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Nieuwsbrief 
Naast onze periodieke uitgave ‘Koorgeleide’ en naast de informatie 
die u ontvangt via het Infobulletin van het Bisdom Roermond, 
willen we als bestuur van de SGV graag maandelijks langs deze weg 
een Nieuwsbrief uitgeven met de meest actuele informatie over 
onze en andere activiteiten en ontwikkelingen op het vlak van 
kerkmuziek in Limburg. 

 

Koorgeleide 
De laatste uitgave van ‘Koorgeleide’ verscheen in maart/april 2014. 
U kunt het blad hier vinden. Ook oudere nummers en de nieuwe 
edities zijn daar te vinden. 
 

Weer twee nieuwe studiemappen 
 

   
 
Sinds enkele jaren mag de Werkgroep Liturgische Muziek jaarlijks 
een tweetal studiemappen ten doop houden en in de diverse 
dekenaten presenteren. Het gaat om mooi verzorgde boekwerken 
met een uitgebreide inleiding op de liturgische tijd of de specifieke 
viering die behandeld wordt. De studiemappen zijn voorzien van 
heel wat bruikbaar zangmateriaal voor de doorsnee kerkkoren in 
ons bisdom. Na In Paradisum (uitvaart) & Ad te levavi (Advent) in 
2012, Cibavit eos (Witte Donderdag & Sacramentsdag) & Veni 
Creator Spiritus (Hemelvaart & Pinksteren) in 2013, zijn dit jaar Ecce 
lignum (Goede Vrijdag & H. Hart) & Lumen Christi (Paaswake) aan 
de beurt. De bundels zijn inmiddels klaar en worden op de volgende 
data en plaatsen gepresenteerd (doorgaans telkens om 14.00 uur): 
   Koorkringen Susteren & Echt:  

5 april Susteren in ‘t Stift te Susteren 
   Koorkring Weert:  

3 mei in De Roos, ruimte 3, Beekstraat 29 te Weert 
   Koorkringen Thorn & Heythuysen:  

31 mei parochiecentrum Haelen, Kerkplein 12 in Haelen 
   Dekenaat Schinnen:  

10 mei in Pastoor van Arskerk te Geleen 

   Dekenaat Gulpen:  
14 juni in parochiezaal St. Petrusparochie in Gulpen 

   Dekenaat Sittard:  
3 mei repetitielokaal Petruskoor, Kloosterplein 3 te Sittard 

   Koorkring Weert: 
 14 juni Jeugdhuis Maagdenbergweg 27 te Venlo 
   Dekenaten Heerlen & Kerkrade: 
 22 juni Juphuis Schandelerstraat 81 Heerlen (19.00 - 21.00)  
  

Agenda 2014 
Dag van de Kerkmuziek Limburg op 12 oktober te Weert info volgt 
Sommerkurse Gregorianik van 20-27 juli te Essen info hier 
Gregoriaans festival op 14-15 juni te Ravenstein info hier 
Studiedag priesters op 15 september te Roermond info volgt 
Studiedag cantores op 18 oktober te Roermond info volgt 
 

Passieconcert Rimburg 6 april 
Op 6 april is er om 19.00 uur een Passieconcert 
te Rimburg (parochiekerk), door de  
Zangverening Eendracht.  "Via Crucis" van  
Franz Liszt en de "Messa da requiem" van  
Lorenzo Perosi staan op het programma.  
 

              Passie concert Rolduc link 

 
 

Passieconcert Wahlwiller 12 april 
Op zaterdag 12 april verzorgen Vocaal Ensemble Donna Voce en de 
Schola Cantorum gezamenlijk een Passieconcert in de H. 
Cunibertuskerk van Wahlwiller, om 19.00 uur. Voor dit concert 
geldt dat men zich moet aanmelden vanwege het beperkt aantal 
plaatsen. Via dit e-mailadres of bij Sonja Knubben (043-4512221). 
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Gezongen Passieverhaal Waubach 13 april 
Op Palmzondag horen we het Passieverhaal voorlezen in de liturgie. 
’s Middags is 15.00 uur is de gezongen Johannespassie te 
beluisteren in de kerk van Waubach (Kerkstraat te Landgraaf). De 
passie wordt gezongen door Patrick Heckmanns, Frans Gommers en 
pastoor Ed Smeets. Het passieverhaal wordt omgeven met enkele 
gregoriaanse gezangen. info hier 
 

Passieconcert Silhouet 13 april 
Het Vocaal Ensemble Silhouet o.l.v. Hans Heykers geeft een 
Passieconcert op 13 april a.s. om 15.00 uur in de Caroluskapel te 
Roermond en op 18 april om 20.00 uur in de St. Lambertuskerk te 
Helmond. Entree 13 april: vrije gave. Entree 18 april: € 10,--. 
 

Matthaüspassion Heerlen 13 april 
De Heerlense Oratoriumvereniging o.l.v. Emmanuël Pleijers voert 
op 13 april a.s. om 15.00 uur in het Parkstad Theater te Heerlen de 
Matthaüs Passion  van J.S. Bach uit. Entree € 35,--. 
 

    Gregoriaans Passieconcert 13 april Asten link 

 
 

 
 

Requiem Bob Chilcott 6 april 
Het Requiem van  Bob Chilcott wordt binnenkort een aantal keren 
uitgevoerd o.l.v. Steven van Kempen, o.a. in Nieuwenhagerheide-
Landgraaf (6 april om 19.30 uur) en Voerendaal (6 april om 15 uur). 

 
                     Jubileum Rob Waltmans 

 

Op 1 april 1964 Werd Rob Waltmans organist van de basiliek in 
Meerssen. Dit vijftigjarig jubileum wordt op zondag 27 april gevierd 
met een feestelijke eucharistieviering en een receptie. Langs deze 
weg feliciteren we de jubilaris van ganser harte en zeggen we hem 
namens de SGV veel dank voor trouwe dienst en alle inspiratie in al 
die jaren! We wensen hem en zijn gezin graag Gods zegen! 
 

Koorjubileum: Kessel-Eik 

Het gemend kerkkoor van  de Parochie Kessel-Eik  werd in 1968  
opgericht als dameszangkoor. Al spoedig ging het samen met het al 
bestaande herenkoor. En vanaf die tijd  hebben ze gezamenlijk alle 
hoogtijdagen en zondagen, alsook rouw- en trouwdiensten 
verzorgd binnen parochie en kerk . Het nu 45-jarige koor is een 
hechte club geworden die samen lief en leed met elkaar deelt. 
Proficiat! 
 

Kerkmuzikale links: Centrum voor koorzang 

Graag willen we elke Nieuwsbrief een link opnemen van een van 
onze ‘partners-in-kerkmuziek’. Hier de site van Annie Jansen, dan 
wel van het Centrum voor Koorzang te Maastricht. 
 
 

      Aanleveren                                            Aanmelden 
       informatie                                       voor  
        volgende                                       deze 
      nieuwsbrief                                           nieuwsbrief                                        

            kan hier…                                                             kan hier… 
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