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Stuk voor de Kerkenraad van de commissie Muziek in de gemeente .
Samenstelling commissie:
Alex Boers, Janice de Jong, Mary Pellikaan, Jan Prins, Eva v.d. Schee, ds. Leo v.d Eijk, Margreet
Boshoven
Opdrachtformulering vanuit de kleine kerkenraad d.d. 13.12.12.
• Ontwikkel een visie op het gebied van het geestelijk lied in de gemeente, een visie met
betrekking tot muziek in de gemeente.
• Formuleer daarbij een aantal concrete doelen waarbij rekening wordt gehouden met de
mogelijke invoering van het nieuwe liedboek de kerken dat in mei 2013 verschijnt
Einddatum opdracht; afhankelijk wanneer bekend wordt wat de inhoud van het nieuwe liedboek
gaat worden. De landelijke presentatie is 25 mei , maar we hopen dat er in de maanden ervoor al een
en ander duidelijk wordt. De commissie krijgt een begin en einddatum,. We hopen dat ze er met een
maand drie/vier uit zijn.
Presentatie van het plan: kleine kerkenraad op 16 mei .
VISIE en DOELEN :
Muziek en lied is een onderdeel van de eredienst/liturgie, naast Woord en gebed, waarin
m.n. lofprijzing tot uiting komt, een dienst waardoor jong en oud zich aangesproken/thuis
voelt.
Onze droom: Op zondag een eredienst waar de gelovigen van 0 tot 100 jaar gezamenlijk hun
geloof vieren en inspiratie opdoen voor de week die voor hen ligt. Een dienst waarin iets
verrassend gebeurt, iets origineels in zich heeft. Een dienst waarin, naast een dominee, jong
en oud hun inbreng hebben; in de voorbereiding maar ook tijdens de dienst. Een dienst
waarin, naast Woord en gebed, lied en muziek een belangrijke plaats innemen.
Een dienst waarin gezongen wordt uit de nieuwe liedbundel met indien passend ook liederen
uit andere bundels gekozen kunnen worden. Een dienst waarin andere vormen van zang en
muziek gestalte krijgen b.v. meerder liederen achter gezongen worden, wisselzang. Een
dienst waarin naast/ i.p.v. orgel ook instrumenten gebruikt worden.
Voorbereiding vindt plaats door verschillende “werk” groepjes volgens een bepaald rooster.
Gericht op “muziek in de gemeente” zou dat kunnen zijn zangkringen, muziekkringen .Zij
voeren niet alleen uit, maar bedenken wat er in die periode van het jaar in die dienst
gezongen en gemusiceerd wordt.
Gericht op andersoortige erediensten voor jong en oud ( zie visie) zouden werkgroepen
breed opgezet kunnen worden d.w.z. vanuit verschillende deskundigheid/kwaliteit wordt er
een (onderdeel van de) dienst voorbereid en uitgevoerd. Hierbij zouden de bestaande
commissies kunnen integreren b.v. commissie impulsdienst , commissie bijzondere diensten,
…. Dit laatste droomonderdeel valt vooralsnog buiten onze opdracht.
De commissie denkt door middel van het onderstaand hoofddoel de visie stapsgewijs gestalte te
kunnen geven.
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Hoofddoel: Het liedboek als basisboek uiteindelijk te gebruiken, waarbij we niet uitsluiten dat er
ook uit andere liedbundels gekozen kan worden.
Subdoel 1: Nieuwe liederen aanleren
Middel: Door middel van muziekinstrumenten en mensen die het nummer al wel kennen.
Plan van aanpak: Verschillende nummers soms voor de dienst spelen, en deze gedurende meerdere
weken herhalen.
Subdoel 2: Vernieuwing van de liedbundel
Middel: De nieuwe liedbundel zelf te gaan gebruiken
Plan van aanpak: verschillende nummers bij een thema aanpassen en veel bekende nummers zingen
met af en toe een nieuw nummer en deze dan in plaats van één keer te zingen, goed instuderen en
aanleren, door middel van subdoel 1.
Subdoel 3: Geen al te grote veranderingen aan te brengen in de dienst zelf
Middel: Spelen met muziek, met daarin wat vernieuwing
Plan van aanpak: We zouden graag altijd één kinderlied in de dienst behouden, maar altijd één
tienerlied is ook leuk. Daarbij willen we in plaats van altijd het klein gloria naar een iets algemenere
term, namelijk een glorialied. Wel willen we de psalm bij aanvang van de dienst behouden aangezien
dit de verbinding met het volk Israël voorstelt. Aan het einde van de dienst willen we in plaats van
altijd amen amen amen als bevestiging een loflied zingen.
Subdoel 4: Van elke dienst een speciale dienst maken: een dienst toegankelijk voor jong en oud
Middel: Vernieuwing zonder al te veel veranderingen
Plan van aanpak: Behalve het bovengenoemde plan van aanpak bij subdoel 3 willen we elke dienst
zorgen voor iets speciaals en daar gemeenteleden bij betrekken. Zij het de ene keer een koor, de
andere keer een bandje, de andere keer iemand anders met een speciaal instrument, een
kinderblokje of ander blokje met een aantal nummers achter elkaar, kinderen die voorin de kerk wat
zingen
Subdoel 5: Zorgen dat er niet al te veel vooroordelen zijn van alle kanten vanuit de gemeente wat
betreft de nieuwe liedbundel
Middel: goede informatie verstrekken
Plan van aanpak: 12 juni een gemeenteavond wat betreft muziek en het nieuwe liedboek
Subdoel 6: Meer interactie vanuit de gemeente met de dominee.
Middel: Meerdere zanggroepen aanstellen en groepjes aanstellen die de dienst voorbereiden.
Plan van aanpak: De zanggroepjes kunnen nieuwe liedjes uitzoeken, voordoen en aanleren voorin de
kerk. Het is leuk als deze zanggroepjes van verschillende leeftijden zijn, zodat de ene keer een lied uit
wordt gekozen door oudere mensen en de andere keer door jonge mensen, dus voor ieder wat wils.
De andere groepjes die de dienst moeten voorbereiden kunnen nummers uitzoeken bijpassend aan
het thema van de dienst. Ook kunnen ze misschien iets speciaals erbij halen, zoals een koor, een
bandje of iets anders speciaals.
Subdoel 7: Weten wat er leeft bij de gemeente
Middel: Mensen bij de dienst betrekken en naar hun mening vragen
Plan van aanpak: Af en toe evaluatieformulieren in de banken leggen met daarop vragen zoals: Wat
vond u goed aan de dienst en wat vond u minder? Welk nummer zou u vaker willen zingen? Wat
vond u van het nieuwe nummer? Zijn er andere liederen welke u prachtig vind, en waarvan u vind
dat we het vaker in de kerk moeten zingen? Etcetera.
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FINANCIEN
•

