
Jaarverslag 2021 
van de Vereniging voor het houden van Oecumenische Diensten in de Kooger Kerk 

 

 

Vooraf 

 

De Vereniging, ook bekend als de Cantate Vereniging Kooger Kerk, heeft zich sinds het jaar 

2000 tot taak gesteld op elke derde zondag van de maand een dienst te organiseren waar een cantate 

het hart van de dienst vormt. Meestal betreft dit een cantate van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

met af en toe een uitzondering die de regel bevestigt. Ook op de regel van de derde zondag wordt een 

uitzondering gemaakt in die maand waarin een christelijke feestdag gevierd wordt op een andere dan 

de derde zondag.  

Met de PKN-Langedijk-Noord bestaat een werkrelatie, die tot uiting komt in de gezamenlijke 

viering van de Goede Vrijdag. Voorts is in de afgelopen jaren is een aantal keren een buitengewone 

dienst georganiseerd; zo was er in 2016 een Evensong in samenwerking met een Anglicaans koor uit 

Hoorn.  

 

Bestuur 

Het bestuur werd in 2021 gevormd door Kees Zwaga, voorzitter, JanA Jong, secretaris, Simon Barten, 

penningmeester en André Martius.  Adviseur van het bestuur is dr. Ferdinand van Melle. 

 

Activiteiten 

Vanwege de Coronapandemie kon evenals in 2020 slechts een beperkt aantal diensten gerealiseerd 

worden. In totaal zijn acht diensten geannuleerd en slechts vier gerealiseerd. In verband met alle 

beperkingen waren er slechts 352 bezoekers. Waar in 2020 nog een Kerstnachtdienst gehouden kon 

worden, in twee sessies, werd ons deze in 2021 onthouden. Een algemene ledenvergadering vond in 

2021 niet plaats en het jaarverslag is in dat jaar aan de leden verstuurd per digitale post.  

 

Leden en financiën  

Het ledental van de Vereniging stond eind 2021 op 68. Overlijden en verhuizen doen het ledental de 

afgelopen jaren gestaag dalen; slechts een enkele keer dient een nieuw lid zich aan. Wij gedenken onze 

overleden leden Marius Groeneveld, Jan van de Bunt en Marianne Parigger. Met het verscheiden van 

Marius Groeneveld leed de Vereniging een extra gevoelig verlies, omdat Marius vanaf de eerste jaren 

actief betrokken was bij de liturgische vormgeving van de diensten. In een in memoriam dienst werden 

zijn verdiensten genoemd in een overdenking door vriend Maarten den Dulk in de dienst van 21 

november, die werd geleid door ds. Ferdinand van Melle. Deze herdenking vond plaats in het bijzijn 

van enkele familieleden van Marius. Ook publicitair deed Marius van zich spreken door het uitgeven 

van publicaties, waaronder een bundel van negenennegentig verkenningen van evenzovele Bach-

cantates die in de Kooger Kerk over de loop der jaren uitgevoerd zijn.  

Het financieel jaarverslag werd door de penningmeester samengesteld en gepresenteerd, nadat 

het door een kascommissie in orde was bevonden. De commissie bestond uit de heren Gerrit Oudakker 

en Nico de Mes. 

Het financiële resultaat wordt hieronder gepresenteerd en de onderliggende stukken zijn bij de 

penningmeester in te zien voor de leden.  

 

Lasten en Baten in 2021 

IN      UIT 

contributies  € 2.970    kerkdiensten € 7.440 

collectes € 2.755    bankkosten €      83 

donaties € 3.060    saldo  € 1.340 

acties  €      78     

  ------------     ------------- 

  € 8.863      € 8.863    

 



Liturgische werkgroep 

Ter voorbereiding van elke dienst  bespreekt een liturgische werkgroep de inrichting van de dienst met 

de voorganger van de betreffende zondag. Centraal daarbij staat de cantate voor die zondag zoals deze 

in de meeste gevallen geselecteerd is door dirigent Gerard Leegwater al of niet in samenspraak met de 

werkgroep. De werkgroep bestond in 2021 uit JanA Jong, André Martius en Lammert de Vries. Sinds 

het overlijden van Marius Groeneveld is er in elk geval één vacature. 

 

Koor en musici 

Sinds jaar en dag is dirigent Gerard Leegwater de grote voortrekker in het uitvoeren van de cantates. 

Deze staan in een oude traditie, waar zij uitgevoerd worden in de context van een kerkdienst zoals dat 

gebruikelijk was in de tijd van Johann Sebastian Bach. De cantates worden gezongen door het 

Collegium Vocale Camerata met per maand wisselende solisten, ook de instrumentalisten wisselen 

afhankelijk van de vereiste bezetting. Er zijn toenemende zorgen over de bezetting van het koor, waar 

het bijvoorbeeld sopranen betreft. Ook anciënniteit speelt een rol. Gelukkig heeft Bach een aantal 

solo-cantates geschreven.  

 

Leden, bestuur en bezoekers zijn veel dank verschuldigd aan koor en musici voor hun ononderbroken 

veeljarige inzet in deze unieke zetting hier in Zuid-Scharwoude, waar een ieder de wens heeft, al of 

niet uitgesproken, dat meer mensen zich zouden willen laven aan de uitvoering van de muziek van 

deze tijdloze meester.  

 

Voor het bestuur 

 

Kees Zwaga, vz 


