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Daar staan ze op Golgotha: Maria en Johan-
nes, de apostel van de liefde. Maria moet le-
ren om de Heere Jezus los te laten als haar 
Kind en om Hem door het geloof te omhel-
zen als haar Zaligmaker. Daarom zegt Je-
zus niet ‘moeder’ tegen haar, maar ‘vrouw’. 
Vrouw, zie uw zoon. Jezus zorgt niet alleen 
voor het natuurlijk leven van Maria, maar ook 
voor haar geestelijk leven. Enerzijds maakt 
Hij haar hand los van Hem, maar Hij legt die 
ook in de hand van Johannes. Hij maakt de 
bloedband met Zijn moeder los opdat zij 
door Zijn Borgbloed gered mag worden. Dat 
is het belangrijkste. De Heere Jezus laat Zijn 
moeder wat haar aardse leven betreft, niet 
hulpeloos achter. Als Hij tegen Johannes 
zegt: ‘Zie, uw moeder’, beveelt Hij haar in de 
zorg van Zijn meest geliefde discipel. Johan-
nes mag zijn liefde tot Jezus laten zien in de 

zorg voor Maria. De liefdevolle zorg voor el-
kaar bloeit op vanuit de liefde tot Jezus. Wat 
kun je veel voor iemand betekenen door net 
als Johannes te gaan staan naast iemand 
die het moeilijk heeft.
Johannes neemt Maria in huis ‘vanaf dat 
uur’, staat er. Na de dood van haar Kind 
hoefde Maria niet meer alleen naar haar ei-
gen huis. Johannes zorgt voor haar. Dat is 
christelijke barmhartigheid, zorg voor elkaar. 
Meeleven en meelijden met elkaar. Helen 
door te delen.
Kijk, daar trekken ze naar het huis van Jo-
hannes. Wat een liefde en geestelijke een-
heid hebben zij met elkaar in Christus.
Door de ontmoeting met Hem komt er in 
het leven van de gelovigen een nieuw le-
vensbeginsel tot geldigheid. Vanuit het 
staan aan de voet van het kruis gaan we al 

onze levensverhoudingen, al onze zorgen, 
maar ook de gewone dingen van ons leven, 
plaatsen in het licht van het kruis, in het licht 
van het offer van Christus. En dan gaan we 
de liefdesopdracht van de Heere Jezus ver-
vuIlen. Er komt een zorg voor elkaar en mee-
leven met elkaar. De liefdegeur van Christus’ 
zelfopofferende liefde gaat zich verspreiden 
via de levenswandel van de Zijnen. De nar-
dus van Zijn ontferming doortrekt Zijn vol-
gelingen. Je leeft als de leden van Zijn ge-
meente niet langs elkaar heen. De liefdegeur 
gaat elk tot liefde nopen (Psalm 133:3 ber.).
We kunnen de vraag stellen waarom de 
Heere Jezus eigenlijk niet één van Zijn eigen 
broers opdroeg om voor Zijn moeder te zor-
gen. Wel, met opzet kiest Hij Johannes uit 
als apostel! Een apostel is een gezondene. 
De gemeente is de gezondene in de wereld 
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Asaf 
Bondsorgaan 
van de Bond van 
Zangverenigingen 
der Gereformeerde 
Gemeenten. 
Het blad wordt gratis 
verstrekt aan leden en 
dirigenten van koren 
die bij de Bond zijn 
aangesloten.

Colofon

‘En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis’ 
      Johannes 19:27b

om te zorgen voor de weduwen en wezen 
en allen, die op de hulp van anderen zijn aan-
gewezen. Niet alleen tot de ambtsdragers 
is dit woord van Christus gericht, maar tot 
de hele gemeente in onderling pastoraat 
ten opzichte van elkaar. Jezus geeft hier aan 
het kruis het voorbeeld en Hij wil dat Zijn 
gemeente Hem daarin navolgt.
De stervende Zaligmaker beveelt Zijn moe-
der in de zorg van Johannes als vertegen-
woordiger van de gemeente. Die liefdes-
opdracht geldt nu nog: om te zorgen voor 
weduwen en zieken, mensen, die eenzaam 
zijn of door echtscheiding veel te verwerken 
hebben. Dat hoort ook bij het diaconaat bin-
nen de gemeente. Het is ons opgedragen 
aan de voet van het kruis. Zoon, zie uw 
moeder!

Laten wij in al onze verhoudingen van hoog 
tot laag elkaar dienen door de liefde. Laten 
wij leven onder Jezus’ oog. Als het kruis in 
ons leven geen verandering teweeg brengt, 
is het ons nutteloos. Het belangrijkste is dat 
we met God verzoend zijn door het kruis. 
Dat we onze zonden hebben ingezien en 
voor God leren belijden. Dat we vergeving 
ontvangen mogen door het geloof in de 
Heere Jezus. Maar dan werkt die verzoening 
met God ook door in ons gewone leven. Wie 
de Gekruisigde ontmoet, komt aan de voet 
van het kruis ook anderen tegen. Wie op Gol-
gotha is geweest, beschikt niet meer over 
zichzelf.
Dan leer je vanuit die verzoening met God 
tegen de zonde van liefdeloosheid en egoïs-
me strijden. Aan de voet van het kruis leren 

we met al onze zorgen schuilen bij de Heere 
Jezus. Daar ontvangen we nieuwe kracht 
om te dienen en onszelf te verloochenen. 
Het kruis overwint alle haatgevoelens en 
bindt samen in niet te scheiden liefde. Alles 
gaat door de vrede bloeien, waar ‘twist en 
wrok verdwijnt’ (Psalm 72:4 ber.).
Als we toch dichter leefden onder de scha-
duw van het kruis van Jezus, zouden er heel 
wat minder problemen zijn in de onderlinge 
relaties en we zouden in liefde en liefdes-
werk toenemen. Dan doen we de wil van de 
Vader en we nemen de geur van de liefde 
mee vanuit de ontmoeting met Hem het 
volle leven in. En daar zal het blijken of het 
waar is, als we zeggen: ‘Heere, Gij weet 
alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb’ (Joh. 
21:17).

