Beleidsplan New Sion Choir

Uitgangssituatie
Sinds enige tijd wordt in het Klooster Nieuw Sion te Diepenveen in de maanden maart tot en met
december maandelijks een Choral Evensong uitgevoerd. De Anglicaanse Kerk Saint Mary’s Chapel te
Markelo, ook bekend als The Anglican Chaplaincy of Twente, organiseert deze diensten die worden
gekenmerkt door koorzang, afgewisseld met bijbelteksten -beide Engelstalig- en staan open voor
gelovigen en ongelovigen.
Het karakter van deze kerkdiensten wordt goed weergegeven in het volgende citaat:

For those who wrestle with the complexities or truth of theological arguments, Evensong does not
demand belief or any kind of affiliation to the Church. Indeed, atheist Richard Dawkins has been
quoted as saying "I have a certain love for Evensong". The service allows an individual to engage with
it in his or her own way. Indeed, there is very little for the congregation to do – one need only join in
the Apostles’ Creed (if one wants to), sing some hymns, and perhaps a few Amens. This may be one
reason why attendances at cathedrals for midweek services, primarily evensong, have increased by
over 60% in the last 10 years.
(Bron: https://www.choralevensong.org)

Deze diensten trekken gemiddeld 100-200 bezoekers per keer. Voor deze diensten werden tot
dusverre koren uit de wijde regio uitgenodigd.
Ten behoeve van deze Evensong services alsmede de “Nine lessons and carols”-service in december,
heeft een aantal initiatiefnemers, waaronder een koordirigent en zijn partner en enkele leden van
Saint Mary’s Chapel, een nieuw koor, het New Sion Choir, opgericht. Zie voor oprichtingsstatuten de
bijlage.

New Sion Choir
Het nieuw opgerichte koor -voorlopig bestaande uit circa zestien leden- zal de Choral
Evensongservices van april 2018 en juni 2018 in eerste instantie ondersteunen. Het voornemen is dat
dit koor zal uitgroeien tot een koor dat de desbetreffende kerkdiensten in het Klooster Nieuw Sion
geregeld begeleidt en ook zal kunnen worden ingehuurd door organisaties die sacraal Engels
koorrepertoire ten gehore willen brengen. Het koor zingt muziek uit verschillende stijlperioden,
passend binnen de Anglicaanse traditie.

Het koor en het klooster
Het koor repeteert wekelijks in een van de kloosterruimten van Klooster Nieuw Sion en betaalt het
stichtingsbestuur van het klooster daarvoor maandelijks huur. Het koor zelf maakt geen deel uit van
de stichtingsactiviteiten, maar is een onafhankelijk orgaan, dat door de Anglicaanse kerk Twente kan
worden ingehuurd voor Evensongdiensten en dat om PR redenen de naam van het klooster, van

waaruit voornamelijk zal worden geopereerd, heeft aangenomen. Er is dus verwantschap, maar er
zijn geen juridische banden.
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