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 Zangers gezocht  
 EO ‘Nederland Zingt’  
 Roermond 25 september  
 

Wie kent het niet? Nederland Zingt op  
tv. Vaak wordt met grote bewondering  
gekeken naar de volle zingende kerk bij  
elke uitzending. Niet zelden wordt de  
wens geuit dat ook zelf mee te kunnen maken… 
 

Op dinsdag 25 september komt Nederland Zingt naar Roermond en 
vindt in de Sint Christoffelkathedraal de tv-opname plaats van dit 
programma. Er wordt gezocht naar zangers uit Roermond en heel 
Limburg die deel willen nemen aan een groot projectkoor, dat o.l.v. 
dirigent Martin Zonnenberg meewerkt aan deze opname. 
Inschrijven kan nu al via de SGV in Roermond. Lees hier alle info. 
 

 
 

     Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

 

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’ (vanaf nu in kleur!)   
 verscheen eind juni 2018.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 
 

 

                         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.  

 

Ingebruikname orgel kathedraal 10 juli 
 

 
 

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.

 
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. 

 

Onderscheidingen tijdig aanvragen! 
 

Voor de meeste koren zal de zomerperiode rustig zijn. In het najaar 
vinden gebruikelijk de nodige jaarvergaderingen en Caeciliafeesten 
plaats. Als u jubilarissen gaat huldigen, denk dan tijdig aan het 
bestellen van de versierselen! Lees hier en bestel hier.  
Denk aan de besteltermijn van 2 maanden! 

 

http://www.sgv-roermond.nl/
mailto:sgv@bisdom-roermond.nl
https://nederlandzingt.eo.nl/
https://sgv-roermond.nl/docs/act_nl-zingt-2018.pdf
mailto:nieuwsbriefsgv@gmail.com
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_onderscheidingen.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2018_02.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.kathedraal-roermond.nl/nl/orgel/
https://www.roermondparochiecluster.nl/orgelkathedraal/
https://sgv-roermond.nl/docs/brief-vnk-limburg-en-sgv.pdf
https://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg/projecten/limburgse-koordagen/limburgse-koordagen-2018.html
https://sgv-roermond.nl/onderscheidingen
https://sgv-roermond.nl/docs/aanvraagformulier_eretekenen.pdf


 

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. 

 

 
 

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

 
 

                   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.  

 

http://www.catechistenopleiding.nl/
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_kairos_module_liturgie2018.pdf
mailto:g.lux@bisdom-roermond.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/modules-kairos
https://www.stichting-sol.nl/
https://www.stichting-sol.nl/festival/
mailto:abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl


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

 

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
http://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg.html
http://www.muziektheoriemaastricht.nl/
http://www.singalongevents.nl/
http://kerkliedwiki.nl/Hoofdpagina
http://koorenstem.be/
http://www.ricknet.nl/
http://www.kvok.nl/
https://sites.google.com/site/vclmleuven/
http://www.zingenleerjewel.nl/
http://www.centrumvoorkoorzang.org/
http://www.svmlimburg.nl/
http://www.kerkzang.nl/
http://www.festivalwatou.be/nederlands/welkom.html
http://www.liedboekcompendium.nl/
https://www.festivalvocallis.nl/
http://www.kathedraalconcertenroermond.nl/
http://home.hccnet.nl/g.m.voesten/
http://www.bach-cantates-heythuysen.nl/
https://sites.google.com/site/onthaalabdij/bezinningscentrum
http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/nl
https://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.psalterium.nl/the-psalterium-project/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
http://clavis.bisdom-roermond.org/

