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Beleidsplan 2020 

Doelstellingen  

De statutaire doelstelling van de Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven (hierna te noemen “de stichting”) is: 

“De stchting heeft ten doel het organiseren van oecumenische vespers, waarbij de muzikale invulling een centrale rol speelt. Het doel van de stichting 
omvat voorts het in stand houden van een of meer koren, die voor die muzikale invulling zorg kunnen dragen.” 

In de afgelopen jaren heeft dit vooral betekend dat (bijna) maandelijks een Evensong volgens de Anglicaanse traditie werd 
verzorgd, met op 24 december een traditioneel “Festival of Lessons and Carols”. Binnen de doelstelling hield de stichting 
hiervoor het koor Capella Vesperale in stand.  

Omdat deze activiteiten dreigden vast te lopen en het voortbestaan van de Capella werd bedreigd, is sinds 2016 het beleid er in 
de eerste plaats op gericht om het voortbestaan van de Capella Vesperale en de maandelijkse Evensongs te verzekeren. Voor de 
Capella betekent dit dat gericht gewerkt zal worden aan uitbreiding van het deelnemers bestand met naast ervaren zangers ook 
jonge, mogelijk minder ervaren, zangers. Hierbij zal naar een zo hoog mogelijk artistiek niveau gestreefd worden.  
Voor de Evensongs zal in grote lijnen gebruik worden gemaakt van de orde van dienst volgens het Anglicaanse Book of Common 
Prayer (BCP), teneinde dichtbij de Anglicaanse wortels van deze vespervorm te blijven. Hiervoor zullen de lezingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de Lectionary van de Church of England, waar voorzien volgens het rooster voor de Third Service. 
Vanwege de vaste zondagen waarop de evensongs worden gehouden resulteert de keuze van de psalmen volgens dit rooster in 
veel herhalingen terwijl andere psalmen nooit aan bod komen. Daarom zal met ingang van september 2020 een rooster gebruikt 
worden waarbij het dagelijkse rooster voor de "morning service"en de "evening service" van het BCP (waarbij in een maand tijd 
alle psalmen worden gezongen). Dit rooster zal worden geprojecteerd op het evensong rooster. Daarmee worden alle psalmen 
in de komende ca. zeven jaar een keer gezongen. Zie onderstaand rooster. 

Voor het Festival of Nine Lessons and Carols zal de orde van King’s College in Cambridge worden gebruikt voor wat betreft de 
lezingen, de processional hymn en de slot hymn.  

Voor de gebeden, de lezingen en de gezongen responsies wordt de Nederlandse taal gebruikt. Het Psalmgebed wordt in het 
Nederlands op Anglicaanse chants gereciteerd. De composities voor het Magnificat en Nunc Dimittis en het Anthem zijn haast 
altijd van Engelse componisten en worden in het Engels gezongen. Het processiegezang en het slotlied zijn meestal uit Engelse 
liedbundels gekozen en worden in het Engels gezongen. Na het Nunc Dimittis wordt een lied uit een Nederlandse bundel, 
passend voor de betreffende zondag (het “zondagslied”) gezongen. Het bestuur verwacht hiermee een goede balans te krijgen 
tussen het Engelse karakter van de Evensong (en de daarmee samenhangende uitstraling naar de internationale gemeenschap in 
Eindhoven) en de toegankelijkheid voor de Nederlandse deelnemer aan de viering. 

Pas wanneer dit alles goed verankerd is zal naar invulling van de statutaire doelstelling met andere vespervormen gezocht 
worden. De eerstkomende jaren lijkt dit nog niet haalbaar te zijn. 

Bestuur  

Het bestuur wordt gevormd door vijf personen. Voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen lid. De 
bestuursleden onderschrijven de doelstellingen van de stichting en zullen deze bewaken. Zolang de functie van voorzitter vacant 
is zal die worden waargenomen door de vice-voorzitter. 

Uitvoering 

De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:  

1. Op elke derde zondag van de maand (behalve in juli, augustus en december) op een daarvoor geschikt vast tijdstip een 
Evensong te verzorgen op een vaste locatie in Eindhoven.  

