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 Aanmelden voor  
 EO ‘Nederland Zingt’  
 Roermond 25 september  
 

Zoals aangekondigd: op dinsdag 25  
september wordt Nederland Zingt  
opgenomen in de Sint Christoffel- 
kathedraal te Roermond.  
Er wordt gezocht naar zangers uit Roermond en heel Limburg die 
deel willen nemen aan een groot projectkoor, dat o.l.v. dirigent 
Martin Zonnenberg meewerkt aan deze opname. Inmiddels lopen 
de nodige inschrijvingen binnen, maar er is nog plek! Inschrijven 
kan hier, via de SGV in Roermond. Lees hier alle info. 
 

 
 

     Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

          kan hier…       Klik hier voor de onderscheidingen          kan hier 
                                                     van de SGV-Roermond 

 

  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’ (vanaf 2018 in kleur!)   
 verscheen eind juni 2018.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 
 

 

                         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 volledige programma van Musica Sacra 2018. 
 

In het bijzonder wijzen we u op ‘De vier heemskinderen’ en het 
concert van Schola Maastricht, alsmede op de hoogmissen op 

zondagmorgen in de Sint Servaas en in de Slevrouwe. 

 

  Pastoor Harry Notermans nieuwe   
  secretaris SGV Roermond 

Per 1 augustus heeft pastoor Harry Notermans uit Stramproy de 
taak van secretaris van de Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom 
Roermond overgenomen van Marjo van Helvert-Willeme. Pastoor 
Notermans is vorig jaar toegetreden tot de Algemene Vergadering 
van de SGV en nu gevraagd Marjo op te volgen. We danken Marjo 
voor haar inzet als opvolgster destijds van Jacques Hoorens en 
wensen past. Notermans veel vreugde en voldoening in zijn werk! 

 

  Nieuwe emailadressen 
In de emailadressen verandert het standaard-emailadres in 
secretaris@sgv-roermond.nl. De voorzitter is te bereiken onder 
voorzitter@sgv-roermond.nl en info@sgv-roermond.nl. Het oude 
emailadres sgv@bisdom-roermond.nl zal op termijn verdwijnen.   
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Onderscheidingen tijdig aanvragen! 
 

Voor de meeste koren zal de zomerperiode rustig zijn. In het najaar 
vinden gebruikelijk de nodige jaarvergaderingen en Caeciliafeesten 
plaats. Als u jubilarissen gaat huldigen, denk dan tijdig aan het 
bestellen van de versierselen! Lees hier en bestel hier.  
Denk aan de besteltermijn van 2 maanden! 

 

  Limburgse Koordagen 2018 
De Limburgse Koordagen van VNK-Limburg vinden dit  
jaar wederom plaats in het eerste weekend van oktober in de 
Oranjerie te Roermond (5-6-7 oktober 2018).  
 
 
 

                                                                          Zie hier het  
                                                                          volledige programma.  
 
                                                                          Lees hier over de  
                                                                          verschillende workshops  
                                                                          voor zangers en  
                                                                          dirigenten.  
 
                                                                          Hier vindt u de  
                                                                          informatie over de  
                                                                          workshop gregoriaans.  
 
                                                                          Lees hier de  
                                                                          aanbevelingsbrief van de  
                                                                          beide voorzitters van VNK  
                                                                          & SGV. 
 

 

 

Module liturgie aangeboden 
 

De Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom en de 
catechistenopleiding Kairos hebben de handen in elkaar geslagen 

om het cursusaanbod op het vlak van liturgie en kerkmuziek 
behoorlijk uit te breiden. Het gaat om een module liturgie, voor 

allen die zich willen verdiepen in wat we in de liturgie  
waarom en hoe vieren. De module kan uitgesplitst worden naar 

cantor/kerkzanger, koster, lector, acoliet. Lees hier alle informatie, 
of vraag hier om nadere info (secretariaat van Kairos, mevr. Lux, tel. 

045 - 54 66 930). Eenzelfde module-aanbod geldt ook  
voor diaconie & vrijwilligerswerk. Lees hier. 

 

 
 

 
 
                                     
                                     Hier vindt u de website van  
                                 de Stichting Samenwerkende  
                                   Orgelvrienden Limburg, met  
                                   hier het programma van het  
                                                    Orgelfestival 2018. 
 
 
 
 

 
                   Bezinning op het Woord 
                                                     Bezinning op het Woord is een uitgave  
                                                van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van                                                                                                     
                                                        het Bisdom Roermond. De uitgave is  
                                                              bedoeld voor allen die zich willen  
                                             verdiepen in de liturgie van de eucharistie.  
                                                              Het biedt een inleiding, een korte                                                   
                                              bezinning en verwijzingen naar de teksten                                               
                                                    van de dagelijkse liturgie. Bezinning op  
                                                        het Woord verschijnt elke maand als   
                                              handzame brochure. Een jaarabonnement  
                                                                kost slechts € 21,50. Bestel hier.  
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Links… 
 

 

 

Huis van de Kerkmuziek                                                      
 
Orgelkring Kerkrade  

 
Orgelkring Roermond 
 
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg  
 
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L 
 
muziektheoriemaastricht.nl  
 
Singalongevents 
 
Kerkliedwiki 
 
Koor & Stem 
 
Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie Weert 
 
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici 
 
Vlaams Centrum voor Liturgische Muziek 
 
Zingen leer je wel! 
 
Centrum voor Koorzang Maastricht 
 
Stichting Vocale Muziek Limburg 
 
Kerkzang.nl  
 
Internationaal gregoriaans festival te Watou 2018 
 
liedboekcompendium.nl  
 
festivalvocallis.nl 
 
Stichting Scala  Kathedraalconcerten Roermond 
 
Ad Voesten – Kerkmuziek in Beweging 
 
Bach Cantates Heythuysen 
 
Onthaal Abdij Averbode - Bezinningscentrum 
 
Heiligdomsvaart Maastricht 2018   
 
Stichting Amici Cantus Gregoriani platform 
 
Stichting Psalterium 2018 – The Psalterium Project 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
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