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 Een geweldige ervaring: 
  EO ‘Nederland Zingt’  
     in Roermond 25 september  
 

Dankbaar kijken we terug op de opname  
op 25 september. Zaterdag 13 oktober 
is de eerste uitzending om 19.10 uur  
en op zondag om 09.10 uur op NPO 2. 
Hier vindt u de site van NL Zingt. 
 

 
 

Nieuwe emailadressen  
 

Het nieuwe emailadres van de SGV is secretaris@sgv-roermond.nl  
Voor onderscheidingen: sgv.onderscheidingen@gmail.com  
Op dat laatste adres kunt u ook uw adreswijzigingen kwijt. 
 

 
     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 2018 in kleur!)   
 verscheen begin oktober 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.  
 
 

 
 

Tweecomponentenkoorconcert 
in het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed 

Lees hier 
Zondag 11 november Laurentiuskerk Voerendaal:  
14.30-15.15 uur: Capella sine Nomine o.l.v. Jo Louppen 
CC de Borenburg Voerendaal: 15.45-16.30 uur: Giocoso o.l.v. Rita 
Scheffers. Beide concerten zijn gratis, mits hier aangemeld! 
 

 
 

 
 

 Musica Gregoriana Najaarsstudiedag 
  

 De najaarsstudiedag van Musica Gregoriana vindt plaats op  
 zaterdag 10 november te Vijlen. De gezangen voor de advent en  
 het handschrift Laon 239 staan centraal. Franco Ackermans en  
 Cyriel Tonnaer leiden de deelnemers door de dag. Lees hier. 
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Vergelden-Vergeven-Verzoenen 
Gregoriaans concert op zaterdag 10 november 2018 om 20.30 uur 
in de Basiliek van de H. Amelberga, Salvatorplein te Susteren.  
Lees hier een uitgebreide toelichting op het programma. 
Hier vindt u de website van Schola Maastricht. 
 

 
 

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.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Module liturgie aangeboden: 
Lesprogramma te vinden op de site! 

 

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, 
vind hier de studiegids met exacte data van lessen, 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. 
 
 
 

Dienst liturgie & kerkmuziek: 31 oktober Diocesane bijeenkomst voor kosters 

In de bisdomgebouwen te Roermond vindt op woensdag 31 oktober 2018 weer de jaarlijkse ontmoetingsdag van Limburgse kosters en 

kostervrijwilligers plaats. Spreker is ditmaal campanoloog ing. Bert Augustus, van ‘Eijsbouts’. Een campanoloog ontwerpt klinkende 

klokken en houdt zich bezig met alles wat met (luid)klokken te maken heeft. In de eredienst vormen de klokken een belangrijk 

instrument en geven ze klank aan ons geloof. In vele steden en dorpen kunnen we ons het leven niet voorstellen zonder het 

vertrouwde geluid van kerkklokken. Er is heel wat over te vertellen, zowel over de geschiedenis, de gebruiken en de betekenis van 

klokken, als over de luidgebruiken vroeger en nu. Over het hoe en wat zal dhr. Bert Augustus ons op 31 oktober op enthousiaste 

manier heel wat kunnen meegeven! Uiteraard komen ook vele praktische zaken aan de orde. Info en aanmelding vindt u hier. 
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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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