JAARVERSLAG 2017
van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond

Vastgesteld in de bestuursvergadering op 26 maart 2018 en vervolgens in de Algemene Vergadering
op 09 april 2018.

1. Bestuur.
1.1. Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering werd in 2017 gevormd door de bisschoppelijk vicaris voor liturgie en
kerkmuziek, de H.E.H. drs. E. Smeets, M. van Helvert-Willeme, secretaris, G. Moonen RC,
penningmeester, mevr. A. Jansen, dhr. J.P. Steijvers, dhr. C. Tonnaer, dhr. A. Voesten, dhr. D. Jansen,
dhr. A . Kerkhof, dhr. W. Leenen, en dhr. J. Vanhommerig. Mevrouw I. Janssen-Widdershoven was
wegens privéomstandigheden slechts enkele maanden lid van de AV.
In 2017 vergaderde de Algemene Vergadering 4 maal, op 9 januari, 3 april, 12 juni en 9 oktober.
Aansluitend aan de vergadering van 9 januari werd voor de genodigden de nieuwjaarsreceptie
gehouden. De vergaderingen werden genotuleerd door mevr. M. Verstappen.
1.2. Het bestuur.
Het bestuur werd in 2017 gevormd door vicaris drs. E. Smeets, M. van Helvert-Willeme, secretaris en
drs. G. Moonen RC, penningmeester, mevrouw A. Jansen, adviseur en de heer A. Voesten, adviseur.
Het bestuur vergaderde 6 maal, naast de vergaderingen samen met de Algemene Vergadering, op 13
februari, 27 maart, 15 mei, 24 juli, 25 september en 20 november.
Naast de incidentele contacten met de dekenale koorkringen vond op 7 juni en 29 november een
vergadering plaats van de Algemene Vergadering met de besturen van de dekenale koorkringen.

2. Secretariaat en documentatiecentrum.
2.1. Secretariaat.
Het secretariaat maakte voor de huisvesting weer dankbaar gebruik van de door het bisdom
beschikbaar gestelde locatie in een van de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 te
Roermond. In dit gebouw bevindt zich ook het documentatiecentrum van de SGV-Roermond. Het
secretariaat en het documentatiecentrum zijn wekelijks te bezoeken, cq. telefonisch te bereiken op
maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, en op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur.
De werkzaamheden op het secretariaat worden, onder verantwoordelijkheid van het bestuur,
verricht door de secretaris en andere vrijwillige medewerkers: de heer J. Sijstermans, mevr. D.
Houbiers, dhr. A. van Hout, dhr. drs. J. Steenbrink en mevr. L. Steenbrink, dhr. P. Peeters en mevr. M.
Verstappen. Vaste secretariaatsmedewerker in 2017 was dhr. F. Dupont die, in combinatie met
werkzaamheden voor de Dienst Liturgie en Kerkmuziek, een full-time functie vervulde.
2.2. Secretariaatsactiviteiten.
In 2017 kwamen op het secretariaat de poststukken binnen en werden, buiten de grote partijen
bulkpost, vele poststukken verzonden. Daarnaast geschiedt steeds meer correspondentie per e-mail.
Tevens vond onder aansturing van het secretariaat de verzending plaats van vier edities van
Koorgeleide, het wervingsmateriaal voor cursussen, workshops, studiedagen en uitnodigingen
hiervoor.
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2.3. Onderscheidingen.
In 2017 werden de volgende onderscheidingen verleend:
19 eretekenen in brons,
90 eretekenen in zilver,
81 eretekenen in goud,
0 eretekenen voor bijzonder verdiensten,
0 bronzen penningen,
58 insignes voor 50 jaar,
4 insignes voor 55 jaar,
17 insignes voor 60 jaar,
18 erediploma’s (met kaars).
Daarnaast werd in de groeiende vraag naar uitingen van waardering en onderscheiding bij grotere
jubilea dan 60 jaar, of bij bijzondere gelegenheden, voorzien door het verzenden van persoonlijke
felicitatiebrieven door de vicaris namens bisdom en SGV.
2.4. Documentatiecentrum.
Binnen het secretariaat is tevens het documentatiecentrum gevestigd. Het centrum beschikt over
een schat aan vocale en instrumentale muziekliteratuur, waaronder ca. 5000 titels van één- en
meerstemmige gezangen in diverse talen, met of zonder begeleiding, en daarnaast nog over veel
meerstemmige klassieke en moderne missen. Ook beschikt het documentatiecentrum over
thematische documentatie met veelal nieuwe composities. De partituren werden door
belangstellende pastores, dirigenten en organisten met enige regelmaat geraadpleegd en bewezen
goede diensten bij het zoeken naar mogelijkheden om te komen tot repertoirevernieuwing. De heer
J. Steenbrink stond na een gemaakte afspraak belangstellenden graag met raad en daad bij.
Een inventarisatie van de collectie werd in 2017 online geplaatst.

