
 
Draaiboek en ervaringen “Paaskoor 2020”  
gemeentekoor Michaëlkerk Leersum  
 
1.De kiem van het idee lag in de verzuchting van een gemeentelid tijdens 
de lockdown “Ik mis het , elkaar te zien.” Doel was in de spannende, voor 
velen angstige, coronatijd een gedeelde ervaring te creëren waarop we 
als gemeente later met plezier zouden kunnen terugzien door afsluiting 
van de via Kerkomroep uitgezonden online Paasmorgenviering met deze 
uitvoering van “U zij de glorie”.   
 
2.Het “gemeentekoor”  kon alleen slagen, wanneer een editor met voldoende vaardigheden de 
“eindmix” –de videofilm- zou kunnen maken.  Wij boften met een professionele ZZP video-editor in 
het netwerk.  
 
3.Basis voor het werk is de soundtrack, waarop de gemeenteleden hun lied gaan inzingen. Onze 
organist speelde lied 634 in op piano (Leerpunt: daarmee wat aan de snelle kant voor de “koorleden”!). 
Zijn opgenomen muziek werd op MP3 gedistribueerd. Later speelde de organist óók (met zijn eigen 
pianobegeleiding op de koptelefoon) een orgelbegeleiding in. Die werd in de eindversie toegevoegd. 
 
4.Gemeenteleden konden zich aanmelden op een centraal mailadres. De predikant maakte in de online  
viering het idee bekend, in de Nieuwsbrief en op de Facebookpagina van de gemeente werd er op 
gewezen. Belangstellenden hadden een week tijd om zich per mail aan te melden. In antwoord op hun 
opgave ontvingen de “koorleden” de MP3 van het lied, de liedtekst op PDF, instructies over het 
inzingen en opnemen van het lied op smartphone of webcam en instructies over het terugsturen van 
hun opgenomen filmpjes. 
 
5.Oók “brommers en piepers” mochten insturen. NIET alleen de gemeenteleden die bekend staan als 
goede zangers en zangeressen! Het ging om het plezier van het sámenwerken aan een unieke ervaring! 
Eén week tijd om het lied in te zingen bleek voldoende te zijn.  
 
6.De filmpjes konden digitaal opgestuurd worden aan een centraal mailadres. Videobestanden zijn al 
gauw te groot als bijlage bij een mail. We raadden WeTransfer aan, gaandeweg maakte een 
computerend gemeentelid een stack in de Cloud, die met een koppeling makkelijk bereikt kon worden, 
maar het allergemakkelijkst bleek (Leerervaring!) een filmpje te WhatsAppen naar een centraal 06-
nummer. (De resolutie is minder, maar bij de splitscreens uiteindelijk voldoende voor ons doel.) 
 
7.De editor heeft alle bestanden gedownload en is er mee aan het werk gegaan. Programmatuur: 
Adobe Première Pro en Adobe After Effects voor de splitscreens. (Leerpunt bij de dertig ingezonden 
filmpjes: hoe meer mensen, hoe meer werk… Een prof redt zich er mee, maar het kostte wel tijd!) De 
week tijd voor de montage, voorlopige versie en  verwerking van feedback was ruim voldoende. 
 
8.Aan de stroom van positieve en ontroerde reacties te oordelen slaagden we in de opzet.  
 
Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum 
 
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498 
Facebook: https://www.facebook.com/PKNLeersum/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw 
 
-20 april 2020- 
 
ds. Pieter Goedendorp. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498
https://www.facebook.com/PKNLeersum/
https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw

