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We mogen het een heel bijzonder Pinksteren noemen dit jaar: 
sinds de lockdown van half maart omwille van het coronavirus 
en alle beperkingen daaromtrent hebben we in de kerken niet 
meer publiekelijk de eredienst mogen vieren. 
 
Als we gewoonlijk met Pinksteren vieren dat nieuwe tijden 
aanbreken in en door de Heilige Geest, dan geldt dat zeker dit 
jaar! Vanaf 2de Pinksterdag mogen we weer, zij het beperkt… 
 
Deo gratias! 
 
Maar tegelijk realiseert het bestuur van de SGV zich terdege dat 
de koren voorlopig teleurgesteld achterblijven… Gezien de 
beperkingen qua aantallen kerkgangers, maar zeker ook gezien 
de discussie die loopt over het vermeende gevaar van samen 
zingen (plus de problemen met afstanden en ruimtes) zal 
koorzang in de liturgie voorlopig niet aan de orde zijn. Ook de 
samenzang is om alleszins begrijpelijke redenen letterlijk het 
zwijgen opgelegd. 
 
Het is niet anders. Iets anders kunnen we er niet van maken, hoe 
vervelend ook. We kunnen alleen maar hopen dat het moment 
komt dat het virus dusdanig beheersbaar blijkt dat ook de 
koorzang weer opgestart kan worden. Bijzonder gaan onze 
gedachten ook uit naar professionele musici die wellicht een 
stuk broodnodige inkomsten missen. We hopen van harte dat ze 
samen met de kerkbesturen er een goede weg in/uit vinden! 
 
Her en der zijn mooie initiatieven van kleine partijrepetities in 
grote ruimten en online-zang in de planning. Het is beter dan 
niets, maar het geeft nooit de voldoening die het samen zingen 
wellicht wel geeft. 
 
De SGV wenst koren, musici en kerkbesturen veel sterkte en 
wijsheid – en de inspiratie van de Geest! – om er samen goed en 
sterk doorheen en uit te komen! 
 
Wat zal het mooi zijn als we - straks? – samen weer volop stem 
mogen geven aan de lof Gods! Tot die tijd denken we aan elkaar! 
 
Bestuur Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond 

 

    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’   
 verscheen eind maart 2020.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 
 

 

                          

                         Website Nationale Raad voor Liturgie 
                             Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief! 

                    Hier vindt u de pagina Kerkmuziek. 
 
 

Géén Dag van de Kerkmuziek!  
  

De op 27 juni aanstaande geplande dag van de kerkmuziek in 
Eindhoven gaat i.v.m. de corona-crisis om begrijpelijke redenen 
helaas niet door. Wij zullen er alles aan doen om op een later 
tijdstip of volgend jaar deze dag alsnog door te laten gaan en via 
onze websites hiervan mededeling doen. 
 

 

Activiteiten 2020…? 
Op onze site staan voorzichtig wat activiteiten gepland voor tijdens 

of na de zomer, maar we zijn op dit moment terughoudend er 
reclame voor te maken. Zo gauw het weer mag en verantwoord is 

willen we graag vooruit. We houden u op de hoogte! 
 

Zingen bij afscheid & uitvaart 
 

Oude en nieuwe uitvaartgezangen 
 

Voordracht deken E. Smeets, Leunen – 4 juli 2020 

Zie hier. Enkel bij voldoende aanmeldingen! 
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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  
 
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 2021 
 
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 
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