De liefdegeur in de ge-
meente onder het kruis

VAN HET BESTUUR     Zier Verheij

Als ik dit stukje schrijf, is het nog precies 
twee weken tot de Bondsdag van D.V. za-
terdag 6 mei in De Doelen in Rotterdam. In 
de afgelopen maanden heeft een tijdelijke 
commissie onder leiding van onze zangcoör-
dinator Esther de Bel hard gewerkt aan de 
laatste voorbereidingen. Deze commissie 
bestaat uit een tiental algemene vrijwilligers. 
Op de laatste door deze commissie gehou-
den vergadering was ik zelf ook aanwezig 
en heb ik met eigen ogen kunnen zien wat 
er allemaal komt kijken om zo’n Bondsdag 
in goede banen te leiden. Wij verwachten 
een zo goed als volle Grote Zaal te hebben 
met ruim 2000 zangers en zangeressen, 
iets wat het management van De Doelen 
ook leuk schijnt te vinden. Al die mensen 
moeten in een pauze van 20 minuten van 
drinken worden voorzien! En hoe zorgen 
we ervoor dat de koorleden bij het wisselen 
van de tien grote koorgroepen elkaar niet 

in de weg lopen? Los van het ongemak zou 
dat teveel tijd gaan kosten, waardoor we 
het strakke tijdschema niet halen. Hopelijk 
houden daarom alle groepen zich aan de 
afgesproken zangtijd. Want je wilt het als 
koorgroep toch niet op je geweten hebben 
dat er voor de laatste groep geen tijd meer 
is om nog te zingen…..? Mocht u zelf niet 
meezingen maar wel aanwezig willen zijn, 
informeer dan even of er nog toegangskaar-
ten zijn; zij kosten slechts 5 euro!
Wat ik ook heb ervaren, is het grote enthou-
siasme waarmee de vrijwiligers dit werk 
doen. En hoe leuk het daarbij is mensen te 
leren kennen uit allerlei andere regio’s. On-
begrijpelijk daarom dat er van de ruim 6000 
leden (waaronder zo’n 4000 volwassenen) 
die op onze koren zitten, er maar zo weinig 
zijn die af en toe eens iets voor de Bond wil-
len doen als algemeen vrijwilliger. Het is ge-
heel vrijblijvend en je krijgt ook nog een ro-

yale reiskostenvergoeding. Lees daarom de 
info daarover op de website en overweeg 
om ook eens een tijdje mee te doen!
Op D.V. zaterdag 27 mei vindt in de kerk van 
de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 
al weer het slotconcert plaats van de Diri-
gentencursus. Alle deelnemers zullen dan 
om de beurt een samengesteld koor diri-
geren, dat o.a. bestaat uit de andere deel-
nemers. Die deelnemers zijn trouwens zo 
enthousiast dat de meesten in september 
door willen met een vervolg. Reserveer 27 
mei, zeker als u overweegt om zelf ook eens 
zo’n cursus te volgen; iedereen is hartelijk 
welkom. Verdere info over in september te 
starten cursissen vindt u verderop in deze 
Asaf en binnenkort op onze website.
Op de op 7 april gehouden jaarvergadering 
zijn o.a. kort de belangrijkste uitkomsten ge-
presenteerd van de vorig jaar gehouden en-
quête over de vergoedingen voor dirigenten 
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Muziekcoördinator  Eline Bokkers

Dirigentencursus

De Dirigentencursus is alweer bijna voorbij. 
De cursisten bogen zich tijdens de lessen 
over muziekgeschiedenis, solfège en vooral 
het dirigeren van muziekstukken. Wat ze 
geleerd hebben, willen ze op 27 mei laten 
zien en horen, tijdens het slotconcert van de 
cursus. De cursisten dirigeren om de beurt 
een stuk en vormen zelf het koor, bijgestaan 
door een twintigtal enthousiaste gastzan-
gers. U bent van harte welkom!

Een reactie van een workshopbezoeker:
Ik had mij opgegeven voor de workshop, 
omdat het mij erg leuk lijkt om een koor 
te begeleiden. Omdat ik erg veel van mu-
ziek hou en er vaak mee bezig ben, dacht 
ik: “Waarom zou ik niet meedoen, ik kan er 
altijd iets van leren.”
Zelf een instrument bespelen is toch iets 
heel anders dan de leiding nemen over een 
koor. Ik heb voor de groep een stukje ge-
dirigeerd en dat was een leuke ervaring. Ik 
kreeg meteen wat tips. Je denkt voor zo’n 
groep dat je wel duidelijk bent met kleine 
bewegingen en dat als je de maat maar 
aangeeft, dan is het wel oké. Maar nee, er 
komt natuurlijk veel meer bij kijken. Daarom 
is het erg leuk en leerzaam om degenen die 
de cursus volgen, ook te zien dirigeren. Zo 
krijg je een indruk van hoeveel je tegelijk 
moet doen.
  Jacqueline Bokkers-Treur

Een gedeelte van de groep cursisten wil 
graag verder in het nieuwe seizoen. Hierbij 
hebben we nog wat instromers nodig om 
de groep voldoende groot te maken. Zie 
voor meer informatie elders in deze Asaf.

Nieuw!

