Stichting Interparochiële Schola Cantorum
Arnhem e.o.
Jaarverslag 2016
Het bestuur bestaat per 21 april 2016 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen lid
Algemeen lid

dhr. M.H. van den Brul
dhr. W.B.M. Boerboom
dhr. drs. E.Filusch
dhr. drs. C. Steeg
dhr. D. van Druten

Het doel van de stichting is het verzorgen van Gregoriaanse gezangen in Rooms-Katholieke
vieringen van de heilige Eucharistie, welke gevoerd worden in de Latijnse taal, in kerken en
kapellen van parochies en/of kloostergemeenschappen waar die gelegenheid zich voordoet.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in stand houden van een
zangkoor. Dit zangkoor oefent maandelijks op het zingen van Gregoriaanse gezangen en biedt
haar diensten aan aan parochies of kloostergemeenschappen waar vieringen van de heilige
Eucharistie in de Latijnse taal gewenst zijn.
Onder het doel kan ook worden begrepen het organiseren dan wel beheren van facilitaire
voorzieningen rondom de kerkelijke vieringen, alles in de ruimste zin begrepen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
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1. Jaarrekening
Jaaroverzicht 2016

Datum
1-1-2016
31-122016

Schola

Bijdr.Org.Lat.H.Mis

Orgel

Totaal

€ 1337,72

€ 3595,01

€ 1645,74

€ 6578,47

€ 737,93

€ 3517,00

€ 1645,74

€ 5900,67

Begroting 2017

INKOMSTEN 2016
Collecte: 26 x ± € 90,00
Donaties n.a.v. brievenactie

totaal

BEGROTING 2017
UITGAVEN
€ 2.340,00 Stipendium Pater Vervooren € 300,00 p.m.
€ 1.500,00 Huur repetitieruimte € 26,00 per maand
Onkosten brievenactie
ING
Gebruik ruimten O.L.V. Visitatiekerk, Velp
26 x € 80,00
Vernieuwen/reparaties kazuifels/boeken
€ 3.840,00

totaal

€ 3.600,00
€ 312,00
€ 260,00
€ 170,00
€ 2.080,00
€ 400,00
€ 6.822,00

2. Jaarverslag 2016
Voorwoord
In dit jaarverslag van 2016 zijn vastgelegd de relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden en de belangrijkste besluiten die door het bestuur genomen zijn. En ten slotte zijn in
2 bijlages het jaarprogramma en het verzorgde orgelspel bijgevoegd.

Jaaroverzicht
In 2016 heeft het bestuur van de Schola 3 bestuursvergaderingen gehouden op 21 januari, 19 april en
25 oktober. De volgende besluiten zijn genomen:
1. Alle bezittingen van de Stichting dienen opgenomen te worden in de begroting evenals de
kosten voor onderhoud en vervanging (afschrijving). Een inventarislijst wordt opgemaakt door
de penningmeester, Wil Boerboom.
2. Het 50-jarig jubileum van de Schola wordt op zondag 9 oktober 2016 op feestelijke wijze
gevierd in de O.L.V. Visitatiekerk te Velp. Er wordt een dagvullend programma gemaakt dat
bestaat uit een plechtige hoogmis met medewerking van het GKU en Capella Traiectina,
eenvoudige lunch voor bezoekers en koorleden, orgelspel, een paasspel, een receptie met
lezingen van Pater Vervooren en Joost van Gemert en afsluitend een vesperdienst. Daarnaast
wordt onder redactie van Marius vd Brul een jubileumboekje gemaakt met bijdragen van
Pater Vervooren, Joost van Gemert en Marius van den Brul zelf.
3. Het orgel van Jeroen wordt niet gekocht van Jeroen. Er is onvoldoende geld voor binnen
gekomen. Er wordt een lijst gemaakt van donateurs. Middels brieven die bij de H. Mis in
Oosterbeek worden verspreid en informatie op de websites kunnen de mensen die voor het
orgel hebben gedoneerd hun geld terugvragen. Het geld wat niet teruggevraagd wordt, zal
voor besteed worden aan de kosten van de H. Mis.
4. Het bestuur wordt met 2 algemene bestuursleden uitgebreid. De nieuwe bestuursleden zijn
Cees Steeg en Erlo van Druten.
5. Minimaal 1 keer per half jaar wordt een bestuursvergadering gehouden.
6. Er wordt een besluitenlijst opgenomen in de notulen.
7. Er wordt een onderscheiding aangevraagd bij de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging voor
Erlo van Druten en Marius van den Brul voor hun meer dan 40 jaar bezielende inzet voor de
Schola. Cees Steeg zal de aanvraag doen.
8. De Schola verhuist naar Velp en zal per 1 januari 2017 de H. Mis gaan vieren in de O.L.V.
Visitatiekerk te Velp volgens het gebruikelijke programma met Pater Vervooren als celebrant.
Pater Vervooren ontvangt hiervoor het afgesproken stipendium van €150,- per H. Mis
inclusief reiskostenvergoeding. De Schola betaalt €80,- per H. Mis in Velp. Er worden extra 7
H. Missen gezongen (B-Mis) op 1ste zondagen van de maand in de Martinuskerk te Arnhem
met daarnaast de H. Mis van Hemelvaart. Pastoor Zweers is daar de (hoofd)celebrant. Er zal
hierover overleg worden gepleegd met pater Vervooren, pastoor Zweers, de misdienaren, en
met Jan. Er zal actief gezocht moeten worden naar sponsors voor de extra kosten en
bezoekers van de H.Missen worden gevraagd om daaraan mee te werken. Er moet een
contract met de parochie van Arnhem/Velp worden opgesteld conform de wens van het

