de loop van de tijd kreeg hij steeds meer taken in deze 
Sint-Barnabaskerk, namelijk het begeleiden en ook dirigeren van het kinder- en jongerenkoor. 

Na het atheneum ging Stolwijk studeren aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te 
Utrecht. Op deze conservatoriumopleiding specialiseerde hij zich in koordirectie en orgel. 
Stolwijk herinnert zich de aandacht die er tijdens de opleiding was voor kerkmuzikale vakken, 
zoals het gregoriaans, liturgie en hymnologie. Het Instituut was bovendien erg oecumenisch 
ingesteld. ‘Tijdens de studie leerden we van elkaars traditie en namen we elkaars liederen 
over.’ Zelf deed Stolwijk ook aan oecumene: lang begeleidde hij de zondagavonddiensten in 
een gereformeerde kerk. ‘Zo leerde ik pas echt die protestantse kerkmuziekpraktijk kennen.’ 
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Na zijn studie is Stolwijk aan meerdere kerken verbonden geweest als dirigent-organist. Zo 
begon hij als kerkmusicus in de O.L. Vrouw Tenhemelopnemingkerk te Voorburg, waar hij een 
kinderkoor en een gemengd koor onder zich had. Achttien jaar was hij actief in een kerk in Haar-
lem-Noord. Sinds 2005 is hij verbonden aan de parochie H.Laurentius/H.Maria in Heemskerk. 

Sinds 1992 is Stolwijk als medewerker verbonden aan de NSGV van zijn bisdom, dat tegen-
woordig de Kerkelijke Stichting Sint Gregorius (KSSG) Haarlem-Amsterdam heet. Op landelijk 
niveau heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met het project ‘Da Capo’, waarmee  steun 
werd gegeven aan bestaande en nieuw opgerichte kinderkoren. ‘In deze tijd is mijn passie 
voor jeugd en kerkmuziek gegroeid’, vertelt Stolwijk. ‘Bijzonder werd ik hierin gestimuleerd 
door Harrie Muskens, een bevlogen musicus uit Breda.’ Met en door hem heeft Stolwijk gezien 
hoe belangrijk het is voor kinderen om te zingen en hoe belangrijk het tevens voor een kerk 
is dat kinderen zingen. 

Heel stellig merkt Stolwijk daarbij op: ‘Kinderen kunnen meer dan volwassenen denken.’ Hij 
legt uit: ‘Toen na Vaticanum II de jongenskoren verdwenen, mocht het repertoire voor kinderen 
vooral niet te moeilijk zijn. De muziek daagde de kinderen niet meer uit. Er werd ook niet echt 
gekeken of een dirigent geschikt was om een kinderkoor te leiden en vaak was er zo ook geen 
vervolg voor een kinderkoor.’

De laatste twintig jaar ziet Stolwijk echter steeds betere kinderkoren om zich heen. Inventari-
serend denkt hij dat een goed kinderkoor altijd gebaseerd moet zijn op twee uitgangspunten: 
‘Een kinderkoor moet niet alleen op het jongste kind gericht zijn, maar ook op het oudere. Heel 
belangrijk is tevens dat de kwaliteit van het repertoire goed is.’ Volgens de dirigent-organist 
moet er altijd een band met de katholieke traditie bewaard worden. ‘Bij de muziekkeuze moet 
voorop staan dat je het kind laat groeien in een geloofstraditie die ons verbindt met een ge-
loofstraditie van alle tijden en van alle eeuwen.’ 

Dit wil niet zeggen dat er in een kinderkoor helemaal geen plaats mag zijn voor profane 
muziek. Alleen vindt Stolwijk dat je deze liederen niet in de liturgie moet zingen, maar wel bij 
andere passende gelegenheden, zoals het jaarlijkse parochiefeest of patroonsfeest. Ook kun 
je met je kinderkoor optredens geven buiten het kerkgebouw, bijvoorbeeld in de zorgcentra. 
Stolwijk raadt dan aan om tijdens het eerste deel alleen religieuze gezangen te zingen en na 
de pauze meer wereldse muziek. 

Wetend hoe belangrijk kwalitatief goed repertoire is voor een kinderkoor, heeft Bert Stolwijk 
zich ingezet voor een nieuwe zangbundel voor kinderen. Hij kwam op het idee toen hij een 
Duitse ‘Kinder-Gotteslob’ in handen kreeg: ‘Weil du da bist.’ 
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Meteen dacht Stolwijk: ‘Waarom kunnen wij in 
Nederland dit niet?’ Al snel ging hij samen met 
de diocesane werkgroep ‘Kind Koor Kerk’ op zoek 
naar verantwoord repertoire van verschillende 
zijden. Spoedig merkte hij ook leemtes op in het 
Nederlandse repertoire. Stolwijk loste dit op door 
buitenlandse liederen te laten vertalen en door 
nieuwe teksten en melodieën te laten schrijven. 

En zo kan de KSSG Haarlem-Amsterdam binnen-
kort ‘Kom en zing! Geloofsliederen voor kinderen’ 
presenteren. ‘We hopen met deze bundel goed 
materiaal aan te bieden aan kinderkoren, die nog 
sterk zijn. Ook bevat het materiaal voor pastores 
en dirigenten die een kinderkoor willen opzetten. 

Bovendien kunnen de meeste liederen prima gebruikt worden voor catechese of kinder-
vieringen waarbij geen kinderkoor aanwezig is.’ In de zangbundel staan vooral ‘kernachtige 
liederen, waarvan de teksten niet te lang zijn’. Korte teksten dus, omdat Stolwijk uit ervaring 
weet dat jonge kinderen lange teksten niet goed kunnen onthouden en dat gaat ten koste 
van de zangkwaliteit. De meeste liederen uit deze bundel kunnen zonder al te veel inspanning 
aangeleerd worden.  

De kerkmusicus hoopt dat ook veel scholen de zangbundel zullen gaan gebruiken. Met deze 
liederen kunnen kernmomenten in het jaar prima omlijst worden. Nu bijvoorbeeld veel kin-
deren geen vrij meer hebben op Goede Vrijdag om naar de kruisweg te gaan, kan de school 
met bepaalde liederen toch aandacht besteden aan de sterfdag van Jezus. Natuurlijk zijn er 
ook veel advents- en kerstliederen. Zelfs ochtend- en avondliederen vullen de bundel. Kortom, 
met deze  nieuwe zangbundel kun je ‘het hele jaar rond’.  

Zaterdag 27 juni zal een hele studiemiddag gewijd worden aan deze nieuwe bundel met geloofslie-
deren voor kinderen, welke uitgegeven wordt door de KSSG H-A  i.s.m. Uitgeverij Adveniat Geloof-
seducatie. Van 14.00-16.30 uur zal Bert Stolwijk zelf zijn bundel presenteren in de Bisdomkantoren 
te Roermond. Natuurlijk zal daarbij ook samen gezongen worden.

We wensen Bert Stolwijk, de KSSG H-A en uitgeverij Adveniat proficiat met de bundel ‘Kom en 
zing!’ en hopen dat veel kinderkoren, pastores en scholen er gebruik van zullen maken. En als 
dat overal gebeurt, zal inderdaad blijken: ‘Kinderen kunnen meer dan volwassenen denken.’

