Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Gelegenheidskoor diocesane
herdenking 75 bevrijding
Vrijdag 28 februari 2020 - Roermond
Op tal van manieren wordt dezer dagen herdacht dat er 75 jaar
geleden een einde kwam aan de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog. Het bisdom Roermond wil hier graag bij aansluiten met
een eigen diocesane herdenkingsviering.
Tijdens de oorlog zijn veel priesters en religieuzen in Limburg actief
geweest in het verzet. Een groot aantal van hen heeft dit met de dood
moeten bekopen. Speciaal voor hen zal onze bisschop, Mgr. Harrie
Smeets, op vrijdagavond 28 februari in de Sint-Christoffelkathedraal in
Roermond een plechtige Requiemmis opdragen.

De datum is niet toevallig gekozen. Het is de vooravond van het weekeinde,
waarin de bevrijding van de stad Roermond groots wordt gevierd. Het is
bovendien exact de datum waarop 75 jaar geleden de toren van de
kathedraal werd opgeblazen. Tijdens deze viering willen we als Limburgse
gelovigen stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en onze
dankbaarheid uiten dat we nu al 75 jaar in vrede mogen leven.

Voor deze H. Mis om 19 uur zijn koorzangers uitgenodigd om o.l.v.
Annie Jansen en begeleid door organist Jean-Pierre Steijvers een
gelegenheidskoor te vormen, dat in de middaguren van 14.30 tot
17.00 uur repeteert en vervolgens in de Mis zingt.
Naast het gelegenheidskoor, dat vooral uit het repertoire van de studiemap
‘In Paradisum’ van de St.-Gregoriusvereniging zal putten, verzorgt de ‘Schola
Sancti Christofori’ van de kathedraal o.l.v. Cyriel Tonnaer gregoriaanse zang.

Na afloop van de viering zijn alle aanwezigen van harte welkom voor
een ontvangst met een kopje koffie/thee bij het bisdom.
14.30 -17.00 uur
aansluitend
18.15 uur
19.00 uur

repetitie (met pauze) in de bisdomgebouwen
Swalmerstaat 100
tijd voor een broodje (zelf verzorgen!)
korte doorloop in de kathedraal
H. Mis kathedraal

NB Voor de andere gasten is om 18.15 uur een vesperdienst voorzien in de
Caroluskapel waarna een korte bidtocht naar de kathedraal volgt.

Aanmelding voor het koor: activiteiten@sgv-roermond.nl
www.sgv-roermond.nl

