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Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond 

www.sgv-roermond.nl Swalmerstraat 100 6041 CZ Roermond  0475-386725 e-mail: sgv@bisdom-roermond.nl 

Klik hier voor de site van de Heiligdomsvaart!                                          Hier vindt u het volledige programma. 

 
Nieuwsbrief 
Naast onze periodieke uitgave ‘Koorgeleide’ 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. Gelieve deze  
nieuwsbrief door te sturen naar eenieder van wie  
u denkt dat deze informatie interessant kan zijn!  
Aanmelden kan hier. De laatste ‘Koorgeleide’  
verscheen in juni 2014. U kunt het blad hier vinden.  
 

Repertoire-dag Kinderkoor 27 september Roermond 
... voor Kinderkoordirigenten en belangstellenden, rondom  
Sint Maarten, Advent, Kerstmis en Drie Koningen. Zie hier de flyer. 
 

Vervolgcursus gregoriaans Weert nov-dec 2014 
Net als vorig jaar in Houthem wil de SGV  
graag een vervolg geven aan de basiscursus  
gregoriaans zoals die begin dit jaar gegeven  
is in het RICK in Weert. Hier vindt u  
alle informatie. De vervolgcursus is niet alleen  
bedoeld voor de deelnemers aan de basis- 
cursus, maar staat open voor eenieder die  
enigszins vertrouwd is met gregoriaans. 
 

Studiedag voor priesters 15 september 
Om de priesters – als celebranten in de liturgie en vaak als pastoor 
(mede) verantwoordelijk voor de liturgische praktijk – de kans te 
geven de studiemappen van de SGV van meer nabij te leren 
kennen, wordt er een studiedag rond deze uitgaven georganiseerd. 
Alle priesters zijn er welkom. Voor de jonge priesters geldt deze dag 
als onderdeel van de navorming. De studiedag wordt verzorgd door 
de Werkgroep Liturgische Muziek (Ad Voesten en past. Ed Smeets). 
Er zal veel tijd ingeruimd worden voor zang en stemgebruik. De 
flyer die toegestuurd wordt is hier digitaal te vinden. 

Priester-componist Bernard Pothast voor even 
terug op Rolduc - Concert ‘Grab und Auferstehung’ 

 
 

2e Dag voor de Kerkmuziek Weert 12 oktober a.s. 

Inmiddels is het programma rond voor de 2e Dag van de 
Kerkmuziek. Qua opzet zal de dag hetzelfde zijn als vorig jaar: 
ontmoeting, workshops en ter afsluiting een feestelijke samenzang 
in de St.-Martinuskerk te Weert. Hier vindt u de flyer. We zien uw 
aanmelding graag tegemoet. Eenieder is welkom!  
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Laatste presentaties  
      studiemappen 2014  
  Horst-Helden  
          6 september van 14.00–16.00 uur 
          Kapel van de Lazaristen  
          (Kerkstraat Panningen) 
  Maastricht 
          27 september van 14.30 - 16.30 uur 
          Sint Annazaal (achter Annakerk), Via Regia 100   
 

Hoogmis kathedraal gezongen door jubilerende 
Wardschola & Choeur Grégorien Parijs 21 september  
Tijdens de hoogmis om 11.30 uur zullen de Schola Cantorum van 
het Ward- Instituut o.l.v. Cyriel Tonnaer en het beroemde Choeur 
Grégorien (femmes) uit Parijs o.l.v. Olga Roudakova de vaste en 
wisselende gezangen voor de 25e zondag door het jaar verzorgen. 
De Ward-Schola viert dit jaar haar 50-jarig bestaan en wil deze 
hoogmis in de kathedraal graag tot een hoogtepunt uit haar 
bestaan maken, tenslotte is Roermond de stad waar het Ward-
Instituut jarenlang gevestigd was. Daags ervoor zingen de beide 
koren samen om 17.15 uur in het kader van Musica Sacra in 
Maastricht in de kapel van de Zusters ‘Onder de bogen’ Maastricht. 

 
  

Limburgse Koordagen 13 & 14 september Roermond 
De VNK-Limburg organiseert in het weekend van 
13 en 14 september a.s. in het TheaterHotel De 
Oranjerie te Roermond de Limburgse Koordagen 
met tal van activiteiten. 

 

Studiedag voor cantores 
Eerder is met cursisten van verschillende  
cantorcursussen – zoals recent in Venray en  
Nieuwstadt-Susteren - afgesproken dat  SGV  
verdere studiedagen zou aanbieden. Op  
zaterdag 18 oktober is men welkom in  
Roermond. Ook op deze studiedag staan de studiemappen van de 
SGV centraal. Klik hier. 
 

Adventsconcerten door Schola Maastricht 

De Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers geeft, samen met het 
blokfluitensemble Lunet, twee adventsconcerten: op zondag 30 
november om 15.00 uur in de Grote Kerk te Venray en op zondag 7 
december om 15.00 uur in de kerk van Houthem-St.Gerlach. 

Meer info volgt! 

 
 
 

Koreninstructieavonden, workshops, vieringen 
De Koorkring Thorn houdt op woensdag 8 oktober a.s. om 19.30 

uur in de parochiekerk van de H. Antonius Abt te Ell haar 36e KIA. 

 

Vrijdag 10 oktober om half zeven organiseert de Koorkring Weert 

in de St. Martinuskerk te Weert een korenavond. 

 

Op  vrijdag 7 november om 19.30 uur organiseert de Koorkring 

Echt haar jaarlijkse KIA in de parochiekerk H. Catharina te Montfort. 

 

De Koorkring Venlo-Tegelen organiseert op zaterdag 29 november 

van 11.00 tot 15.30 uur in de parochiezaal van de St. Martinuskerk 
te Venlo een workshop gezangen voor de Advent. De dag wordt om 
16.00 uur afgesloten met een adventsviering in de St. Martinuskerk. 

 

Op 14 december om  14.00 uur organiseert de Koorkring Venray 

voor de kinderkoren in de kerk te Ysselsteyn de zangmiddag 
“Zingend op weg naar Kerstmis”. 

 

Zondag 14 december organiseert Koorkring Landgraaf voor het 

eerst een adventsconcert door gezamenlijke koren van Landgraaf 
om 15.00 uur in de kerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide. 

 

Op zondag 21 december om 14.00 uur organiseert de Koorkring 

Venray in de kerk St. Petrus Banden weer de jaarlijkse bijeenkomst 
“Zingen rond de kerststal”. 

 

Zing met ons mee! Samenzangavond Heerlen 
Hier vindt u de flyer voor de Samenzangavond op 3 oktober. 

 
       Hier vindt u de KVOK Limburg 

 
Orgelconcertenprogramma SOL 
Hier vindt u de website en het jaarprogramma van de  
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. 

 
 

                                Musica Sacra Maastricht ’14:    
                                       ‘Ontzagwekkend’ 
Ontzagwekkend is het besef dat we krachten, zoals natuurrampen, 
oorlogen, ziekte en dood, misschien kunnen herleiden, er soms op 
kunnen ingrijpen, maar niet beheersen. Dit besef kan het startpunt 
zijn van een ethische reflectie op ons handelen. Hoe dan ook heeft 
het door de eeuwen heen betekenisvolle kunst opgeleverd. Daar is 
het Musica Sacra Maastricht in 2014 precies om te doen. Het 
uitgebreide festivalprogramma vindt u hier. 
 

      Aanleveren                                            Aanmelden 
       informatie                                       voor  
        volgende                                       deze 
      nieuwsbrief                                           nieuwsbrief                                        

            kan hier…                                                             kan hier 
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