Roderick van Attekum 
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VAnAf de orGelbAnK
Ouderdom komt met gebreken. Mijn 
ogen zijn van jongs af aan niet de 
beste onderdelen van mijn lichaam, 
maar tot nu toe heb ik mij toch heel 
aardig weten te redden met één bril. 
Tot nu toe want met de komst van 
de nieuwe bril met aan beide kanten 
min 10 glazen, (voor de ingewijden 
één deur naast het lopen met een 
wit/rood stokje) werd het lezen van 
de muzieknoten op de orgelbank een groot probleem. Zet mij zonder bril in het midden 
van een kerk en ik kan niet zien aan welke kant zich het orgel bevind. Dit om u een beeld 
te geven van wat iemand met deze oogafwijking (niet) ziet.
Naast mijn gewone bril heeft dus nu de leesbril zijn intrede gedaan. Mijn leven bestaat 
nu dus enkel nog uit keuzes maken. Wil ik scherpte veraf of dichtbij. En wat is veraf of 
dichtbij. Bij het ene orgel staat de muziek welhaast één meter van je vandaan terwijl op 
het andere instrument je er met de neus bovenop zit. Als ik mijn voeten scherp wil zien, 
vervagen mijn handen. Zie ik mijn handen scherp lijken mijn voeten vreemd vervormd. 
Ook de toetsen van het klavier lijken soms vreemde afwijkingen te vertonen. Het is dat 
ik mezelf goed ken anders zou je nog denken dat er een alcohol probleem in het spel is. 
Tijdens de mis moet er regelmatig van bril gewisseld worden om zicht te houden op kerk 
en koor. Met alle risico’s van dien. Want het niet dragen van het juiste visuele hulpmiddel 
leidt onvermijdelijk tot een muzikaal probleem.
Daar komt nog bij dat je eraan moet denken dat je de bril (welke dan ook) niet vergeet 
mee te nemen. Met deze glassterkte is het ook een kapitale investering waar je heel wat 
uitvaarten voor hebt moeten spelen. Nu kan ik het ding natuurlijk aan een touwtje om 
mijn nek hangen.  Echter deze glazen hebben een gewicht van een kleine verrekijker en 
zijn nou niet bepaald van het formaat leesbrilletje van de HEMA. De brillenkoker is dus 
een vaste reisgenoot van mij geworden. Ouderdom komt met gebreken. 
Laatst kwam er een van mijn oudere koorleden met de rollator naar de kerkdienst. Ze 
was een beetje aan het zoeken waar ze het ding moest parkeren. Ik bood haar aan om de 
rollator even op een geschikte plek in de kerk te zetten. En daar liep ik dan door de kerk 
achter de rollator met twee brillen en aan mijn voeten speciale orgelschoenen … 
Het wachten is nu op het eerste gehoorapparaat!

Ad Voesten
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Bij het schrijven van dit artikel verheugen we ons nog op de voordracht die Jos Bielen op 9 maart 
in Roermond komt geven. Spiritualiteit is in. Spiritualiteit doet ‘t ‘m. Om de haverklap is er wel weer 
ergens een jaar, maand, week of dag ‘van de spiritualiteit’, zij het dan wel in de breedst mogelijke 
opvattingen van het woord. Wat is er niet allemaal te doen rond mindfulness, meditatie, yoga, 
esoterie en noem maar op. En bij veel activiteiten gaat het op vandaag om een spirituele beleving 
ervan. Kortom, spiritualiteit is in. 

Maar ook in en rond kerk en liturgie merk je een groeiende belangstelling voor alles wat met spi-
ritualiteit te maken heeft. Lezingen, voordrachten, bezinnings- en verdiepingsmomenten zijn aan 
de orde van de dag. Die interesse geldt veel parochievrijwilligers, bijvoorbeeld heel sterk ook de 
medewerkers van de bedevaart, de kerkganger, maar niet in de laatste plaats ook de kerkzanger 
(ook al is het niet logisch die kerkzanger in deze opsomming niet tot kerkgangers, medewerkers of 
vrijwilligers te rekenen). Reden te meer om er ook hier in Koorgeleide aandacht aan te besteden. 
We zullen er in dit en volgende nummers een drietal artikelen aan wijden. Niet met de bedoeling 
een theologisch essay te schrijven over spiritualiteit, maar liever – zoals altijd in dit blad – een 
lichtvoetige poging u (nog) meer enthousiast te maken over wat u al doet...

Wat is spiritualiteit? Als je eens een week heel gericht tijdschriften, kranten, boeken en de tv 
bijhoudt op dit specifieke punt, dan kun je al meteen een groslijst maken van betekenisvelden: 
een zoektocht naar zichzelf, beseffen wat je levensdoel is, betekenis en diepgang geven aan het 
leven, de beweging in de mens die zin zoekt en vindt, een bepaalde kijk op zaken, inhoudelijk 
invulling geven aan de dingen die gebeuren, een diepere waarheid of geheim op het spoor 
komen, de basis van waaruit keuzes gemaakt worden, het bepalend principe dat uitmaakt hoe 
iemands leven verloopt en welke wegen men kiest... voila, een rondje dagbladen, talkshows 
en (serieuze) tijdschriften. ‘Men’ is het er dus over eens dat spiritualiteit te maken heeft met 
iets dat onszelf overstijgt. Spiritueel bezig zijn heeft te maken met dieper doordringen in 
waar we mee bezig zijn en het bewuster beleven van gevoelens en gewaarwordingen daarbij. 
Spiritualiteit heeft te maken met je innerlijk leven en beleven.

Spiritualiteit. Van de kerkzanger. Laat ons voor het gemak een verschil maken tussen kerk-
zanger en kerkzanger. Ik bedoel: je kunt kerkzang opvatten als algemeen religieuze muziek. 
Kerkmuziek is dan de verzamelnaam van het genre. Hier wordt al meteen duidelijk wat 
‘spiritualiteit van de kerkzanger’ zou kunnen betekenen. Menigeen wordt vanzelf religieus 
als in december de kerstboom begint te ruiken en in maart de Matthäuspassione beginnen 
te klinken. Zelfs wie niets met geloof en kerk heeft, kan geraakt worden door de sfeer die 
opgeroepen wordt. We noemen dat graag en gauw en terecht wellicht spiritualiteit. 

SpirituAliteit VAn de KerKzAnGer  (1)
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Als priester noem ik dat ook Heilige Geest: het is volgens mij de Geest van de Heer die rond 
kerstmis het beste in onszelf aanspreekt en ons op weg naar God zet. En het is dezelfde Geest 
van de Heer die door het evangelie van de Passion ons Jezus’ leven, dood en verrijzenis ver-
kondigt. We/ze geven het niet graag toe, maar men wordt spiritueel geraakt... Reuk en klank 
in dit geval kietelen ons onstilbare verlangen naar... naar God, wie anders? Daarmee mag je 
zeggen dat spiritualiteit misschien een modeverschijnsel is, mogelijk zelfs een statussymbool 
op vandaag, maar ook iets dat een dimensie aan het leven toevoegt. De Matthäus werkt anders 
op ons in dan het mooiste concert en de kerstboom ruikt indringender dan de bloemen op 
Moederdag...

Mogen we spiritualiteit dan op dit punt in verband brengen met ons geloof? Geloof wil zeg-
gen contact met God, ontmoeting met de Heer. Waarbij het altijd zo is in ons geloof dat het 
niet de mens is die God uitvindt, maar dat het God is die ons mensen zoekt. En waar die mens 
geraakt wordt door Gods aanwezigheid – hoe dan ook – daar mogen we spreken van mystieke 
ervaring, spiritualiteit. En tegelijk vraagt dat aangeraakt worden door God om een antwoord 
van de mens. Dat maakt van spiritualiteit iets actiefs, waar het hierboven vooralsnog eerder 
als passief naar voren kwam.

Eerder hebben we kerkzang en kerkzang van elkaar onderscheiden. De eerste omschrijving 
behelst een passief luisteren, waardoor je geraakt wordt. De tweede karakterisering wil het 
zelf actief uitzingen. Dan kan zijn door in een koor te gaan en de Matthäus mee te zingen. 
Maar dat kan ook heel bijzonder gelden – en dat is onze spiritualiteit – door je als (koor)zanger 
dienstbaar op te stellen jegens de liturgie van de kerk. Het is juist in de liturgie dat God tot ons 
spreekt en wel op zovele wijzen. Het is eveneens in die liturgie die we spiritueel op een heel 
bijzondere manier de kans krijgen ons geloof te beleven als antwoord op Gods uitnodiging: 
we zingen Gods lof en we proberen elkaar met ons gezang te stichten.

Als dat niet een uitgelezen kans is om spiritueel bezig te zijn, zoals hierboven betoogd...? 
Spiritualiteit is in en doet ‘t ‘m: de kerkmuziek en zeker de liturgische zang dus ook. Zeker in 
de liturgie zijn we als zangers uitgesproken instrumenten van Gods Geest. Spiritualiteit komt 
letterlijk van ‘spiritus’, geest, Heilige Geest...

Volgende keer willen we graag verder nadenken over wat je dan moet doen om zo spiritueel 
mogelijk met die kerkzang bezig te zijn. En het derde artikel zal specifiek handelen over de 
spiritualiteit van het gregoriaans.

Ed Smeets
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KerKmuSicuS iii
werken in de kerk met een diploma
Het diploma kerkmusicus III is het hoogst haalbare amateurcertificaat in onze kerkmuziekop-
leidingen in de Nederlandse kerkprovincie.
 
