JAARVERSLAG 2020
van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond
Vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van het bestuur en de leden van de Algemene
Vergadering op 17 mei 2021.

1. Bestuur
1.1. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd in 2020 gevormd door de bisschoppelijk vicaris voor liturgie en
kerkmuziek, de H.E.H. drs. E. Smeets, de Z.E.H. H. Notermans, secretaris, dhr. J. Sijstermans,
penningmeester (als opvolger van G. Moonen RC, penningmeester, die medio 2020 zijn taak heeft
overgedragen), mevr. A. Jansen, dhr. J.P. Steijvers, dhr. C. Tonnaer, dhr. A. Voesten, dhr. D. Jansen,
dhr. W. Leenen, en dhr. J. Vanhommerig. De vergaderingen van zowel het bestuur als de Algemene
Vergadering werden genotuleerd door mevr. M. Verstappen.
1.2. Het bestuur
Het bestuur werd in 2020 gevormd door vicaris drs. E. Smeets, pastoor H. Notermans, secretaris en
dhr. J. Sijstermans, penningmeester (als opvolger van G. Moonen RC, penningmeester, die medio
2020 zijn taak heeft overgedragen), mevrouw A. Jansen, adviseur en de heer A. Voesten, adviseur.
Er vond in 2020 geen contactvergadering plaats met vertegenwoordigers van de dekenale
Koorkringen en de contactpersonen ter plaatse. Gezien de coronapandemie vonden er in 2020 geen
ontmoetingen plaats met vertegenwoordigers van de navenante verenigingen/stichtingen in de
bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch, waarmee de SGV een inmiddels intensief
samenwerkingsverband kent. Er was een groots opgezette Dag van de Kerkmuziek gepland voor de
drie zuidelijke bisdommen, op 27 juni te Eindhoven, die helaas geen doorgang kon vinden.

2. Secretariaat en documentatiecentrum
2.1. Secretariaat
Het secretariaat maakte voor de huisvesting dankbaar gebruik van de door het bisdom beschikbaar
gestelde locatie in een van de bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100 te Roermond.
Nadat in 2019 op verzoek van het bisdom een omvangrijke verhuizing plaatsvond van het gebouw
nabij de toegangspoort naar de tweede verdieping van de bisdomgebouwen, is in 2020 verder werk
gemaakt van een scherpe en resolute selectie van al het materiaal dat NSGV en DLKM in de loop der
jaren verzameld hebben. De eigen bibliotheek is verder uitgedund: enkel uitgaven die met
kerkmuziek en/of liturgie te maken hebben zijn gehandhaafd.
De werkzaamheden op het secretariaat worden, onder verantwoordelijkheid van het bestuur,
verricht door vrijwillige medewerkers: de heer J. Sijstermans, mevr. D. Houbiers, dhr. A. van Hout,
dhr. drs. J. Steenbrink, dhr. F. Dupont en mevr. M. Verstappen. Financieel administrateur van de SGV
is dhr. H. Renkens uit Elsloo, die veelal van thuis uit de administratie behartigt, i.s.m. het bestuur.
2.2. Secretariaatsactiviteiten
De veranderingen in de huisvesting, alsook de verdergaande digitalisering en het opzeggen van veel
abonnementen maakten dat de poststukken – zowel inkomend als uitgaand - in aantal behoorlijk
gereduceerd zijn. Wel werden vier edities van Koorgeleide per post verzonden, alsook de jaarlijkse
postronde met wervingsmateriaal voor cursussen, workshops, studiedagen en uitnodigingen
hiervoor, naast natuurlijk de poststukken met onderscheidingen.

1

2.3. Onderscheidingen
In 2020 werden de volgende onderscheidingen verleend:
8 eretekenen in brons,
(14 in 2018; 21 in 2019)
66 eretekenen in zilver,
(64 in 2018; 62 in 2019)
82 eretekenen in goud,
(64 in 2018; 67 in 2019)
0 eretekenen voor bijzonder verdiensten,
(01 in 2018; 00 in 2019)
0 bronzen penningen,
(01 in 2018; 00 in 2019)
27 insignes voor 50 jaar,
(35 in 2018; 45 in 2019)
2 insignes voor 55 jaar,
(01 in 2018; 02 in 2019)
4 insignes voor 60 jaar,
(14 in 2018; 12 in 2019)
11 erediploma’s (met kaars).
(12 in 2018; 34 in 2019)
Daarnaast werd in de groeiende vraag naar uitingen van waardering en onderscheiding bij grotere
jubilea dan 60 jaar, of bij bijzondere gelegenheden, voorzien door het verzenden van persoonlijke
felicitatiebrieven door de vicaris namens bisdom en SGV.
2.4. Documentatiecentrum
Binnen het secretariaat is tevens het documentatiecentrum gevestigd. Het centrum beschikt over
een schat aan vocale en instrumentale muziekliteratuur. Het aantal beschikbare stukken is door het
overdragen van koorarchieven verdubbeld van 5.000 naar 10.000. Dhr. J. Steenbrink behartigt dit
documentatiecentrum. Een inventarisatie van de collectie werd online geplaatst.

3. Financiën
In 2020 werd weer een beroep gedaan op de kerkbesturen, kloosters en congregaties voor deelname
aan de actie Caeciliadrieklank ter ondersteuning van de activiteiten en werkzaamheden van de
diocesane SGV. Het in stand houden van een ondersteunende organisatie voor de kerkmuziek
(secretariaat, documentatiecentrum, communicatiemiddelen, studiedagen, cursuswerk) vraagt
aanzienlijke financiële offers. Een financiële bijdrage van parochies, kloosters en congregaties is
daarvoor onontbeerlijk. De richtlijn voor de actie Caeciliadrieklank is een bijdrage van € 3,-- per
koorzanger.