parochiebestuur waarin staat dat we minimaal 1 heel jaar mogen blijven. Er wordt tussentijds
geëvalueerd met de betrokken partijen.
9. Het penningmeesterschap zal bij de eerste bestuursvergadering worden overgedragen aan
Cees Steeg. Wil Boerboom bereidt samen met Cees deze overdracht voor.
10. Marius van den Brul zal father Reusen van de fathers van Mill Hill persoonlijk bezoeken en
hem op de hoogte brengen van het besluit om naar Velp te verhuizen. Marius zorgt voor een
passend cadeau.

- De Latijnse H.Missen zijn in 2016 conform het besluit van het bestuur van de Stichting ISCA e.o.
gevierd in de kapel van het Sint Jozefhuis van de fathers van Mill Hill te Oosterbeek. De eerste H. Mis
die op deze nieuwe locatie werd gevierd op 10 januari 2016, was het feest van de 'Doop des Heren'.
De laatste H. Mis in de kapel werd echter al 25 december gevierd vanwege het besluit van het
bestuur om per 1 januari naar Velp te verhuizen.
- Maandag 19 december hebben Marius van den Brul en Jan Boogaarts father Reusen bezocht om het
besluit om naar Velp te verhuizen mede te delen en hem ook hartelijk te bedanken voor de zijn
gastvrijheid waardoor de Stichting het afgelopen jaar in de gelegenheid was om de H. Mis te kunnen
vieren. Marius heeft father Reusen een paar flessen wijn cadeau gedaan en een bijdrage voor de
gemaakte kosten gegeven (€300,-). Het bestuur dankt de fathers van Mill Hill nogmaals voor hun hulp
en gastvrijheid!
- In december 2016 is er een brief verstuurd aan de bekende belangstellenden en donateurs van de
Stichting om te informeren over het besluit te verhuizen naar de O.L.V. Visitatiekerk te Velp. Daarin
wordt ook gevraagd om een extra financiële bijdrage ten behoeve van het behoud van de Latijnse
H.Missen. Hierop lijkt tot nu toe goed gereageerd te zijn. Meerdere vaste bezoekers hebben
aangegeven dat ze bereid zijn om meer geld te schenken. Ook de opbrengsten van de collecte per H.
Mis zijn op peil gebleven en mogelijk gestegen ondanks de wat achterblijvende bezoekersaantallen.
In ieder geval lijken de opbrengsten voldoende te zijn om de kosten over 2017 te kunnen dekken.
- In verband met de verhuizing van Oosterbeek naar Velp is de website (www.latijnsemis.nl)
aangepast aan de nieuwe situatie.
- In een bijlage is het jaarprogramma 2016 opgenomen waarin te zien is welke H.Missen afgelopen
jaar gevierd zijn met data, gezangen en data van de reguliere koorrepetities. In totaal zijn 28 H.
Missen gevierd, waarvan 26 in de kapel van het Sint Jozefhuis, 1 in de Sint Martinuskerk te Arnhem
(zondag 3 januari H. Mis van 'Drie Koningen) en in de O.L.V. Visitatiekerk te Velp op zondag 18
december. Dit was een extra H. Mis die niet in het jaarprogramma was opgenomen met kardinaal Eijk
als celebrant. De kardinaal was ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Schola hiervoor
uitgenodigd. Dit was een grote eer voor de schola. Ook de kardinaal bleek erg te spreken te zijn over
de inzet van de Schola om het Gregoriaans als onderdeel van de Latijnse liturgie te behouden. De
kardinaal heeft aangegeven open te staan voor een nieuwe uitnodiging.
Zoals hierboven in de besluitenlijst van het bestuur al staat aangegeven is op 9 oktober het 50-jarig
jubileum van de Schola op zeer feestelijke en spirituele wijzen gevierd in de O.L.V. Visitatiekerk te
Velp. Het dagprogramma bestond uit een plechtige hoogmis met medewerking van het GKU en de
Capella Traiectina onder leiding van Jos Leussink, een eenvoudige lunch voor bezoekers en
koorleden, 2 keer een orgelspel en een paasspel (liturgisch drama 'Visitatio Sepulchri', samengesteld
uit verschillende handschriften door onze dirigent Jan Boogaarts), een receptie met lezingen van
Pater Vervooren en Joost van Gemert en afsluitend een vesperdienst.

