JAARVERSLAG 2021
van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond
Vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van het bestuur en de leden van de Algemene
Vergadering op 23 mei 2022.
1. Bestuur
1.1. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd in 2021 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, 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. In de loop van 2021 hebben de heren
Vanhommerig en Leenen, net als mevr. Jansen aangegeven in 2022 geen deel meer uit te maken van
de AV.
1.2. Het bestuur
Het bestuur werd in 2021 gevormd door vicaris drs. E. Smeets, pastoor H. Notermans, secretaris en
dhr. J. Sijstermans, penningmeester, mevrouw A. Jansen, adviseur en de heer A. Voesten, adviseur.
Er vond ook in 2021 geen contactvergadering plaats met vertegenwoordigers van de dekenale
Koorkringen en de contactpersonen ter plaatse. Gezien de coronapandemie vonden er in 2021 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.
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.
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. Dhr. Van Hout heeft aangegeven na
2021 te stoppen als vrijwilliger. Hij behartigde de bibliotheek, die echter na de laatste verhuizing
behoorlijk uitgedund is. 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.
2.3. Onderscheidingen
In 2021 werden de volgende onderscheidingen verleend:
4 eretekenen in brons,
(14 in 2018; 21 in 2019; 08 in 2020)
32 eretekenen in zilver,
(64 in 2018; 62 in 2019; 66 in 2020)
41 eretekenen in goud,
(64 in 2018; 67 in 2019; 82 in 2020)
0 eretekenen voor bijzonder verdiensten,
(01 in 2018; 00 in 2019; 00 in 2020)
0 bronzen penningen,
(01 in 2018; 00 in 2019; 00 in 2020)
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27 insignes voor 50 jaar,
2 insignes voor 55 jaar,
4 insignes voor 60 jaar,
11 erediploma’s (met kaars).

(35 in 2018; 45 in 2019; 27 in 2020)
(01 in 2018; 02 in 2019; 02 in 2020)
(14 in 2018; 12 in 2019; 04 in 2020)
(12 in 2018; 34 in 2019; 11 in 2020)

De lage aantallen in vergelijking met andere jaren zullen ongetwijfeld te maken hebben met het
opschorten van de vieringen van jubilea in 2021. Daarnaast bereiken de SGV ook vele afmeldingen
van koren. Een enkele keer werd gevraagd naar uitingen van waardering en onderscheiding bij
grotere jubilea dan 60 jaar, of bij bijzondere gelegenheden: daarin is voorzien door het verzenden
van persoonlijke felicitatiebrieven door de vicaris namens bisdom en SGV.
In 2021 werd i.s.m. het acolietencollege van Sittard gewerkt aan het vervaardigen van nieuwe
onderscheidingen voor misdienaars en acolieten, de zogenaamde St.-Tarcisiusmedaille, die vanaf
2022 aangeboden wordt.
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 2021 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. Wellicht eveneens vanwege de aanhoudende coronaperikelen viel de opbrengst in 2021
tegen.

4. Relaties en communicatie
4.1. Intern
4.1.1. Bisdom
De voorzitter onderhield qualitate qua 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, thans gelieerd aan Stichting Klankkleur Limburg, gevestigd te ROOOMS Roermond) werd
een hecht contact onderhouden. De voorzitter heeft zitting in het bestuur.
4.2.3. Koorgeleide
In 2021 verscheen het verenigingsblad Koorgeleide vier maal, in april (nr. 32), in juni (nr. 33), in
oktober (nr. 34) en in december (nr. 35). De redactie bestond uit dhr. A. Voesten, hoofdredacteur,
vicaris E. Smeets, redacteur en mevr. M. Verstappen, redactiemedewerkster. Het blad oogst over het
algemeen veel waardering.
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 (bijna) 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
Over de activiteiten in 2021 kunnen we kort zijn: nagenoeg niets vond doorgang omwille van de
heersende coronapandemie. De Nieuwsbrief werd benut om koren te bemoedigen en tot geduld te
manen en om nuttig nieuws door te brieven. Ook aangepaste uitgaven in het kader van de
coronapandemie zijn middels de Nieuwsbrief breed onder de aandacht gebracht. Er is gepoogd in het
kader van de Limburgse Koordagen e.e.a. op touw te zetten, zoals een ‘Limburgs Communiekoor’ aan
de hand van de uitgegeven studiemap communieliedjes ‘Ik zing want ik ben blij’ maar ook hiervoor
was te weinig animo. Wel vond er een workshop plaats geleid door Frans Bullens op 3 oktober te
Roermond, met minimale bezetting. De enige activiteiten die doorgang vonden met een respectabel
aantal deelnemers waren de vormingsbijeenkomsten Liturgische Vorming in Venray en Gulpen i.s.m.
Academie Rolduc en de DLKM van het bisdom Roermond.

6. Besluit
Helaas was het ook voor de SGV een moeilijk jaar, zonder veel activiteiten. Meer nog was 2021
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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