
Jaarverslag Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 2020 
 

 

Het jaar 2020 werd ook voor de Werkgroep beslissend bepaald door de wereldwijd heersende 

coronacrisis. Vanaf midden maart golden maatregelen die ons het meeste werk helaas 

onmogelijk hebben gemaakt. Onze activiteiten, zoals de Jeugdmuziekdagen, Werkweek en 

Kerkkorendag werden afgelast en ook werd er minder vergaderd.  Veel aandacht kon wel 

worden gegeven aan de invulling van drie dikke nummers van Musica Sacra. 

 

De Werkgroep bestond in 2020 uit: 

Pieter Geleijns (voorzitter ad interim/penningmeester) 

Hans Jansen (secretaris) 

Els Hermanides (contact koren) 

Gaby Hulsen (contact jongeren) 

Ineke van der Veen (contact werkweek) 

Drs. Perla Akerboom-Roelofs (theologisch adviseur) 

 

Extern medewerker voor specifieke activiteiten: 

Pieta van Twist en Maria van Twist (contact Jeugdmuziekdagen) 

 

De werkgroep vergaderde in totaal twee keer (7 maart en 11 juli) in de Ceciliënhof bij de 

Lutherse Kerk in Tiel.  

 

De Jeugdmuziekdagen, die tijdens het Hemelvaartweekend zouden plaatsvinden in 

Veldstudiecentrum Hei- en Boeicoop nabij Lexmond, werden afgelast. 

Ook de 70ste Werkweek kon geen doorgang vinden. Na enkele jaren in Denekamp onderdak 

gevonden te hebben zou de jubileumwerkweek plaats hebben gevonden in conferentiecentrum 

Bovendonk in het Brabantse Hoeven. Hans Jansen schreef voor de deelnemers een ‘Kroniek 

over de Lutherse Werkweken voor Kerkmuziek’ (2000-2020), Ineke van der Veen zorgde 

voor de foto’s bij dit verhaal. Daarnaast maakten Ineke en Corina Klaver voor de deelnemers 

een hilarisch YouTube filmpje vanuit Hoeven. 

De Kerkkorendag van eind oktober zou in samenwerking met de Luther Stichting hebben 

plaatsgevonden in de Lutherse Kerk (Trinitatiskapel) in Dordrecht.  

Voor alle activiteiten werden voor 2021 nieuwe afspraken gemaakt. 

 

Ons tijdschrift Musica Sacra verscheen driemaal (mei, oktober, december) met in totaal 93 

bladzijden. In de artikelenreeks ‘De vernieuwing van de kerkmuziek in de 20ste eeuw’ 

besteedde Hans Jansen aandacht aan de componist Heinrich Poos (3 artikelen) en schreef 

Geerten van de Wetering het tweede deel van de geschiedenis van de ‘Orgelbewegung’. 

Verder verschenen muziekbijlagen, besprekingen van uitgaven, aankondigingen en verslagen. 

Ook waren er een aantal ‘In memoriams’. 

 

Deel III (Antifonen) en IV (Orgelvoorspelen) in de reeks van uitgaven van composities van 

Niek Hermanides verschenen in het najaar. 

 

De conferentie van de EKEK (Europäische Kontakte für Evangelische Kirchenmusik) in 

Wenen, waar het thema ‘Moderne muziek en Jazz in de eredienst’ centraal zou staan, werd 

afgelast. 

 



Onze website (www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl) werd weer goed bezocht en 

bestellingen van muziekuitgaven werden via dit medium gedaan. De vernieuwing van de 

website werd te hand genomen door ict4free in Leiden, aan het eind van het jaar kon de 

website in een nieuw jasje gelanceerd worden. 

 

 

 

Appendix - Uit het werkveld 
 

 

Op 11 september overleed Eef de Kwant op 70-jarige leeftijd. Hij was vanaf 1998 cantor-

organist van de Lutherse Kerk in Gouda en trouw deelnemer aan de activiteiten van onze 

Werkgroep.  

 

Het Luthers Projectkoor werkte op 1 november mee aan de jaarlijkse gedachtenisdienst in de 

Laurenskerk in Rotterdam. 

 

 

Den Haag, maart 2021 

Hans Jansen (secretaris) 

 