Tijdens de receptie is het jubileumboekje met de titel '50 jaar Schola Cantorum Arnhem'
gepresenteerd en uitgedeeld. Het boekje is onder redactie van Marius van de Brul met bijdragen van
Joost van Gemert, Pater Vervooren en Marius zelf tot stand is gekomen. Zeer veel dank aan Marius
voor zijn geweldige inzet hiervoor!
Tijdens de H. Mis zijn Marius van den Brul en Erlo van Druten onderscheiden met een gouden
eremedaille met draagspeld voor hun meer dan 40 jaar inzet voor de Schola en dus ook voor het
voortbestaan van de rijke traditie van het gregoriaans in de Latijnse liturgie. Het bestuur feliciteert
Marius en Erlo nogmaals hartelijk! Proficiat!
- Het aantal bezoekers van de H. Missen is in 2016 niet bijgehouden, maar de indruk is dat het toch
langzaam afneemt. Dit is een zorg voor het bestuur.
- Het aantal begunstigers van de Stichting ligt aan het eind van 2016 op 173. In 2015 lag dat aanal nog
op 192. Dat is een afname van 10%. Deze afname komt hoofdzakelijk door het overlijden van
begunstigers. Veel begunstigers zijn al op leeftijd. Dit betekent dat voor de komende tijd dit aantal
verder zal afnemen. Nieuwe begunstigers zijn er in 2016 niet bijgekomen. Ook dit is een zorg voor het
bestuur om hier het tij te keren.
- Begin 2016 bestond het koor uit 15 zangers, de dirigent inbegrepen. Er zijn 2 accolieten die de
Heilige Mis helpen verzorgen.
Een koorlid is gestopt met zingen. Wil Boerboom heeft besloten om te stoppen met zingen vanwege
gezondheidsproblemen. Hierdoor wordt het voor hem steeds moeilijker om de inspanning te kunnen
leveren om voor zijn gevoel goed mee te kunnen zingen. Wil heeft toegezegd om als penningmeester
van het bestuur van de Schola in 2016 aan te blijven. Het bestuur dankt hem van harte voor zijn inzet.
Drie koorleden hebben het afgelopen jaar om uiteenlopende redenen niet of nauwelijks mee kunnen
zingen. Dit betekent dat het koor de facto bestaat uit 11 actieve zangers. Dit aantal is te weinig om op
lange termijn de kwaliteit van het koor te waarborgen. Zeker nu de Schola in 2017 een aantal extra H.
Missen moet zingen (in totaal 34 i.p.v. 28). Ook dit is een punt van zorg voor het bestuur.
- Het orgelspel door de organisten Jan en Jeroen Boogaarts omvatte het overzicht zoals afgedrukt in
de bijlage.
- Op 6 juli 2016 is ons zeer gewaardeerde en zeer gerespecteerd oud-koorlid Geer Hendriks
overleden. Hij is 97 jaar geworden. Ondanks dat hij al vele jaren niet meer actief was en vorig jaar zijn
lidmaatschap had opgezegd bezocht hij in 2016 nog een paar keer de H. Mis in de kapel te
Oosterbeek. Geer's uitvaart was op 12 juli in Cuyk, waar in de parochiekerk St. Martinus een
requiemmis werd gevierd. Het bestuur heeft gezorgd voor een kaartje en bloemstuk. Meerdere leden
van de Schola waren aanwezig bij de uitvaart.
Toekomstperspectief voor 2017
- Voor 2017 wordt verwacht dat de samenwerking met de Arnhemse/Velpse parochie en pastoor
Zweers zal leiden tot een hopelijk langdurige en vruchtbare band. De hoop is dat met het vieren van
de H. Mis in de Velpse kerk en door onze bijdrage aan de b-missen in de Martinuskerk in Arnhem we
uiteindelijk kerkbezoekers/parochianen nieuwsgierig en enthousiast kunnen maken voor het
gregoriaans en de Latijnse liturgie en zo ook meer bezoekers kunnen trekken. Ook is de hoop dat we
zo nieuwe koorzangers kunnen trekken.

