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Op 15 september jongstleden werd de vice-voorzitter van de SGV, 
pastoor Ed Smeets, door de bisschop benoemd tot vicaris voor 
liturgie en kerkmuziek. In de statuten van de SGV staat dat de 
betreffende vicaris ook de rol van voorzitter vervult binnen het 
bestuur van de SGV. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van 
mgr. René Maessen en Ed Smeets een plaats opschuift.  
 
Aan dit af- en aantreden zijn geen formaliteiten verbonden en op 
wens van beide heren is er geen receptie voorzien. Mgr. Maessen 
zal in besloten kring passend gewaardeerd worden voor zijn inzet 
als voorzitter. Maessen blijft overigens pastoor-deken van Thorn en 
ook Smeets behoudt zijn overige taken, m.n. als pastoor in Ubach 
over Worms en voor de Organisatie Limburgse Bedevaarten. In de 
eerstvolgende Koorgeleide komt e.e.a. terug. 
Lees hier het persbericht dat het bisdom deed verschijnen. 

 

3e Dag vd kerkmuziek 11 oktober 
Onder het motto ‘Zingen in de kathedraal! – Koren presenteren 
zich’ vindt op zondag 11 oktober de 3e Dag van de Kerkmuziek 

plaats in Roermond.  Hier vindt u alle informatie.  
 

Er hebben zich een aantal koren aangemeld die samen borg staan 
voor een mooie en inspirerende middag! Men is van harte welkom 

de dag te komen bezoeken en te luisteren. Ter plekke zal ook 
samen gezongen worden. De middag besluit met een gezongen 

slotviering om 17.15 uur. Binnenlopen in de kathedraal kan, maar 
een aanmelding op voorhand is welkom. Graag hier een berichtje. 

 

In de Caroluskapel aan de Swalmerstraat vindt tegelijkertijd (vanaf 
14 uur) de orgelworkshop o.l.v. Jean-Pierre Steijvers plaats.  

Ook daar kan men gaan luisteren! In de Oranjerie vinden 
tegelijkertijd de Limburgse Koordagen plaats. 

 

  

1e Dag van het gregoriaans 25 oktober 

Niet alleen de 3e Dag van de Kerkmuziek op 11 oktober 
maar ook het weekend rond gregoriaans belooft een 
bijzondere gebeurtenis te worden! We zijn verheugd 

velen in Maastricht en Houthem te mogen begroeten! 
 

 
 

1e Dag van het Gregoriaans te Houthem-St.Gerlach op 25 oktober: 
‘n feestelijke ontmoetingsdag voor gregoriaanse koren.  

m.m.v. Schola Cantorum Wahlwiller o.l.v. Franco Ackermans 
Collegium Gregorianum o.l.v. Peter Schroen 

Schola Cantorum van het Ward Instituut o.l.v. Cyriel Tonnaer 
Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers 

 

                            Studiedag gregoriaans 
                                  op 24 oktober, b.g.v. de 80e   

                                   verjaardag van pastoor Kurris, 
                                 aangeboden door  

                                  Schola Maastricht & 
                                   SGV Roermond. Zie hier & hier. 

 

Limburgse Koordagen  

De 3e Dag van de Kerkmuziek is dit jaar onderdeel  
van de Limburgse Koordagen. Alle informatie vindt u hier. 

 

   
 

De Limburgse Koordagen bieden een boeiend programma, dat u 
hier kunt vinden. Bijzonder zijn wellicht het openingsconcert op 

vrijdag 9 oktober met de Mastreechter Staar o.l.v. Paul Voncken en 
het jongerenkoor Equal Voices (Weert) o.l.v. Rita Scheffers. Voorts 

zijn er tal van workshops en op zondag een Kinderkoorfestival. 

 
 Nieuwsbrief & Koorgeleide 
 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 september 2015. U kunt het blad  
 hier vinden, alsook het online-archief. 
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      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

          kan hier…       Klik hier voor de onderscheidingen          kan hier 
                                                     van de SGV-Roermond 

 
Najaarsstudiedag Musica Gregoriana 
Hoewel de SGV de nodige activiteiten ontplooit in de maand 

oktober, vindt daarnaast ook de reguliere najaarsstudiedag ‘Musica 
Gregoriana’ plaats en wel op 17 oktober. Hier vindt u de flyer. 

 

 
 

Nieuwe basiscursus gregoriaans in Heerlen 
Na twee eerdere en goed bezochte edities in Houthem-St. Gerlach 

en Weert, wil de SGV graag opnieuw voorzien in een dergelijke 
basiscursus gregoriaans, en wel in het Juphuis te Heerlen, in de 

periode november/december 2015. Zie hier voor alle info. 

AANMELDEN KAN TOT 15 OKTOBER 

 

 
Stichting Samenwerkende 

Orgelvrienden Limburg 

         Hier vindt u de website en het programma van 
       de SOL. Er zijn wederom tal van orgelactiviteiten! 
 

 
Hier vindt u de website van de KVOK afd. Limburg 

 

 

 
Voor alle informatie: zie ook onze website! 

 

 
 

 

Kom & Zing!                       
                                               Kom en zing! Maar hoe? Veel parochies  
                                                en musici hebben hem al aangeschaft:  
                                                de nieuwe kinderzangbundel Kom en  
                                                   zing! die op 30 mei jl. is verschenen.  

                                             Misschien vragen zij zich nu af: Hoe  
                                          kunnen we de bundel in de praktijk  
                                            gebruiken? Hoe kun je kinderen de  
                                               liederen aanleren? Hoe kun je de  

                                                liederen begeleiden? Welke liederen zijn          
                                                 geschikt voor de jongste en welke voor  

                       de oudere kinderen? 
Alle relevante informatie vindt u op de website. Daar vindt u ook 
informatie over studiedagen rondom de bundel. En voor wie hem 

nog niet heeft: bestel de bundel hier. 
 

 

Onderscheidingen 
 

Met de naderende Caeciliafeesten is het gepast op tijd voor de 
jubilarissen een onderscheiding aan te vragen. De 

onderscheidingen van de SGV Roermond vindt u hier. 
 

     
 

‘Mijn oma heeft een hobby...’ 
In de laatste Koorgeleide staat op blz. 27 een mooi verhaal over 

wat er kan om uw koor wat meer onder de aandacht te brengen... 
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