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Een wel heel bijzondere Nieuwsbrief is het die u nu ontvangt… Een Nieuwsbrief
zonder nieuws, in die zin dat ook voor de Sint Gregoriusvereniging bijna alle
activiteiten tot en met juni zijn opgeschoven naar later. Weliswaar is voor veel al
een nieuwe datum in het verschiet, maar het heeft niet veel zin die nu te
publiceren, zolang het vreselijk onduidelijk is en blijft wat, wanneer en hoe…
Het bestuur leeft mee met allen die direct getroffen zijn door de crisis en in het
bijzonder met de mensen met veel zorgen. Zeker ook met hen die leed doormaken
in eigen kring en met de hulpverleners en allen die ook in de huidige
omstandigheden anderen nabij proberen te zijn.
Kerkmuziek is een hobby en zinvolle bezigheid, iets moois en wellicht zelfs ook een
roeping, namelijk om God te bezingen in alle omstandigheden van het leven en
om elkaar Gods nabijheid en troost te verkondiging, hoopvol en met de
onverwoestbare moed van het evangelie. Juist dat gaat nu bijna niet, althans niet
op wijzen zoals we het gewend zijn. Sterkte voor allen!
Moge deze bijzondere en strenge vastentijd spoedig uitlopen op nieuw leven!

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

Aanmelden
voor
deze
nieuwsbrief
Klik hier voor de onderscheidingen
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’
verscheen eind december 2019.
U kunt het blad hier vinden,
alsook het online-archief.

kan hier

Koorgeleide nog ‘ns…
Er zit een hele tijd tussen aanleveren en
afleveren van dit blad. Vandaar dat de uitgave
die dezer dagen ergens bij u in de bus valt op
vele punten achterhaald is, omdat bij het
samenstellen van het blad de coronacrisis
zich nog niet had aangediend.
We vragen uw begrip!

Website Nationale Raad voor Liturgie
Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief!
Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.

Mooie uitvaartgezangen…
Er waren veel positieve reacties op de gezangen van het
gelegenheidskoor tijdens het requiem op 28 februari in de
kathedraal. Waar die te vinden zijn? In onze studiemap In
Paradisum. Bestel ‘m hier!

Links
Huis van de Kerkmuziek
Orgelkring Kerkrade
Orgelkring Roermond
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L
muziektheoriemaastricht.nl
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
Stichting Amici Cantus Gregoriani platform
Stichting Psalterium 2018 – The Psalterium Project
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
Kairos – catechistenopleiding Roermond
Stichting Maestro
Kerkrade Zingt