Om dit diploma te behalen wordt er van de cursist dan ook het een en ander verwacht. Al-
lereerst een grote mate aan flexibiliteit. Het bezoeken van verschillende docenten, koren en 
orgels en het vergaren van de benodigde kennis via zelfstudie onder begeleiding van een 
coach, zorgen ervoor dat er van de cursist een zeer actieve rol wordt verwacht. Deze actieve 
rol kan ervoor zorgen dat de opleiding in een intensieve twee jarig traject zou kunnen worden 
afgerond. Veel hangt dus van de eigen inzet af. Daarmee kunnen de niet geringe kosten dan 
ook beheersbaar blijven. 

wat moet een kerkmusicus eigenlijk allemaal kunnen?
Een kerkmusicus is een muzikale duizendpoot. Door een veelvoud aan kerk muzikale stijlen, 
uitvoeringspraktijken en samenwerkingsverbanden, dient een kerkmusicus heel veel kennis 
te bezitten en ook sociaal geëngageerd te zijn. Hij of zij werkt in de eerste plaats met mensen 
binnen een Liturgisch kader.  Als organist of dirigent beheers je je hobby zodanig dat je lei-
ding kunt geven. Daarvoor heb je kennis nodig van o.a.; Liturgie, kerk(muzikale)geschiedenis, 
muziektheorie, gregoriaans, orgelspel of directie, zingen, begeleiden en arrangeren. 

Kerkmusicus zijn of worden is dan ook een hele uitdaging. Maar je krijgt er een prachtige 
verrijking van je leven voor terug. Het werken in een spirituele omgeving met een enorme 
rijkdom aan historie. 

Vele facetten van de kunst kunnen in het werk van de kerkmusicus samen komen. Je komt 
in aanraking met bouwkunst, schilderkunst, literatuur en natuurlijk de muziek in zijn al zijn 
kleurrijke vormen. Dat maakt het werken in de kerkmuziek bijzonder en daarmee onderscheid 
het zich ook van andere, meer individuele, kunstdisciplines. 

Om aan deze opleiding te beginnen is er een basisvaardigheid nodig.  Vooral het technisch al 
goed kunnen bespelen van orgel en/of piano is toch wel een pré. 

Hieronder volgt een opsomming van stappen die gezet gaan worden als er serieuze interesse 
is om aan de opleiding te beginnen.
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procedure aanmelding opleidingstraject Kerkmusicus iii 
tweejarige (flexibele) opleiding

 O De kandidaat meldt zich aan bij de SGV in het bisdom Roermond
 O Er volgt een intake gesprek met niveau bepaling
 O De studieregio wordt gekozen Zuid-Midden-Noord.
 O Een coördinator wordt toegewezen. Hij/zij begeleidt de student gedurende het hele 

traject. Bewaakt de voortgang, organiseert de examens en is intermediair.
 O Aanschaf boeken. Er wordt gebruik gemaakt van de Cursus kerkmuziek III. 21 modules.
 O Uitgave Protestants Landelijk Dienstencentrum, bureau kerkmuziek,    

postbus 8504, 3503 RM Utrecht.
 O Vaststellen lesfrequentie wekelijks 1 uur of twee wekelijks 2 uren.
 O Vaststellen studielijn aan de hand van de modules. Volgorde van examineren.
 O Toewijzen van de docent. Een gediplomeerd kerkmusicus.
 O Betalingsregeling.

De coördinator rapporteert elk half jaar aan het bestuur over de voortgang van de studie. 

 K De theoriemodules kunnen schriftelijk afgenomen worden op elk gewenst moment.
 K Praktijkmodules kunnen mondeling afgenomen worden op elk gewenst moment.
 K Eindexamen is in concertvorm en persoonlijk gesprek met een samengestelde commissie.

Mocht u deze uitdaging aan willen gaan neem dan contact op met de Sint-Gregoriusvereniging 
in het bisdom Roermond.  
De uitgebreide exameneisen zijn daar ook opvraagbaar.

Ad Voesten 
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SAlAriërinG
per 1 januari 2015 gelden de volgende uurtarieven (tarieven 2014 verhoogd met 0,9% 
en afgerond op € 0,05)
 
       dirigent óf organist       dirigent én organist
Dienstjaren  Bev. III  Bev. II  Bev. I   Bev. III  Bev. II  Bev. I
1  20,15 23,25 26,10   31,30 36,20 41,10
2  20,65 24,05 27,10   31,40 37,05 42,20
3  21,20 24,80 28,10   32,90 37,90 43,20
4  21,75 25,65 29,15   33,45 38,75 44,25
5  22,25 26,45 30,20   34,00 39,55 45,30
6  22,75 27,25 31,30   34,50 40,35 46,35
7   23,25 27,95 32,30   35,00 41,20 47,35
8 of meer 23,75 28,70 33,20   35,50 42,05 48,35
 
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder een van bovenstaande bevoegdheids-
categorieën, maar die niettemin een arbeidscontract heeft gesloten met de parochie, luidt 
als volgt:
 
       Bruto uurtarief         Bruto uurtarief 
bevoegdheid       dirigent én organist         dirigent óf organist
Niveau
A   € 28,25    € 18,90
B   € 18,90    € 12,80
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Onder deze naam biedt de Sint-Gregoriusver-
eniging de kerkkoren en kerkmusici van de 
parochies in het bisdom Roermond nieuwe 
composities aan.
De naam is enerzijds muzikaal, anderzijds 
vormt zij een latijnse zin. Vertaald luidt deze: 
“ik geef opdat jij zult geven”.
Getransponeerd naar onze intentie betekent 
dit zoveel als: wij als diocesane SGV bieden U 

deze muziekbladen aan opdat U er gebruik van 
zult maken en dit wellicht zult honoreren met 
een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. 
U mag de koorcomposities legaal kopiëren en 
vergroten. 
Wij zouden het fijn vinden als u ons hiervan op 
de hoogte stelt.

toelichtinG
do-ut-deS muzieKblAden

Niet grappig: 

een koorzanger die geen noten lust

een organist die hoog van de toren blaast

psalm 138

Psalm 138 is een dankpsalm. De schrijver dankt en prijst God voor alle gunsten die hij heeft 
ervaren.
Voor het luisteren naar zijn bidden. Voor het vervullen van een belofte. Voor het verrichten 
van grote daden. En voor Zijn uitgestrekte hand.
Zoals de vaste lezers van Koorgeleide gewend zijn, ook nu weer een toonzetting met minimale 
muzikale middelen. De verzen steunen op slechts enkele akkoorden. Neem het tempo niet te 
snel en ga er soepel mee om. De tekst is leidraad.

A.V.  



do-ut-deS muzieKblAden

A/KGL 8  © Ad Voesten 2015  / SGV in het bisdom Roermond 

iK zinG Voor u en Alle hemelmAchten
Psalm 138 (137) 

Ad Voesten /  Ad W. Bronkhorst



B/KGL 8 © Ad Voesten 2015  / SGV in het bisdom Roermond 



C/KGL 8  © Ad Voesten 2015  / SGV in het bisdom Roermond 
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ActiViteiten
presentatie studiemappen 
Ook in 2015 wil de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond graag weer nieuwe 
studiemappen met mooi en vaak nieuw liturgisch materiaal presenteren aan koordirigenten, 
organisten, zangers, koorbesturen, priesters, diakens, kerkmeesters en alle andere geïnteres-
seerden. De Werkgroep Liturgische Muziek heeft twee nieuwe studiemappen samengesteld, 
de map: Haec dies met gezangen voor de Paastijd, en de map Kyrie eleison met misgezangen 
van limburgse componisten. Om vooral veel te laten horen van de gekozen werken is Kamer-
koor Contrast (www.kamerkoorcontrast.nl) o.l.v. Ad Voesten bereid gevonden de presentaties 
te verzorgen.

Anders dan in voorgaande jaren vinden de presentaties daarom niet per dekenaat plaats 
maar per regio:

Zondag 26 april 2015 in de kerk van de H. Stefanus, Kerkstraat 79 te Heel
Zondag 17 mei 2015 in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg, Brugstraat Landgraaf
Zondag 5 juli  2015 in de Paterskerk, Leunseweg 3 te Venray
Zondag 12 juli in de kerk van de H. Johannes de Doper, Millenerstraat 1 te Nieuwstadt.

