
Brainstormavond Johanneskoor 15 februari 2018: 
Een compilatie aan de hand van enerzijds een schets van het Johanneskoor in het 
maatschappelijk - en kerkelijk tijdsgewricht van de afgelopen 25 jaar en anderzijds 
een brainstorm (incl. schriftelijke reacties achteraf1) via een aantal 
scenario’s/denkrichtingen, ontleed in deelvragen rond Wat?, Wie?, Waar? Wanneer? 
van een gedeeld aantal opmerkingen en ideeën: 
 
 Het Johanneskoor is voor velen van ons een belangrijk deel van ons (sociale) 

leven en het koor, inclusief repertoire, is existentieel verbonden met de manier 
van ons geloven, vieren en kerk-zijn.  
 Dit geldt voor de één meer dan voor de ander en gaat de één hier ook verder in dan 

de ander. Marc Jan stuurde achteraf bijvoorbeeld een beeld van zijn droom: het 
Johanneskoor uitgroeiend naar een basisgemeente naast de bestaande kerken! 

 
 Het Johanneskoor in zijn huidige vorm voldoet aan een vraag en aan een 

behoefte, zowel extern, als intern, bij ons zelf en is dus in zijn huidige vorm 
vooralsnog absoluut het koesteren waard 
 Dit neemt niet weg dat kleine aanpassingen, verbeteringen, aandachtsvelden, 

acties, etc. ons koor wel verder kunnen brengen 
 

 Het Johanneskoor kiest liever voor kwaliteit dan voor kwantiteit. De frequentie 
van het aantal vieringen hoeft zeker niet omhoog en het aantal repetities niet 
naar beneden. 
 Niet meer vieringen en niet minder repetities kan wel financieel consequenties hebben 
 

 Koor, dirigent en pianist moesten wennen afgelopen jaren en accenten liggen 
misschien ook anders. In 25 jaar Johanneskoor kunnen accenten ook niet anders 
dan verschillend liggen, afhankelijk van ervaring, expertise, achtergrond van 
dirigent, pianist en koorleden per periode. Misschien moeten we ieders rollen en 
expertises beter benoemen en benutten. Flexibiliteit in repetities, stemtesten, 
soms repeteren per stemgroep, aparte trainingen (vgl. ‘korale training’ aantal jaar 
terug), samen met een andere koor, etc. zijn misschien motiverend.  
 Kan ook geen kwaad bij een koor met ouder wordende stemmen…. 
 

 We worden soms ervaren door buitenstaanders, maar ook wel door een aantal 
‘binnenstaanders’ als arrogant, zendend, niet erg open of wat gesloten. Dat is 
dan onwillekeurig een aandachtspunt, als we in contact willen staan met 
gemeenten, dan wel ondersteunend willen zijn naar kerken en in vieringen. We 
hebben het dan over cultuur, uitstraling, liedkeuze, iets doen ‘omdat we het altijd 
zo deden’, nieuwe leden 
 De één herkent zich hier meer in dan de ander, maar al geldt het maar voor een aantal, 

dan nog is het goed hier alert op te zijn 
 

 Veel mensen waarderen toch erg de binding met een beperkt aantal 
lokale/regionale geloofsgemeenschappen en daar zullen we in moeten 
investeren. Tegelijkertijd benoemen velen dat één of twee keer per jaar ‘iets 
anders’ – een concert, een uitstapje, een speciale viering, een uitwisseling met 
een ander koor, etc. zeer veel toegevoegde waarde heeft.  
 Ook hier geldt dat de binding met de Lukasgemeente of de Titus Brandsma Parochie 

voor de één meer van belang is dan voor de ander.  
                                                           
1 Van Norbert, Dick, Evert, Marc-Jan en Liesbeth 



 De roostering van het koor door het jaar heen is al niet eenvoudig, maar nog 
bewuster proberen een gebalanceerd geheel op basis van diverse vieringen 
binnen de Titus Brandsma Parochie, de Lukasgemeente, een aantal bijzondere 
(eigen) gelegenheden en/of met specifieke voorgangers te maken, zou ideaal zijn. 
Als aanvulling zou een laagdrempelige buitenkerkelijke activiteit op basis van - 
nog steeds - onze eigentijdse liturgische muziek een welkome aanvulling in deze 
tijd kunnen zijn 
 

 We waarderen vieringen waarbij de liturgie een integraal en harmonieus geheel is 
en hoe meer we zelf een bijdrage/invulling mogen leveren, hoe beter. Twee tot 
drie keer per jaar een viering met een (bijna geheel) eigen invulling zou super zijn. 
 Uiteraard is dit ook een kwestie van geven en nemen, openstaan en reageren, 

kansen grijpen en het ene jaar kan dit makkelijker dan het andere jaar. 
 

 Qua liedkeuze is het van belang dat het liederen zijn die de viering, de teksten en 
de manieren van geloven/kerk en maatschappij die er zijn, versterken. Bovendien 
moeten liederen inspirerend, herkenbaar en meezingbaar zijn in de viering waar 
we zingen. De gemeente moet zich betrokken voelen en kan daarnaast op zijn 
tijd een mooi lied dat ten gehore wordt gebracht waarderen. Een breed repertoire 
helpt, dan valt er wat te kiezen. Het repertoire wat we hebben voldoet, maar er is 
meer en er valt misschien nog meer te ontdekken. De luisteravonden rond 
nieuwe liederen kunnen we meer gebruiken en de liturgiegroep mag nog 
nadrukkelijker suggesties doen voor afwisseling, waar mogelijk. Het benoemen 
en bespreken van waarom we bepaalde liederen zingen helpt. Openstaan voor 
(nieuwe) ideeën van de Lukasgemeente of de Titus Brandsma Parochie helpt. 
Het verjaardagslied erin houden helpt ook. 
 De liedkeuze lijkt voor sommigen een gevoelig punt, laten we proberen het belang 

en de functie van een lied in een viering voorop te stellen. Laat een ieder aan de bel 
trekken als hij/zij wat (anders) wil zingen of niet aan haar/zijn trekken komt.  

 
 Een aantal nieuwe leden zou ons koor versterken. We hoeven niet aan grote getalen 

te denken, dat lijkt ook niet realistisch. Een aantal gerichte acties kunnen geen 
kwaad. Zoals Liesbeth schreef: “Wat voor ‘jongeren’ willen we? Een student van 23 is 
een andere jongeren dan een jonge vrouw van 35 met twee basisschoolkinderen en 
een drukke baan. Zijn we uit de brand als we 2x4 mannen/vrouwen onder de 45 erbij 
krijgen? Laten we die dan gericht gaan scouten”.  
 

 PR en externe communicatie vraagt meer gerichte aandacht, niet alleen voor 
speciale vieringen/vespers, maar ook ten aanzien van nieuwe leden 
 PR kan ook via social media en op onverwachte plaatsen (AH, markt, flyers, etc.) 

 
 De gedachte dat we als Johanneskoor in de toekomst (over 5 á 10 jaar) 

misschien ook samen naar een gezamenlijk einde kunnen toewerken, lijkt 
vooralsnog niet aan de orde.  
 Sommigen schatten dit ook niet realistisch in, voor anderen was het een nieuwe 

gedachte. Voor nog weer anderen iets om nog ’s op een later tijdstip op terug te 
komen. 

 