Dirigeercertificaat, coaching dirigenten en 
adviseren koorbesturen in sollicitatiepro-
cedures. Binnenkort verspreiden we via de 
koorbesturen de informatie over dit nieuwe 

Workshop Zang

Onderdeel van de cursus was een workshop 
Zang. Margreet Rietveld wijdde ons in in de 
geheimen van de Lax Vox methode. Hierbij 
bubbel en zing je door een rietje in een flesje 
water, wat goed is voor het ontspannen 
zingen. Het bubbelen kan onder andere ge-
bruikt worden als warming up van de stem. 
Ook werd aandacht besteed aan de uitvoe-
ring van twee stukken en de uitspraak van 
het Duits.

concept. Aan dirigenten wordt de mogelijk-
heid geboden om via de BZGG een dirigeer-
certificaat te halen. Hiermee kan men, bij-
voorbeeld bij sollicitaties, aantonen dat men 
een zekere vaardigheid heeft. De kandidaat 
wordt tijdens een ‘examen’ beoordeeld door 
een deskundige. Dit kan op verschillende  
niveaus.
Hiernaast willen we het coachen van begin-
nende dirigenten stimuleren. Hiervoor wordt 
een poule van ervaren koordirigenten op-
gezet. Een beginnende dirigent wordt dan 
gekoppeld aan een ervaren dirigent. Deze 
coacht hem/haar naar keuze op het eigen 
koor of op het koor van de coach.
Tenslotte kan men via de BZGG zich laten 
adviseren in sollicitatieprocedures rond het 
aanstellen van een nieuwe dirigent.

Hebt u ideeën hierover? 
Laat het ons weten!

Workshop dirigeren

Ook werd een workshop Dirigeren gehouden. 
Omdat zich maar vier mensen hadden op-
gegeven naast de cursisten, heeft Paul een 
enigszins aangepaste gewone les gegeven, 
waarbij alle onderdelen aan bod kwamen. 
Zo konden de gasten zien wat ze te wach-
ten staat als ze zich daadwerkelijk opgeven 
voor de cursus volgend jaar. We zwoegden 
op het zingen van blad, het tikken van ritmes, 
een muziekdictee en het dirigeren van slag-
oefeningen, waarbij geen melodie gezongen 
wordt, alleen een willekeurige toon op ‘noe’. 
Hierna mochten de bezoekers een lied diri-
geren, dat ze voorbereid hadden thuis. Dat 
bleek soms toch moeilijker dan gedacht... 
Ook de cursisten dirigeerden hun stuk dat ze 
uitgekozen hebben voor het slotconcert. Alle 
deelnemers kregen waardevolle tips die gelijk 
toegepast werden.

en organisten. Het rapport met de uitgebrei-
de resultaten is eerder dit jaar naar de be-
sturen gestuurd; mocht u daarin geïnteres-
seerd zijn, vraag er dan naar bij uw bestuur.
Tevens is gezamenlijk met alle deelnemers 
onder leiding van Martien van der Zwan 
het, door hem op muziek gezette, Hervor-
mingslied van ds. Meeuse ingestudeerd en 
uitgevoerd. Een uitermate geschikt muziek-
stuk om rond Hervormingsdag uit te voeren. 
Vraag daarom een gratis zichtexemplaar 
aan via de webwinkel op onze website. Ko-
ren die op de jaarvergadering aanwezig wa-

ren kunnen dat muziekstuk trouwens gratis 
bestellen!
Zoals ook al op de jaarvergadering is uiteen-
gezet, zijn we bezig met een geheel nieuwe 
website die, veel meer dan de huidige, vol-
doet aan de eisen van deze tijd. Zo moet het 
bijvoorbeeld mogelijk worden om muziek 
per pdf te bestellen en met iDeal te beta-
len. Je krijgt het stuk dan gelijk in je mailbox! 
Daarnaast willen we de ledenadministratie 
zoveel mogelijk in de website opnemen, ui-
teraard met oog voor de privacy. Daardoor 
kunnen koren voortaan met een eigen login 

zelf de gegevens aanpassen, wat nu nog in 
de jaarlijkse vragenlijsten wordt gevraagd. 
En op die manier denken we de contributie 
weer verder omlaag te kunnen brengen.
Ook bij het gaan instellen van een BZGG di-
rigeercertificaat en het aanbieden van coa-
ching voor (aankomende) dirigenten zijn de 
nodige vorderingen gemaakt. Binnenkort 
krijgen de koren daarover bericht.

Ook nu weer wensen wij u allen veel muzi-
kale genoegens en, voor zover van toepas-
sing, alvast een prettige vakantie.

27 MEI 2017 27 MEI 2017 27 MEI 2017 ---      19.30 uur19.30 uur19.30 uur   

 

Cursistenkoor met gastzangers 
Cursisten dirigeren om de beurt 

Muzikaal intermezzo 
Organist: Eric Quist 

Docenten: Paul Heijboer en Gerrieke Verheij 
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MUZIEKCURSUS VOOR BEGINNERS

CURSUSSEN: START SEPTEMBER 2017
Muziekachtergronden en -theorie:

• Muziektheorie: noten lezen, sleutels, maten, kruisen en mollen, herstellingstekens, tempoaanduidingen;
• Solfège: intervallen, ritme tikken, van blad zingen;

• Muziekgeschiedenis: stijlperiodes, kerktoonsoorten;
• Zang: stemvorming, meerstemmig zingen, zuiver zingen.

Dirigentencursus
• Solfège

• Slagtechniek
• Praktijkles

• Muziekgeschiedenis

Dit is een vervolg van de huidige cursus, waarvan een deel van de cursisten door wil. 
Nieuwe instromers van alle niveaus zijn van harte welkom.

Workshops
Onderdeel van de cursussen zijn drie workshops, die ook voor niet-cursisten toegankelijk zijn:

• Zingen
• Dirigeren

• Leiden van kinderkoren (nieuw!) 

Info en aanmelden
• Zaterdagochtend in Dordrecht, van 9.30 - 12.00 uur.

• Prijs Muziekcursus € 187,50. 20% korting voor leden -> € 150.-
• Prijs Dirigentencursus € 350.- 20% korting voor leden -> € 280.-

• Prijs workshops: € 15,- voor leden € 12,50 per workshop.

www.bzgg.nl
Muziekcoördinator Eline Bokkers via: muziekcursus@bzgg.nl

Belangstelling? Liever een andere regio? Laat het weten!
De cursussen gaan door bij voldoende deelname.