Tijdstip 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur, incl. koffie- en theepauze. 
U bent van harte welkom!
Info: sgv@bisdom-roermond.nl en www.sgv-roermond.nl

presentatie zangbundel voor kinderen “Kom en zing!”
In mei verschijnt er een nieuwe zangbundel met geloofsliederen voor kinderen met de uitno-
digende titel Kom en zing! Liederen om de dag mee te openen en te sluiten, om te zingen bij 
het eten, liederen voor het kerkelijk jaar, Bijbelse en andere geloofsliederen, vaste gezangen 
voor de Eucharistie: een alomvattende zangbundel voor thuis, voor de school en in de kerk! 
De liederen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik in de liturgie zijn kerkelijk goedgekeurd. 
De bundel telt ruim 200 bladzijden en kost € 19,50. De bundel is een uitgave van de Kerke-
lijke Stichting St. Gregorius van het bisdom Haarlem-Amsterdam i.s.m. Uitgeverij Adveniat 
Geloofseducatie.
De Werkgroep Kind-Koor-Kerk presenteert deze bundel tijdens een studiemiddag op 27 
juni a.s. van 14.00 tot 16.30 in de bisdomgebouwen Swalmerstraat 100 te Roermond. Op 
de studiemiddag kunt u uitgebreid kennismaken met de zangbundel. Uiteraard zal er veel 
gezongen worden en zal de auteur van de zangbundel, bert Stolwijk, aan dirigenten, 
leerkrachten en anderen ook een toelichting geven op de liederen. ook zingende kinder-
koorleden zijn welkom! Voor koffie en thee wordt gezorgd.
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Info en opgave: Joke Halmans joke.halmans@gmail.com. of SGV Roermond tel.0475-386725 
sgv@bisdom-roermond.nl. Deelname is gratis, ervan uitgaande dat u bereid bent de liedbundel 
aan te schaffen! www.sgv-roermond.nl.

nieuwe website antwoordpsalmen
Van onze Belgische muziekvrienden ontvingen we bericht dat u vanaf nu alle antwoordpsal-
men voor de zon- en feestdagen gemakkelijk kunt vinden, downloaden en beluisteren op de 
nieuwe website www.antwoordpsalmen.be.

dag van het gregoriaans
Een bijzondere gebeurtenis komt er aan! 
Naast de eerder aangekondigde Dag van de (meerstemmige) kerkmuziek op 10 en 11 oktober 
te Roermond, vindt op zondag 25 oktober in houthem-St.Gerlach voor het eerst de Dag 
van het gregoriaans plaats. Deze dag is onderdeel van een feestelijk weekend dat de Schola 
Maastricht in samenwerking met de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond aan 
pastoor Fons Kurris aanbiedt bij gelegenheid van diens tachtigste verjaardag. Op zaterdag 24 
oktober vindt in Maastricht een symposium en een concert plaats rond de semiologie van het 
gregoriaans. De zondag is gereserveerd voor alle gregoriaanszangers uit alle Limburgse paro-
chies. Deze inspirerende studiemiddag wordt afgesloten met het zingen van de gregoriaanse 
vespers van de zondag. Noteer alvast deze datum. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

floris van de putt
Voor het Floris van de Puttjaar is een speciale website gemaakt: www.florisvanderputt.nl. Op 
deze site vindt u informatie over deze priester-musicus, over het actuele nieuws m.b.t. het 
programma van het gedenkjaar 2015 alsmede over nieuwe partituuruitgaven.

requiem van lachman
Uit dankbaarheid voor pastoor Henri Vullinghs, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Grub-
benvorst en omgeving zo’n belangrijke rol gespeeld heeft bij de redding van vele Joden, onder 
wie de familie Lachman, en daarvoor met zijn leven heeft moeten betalen in het concentra-
tiekamp Bergen-Belsen, heeft de Joodse componist Hans Lachman een katholiek Requiem 
gecomponeerd. Dit bijzondere Requiem wordt dit jaar, zeventig jaar na de Tweede Wereld-
oorlog, twee keer uitgevoerd in de parochiekerk van Grubbenvorst, op 9 april (de sterfdag van 
pastoor Vullinghs) en op 10 april. De uitvoering geschiedt door het professionele Orkest en 
Kamerkoor Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden in samenwerking met de Schola 
Cantorum van het Ward-instituut onder leiding van Cyriel Tonnaer en een aantal solisten. Het 
Requiem wordt afgewisseld met muziek uit de Joodse traditie en muziek die aansluit bij het 
Requiem en zijn context. Het geheel wordt ondersteund door een beeldsequentie, speciaal 
voor deze productie gemaakt. 



19

De beeldsequentie en de muziek worden onderbroken door teksten en gedichten van betrok-
ken Limburgers en onderduikers en een drasha van David Henri Lachman, de kleinzoon van de 
componist Hans Lachman en vernoemd naar pastoor Henri Vullinghs. David Henri Lachman 
komt hiervoor speciaal vanuit Israel over naar Nederland. De EO zal tijdens de tweede uitvoering 
op 10 april opnames maken die begin mei op Radio 4 worden uitgezonden.
Info secretariaat@vanlimburgrequiem.nl en www.vanlimburgrequiem.nl.

Vacature
Gediplomeerd pianiste/organiste zoekt koor in de regio Midden-Limburg. Zij is beschikbaar 
voor de H. Mis op zondag en zaterdagavond, daarnaast ook voor uitvaarten en huwelijksmis-
sen. Tevens is het mogelijk te repeteren op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. 
Info: 06-12783370 of louisesavelkoul@hotmail.com.

digitale nieuwsbrief
Veel koorzangers hebben zich al individueel aangemeld voor ontvangst van onze digitale 
nieuwsbrief zodat ze steeds op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en 
activiteiten op het gebied van de kerkmuziek in ons bisdom. Ik heb er al eerder op geatten-
deerd dat ook u, als koorsecretaris, de zangers van uw koor kunt aanmelden. U beschikt in 
uw ledenadministratie immers over de e-mailadressen van uw zangers.
daarom nogmaals een oproep aan u, secretarissen, meld uw koorleden aan op onze site 
www.sgv-roermond.nl en zij ontvangen maandelijks gratis onze diGitAle nieuwSbrief!!! 

150 jaar geleden werd in de Laurentiusparochie in Voerendaal een kerkkoor opgericht. 
Het was een mannenkoor, en er werden allerlei soorten muziek gezongen. In 1974 werden 
er dames toegelaten tot het koor en zo ontstond uit dit mannenkoor een gemengd kerkelijk 
zangkoor, genaamd: R.K. Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Dit koor heeft in 2014 op 
een bescheiden manier het 40-jarig bestaan gevierd. Bescheiden, omdat we extra aandacht 
willen besteden aan het 150-jarig bestaan van een kerkkoor in de Laurentiusparochie.
In dit kader vinden er diverse evenementen plaats:
Op 19 april, om 10.00u in de Laurentiuskerk, zingt het Caeciliakoor, met medewerking van 
twee andere koren en de plaatselijke harmonie, de Missa Katharina van Jacob de Haan.
Op 23 april, om 19.30u is er in de kerk van Kunrade (O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand) een 
interactieve lezing door Pater Jos Bielen, met als onderwerp 150 jaar kerkmuziek.
Voor deze evenementen zijn belangstellenden van harte uitgenodigd.

150 jAAr KerKKoor in de 
lAurentiuSpArochie te VoerendAAl
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duwen en treKKen:
‘n moment AlStublieft!

Het Koninklijk Concertgebouworkest krijgt een nieuwe dirigent. Daniele Gatti. Geen onbe-
kende, hij was al geruime tijd gastdirigent. Zo werkt dat: men kent elkaar, men weet wat men 
aan elkaar heeft en men slaat gezamenlijk een nieuwe weg in, waarvan men verwacht dat 
beide door het beste van zichzelf te geven samen het mooiste resultaat kunnen neerzetten.

De (chef )dirigent is belangrijk. In Amsterdam hebben ze er tot nog toe niet veel gehad. Gatti 
wordt pas nummer zes sinds 1888. Met andere woorden: de vaste dirigenten hebben er al-
lemaal lang gediend. En dat is belangrijk: juist door samen langere tijd op weg te gaan kan 
er iets groeien. In Amsterdam schrijven ze het hoge niveau van musiceren van het orkest 
met name toe aan de lange dienstjaren van de vaste (top)dirigenten, waardoor er wegen 
ingeslagen en volgehouden werden die toekomst bleken te hebben.

