
Opzet avond ‘Hoe verder na 25 jaar Johanneskoor….?’: 
-  Het moet een leuke avond worden, die energie geeft, luchtig en zinnig, een brainstorm, met 

plaatjes/schetsjes, humor, etc.  
-  Als het gezellig/nuttig blijft, blijven we zingen; hoe zorgen we dat het gezellig/nuttig blijft!  
 
Doel van de avond (5 min): 
- De afgelopen 2 jaar veel discussies, individueel, in 2-tallen, in het koor als geheel en als bestuur 

over uitéénlopende onderwerpen (dirigent, repertoire, locatie, oecumenische vieringen, relatie 
met Titus Brandsma/Lukas, samenstelling koor, kerkelijke ontwikkelingen, etc.) en de één horen 
we meer dan de ander 

- Als bestuur hebben we behoefte aan iets meer gezamenlijk gedeeld gesprek en dus input over 
waar we onze energie voor de komende jaren in willen steken 

- Het gaat nadrukkelijk niet om een zware inhoudelijke visie op kerk, liturgie en mens-zijn!! Dat 
kan altijd nog als blijkt dat dat aan de orde dient te komen. Het is nu gevoelsmatig wat 
spelenderwijs één en ander aftasten (misschien andere woorden kiezen richting koor). 

- Concreet doel:  
  concrete elementen verzamelen die de toekomst van ons koor mee kunnen helpen richten 

en daarmee verkennen wat we als koor in elke geval wél en níet willen 
 
Inleiding (10 min + 10 min vragen ter verheldering): 
De ontwikkelingen van het Johanneskoor staan niet los van de maatschappelijke en kerkelijke realiteit. Ons 
besef daarover kan ons wellicht helpen onze toekomst meer richting te geven. Andries Govaert zal ons een 
kleine schets doen toekomen over de kerkelijke -, maatschappelijke - en liturgische ontwikkelingen in 
Nederland die wellicht ook een rol spelen bij het Johanneskoor, onze kerken en onszelf.  
 
Presentatie thema’s en keuze groep ( 5 min.): 
Op vier plekken in de ruimte hangt een flap met op de flap vier tekeningen/symbolen die verschillende  
scenario’s voorstellen. De thema’s (niet de scenario’s) worden toegelicht en men kiest een groep. Elke 
groep krijgt als gespreksleider één van de bestuursleden. 
 
Pauze (10 min.) 
 
Gesprek (30 min): 
In vier groepen behandelen we aan de hand van een thema en vier scenario’s de  
wenselijkheden/onwenselijkheden en/of kansen/risico’s per scenario of aan de hand van de 
scenario’s (men is behoorlijk vrij!). De groep kiest uiteindelijk één of twee wenselijke scenario’s óf 
stelt zelf een nieuw scenario samen en probeert het scenario schetsmatig/met symbolen te tekenen 
op een flap met enige achtergrond. Koffie en thee binnen de groep. 
 
Presentatie (30 min): 
De vier groepen gaan bij elkaar op bezoek en elke groep presenteert aan de rest de tekeningen van 
de gekozen scenario’s en de (on)wenselijkheden, kansen en risico’s en de rest inclusief Andries kan 
een aantal korte vragen stellen over het gepresenteerde 
 
Afsluiting (5 min):  
- Als bestuur (en/of anderen?) proberen we een kleurige compilatie te maken van de 

verschillende scenario’s en (on)wenselijkheden, kansen en risico’s  en kiezen we een aantal 
beleidspunten/-richtingen die we terug leggen bij het koor, o.a. op de jaarvergadering of eerder. 

- We zingen een lied ter afsluiting.  
 
Borrel (45 min.):  
Napraten met elkaar in een informele setting. 



Vier thema’s uitgewerkt in vier denkrichtingen waarin mogelijke kansen, opties, scenario’s,  
ontwikkelingen, veranderingen naar voren komen, maar er zijn er vast meer/betere: 
 
Waar zingt het Johanneskoor in de toekomst (de locatie)?: 

a. Het Johanneskoor zoekt nadrukkelijk een intensieve relatie met de Lukasgemeente en de 
locatie Wageningen van de Titus Brandsma Parochie 

b. Het Johanneskoor zingt in die vieringen waar zij zelf veel inbreng kan hebben in de liturgie, 
RK-parochiebreed, Lukas-vespers, Arboretumkerk, elders in het land 

c. Het Johanneskoor zoekt nadrukkelijk de verbinding met De Zijp in Arnhem en biedt zich aan 
als koor van De Zijp 

d. Het Johanneskoor is bereid overal te zingen waar zij maar gevraagd wordt en dienstbaar kan 
zijn aan een viering 

 
Wat zingt het Johanneskoor in de toekomst (het repertoire)?: 

a. Alleen Huub Oosterhuis,  Henk Jongerius, Nieuwe Liedfonds en andere liederen die in deze 
sfeer passen 

b. Huub Oosterhuis, Nieuwe Liedfonds en consorten maar vooral de eigentijdse melodieën en 
bewerkingen daarbinnen 

c. Nieuw breed repertoire ontwikkelen zonder restricties en afhankelijk van de viering waarin 
we zingen, ‘in voor alles…!’ 

d. Langzaam afscheid nemen van Huub Oosterhuis 
 
Wie zingt er in het Johanneskoor in de toekomst (de samenstelling)?: 

a. Het Johanneskoor zal min of meer dezelfde samenstelling behouden, met soms nog ’s een lid 
erbij en soms nog ’s een lid eraf; het is belangrijk als groep bij elkaar te blijven en oog voor 
elkaar te (blijven) hebben 

b. Het Johanneskoor gaat actief op zoek naar nieuwe (jongere) leden 
c. Het Johanneskoor wordt de nieuwe cantorij van de Lukasgemeente 
d. Het Johanneskoor wordt een projectkoor, per keer/viering kunnen mensen zich wel of niet 

aansluiten 
 
Hoe lang en hoe vaak nog zingt het Johanneskoor in de toekomst (de tijd/frequentie)?: 

a. We gaan door tot we (individueel) niet meer willen/kunnen en langzamerhand wordt het 
koor kleiner 

b. We werken langzamerhand naar een goed gezamenlijk einde toe over bijvoorbeeld 5 jaar, 30 
jaar is mooi en goed geweest 

c. We gaan minder frequent zingen, bijvoorbeeld 6-8 keer per jaar 
d. We gaan alleen nog incidenteel zingen bij bijzondere diensten, vespers, avonden, projecten, etc. 

 
 
 


