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 Welkom, mgr. Harrie Smeets ! 
24e bisschop van Roermond – wijding 8 december 2018 

 

 
 

Alle informatie over de bisschopswijding op 8 december 
kunt u vinden op de site van Bisdom Roermond. 
Iedereen is welkom, mits aangemeld. Bovendien is de 
plechtigheid live op TV. Zie hier. 

 
 

Een aantal uitzendingen zijn al geweest. 
Nummer drie is gepland op 17 november 
om 19.10 uur op NPO 2. 
Hier vindt u de site van NL Zingt. 
Hier vindt u eerdere uitzendingen. 
 

 
 

Nieuwe emailadressen  
 

Het nieuwe emailadres van de SGV is secretaris@sgv-roermond.nl  
Voor onderscheidingen: sgv.onderscheidingen@gmail.com  
Op dat laatste adres kunt u ook uw adreswijzigingen kwijt. 

Let u er s.v.p. dat u zeer bijtijds (liefst twee maanden 
tevoren!) de juiste onderscheidingen aanvraagt! 

 
     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 begin oktober 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.  

 

Televisiemis voortaan vanuit Waubach 
Lees hier verdere info. Op dit moment worden koren 

aangezocht die samen met de parochie de Mis op mooie 
en verantwoorde wijze gaan verzorgen. Info hier.  

 

 
 

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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‘Klokkenspotter’ 
Op 31 oktober vond de jaarlijkse drukbezochte bijeenkomst voor 
kosters plaats te Roermond. Thema was het luiden van de klokken 
en hoe e.e.a. meer dienstbaar te maken aan eredienst,  
                                                   verkondiging en het (geloofs-)leven van  
                                                   de lokale gemeenschap. N.a.v. deze  
                                                   bijeenkomst maakte L1 deze reportage.  
                                                   In Limburg is bovendien een  
                                                   ‘Klokkenspotter’ actief, Tim Flentge,  
                                                    die het geluid van de klokken vastlegt  
                                                    op zijn Youtubekanaal. De moeite van  
                                                    het bekijken meer dan waard! 
 

 

 

Module liturgie aangeboden: 
Lesprogramma te vinden op de site! 

Lees m.n. ook ATELIER CANTOR vanaf januari ‘19! 
 

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, 
vind hier de studiegids met exacte data van lessen, 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. 

 

Basiscursus Koordirectie bij RICK Weert 
 

                                                                    Binnenkort start  
                                                                    RICK weer met de  
                                                                    Basiscursus  
                                                                    Koordirectie, in  
                                                                    samenwerking  
                                                                    met het              
                                                                    Verbindend  
                                                                    Netwerk                                                
                                                                    Koorzang (VNK).   
                                                                                Lees hier. 

Projectsubsidie SamenDOOR! 

De subsidieregeling SamenDOOR! is bedoeld voor 
muziekverenigingen in samenwerking met het onderwijs, in het 
schooljaar 2018-2019. Het doel van deze regeling is om kwalitatief 
goed muziekonderwijs te realiseren in het primair- en voortgezet 
onderwijs. De subsidie aanvragen kan tot 1 maart 2019 via het 
digitale aanvraagformulier. Lees meer.  
 

Op woensdag 21 en 28 november vinden bij het Huis voor de 
Kunsten Limburg (Steegstraat 5, Roermond) van 14.30- 17.00 uur 
schrijfsessies plaats voor de subsidieregeling SamenDOOR! voor het 
schooljaar 2018-2019. Omdat het schrijven van een aanvraag soms 
als lastig wordt ervaren, gaan we op deze middagen samen met de 
aanvragers aan de slag. Lees hier.  
 

 

 

 
 

Op de site van VNK-Limburg vindt u alle info over de 
onlangs gehouden Limburgse Koordagen. L1 zond er 
deze reportage over uit. 

 

 
 

Bestuur & medewerkers van de SGV 
wensen u een gezegende Advent en een 
goede voorbereiding op Kerstmis 2018! 
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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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