Nou zingen de meeste van onze koren (net) niet op het niveau waarop het KCO speelt... Excuus 
als deze of gene zich door deze misschien wat boude stelling geschoffeerd of miskend voelt. 
En geloof me, er zijn koren die het verschil inderdaad niet of nauwelijks bemerken. Maar het 
idee dat hierboven beschreven is, speelt in elk (kerk)koor en is overal hetzelfde. De dirigent is 
van eminent belang. En even belangrijk is het dat koor en dirigent de kans krijgen over langere 
jaren samen iets op te bouwen, samen aan het beste resultaat werkend.

Als Gregoriusvereniging zien we een zorgelijke ontwikkeling dat op tal van plaatsen behoorlijk 
bezuinigd wordt op de kerkmusici. Natuurlijk moeten musici met hun voor de parochie zwaar 
drukkende contract bereid zijn mee te deinen op de huidige parochiële ontwikkelingen: als er 
minder diensten te verzorgen zijn, moet dat ook vertaald worden in minder uren, allicht. Maar 
van de andere kant bereiken ons vaak zat geluiden dat er wel heel gemakkelijk uren geschrapt 
worden, want ‘te duur’. Ja, duur zijn ze, maar dat geldt de zoveelste controle van brandblusser 
en gasdetector, de houtarts op zoek naar houtworm, de aanleg van de ARBO-voorzieningen op 
zolders waarvan je niet wist dat de kerk ze had en al de verplichte bijdragen en afdrachten voor 
parochies ook! Parochies betalen zich scheel aan het bisdom om vervolgens van het bisdom 
te horen dat er veel meer op de kleintjes gelet moet worden. Op stenen en leien en voegen 
wordt echter niet gauw bezuinigd – daar worden op vandaag astronomische bedragen voor 
geteld - maar mensen zijn al gauw te duur. Merkwaardige insteek voor een vitale kerkgemeen-
schap! En wat is te duur? ‘Wat is het je waard?’ roepen we elk jaar in koor in het kader van de 
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Actie Kerkbalans. Nogmaals, soms 
moet er wat gebeuren in parochie-
verband om de hals boven water te 
houden, maar vaak missen we visie 
en beleid in deze, op alle niveaus van 
ons kerk zijn!

Enfin, Gatti. Hem werd in een inter-
view gevraagd welk orkest het beste 
van de wereld was. Strikvraag. Gatti 
dirigeert overal: het zou leuk zijn ge-
weest als hij ‘Amsterdam’ had gezegd, 
maar ja, hoe leg je dat in Berlijn of 
Wenen dan weer uit volgende week? 
Maar nog los van het feit dat hij er 
niet in trapte, zei hij iets heel zinvols. 
‘Het gaat er niet om welk orkest het 
beste is’ – let wel, n.v.d.r.: het gaat 
om toporkesten, voordat iemand 
denkt dat trouw repetitiebezoek en 
ongelofelijke inzet niet meer of van 
minder belang zouden zijn! – ‘maar 
het gaat er eerst en vooral om dat 
er wat gebeurt. Als we spelen: dán 
moet het komen, dán moet je het 
voelen, dán moeten we het weten 
over te brengen. Dat heb je nooit 
helemaal in de hand, maar daar gaat het om! En dat is belangrijker dan de vraag wie er in de 
wereld 1, 2 en 3 is...’.

Het gaat om het moment. Maar wat betekent dat voor ons?

Liturgie is ‘Gesamtkunstwerk’, we hebben het vaker gezegd. De kerk, de sfeer, de inrichting, 
de verzorging, het niveau, de kunst van het vieren, de Geest ... het totaalplaatje moet op het 
juiste moment kloppen. Maar om dat moment de kans te geven, moet er dus hard gerepeteerd 
worden. Dat is een absolute voorwaarde. Bijgevoegd vindt u nog eens het oude plakkaat dat 
vroeger op menig oksaal hing en daar helaas is verdwenen. 
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Dat is één. Wat ook op het juiste moment moet kloppen is de muziek: die moet dienstbaar 
(willen) zijn aan het moment in de liturgie, aan God en aan de mensen die er door geraakt en 
gesticht worden. Dit tweede punt hangt samen met het derde: dat alles heeft consequenties 
voor de repertoirekeuze. Iets wat er niet toe doet, moet je niet op plaatsen willen zingen die er 
wel toe doen. En ook: als het koor ertoe in staat is, is er ruimte zat voor prachtige koormuziek. 
Maar als het koor er niet (meer) toe in staat is, ben dan niet bang qua niveau een stapje terug 
te doen, als daardoor het moment meer uit de verf komt. Een hemels gezang tegen de klippen 
van de hel op, dat gaat gewoon niet (meer). Als koren drie-, twee- of zelfs eenstemmig beter 
uit de verf komen dan met een gecompliceerde partituur in de hand die maar niet tot klinken 
komt...? Waarmee is het moment beter gediend?

Het blijft verbazingwekkend hoe moeilijk we het vinden elkaar aan te spreken op wat niet 
goed is. Een koor dat kerkgangers op de lachspieren werkt ... Het is inmiddels jaren geleden, 
maar het voorbeeld blijft het doen: een drukke zondagsmis met een grote zeswekendienst. 
Ingetogen sfeer, ook bij de ‘gasten’ van de zeswekendienst, die danig onder de indruk leken 
van de viering, totdat het koor een totaal ongepaste Duitse schlager over het oksaal gooide. 
En bovendien ook nog zo vals als de nacht. Dat werkte de neven en nichten voorin toch wel 
op de lachspieren. Weg, moment ... OK, die hadden zich moeten inhouden, maar het koor had 
dat nooit mogen zingen zo, laat staan het nog drie coupletten volhouden ook! Moeten we 
elkaar niet voor dergelijke missers behoeden? ‘Durf ik niet.’ Ja maar, moet het niet toch? En het 
koor moet het aandurven daarvoor open te staan. ‘Hebben we weer mooi gezongen? Vond 
u het ook zo mooi?’ klinkt er vaak zat terwijl ze de trap nog niet af zijn. Vooringenomenheid 
laat weinig ruimte voor reflectie. Je slaat er bovendien het moment mee kapot: laat alles eerst 
eens een moment bezinken en betijen en spreek er vervolgens een moment over met elkaar.

Enfin, Gatti. De dirigent is belangrijk. Veel dirigenten zijn absoluut dienstbaar aan koor en 
liturgie: ze maken er oprecht en eerlijk het beste van. En chapeau waar dat kan en lukt! Maar 
soms staat ook de dirigent het moment in de weg ... en dat is jammer. Een koor beklaagde zich 
dat ze dat allemaal wel wisten en zagen, maar het niet aandurfden de dirigent daarop aan te 
spreken. Dat is jammer! En dan klopt ook ergens iets niet aan de christelijke insteek van beiden! 
We moeten toch bereid zijn samen het beste willen neerzetten? Dat vraagt van allemaal heel 
wat. Misschien moet men af en toe over zichzelf heen stappen en het – zogenaamd dan - een 
treetje lager zoeken, ‘net onder het KCO’. Als het op het moment zelf maar gebeurt...! Mocht 
Gatti bij u in de kerk zitten op een voor hem vrije zondag: dat hij dan, voor een moment ge-
raakt, ’s maandags met een goed gevoel naar een toporkest gaat en daar een moment vertelt 
dat hij gisteren echt iets moois heeft meegemaakt, iets heel oprechts!

