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Hartverwarmende bemoediging…

Maar ook een uitdaging…

Broeders en zusters, bijna
iedereen kent de uitdrukking
‘Wie zingt, bidt dubbel’. Deze
bekende uitspraak staat op
naam van de grote kerkvader
Augustinus. Menig koorlid is de
uitdrukking
op
het
hart
geschreven. Sinds afgelopen
maart is er echter veel
veranderd. Alle maatregelen om
het coronavirus in te dammen
hebben ook een grote weerslag
op het kerkelijk leven. We
mogen alleen in kleine groepen
samenkomen om te vieren,
massale koorzang is niet mogelijk en ook samenzang kan niet
plaatsvinden. Rationeel begrijpen we deze maatregelen, maar
emotioneel ligt dat toch anders. Naast het samen zingen, om de
liturgische vieringen muzikaal te ondersteunen en te dragen,
kennen veel van onze parochiële zangkoren een sterke
onderlinge band. Men ziet uit naar de wekelijkse repetitie, het
zingen tijdens de vieringen en het onderling contact dat dikwijls
zo hecht is. Dat alles komt ook samen in de jaarlijkse viering van
het Cecilafeest, rond 22-11. Bij gelegenheid van het Ceciliafeest
2020 schrijf ik u deze brief. Als bisschop spreek ik mijn dank en
waardering uit voor uw trouwe inzet als lid van uw kerkkoor.
Ook deel ik uw teleurstelling dat zingen nu niet mogelijk is zoals
we gewend waren. Beste koorleden, dirigenten en organisten,
wie zingt, die bidt dubbel. In deze moeilijke maanden van het
corona-virus is het samen zingen noodgedwongen tot een
minimum beperkt. Het is nog onzeker hoe we het komende
Kerstfeest kunnen en mogen vieren. De Advent- en Kerstperiode
behoort, samen met de Goede Week en Pasen, tot de liturgische
hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Aan de vooravond van het
Ceciliafeest, en met de blik op Kerstmis, spreek ik de hoop uit
dat u als koorleden met elkaar verbonden blijft. Niet in fysieke
zin, maar wel door, op afstand of via de moderne
communicatiemiddelen, naar elkaar om te zien. Zing voor uzelf
die mooie woorden ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’. Daar waar
liefde heerst en vriendschap daar is God. Heb in deze zin zorg en
aandacht voor elkaar en blijf vertrouwen in Gods toekomst.
In Christus verbonden, +Gerard de Korte Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Beste mensen, bij het bestuur van de SGV-Roermond komen veel
reacties binnen aangaande de koren. Over het algemeen wordt
er niet meer gezongen en moeten we ook kerstmis in die zin als
een uitzonderlijke ‘stille nacht’ gaan beschouwen. Menig koor
maakt zich ook zorgen om het voortbestaan na dit jaar. We leven
met u mee. Op veel plaatsen is op creatieve wijze invulling
gegeven aan de muziek in de liturgie, maar de koren worden
zeker gemist! Wat jammer is, is dat menige dirigent of organist
in de kou blijft staan. Soms hebben kerkbesturen deuren
dichtgegooid, zonder zich (mede)verantwoordelijk te voelen
voor ‘personeel’. Weliswaar heeft de SGV altijd gepleit dat ook
de musici – al dan niet in vaste dienst - meedeinen met de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een concrete parochie,
maar als er door pastoor of kerkbestuur eenzijdig gezegd wordt
dat men voorlopig niet meer welkom is, dan verdient dat geen
schoonheidsprijs. Toen de publieke vieringen in juni en juli weer
opgepakt werden, ging men er stilzwijgend van uit dat de musici
er weer zouden staan. Maar toen er opnieuw een gedeeltelijke
lockdown kwam, stond menige organist of dirigent weer voor
een dicht(e)(gesmeten) deur. Zo gaan we niet met elkaar om. We
trekken ons elkaar aan. Als er argumenten zijn, moeten die
ingezet worden, maar niet of nauwelijks communiceren past ons
niet. Het is het bestuur van de SGV genoegzaam bekend dat
verhalen altijd van twee kanten gehoord moeten worden, maar
toch langs deze weg een indringende oproep met respect met
elkaar om te gaan, zeker als musici afhankelijk zijn van hun
kerkenwerk voor een bestaansinkomen! Laten we er samen
voor zorgen dat hoewel 2020 een zeer beroerd jaar is geweest
voor alles en iedereen we het toch met goede moed en hoop
voor de toekomst kunnen afsluiten en in 2021 elkaar weten te
waarderen! Vicaris Ed Smeets, namens het bestuur SGV-Roermond

De bisschop van ’s-Hertogenbosch schreef b.g.v. St. Cecilia onderstaande brief aan
de koren. De SGV sluit er zich namens het bisdom Roermond graag bij aan!
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Aansluitend bij de hartelijke woorden van mgr. De Korte is er ook nog wel wat te
zeggen aan het adres van koren en kerkbesturen.

