
 

 

Jaarverslag Johanneskoor 2017 - 2018 
Lied dat conventies doorbreekt, woorden 

van kracht voor de wereld, 
Melodie, klank, hard of zacht, door het 
Johanneskoor al 25 jaar gebracht…”.1 

 

Ontwikkelingen 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 

Het zingen 

Het was maar een paar weken nadat we op 2 maart 2017 de Jaarvergadering van het Johanneskoor 
hadden gehouden, dat we werden opgeschrikt door het trieste bericht dat zr. Agnes Becker op 29 
maart was overleden.  

Zr. Agnes, een goed mens, een bijzonder mens, een belangrijke vriendin van velen en van het 
Johanneskoor en de naamdrager van de Agnesstichting die is opgericht ter stimulering van 
eigentijdse liturgische muziek in Wageningen en omgeving. Op 3 april ondersteunde het vrijwel 
voltallige Johanneskoor met haar gezang de Avondwake ter haar gedachtenis. 

Op 19 feb, 19 maart en 2 april zong het Johanneskoor in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.  

Op 13, 14 en 16 april ondersteunde het Johanneskoor de vieringen in de Paascyclus van de  
Lukasgemeente van de Protestantse Gemeente te Wageningen (PGW), Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Paasochtend. Voor het eerst, nadat dit jaren door de Interkerkelijke Cantorij was verzorgd.  

Op 7 mei zong het Johanneskoor in Bennekom (Maria Virgo Regina-kerk) en op 15 januari, 4 juni en 
3 september in Ede (St. Antonius Kerk). 

Op 14 mei verzorgde het Johanneskoor met Moniek Siermann van De 
Zijp uit Arnhem een Mariavesper in de Grote Kerk van Wageningen, de 
eerste van een tweeluik met de St. Nicolaesvesper als tweede op 3 
december.   

Op 5 februari, 18 juni, 17 september, 29 oktober en 10 december zong 
het Johanneskoor in de Bevrijdingskerk van de Lukasgemeente van de 
PGW en op 8 oktober in de Arboretumkerk in Wageningen.  

Met Kerst zong het Johanneskoor op 24 december in Rumah Kita en 
op 25 december in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.  

Alle vieringen werden goed en zorgvuldig voorbereid door de 
liturgiegroep in samenwerking met de voorganger en sommige andere 
koorleden. 

 Kortom: veel gezongen dit jaar: 20 keer en wel erg divers: Lukas en Titus Brandsma, Ede en 
Bennekom, eigen vespers, Paascyclus, Arboretumkerk en Rumah Kita.  

 

                                                           
1 Uit: ‘Zangers voor Huub’, een lied van nieuwe tekst voorzien door Evert Kloosterboer voor Huub Oosterhuis.  



 

 

Het koor 

Gertrude Koopman nam helaas afscheid van het koor. Margreeth Kaemingk 
werd verwelkomd als nieuw lid.  

Marc Hermsen was onze dirigent en bij afwezigheid nam Rob Witte waar. Een 
enkele keer nam Erik, Carin of Frank waar.  

Eric was onze pianist en bij diens afwezigheid viel Revy Siswanto in.  

Was het voor sommigen nog steeds wat wennen aan onze ‘nog steeds wat 
nieuwe’ dirigent Marc, voor onze dirigent was het bij tijd en wijlen ook nog 
steeds wat wennen aan het Johanneskoor en haar muziek. Allengs werd het rustiger, kwamen we 
elkaar nader en vonden we elkaar.  

De lief-en-leed-commissie was druk en trouw en hield goed bij waar onze collectieve aandacht 
gevraagd werd en helaas was dat wel bij enkele koorleden het geval, korter of langer.  

Begin juli sloten we het seizoen af met een daverende en zeer gezellige barbecue, verzorgd door de 
heren bassen!  

Het koorweekend op 11 en 12 nov, diep weg in de natuurgebieden van 
Hilversum, beleefden we een enerverend weekend met Kees Kok, verhalend 
over de achtergrond, de geschiedenis en de interpretaties van diverse 
liederen van Huub Oosterhuis, met een intense viering onder leiding van 
Marc-Jan, met veel oefenen onder leiding van Marc en een dynamisch 
muzikale avond onder leiding van diverse muzikanten en entertainers.  Het 
slapen was iets spartaans, de maaltijden uiterst genereus en het wandelen in 
de nabije omgeving zeer ontspannend. 