Verslag van een cursist van de muziekcurus:

Op zaterdag 19 november is weer iedereen 
aanwezig op de muziekcursus van de BZGG. 
Na een lekkere kop koffie of thee in de hal 
van de kerk vertrekken we met z’n allen naar 
de zaal boven. Na het zingen van psalm 139 
vers 1 en 14 en het lezen van  Lukas 21 vers 
25 tot en met 33 en gaat Herbert Smit ons 
voor in gebed.

Paul Heijboer krijgt nu de leiding
Elke cursist zingt solo een regel de Quintha 
Serie. Als dat achter de rug is zingen we dit 
nog eens door maar dan met z’n tegelijk. 
Da’s toch weer even wat anders.

Daarna is het ritme tikken geblazen
Ook dit gaat weer per cursist. De een doet 
het en dan lijkt het een makkie terwijl een 
ander oefent, oefent en nog eens oefent en 
nog eens probeert…… Met een licht krul-
lende glimlach op z’n lippen en stekende 
pretlichtjes in de ogen komt Paul even hel-
pen. En ja! Yes! Het lukt! De pretogen schij-
nen nu uit de kijkers van de cursist en de lich-

te glimlach van Paul lijkt in het meervoud te 
zijn overgenomen door de geholpen cursist.
Paul doet het nog eens voor en maakt een 
buiging. Ja…. Als je het zo voor je ziet is 
het een koud kunstje…! Maar als je het dan 
zelf moet doen blijken de koude kunstjes 
te zorgen voor een behoorlijke persoonlijke 
verwarming.
Een tweeslag oefenen, een drieslag oefe-
nen, een vierslag oefenen…! Oef!!
En als je dan denkt dat je er bijna bent be-
gint Paul hel verfijnd tegen een vrouwelijke 
cursist te roepen: “Je kan zo bij het leger!” 
Daar sta je dan met je goede gedrag.
Maar oefening baart kunst. Dus stug door-
gaan. En dan merk je dat het stukje bij beet-
je, heel langzaam maar gestaag,  stapje voor 
stapje (of moet je hier tikje voor tikje gebrui-
ken ?) tóch een beetje beter gaat….Toch… 
? Jaaa joh! Tuurlijk! Vast wel… uuuhhm…. 
Tja……  Of was de wens de vader van deze 
gedachte…? Pfff… ik lijk wel getikt….
Gelukkig is het even pauze. Niks ritme en tik-
ken maar gewoon een lekker bakkie slikken.

De koffie en de thee is op dus we beklim-
men met z’n allen weer de trap. Na de pauze 
blijkt het echte werk te gaan beginnen: diri-
geren!
Da’s pittiger dan je denkt! Maar ook wel 
weer leuk. Zeker als je bedenkt dat je maar 
één keer wat hoeft te zeggen en vervolgens 
iedereen het doet! Dat is nog eens een po-
dium!
Op het orgel speelt en zingt Jan Mark het 
‘Vaste rots van mijn behoud’. Daarna zingen 
we allemaal mee. En dan blijkt maar weer 
eens dat zingen en zingen kan verschillen.
Vervolgens oefenen met een vierstemmig 
‘Allein Gott’. Dat verloopt beter dan ver-
wacht. Wel ‘de kop er bij houden’ met z’n 
allen… maar toch!

En dan is de morgen alweer voorbij. Een 
cursist verzucht: ”kunnen we niet vroeger 
beginnen,  om 8 uur of zo..?” Iedereen lacht 
daarom! Zo’n lachje van: We snappen het 
misschien wel maar we gaan het toch maar 
niet doen!

Na het zingen van psalm 142 vers en 1 en 5 
wordt deze cursusochtend afgesloten met 
gebed waarna iedereen weer naar huis ver-
trekt.

Wat mij betreft: de cursus is zelfs heel nut-
tig voor dirigenten die het niet nodig denken 
te hebben! Een van de vrouwelijke cursisten  
zei het kort maar krachtig: 
deze cursus is te kort en ik hoop dat er een 
vervolg komt.

Intussen heb ik begrepen dat er bij voldoen-
de deelname en belangstelling een vervolg-
cursus start en dat het ook in de bedoeling 
ligt een nieuwe muziekcursus en een dirigen-
tencursus te starten. Wat dat aangaat roep 
ik iedereen op: geef je op voor de te organi-
seren cursus(sen) 2017/2018.
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REGIONIEUWS / KOREN

Wat doen wij? 
Wij maken muziek en muziek is goed voor 
je ontwikkeling! Door muziek leer je goed te 
luisteren en de verschillende klanken te on-
derscheiden. Onze dirigente Hanneke van Tol 
zorgt er samen met onze pianist Henk- Jan 
Pap voor dat  alle avonden veelzijdig en ver-
rassend zijn.  
 
Hoe ziet een repetitieavond eruit? 
Buiten popelen er al heel wat kinderen om 
naar binnen te mogen. Als de koster roept, 
haasten ze zich snel naar binnen en als alle 
kinderen een plekje hebben gevonden en de 
pianist de laatste toon op de piano aangeeft, 
is iedereen stil. We beginnen de avond met 
gebed en oefenen daarna een heel aantal 
mooie psalmen en liederen. Het ene stuk 
zingen we meerstemmig en het andere stuk 
a capella, zo houden we het leuk en afwis-
selend. De dirigent geeft de toonhoogtes en 
het tempo goed aan, zodat je precies weet 
hoe hard, zacht en snel je het stuk moet zin-
gen. Op deze wijze proberen wij ons zangta-
lent te besteden tot eer van onze Schepper. 
Na een uurtje hard oefenen lezen we nog 
een klein stukje voor uit een mooi boek en 
sluiten we de avond weer af. Als beloning 
voor de inspanning krijgt elk kind een heerlijk 
snoepje mee naar huis.
Elk seizoen geven we samen met de meisjes-
zanggroep in combinatie met verschillende 
andere koren een aantal mooie uitvoeringen!

Zangvereniging Soli deo Gloria te 
’s-Gravenzande.

