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Studiedag Musica Gregoriana 23 juni 
te Heel in het teken van 

Psalterium currens – The Psalterium Project 
 

                                                                      Inmiddels zijn er heel al wat  
                                                                        aanmeldingen en is er veel  
                                                                       interesse voor de studiedag  
                                                                   zaterdag. Aanmelden kan nog  
                                                                                      tot en met dinsdag! 
 

                                                                 Alle 150 psalmen op CD gezet… 
                                                                  Daarover en over het reciteren  
                                                                van psalmen – het hart van heel  
                                                                       het gregoriaans – verzorgen  
                                                                    Eugeen Liven d’Abelardo (o.a.  
                                                                Hartkariana) en dr. Martin Claes  
                                                                    (Augustinus-specialist, docent  
                                                                  patristiek Tilburg) op 23 juni de  
                                                                  voorjaarsstudiedag van Musica  
                                                                                                     Gregoriana. 
                                Info en aanmelding: hier. 

 
     Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

 

 Koorgeleide voortaan in kleur! 
  
 Gelieve deze nieuwsbrief door te sturen naar  
 eenieder van wie u denkt dat deze informatie  
 interessant kan zijn! Aanmelden kan hier.  
 De laatste ‘Koorgeleide’ (vanaf nu in kleur!)   
 verscheen eind maart 2018.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 

 

Limburgse Koordagen 2018 
De Limburgse Koordagen van VNK-Limburg vinden dit  
jaar wederom plaats in het eerste weekend van oktober in de 
Oranjerie te Roermond (5-6-7 oktober 2018).  

                                                                Lees hier de  
                                                                aanbevelingsbrief  
                                                                van de beide  
                                                                voorzitters van VNK  
                                                                & SGV, allebei 

                                                                             ‘Smeets’.  
                                                                         Lees hier & hier. 
 

Dirigentenborrel 2018 30 juni 13-16.15 u te Heel 
Na de eerste geslaagde editie van vorig jaar nodigt de SGV graag 
opnieuw dirigenten uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. Het is 
goed elkaar zo nu en dan te ontmoeten,  
met elkaar van gedachten te wisselen en  
ideeën uit te wisselen. In Limburg doen we dat  
dan onder het genot van ‘n drankje… 
 

Sjef Streukens (musicus, organist van de OLV-Basiliek in Maas- 
tricht en een gevestigde naam als het gaat om oplossingen voor 
gehoorproblemen) zal spreken over gehoorproblemen bij zangers 
èn dirigenten. Annie Jansen presenteert het door haar geschreven 
“Basishandboek voor (amateur)dirigenten”. Lees hier. 
 

 

 

Module liturgie aangeboden 
 

De Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom en de 
catechistenopleiding Kairos hebben de handen in elkaar geslagen 

om het cursusaanbod op het vlak van liturgie en kerkmuziek 
behoorlijk uit te breiden. Het gaat om een module liturgie, voor 

allen die zich willen verdiepen in wat we in de liturgie  
waarom en hoe vieren. De module kan uitgesplitst worden naar 

cantor/kerkzanger, koster, lector, acoliet. Lees hier alle informatie, 
of vraag hier om nadere info (secretariaat van Kairos, mevr. Lux, tel. 

045 - 54 66 930). Eenzelfde module-aanbod geldt ook  
voor diaconie & vrijwilligerswerk. Lees hier. 

 

 

                         Nationale Raad voor Liturgie 
                     De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse  

                             Bisschoppenconferentie heeft met deze website  
                             een nieuw kanaal geopend voor informatie over de  

                      liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk. 
                            Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief! 

                         Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.  
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Orgelmuziek Nick Goudkuil te Maastricht 
Op 1 juli a.s. zal het orgelstuk van de hand van Nick Goudkuil, 
afgedrukt in de laatste twee uitgaves van Koorgeleide, worden 
gespeeld in een concert van Jan Hage in Maastricht. Lees hier. 

 

                               Frank Dupont met pensioen 
                                                     Medewerker Frank Dupont van Dienst  
                                                     Liturgie en Kerkmuziek en van de Sint- 
                                              Gregoriusvereniging is deze week officieel  
                                                                                  met pensioen gegaan. 
 

