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Geduld, geduld,  
en nog ‘ns geduld… 
 

Het leek er even op dat het 
einde in zicht was en dat we 
achter 2020 een hele dikke punt 
zouden mogen zetten. En dat we 
ons vanaf Kerstmis mochten 
gaan focussen op een spoedig 
einde van de crisis. En dat 
blijven we hopen, maar ons 

geduld wordt danig op de proef gesteld: geen publieke vieringen 
op kerstavond (wie had dat met Pasen kunnen denken…?) en 
nog geen echte datum in zicht waarop we weer ‘iets (meer) 
mogen’. Het is niet anders. Omwille van de coronaperikelen zijn 
we voorlopig nog allemaal aan afspraken en maatregelen 
gehouden, die – hoe vervelend ook - geen ander doel hebben dan 
ervoor te zorgen dat we spoedig tot goede oplossingen kunnen 
komen en ondertussen elkaars veiligheid zo goed als mogelijk 
kunnen garanderen. De zorg en zorgvuldigheid voor elkaar zoals 
we die in de kerken al sinds maart hanteren, zal ook nog gelden 
tot ver in 2021… 
 

Onze bisschop schreef in een van zijn brieven dat Jozef en Maria 
in Bethlehem naar een ongebruikelijke plaats werden gestuurd, 
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Dat geldt velen 
van ons nu nog/weer. Maar op die merkwaardige plek gebeurde 
iets heel moois en iets nieuws: God werd er geboren. En van 
daar uit kwam er heil over de wereld. ‘We mogen er op 
vertrouwen dat God bij ons is, ons leidt en ons de weg wijst’,  
schrijft de bisschop. Daar vertrouwen we op en dat wensen we u 
als bestuur van de Sint-Gregoriusvereniging ook toe voor 
kerstmis en het nieuwe jaar!          Bestuur van de SGV-Roermond 

        vierkerstmis.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de  
Si-Gregoriusvereniging in het 

Bisdom Roermond wenst u (ondanks alles) een zalig 
kerstmis en Gods zegen voor het nieuwe jaar,  

voor u zelf en allen die u dierbaar zijn! 

 

 
 

Lied van eenheid |  
O kom, o kom Immanuël | 
Heer, maak ons één 
 

 

Kijk en luister het hier! 
 

 

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

 
 

 

    Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

 Vanaf nu is het mogelijk uw onderscheidingen digitaal aan te vragen en   
 daardoor ook een volledig ingevulde oorkonde te ontvangen. Zie onze site! 
 

 
 

                                  Kerkmuziek.nu 
                                    Hier vindt u de site van   
                                                            Kerkmuziek.nu  
                                                               met interessante informatie,  
                                                                 uitgaven en links. 
 

http://www.sgv-roermond.nl/
https://www.vierkerstmis.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg
https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2020_04.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php
mailto:nieuwsbriefsgv@gmail.com
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_onderscheidingen.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://sgv-roermond.nl/onderscheidingen
http://www.kerkmuziek.nu/home


                             Gezocht: organist   
                                 Lambertuskerk  
                                              te Helden 
 
                                                         Na het overlijden van de een en  
                                                                       een moeten stoppen om  
                                                gezondheidsredenen van maar liefst  
                                                 twee anderen is in Helden dringend  
                                                                   behoefte aan een organist! 
                                               Informeer hier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onlangs werd in Roermond een Cantorcursus afgesloten. In 
Koorgeleide maart volgt een verslag. Proficiat aan de cursisten 
en veel zegen in jullie dienstwerk in de parochies! 

 
 

‘n Limburgs virtueel christelijke koor (o.a. via zoom), om 
gezamenlijk God te loven en te prijzen met christelijke songs…  
Interesse? Informeer hier!

 

Onderscheidingen 
                            Veel koren vragen na de zomer  

                                         onderscheidingen aan voor hun jubilarissen.   
                                        Dit jaar zijn veel onderscheidingen 

uitgesteld... Om het u nog  
                               gemakkelijker te maken hebben we  

de mogelijkheid gecreëerd dat volledig 
digitaal te  kunnen doen.     Kijk hier! 

 

                                                                            Ik zing  
                                           want ik ben  

                       blij!  
 

 

                                                                    Met veel enthousiasme  
              werd deze nieuwe  

studiemap  
van de SGV  

                                                                      met gezangen  
                                                                      voor catechese en viering  

                                        van de Eerste Heilige Communie ontvangen. 
De map (inclusief cd) is hier te bestellen voor € 12,50  

 
 

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! 

 
 

                          

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

                    Hier vindt u de pagina Kerkmuziek. 
 

 

 

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

 

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 
 

 
 

Jaarverslag SGV-Roermond 2019 lees hier 

 

mailto:pvdhorst%20%3ckerkbestuurhelden@home.nl%3e
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_cantorcursus_2020.pdf
mailto:limburgpraiseandworship@gmail.com
https://sgv-roermond.nl/onderscheidingen
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_ik_zing_want_ik_ben_blij_2020.pdf
mailto:activiteiten@sgv-roermond.nl
https://www.vnk-limburg.nl/
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://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 
 
Kerkmuziek.nu 
 

 

    

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/
http://www.kerkmuziek.nu/

