Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Henry Meijer me93630@telfortglasvezel.nl
Fwd: organist
12 mei 2015 19:51
Lumen Christi ParBest secretariaat@lumenchristi.nl, Lumen Christi/Ootmarsum ootmarsum@lumenchristi.nl,
Leo Rondhuis l.rondhuis@lumenchristi.nl, Henk Eertman henk-eertman@kpnplanet.nl
Kopie: Erna van Duinen evduinen@hotmail.com, Ton Agterbos t.agterbos@online.nl, Tonnie Leferink vz Herenkoor
ajleferink@gmail.com

Geacht Parochiebestuur en Locatieraad, beste Leo en Henk.
Op 2 mei jl, hebben de besturen en dirigenten van het Herenkoor en Parochieel Gemengd Koor onderstaande mail gestuurd.
Tot nu toe hebben jullie daarop niet gereageerd.
Wellicht is dat omdat Parochiebestuur en Locatieraad nog geen standpunt daarover hebben ingenomen.
Kunnen jullie in dat geval aangeven wanneer dit onderwerp wordt besproken?
Beide koren willen o.a. over hun bevindingen zoals in de mail is weergegeven worden gehoord, uiteraard bij voorkeur binnen
het parochieverband.
Graag zien daarom de koren een spoedige reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en dirigent Herenkoor
Bestuur en dirigent Parochieel Gemengd Koor
contactpersoon Henry Meijer

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Henry Meijer <me93630@telfortglasvezel.nl>
Onderwerp: organist
Datum: 2 mei 2015 16:51:20 CEST
Aan: Lumen Christi ParBest <secretariaat@lumenchristi.nl>, Lumen Christi/Ootmarsum
<ootmarsum@lumenchristi.nl>, Leo Rondhuis <l.rondhuis@lumenchristi.nl>, Henk Eertman <henkeertman@kpnplanet.nl>
Kopie: Tonnie Leferink vz Herenkoor <ajleferink@gmail.com>, "t.agterbos@online.nl" <t.agterbos@online.nl>,
Erna van Duinen <evduinen@hotmail.com>, Ine Kaptein <kapteing@outlook.com>, Ria Bossink
<ah.bossink@hetnet.nl>, Theo Bruns <tbruns@caiway.nl>, Theo Bruns <theo.bruns@bolletje.com>
Geacht Parochiebestuur en bestuur Locatieraad, beste Leo en Henk.
Woensdagmorgen vond op initiatief van het Herenkoor (HK) en het Parochieel Gemengd Koor (PGK) een vertrouwelijk
overleg plaats van vertegenwoordigers van beide koren met vertegenwoordigers van Parochiebestuur en Locatieraad en
de vaste organist Egbert Schoenmaker.
Doel van dat overleg was te proberen, zonder advocaten, partijen (PB/LR en organist) weer tot elkaar te brengen.
Na uitwisseling van standpunten, bespreking van suggesties, luisterend naar elkaar en elkaars argumenten, leek op enig
moment de basis voor vervolgoverleg te zijn gelegd.
Volkomen verrassend kwam op enig moment de mededeling dat de Locatieraad heeft besloten Herman Koops toe te staan
op 31 mei a.s., tijdens een door hem te organiseren rondleiding in de kerk, het orgel te bespelen.
Egbert Schoenmaker bleek hiervan niet op de hoogte te zijn gesteld.
Dat is in strijd met de eind vorig jaar gemaakte afspraken rond het gebruik van het orgel, waarin is bepaald dat het
Parochiebestuur hierover overleg pleegt met de vaste organist.
Vervolgens kondigde Henk aan dat hij een in januari 2011 gemaakte afspraak van Parochiebestuur met organist en
dirigenten van de kerkoren HK en PGK, inhoudende dat Stem en Klank maximaal 2 keer per jaar ingezet kan worden,
naast zich neerlegt.
Beide mededelingen hebben het tijdens het overleg voorzichtig en met moeite gelegde fundament onder het geplande
vervolggesprek weggeslagen. Het heeft er alle schijn van dat voordien gebezigde woorden alleen maar woorden waren.
Uiteindelijk lijkt de vraag: wie heeft het voor het zeggen? belangrijker dan gemaakte afspraken (misschien heeft deze
plotselinge wending ook een andere aanleiding, waar tijdens het gesprek regelmatig de financiële situatie van de
geloofsgemeenschap Ootmarsum aan de orde werd gesteld).
Deze trieste constatering maakt dat beide koren het vertrouwen in een goede afloop hebben verloren. Het vertrek van
Egbert Schoenmaker als vaste organist lijkt daarmee nog slechts een kwestie van tijd.
Dat vertrek zal, zoals vaker gemeld, verstrekkende consequenties kunnen hebben voor het voortbestaan van beide koren.
Beide koorbesturen laten weten een dergelijke stap alsdan zeer te betreuren, maar niet anders te kunnen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur en dirigent Herenkoor
Bestuur en dirigent Parochieel Gemengd Koor
contactpersoon Henry Meijer

