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Mooie Romereis, ook voor de zangers!
In Koorgeleide dat over een paar weken verschijnt vindt u een
reisverslag van de Bisdombedevaart naar Rome, onlangs in
november. Het gelegenheidskoor o.l.v. Jo Louppen kijkt terug op
een bijzondere ervaring. Foto’s vindt u hier.

Proficiat aan alle jubilarissen!
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.).

Reportage Koor Wijlre Omroep Krijtland
In Wijlre viert het GKZ St Ceacilia haar 175-jarig bestaan. Hoe het is
om in een kerkelijk zangkoor te zingen ziet u in deze aflevering van
Koetsje durch 't Krijtland. M.m.v. o.a. pastoor Kurris, vicaris Smeets
en dirigent Fred Piepers. Zie de uitzending hier terug.

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.

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…

Plaquette H. Jaar te bestellen
Aanmelden
voor
deze
nieuwsbrief

Klik hier voor de onderscheidingen
van de SGV-Roermond

kan hier

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 met
het internationale logo. Deze zijn voor € 20,- te
koop. Bestellen kan hier en hier. Overigens: er zijn nog enkele
speldjes te verkrijgen, de laatste van dik 11.000!

Indrukwekkende catalogus muziekarchief
In ons gebouw aan de Swalmerstraat wordt een indrukwekkend
muziekarchief bijgehouden en beheerd door onze vrijwilligers. Hier
vindt u een Excelbestand met duizenden titels. ‘Doculied’ zijn
gezangen, ‘Documis’ zijn Missen (vaste Misgezangen).

‘Nieuw’ Onze Vader vanaf advent 2016
Veel vraag naar studiemappen
Wie in bezit wenst te komen van de hele serie of 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,-. De 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

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).

