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Rapport van de commissie kerkmuziek Kruiskerk, juni 2012 
 
De Interim Commissie Beleid Kerkmuziek Kruiskerk doet in haar rapportage van april 2011 onder andere de volgende aanbeveling: “een commissie 
kerkmuziek instellen, die als taak krijgt het beleid voor kerkmuziek te formuleren en na vaststelling in de wijkkerkenraad uit te voeren”. In lijn hiermee heeft 
de commissie als taken: 

a. Formuleren van het beleid voor kerkmuziek in de Kruiskerk, in die zin dat de aanzet voor een beleidsplan uit april 2011 verder wordt uitgewerkt tot 
een concreet werkplan 

b. Na vaststelling in de wijkkerkenraad (laten) uitvoeren van het plan. 
Het taakveld van de commissie omvat niet alleen de zondagse erediensten, maar ook kerkmuziek op andere momenten, zoals de bestaande cantatediensten 
en koffieconcerten. 
 
De commissie heeft in onderstaande matrix acht muzikale beleidsterreinen onderscheiden en de situatie van 2012 beschreven, de gewenste situatie in 2017 
en de te nemen stappen in 2012/2013. Achter deze matrix gaat een aantal vergaderingen schuil. De samengevoegde aantekeningen van deze vergaderingen 
zijn als bijlage bijgevoegd (en de paginanummers in de matrix verwijzen naar dat document), maar de matrix is op te vatten als het daadwerkelijke 
beleidsvoorstel. 
 
Het seizoen 2012/2013 zal volgens ons een seizoen van experimenteren, mogelijkheden verkennen, inventariseren en bijstellen zijn. In elk geval lijkt het ons 
noodzakelijk om, nu het financieel mogelijk lijkt, in muziek en zang te investeren, omdat het een belangrijke factor is in de uitstraling van het kerk-zijn naar 
buiten, en de beleving van het kerk-zijn door alle aanwezigen. 
 
Met de presentatie van dit document in de kerkenraadsvergadering van 18 juni 2012 is de eerste taak waarvoor de kerkenraad de commissie heeft 
aangewezen, voltooid. De leden zijn bereid om in juni 2013 een evaluatie te schrijven van de hier beschreven te nemen stappen, en evt. een aangepast plan 
aan de kerkenraad te sturen. Graag vernemen de leden of de kerkenraad dit voorstel wil overnemen. 
 
Commissie kerkmuziek, 
 
Aart Appelhof 
Rieuwerd Buitenwerf 
Henk Trommel 
Henk van der Meulen 
 
1 juni 2012
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 Onderwerp Situatie 2012 Gewenst 2017 Stappen in 2012/2013 
1 Kerkdiensten, ‘normaal’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(aantekeningen p. 2) 

 Redelijk vaste orde van dienst 

 Een paar hoogliturgische elementen 

 Liedboek & Tussentijds centraal, enkele 
andere bundels worden soms gebruikt 

 Een kinderlied bij het onderwerp vd 
dienst 

 Vnl. orgelspel, soms piano 

 Tekst van liederen is de meest 
bepalende factor 

 

 Iets minder vaste orde van dienst (soms iets 
meer, soms iets minder liturgische elementen) 

 Nieuwe Liedboek centraal, enkele andere 
bundels worden soms gebruikt 

 Kinderlied wordt gekozen uit beperkt (ca. 15) 
repertoire die de kinderen zo mogelijk van 
school kennen  

 Orgel & piano (aangevuld met andere 
instrumenten) 

 Melodie en ritme zijn, naast liedtekst, bepalend 
voor keuze 

 Meestal ondersteunt een koor of zanggroep de 
dienst. 

 Vanaf Startzondag 2013: Nieuw Liedboek 
introduceren 

 Cantor/organist ondersteunt voorgangers bij 
vaststellen orde van dienst 

 Jaarlijks: inventarisatie muzikanten in de kerk 
(volwassenen & jeugd) 

 Instrumentalisten spelen vaker mee 

 Nieuwe liederen worden niet slechts eenmaal 
gezongen, maar enige diensten herhaald 

 kinderrepertoire samenstellen 

2 Kerkdiensten, 
laagdrempelig 
 
(in vergelijking met 1) 
 
 
 
(p. 2) 

 ‘Gewone’ orde van dienst wordt gevolgd 

 Iets meer piano dan orgel 

 Liedrepertoire iets diverser dan gewoon 
(eenvoudiger tekst is vaak leidend), bijv. 
Iona 

 Doelgroep (nu tieners) participeert 
weinig in voorbereiding en uitvoering 

 

 Muziek- en liedkeuze sluit goed aan bij opzet 
laagdrempelige diensten 

 Lied- en instrumentkeuze op grond van overleg 
met doelgroep 

 Vertegenwoordiging doelgroepen participeert 
(enigszins) bij voorbereiding 

 Juist in deze diensten: projectzanggroepje, 
instrumentalisten etc. 

