Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Nieuwe eretekenen SGV - Roermond
vanaf oktober 2013
Na de oprichting van de nieuwe ‘Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom
Roermond’ in januari 2013 kwam in de vergadering de wens naar voren om
te komen tot nieuwe eretekenen. Enerzijds zouden die moeten voldoen
aan het verlangen naar een eigen herkenbare Limburgse stijl in de
vormgeving van onze patroonheilige en anderzijds wilde de vergadering
tegemoet komen aan de behoefte van veel aanvragers om te komen tot
een goedkopere uitvoering van de eretekenen. De Limburgse kunstenaar
Sjef Hutschemakers werd benaderd om een nieuw logo te ontwerpen voor
de vereniging, dat tevens ook model zou staan voor nieuwe eretekenen. Hij
heeft een naar het oordeel van het bestuur bijzonder mooie en sprekende
Gregorius getekend.
Op de binnenzijde van deze folder vindt u alle eretekenen met de
bijhorende afbeeldingen van het ontwerp en de geldende prijzen.
Naast de genoemde eretekenen blijft het mogelijk een kaars te bestellen
(hoogte plusminus 30 cm) met daarop een afbeelding van de Heilige
Gregorius. Deze kaars is bedoeld voor die situaties waarin een koor of
parochie waardering wil uiten voor actieve betrokkenheid bij liturgie en
kerkmuziek, zonder dat daarvoor een eerder genoemde onderscheiding
kan worden toegekend. De kaars wordt geleverd in een bijbehorend kistje,
voor € 35,- inclusief erediploma, exclusief verzendkosten.

Nieuwe eretekenen

De SGV – Roermond hoopt hiermee een meer dan waardige opvolger te
hebben voor de eretekenen tot hiertoe en spreekt de wens uit dat velen in
de toekomst deze eretekenen uit handen van koor- of kerkbestuur mogen
ontvangen: ze zijn immers bedoeld als dankbare uitdrukking van de
waardering voor trouwe inzet voor de liturgische zang of de kerkmuziek in
het bisdom Roermond.
www.sgv-roermond.nl

sgv@bisdom-roermond.nl

Parochiebesturen en/of koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt voor de kerkmuziek bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor
toekenning van een door de SGV-Roermond ingestelde onderscheiding, bestaande uit een
ereteken met een daarbij behorende draagspeld of hanger en een oorkonde.
Indien iemand op meer plaatsen als zodanig actief is geweest kunnen de desbetreffende
jaren bij elkaar worden opgeteld.

Ereteken in brons
Aan te vragen bij 12 ½-jarig jubileum
Het ereteken wordt geleverd in een bijbehorend
doosje en vergezeld van een oorkonde.
€ 40,- inclusief bijbehorende draagspeld of
hangertje, exclusief verzendkosten

Ereteken in zilver
Aan te vragen bij 25-jarig jubileum
Het ereteken wordt geleverd in een bijbehorend
doosje en vergezeld van een oorkonde.
€ 45,- inclusief bijbehorende draagspeld of
hangertje, exclusief verzendkosten

Ereteken
voor bijzondere verdiensten
Het ereteken voor bijzondere verdiensten kan
worden toegekend aan een persoon als
onderscheiding voor bijzondere verdiensten
niet alleen in maar tevens buiten de eigen
parochie, op minstens plaatselijk dan wel
regionaal niveau. Voor toekenning van deze
onderscheiding is een instemmend besluit
vereist van het bestuur van de SintGregoriusvereniging in het Bisdom Roermond.
Het
ereteken wordt geleverd in een
bijbehorend doosje en vergezeld van een
oorkonde. € 60,- exclusief verzendkosten

Draagspeld behorend bij het ereteken voor
bijzondere verdiensten
De draagspeld wordt geleverd in een bijbehorend doosje.
€ 25 exclusief verzendkosten

Ereteken in goud
Aan te vragen bij 40-jarig jubileum
Het ereteken wordt geleverd in een bijbehorend
doosje en vergezeld van een oorkonde.
€ 50,- inclusief bijbehorende draagspeld of
hangertje, exclusief verzendkosten
Draagspeld behorend bij de eretekenen brons-zilver-goud
Hiernaast ziet u draagspeld en hangertje afgebeeld. Gelieve bij de
aanvraag aan te geven welke van de twee u wenst te ontvangen. Ze
worden samen met de medaille in brons, zilver en goud geleverd.
Voor 50-, 55- en 60-jarige jubilarissen is het mogelijk een
jaartalinsigne te bestellen (niet afgebeeld) dat op het lint van een
eerder toegekende gouden medaille kan worden aangebracht.
Deze insignes worden vergezeld door een erediploma.
€10,- exclusief verzendkosten.

Bronzen penning van de
Sint-Gregoriusvereniging
Het hoogste door de Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond aan een
persoon of koor of instelling te verlenen
ereteken is de bronzen penning voor
buitengewone verdiensten op regionaal dan
wel diocesaan niveau. Met de penning wordt
in het bijzonder waardering voor niveau,
kwaliteit en creativiteit tot uitdrukking
gebracht. Voor toekenning van deze
onderscheiding is een instemmend besluit
van de Algemene Vergadering van de Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom
Roermond vereist. Het ereteken wordt geleverd in een bijbehorend doosje en
vergezeld van een oorkonde. € 90,- exclusief verzendkosten.

