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  Zalig  

 kerstmis! 
 

 Het bestuur van de  

 SGV wenst u allen  

 een gezegend  

 kerstfeest! Dat we  

 met ons dienstwerk 

 voor de kerkmuziek  

 het mysterie van  

 Gods menswording bezingen en verkondingen! 
 

Indrukwekkende en 
inspirerende bisschopswijding 
op 8 december 2018, met dank aan allen die (ook muzikaal!) 
hun bijdrage hebben geleverd. De plechtigheid is via de site 

van het bisdom terug te kijken. Zie hier en hier en hier. 
 

 
 

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. 

 
     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 december 2018.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 

 

Nieuwjaarsontmoeting 
Maandag 14 januari 15-17 uur 
 

Als St.-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond mogen we 
dankbaar terugkijken op 2018, waarin we samen veel hebben 
kunnen en mogen doen. Met vertrouwen voelen we ons 
uitgedaagd ook in 2019 ons best te doen om Gods lof naar best 
vermogen te verzorgen, dienstbaar (hopen we toch) aan onze 
(kerk-)koren en alle andere musici.  
                                                 Zoals elk jaar vindt er op de drempel van  
                                            het nieuwe jaar een Nieuwjaarsontmoeting  
                                                plaats. Net als vorig jaar hebben we voor  
                                            een bijzondere locatie gekozen: Restaurant  
                                                    & Brasserie ‘De Pastorie’ te Roermond.  
                                                              Wie zich verbonden voelt met de  
                                                   Gregoriusvereniging is samen met allen  

die de kerkmuziek een warm hart toedragen van harte welkom! 

Maandag 14 januari van 15 tot 17 uur 

 

                         Vernieuwde site 
                              Nationale Raad voor Liturgie 

  
 

De vormgeving is aanmerkelijk gebruiksvriendelijker geworden, ook 
op mobiele apparaten. Er is ook een nieuwe rubriek ingevoerd met 
de heilige van de betreffende dag. De presentatie van de heilige(n) 

van de dag leunt qua tekst sterk aan bij het Romeins 
Martyrologium, dat voor elke dag de heiligen en zaligen van de 

Latijnse Kerk vermeld met een beknopte biografie. 
                            Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief! 

                         Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.  

 

 
 

Vindt hier de site van VNK-Limburg 

http://www.sgv-roermond.nl/
http://www.bisdom-roermond.nl/wijdingterugkijken
http://www.bisdom-roermond.nl/dankwoord
https://www.flickr.com/photos/bisdomroermond/sets/72157701177096062/with/45318872025/
mailto:secretaris@sgv-roermond.nl
mailto:sgv.onderscheidingen@gmail.com
mailto:nieuwsbriefsgv@gmail.com
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_onderscheidingen.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2018_04.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php
https://rkliturgie.nl/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg.html


 

 
 

Vindt hier de Nieuwsbrief van CantaRode 2019 
 

 

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. 

 

 

75 jaar bevrijding Limburg 
                                                                         Ook het VNK-Limburg staat  
                                                                           volgend jaar stil bij 75 jaar  
                                                             Bevrijding Limburg en organiseert  
                                                                  samen met de Limburgse Bond  
                                                               van Muziekgezelschappen (LBM)  
                                                                         en de Limburgse Bond voor  
                                                                        Tamboerskorpsen (LBT) het  
                                                                 project Vrijheid maak je samen.     
                                                                                         Nadere info volgt.                                                                      
 
                                                                                                     'Lees meer'  
                                                                             over hoe Limburg verder  
                                                                               75 jaar Bevrijding viert.. 
 
 
 
 
 

 

 

Kinderkoordirectie lees hier 

 
 

Overleg zuidelijke ‘Gregoriusverenigingen’ 
Begin juli en in november is er een informeel overleg geweest 
tussen de drie diocesane instellingen van kerkmuziek van de 
zuidelijke bisdommen (’s-Hertogenbosch, Breda en Roermond).  
 

De bijeenkomsten stonden vooral in het teken van uitwisseling van 
ervaringen: wat gaat goed rond de kerkmuziek, waar liggen 
knelpunten en waar liggen uitdagingen en kunnen we elkaar 
versterken. Door deze regelmatige informele  
overlegmomenten hopen de drie  
besturen/verenigingen elkaar te  
versterken en van elkaars  
ervaringen te leren. 
 

 
 
 

 

https://mailchi.mp/0c4fb1c66a90/inschrijftermijn-cantarode-2019-verlengd?e=35ba7ec1c5
http://www.catechistenopleiding.nl/
http://www.catechistenopleiding.nl/korte-modules
http://www.catechistenopleiding.nl/mkw_uploads/Documenten/studiegids2018-2019.volledig.pdf
http://www.catechistenopleiding.nl/mkw_uploads/Documenten/studiegids2018-2019.volledig.pdf
mailto:g.lux@bisdom-roermond.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/modules-kairos
https://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg.html
https://www.ricknet.nl/cursusaanbod/cursussen/basiscursus-koordirectie-1
https://www.limburg.nl/thema/75-jaar-bevrijding/
https://www.stichtingmaestro.nl/kinderkoordirectie/


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

 

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
http://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg.html
http://www.muziektheoriemaastricht.nl/
http://www.singalongevents.nl/
http://kerkliedwiki.nl/Hoofdpagina
http://koorenstem.be/
http://www.ricknet.nl/
http://www.kvok.nl/
https://sites.google.com/site/vclmleuven/
http://www.zingenleerjewel.nl/
http://www.centrumvoorkoorzang.org/
http://www.svmlimburg.nl/
http://www.kerkzang.nl/
http://www.festivalwatou.be/nederlands/welkom.html
http://www.liedboekcompendium.nl/
https://www.festivalvocallis.nl/
http://www.kathedraalconcertenroermond.nl/
http://home.hccnet.nl/g.m.voesten/
http://www.bach-cantates-heythuysen.nl/
https://sites.google.com/site/onthaalabdij/bezinningscentrum
http://www.heiligdomsvaartmaastricht.nl/nl
https://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.psalterium.nl/the-psalterium-project/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
http://clavis.bisdom-roermond.org/