- Financieel gezien lijkt het erop dat we voor 2017 alles kunnen bekostigen en dat er dus geen
problemen te verwachten. Dat betekent niet dat het bestuur er het komende jaar er alles aan moet
doen om de inkomsten duurzaam te vergroten. Dat betekent dat er bijvoorbeeld op zoek moet
worden gegaan naar nieuwe donateurs en dat er nagedacht moet worden over hoe het aantal
kerkbezoekers te vergroten.
- De bestuurssamenstelling zal worden gewijzigd door uitbreiding van het aantal bestuursleden en
terugtreding van een bestuurslid conform artikel 4.1. van de statuten. Jeroen Boogaarts heeft
aangeboden in het bestuur plaats te nemen en Wil Boerboom treedt terug als penningmeester en zal
door Cees Steeg, nu nog algemeen bestuurslid, worden opgevolgd.

Bijlage 1. Jaarprogramma 2016 C-cyclus
Hieronder ziet u het jaarprogramma van de Schola van 2016 met alle vieringen van de Heilige Missen
waarin de Schola heeft geparticipeerd. Tevens staan de data van de koorrepetities vermeld.
Datum

Repetitie

Dirigent

3 jan. *
10 jan.
31 jan.
14 feb.
28 feb.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt.
10 apr.
24 apr.
5 mei
8 mei
15 mei
29 mei
12 juni
26 juni
10 juli
31 juli
28 aug.
11 sep.
25 sep
9 okt.
30 okt.
13 nov.
A-cyclus
27 nov.
11 dec.
25 dec.

Dag
Drie Koningen

28 jan.
25 feb.
17 mrt.
22 mrt.
21 apr.

12 mei
26 mei
23 juni
28 juli
25 aug.
22 sep.
27 okt.

24 nov.
22 dec.

Jeroen
Marius
Jeroen
Erlo
Jeroen
Marius
Erlo
Jeroen
Marius
Jeroen
Jeroen
Erlo
Marius
Jeroen
Erlo
Jeroen
Marius
Erlo
Jeroen
Marius
Jeroen
Erlo
Jeroen

Dom. In Baptismate Domini
Dom. IV per annum
Dom. I Quadragesimae
Dom. III Quadragesimae
Dom. V Quadragesimae
Dominica in Palmis
Dom. Paschae in Resurrectionis
Dom. III Paschae
Dom. V Paschae
Feria V in Ascensione Domini
Dom. VII Paschae
Dominica Pentecostes
Dom. SS. Corp. et Sang. Christi
Dom. XI per annum
Dom. XIII per annum
Dom. XV per annum
Dom. XVIII per annum
Dom. XXII per annum
Dom. XXIV per annum
Dom. XXVI per annum
Dom. XXVIII per annum
Dom. XXXI per annum
Dom. XXXIII per annum