3. Financiën.
3.1. Bisdom.
Het bisdom stelt de locatie en de daaraan verbonden faciliteiten in een van haar gebouwen om niet
ter beschikking.
3.2 VNK-Limburg
VNK-Limburg subsidieert jaarlijks meerdere projecten van de SGV.
3.3. Caeciliadrieklank.
In 2017 werd weer een beroep gedaan op de kerkbesturen, kloosters en congregaties voor deelname
aan de actie Caeciliadrieklank ter ondersteuning van de activiteiten en werkzaamheden van de
diocesane SGV. Het in stand houden van een ondersteunende organisatie voor de koren en de
kerkmusici (secretariaat, documentatiecentrum, communicatiemiddelen, studiedagen, cursuswerk)
vraagt aanzienlijke financiële offers. Een financiële bijdrage van parochies, kloosters en congreaties is
daarvoor onontbeerlijk. De richtlijn voor de actie Caeciliadrieklank is een bijdrage van € 3,-- per
koorzanger.
Opmerking.
De SGV voorziet in financiën door bovengenoemde drie elementen, naast de opbrengsten van de
uitgereikte onderscheidingen. Voor alle vier geldt dat het bestuur zich zorgen maakt over de
continuering ervan in de nabije toekomst. Door het onderhouden van goede contacten poogt het
bestuur de toegezegde bedragen daadwerkelijk te verkrijgen (ad. 1 en 2). Het bestuur toont zich
verheugd over het feit dat met name de gevraagde bijdragen vanuit de Caeciliadrieklank op pijl
blijven of zelfs iets groeien, hetgeen gezien wordt als waardering vanuit het werkveld.
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4. Relaties en communicatie.
4.1. Intern.
4.1.1. Bisdom.
De voorzitter onderhield de contacten met de bisschop en de staf van het bisdom. Ook met de
andere diensten van het bisdom was er veelvuldig contact.
4.1.2. Dienst Liturgie en Kerkmuziek.
De voorzitter is ambtshalve ook verantwoordelijk voor de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het
bisdom.
4.1.3. Dienst Pers en Communicatie.
Met de dienst Pers en Communicatie werd door het bestuur veelvuldig contact onderhouden. Van
het Infobulletin van het bisdom en later Clavis werd dankbaar gebruik gemaakt voor het maandelijks
publiceren van de SGV-activiteiten. De goede contacten met de Dienst worden door het bestuur zeer
gewaardeerd, ook m.b.t. het vele drukwerk dat door de Dienst voor de SGV verzorgd wordt.
4.2. Extern.
4.2.1. Parochies in het bisdom Roermond.
Op verzoek werd vanuit het secretariaat of het bestuur op kerkmuzikaal gebied ondersteuning
verleend aan kerk- en koorbesturen, koordirigenten, organisten en cantores.
4.2.2. VNK-Limburg.
Met de Stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (voorheen: Verenigde Nederlandse
Korenorganisaties Limburg - VNK-L), waarmee de SGV een samenwerkingsverband vormt, werd een
hecht contact onderhouden. De SGV is veruit de grootste ‘korenbond’ in Limburg. De voorzitter heeft
zitting in het bestuur. Ook dit jaar mochten we van de VNK-L belangrijke financiële steun ontvangen
voor verschillende projecten.
4.2.3. Koorgeleide.
In 2017 verscheen het verenigingsblad Koorgeleide voor vier maal, in april (nr. 16), in juni (nr. 17), in
oktober (nr. 18) en in december (nr.19). De redactie bestond uit dhr. A. Voesten, hoofdredacteur,
vicaris E. Smeets, redacteur en mevr. M. Verstappen, redactiemedewerkster.
4.2.4. Website SGV-Roermond.
De website www.sgv-roermond.nl werd beheerd door de webmaster, aangestuurd door het bestuur.
4.2.5. Digitale Nieuwsbrief.
De Digitale Nieuwsbrief bevat de meest actuele informatie op het gebied van de kerkmuziek in
Limburg alsook informatie over de koren en kerkmuzikale activiteiten. De Nieuwsbrief die thans
wordt verspreid aan 1200 abonnees, wordt inhoudelijk beheerd door de voorzitter.