Ed Smeets
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nieuwS   VnK-limburG
VnK-limburg
Wilt u weten wat VNK-Limburg voor de koren in Limburg aan activiteiten en ondersteuning 
biedt? Bekijk dan regelmatig onze website, daarop vindt u het ook het Jaarprogramma 
voor 2015.

digitale nieuwsbrief
In december is de eerste digitale Nieuwsbrief van VNK Limburg verschenen.
Middels deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen. 
U kunt zich aanmelden op de website als u deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen: www.vnk-
limburg.nl

requiem voor een limburgse pastoor.
De Noord-Limburgse priester Henry Vullinghs (Sevenum, 4 september 1883, Bergen-Belsen 9 
april 1945) is een relatief onbekende, grote persoonlijkheid in de geschiedenis van de kerkmu-
ziek in Nederland en zelfs daarbuiten.( (Hij had in Italië en Amerika musicologie gestudeerd.) 
Naast zijn werk als parochieherder in Grashoek en Grubbenvorst was hij voorzitter van de Sint 
Gregoriusvereniging en directeur van het Ward instituut te Roermond. 
Samen met Jos Lennards reisde hij naar Justine Ward in Amerika en bracht zo een muzikale 
didactiek naar Europa die in onze tijd nog altijd naklinkt.
Zijn verzet tegen de Duitse bezetter en zijn niet aflatende hulp aan onderduikers heeft hem zijn 
leven gekost. De bekende Joodse componist Hans Lachmann (1906-1990) heeft als dank voor 
het redden van zijn leven en dat van zijn familie, een Requiem voor de pastoor geschreven. De 
première, ter nagedachtenis van Henry Vullinghs, vond plaats in mei 1960.
Een bijzonder gebaar. Op 9 en 10 april zal dit werk voor de tweede keer in de geschiedenis 
klinken in Grubbenvorst. De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond ondersteunt 
dit initiatief van harte. Voor meer informatie verwijzen wij naar; www.vanlimburgrequiem.nl  

Stichting Verenigde Nederlandse 
Korenorganisaties Limburg

Kapellerlaan 36
6041 JC Roermond
Tel.: 0475 - 399 268
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jubilAriSSen
onderScheidinGen in bronS

baarlo, H.Petrus,hr.p.deuss, hr.h.Geraeds, hr.jGielen, hr.f.rooyakkers, hr.j.Verhaegh, 
hr.G.poulissen. doenrade, H.Jozef, mw.S.m.c.p.wijts-wolfs, hr.j.h.hennen. 
eygelshoven, H.Johannes de Doper, hr.G.Skerka. hoensbroek,OLVR.Maagd der Armen, 
mw.K.Vrancken, mw.d.Späetgens, mw.j.berbers. Kerkrade, H.Antonius v.Padua / 
H.Maria Goretti, hr.p.pötgens. Kerkrade, H.Petrus-Maria Tenhemelopneming, mw.d.Schulz. 
Kerkrade-nulland, Maria Goretti, mw.l.Sour. mook, st Anthonius, m w.A.t.j.m.heessen-v.
wijchen, mw.h.m.Verbeten-de Vos. munstergeleen, H.Pancratius, mw.m.p.j.Vijgen-
van den munckhof, hr.p.h.m.Vijgen. noorbeek, H.Brigida, mw.c.p.m.A.deckers-
elissen, mw.j.A.l.elissen-dobbelstein, mw.h.j.e.b.Gubbels-weerts, hr.j.w.m.denis, 
hr.r.m.A.G.Gubbels, hr.w.j.n.Vaessen, hr.m.G.m.zaar. nuth, H.Bavo, hr.l.harst, 
mw.G.pakbier-Schiffelers. pey, OLVOO, mw.Schins-janssen, mw.l.bougie, mw.r.Geerling-
Sanders. posterholt, H.Matthias, mw.m.p.v.d.Varst-cillekens,hr.h.j.A.m.drohm. Sittard, 
H.Bernadette, mw.m.j.h.Kramer. Sittard, H.Hart van Jezus, hr.f.A.G.walraven. Valkenburg 
a/d Geul,P ar. HH. Nicolaas en Barbara, mw.l.Koonen-faessen, hr.j.hollanders, 
hr.f.lebouille. Venray, OLV van Zeven Smarten, mw.r.ubaghs, mw.m.van Goch. 
Voerendaal, H.Laurentius, mw.w.janssen, mw.r.jordan-Quadakkers, mw.i.de mönnink, 
mw.t.Quadakkers.

in memoriAm 
Horn: Kerkkoor St. Martinus rouwt om het overlijden 

van haar oud-dirigent en koorlid dhr. Bèr Janssen.

Hij overleed op maandag 08 december in de leeftijd van 86 jaar. Meer dan 62 jaar lid van 
het kerkkoor, waar hij zijn sporen als tenor, 2e dirigent en dirigent gregoriaans, ruimschoots 
verdiend heeft. Voor zijn vele verdiensten voor het koor en voor de parochie St. Martinus 
is Bèr meermaals onderscheiden door de St. Gregoriusvereniging. Als blijk van waardering 
en dank ontving hij de Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. 

Wij kennen hem als een vriendelijke, bescheiden man, wijs en mild in zijn oordeel. 

Wij danken hem voor al zijn inzet gedurende zoveel jaren. Ons medeleven gaat uit naar 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
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onderScheidinGen in zilVer

Abdissenbosch, H.Bernadette, mw.f.debets-Koolen. baarlo-Venlo-tegelen, H.Petrus, 
mw.j.A.m.nellen-titulaer, mw.p.G.roeven-duijf, mw.G.j.A.rooyakkers-Gubbels. 
bergen, H.Petrus, mw.A.,p.G.van mil-vleugels, mw.A.lucassen. bleyerheide, 
H.Antonius v.Padua, mw.h.heijenrath, hr.l.paffen. blitterswijck, OLVR.Geboorte, 
hr.p.th.h.wijnhoven, mw.m.j.e.wijnhoven-bronneberg. bunde, H.Agnes, 
mw.S.deswijsen-herrewijnen. bunde, H.Petrus, mw.t.v.d.heijden-jans. castenray, 
H.Matthias, hr.w.Vullings. dieteren, H.Stephanus, mw.e.c.r.bisschops-hendriks. 
doenrade, H.Jozef, hr.j.m.m.hinskens, hr.j.G.m.bouwens, mw.f.m.j.h.jagers-bruls, 
mw.c.f.p.j.Verheyen-houtvast.mw.e.m.j.moonen-haenen.mw.t.m.h.willems-
boormans. Geleen, Christus Koning, hr.p.bronneberg. Geleen, HH.Marcellinus en Petrus, 
mw.e.lemmens. Genhout-beek, H.Hubertus, mw.t.coumans-corten. Gulpen, Petrus, 
hr.j.h.m.Schillings. haelen, H.Lambertus, mw.A.puts-Klompen, mw.b.van pol-van 
zandvoort, hr.j.p.Steijvers, hr.G.j.Stienen. heerlen, H.Pancratius, mw.hupperetz-
bougie. heerlen-welten, H.Joseph, mw.e.Simons-Vermeer. herkenbosch, H.Sebastianus, 
mw.m.claessens, mw.j.Scholler, mw.n.Strik. herten, H.Michaël, hr.fr.evers. 
heythuysen, H.Nicolaas, mw.m.p.m.m.Knippenberg-wetemans, hr.h.j.m.berben, 
mw.e.w.A.bongers-rutten. hoensbroek, OLVR.Maagd der Armen,mw.t.rademakers. 
hoensbroek, St.jan Evangelist, hr.f.offermans. horst, H.Lambertus, hr.j.m.v.d.beuken. 
hout-blerick, St.Joseph, hr.j.j.m.laurense, hr.A.A.j.van Veggel, mw.e.A.j.Vercoulen-
engels, mw.A.j.m.v.leeuwen-v.Agt, mw.h.A.G.Grubben-houba. hulsberg, H.Clemens, 
mw.j.notermans-teheux. hulsberg, H.Clemens, mw.j.A.l.janssen-hackman. Kerkrade, 
H.Martinus , mw.m.bok. Kerkrade-nulland, H.Maria Goretti, mw.b.houben. Kerkrade-
nulland, H.Petrus-Maria Tenhemelopneming, mw.m.tebarts, mw.j.willekes. Kessel, OLVR.
Geboorte, mw.t.wellmans-relouw, mw.m.croonenbroek-ewalds. Kunrade, OLVR.van 
Altijddurende Bijstand, mw.c.Schröder-budé. maasbree, H.Aldegundis, mw.A.m.l.hanssen-
Sijbers, mw.G.m.thijssen-houtappels, mw.G.A.j.leenders-mulders. maastricht, OLVR 
Tenhemelopneming, hr.p.j.van den heuvel. maastricht, t.Pieter Beneden, mw.e.bongers-
loontjens. maastricht-heugem, H.Michaël, mw.n.ogg-hermans. mariarade-
hoensbroek, H.Hart van Jezus, mw.e.A.Aelmans. mariaveld-Susteren, OLVR.Onbevlekt 
Ontvangen, mw.m.de rooy-v.d.winkel. meerssen, H.Bartholomeus, mw.c.Kranen, 
hr.G.v.d.meer. meijel, H.Nicolaas,mw.j.philipsen-Verstappen. melick,H.andreas, 
mw.G.m.Stemkens. merkelbeek, H.Clemens,mw.p.A.timmermans-proost. meterik, 
H.Joannes Evangelist, hr.m.j.van dijck. mook, H.Antonius Abt,mw.m.thijsen-tönnesen. 
mook, OLVR.v.Zeven Smarten, mw.l.p.j.heider, hr.A.th.m.m.Sommers. neerbeek, 
H.Callistus, hr.t.Krekelberg. noorbeek, H.Brigida, mw.c.l.m.heitzer-brouwers, 
hr.h.p.j.bendermacher. nuth, St.Bavo, mw.j.moonen-de Koning, mw.t.driessen-
Stevens. obbicht, H.Willibrordus, mw.e.h.m.beek, mw.j.m.wijshoff-daemen. 
oirlo, H.Gertrudis, mw.m.G.m.Arts-linders. oost-maarland, H.Jozef, mw.t.pinxt-
tllly. pey, OLWOO, mw.Kohlen-mostard, mw.cuyper-rademakers, mw.Schmits-
Severins. posterholt, H.Matthias, mw.h.c.deenen-cabollet,mw.m.w.palmen-
maessen, mw.m.c.rutten-ommeln, mw.e.m.j.Smeets-coorens. reuver, H.Lambertus, 
mw.beerends. rijckholt, OLVR.Onbevlekt Ontvangen, mw.e.eijssen-mahovic. roermond, 
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H.Laurentius, hr.j.e.f.c.hoffman. Schimmert, St.Remigius, hr..j.Soons. Sittard, H.Petrus, 
mw.j.Spätgens. Sittard, Christus Koning, hr.j.m.h.van diessen. Sittard, H.Hart van Jezus, 
hr.h.c.A.Graat. Sittard-overhoven, H.Hart, mw.m.w.G.G.donners-hochstenbach, 
mw.e.p.G.Gruisen-rils, mw.A.m.m.f.wolfs-otermans, mw.c.m.e.duyts-van mierlo. 
Spekholzerheide, OLVR.v.Lourdes, hr.j.G.h.Klinkenberg. St.odiliënberg, HH.Wiro, 
Plechelmus, Otgerus, mw.d.j.houbiers, mw.w.m.h.beckx. Stramproy, H.Willibrordus, 
mw.m.donders-janssen. Susteren-mariaveld, OLVR.Onbevlekt Ontvangen, hr.A.dewaide. 
Swalmen, H.Dionysius, mw.d.j.w.brummans. thorn, H.Michaël, mw.S.nelissen-Greefkens, 
mw.n.dehing-demers. tienray, OLVR.Troosteres der Bedrukten, hr.j.wijnands. urmond, 
H.Martinus, hr.fr.G.h.meulenberg, hr.h.G.j.huveneers, hr.A.w.m.w.meex. Valkenburg 
a/d Geul, HH.Nicolaas en Barbara, mw.A.creusen. Venlo, H.Hart van Jezus, hr. S.van rensen. 
Veulen, H.antonius van Padua, hr.m.p.G.w.v.Staveren. Vilt-berg en terblijt, HH.Monulphus-
Gondulphus, mw.l.brouwers.Vlodrop, H.Martinus, mw.m.v.cruchten-laurs. wittem, 
HH.Alfonsus/J.Nepomucenus, hr.j.Schwanen. Ysselsteyn, H.Oda, hr. h.peeters