4. Relaties en communicatie
4.1. Intern
4.1.1. Bisdom
De voorzitter onderhield de contacten met de bisschop en de staf van het bisdom.
4.1.2. Dienst Liturgie en Kerkmuziek
De voorzitter is ambtshalve ook verantwoordelijk voor de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het
bisdom.
4.1.3. Dienst Pers en Communicatie
Met de dienst Pers en Communicatie werd door het bestuur veelvuldig contact onderhouden. Van
het digitale informatiebulletin van het bisdom ‘Clavis’ werd dankbaar gebruik gemaakt voor het
publiceren van de SGV-activiteiten.
4.2. Extern
4.2.1. Parochies in het bisdom Roermond
Op verzoek werd vanuit het secretariaat of het bestuur op kerkmuzikaal gebied ondersteuning
verleend aan kerk- en koorbesturen, koordirigenten, organisten en cantores.
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4.2.2. VNK-Limburg
Met de Stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (tot eind 2020 gevestigd in het Huis voor de
Kunsten) werd een hecht contact onderhouden. De voorzitter heeft zitting in het bestuur.
4.2.3. Koorgeleide
In 2020 verscheen het verenigingsblad Koorgeleide vier maal, in april (nr. 28), in juni (nr. 29), in
oktober (nr. 30) en in december (nr. 31). De redactie bestond uit dhr. A. Voesten, hoofdredacteur,
vicaris E. Smeets, redacteur en mevr. M. Verstappen, redactiemedewerkster. Het blad oogst veel
waardering. De uitvoering in kleur sinds 2018 is positief ontvangen. Gezien de bezuinigingsronde van
het bisdom – die echter de SGV niet direct trof, maar wel de ondersteunende diensten van het
bisdom – zijn voor het zetwerk en drukken van Koorgeleide in 2019 nieuwe wegen gevonden.
4.2.4. Website SGV-Roermond
De website www.sgv-roermond.nl werd beheerd door de webmaster, aangestuurd door het bestuur.
4.2.5. Digitale nieuwsbrief
De maandelijkse digitale nieuwsbrief bevat de meest actuele informatie op het gebied van de
kerkmuziek in Limburg alsook informatie over de koren en kerkmuzikale activiteiten. De nieuwsbrief
die thans wordt verspreid aan 1350 abonnees, wordt inhoudelijk beheerd door de voorzitter. De
nieuwsbrief neemt veel informatie op en over van bevriende instellingen die navenante activiteiten
organiseren. De nieuwsbrief mag zich over veel positieve reacties verheugen.

5. Activiteiten
5.1. Scholingsactiviteiten, cursussen en studiedagen
Vw de coronapandemie is het aantal activiteiten tot bijna 0 teruggebracht. De studiedagen van
Musica Gregoriana en de korte cursus gregoriaans vonden geen doorgang. Ook de geplande
workshops, ontmoetingsdagen en stemvormingsactiviteiten kwamen alle te vervallen, behalve een
voordracht door de voorzitter en Ad Voesten over ‘Zingen bij afscheid en uitvaart’ op 4 juli te Leunen.
Daarnaast werd door de Evangelische Omroep samenwerking gezocht met de voorzitter bij twee
online zangprojecten: ‘U geeft rust’ (Pinksteren 2020) en ‘Lied voor één’ (Kerstmis 2020). I.s.m. de
zusterverenigingen in Den Bosch en Breda werd aandacht gevraagd voor enkele ‘corona-uitgaven’,
zoals de Missa in simplicitate van Hans Leenders, alsook voor de compositieopdrachten door Frans
Bullens.
5.1.1. Cantorcursus
De SGV organiseerde in de periode oktober tot december te Roermond een cantorcursus. Een
zevental deelnemers nam met succes deel. Docenten waren Ed Smeets en Ad Voesten.
5.2. Overige activiteiten
5.2.1. Diocesane herdenking 75 jaar bevrijding vrijdag 28 februari 2020
Op tal van manieren werd in 2020 herdacht dat er 75 jaar geleden een einde kwam aan de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Het bisdom Roermond kende een eigen diocesane
herdenkingsviering. Voor deze viering stelde de SGV een gelegenheidskoor samen.
5.2.2. ‘Ik zing want ik ben blij. Liedjes voor de EH Communie, viering en catechese’
Na een lange voorbereiding werd in 2020 de laatste hand gelegd aan bovengenoemde uitgave. De
bundel met cd werd in hoofdzaak samengesteld en uitgevoerd door Martin Wilbers en de voorzitter,
met zetwerk door dhr. F. Dupont en illustraties door mevr. Sabine Müller en mede ingezongen door
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het familiekoor La Liesse uit Rimburg. De bundel werd gepresenteerd te Gulpen en Venray in
november 2020.

6. Besluit
Helaas was het ook voor de SGV een moeilijk jaar, zonder veel activiteiten. Meer nog was 2020
omwille van de coronapandemie uitermate zwaar voor de koren – met hun dirigenten en organisten
- die vanaf maart niet meer hebben kunnen/mogen zingen.
Een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers, kerkmusici en koorzangers die in de parochie
regelmatig en vaak belangeloos hun medewerking verlenen. Tevens is een welgemeend woord van
dank op zijn plaats aan de medewerkers op het secretariaat die geheel vrijwillig en pro Deo hun werk
verrichten en op wie nimmer tevergeefs een beroep werd gedaan.

Het bestuur van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond,

Drs. E. Smeets,
bisschoppelijk vicaris voor liturgie en kerkmuziek,
tevens voorzitter van de Sint-Gregoriusvereniging
in het bisdom Roermond.

H. Notermans,
secretaris van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom
Roermond
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