
 

10 jaar Werkgroep Koren – aan alles komt een einde. 
 

De betrokkenheid en bezorgdheid over de koren van de parochie, specifiek van de koren die met het 

sluiten van de Sint Henricuskerk en de Heilige Geestkerk hun eigen kerklocatie zouden gaan verliezen 

was de directe aanleiding om in 2013 de Werkgroep Koren op te richten.  

Twee mensen (Ad Bresser en Marian Overmaat) die elkaar niet kenden maar, door bemiddeling van 

pastoor Tuan, elkaar hierin vonden, waren de werkgroepleden van het eerste uur. Vanaf het begin 

maakte ook Manon Fretz deel uit van de werkgroep.  Jan Schuring draaide de eerste jaren ook mee. 

Vrij snel werd Ronald de Haan (vanuit zijn functie als NSGV-bestuurslid) lid van de werkgroep. Martin 

Lorijn trad enkele jaren later toe tot de werkgroep. 

Het primaire doel van de werkgroep was om een korenbeleid op te stellen, aansluitend bij het OLVvA 

beleidsplan ‘Op weg naar 2020’.  

Het Parochiebestuur schetste hiervoor de kaders die zowel samenhingen met de teruglopende 

financiële ruimte (bezuinigingen) als het teruglopen van het aantal vieringen per weekend (minder 

kerklocaties en per locatie minder vieringen).  

Anders dan in andere parochies heeft het Parochiebestuur er steeds bewust voor gekozen geen 

beleid van bovenaf ‘op te leggen’. De werkgroep heeft daarom ook steeds als uitgangspunt gehad de 

koren zoveel mogelijk te betrekken. 

De eerste bijeenkomst met alle koren was dan ook kort na de start van de werkgroep: juni 2013. In 

de loop van de jaren zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waarin alle koren samen van 

gedachten konden wisselen en waar de werkgroep ook informatie en ideeën ‘ophaalde’. 

 

Wat heeft de werkgroep in de afgelopen 10 jaar bereikt: 

• Van koren op hun eigen locatie-eilandjes naar koren die elkaar kennen, zonodig weten te 

vinden en ook regelmatig op andere locaties zingen. 

• ‘Ontheemde’ koren (waarvan de kerk gesloten is) zijn veelal blijven bestaan en nemen volop 

deel aan het muzikaal verzorgen van vieringen in de parochie.  

Hiermee is ook iets herkenbaars van de betreffende locaties behouden en zijn de zingende 

vrijwilligers betrokken gebleven bij de parochie. 

• Dirigenten die elkaar nu kennen en elkaar ontmoeten in een halfjaarlijks dirigentenoverleg   

• Jaarlijkse gezamenlijke activiteit voor alle koren: of een ‘korenfestival’ of een zangdag met 

een thema en een externe begeleider 

• Centrale korenroostering 

• Oprichting van uitvaartkoor 

• Harmoniseren van afspraken tussen koren en hun voormalige parochies zoals vergoedingen 

voor gezongen uitvaarten en van declaraties van dirigenten en begeleiders. 

• Kostenbeperking:  



o Nieuwe declaratieprocedure voor dirigenten en begeleiders in de hele parochie 

ingevoerd op basis van NSGV-richtlijnen en volgens de OLVvA richtlijn van een 

maximum aantal declarabele uren per gezongen viering.  

o Beperking van het aantal (doordeweekse) vieringen met een koor. 

• Deelname Sint Franciscus Xaverius aan koren’uitwisseling’. 

• Toewerken naar samenvoeging van koren met dezelfde koorstijl met als uitgangspunt 

toekomstbestendige en kwalitatief goede koren, kostenbesparing en anticiperen op het 

verder verminderen van vierplekken.  

• Inmiddels zijn ook enkele fusies gerealiseerd. 

(Bijna) 10 jaar Werkgroep Koren: aan alles komt een einde. Wat blijft? 

Met de goedkeuring van het korenbeleidsplan door het parochiebestuur heeft de werkgroep 

gemeend om een punt te zetten achter haar activiteiten. 

De meeste activiteiten zullen vanuit een andere context voortgezet worden. Als volgt: 

Dirigentenoverleg: geïnitieerd en georganiseerd door de dirigenten zelf.  

Onder leiding van het lid van het parochiebestuur met ‘koren’ in zijn/haar portefeuille.   

Centrale roostering: halfjaarlijks georganiseerd en geleid door Frank Kooiman en Theo Hoogenboom 

in overleg met centraal secretariaat/ pastorale ondersteuning. 

Jaarlijkse korenactiviteit: per toerbeurt te organiseren door een koor. De aftrap wordt gegeven in 

2023 door de Koorgroep en Cantorij van SFX – Frank Kooiman en Martin Lorijn 

 

De werkgroep bedankt alle koren voor hun bijdrage in de afgelopen jaren en hoopt van harte dat de 

koren verder gaan op de ingeslagen weg en elkaar ook in de toekomst zullen blijven opzoeken, 

samenwerking zullen zoeken waar dat nodig of wellicht onvermijdelijk is.  Alles ten behoeve van een 

diversiteit aan goede koren voor onze parochie. 
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https://katholiekamersfoort.nl/wp-content/uploads/2023/01/2021-Korenbeleid-goedgekeurd.pdf