onderScheidinGen in Goud

Amstenrade, OLVr.Onbevl.Ontvangen, hr.G.m.G.hoenen. Amstenrade, OLVR Onbevlekt 
Ontvangen, hr.c.döpp. Asselt-Swalmen, H.Dionysius, mw.A.Vincent. baarlo, 
H.Petrus, hr.m.cuypers. baarlo-Venlo-tegelen H.Petrus, mw.G.w.nijssen-v.dijck. 
baexem, H.Johannes de Doper, mw.c.m.v.pol-leunissen, mw.A.G.Vandewal-philips, 
mw.c.j.m.Venner-jorissen. beek, H.Martinus, hr.j.w.bovens. blitterswijck, OLVR.Geboorte, 
mw.p.m.coenders-wijnhoven, hr.f.m.martens. born,H.Martinus,mw.c.v.d.hurk. 
buggenum, H.Aldegundis, mw.t.Vissers. bunde, H.Agnes, mw.h.w.m.dols-Schijen. 
bunde, H.Petrus, mw.r.Gardeniers-v.d.heijden. cadier en Keer, H.Kruisverheffing, 
mw.A.purnot-roebroeks. cadier en Keer, H.Kruisverheffing, mw.l.h.van wissen. elsloo, 
H.Jozef, mw.m.w.demarteau-Vogels. eygelshoven, H.Johannes de Doper, hr.f.Ghuddy. 
Geleen, Chrtistus Koning, mw.A.dreessen, mw.A.van Koppen, hr.h.op ‘tbroek. Geleen, 
HH.Marcellinus en Petrus, hr.j.j.h.janssen. Genhout-beek, H.Hubertus, mw.m.michon-
hautvast, mw.e.nijsten-Goossens. Geysteren, H.Willibrordus, mw.A.G.t.derikx-weijers. 
Grubbenvorst, OLVR.Tenhemelopneming, hr.j.baten. Gulpen, H.Petrus, mw.A.beckers-
van loo, hr.b.chiarutinni. heerlen, Heilig Hart van Jezus, hr.f.h.j.van den eijnde. 
heerlen, H.Pancratius, mw.Stienstra-Schutgens, mw.Aalberts, mw.Keuven. heerlen-
welten, H.Martinus, hr.c.niederer. herkenbosch, H.Sebastianus, mw.j.tillmans. horst, 
H.Lambertus, mw.j.m.p.hesen-v.d.beuken. hout-blerick, H.Joseph, mw.m.A.l.colbers-
Giesen. houthem, H.Gerlachus, r.j.Voncken.mw.e.v.hertrooy-pluymaekers, 
mw.b.frissen-backbier. hulsberg, H.Clemens, mw.l.Kuipers-v.donselaar. Kaalheide, 
H.Jozef, mw.h.pluijmen-hermans, hr.h.pluijmen. Kerkrade, H.Lambertus, hr.j.G.corneth. 
Kunrade, OLVR.van Altijddurende Bijstand, hr.j.rademakers. landgraaf, H.Hart van Jezus, 
mw.m.G.j.baadjou-Seuren. landgraaf, H.Familie, hr.A.j.hermans, hr.l.Skrabanja, 
mw.i.dadziak-handels. leunen, H.Catharina, hr.p.Koning. leveroy, H.Barbara, 
hr.h.peeters. maasbracht, H.Gertrudis, mw.m.c.e.buts-Kessels. maastricht, H.Theresia, 
hr.c.elie, hr.h.j.bouvrie. maastricht,OLVR.Tenhemelopneming,hr.l.w.h.Kerckhoffs, 
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mw.j.costongs-tillie, mw.G.walthaus-maas. maastricht, t.Pieter Beneden, mw.l.Keil-
hommes. maastricht, H.Martinus, hr.j.w.G.j.heuts. maastricht, St.Petrus’Banden, 
hr.c.Kerckhoffs. maastricht-Amby, H.Walburga, mw.h.offermans-ter ellen, 
mw.m.mulders-claessens. maastricht-Amby, OLVR.v.Lourdes, mw.V.jansen-hermans. 
margraten, H.Margarita, hr.j.G.m.bessem. mariaveld-Susteren, OLVr.Onbevl.Ontvangen, 
Hr.L.Lumens. mechelen, H.Johannes de Doper, Hr.A.Zilvertand, Hr.A.B.J.Kunkels. 
meerssen, St.Joseph Arbeider, Mw.A.M.Biesmans. meijel, H.Nicolaas, Mw.D.Thijssen-
Janssen.Mw.S.Strijbos-Feller. montfort, H.Catharina, Hr.L.T.van Pol. neeritter, H.Lambertus, 
hr.j.leeters, hr.m.munnecom, mw.r.teunissen-janssens. nieuwstadt, H.Johannes 
de Doper, hr.j.Smeets. oirlo, H.Gertrudis, mw.m.c.Kuijpers-van rens, mw.l.j.Gooren-
Kuppen. posterholt, H.Matthias, mw.l.esser-wassen. ransdaal, H.Theresia, mw.m.blom-
van oppen, mw.m.l ortye. Schaesberg, HH.Petrus en Paulus, mw.h.j.h.boymans. 
Scheulder, H.Barbara, mw.A.biermans. Simpelveld, H.Remigius, mw.e.van de laar. Sittard, 
H.Petrus, mw.m.j.m.e.dols-dieteren. Sittard, Christus Koning, mw.A.G.dols-Knoben, 
mw.m.j.Gansewinkel-niemann. Sittard-overhoven, H.Hart , mw.A.m.G.Slangen. 
Slenaken, H.Remigius, mw.b.Vleugels, mw.d.moonen-thijssen. Spaubeek, H.Laurentius, 
mw.A.m.b.meyers-peters. Stevensweert, Par.federatie Maasbracht, mw.m.jeurissen-
janssen, mw.t.Vleeshouwers-peeters, mw.m.bongers-jeegers, mw.w.bovendeerdt-
wolsink, mw.A.engelen-v.d.laar, mw.m.Verwijlen-peurteners, mw.l.pijpers-pustjens. 
tienray, OLVR.Troosteres der Bedrukten, mw.m.pelzer-Knoops. Velden, H.Andreas, hr. 
h.Kuypers. Venlo, H.Martinus, mw.j.m.A v.d.homberg-van Gronningen, hr.w.p.j.werps. 
Veulen, H.Antonius v.Padua, mw.j.m.G.Geurts-puts. Vlodrop, H.Martinus, hr.b.Schmitz. 
Voerendaal, H.Laurentius, mw.b.Severens. wanssum, H.Michaël, mw.G.wijnhoven. weert-
Keent, H.Joseph, hr.f.heijmans. wittem, HH.Alfonsus/J.Nepomucenus, mw.m.mobers, 
mw.m.deen. Ysselsteyn, H.Oda, hr.j.Versteegen.

