
Uit zingen 

Naast onze vaste liturgievieringen zingt het NBK 
ook, op uitnodiging, een aantal malen per jaar 
elders. Informatie over data en tijden, alsmede de 
route, ontvang je tijdig. Er wordt van uit gegaan dat 
wij in zo’n geval carpoolen.


Kleding 

Het NBK kent twee kledingstijlen, die beiden de 
individuele smaak van de leden respecteren.


Tijdens de liturgie- en vespervieringen dragen wij 
verzorgde kleding. 


De dames een zwarte jurk, rok of een zwarte 
geklede broek. Een grijs/witte blouse met daarover 
een donker jasje. Een minirok of legging is niet 
toegestaan.


De heren dragen een donker kostuum met wit 
overhemd en met stropdas. Géén truien !


Zowel voor dames en/of heren zwarte schoenen. 
Géén sportschoenen


Tijdens de paasviering en het uit zingen 


wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke 
presentatie:


Voor de heren: zoals hierboven vermeld. 


Voor de dames: geheel in het zwart.


Repetities:	 op maandag 14.30 - 16.30 uur


Plaats:	 Titus Brandsma Gedachtenis- 	 	
	 	 kerk, Keizer Karelplein, Nijmegen


Contributie koorleden: per jaar, te voldoen in 
januari. Eventueel na overleg in termijnen.


Rekeningnr. ING: NL15 INGB 0003 8788 77 t.n.v. 	
het NBK Nijmegen


Bestuur: 

voorzitter:	 Hans Smulders: 06 11759132


secretaris:	 Peter Tacke: 06 51831977


penningmr.:	 Peter Tacke 024 6420150


publ.rel.(PR)	 Ineke Teunissen: 024 3231077


nieuwe leden:	 Lia Wannet: 06 55186176


Dirigent:	 Svetlana v. Wielink: 06 14391720


Contactpersonen  (C.P.) stemgroepen: 

sopranen:	 Annelies van Oven: 0487 522362


alten:	 	 Kyra Falkenhagen: 06 55597614


tenoren:	 Peter van Woerden: 06 12404280


bassen:	 Hans Smulders: 06 11759132


Beheerder muziek: 

bibliotheek: Luke Barkhuis; (installatie Capella V8 
bestanden op afspraak door Hans Smulders)


Liturgie commissie:  

Marlies van Dijk  024 3555840 \ Ineke Teunissen 
024 3231077


Iconostase: Hans Reintjes: 0049 28239756802 
coördinatior opbouw iconostase 


Liturgievieringen: 


elke 2e zaterdag van de maand om 19.00 uur in het 
Titus Brandsma Gedachteniskerk, Nijmegen. 
Uitgezonderd in juli en augustus.


celebrant: Ton Sip; diaken: Jo Gerrits; lector/
koster: Marianne Bos; lector: Loek Bruns; 
collectant: Ans Gerrits	 


 www.nijmeegsbyzantijnskoor.nl


Lidmaatschap NBK 2019 - 2020 

Welkom bij het Nijmeegs Byzantijns Koor 

Welkom bij het Nijmeegs Byzantijns koor (NBK). Dit 
koor is een van de drie Byzantijnse Koren in Neder 
-land die de Katholieke Vereniging van Oecumene en 
Byzantijns Koren, KVOBK ondersteunen bij de 
verzorging van liturgische vieringen volgens de 
Slavisch Byzantijnse ritus vanuit de katholiek kerk 
-gemeenschap. Met als doel ons begrip van de 
oosterse ritus te vergroten en zo de contacten tussen 
de oosterse en westerse christenen te bevorderen en 
te verbeteren. De andere twee koren zijn het UBK en 
het TBK (Utrechts en Tilburgs Byzantijns Koor). 


Wat is het NBK 

Het NBK is een vierstemmig gemengd koor, opgericht 
in 1972. In de loop der jaren is het uitgegroeid tot een 
middelgroot koor met een eigen klank en stijl. Het is 
dienstbaar aan de Liturgie en opereert in een geest 
van saamhorigheid. De leden zijn van verschillende 
gezindten.


Het NBK stond vanaf 1977 onder leiding van Carlo 
Lemmens. Onder zijn leiding heeft het koor een breed 
repertoire opgebouwd uit de vaste en wisselende
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gezangen van de Slavisch-Byzantijnse muziek, van 
bekende en minder bekende componisten. 


Vanaf  2011 staat het koor onder leiding van de in St 
Petersburg geboren Svetlana van Wielink.


Het NBK is een zelfstandig liturgisch koor, dat wil 
zeggen dat ons zingen binnen de Liturgie wordt 
bepaald door de liturgische kalender en door wat 
liturgisch toelaatbaar en wenselijk is. Van de nieuwe 
leden wordt verwacht dat zij beschikken over een 
goede zangstem en zo mogelijk koorervaring 
hebben. Belangrijk is ook dat zij zich thuis kunnen 
gaan voelen in de spiritualiteit van de Slavisch-
Byzantijns ritus.


