
Vacature 

KOORLID  
Gregoriaanse Schola 
 

Wat gaat u doen? 

 Zingen tijdens de zondagse Eucharistievieringen  

 Uiteraard Gregoriaans repetoire (in het Latijn) 

  

Met wie? 

 De schola bestaat uit een beperkt toegewijde aantal mannen.  

 

Wanneer en hoe vaak? 

 1 keer per maand zingen tijdens de Eucharistievieringen 

 1 keer per maand repetitie in de Pastorie (bij de St. Josephkerk) 

 

Wat bieden we? 

 ‘De Gregoriaanse zang, als zijnde de eigen zang van de Romeinse 

liturgie, moet, waar geen bijzondere factoren het anders vereisen, de 

voornaamste plaats innemen.’ (Musicam Sacram) 

 ‘Men zal vooral de studie en het gebruik bevorderen van de 

Gregoriaanse zang, omdat hij vanwege zijn bijzondere kwaliteiten een 

zeer belangrijke grondslag is voor de vorming in de gewijde muziek.’ 

 

Wat vragen we? 

 Mannen 

 Zangervaring is een pré, maar geen vereiste 

 

Contact 

 Ton Cremers: 071 - 521 05 30  a.w.cremers@casema.nl 

 
  

mailto:a.w.cremers@casema.nl


Vacature 

KOORLID  
Dames- en Herenkoor 
 

Wat gaat u doen? 

 Zingen tijdens de zondagse Eucharistievieringen en op hoogfeesten 

 Het repertoire bestaat uit traditionele kerkmuziek, voornamelijk  

in de Nederlandse taal 

 Ook de huwelijks- en uitvaartvieringen. 

 Daarnaast viert men samen jaarlijks het St. Cecilia-feest. 

  

Met wie? 

 Het dames- en herenkoor is een gemengd koor voor volwassenen  

 Het bestaat uit ongeveer 20 leden onder leiding van een dirigent die 

tevens organist is 

 

Wanneer en hoe vaak? 

 3 keer per maand zingen tijdens de Eucharistievieringen 

 Wekelijks op woensdag om 20.00 uur repetitie in het Binnenhof  

(bij de St. Josephkerk) 

 

Wat bieden we? 

 U draagt bij tot 'de luister van een heilige handeling' (Musicam Sacram) 

 Een gemeenschap binnen de kerkgemeenschap 

 

Wat vragen we? 

 Zowel mannen als vrouwen zijn welkom 

 Zangervaring is een pré, maar geen vereiste 

 

Contact 
 Ton Cremers: 071 - 521 05 30  a.w.cremers@casema.nl 

  

mailto:a.w.cremers@casema.nl


Vacature 

KOORLID  
Magnificatkoor 
 

Wat gaat u doen? 

 Samen zingen tijdens de zondagse Eucharistievieringen en op 

hoogfeesten 

 Het repertoire bestaat uit voornamelijk Nederlandstalige liederen 

afkomstig uit de vernieuwing. 

  

Met wie? 

 Het Magnificatkoor is een gemengd koor voor 11-60 jaar 

 Het bestaat uit ongeveer 20 leden onder leiding van een dirigent en 

begeleiding van piano, gitaar, contrabas en (vaak) fluit. 

 

Wanneer en hoe vaak? 

 1 keer per maand zingen tijdens de Eucharistievieringen 

 1 keer in de 14 dagen op vrijdag om 19.30-21.30 uur repetitie in het 

Binnenhof (bij de St. Josephkerk) 

 

Wat bieden we? 

 Zang als 'hoogste expressie van het hart van de mens' (don Giussani) 

 Een jonge gemeenschap binnen de parochiekern 

 

Wat vragen we? 

 Zowel mannen als vrouwen zijn welkom 

 Zangervaring is een pré, maar geen vereiste 

 

Contact 

 Annelies Cremers: 071 - 521 05 30  annelies.cremers@gmail.com   

mailto:annelies.cremers@gmail.com

