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Kerstmis in coronatijd 

Voor de derde maal in dit coronajaar geeft de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) 
een compositie uit. 

Bij gelegenheid van de meimaand verscheen een compositie van de Maria-antifoon 
Sub tuum praesidium

 

Met het naderen van het Kerstfeest 2020 brengen wij opnieuw een compositie uit. 
Ditmaal een tweeluik voor Kerstmis en het feest van de Openbaring des Heren 
(Driekoningen). Twee hymnes, uit het getijdenboek en uit de rijke traditie van de Kerk, 
zijn getoonzet.  

Opnieuw heeft het bestuur van de KISG Frans Bullens gevraagd om beide composities 
voor zijn rekening te nemen. Het stemt ons dankbaar dat hij hieraan gehoor heeft 
gegeven.  
Naast zijn mooie toonzettingen van de genoemde Maria-antifoon en de Mis, nu een 
tweeluik van zijn muzikale hand. We zijn kerkmusicus Frans Bullens dank verschuldigd 
voor deze nieuwe composities. 

Als bestuur van de KISG hopen wij dat deze gezangen voor Kerstmis en Driekoningen 
een bijdrage mogen leveren aan de vieringen in de komende kerstperiode.  
Deze nieuwe gezangen zijn goed bruikbaar voor koorzang in zowel vier- drie- en 
tweestemmige bezetting. 

We spreken de wens uit dat de nieuwe composities dienstbaar zijn aan de liturgie in deze 
coronatijd. Het spreekt voor zich dat alle in dit jaar uitgegeven composities niet beperkt 
zijn tot gebruik in dit coronajaar.  
Ze vormen, tot in lengte van jaren, een waardevolle verrijking van het liturgisch 
repertoire voor de kerkkoren in ons bisdom en voor de koren in het Nederlandse 
taalgebied. 

Mede namens het bestuur van de KISG wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een 
gezegend en muzikaal 2021 toe. 

Venite Adoremus! 

 

Plebaan Vincent Blom        
Voorzitter KISG                                                                                                                                                 
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Frans Bullens  
 
Frans Bullens (Veghel, 1954) studeerde orgel 
bij Maurice Pirenne op het Brabants 
Conservatorium (einddiploma in 1978) en 
elektronische toetsen-lichte muziek op 
hetzelfde instituut (einddiploma in 1996). 
 
Van 1970 tot 1980 was Frans verbonden aan 
de St. Lambertuskerk in Veghel als organist. 
Hij was in zijn werkzame leven als docent 
orgel, keyboards, piano en koorvorming 
verbonden aan de stichting Het KunstPodium 
 Dongen, Gilze & Rijen en de stichting 

H 19-kunstzinnige vorming te Oosterhout. 
 
Momenteel is Frans Bullens nog werkzaam als 
koorleider-organist in de Parochie van Dongen 
en als zodanig verbonden aan de St. 
Laurentiuskerk, waar hij naast het orgelspelen 
ook dirigent is van het Gemengd koor 
St. Laurentius, het Jeugd- en kinderkoor van 
de parochie en het Gregoriaans Koor.  

Ook is hij koorleider aan de Basiliek van St. Jan te Oosterhout en in de parochie St. 
Elisabeth in Raamsdonk en Raamsdonksveer. 
 
Hij is bestuurslid van de Ned. St. Gregorius Vereniging van het bisdom Breda en adviseur 
van de Stichting Ludens en de Stichting Mattheus-Passie, beiden in Oosterhout.   
Bij gelegenheid is Frans Bullens ook concerterend organist, componist en bewerker van 
veel instrumentale en vocale (kerk-)muziek. 
 
Veel van zijn antwoordpsalmen worden gepubliceerd in de zondagsmissaaltjes van Gooi & 

vier antwoordpsalmen voor de Vormselliturgie.  
 
Voor de orde der Montfortanen componeerde hij een tweetal series Cantieken van 
Montfort in een vertaling van A. Govaart welke beide op cd verschenen. Ook 
componeerde hij 6 liederen voor de bundel Franciscaanse Gezangen welke in 2019 
gepubliceerd werd. 
 
