
Jaarverslag Johanneskoor 2016 

Zoeken, tasten en vinden 

 

Verbonden met elkaar als koor door liederen en vieren, in 2016 ook zoeken, tasten en vinden. Ontmoetingen maken ook 
dit jaar tot een uniek jaar. We zijn het jaar begonnen met grote plannen voor een concert/uitvoering in maart 2016. De 
ambitieuze plannen zijn niet gerealiseerd maar we zoeken naar een goed moment om dit plan op te pakken. We hebben 
dit jaar 17 keer gezongen in verschillende kerken. 

We begonnen het jaar in januari met een oecumenische viering in de Grote Kerk. 

We zongen totaal 7 keer in de Bevrijdingskerk met als voorgangers Erica Hoebe, Rob de Bes en Arie Boelhouwer waar we 
in september een afscheidsdienst mee hebben gevierd. Hij kan nu genieten van zijn emeritaat. 

In de Titus Brandsma parochie zongen we 7 keer in een viering, waarvan 6 in Wageningen en 1 in Ede. We hadden als 
voorgangers Hans Lucassen, Hans Koenen, John Rademakers, Toine Sterk en Arno Maas en werden verrast met 
hulpbisschop Hoogenboom toen in februari de geplande woord- en communieviering veranderde in een 
Eucharistieviering.  

In juni zongen we in Rumah Kita waar Emmy als voorganger ons een warme zondag heeft bezorgd. 

We sloten het jaar ook weer in de Grote Kerk af door mee te werken aan de Kerstnachtdienst van Prot. Gemeente te 
Wageningen. Voorganger daarin was ds. H. Versluis. 

Een aantal koorleden zong in de 6 vespers in de vastentijd én in een avondviering van het Coventry Gebed, in september 
in de Arboretumkerk. Zo leveren we als koor, zij het in een kleine formatie, een bijdrage aan oecumenische initiatieven. 

Het koor telt 38 leden in 2016. Er zijn twee nieuwe leden te weten Henny de Kunder en Margreet Kaemingk. Hierdoor is 
de verdeling als volgt: 11 sopranen, 14 alten, 7 tenoren en 6 bassen. 

Erik Onnink is onze rots in de branding, hij begeleidt ons vrijwel iedere viering op de piano met wisselende dirigenten. 

We namen afscheid van Guido van Zwam met een Italiaanse avond en een zegen in het Italiaans. 

Vóór de vakantie hebben de alten de slotavond verzorgd. We hebben door de regen van Everwijnsgoed naar 
Quadenoord gewandeld waar we een rondleiding hebben gehad door de beelden tuin. Daarna zijn we per fiets of auto 
richting de tuin van Hilda afgereisd. Daar hebben we de avond afgesloten met een borrel met de gedachte dat we na de 
vakantie met een nieuwe dirigent van start konden gaan. Dit bleek echter niet het geval, zodat we na de zomerstop 
opnieuw met proefdirecties moesten beginnen. 

Vanaf eind september is het koor met dirigent Marc Hermsen in zee gegaan. We zoeken, tasten en vinden in Marc een 
muzikale dirigent die zowel kennis maakt met het koor als met het genre muziek dat het Johanneskoor vertolkt.  

 

Ontwikkelingen 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 

Het jaar is met veel plannen gestart. Op weg naar een jubileumjaar waren er al plannen voor een concert. Ook aan 
bekostiging werd al actief gewerkt in de vorm van persoonlijke aanbiedingen (‘talentenveiling’) en een stand op de 
molenmarkt. Door de wisseling van dirigenten zijn deze plannen opgeschoven en niet in 2016 uitgevoerd. 

Het jaar staat voor de zomer in het teken van zoeken naar een nieuwe dirigent. Er is wel belangstelling maar weinig 
affiniteit met het genre muziek van het Johanneskoor. 



Ook dit jaar zijn er met het bestuur van de Titus Brandsmaparochie (TB) gesprekken geweest. De gemaakte afspraken 
worden jaarlijks geëvalueerd. De Verrijzeniszaal/kerk is ook dit jaar onze repetitieruimte gebleven. We hebben de 
muziekkasten op verzoek van het Parochiebestuur moeten weghalen uit de kerk. Rein en Hannie hebben aangeboden de 
kasten in hun huis een plek te geven.  

We hebben voor het eerst gezongen in Ede waar een warm welkom voelbaar was, voor de aanwezige koorleden door de 
kerkgangers. 

In de Lucas gemeente hebben we afscheid genomen van Arie Boelhouwer en kennis gemaakt met Nico Sjoer. Erica en 
Nico gaan samen met ons de vieringen gestalte geven. 

 

Koorbestuur 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 3-3-2016 hebben Hilly Dokter en Marianne op den Buijs hun functie overgedragen 
aan Truus Roelof (secretaris) en Emmy Kwakkel (liturgie). 

Het bestuur is nu weer compleet met Henk Daniel (penningmeester) en Carin de Ruijter (voorzitter). 

In het begin van 2016 richtte het bestuur zich op het 25-jarig jubileum in 2017. Door het vertrek van Guido werd de 
aandacht verschoven naar het aantrekken en inwerken van een nieuwe dirigent. Daarnaast vergde het overleg met de 
Titus Brandsmaparochie ook de nodige tijd en energie. 

 

Hoe nu verder 

Gelukkig heeft het koor een aantal activiteiten die altijd doorgaan, ongeacht alle onrust. 

Zoals: 

- de koorborrel, Raymond 
- lief en leed, Gerrie 
- slotavond, alten 
- CD-luisteravond, Wim en Truus 
- voorbereiding vieringen: Emmy, Evert, Marianne, Laura, Marc-Jan, Hannie en Wim 
- aanwezigheid van alle koorleden tijdens de repetities! 

In 2017 bestaat het Johanneskoor 25 jaar. Dit vraagt om feestelijke activiteiten. De plannen hiervoor zullen we tijdens de 
jaarvergadering bekend maken. 

 

Veel dank namens het bestuur voor de inzet, groot en klein. 

Henk, Emmy, Truus en Carin  

 

 

 

 