We adviseren in de huidige situatie van twee kerkgebouwen dit waar mogelijk met
eenvoudige middelen te verbeteren en als definitief bekend is welk gebouw straks overblijft
daarin een echte investering te doen in beeld en geluid. Dit betekent b.v. een mengpaneel,
Multi kabels waarop een complete band aangesloten kan worden, geluidsboxen die zowel
voor spraak als zang en muziek geschikt zijn. Kosten? Hoog, maar eenmalig en voor jaren.
• We adviseren niet te beknibbelen op begeleidingssets voor de organisten en muzikanten.
Dus elke vaste organist een losbladige begeleiding set in bruikleen te geven van het Nieuwe
Liedboek. Aan dit losbladige systeem kunnen andere liederen worden toegevoegd van buiten
het Liedboek.
• Ten behoeve van een muziekteam of zanggroep is het handig dat er per kerk een set
koorbundels beschikbaar komt waaruit gekopieerd kan worden voor de leden van een
dergelijke groep, of solisten. Deze bundels blijven in de kerkgebouwen.
• Ten behoeve van de gemeentezang worden er geen bundels voor gebruik in de kerkdiensten
aangeschaft. Alles gaat via de beamer. Wel kunnen gemeenteleden als men dat wil zelf een
bundel aanschaffen wat we zullen faciliteren na diensten of op een gemeenteavond e.d.
• Voor de beide kerkenraadskamers wordt wel de aanschaf van een aantal bundels aanbevolen
voor kleinere bijeenkomsten in groepen. 40 exemplaren per kerk?
• Voor het beameren zal een licentie moeten worden betaald aan de landelijke stichting voor
het kerklied. Dit bedrag zal een jaarlijks terugkerend bedrag zijn van naar wij schatten van
rond de € 300,- Hiermee zijn volgens ons de onderhoudskosten van de website en de auteurs
rechten van dichters en muziekschrijvers gedekt.
BEGROTING kosten op korte termijn:
Verbeteren van de huidige situatie
€ 500.
Begeleiding set organisten 5 x 150 € 750
Koorbundel 2 x100
€ 200
Liedbundels 2x 40x 25,€2000
Licentie jaarlijks
ong. 300, € 300
Totaal bij start

€ 3750

COMMUNICATIE:
• De hele gemeente moet betrokken worden bij het proces.
Dit gebeurt via Samen, afkondigingen in de dienst en speciale avonden.
• De commissies die direct me bovenstaande veranderingen te maken hebben worden
middels gespreks avonden meegenomen in dit proces. Hierbij denken we aan de organisten
en beamteam
• De kerkenraad als verantwoordelijke in dit geheel wordt middels schrijven en besprekingen
geïnformeerd, zodat zij fiat kunnen verlenen en het proces kunnen volgen.
• Aparte groep vormen de kerkradio luisteraars. Kan de Commissie van Diakenen hierin een rol
nemen?
Start nieuwe liedboek als onderdeel van de eredienst op de STARTZONDAG in SEPTEMBER 2013
Communicatieplan:
Opdracht terug leggen bij de kerkenraad
Bijeenkomst beam team, organisten
Bijeenkomst gemeente info nieuwe liedboek
Info kerkradio luisteraars en consequenties
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