Een overzicht van alle werken van Frans Bullens kun u vinden op: 
https://docplayer.nl/27810297-Vocale-muziek-efbe-music-a-missen.html. 
 
Frans Bullens heeft voor de KISG de navolgende composities gemaakt: 

- Overstroom ons met uw vrede , gecomponeerd ter gelegenheid van de 90e 
verjaardag van de basiliek-verheffing van de St-Janskathedraal in 
s-Hertogenbosch; 

- Sub tuum praesidium ; een lied voor in de meimaand; 
- Missa In tempore angustiae , voor een stem (alt of bas) en orgel, speciaal 

geschikt voor een cantor. 
Deze composities zijn te verkrijgen via het Bisdom s-Hertogenbosch. 
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 Nederlandse en Latijnse miscomposities 
Efbe music  Gaarde 90 5103 ED Dongen  tel: 0162 321604  email:f.bullens@hetnet.nl 

 
 
 
A1 Messe brève nr. 7 (aux chapelles)     Ch. Gounod 
 voor 2 soli, 4st. gem. koor en orgel. 
 De orgelbegeleiding is door Fr. Bullens bewerkt voor 
 fluit, 2 klarinetten, fagot, bugel, hoorn, trombone, 
 contrabas, pauken en orgel 
  
A2 Missa in F         Fr. Bullens 
 voor 4st. gem. koor en soli 
 fluit, 2 klarinetten, fagot, bugel, hoorn, trombone, 
 contrabas, harp en orgel 
  
A3 Missa Brevis in G       Fr. Adriano 
 voor 4st. (3st.) gem. koor, strijkers (vio1/2, cl) en orgel (A3-1) of: 
 1 fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot en orgel (A3-2) 
  
A4 Mis nr. 2 in G (transpositie naar F gr. t.)    Fr. Schubert 
 voor 3 soli, 4st. gem.koor en strijkers 
 De strijkorkestbegeleiding is door Fr. Bullens bewerkt voor 
 1 fluit, 2 klarinetten, (of viool en klarinet) fagot (cello),  

contrabas (ad lib.) en orgel 
  
A5 Missa brevis et solemnis in C  KV 259 (orgelsolomis)   W. A. Mozart 
 voor 4 soli, 4st. gem.koor, strijkers, 2 trompetten, pauken 

en orgel. De orkestbegeleiding is door Fr. Bullens omgewerkt 
voor 2 fluiten, 2 klarinetten, fagot, 2 trompetten, contrabas, 
pauken en orgel 

  
A6 St. Laurentiusmis       Fr. Bullens 
 Nederlands ordinarium 
 voor 4st. gem. koor, samenzang en orgel. 
 Ook zetting voor blaasorkest: fluit, 2 klarinetten, fagot,  

bugel, hoorn en twee trombones. 
  
A7 Mis van de H. Geest       Fr. Bullens 
 Nederlands ordinarium 
 Voor 3st. gem.koor (S-A-Br), samenzang, piano 
 en viool (klarinet). Ook in versie met orgelbegeleiding  
 NB: deze compositie is uitsluitend verkrijgbaar via  
       de uitgave van het bisdom  Breda 
 
A9 St. Amandusmis       Adr. J. Johannsen 
 Voor 4st. gem. koor (S-A-T-B), fluit, klarinet, trompet, 
 fagot, piano en orgel. (A9-1) 

Ook verschenen met alleen piano- en orgelbegeleiding. (A9-2) 
Ook  verschenen voor 3st. gem. koor (S-A-Br.) (A9-3) 

 
A10 Messe in C    A. Bruckner /  
 Voor 4st. gem. koor (SATB) en orgel  ook met blazers:  J. Messner 
 fluit, 2 klarinetten, fagot en hoorn 
 
A11 In Assumptione     Jan. A. Franscinski 
 voor koor en orgel. Verschenen in 4 versies die met elkaar 
 gebruikt kunnen worden: voor twee ongelijke stemmen (A11-1), 
 voor SABr. (A11-2), voor SATB (A11-3) en voor SA (A11-4) 
 
A12 Missa in hon. Sti. Quirini      Fr. Bullens 
 voor 4st. gem. koor (SATB) en orgel 
 
A13      Fr. Bullens 
 voor één (midden-) stem en orgel 
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