
Visie Johanneskoor met betrekking tot Interkerkelijke vieringen 

 

 

Sinds het ontstaan van KerkNet is de jaarlijkse oecumenische viering in januari 

(week van gebed voor de eenheid van de christenen) van karakter veranderd. 

Participeerden in het verleden alleen de Katholieke, Protestantse en Doopgezinde 

kerk in deze vieringen, nu doen elf geloofsgemeenschappen mee.  De opzet van 

KerkNet is overigens zo, dat deelname niet vanzelfsprekend is en ook per keer 

kan wisselen. 

 

In de oude situatie had het Johanneskoor - als oecumenisch koor - een vaste 

plaats in deze vieringen, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Ook dat 

is veranderd. Vanuit de andere geloofsgemeenschappen komt ook muzikale 

inbreng – in veel verschillende stijlen. 

 

Hoewel het Johanneskoor nog steeds ‘het oecumenisch koor van Wageningen’ is, 

is het dus niet meer vanzelfsprekend dat het Johanneskoor zingt in deze 

interkerkelijke vieringen - zowel van de vragende kant (we zijn niet per se 

‘nodig’) als van de aanbiedende kant (past het repertoire van het Johanneskoor 

nog wel in elke viering?). 

 

Het bovenstaande vraagt om bezinning. 

Hoe staan wij als Johanneskoor zelf tegenover deze ontwikkeling? 

Enkele gedachten vanuit het koor, benoemd tijdens de Algemene 

Ledenvergadering: 

 

 Het Johanneskoor is een oecumenisch koor en hoort vanuit dat gezichtspunt 

een bijdrage te leveren aan zo’n interkerkelijke viering. 

 De interkerkelijke vieringen zijn een bricolage van meerdere manieren van 

vieren en van verschillende uitingen van geloofsbeleving.  

Gezien het gegeven dat het Johanneskoor het liefst streeft naar een viering 

als één geheel (tekst en muziek sluiten op elkaar aan en versterken elkaar, 

zowel qua inhoud als qua sfeer), ligt hier wel een uitdaging. 

 Samen met anderen vieren is altijd een kwestie van geven en nemen. Het 

Johanneskoor kan een bijdrage leveren, maar bescheiden. Hoeft ook niet elk 

jaar. Ook anderen de gelegenheid geven, hoort daarbij. 

 Het zingen in zo’n interkerkelijke viering is een kans om ook aan andere 

gelovigen te laten horen wat wij te bieden hebben. Je kunt het als waardevol 

beschouwen dat we ‘ons geluid’ aan anderen kunnen laten horen.  

 Voor ons is het waardevol om het geluid van anderen te horen, dat te 

ervaren, ervan te leren, ervan te genieten. 

 Niet alle koorleden voelen zich prettig in zo’n – vaak wat meer evangelisch 

gekleurde – interkerkelijke viering. Dat roept de vraag op of je de koorleden 

kunt ‘verplichten’ om toch ook in deze vieringen mee te zingen. Of zijn we 

bereid eventueel met een half koor mee te doen? 

 De wereld verandert, ook de kerken veranderen. Laat het Johanneskoor ook 

openstaan voor veranderingen in repertoire. 

  



Het bovenstaande in overweging nemende, komt het bestuur tot de volgende 

visie: 

 

1. Als oecumenisch koor juichen we deze bredere en flexibelere benadering van 

de oecumene toe, omdat het geëigend lijkt voor deze tijd. 

2. Als oecumenisch koor past het ons een bijdrage te leveren aan interkerkelijke 

vieringen. We doen daar als Johanneskoor dan ook graag aan mee. 

3. Het Johanneskoor hoeft niet ieder jaar mee te werken (we kunnen er in de 

planning rekening mee houden, maar als het een keer niet goed uitkomt of 

inhoudelijk te ver van ons af staat, kunnen we ook een jaar overslaan).  

4. Als het Johanneskoor gevraagd wordt mee te werken aan een interkerkelijke 

viering, hechten wij eraan dat we ook meedoen in de voorbereiding ervan, 

zoals we dat bij elke kerkdienst doen waarin wij zingen. Belangrijk argument 

daarvoor is, dat wij veel waarde hechten aan het vormgeven van een viering 

waarin in teksten en muziek op elkaar aansluiten, zodat het één geheel 

wordt. 

5. Het meewerken aan interkerkelijke vieringen zien we ook als een 

verantwoordelijkheid naar onze ‘achterban’. Het Johanneskoor 

vertegenwoordigt in die vieringen het muzikale geluid van de Katholieke 

parochie, Protestantse gemeente en de Arboretumkerk. 

6. Als we meewerken aan een interkerkelijke viering, doen we dat als geheel 

koor en niet met een aantal losse leden op persoonlijke titel. (Hiermee 

bedoelen we niet de kleinere vieringen, zoals Coventry gebed en 40-dagen 

vespers.) 

 

 

 

Het bestuur, 

Henk Daniel 

Emmy Kwakkel 

Willemijn Lammers 

Truus Roelofs 
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