inSiGneS

beek, H.Lambertus, mw.A.m.l.banser-huijnen 50 jaar jaar, mw.h.romans 50 jaar, 
mw.c.m.Vranken-martens 50 jaar. beesel, H.Gertrudis, hr.h.j.G.ottenheim 50 
jaar. bleijerheide, H.Antonius v.Padua, hr.c.cuppers 60 jaar. brunssum, H.Vincentius 
a Paulo, mw.m.v.Venrooij 50 jaar, mw.n.waltmans 50 jaar. bunde, H.Petrus, 
hr.j.v.d.mortel, 50 jaar. dieteren, H.Stefhanus, hr.meuffels 60 jaar. eckelrade, 
H.Bartholomeus, mw.A.m.j.blom-Alberts 50 jaar. eys, H.Agatha, hr.l.van mullekom 
60 jaar. Geleen, HH.Marcellinus en Petrus ,mw.r.hoedemaker 50 jaar. Genhout-
beek, H.Hubertus, mw.m.bus-luyten 50 jaar. Geulle, H.Martinus, hr.j.Schreurs 60 
jaar. heel, H.Stephanus, hr.Scheepers 60 jaar. heel, H.Stephanus, w.janssen 60 jaar. 
heerlen, H.Pancratius, mw.bosch-waterval 50 jaar. heerlen, H.Gerardus Majella, 
hr.h.Vromen 50 jaar. herkenbosch, H.Sebastianus, mw.d.daemen 55 jaar, hr.t.op 
het Veld 55 jaar. horst, H.Lambertus, mw.G.j.m.v.d.beuken-Kuijpers 50 jaar, 
mw.h.j.m.Verhaegh-Kuijpers 50 jaar. Kerkrade, H.Antonius v.Padua / Maria Goretti, 
hr.j.herpers. Kerkrade, H.Petrus-Maria Tenhemelopneming, mw.e.bladt 50 jaar. 
landgraaf, H.Familie, hr.A.j.hermans 50 jaar. lemiers, H.Catharina, hr.j.h.j.ruijters 
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Het diocesaan bestuur wenst alle hiervoren vermelde koren en 
koorzangers van harte proficiat met de hun toegekende 

onderscheiding vanwege hun kerkmuzikale trouw aan de lofzang Gods.

50 jaar. leveroy, H.Barbara, hr.A.meuwissen 60 jaar. lomm, H.Antonius Abt, 
hr.h.A.hegger 60 jaar. maasbracht-beek, H.Hart van Jezus, hr.m.h.m.cnoops 55 jaar. 
maastricht, H.Theresia, hr.p.j.m.Gense 60 jaar. maastricht, St.Anna, hr.h.oudmans 
50 jaar. maastricht, H.Johannes Bosco, mw.c.pasmans 50 jaar. maastricht, 
Basiliakoor, hr.j.leenders 55 jaar. margraten, H.Margarita, mw.j.bellehamme-
Gubbels 50 jaar, hr.G.h.ramakers 50 jaar. mariarade-hoensbroek, H.Hart van Jezus, 
mw.m.c.hanckmans 50 jaar, hr.h.h.raats 50 jaar. mechelen, H.Johannes de Doper, 
hr.A.zilvertand 50 jaar. merselo, H.Oda, hr.j.Kessels 50 jaar. montfort, H.Catharina, 
hr.j.p.linssen 60 jaar. nederweert, H.Rochus, hw.w.m.A.G.houtappels 50 jaar. 
nuth, St.Bavo, mw.c.herveille-de Koning,50 jaar, mw.c.habets-Knubben 65 jaar. 
oirsbeek, H.Lambertus, mw.e.Vanhommerig-frings 50 jaar. reuver, H.Lambertus, 
hr.l.Geraads 60 jaar. rimburg, H.Drievuldigheid, hr.K.Schurer 60 jaar. roggel, 
H.Petrus, hr.j.w.briels 60 jaar. Schimmert, H.Remigius, mw.m.troquet-hermans 50 
jaar. Sittard, Christus Koning, mw.A.G.dols-Knoben, mw.m.j.Gansewinkel-niemann. 
Smakt, Rectoraat St.Jozef, hr.w.m.h.van Kempen 60 jaar, hr.m.h.h.t.van de winkel 
60 jaar. thorn, H.Michaël, hr.j.corsten 50 jaar. Venlo, H.Hart van Jezus, hr.A.hendrickx 
50 jaar. Vilt-berg en terblijt, HH.Monulphus en Gondulphus, mw.t.lahaye-ramakers 
50 jaar, mw.A.lahaye-claessens 55 jaar. weert-Keent, H.Joseph, hr.l.Soudant 50 
jaar, hr.j.hanssen 50 jaar. wittem, H.Alfonsus / J.Nepomucenus, mw.m.Kohl 50 jaar, 
mw.G.bessems 50 jaar. Ysselsteyn, H.Oda, mw.m.Strijbos-v.d.berkmortel 50 jaar.

oVeriGe huldiGinGen d.m.v.erediplomA en/of KAArS

heythuysen, H.Nicolaas, hr.l.A.linders. baexem, H.Johannes de Doper, hr.h.c.j.van 
herten, hr.j.p.h.cuypers. eys, H.Agatha, hr.l.van mullekom, hr.j.Schreuders. Genhout-
beek, H.Hubertus, mw.m.bus-luyten. Kerkrade, H.Lambertus, hr.h.loop 80 jaar zanger. 
lomm, H.Antonius Abt, hr.m.h.hegger, hr.j.l.r.buiting. maastricht, H.Don Bosco, mw. 
c.pasmans. montfort, H.Catharina, hr.j.linssen. Schimmert, H.Remigius, mw. m.troquet-
hermans. Susteren, H.Amelberga, mw.m.c.p.cals-Allertz. Voerendaal, H.Bernardus, 
hr.j.h.haesen, hr.w.j.j.hamers, mw.p.l.v.d.laar-lindelauf. wittem, H H.Alfonsus / 
J.Nepomucenus, hr.j.peters. 
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koorsecretaris - dirigent - organist
- Aan alle parochiegeestelijken wordt één exemplaar van ‘Koorgeleide’ 

toegezonden.
- Elke koorsecretaris in de parochies ontvangt eveneens één exemplaar 

om dit binnen het koor te laten rouleren. mocht de adressering van het 
koorsecretariaat niet (meer) juist zijn, gelieve dit dan te melden aan 
het diocesaan secretariaat sgv in het bisdom roermond. 

- Een persoonlijk abonnement voor 4 nummers per jaargang is mogelijk 
door € 7,- per jaar over te maken op ons postbanknummer (zie onder).
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Telefoon:  0475-386725 / fax: 0475-386797 /e-mail: sgv@bisdom-roermond.nl
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