5. Activiteiten.
5.1. Scholingsactiviteiten, cursussen en studiedagen.
5.1.1. Studiedagen Werkgroep Musica Gregoriana.
Musica Gregoriana organiseert jaarlijks een voorjaars- en najaarsstudiedag. De voorjaarsstudiedag
kwam wegens gebrek aan belangstelling te vervallen. N.a.v. deze vervallen studiedag is een enquête
gehouden onder de aangeschrevenen. Het lijkt voor de meesten een eenmalige afmelding te zijn;
men vraagt echter ook om de nadruk in de toekomst meer te leggen op zang dan op theorie. De
najaarsstudiedag vond plaats op 18 november te Vaals.
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5.1.2. Workshop ouder wordende stem door de heer Harrie Spronken.
Op verzoek van de AV werd in 2017 aandacht gevraagd voor de problematiek van de ouder
wordende stem. Harrie Spronken gaf een aantal workshops, op 4 & 11 maart te Susteren, 25 maart
te Maastricht, 22 april te Leunen en vanwege overweldigende belangstelling ook op 7 oktober te
Roermond. Het aantal aanmeldingen was groter dan het aantal beschikbare plaatsen.
5.1.3. Modules kerkmuziek.
Om musici zonder aantekening kerkmuziek en andere geïnteresseerden vertrouwd te maken met
katholieke eredienst werd een module ‘liturgie’ aangeboden. Een viertal deelnemers volgden deze
cursus. Aan hen werd een deelnamebewijs overhandigd.
5.1.4. Workshop—Masterclass Samenspel blaasinstrument (solist) en kerkorgel
Voor solisten die bij gelegenheid in kerkdiensten spelen werd op 7 oktober te Neer een workshop
gehouden over samen musiceren met het kerkorgel. Repertoirekeuze, uitvoeringstechniek,
stemmingen en transpositie kregen aandacht. Jean-Pierre Steijvers en Ad Voesten leidden de
workshop. Er namen een drietal cursisten deel, met medewerking en demonstratie van een piccolo
trompettist.
5.1.5. ‘Dirigentenborrel’
Om goede contacten te onderhouden met de voor de kerkmuziek belangrijke koordirigenten werd in
2017 voor het eerst een ‘Dirigentenborrel’ georganiseerd. Als vervolg op de workshops voor de
ouder wordende stem hield Harrie Spronken een didactische/praktische voordracht, gericht op de
dirigenten. Na een discussieronde (in kleine groepjes) over allerlei onderwerpen binnen het
spectrum van de kerkmuziek werd de dag zingend afgesloten o.l.v. Annie Jansen. De SGV kijkt
dankbaar terug op dit geslaagde initiatief dat voor herhaling vatbaar is. De dag vond plaats op
zaterdag 1 juli 2017 van 13 tot 16 uur in CC Don Bosco te Heel.
5.2 Dag van de Kerkmuziek.
Op zondag 8 oktober vond in samenwerking met VNK-Limburg de vijfde Dag van de Kerkmuziek
plaats. Hoofdmoot van het programma waren de presentaties van twee studiemappen: psalmen van
Ad Voesten en koorwerken van Jan Seevens, samengesteld door de SGV. Kamerkoor “Contrast o.l.v.
Ad Voesten en Capella sine Nomine o.l.v. Jo Louppen presenteerden de werken. De dag werd
beëindigd met een gezongen slotviering de in de kathedraal. Deze stond in het teken van het
afscheid van mgr. F. Wiertz. Er werd een lied ten afscheid gezongen, speciaal geschreven en
gecomponeerd door de heer Ad Voesten op verzoek van de SGV.

5.3 Overige activiteiten
5.3.1. Voordracht Jos Bielen
Kinderen & Kerkmuziek. Hoe moet dat nu? Was de titel van een inspirerende voordracht door Jos
Bielen op 13 juni 2017 te Susteren.
5.3.2. Voordracht Probus Limburg
Op uitnodiging hield de voorzitter een voordracht over gregoriaans bij een tweetal Probusclubs in
Limburg (Sweikhuizen en Maastricht).
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5.3.3. KIA’s en andere regionale bijeenkomsten.
Door de verschillend koorkringen werden KIA’s gehouden door heel Limburg.
Ten einde het niveau en de inhoud van de KIA’s op het gewenste peil te houden, heeft de SGV in
2017 opnieuw een aantal criteria besproken en lijnen uitgezet waaraan de korenbijeenkomsten
moeten voldoen willen ze onder de vlag van de SGV vallen.
6. Besluit.
Dit verslag wordt afgesloten met een oprecht woord van dank aan allen die in 2017 op enigerlei wijze
hebben bijgedragen aan de beoefening van de kerkmuziek en aan het bevorderen van de kwaliteit
van de kerkmuziek in ons bisdom. Een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers, kerkmusici en
koorzangers die in de parochie regelmatig en vaak belangeloos hun medewerking verlenen. Tevens is
een welgemeend woord van dank op zijn plaats aan de medewerkers op het secretariaat die geheel
vrijwillig en pro Deo hun werk verrichten en op wie nimmer tevergeefs een beroep werd gedaan.

Het bestuur van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond,
Drs. E. Smeets,
bisschoppelijk vicaris voor liturgie en kerkmuziek,
tevens voorzitter van de Sint-Gregoriusvereniging
in het bisdom Roermond.

M. van Helvert-Willeme,
secretaris van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom
Roermond
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