Op 15 februari vond er een  brainstormavond plaats: ‘Hoe verder na 25 jaar 
Johanneskoor?’. Via diverse scenario’s werd er nagedacht over de toekomst van 
het Johanneskoor. Hoofdconclusie leek dat we vooral willen koesteren wat we 
nu hebben, maar dat verdere bezinning geen kwaad kan. Aanpassingen in relatie 
tot liedkeuze, voorbereiding, frequentie, diversiteit van vieringen, geven en 
nemen (= openheid/ontvangen) richting gemeenten, etc. werden geopperd. 

Veel wordt er uiterst goed verzorgd en georganiseerd door diverse mensen van 
het koor, zodat we vaak ongehinderd en zonder zorgen uitgebreid kunnen 
zingen! Te denken valt aan de muziek, de liturgieën en beamer (Rein, Hannie, Frits, Isabel), het 
archief en de muziekdistributie (Rein), de liturgiecommissie (Evert, Hannie, Laura, Marianne, Marc-
Jan, Wim), de Kardinaal Alfrinkschool (Hilly), de lief-en-leed commissie (Gerry), de barman 
(Raymond), de weekend- en jubileumcommissie, de instrumentalisten en solisten en last but not 
least: de dirigent en de pianist!  

Hulde en dank!   

 Kortom: veel dynamiek binnen het koor zelf. Mensen die helaas (tijdelijk) afhaken, mensen die 
toch weer terugkomen en betrokken blijven, een koorweekend dat indruk maakte en een 
beleidsavond die de functie van ons koor bevestigt en suggesties geeft tot aanpassingen.  

 



 

 

Het beleid 

In april 2017 heeft het bestuur een visie op de oecumenische vieringen in Wageningen opgesteld 
en leden daarover input gevraagd. Het voorstel werd enigszins aangepast en is toen aangenomen 
door het bestuur. 

In juni 2017 hield Rein een evaluatie over de distributie van de koormuziek en werden enkele 
aanpassingen in het systeem gedaan.  

In augustus schreef het bestuur een A4-tje ‘Zo zijn onze manieren’ om enerzijds weer wat orde, 
afspraken en overzicht te bevestigen en anderzijds om het gebruik van de website en de database 
te stimuleren. 

In januari 2018 is een voorstel tot beleid over auteursrechten en 
kopiëren opgesteld. Betrokkenen buigen zich hierover en dan zal 
het worden vastgesteld door het bestuur. 

Een document waarin de relatie tussen de Agnesstichting en het 
Johanneskoor wordt geregeld , wordt momenteel (maart 2018) 
door het bestuur en de Agnesstichting afgerond.  

Na intensieve gesprekken met de locatieraad van de Titus 
Brandsma Parochie en de locatieraad Wageningen is opnieuw 
aangegeven dat het Johanneskoor een koor is met een aparte autonome status binnen de parochie, 
vanwege onder andere haar oecumenische karakter. Het Johanneskoor, noch haar dirigent of 
pianist wordt direct gefinancierd door de parochie, maar het koor kan wel gebruik maken van 
faciliteiten om te repeteren. In ruil zal het Johanneskoor garanderen dat zij minimaal 6 keer per jaar 
ondersteunt bij vieringen binnen de parochie, al lijkt een aantal van 8 of meer vieringen meer 
wenselijk vanuit de parochie. De ervaringen in Ede en Bennekom lijken goed en worden ook 
wederzijds gewaardeerd. 

Met de Beraadsgroep Lukas is in lijn met het vorige jaar overéén gekomen dat er jaarlijks tegen de 
zomer een gezamenlijk gesprek zal plaatsvinden, waarin het afgelopen jaar geëvalueerd en het 
komend jaar gepland kan worden. Zes keer per jaar in een ochtenddienst zingen, daarnaast twee 
vespers op de zondagmiddag en dit jaar opnieuw de Paascyclus. Ideeën voor een gezamenlijke mis, 
oude muziek en bepaalde liederen uit het liedboek worden onderzocht.  