2. Op 24 december op dezelfde locatie een “Festival of Nine Lessons and Carols” te verzorgen.  
3. Het werken met één of meer professionele dirigenten, die op verantwoorde en artistieke wijze aan de Capella 

Vesperale leiding kunnen geven.  
4. Het werken met één of meer professionele organisten voor de begeleiding van het koor en het uitvoeren van geëigende 

orgelwerken voor en na de Evensong 
5. Het bevorderen en stimuleren van de muzikale scholing van de deelnemers.  
6. Het invullen van de vacature voor voorzitter met een persoon die in maatschappelijke, culturele en internationale zin 

bekendheid geniet in de regio Eindhoven.  
7. Het gericht zoeken naar uitbreiding van de financiële middelen middels donaties en sponsoring, zodat de bijdrage van 

de deelnemers binnen redelijke grenzen blijft. 
8. Het onderhouden van contacten met derden (bijvoorbeeld de Raad van Kerken in Eindhoven, de Vereniging van Expats 

enz.), die voor de doelstelling bevorderlijk zijn.  
9. Het voeren van gerichte PR campagnes om de naamsbekendheid van de Evensong in Eindhoven en omgeving te 

vergroten. 



Rooster voor de psalmen 
 
Toelichting: voor elke evensong worden de psalmen gezongen die volgens het Book of Common Prayer voor het dagelijkse 
psalmgebed staan aangegeven. Het gehele Psalter wordt in twee doorgangen in zijn geheel geheel gezongen: de eerste jaren 
de psalmen die staan aangegeven voor het ochtendgebed (Morning service, "M") en de jaren daarna de psalmen die staan 
aangegeven voor het Avondgebed (Evening service, "E") 
 

Datum 
evensong 

Dag Psalm  Datum 
evensong 

Dag Psalm 

2020 (BCP)   2024 (BCP)  

sep-20 1M 1, 2, 3, 4, 5  jan-24 1E 6, 7, 8 

okt-20 2M 9, 10, 11   feb-24 2E 12, 13, 14 

nov-20 3M 15, 16, 17   mrt-24 3E 18 

2021    apr-24 4E 22, 23 

jan-21 4M 19, 20, 21  mei-24 5E 27, 28, 29 

feb-21 5M 24, 25, 26  jun-24 6E 32, 33, 34  

mrt-21 6M 30, 31  sep-24 7E 37 

apr-21 7M 35, 36  okt-24 8E 41, 42, 43 

mei-21 8M 38, 39, 40  nov-24 9E 47, 48, 49 

jun-21 9M 44, 45, 46  2025   

sep-21 10M 50, 51, 52  jan-25 10E 53, 54, 55 

okt-21 11M 56, 57, 58  feb-25 11E 59, 60, 61 

nov-21 12M 62, 63, 64  mrt-25 12E 65, 66, 67 

2022    apr-25 13E 69, 70 

jan-22 13M 68  mei-25 14E 73, 74 

feb-22 14M 71, 72  jun-25 15E 78 

mrt-22 15M 75, 76, 77  sep-25 16E 82, 83, 84, 85 

apr-22 16M 79, 80, 81  okt-25 17E 89 

mei-22 17M 86, 87, 88  nov-25 18E 93, 94 

jun-22 18M 90, 91, 92  2026   

sep-22 19M 95, 96, 97  jan-26 19E 98, 99, 100, 101 

okt-22 20M 102, 103  feb-26 20E 104 

nov-22 21M 105  mrt-26 21E 106 

2023    apr-26 22E 108, 109 

jan-23 22M 107  mei-26 23E 114, 115 

feb-23 23M 110, 111, 112, 113  jun-26 24E 119:1-32 

mrt-23 24M 116, 117, 118  sep-26 25E 119:73-104 

apr-23 25M 119:33-72  okt-26 26E 119:145-176 

mei-23 26M 119:105-144  nov-26 27E 126, 127, 128, 129, 130, 131 

jun-23 27M 120, 121, 122, 123, 124, 125  2027   

sep-23 28M 132, 133, 134, 135  jan-27 28E 136, 137, 138 

okt-23 29M 139, 140  feb-27 29E 141, 142, 143 

nov-23 30M 144, 145, 146  mrt-27 30E 147, 148, 149, 150 

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 17 januari 2020. 

 

De voorzitter,  De secretaris  

 

 