                                                   Dupont heeft in besloten kring afscheid  
                                                            genomen van zijn naaste collega’s. 
Hoewel, een echt afscheid is het niet, want hij blijft zich wel nog als 
vrijwilliger voor de kerkmuziek in Limburg inzetten. Dupont was 
sinds 1 april 2002 in dienst bij het bisdom Roermond, nadat hij 
voordien al een aantal jaren via een externe organisatie bij het 
bisdom was gedetacheerd. Bij de Dienst Liturgie en 
Kerkmuziek/Sint-Gregoriusvereniging verrichtte hij tal van 
ondersteunende werkzaamheden. Een aantal daarvan blijft hij 
voortzetten. Frank, dank je wel! 
 

De ‘pensionering’ van Frank als vaste medewerker is voor het 
bestuur meteen ook aanleiding e.e.a. in de organisatie aan te 
passen. We komen er graag op terug!  

 

 
 
                                     
                                     Hier vindt u de website van  
                                 de Stichting Samenwerkende  
                                   Orgelvrienden Limburg, met  
                                   hier het programma van het  
                                                    Orgelfestival 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier vindt u de webpagina van de Orgelkring 

Roermond met het programma voor 2018. Bijzondere 
aandacht verdient de ingebruikname van het nieuwe 

Verschueren-orgel van de Sint-Christoffelkathedraal in 
Roermond op dinsdag 10 juli om 20 uur door  

Jean-Pierre Steijvers en Hiroko Inoue. 
Lees ook hier en hier. 

 
                   Bezinning op het Woord 
                                                     Bezinning op het Woord is een uitgave  
                                                van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van                                                                                                     
                                                        het Bisdom Roermond. De uitgave is  
                                                              bedoeld voor allen die zich willen  
                                             verdiepen in de liturgie van de eucharistie.  
                                                              Het biedt een inleiding, een korte                                                   
                                              bezinning en verwijzingen naar de teksten                                               
                                                    van de dagelijkse liturgie. Bezinning op  
                                                        het Woord verschijnt elke maand als   
                                              handzame brochure. Een jaarabonnement  
                                                                kost slechts € 21,50. Bestel hier.  

 
 
 
 
 
 

 

Op 25 mei 2018 is een nieuwe EU-wet in werking getreden: de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, kortweg de AVG.  

Deze verordening legt bedrijven en instanties die persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken nieuwe verplichtingen op. Zie hier voor 

nadere informatie over dit onderwerp. Wij willen u in ieder geval laten weten dat wij uw gegevens (mailadres) volgens de voorschriften van 

deze verordening gebruiken en wel alleen om u middels onze digitale Nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en 

activiteiten van de St./Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond. 

Op elke Nieuwsbrief staat onder aan de mail een link waarmee u zich onmiddellijk kunt afmelden! 
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Links… 
 

 

 

Huis van de Kerkmuziek                                                      
 
Orgelkring Kerkrade  

 
Orgelkring Roermond 
 
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg  
 
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L 
 
muziektheoriemaastricht.nl  
 
Singalongevents 
 
Kerkliedwiki 
 
Koor & Stem 
 
Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie Weert 
 
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici 
 
Vlaams Centrum voor Liturgische Muziek 
 
Zingen leer je wel! 
 
Centrum voor Koorzang Maastricht 
 
Stichting Vocale Muziek Limburg 
 
Kerkzang.nl  
 
Internationaal gregoriaans festival te Watou 2018 
 
liedboekcompendium.nl  
 
festivalvocallis.nl 
 
Stichting Scala  Kathedraalconcerten Roermond 
 
Ad Voesten – Kerkmuziek in Beweging 
 
Bach Cantates Heythuysen 
 
Onthaal Abdij Averbode - Bezinningscentrum 
 
Heiligdomsvaart Maastricht 2018   
 
Stichting Amici Cantus Gregoriani platform 
 
Stichting Psalterium 2018 – The Psalterium Project 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
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