 Commissie ‘laagdrempelige diensten’ stelt nieuwe 
opzet voor + doelgroep(en) 

 Overleg met doelgroepen over muziekkeuze 

 Oefenen met participatie doelgroepen 

 Onderzocht wordt of een projectzanggroep kan 
werken 

3 Cantatediensten 
 
 
 
(p. 5) 

 Er zijn 6 cantatediensten per seizoen 
(sinds 2011), om 19.00 uur 

 Gemiddeld 70 bezoekers 

 Weinig PR 

 Er zijn wekelijks op zaterdag- of zondagmiddag 
concerten in de Kruiskerk 

 Cantates (geen diensten meer), instrumentale 
concerten (o.a. orgel), etc. 

 Organisatie door Stichting Vrienden van de 
Kruiskerk 

 Financieel op den duur redelijk onafhankelijk 
(series worden aangeboden) 

 In 2012-2013: 9 cantatediensten (om 17.00 uur) 

 Sommige door projectkoor 

 In 2012-2013: 6 koffieconcerten (om 12.00 uur) 

 Organisatie inhoud: muziekcommissie 

 Meer PR nodig 

 Dit vergt extra investering 

 Oprichting Stichting? 

 steeds enquete onder bezoekers 

4 (Koffie)concerten 
 
 
 
(p. 5) 

 Er zijn 3 koffieconcerten per seizoen, om 
11.45 uur 

 Gemiddeld 80 bezoekers 

 Weinig PR 



 
3 

5 Kerkkoor/Cantorij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(p. 7) 

 Sinds januari 2012 bestaat koor weer 

 Koor zingt eens in ca.6 weken in dienst, 
in elk geval bij feestdagen 

 Koor zingt eens in de 6 weken in dienst 

 Koor functioneert als cantorij  

 Eenmaal per jaar een groter concertant stuk 
(bijv. op Goede Vrijdag een passiestuk) 

 De introductie van het nieuwe Liedboek is centraal 
aandachtspunt 

 Na introductie: wekelijks ‘gelegenheidskoor’ 
(aanwezige leden koor) om te helpen bij nieuwe 
liederen 

 Goede Vrijdag: zingen passiestuk 

 Zaterdag na introductie nieuwe liedboek: 
oefenmiddag koor + geïnteresseerden + 
liedboekavond 

 Aanpassing liturgisch centrum voor koor + piano + 
dirigent is gewenst 

6 Instrumentale muziek, 
inzet gemeenteleden 
 
 
 
(p. 8) 

 Orgel en piano klinken geregeld, andere 
instrumenten slechts zelden 

 Hoofdorgel en koororgel verdienen een 
onderhoudsbeurt 

 In diverse diensten klinken andere instrumenten 
– bij voorkeur bespeeld door gemeenteleden 

 Jaarlijks wordt geïnventariseerd wie wat kan en 
wil spelen in de diensten 

 Diverse genres zijn mogelijk (klassiek, 
alternatief, licht) 

 De cantor-organist start een inventarisatie van 
instrumentalisten 

 Er wordt ten minste één experiment met een groepje 
instrumentalisten gedaan. 

 Er wordt een onderhoudsplan voor de orgels gemaakt 
en uitgevoerd. 

7 Vespers 
 
 
 
(p. 9) 

 Er zijn in Advents- en Veertigdagentijd 
vespers afwisselend in de Kruiskerk en in 
de Titus Brandsma 

 Over de muzikale begeleiding worden 
jaarlijks afspraken gemaakt 

 Continueren bestaande situatie  Continueren bestaande situatie 

8 Jeugd 
 
 
 
 
 
 
(p. 9) 

 Incidentele participatie in diensten op 
instrumenten 

 Kinderkoor zingt in elk geval met Kinderkerst, 
Palmpasen (en doet aan het eind van het 
seizoen een [wereldlijke?] musical) 

 Jongerenzanggroep zingt lichte kerkmuziek 
(gospel etc.) 

 Jongerenmuziekgroepje speelt af en toe mee in 
(laagdrempelige) diensten 

 Proberen contacten te leggen om kinderkoor op te 
richten (bijv. op scholen: predikant, cantor) 

 Komt het koor er, is er extra formatie nodig 
(kinderdirigent) 

 Onderzoeken met PJR of Amstelveen-breed 
jongerenzanggroep mogelijk is 

 Onderzoeken of jongerenmuziekgroep mogelijk is, 
beginnen met spelen 

 
 