Ons koor mag momenteel uit 42 leden be-
staan. 
Dit is een mooi aantal waar we trots op zijn 
en als het aan ons ligt nog best mag groeien.
Ons koor is erg gevarieerd in leeftijd van 16 
tot 79 jaar. En het mooie? Iedereen, oud of 
jong kan met elkaar overweg. Wij zijn blij met 
onze enthousiaste dirigent Piet de Uil,  die 
ons begeleid, motiveert en onze kwaliteit 
helpt te verbeteren. Ook de organist Adriaan 
de Jong die ons op de uitvoeringen  begeleid 
hoort erbij.  

We repeteren elke dinsdag avond van 8 uur 
tot 10 uur. De zangavond wordt door de 
voorzitter geopend om zo samen met Gods 
woord te beginnen en om Zijn zegen te vra-
gen over de avond.
Dan gaat het beginnen. Onze gedreven diri-
gent weet altijd wel weer een andere invul-
ling aan de avond te geven. Zo staan we de 
ene keer als mieren verspreid door de kerk 
en een andere keer weer in kringen te zingen.
Regelmatig zal je ons ‘oow’, ‘maai’, ‘haai  of 
‘zaai’ horen zingen. Nee, dit is inderdaad 
geen Nederlands.  
Soms zucht de dirigent moedeloos. Hoe krijg 
ik dat platte Westlands eruit?
Maar gelukkig, hij krijgt het altijd weer voor 
elkaar. Naast een hoop zingen en ploeteren 
is er een half uur pauze om op te laden voor 
het laatste stukje van de avond. Wat altijd 
erg gezellig is onder genot van een bak koffie 
om de keel te smeren en gebak. Dan word 
er geëindigd en met het slotwoord wel thuis 
slaan we onze eigen wegen weer in.

Regio Gouda:
‘Met hart en stem’ en kinderkoor ‘De jonge 
lofstem’ uit Berkenwoude

CD  ‘Heilige Geest, daal op ons neer’
In het voorjaar van 2016 hebben het christe-
lijk gemengd koor ‘Met hart en stem’ en kin-
derkoor ‘De jonge lofstem’ uit Berkenwoude 
samen met gemengd koor Sursum Corda uit 
Gouda, het Christelijk mannenkoor Zeewolde 
en het Christelijk mannenkoor Slikkerveer een 
CD opgenomen onder leiding van dirigent 
Willem Nijhof.

Wij mochten dit jaar onze 35-jarig jubileum 
vieren. Dat is door middel van een zang-
avond gevierd.
Op 6 mei hebben we de bondsdag. Daar zijn 
we al een tijd voor aan het oefenen. We heb-
ben daar veel zin in. Want wat is mooier dan 
met zoveel andere koren te zingen. Om in 
zulke grote getale God te mogen loven. Ook 
blijft het mooi om voor ouderen te mogen 
zingen. Het is fijn om door bekende psalmen 
en liederen te zingen herkenning bij deze 
mensen te zien. Ook op de gemeenteavon-
den mogen wij een mooie bijdragen leveren.
Zo kunnen we als koor ons gegeven talenten 
gebruiken en met andere delen.

Kortom, zo zijn we een koor dat geniet van 
het zingen, waar we lief en leed delen en sa-
men vooral Gods goedheid loven in het zin-
gen.

Regio Kampen

Jeugdkoor ‘’KINDERKLANKEN’’ laat van zich 
horen!  Nunspeet 

Wie zijn wij? 
Wij zijn een enthousiast en gezellig kinder-
koor uit Nunspeet met ca. 100 kinderen in 
de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Het jeugdkoor 
bestaat al meer dan 30 jaar! Elke donder-
dagavond komen de kinderen met heel veel 
plezier naar de repetitieavonden. Hier wordt 
pas echt wat moois geleerd! Leest u maar 
verder.. 

Ook werkten de volgende musici mee aan de 
CD: strijkkwartet Coll’arco, Arie van der Vlist 
(orgel), Mark Brandwijk (piano), Jan-Jaap Nij-
hof (tenor), Jantine Kalkman (trompet), Seve-
rin van Dijk (dwarsfluit).
Wilt u genieten van een gevarieerde CD met 
bekende en minder bekende liederen en in-
strumentale intermezzo’s rond het heilsfeit 
Pinksteren? Bestel dan deze CD bij gemengd 
koor ‘Met hart en stem’ per email: methar-
tenstem@gergemberkenwoude.nl. De prijs is 
15 euro (excl. verzendkosten).
Met de aankoop van deze CD draagt u een 
steentje bij aan de kerkbouw van de Gerefor-
meerde Gemeente van Berkenwoude!

Heruitgave kerstmotet

Zoekt u nog een mooi stuk voor uw Kerstuit-
voering? Overweeg dan eens deze heruit-
gave van Kerstmotet, waarin een gedeelte 
van Lukas 2 op muziek is gezet. Cees Zwaal 
vertaalde het Weihnachtsmotette van Sil-
cher naar het Nederlands. Philipp Friedrich 
Silcher was een Duitse componist, die voor-
al om zijn liederen bekend is. Hij studeerde 
piano en compositie bij onder andere Jo-
hann Nepomuk Hummel. Silcher verdedigde 
de opvatting dat de hele bevolking een mu-
zikale opvoeding moest genieten. In 1844 
publiceerde hij een geschiedenis van de ge-
reformeerde kerkzang.
Geschikt voor koren die iets meer uitdaging 
zoeken dan een ‘standaard koraal’.

Bestelnummer GK 387-1.
Prijs € 0,90.
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In de vorige uitgave hebben we kort aange-
geven wat PR is. En dat heeft ook al enig 
resultaat gehad. U hebt fijn gereageerd op 
de oproep om mee te helpen deze ASAF te 
vullen.
Maar de ASAF is maar een van de onderde-
len van de PR. We zijn aan het kijken wel-
ke middelen we in kunnen zetten die onze 
zangbond bekender kan maken.  Want on-
bekend maakt onbemind en daaruit volgt: 
bekend maakt bemind… (!)

