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Gregoriaanse getijdendag
in Heel op 5 november
Als vervolg op het geslaagde gregoriaansweekend
vorig jaar b.g.v. de 80e verjaardag van pastoor Kurris
organiseert de SGV Roermond dit jaar i.s.m.
Musica Gregoriana een ‘getijdendag’ en wel op
zaterdag 5 november te Heel. Het gregoriaanse
getijdengebed rond kerkwijding wordt gezongen en
staat de hele dag centraal. Hier vindt u alle info.

’n Mooie 4e Dag van de Kerkmuziek!
Hier vindt u een fotoreportage, met dank aan Pim Ermers.

Mooie resultaten kerkkoren op Limburgse Koordagen!
De 4e Dag van de Kerkmuziek vond dit jaar plaats in het kader van
de Limburgse Koordagen die in het weekend van 8 & 9 oktober in
Roermond werden georganiseerd door VNK Limburg.
Op vrijdagavond werden prijzen uitgereikt onder de koren die de
laatste jaren aan het CD-project van VNK hebben deelgenomen.
Het Kerkkoor van Schandelen o.l.v. Sjef Konieczny (foto links) en
Gospelkoor Gioia o.l.v. Louk Kockelkoren (foto rechts) uit Rimburg
vielen in de prijzen. Lees hier hoe de jury oordeelde. Proficiat!

Op uitnodiging
worden de gezangen
van de barmhartigheid
nog een
keer gezongen, en wel
te Heerlen in de
St.-Pancratiuskerk op
zondag 20 november
om 16 uur.

Project studiemappen afgerond
Foto’s Pascal Moors, zie hier.
Volgend jaar zijn de Koordagen gepland op 6-7-8 oktober!

Nieuwsbrief & 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’ verschijnt /
verscheen in september 2016.
U kunt het blad hier vinden,
alsook het online-archief.

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

De complete serie bestaat uit:
In paradisum Uitvaartliturgie Ad te levavi Advent
Kyrie eleison Vaste gezangen Ecce lignum Goede Vrijdag
Lumen Christi Paaswake Cibavit eos Witte Donderdag
Haec dies Paastijd Veni Creator Spiritus Hemelvaart/Pinksteren
Invocabit me Veertigdagentijd & Palmzondag
Ave Maria Mariagezangen

Aanmelden
voor
deze
nieuwsbrief
Klik hier voor de onderscheidingen
van de SGV-Roermond

De laatste twee studiemappen van een serie van tien zijn onlangs
gepresenteerd en bezorgd bij alle ons bekende organisten en
dirigenten. Wie alsnog in bezit wenst te komen van de hele serie of
van afzonderlijke mappen kan ze ophalen of bestellen bij de
Gregoriusvereniging of op de pastorie in Waubach. Er wordt voor
afzonderlijke mappen € 5,- gevraagd en voor de hele serie € 40,-.

kan hier

St. Caeciliafeesten en onderscheidingen!
We wensen alle koren die in deze tijd ‘St. Caecilia’ vieren
een mooi feest toe! Proficiat aan alle jubilarissen!
Voor alle info m.b.t. de eretekenen zie hier en hier en hier.
NB In de laatste Koorgeleide staat een verantwoording en uitleg over de
aangepaste metaalkleuren van de medailles. Lees hier (blz. 19 e.v.).

Nieuws van het VNK Limburg
Hier vindt de site van de Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties afdeling Limburg.
Lees op de site onder ‘Nieuws’ alle verdere info.

Nationale Raad voor Liturgie
De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie heeft met deze website
een nieuw kanaal geopend voor informatie over de
liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk.
Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief!
Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.

Hier vindt u het (muzikale)
cursusaanbod van het Regionaal
Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie te Weert.

Plaquette H. Jaar te
bestellen
Het Jaar van de Barmhartigheid
heeft de afgelopen maanden in veel
parochies in ons bisdom centraal
gestaan. Om ook na 2016 een
blijvende herinnering aan het Heilig
Jaar te houden, heeft het bisdom
Roermond emaillen plaquettes laten
maken het internationale logo. Deze
zijn voor € 27,50 te koop.
Bestellen kan hier en hier.
Overigens: er zijn nog enkele
speldjes te verkrijgen, de laatste van
dik 11.000!