 Kortom: het Johanneskoor lijkt momenteel goed verankerd binnen de Wageningse ‘oecumene’ 
en er is voorlopig voldoende vraag naar onze inzet bij diverse kerkelijke locaties/gemeenten in 
Wageningen, Ede en Bennekom. Daarnaast is er ruimte voor vieringen (vespers) met eigen 
invulling. Hoe de verdere toekomst er uit zal gaan zien is nog niet erg duidelijk en in het 
nieuwe jaar zal bedacht moeten worden hoe we het gesprek hierover verder voeren.  

Het bestuur 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft Carin de Ruijter haar functie 
als voorzitter overgedragen aan Willemijn Lammers. Het bestuur is nu 
weer compleet met Henk Daniel als penningmeester, Truus Roelof als 
secretaris en Emmy Kwakkel als verantwoordelijke voor de vieringen.  Het 
bestuur komt ongeveer eens in de zes weken bijeen en onderhoudt waar 
nodig tussendoor contact.  



 

 

Met de dirigent is er twee á drie keer een uitgebreid gesprek 
per jaar. De afspraak is dat we daarnaast als bestuur tussendoor 
direct feedback geven aan de dirigent en de dirigent het 
bestuur ook als klankbord kan gebruiken en hij zijn feedback 
aan het bestuur kan geven. Ook met de pianist heeft er een 
uitgebreid (‘tweezijdig functionerings’)gesprek plaatsgevonden. 

Gesprekken met de Beraadsgroep Eredienst van wijkgemeente Lukas vonden plaats op 3 mei en 8 
juni 2017. Met de  Locatieraad/Parochiebestuur zijn er op 25 april en 8 mei 2017 officiële 
gesprekken geweest en daarnaast heeft het nodige telefoon- en emailverkeer plaatsgevonden. In 
november 2017 zou er een evaluatie plaatsvinden, maar dat is niet doorgegaan, omdat er geen 
noodzaak leek, daar alles rustig en prettig verloopt. Met de nieuwe kosters van de Johannes de 
Doperkerk (Henk Jan Klok en Marcel Tijssen) is in oktober 2017 kennisgemaakt door het bestuur.  

Op 27 november heeft het bestuur in Lent een gesprek met Andries Govaart gehad over de 
toekomst van het Johanneskoor.  

Een poging om de database van liederen digitaal en qua opgenomen muziek op 
orde te brengen binnen een eenduidig systeem is vooralsnog blijven steken in 
goede intenties. Wordt vervolgd. 

De secretaris van het bestuur stuurt bijna wekelijks een mail naar de koorleden 
met de benodigde informatie over vieringen of anderszins relevante 
mededelingen of vragen. Zonder een overkill aan mails te produceren, hoopt het 
bestuur daarmee goed contact te houden met de overige koorleden en uit te 
nodigen tot directe communicatie.  

 Kortom: het bestuur doet haar dagelijkse ding (programma en rooster vieringen, communicatie, 
financiën), onderhoudt contacten in de omgeving en bezint zich op de toekomst.  

 

Hoe nu verder 

Voor 2018-2019 staat er een mooi Jubileumconcert op het programma.  

Daarnaast wil het bestuur haar energie richten op: 

-  een evenwichtig programma van vieringen, waarbij aandacht is voor diversiteit en integraliteit 
tijdens vieringen, voor een  eigen invulling en ook ondersteuning van de gemeente, voor de 
relatie met de lokale kerkgenootschappen en een beperkt aantal andere locaties, voor 
afwisseling in het type vieringen en in de liedkeuze. Aandacht voor kwaliteit boven kwantiteit 
en zeker geen hogere frequentie van vieringen. 

-  een financieel beleid waarbij we de komende jaren kostendekkend zullen zijn en een solide 
basis leggen voor de toekomst. Voor specifieke projecten zullen specifieke aanvullende 
bronnen aangeboord worden. 

-  het wel en het wee binnen het koor, want naast goed, mooi, prettig en zinnig zingen, zijn onze 
onderlinge contacten, soms zo lang geleden al ontstaan, alle koestering en aandacht waard.  