Eén van de middelen die we daarvoor al 
ingezet hebben is het vernieuwen van de 
website. Binnenkort krijgen alle koren be-
richt dat de nieuwe website online zal zijn. 
Naast een nieuw en fris uiterlijk brengt de 
site ook een aantal voordelen met zich mee. 
Alle communicatie kan straks via de web-
site verlopen waarmee aan de kostenkant 
een behoorlijke besparing gerealiseerd kan 

worden. Mooi meegenomen dat de een en 
ander ook sneller kan verlopen omdat we 
geen tussenstations meer zullen hebben in 
de communicatie.
Ook kunt u straks muziekstukken online be-
stellen én direct betalen (als u dat wilt). Na 
betaling hebt u dan de stukken wel per di-
rect in huis.
Maar kijk vooral zelf als de site online is en 
laat u verrassen.

Wel hebben we nog een verzoek: plaats 
alle uitvoeringen ook op de website van de 
BZGG. Regelmatig zien we in de krant of in 
de Saambinder uitvoeringen staan die niet 
op de ‘onze’ site staan. Uiteraard hebben 
we niets tegen deze publicaties maar dan 
moet het op z’n minst toch ook op onze site 
staan? Goed voor uw eigen koor maar ook 
goed voor de BZGG.

PR-ACTIVITEITEN    Bert Wiltink
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  D.V. 18-03-2017 
20:00 

ORATORIUM: 
“HET NIEUW 
JERUZALEM” 
Oratorium van Johan Bredewout   
Gemengd koor ‘Praise the Lord’ 

o.l.v. Henriette de Bat - van Maelsaeke.            

 

 

 Organist: 
Hugo van der Meij 

 

Pianist:  
Christiaan Stouten 

 

Trompet duo: 
Maurice en Janita 

van Dijk 

 

Dwarsfluit:  
Aleida Stouten 

 

Nieuwe Kerk 
Middelburg  
Kerk open 19:30 

KE 

Entree vanaf 12 jaar: 
5 euro  

 

Appèlwoord en 
Collecte t.b.v. Shaare 
Zedek ziekenhuis te 

Jeruzalem 

Appelwoord en Collecte t.b.v . Shaare Zedek zie kenhuis te Jeruzale m  

co 

 

Voor meer informatie kijkt u op 
de website: 

www.zangkoorpraisethelord.nl 

  

Meisjeszanggroep
Dit seizoen zijn we ter ondersteuning van het 
kinderkoor met een enthousiaste meisjes-
zanggroep gestart. Vol enthousiasme zingen 
zij een afwisselend repertoire. We werken 
samen aan een goede koorklank, ademha-
lingstechnieken, uitspraak en dynamiek. Sa-
men met onze dirigente en pianist is het elke 
repetitieavond weer opnieuw muzikaal ge-
nieten! Het is ons doel om door middel van 
onze muziek bezig te zijn tot eer van onze 
Schepper. 

Uitvoeringen
U als lezer van de ASAF zult ongetwijfeld ons 
Jeugdkoor en de Meisjeszanggroep willen 
horen! Wij nodigen u van harte uit om naar 
één van onze zanguitvoeringen te komen! 
Houdt u daarom goed onze aankondigingen 
in de gaten, o.a. Tijd & Plaats in het Refor-

matorische Dagblad en de Saambinder. Van 
harte welkom op één van onze uitvoeringen!

Nodigt u ons graag een keer uit om mee te 
werken aan een uitvoering voor een goed 
doel? Laat het ons dan weten! U kunt met 
ons contact opnemen via kinderklanken@
gergemnunspeet.nl 

Kijk voor meer gegevens op de website van 
onze gemeente: http://www.gergemnun-
speet.nl/gemeenteleven/jeugdkoor-kinder-
klanken-en-meisjeszanggroep/ 

Kerstzangavond in Kampen.

Ik neem u op een zonovergoten lentemiddag 
mee naar een winteravond. Op 21 december 
2016 hadden we de jaarlijkse kerstzang-
avond in onze ‘Poortkerk’. Zoals gebruikelijk 
zongen we met de drie koren van de ge-
meente, o.l.v. hun eigen dirigent. Kinderkoor 
‘Sjaloom’, jongerenkoor “Hosanna’ en het 
gemengde koor ‘Asaf’.Niets bijzonders om 
daarover een stukje voor ‘Asaf’ te schrijven. 
Wat maakte de avond voor ons dan wel bij-
zonder? Het repertoire! Naast samenzang 
van o.a. ‘De lofzang van Elizabet’ en verzen 
uit Psalm 132, beide in de berijming van ds. 
Meeuse (daaruit moe(s)t trouwens meer ge-
zongen worden) werd er maar één koorwerk 
uitgevoerd, waarbij elk koor een belangrijke 
rol had. Het betreft het Kerstoratorium ‘In de 
volheid van de tijd’, deel I, van Ed Kooijmans 
(samenstelling en tekst) en muziek van Lean-
der van der Steen. Rode draad in het werk is 

Lukas 2 vers 1 t/m 7.
Het was een mooi werk om in te studeren als 
koor, niet al te moeilijk, maar niet saai. Van de 
instrumentalisten werd veel meer gevergd. 
We werden begeleid door violisten, fluitis-
ten, een hoboïste en op piano en orgel. Na 
een vrij lange Sinfonia (alla Bach) was er het 
openingskoor waar alle koren in meezongen. 
De teksten die daarna gezongen werden zijn 
grotendeels ontleend aan delen uit de Klaag-
liederen van Jeremia, vooral hoofdstuk 4 en 
5. Afwisselend door de dames en de heren. 
Het Bijbelgedeelte uit Lukas zou gezongen 
moeten worden door een bariton, maar werd 
met lage stemmetjes krachtig gezongen 
door het kinderkoor. Heel knap! Via de tekst 
“Israël, hoort nu Gods Woord; Hij heeft uw 
geroep gehoord, ja, Hij luistert naar uw ker-
men, wil Zich over u ontfermen” werd aange-
zongen op de samenzang Psalm 102 : 7 en 
het ingelaste 10e vers. (de daar aangegeven 
solopartij wordt genegeerd). 