Gregoriaans concert ‘Misericordia’
in de Sint-Amelbergabasiliek te Susteren
Op zondag 13 november 2016 verzorgt de Schola Cantorum van het
Ward-Instituut onder leiding van Cyriel Tonnaer in samenwerking
met organist Ad Gijzels een concert in de Sint-Amelbergabasiliek te
Susteren. Het concert staat in het teken van het Heilig Jaar van
Barmhartigheid. De tekst van de gezangen, die de Schola ten
gehore brengt, is afkomstig uit het Oude en Nieuwe Testament. De
gezangen laten ons in allerlei toonaarden kennis nemen van het
begrip barmhartigheid in psalmen en evangelie. De aanvang van
het concert is om 15.00 uur. De toegang is gratis. Ter dekking van
de onkosten wordt u echter om een vrijwillige bijdrage verzocht.

‘Nieuw’ Onze Vader vanaf advent 2016
Lees hier alles over de aanpassing in het Onze Vader vanaf de
eerste zondag van de advent 2016. Op de website van de NRL vindt
u alle informatie (hier), alsook verwijzingen naar het speciale
magazine dat rondom de invoering is uitgegeven (hier), alsook
toonzettingen (hier).
In Koorgeleide hebben we er in het verleden al eens over bericht
(lees hier). Onlangs verzocht het bisdom alle parochies het Onze
Vader ook daadwerkelijk aan te passen en in te voeren:
‘In april 2016 verscheen een persbericht dat vanaf de eerste zondag van de
advent van dit jaar de tekst van het Onze Vader in de liturgie zou worden
aangepast. De nieuwe tekstversie geldt tegelijk voor Nederland en
Vlaanderen. De beide bisschoppenconferenties hebben daartoe
gezamenlijk besloten.
In ons bisdom is sindsdien in alle mogelijke gremia over de wenselijkheid
van deze aanpassing gesproken. Over het algemeen gold een zekere
terughoudendheid. Alle argumenten pro en contra werden uitvoerig
besproken en geventileerd.
Het blijft echter een feit dat de beide bisschoppenconferenties in
Nederland en Vlaanderen achter de invoering van de nieuwe tekst blijven
staan en wel met ingang van de advent 2016.
Het is geenszins wenselijk noch gepast dat in eenzelfde taalgebied in
verschillende parochies het Gebed des Heren anders gebeden wordt.
Tegen die achtergrond vraag ik met aandrang, namens onze bisschop, uw
aller medewerking om de eenheid in de liturgie op dit vlak te bewaren en
te koesteren en daarom inderdaad vanaf de advent ook in de liturgie in uw
parochie(s) het ‘nieuwe’ Onze Vader in te voeren’.
E. Smeets, vicaris liturgie & kerkmuziek

Dirigent gezocht voor ‘De Zanglijsters’

Heel veel van onze koren zullen rond Allerheiligen en Allerzielen
actief zijn in en rond de vieringen, niet in de laatste plaats ook in de
Allerzielenvieringen op zondagmiddag.
Veel dank voor uw trouwe inzet!

Indrukwekkende catalogus van ons
muziekarchief online!
In ons gebouw aan de Swalmerstraat is in de loop van vele jaren
een indrukwekkend muziekarchief bijgehouden en beheerd door
onze vrijwilligers. Tijd om e.e.a. online bekend te maken. Hier vindt
u een Excelbestand met duizenden titels. ‘Doculied’ zijn gezangen,
‘Documis’ zijn Missen (vaste Misgezangen).

J.K.Z. koor zoekt een nieuwe dirigent per 1 januari 2017. Bent u 2e
dirigent of repetitor bij een koor of harmonie en lijkt het u wel leuk
om een eigen koor te hebben, wilt u meer inlichtingen, neem dan
contact op met de voorzitter van het koor, mevr. Rademakers, tel.
06-13861417, of mail. Ons koor heeft de gemiddelde leeftijd van
40-45 jaar en luistert gemiddeld iedere maand om 11.00 uur de
Hoogmis op in de Grote St.-Jan te Hoensbroek.

Een stem om U te danken!
Het meeste van de voordrachten en het aangereikte materiaal van
het colloquium ‘Een stem om U te danken!’ b.g.v. 10 jaar ‘Zingt
Jubilate!’ in Vlaanderen is hier terug te vinden.

