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Aanhoudend… 
 

De laatste maatregelen door 
overheid en kerk hebben ertoe 
geleid dat menig koor dat stilaan 
weer begonnen was te zingen, 
besloten heeft voorlopig weer te 
stoppen. Alleszins begrijpelijk: 
veiligheid gaat voor alles! En men 
moet zich ook vertrouwd voelen met 
de situatie. Normaliter bereiden de 
meeste koren zich in deze tijd van 
het jaar voor om hun Ceciliafeest te 
vieren. Dankbaar wordt terug 
gekeken op het voorbije jaar, 

herdacht worden zij die ons ontvallen zijn, jubilarissen worden 
gehuldigd en er wordt vooruitgekeken naar de tijd die voor ons 
ligt. Bovenal staat het Ceciliafeest jaarlijks in het teken van 
onderlinge ontmoeting. Dit jaar zal alles anders zijn, geraakt als 
we allemaal zijn door de coronacrisis en de beperkingen 
daaromtrent. Sommige koren hebben omwille van corona 
afscheid moeten nemen van enkele trouwe leden, andere koren 
zijn na de lockdown in maart niet meer aan zingen toegekomen 
of hebben mondjesmaat eens voorzichtig afgetast wat mogelijk 
en wenselijk zou zijn. Veel musici zijn behalve in hun werk ook 
in hun inkomsten getroffen. In sommige parochies gebeurde dat 
in goed overleg, soms ontbrak enig contact onderling.  En voor 
allen geldt dat het einde nog niet in zicht is. Er wordt veel geduld 
van ons allemaal gevraagd, totdat we weer naar behoren als 
zangers en musici in welke vorm dan ook de draad opnieuw 
kunnen oppakken. 
 

Bestuur Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond 
 

Lees hier & hier alles over het RIVM m.b.t. zingen. 

Lees hier over zigzag zingen. 
 
 

    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 september 2020.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 
 

 

                                                                            De Heer is  
                                         mijn herder…  

 

                                                                    Zo heet een nieuwe  
                                                        studiemap van de SGV  

                                                                      Roermond met gezangen  
                                                                      voor catechese en viering  

                                                               van de Eerste Heilige  
                                                                Communie. Op dit moment  

                                                                       wordt de laatste hand  
                                                                        gelegd aan het project en  
                                                                        de CD. Inmiddels zijn ook  

                                                                       de presentaties gepland: 
 

 (De bijeenkomst   
in Susteren vervalt!)  

 

Zaterdag 14 november  
Leunen 

          zaterdag 21 november 
Aanmelding verplicht! Lees hier alle info!                                Gulpen                                          

 
 

Is uw koor al aangemeld bij 
Mijn VNK-L? Niet? Doe het 
dan hier! Waarom? 
Je zet je koor letterlijk op de 
kaart, je meldt gemakkelijk 
evenementen aan, het is 
gemakkelijker voor het 

aanvragen van subsidies en… je neemt deel aan hét 
Korennetwerk van Limburg! 

 
 

Countertenor, 
dirigent & zangdocent 

Rob Meijers 
zal deze stemvorming 

verzorgen 
Iedereen is welkom! 

Enige voorwaarde 
voor deelname… 

dat men graag zingt! 

 

 
 
 
 
 

Uitgesteld tot begin 2021! Data volgen nog! 

http://www.sgv-roermond.nl/
https://koornetwerk.nl/ventilatie-vermindert-risico-op-virusoverdracht/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
https://koornetwerk.nl/zigzag/
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/KGL2020_03.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_ik_zing_want_ik_ben_blij_2020.pdf
https://www.vnk-limburg.nl/


 

Onderscheidingen 2020 
                                  Veel koren vragen in deze tijd van  

                                het jaar de onderscheidingen aan  
               voor hun jubilarissen. Om het u nog  

                               gemakkelijker te maken hebben we  
de mogelijkheid gecreëerd dat volledig digitaal te  

kunnen doen. Doch… wees zeer op tijd, zodat u de 
onderscheidingen bijtijds binnen hebt! Kijk hier! 

 
 

                          

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

                    Hier vindt u de pagina Kerkmuziek. 
 

 

 

Onlangs is de Liturgische Vorming enthousiast van start 
gegaan. Deelnemen aan de volgende bijeenkomsten kan nog! 

 

14 november 2020 de viering van de eucharistie (1) 
12 december 2020 het kerkelijk jaar (1) 

30 januari 2021 inrichting & bouw van de kerk 
27 februari 2021 de viering van de eucharistie (2) 

20 maart 2021 het kerkelijk jaar (2) 
 

Venray, vanaf oktober | Lees hier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                In juni 2021 is het precies 100 jaar  
                               geleden dat de eerste Lourdesreis  

                             plaatsvond van de ‘Limburgse  
                                  Bedevaarten’, een van de  

                                           organisaties binnen het  
                                                 Huis voor de Pelgrim.  

                                    Er staan allerlei activiteiten gepland, 
waaronder speciale ‘Mariavesperconcerten’. De 

eerstvolgende is op zondag 29 november in de Basiliek 
O.L.V. - ‘Slevouwe’ in Maastricht. Een vesperconcert is 
een gebedsviering, waarbij de muziek een belangrijke 

rol speelt. Het is liturgie en tegelijkertijd ook een 
concert. De muziek wordt uitgevoerd door de Capella 

sine Nomine onder leiding van Jo Louppen. Op het 
programma staan Marialiederen, psalmen en gebeden 

in verschillende koorstijlen en genres. Lees hier. 
Aanmelden verplicht! 

 
 

Jaarverslag SGV-Roermond 2019 lees hier 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sgv-roermond.nl/onderscheidingen
https://rkliturgie.nl/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2020.pdf
https://huisvoordepelgrim.nl/
https://huisvoordepelgrim.nl/nieuws/nieuwsmap/zondag-11-oktober-aftrap-100-jaar-limburgse-bedevaarten
https://sgv-roermond.nl/docs/jaarverslag_2019.pdf


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 
 
Kerkelijke Stichting St.-Gregorius Den Bosch 
 

 

    

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
https://www.vnk-limburg.nl/
http://www.muziektheoriemaastricht.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
https://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.psalterium.nl/the-psalterium-project/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
http://www.catechistenopleiding.nl/
https://www.stichtingmaestro.nl/
http://www.kerkrade-zingt.nl/
https://www.kisg.nl/