Na het zingen van de Psalmverzen geeft 
Kooijmans een wending aan de tekst. Eerst 
een deel n.a.v. Jesaja 33 : 15 en 16 en daarna 
Jesaja 11 : 1. Zo fris en helder mogelijk klinkt 
dan “Een roze fris ontloken” en “Die bloem 
van wond’re luister”. Hierna komt wordt Jes-
aja 7 : 14 bezongen.  Het kinderkoor reciteert 
de verzen 6 en 7 van Lukas 2 en aansluitend 
is er de samenzang “In de stad van koning 
David…..” en “Hij zocht woning op de aarde 
om te redden van de dood…”. Dan volgt het 
slotdeel wat fuga-achtig klinkt en als tekst 
heeft de titel van het werk “In de volheid 
van de tijd…..”, uitlopend op de jubel “Lof zij 
God, halleluja! Amen”. 
Het was fijn dat de kerk goed gevuld was en 
mede door de kernachtige korte openings-
woorden van ds. IJsselstein, die de leiding 
had, was alles ook nog weer snel voorbij. We 
kunnen terugzien op een mooie zangavond, 
waarin ik zelf niet mee kon zingen vanwege 
hevige hoest en het ontbreken van een goe-
de stem. Ik zat als luisteraar in de kerk.

Tiny van Dijk.

Regio Tholen

Praise the Lord uit Waarde

Hierbij een stukje over ons koor. 
Wij zijn een zangkoor uit Waarde, uitgaande 
van de Gerefomeerde Gemeente opgericht in 
2004.
Praise the Lord is de naam en we hebben 74 
leden. We repeteren o.l.v. Henriette de Bat-
van Maelsaeke.
We zijn het afgelopen jaar hard bezig ge-
weest met studeren op het oratorium  “Een 
Nieuw Jeruzalem” van Johan Bredewout.
We hebben hiervoor ook projectleden gewor-
ven die enthousiast meezingen!
De boekjes hebben we aangeschaft. Deze 
kunnen in september gehuurd worden door 
koren die hiervoor geïnteresseerd zijn.
Agelopen zaterdag 18 maart hebben we het 
ten gehore gebracht  in de Nieuwe Kerk in 
Middelburg. Medewerkenden waren: Hugo 

van der Meij, Christiaan en Aleida Stouten, 
Maurice van Dijk.
Spreekstem Dhr. W.C.hr. van Bellen.
Het was een prachtige avond met veel be-
langstelling. De Heere alleen de eer!
Het doel van deze avond was Shaare Zedek.  
Spreker van de avond was Dhr. Geluk. De col-
lecteopbrengst was overweldigend! 
Ruim € 1300,-

We voeren een deel van het oratorium nog 
een keer uit in de Havenkerk in Alblasserdam 
op 27 mei.
Het kinderkoor Hosannah uit Dordrecht zal 
deze avond ook hun medewerking verlenen.
Deze avond staat in het teken van de MAF.
Voor meer informatie kijkt u op de website: 
www.zangkoorpraisethelord.nl

Willeke van Gelder
Secretaresse PTL

35 jaar mannenkoor JEDUTHUN 
te Krabbendijke 

Het mannenkoor  ‘Jeduthun’ uit Krabbendij-
ke bestond op 1 februari 2017 35 jaar. Ter 
gelegenheid hiervan hebben zij een jubileum-
zangavond op 18 februari 2017 in de kerk 
van de Gerefomeerde Gemeente te Krab-
bendijke georganiseerd. Als gastkoor ver-
leende het Christelijk ‘s Grevelduins mannen-
koor  ‘de Lofzang’ uit Sprang-Capelle haar 
medewerking o.l.v. dirigent Dick de Jong en 
organist Gerit Kazen en het jubilerend koor 
o.l.v. dirigent Kees van der Steenhoven en 
organist Marc de Leeuw. De koren traden 
zowel individueel als gezamenlijk op met het 
zingen van psalmen, lofzangen en geeste-
lijke liederen. De opening, meditatie en de 
sluiting werden verzorgd door een koorlid 
van MK Jeduthun nl. student J. de Kok. De 
meditatie was uit Nahum 1. ‘Vier uw vierda-
gen, o Juda, betaal uw geloften’. De avond 
werd afgesloten met het samen zingen 
van psalm 150. We mochten terugzien op 
een geslaagd jubileum. Ter gelegenheid van 
ons 35 jr. jubileum mochten we met enige 
trots ons nieuwe logo introduceren op onze 
nieuwe stropdassen en uitvoeringsmappen.  
 



Het nieuwe en het oude logo:

  

Door de groei van het koor en tevens een 
verjonging van onze leden, is op advies van 
onze pr specialisten het logo tijdlozer gewor-
den en nemen we afscheid van het onder-
staande logo na 35 jaar trouwe dienst.