Bij het NBK zijn enkele vrijwillige functionarissen 
aangesloten die niet meezingen. Zij horen op een 
andere zinvolle wijze bij de koorgemeenschap. Zij 
zetten zich in als acoliet, diaken, koster, lector, 
collectant of verkoper van tekstboekjes en helpen bij 
de op- en afbouw van de Iconostase. 


Introductie van aspirantleden 

Aanmelding gebeurt in principe bij de voorzitter. 
Deze stelt je voor aan de dirigent en de andere 
bestuursleden en de koorleden. De contactpersoon 
aspirant koorleden Lia Wannet* (bestuurslid) maakt je 
wegwijs binnen het koor. *zie bestuurslid


Tijdens de eerste repetities doe je zoveel mogelijk 
mee met de litanieën en de langzaam gezongen 
gedeelten. Voor de rest is het raadzaam eerst te 
luisteren en de teksten mee uit te spreken. De eerste 
liturgieviering maak je mee  in de kerk, dus nog niet 
in het koor, tenzij de dirigent anders oordeelt. Na 3 
repetities doet de dirigent een stemtest om onder- 
meer te bepalen welke stemgroep het beste bij je 
past. N.a.v. hiervan kan het aspirant-lidmaatschap 
worden omgezet in een gewoon lidmaatschap. Het 
lidmaatschap gaat in afhankelijk van de stemtest.


Voorwaarden voor het lidmaatschap 

Ieder koorlid is mede verantwoordelijk voor een 
goede gang van zaken binnen de koor gemeenschap. 
Daarom gaan wij ervan uit dat je zoveel mogelijk bij 
alle repetities en liturgievieringen aanwezig bent. Als 
je toch onverhoopt een repetitie of viering moet 
verzuimen geef dit dan tijdig door aan je contact-
persoon (C.P.) binnen je stemgroep (telefoonnummers 
staan achterop deze folder)..  Na het verzuimen van 
twee repetities voorafgaande aan de liturgieviering 
kan tijdens de viering niet meegezongen worden, 
tenzij de dirigent anders besluit. Opgezegd kan 
worden per half jaar en wel per 1 juli of 1 januari.


Contributie 

De koorleden betalen een jaarlijkse contributie. Die is 
inclusief koffie en thee in de pauze van de repetities 
en na de vieringen. Lidmaatschap loopt van januari 
tot en met december. 


Een nieuw koorlid betaalt vanaf de volle maand ná 
de stemtest die afgenomen wordt door de dirigent. 
De betaling geschiedt per bank.  


Muziekmap  

Als aspirantlid ontvang je een muziekmap met 
partituren voor de komende liturgie. De muziek-
bestanden en partituren zijn eigendom van het NBK 
en mogen niet voor derden worden gekopieerd. 
Wanneer je het koor verlaat dien je alle muziek-
bestanden te wissen en de partituren weer in te 
leveren. 


Repetities 

De dirigent is expliciet de artistieke leider en derhalve 
het enige aanspreekpunt tijdens de repetities en 
vieringen. 


Het is handig  tijdens de repetities een potlood bij je 
te hebben voor het maken van aantekeningen. 
Vanzelfsprekend wordt van je verwacht dat je je 
muziekmap in orde hebt. Ervaring leert dat het enige 
oefening vereist. Stemgroepgenoten helpen je er 
graag bij. Over de opbouw van de map en de vereiste 
muziek word je op de hoogte gehouden door je C.P. 
Gewoonlijk doet de dirigent tijdens de repetitie 
mededelingen over de muziek die de volgende keer 
dient te worden mee gebracht. De wekelijkse 
mededelingen, per email, informeren je hierover. Het 
is wenselijk de muziek vooraf thuis door te nemen, 
zeker als je niet teveel ervaring hebt met het zingen 
vanaf bladmuziek. Met behulp van het programma 
“Capella” wordt er thuis geoefend. In de vakantie 
(vanaf de laatste liturgie in juni tot medio augustus) 
wordt er niet gerepeteerd.


Liturgievieringen 

De  liturgievieringen zijn op elke tweede zaterdag van 
de maand, uitgezonderd in de vakantieperiode. Je 
wordt verzocht uiterlijk om 18.30 uur in de kerk te zijn 
om “in te zingen”. De parkeerplaats naast de kerk is 
ten dele beschikbaar voor ons koor. 


Suggestie: in de ondergrondse parkeer garage op de 
van Schaeck Mathonsingel is voldoende plaats vrij en 
het tarief hiervoor is sterk gereduceerd vanaf 18.00 
uur (0.50 eurocent per uur)


Na afloop van de maandelijkse vieringen is er een 
gezellige samenkomst met de bezoekers van de 
viering, waarbij koffie en thee kan worden gedronken.