Marius
Jeroen
Erlo

Dom. I Adventus
Dom. III Adventus
In Nativitate Domini

Bijlage 2. ORGELSPEL C-JAAR, 2016
Hieronder vindt u een compleet overzicht van de orgelstukken die per viering van de Heilige Mis
gespeeld zijn door de organisten Jan Boogaarts, Cees Steeg, Jeroen Boogaarts en Frank van Mierlo.

10-1

31-1

In Baptismate (Missa XIII)
Off.
Christ unser Herr zum Jordan Kam J.S. Bach (1685-1750)
Comm.
Sex versetti (nr. 1 p. 45
A. Zimmermann (1741-1781)
Naspel
Fuge d – Moll, Quatre-mains
Franz Lachner (1803-1890)

Ja
Ja
Ja + Je

Dominica IV per Annum (Missa XII)
Off.
Verset II (nr. 48, bd. 105)
Comm.
Fugetta Kyrie XII
Naspel
Verso IV (nr.16, bd. 105)

M. Rossi (1601/2-1656)
J. Boogaarts (1934- )
Ant. Valente (fl.1665-1680)

Ja
Ja
Ja

J.G. Walther (1684-1748

Ja

Dominica Resurrectionis (Missa I)
Off.
Praeludium in D (p.2)
Comm.
Christ ist erstanden
Naspel
Fuga, poco moderato

Chr. Michael (ca.1593-1637)
G. Reutter der Ältere (1656-1738)
A.Fr. Hesse (1809-1863)

Ja
Je
Ja + Je

Dominica III Paschae (Missa I)
Off.
Praeludium in g (p.7)
Comm.
Praeludium a moll (104, p.29)
Naspel
Christ lag in Todesbanden 4a

Chr. Michael
J.E. Eberlin (1702-1762)
A.N. Vetter (1666-1734)

Ja
Ja
Ja

Dominica V Paschae (Missa I)
Off.
geen tijd (Jubilate)
Comm.
Plein jeu (p. 41)
Naspel
Fughetta III (Bd. 88, p. 4)

M. Lanes (1660-1725
J. Pachelbel (1653-1706

Ja
Je

In Ascentione (Missa IX)
Off.
geen tijd
e
Comm.
Kyrie IX, 5 verset (Bd. 5, p. 52)
Naspel
Christ lag in Todesbanden 5

G. Frescobaldi (1683-1744)
A.N. Vetter

Ja
Ja

Dominica VII Paschae (Missa IX)
Off.
Toccata missa IX (bd. V, p. 48)
Comm.
Ite IX (Bd. 106, p, 22)
Naspel
Fantasia in d

G. Frescobaldi
Anoniem 18e e. Hongarije
J. Pachelbel

Ja
Ja
Je

Pinksteren (Missa VII)
e
Off.
Veni Sancte Spiritus (2 dl.)
J.Boogaarts
Comm.
Veni Creator Sancte Spiritus (p.22) B. Fasolo (ca.1600-1659)
e
Naspel
Ite missa est, alleluia (Bd.106, 29) Anoniem 18 e. Hongarije

Ja
Ja
Ja

In de vastentijd geen orgelspel met uitzondering op
13-3
Dominica V Quadragesimae (Missa XVI)
Comm.
O Haupt voll Blut und Wunden
27-3

10-4

24-4

5-5

8-5

15-5

29-5

12-6

26-6

SS.MI Corporis et Sanguinis Christi (Missa IX)
Off.
Lauda Sion (p. 120)
Comm.
Pange lingua
Naspel
Fuga g mineur KV 401

J. Lemmens (1823-1881)

Ja

W.A. Mozart (1756-1791

Je + Ja

Dominica XI per annum (Missa II)
Off.
Kyrie II Fons bonitatis, 3e verset
Comm.
Praeludium in G (p.4)
Naspel
Praeludium en Versus 1 (p.8-9)

