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We mogen weer! Het heeft even geduurd, 

maar inmiddels zijn zo goed als alle 

coronabeperkingen vervallen. Tegelijk merken we 

ook dat menig koor (terecht wellicht) nog 

terughoudend en zeer voorzichtig is. Het zal nog 

een tijd duren voordat we weer vrij zijn van alle 

beperkingen die we onszelf uit veiligheid hebben 

opgelegd. En zoals het twee jaar is geweest: het 

gevoel van veiligheid gaat boven alles!  

Het bestuur van de SGV wenst iedereen graag alle 

goeds in de hoop dat de kerkkorenwereld gauw 

weer op gang komt en de lof Gods weer laat 

klinken, ter bemoediging ook van de kerkgangers. 

Er zijn ook heel wat berichten over koren die 

uitgedund dan wel opgeheven zijn. Spijtig! 

Tegelijk zien en horen we ook op tal van plekken 

nieuwe initiatieven van kleine zanggroepjes of 

cantores die met mooi repertoire iets goeds en 

zinvols neerzetten. De SGV juicht dat graag toe! 

2022 zal wat dat betreft misschien het jaar zijn 

waarin we onszelf op tal van punten opnieuw 

moeten uitvinden. ’n Uitdaging, onder Gods 

zegen! Bestuur 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 december 2021. U kunt het blad hier 
vinden, alsook het online-archief. 
En hier vindt u alle Do – ut – des – bladmuziek! 

 
Aanleveren                                            Aanmelden 
informatie                                                    voor  
volgende                                                   deze 
Nieuwsbrief                                         Nieuwsbrief                                        
kan hier.                                                     kan hier. 

 
 

Aanvragen onderscheidingen kan hier! 

Psalmen & 

gregoriaans 

een meditatief moment, 
door Cyriel Tonnaer  

en Ed Smeets 
 

Wat is spiritualiteit? Wat zijn de psalmen? Wat is 
gregoriaans? En wat hebben die drie met elkaar te maken? 
Cyriel Tonnaer en Ed Smeets laten het u graag horen en 
proberen het u uit te leggen in een meditatief moment. 

Lees hier 

Zondag 13 maart 2022 - 17 u Kerk H. Stefanus te Heel 

Zondag 3 april 2022 - 17 u Kerk H. Jozef te Smakt 

Zondag 1 mei 2022 - 17 u Kerk H. Gerlachus Houthem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ik zing want ik ben blij map & cd 
 Liedjes EH Communie.  Lees hier.  Bestel hier. 
 

In juni worden wederom Koordagen georganiseerd. Er 

wordt opnieuw gekeken of het mogelijk is een koor te 

vormen van Communicanten. Binnenkort meer info! 

 

Nieuwsbrief VNK-L 
 

Lees het laatste nieuws hier! 
 

Aanmelden voor de  
nieuwsbrief kan hier. 
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Liturgische vorming 
 

Nog enkele bijeenkomsten te gaan dit jaar! 
Lees hier alle info. 
 

 

 

Samenzangsuggesties op de site 
In de periode dat Ed Smeets pastoor in Ubach 

over Worms was, is een samenzangrooster 

samengesteld voor elke zondag, gebruikmakend 

van Laus Deo. Het is in te zien via onze site. 

Klikkend in de kalender zijn roosters en zondagen 

en feesten met elkaar gecombineerd. 
 

 

 
 

 

Lees hier alle info! 
 

Onderscheidingen 
voor acolieten & misdienaarsdag 

Lees hier en hier en hier 

 
 

 

 

Vrijdag 8 april 20.15 uur Gulpen 
 

Op 8 april zal voor de tweede keer een uitvoering 
van de Johannes Passion in Gulpen plaatsvinden. 
Aan dit concert zullen wederom Het Kempisch 
Kamerkoor, Barokorkest La Sorpresa en solisten 
uit Limburg meewerken. 
 

Lees hier verder! 

https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_liturgische_vorming_2021.pdf
https://sgv-roermond.nl/volkszang
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_misdienaarsdag_2022.pdf
https://sgv-roermond.nl/tarcisiusmedaille
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_sint-tarcisiusmedaille.pdf
https://sgv-roermond.nl/gallery/11
https://www.bachcomitegulpen.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 
 
RICK 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 
 
Kerkmuziek.nu 
 
Kerkzang.nl  
 
Internationaal gregoriaans festival te Watou 2022 
 
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 
 
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging KDOV 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 

 
Nationale Raad Voor Liturgie – NRL 
 
Stichting Maestro    
 
Kerkrade zingt 
 
Kerkelijke Stichting St.-Gregorius Den Bosch 
 
CantaRode.nl 
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