Nieuw project EO-PKN-RK advent ‘20
Rond Pinksteren heeft de EO een prachtig project gemaakt
van/door/voor alle kerken: U geeft rust… zie hier
Rond advent leeft
eenzelfde idee. De
achtergrond van het
project is het drama
van afgelopen jaar:
dat christenen niet
meer samen kunnen
komen
(lege
kerken), maar ook
de heibel rondom kerken waar men wel samen kwam. Een gebed
om eenheid onder christenen is meer dan gepast in deze
momenten. Het idee is een lied gezongen door christelijke zangers
uit alle kerken, waarbij men thuis middels de iPhone de eigen stem
inzingt. Het project is laat op gang gekomen maar moet op 7
december af zijn. Wie mee wil doen, meldt zich graag hier.

De Heer is
mijn herder…

Oud-voorzitter Guido
Grond pr. overleden
Op woensdag 25 november 2020
overleed Guido Grond. Hij werd op 1
maart 1940 te Kerkrade geboren. Hij
ontving op 11 maart 1967 de
priesterwijding. In 1968 werd hij
kapelaan van de parochie HH. Petrus
en Michael te Sittard en in 1975 van
de parochie H. Nicolaas te
Heythuysen. In 1985 werd hij
legeraalmoezenier. Deze functie
bleef hij vervullen totdat hij per l januari 2000 met pensioen ging.
Daarnaast heeft hij zich sedert 1974 ingezet voor de kerkmuziek in
ons diocees. Eerst als bestuurslid van de Nederlandse St.
Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, later als voorzitter,
en na zijn eervol ontslag in 1999, nog als vicevoorzitter en
erevoorzitter. Zijn bestuurlijk werk voor deze vereniging eindigde
toen hem per 1 juli 2011 eervol ontslag werd verleend, waarmee
ook zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur van de Nederlandse St.
Gregoriusvereniging werd beëindigd. Velen kennen hem vanwege
de KIA’s die hij begeleidde en als hoofdredacteur van Koorgeleide.
Voor zijn inzet voor de kerkmuziek ontving hij de Limburgse
Koorprijs, omdat hij gedurende 40 jaar een belangrijke rol heeft
gespeeld in de kerkmuzikale wereld in Limburg en een
constructieve bijdrage heeft geleverd aan o.a. de activiteiten van de
VNK-Limburg, toen nog de koepelorganisatie voor de koren in
Limburg. De uitvaart vindt in besloten kring plaats op 3 december
te Heythuysen. Heer, geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige
licht verlichte hem. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Met veel enthousiasme
werd deze nieuwe
studiemap
van de SGV
met gezangen
voor catechese en viering
van de Eerste Heilige
Communie ontvangen.
De map (inclusief cd)
is hier te bestellen
voor € 12,50

Is uw koor al aangemeld bij
Mijn VNK-L? Niet? Doe het
dan hier! Waarom?
Je zet je koor letterlijk op de
kaart, je meldt gemakkelijk
evenementen aan, het is
gemakkelijker voor het
aanvragen van subsidies en… je neemt deel aan hét
Korennetwerk van Limburg!

Website Nationale Raad voor Liturgie
Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief!
Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.

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 september 2020.
U kunt het blad hier vinden,
alsook het online-archief.
De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van
harte uit om Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar
alles anders door Covid-19. Ga naar de website
van uw eigen parochie om te kijken of u bij een
van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor
moet doen. Zijn alle plekken al gereserveerd, vier
dan Kerstmis thuis, via de live stream van uw
parochie, of voor televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Kerstmis is te
belangrijk om het niet te vieren. Doe mee, Vier Kerstmis! Lees hier meer

Onderscheidingen
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!

Onlangs is de Liturgische Vorming enthousiast van start
gegaan. Deelnemen aan de volgende bijeenkomsten kan nog!
12 december 2020 het kerkelijk jaar (1)
30 januari 2021 inrichting & bouw van de kerk
27 februari 2021 de viering van de eucharistie (2)
20 maart 2021 het kerkelijk jaar (2)
Venray, vanaf oktober | Lees hier
Jaarverslag SGV-Roermond 2019 lees hier

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

