
Van: Henk Eertman henk-eertman@kpnplanet.nl
Onderwerp: RE: organist

Datum: 2 februari 2015 13:24
Aan: Henry Meijer me93630@telfortglasvezel.nl, Lumen Christi ParBest secretariaat@lumenchristi.nl, Leo Rondhuis

l.rondhuis@lumenchristi.nl
Kopie: Ine Kaptein kapteing@ziggo.nl, Ria Bossink ah.bossink@hetnet.nl, Theo Bruns theo.bruns@bolletje.com, Theo Bruns

tbruns@home.nl

Dag$Henry,
$
Mede$namens$Leo$Rondhuis$kan$ik$je$meedelen$dat$wij$op$dit$moment$met$Egbert$Schoenmaker$in
gesprek$zijn.$De$gespreken$tot$nog$toe$zijn$construcAef$verlopen.$Er$is$nog$1$punt$waarvan$Egbert$in
een$eerder$stadium$aangaf$dat$dit$geen$haast$had$maar$nu$toch$wil$afronden.$Nog$deze$week$zullen
we$daarover$contact$met$hem$zoeken$en$gaan$er$vanuit$dat$ook$dit$punt$op$een$goede$wijze$zal
worden$afgerond.
Op$dit$moment$zien$wij$derhalve$geen$aanleiding$hierover$met$het$PGK$in$overleg$te$treden.
$
We$gaan$er$vanuit$het$PGK$hiermee$voldoende$te$hebben$geïnformeerd.
$
Met$vriendelijke$groet,

Henk$Eertman$(vrz.$locaAeraad$Ootmarsum)$en
Leo$Rondhuis$(secretaris$parochiebestuur$Lumen$ChrisA)
$
Van: Henry Meijer [mailto:me93630@telfortglasvezel.nl] 
Verzonden: zondag 1 februari 2015 03:14
Aan: Lumen Christi/Ootmarsum; Lumen Christi ParBest; Leo Rondhuis
CC: Ine Kaptein; Ria Bossink; Theo Bruns; Theo Bruns
Onderwerp: organist
 
Beste bestuursleden.
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van ons koor afgelopen woensdagavond is o.a. van gedachten gewisseld
over de ‘kwestie organist’.
Aanleiding hiervoor waren geluiden dat er nog steeds onopgeloste problemen zijn, die een goede
samenwerking in de weg staan.
Het risico dat deze situatie zou kunnen betekenen dat Egbert Schoennmaker als vaste begeleider van ons
koor vertrekt is daardoor blijkbaar nog steeds aanwezig.
Ons koor heeft zich in de afgelopen tijd meer dan eens nadrukkelijk geuit over een mogelijk gedwongen
vertrek.
Steeds is ons daarbij door zowel Locatieraad als Parochiebestuur gemeld dat deze besturen hechten aan
behoud van Egbert Schoenmaker als vaste organist.
Nu inmiddels bijna 2 jaar zijn verstreken waarin de problemen slechts ten dele lijken te zijn opgelost, wil
ons koor graag opnieuw zijn inbreng kunnen leveren.
Een uitnodiging daartoe zien we dan ook op korte termijn tegemoet.
Dirigent en koor hebben bovendien uitgesproken bij een eventueel gedwongen vertrek van Egbert te zullen
stoppen.
Sinds de oprichting van het Parochieel Gemengd Koor in 1994 is Egbert vaste organist/begeleider. Zijn
muzikale kwaliteiten worden zeer gewaardeerd.
Zelfs bij afwezigheid van de dirigent, Erna van Duinen, weet Egbert het koor op voortreffelijke wijze door
de gezangen te leiden; het vertrouwen van het koor in zijn vakkundigheid is groot.
Met zijn bezielende begeleiding heeft hij samenzang weer een terechte plaats gegeven als volwaardig
alternatief voor koorzang in verschillende vieringen, waarin geen koor aanwezig is.
Mocht iets wat hierboven staat niet juist zijn, dan houden we ons uiteraard aanbevolen voor aanvullingen of
correcties van uw kant.
Graag zien we uw reactie tegemoet.
 



 
Met vriendelijke groet,
 
Erna van Duinen, dirigent Parochieel Gemengd Koor
Henry Meijer, voorzitter, mede namens leden Parochieel Gemengd Koor


