
Nieuwsbrief         nr. 77   (september )  

Sint Gregoriusvereniging     in het Bisdom Roermond 

www.sgv-roermond.nl Swalmerstraat 100 6041 CZ Roermond  0475-386725 e-mail: secretaris@sgv-roermond.nl 

Wel of niet…? 
Of (al) ’n beetje… 
 

Vorige keer vroegen we 
ons af hoe en wat met onze 
koren. Veruit de meeste 
koren zijn er nog niet uit. 
Sommigen zijn onder hele 
strikte omstandigheden 
weer voorzichtig 
begonnen. Maar het is en 
blijft zoeken naar het hoe 
en wat m.b.t. verantwoord 
zingen. Chapeau voor de 

koren die de draad weer enigszins hebben opgepakt en alle 
begrip voor hen die nog niet zo ver zijn! Veiligheid voor alles! 
 

We blijven hopen en bidden dat we spoedig weer (gewoon) 
mogen gaan zingen, al zal het zijn in een nieuwe situatie. Het kan 
en zal helpen als we elkaar bemoedigen om toch weer te 
beginnen, en tegelijk groot geduld op te brengen om opnieuw 
een weg te vinden in de ontstane situatie.  
 

Bestuur Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond 
 

Lees hier & hier alles over het RIVM m.b.t. zingen. 

Lees hier over zigzag zingen. 
 
 

    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’   
 verscheen eind juni 2020.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 
 

 

                          

                         Website Nationale Raad voor Liturgie 
                             Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief! 

                    Hier vindt u de pagina Kerkmuziek. 
 
 

 

 

 

Roermond, vanaf oktober | Lees hier 

 

 
 Sevenum 22 september | Lees hier 

 
 

Onderscheidingen 2020 
                                  Veel koren vragen in deze tijd van  

                                het jaar de onderscheidingen aan  
               voor hun jubilarissen. Om het u nog  

                               gemakkelijker te maken hebben we  
de mogelijkheid gecreëerd dat volledig digitaal te  

kunnen doen. Doch… wees zeer op tijd, zodat u de 
onderscheidingen bijtijds binnen hebt! Kijk hier! 

 

http://www.sgv-roermond.nl/
https://koornetwerk.nl/ventilatie-vermindert-risico-op-virusoverdracht/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
https://koornetwerk.nl/zigzag/
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/KGL2020_02.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://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_cantorcursus_2020.pdf
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_waarde_muziek_liturgie.pdf
https://sgv-roermond.nl/onderscheidingen


 

Venray, vanaf oktober | Lees hier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roermond, 3 oktober | Lees hier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leunen, 7 november | Lees hier 

 
 

                                                                            De Heer is  
                                         mijn herder…  

 

                                                                    Zo heet een nieuwe  
                                                        studiemap van de SGV  

                                                                      Roermond met gezangen  
                                                                      voor catechese en viering  

                                                               van de Eerste Heilige  
                                                                Communie. Op dit moment  

                                                                       wordt de laatste hand  
                                                                        gelegd aan het project en  
                                                                        de CD. Inmiddels zijn ook  

                                                                       de presentaties gepland: 
 

 zaterdag 7 november 
Susteren 

zaterdag 14 november 
Venray 

          zaterdag 21 november 
Nadere info & uitnodigingen volgen!                                         Gulpen 

 
 

Bereikbaarheid Sint-Gregoriusvereniging 
Vanwege de coronaperikelen is het secretariaat wat beperkter 

geopend geweest dan voorheen.  
Voortaan is er ook een aanpassing in de tijden: 

secretariaat en documentatiecentrum zijn telefonisch te 
bereiken maandag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, 

 en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
www.sgv-roermond.nl           info@sgv-roermond.nl 

Telefoon: 0475 - 386 725 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Toegang is gratis - Hier reserveren 

 

https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2020.pdf
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_gregoriaans_dirigeren_2020.pdf
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_psalmen_in_de_liturgie.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/
mailto:info@sgv-roermond.nl
https://www.yourticketprovider.nl/events/36790-concert-vincent-kusters-nick-goudkuil/


 
Lees hier het volledige programma. In het bijzonder vermelden 
we de festivalopening met Schola Maastricht & Lingua e musica. 

 

 Wonen in liederen 
Podcast Abdij Averbode 

 
 
 

Jos Bielen, norbertijn van Averbode en docent kerkmuziek, verzorgt 
tweemaal per maand een liedmeditatie bij een kerklied. 

Achtergronden bij tekst en muziek, verkenning van achterliggende 
Bijbelverhalen, de uitvoering van het lied…  

het komt allemaal aan bod in verhalen  
van ongeveer 15 minuten. 

Hier kun je een voorbeeld beluisteren. 

Deze liedmeditaties worden aangeboden in een 
abonnementsformule aan € 15 per jaar. 

Hier kan men zich aanmelden. 
 

 
 
Missa Corona – Wouter van Belle           Lees hier 

 
 
 
Sub tuum praesidium –  
Frans Bullens 
 
Lees & luister hier 
 
Missa In tempore angustiae 
Frans Bullens 
 
Lees & luister hier  
 
Missa in simplicitate –  
Hans Leenders 
 
Lees & luister hier 
 
 
 

 
 

 

 
 

Alternatief Orgelfestival 2020 

https://musicasacramaastricht.us7.list-manage.com/track/click?u=a0a49772376ced0782aac48d1&id=2929b0e535&e=3a83983a4b
https://www.musicasacramaastricht.nl/programma-tickets/volledig-programma-tickets
https://www.musicasacramaastricht.nl/programma-tickets/voorstellingen/2020/09/festivalopening-2-schola-maastricht-lingua-e-musica
https://www.scholamaastricht.nl/nl/welkom
https://www.lingua-e-musica.nl/
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/wonen-in-liederen
https://sites.google.com/view/onthaal-abdij/wonen-in-liederen
https://www.woutervanbelle.nl/
https://www.kisg.nl/321/sub-tuum-praesidium/
https://www.kisg.nl/373/missa-in-tempore-angustiae-vaste-gezangen-speciaal-voor-de-cantor-en-organist/
https://sgv-roermond.nl/missa-in-simplicita
https://www.stichting-sol.nl/


Links 

 

 

Huis van de Kerkmuziek                                                      
 
Orgelkring Kerkrade  

 
Orgelkring Roermond 
 
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg  
 
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L 
 
muziektheoriemaastricht.nl  
 
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 2021 
 
liedboekcompendium.nl  
 
festivalvocallis.nl 
 
Stichting Scala  Kathedraalconcerten Roermond 
 
Ad Voesten – Kerkmuziek in Beweging 
 
Bach Cantates Heythuysen 
 
Onthaal Abdij Averbode - Bezinningscentrum 
 
Stichting Amici Cantus Gregoriani platform 
 
Stichting Psalterium 2018 – The Psalterium Project 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 

 
Kairos – catechistenopleiding Roermond 
 
Stichting Maestro    
 
Kerkrade zingt 
 
Kerkelijke Stichting St.-Gregorius Den Bosch 
 

 

    

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
https://www.vnk-limburg.nl/
http://www.muziektheoriemaastricht.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
https://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.psalterium.nl/the-psalterium-project/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
http://www.catechistenopleiding.nl/
https://www.stichtingmaestro.nl/
http://www.kerkrade-zingt.nl/
https://www.kisg.nl/