A. de Cabezon
Chr. Michael
J.E. Eberlin

Ja
Je
Ja

Dominica III per annum (Missa IV)
Off.
Kyrie IV (Bd. V, p. 24)
Comm.
Ite (IVe mis)

G. Frescobaldi
J. Boogaarts

Ja
Ja+Je

Naspel
10-7

31-7

28-8

11-9

25-9

9-10

30-10

13-11

27-11

11-12

18-12

Fuga ex B

e

Fr.A, Hugl (18 eeuw)

Ja

Dominica XV per annum (Missa XI, Velp)
Off.
Versus 5 in 2. inverso (104, p.12) J.E. Eberlin
Comm.
Kyrie XI ( Bd. 5, p.4)
G. Frescobaldi
e
Naspel
1 Concierto
J. Blanco (1750-1811)

Ja
Ja
Ja + Je

Dominica XVIIi per annum (Missa XI)
Off.
Christe XIe mis (p. 7)
Comm.
Kyrie XIe mis (p. 5)
Naspel
Praeludium

G. Frescobaldi
G. Frescobaldi
J. Podbielski (ca.1680-ca.1730)

Ja
Ja
Je + Ja

Dominica XXII per annum (Missa XI)
Off.
geen tijd
Comm.
Kyrie XI (p.8)
Naspel
Allegro (Missa XI, p. 15)

G. Frescobaldi
G. Frescobaldi

Ja
Ja

Dominica XXIV per annum (Missa II)
Off.
geen tijd
Comm.
Interludio (Bd. 110, p 120)
Naspel
Ricercar Ixth Tone (p.12)

J.J. Froberger (1616-1667)
G. Gabrieli (ca. 1556-1612)

Ja
Ja

Dominica XXVI per annum (Missa XII)
Off.
Entrada Bd. 109, p. 120
Comm.
Clausula Bd.109,p.239
Naspel
Praeludium et Fuga ex B-Dur

G. Muffat (1653-1704)
Fr. Llussa (voor 1687-na 1738)
J.C. Simon (1701-1776)

Ja
Ja
Ja

Dominica XXVIII per annum (Missa Brevis, G.P. da Palestrina) 50-jarig jubileum Schola.
Off.
geen tijd
Comm.
geen tijd
Naspel
Fuga in G?
G.B. Martini (1706-1784)
Omlijsting liturgisch drama Visitattio sepulchro
Menuet
J. Haydn (1732-1809)
Christ ist erstanden
J.K.F. Fischer (1650-1746)
Fuge e-Moll zu 4 Händen
Fr. Schubert (1797-1828)
Naspel Vespers Fuga in F?
G.B. Martini

Je
Ce
Fr.
Ja + Je
Je

Dominica XXXI per annim (Missa IX)
e
Off.
Fuga sexti toni (b)
Fr. A. Hugl (18 eeuw)
Comm.
Fuga sexti toni (a)
Fr. A. Hugl
Naspel
Praeludium en Fuga c-Moll (p. 18) J.C. Simon

Ja
Ja
Ja

Dominica XXXIII per annum (Missa XI)
Off.
Fuga primi toni (109, p. 405)
Comm.
Toccata (109, p. 404)
Naspel
Fuga in g dorisch (p. 13)

Ja
Ja
Ja

Anonimus, Warszawa
Anonimus, Warszawa
J.E. Eberlin

Dominica I adventus (Missa XVIIIa)
Comm.
Creator alme siderum, alternatim J. Lemmens (1823-1881)

Ja

Dominica III adventus (Missa XVIIb)
Comm.
Creator alme siderum, alternatim J. Lemmens

Ja

Dominica IV adventus (Missa XVIIb), Velp
Comm.
Creator alme siderum, alternatim J. Lemmes

Ja

25-12

In nativitate Domini (Missa V)
Off.
Improvisatie
Comm.
Puer natus in Bethlehem a due voci
Slotzang
Nu syt wellecome
J. Boogaarts
Naspel
Joseph est bien marié
M. Corrette (1707-1795)

, Ce = Cees Steeg, Fr = Frank van Mierlo, Ja = Jan Boogaarts, Je = Jeroen Boogaarts

Ja
Ja
Je