Sinds haar oprichting op 1 februari 1982 re-
peteert het koor iedere maandagavond van 
20.00 uur – 22.00 uur. Zij oefent zich in het 
zingen van psalmen, lofzangen en geeste-
lijke liederen. Naast de oefenavonden zingt 
het koor regelmatig in verzorgingscentrums, 
organiseert zelf zangavonden of neemt deel 
aan diverse zanguitvoeringen met andere  
koren in de regio of elders. Het mannenkoor 
staat onder leiding van dirigent Kees van 
der Steenhoven, die het 50 leden tellende 
koor als geen ander op een hoger plan weet 

Gemengd Koor Sursum Corda uit Middel-
burg.  Jubileum 60 jaar

In maart 2016 was het 60 jaar geleden dat 
ons koor Sursum Corda is opgericht. Op 
de ledenvergadering hebben we hier aan-
dacht aan besteed. Mevrouw. R. Oreel is 
benoemd tot erelid, omdat ze lid is vanaf 
de oprichting en veel voor ons koor heeft 
gedaan.
Op 4 juni 2016 hebben we ons jubileum 
met het koor gevierd door een reis naar 
Antwerpen. Daar hebben we eerst de Evan-
gelisatiepost in Merksem bezocht, waar we 
gastvrij ontvangen werden door evangelist 
Van Setten en zijn vrouw. Na een kop kof-
fie, een uitgebreide, leerzame presentatie 
van de werkzaamheden en een lunch, zijn 
we verder het centrum van Antwerpen in 
gegaan. De groep splitste zich daar in een 
deel dat mee ging met een rondvaart door 
de haven en een deel dat een rondleiding 
kreeg door het historische centrum van 
Antwerpen. Aansluitend was er een vrij 
deel waarin ieder zelf kon bepalen wat te 
doen. We verzamelden weer bij de Sint 
Pauluskerk, waar we een rondleiding kre-
gen in en rond de kerk. Ook mochten we 
in de kerk nog enkele liederen zingen als 
koor, wat een mooie ervaring was. Het was 
toen helaas weer tijd om naar de bus te 
gaan voor de terugreis, om (samen met de 
leden die niet mee konden) te gaan eten 
in Dorpshuis ‘de Arne’ in Arnemuiden. Een 
uitgebreid diner, een gezellige sfeer, een 
prachtige dag om op terug te kijken.
Op 18 juni 2016 hebben we ons jubileum 
ook met het publiek gevierd, met een con-
cert in de Oostkerk in Middelburg. Hier heb-
ben we samen gezongen, geluisterd naar 
het gastkoor ‘de Troyesangers’ en het Ko-
perkwintet van de Christelijke Brassband 
Middelburg. Een mooi en afwisselend pro-
gramma met klassieke muziek en koormu-
ziek, waarbij evangelist Van Setten het ap-
pèlwoord verzorgde. Een uitvoering waar 
we tevreden en dankbaar voor mogen zijn. 
Want als een rode draad door de geschie-

te brengen. Vaste organist Marc de Leeuw  
staat hem hierin trouw ter zijde. De repeti-
ties worden als zowel verrijkend en als gezel-
lig ervaren.

Bestuur en leden Mannenkoor “Jeduthun”
Krabbendijke, maart 2017

Regio Goes

Stukje gemengd koor V.Z.O.S. uit ’s-Graven-
polder voor de ASAF

Op onze laatstgehouden jaarvergadering in 
maart, hebben we één van onze leden in het 
zonnetje gezet. 
Betsy Hubregtse is dan ook al 50 jaar lid van 
ons koor!
Na een toespraak van onze voorzitter, Leo 
Marijs, werd haar een oorkonde overhandigd.
Daarnaast kreeg zij van de bestuursleden, 
namens het koor een mooie plantenbak met 
een cadeaubon. Ook werd haar nog een cd 
overhandigd met een aantal nummers die 
we in de achterliggende periode zelf hebben 
opgenomen.
Het bestuur had ook gezorgd voor een heer-
lijke slagroomtaart met daarop een foto van 
ons jubilerend lid.

denis van Sursum Corda, en ook door deze 
jubileumactiviteiten, zien we de bewarende 
hand van God. Hem zijn alleen al de eer!

Het Walchers Mannenkoor

Het Walchers Mannenkoor (één van de wei-
nige mannenkoren die de BZGG rijk is) viert 
dit jaar het 40 jarig jubileum. Wij laten graag 
één van onze leden aan het woord om u iets 
te vertellen over ons koor van de afgelopen 
40 jaar.:

Het “Walchers Mannenkoor” bestaat dit jaar 
40 jaar !!
Even voorstellen: mijn naam is Anton van de 
Velde, 1e tenor bij het Walchers mannenkoor. 
Van de 40 jaar dat het koor bestaat mocht 
ik er 36 van zeer nabij meemaken waarvan 
11 jaar als bestuurslid (1992 – 2003 2e se-
cretaris).  

Oprichting
In het begin van de maand januari 1977 kwa-
men in Vlissingen enkele mannen op het idee 
een koor te beginnen. Tijdens de oprichtings-
vergadering op 26 januari 1977 gaven zich 
20 mannen op, waarvan er één nu nog (op-
nieuw) lid is. Het koor bestaat dus nu 40 jaar 
en na veertig jaar mogen we terugzien op 

We hebben op die avond Betsy een nummer 
uit onze map toegezongen, enigszins aange

past: Zegen haar algoede, neem haar in uw 
hoede. 
50 jaar is een jubileum die niet veel leden 
mee zullen maken op een koor. We zijn dan 
ook dankbaar dat Betsy al die jaren gekregen 
heeft. 
We wensen haar namens V.Z.O.S. het aller-
beste toe en Gods zegen voor de toekomst.

Regio Middelburg

Onderstaande bijdrage had in het voorgaan-
de nummer geplaatst moeten worden. He-
laas is dat toen niet goed gegaan. Vandaar 
dat deze bijdrage nu geplaatst is. 

een periode waarin de HEERE een overgroot 
merendeel van de leden heeft gespaard en 
gedragen. Een waar Eben-Haëzer -tot hier-
toe heeft de HEERE ons geholpen-, wat 
ook de naam is van het verzorgingstehuis 
ter plaatse. Want na bijna 20 jaar verhuisde 
het koor in augustus 1996 door ruimtetekort 
van Vlissingen (Marnixkerk in West-Souburg) 
naar Middelburg-Centrum (Segeerstraat-kerk 
/ Ter Hoogekerk).

Ledenverloop
In het verloop van de 40 jaren hebben 234 
mannen in het koor gezongen met een ge-
middelde verblijfsduur van 19,2 jaar. Het 
aantal leden kende 2 hoogtepunten: 62 in 
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In het begin werden veelvuldig cassette-
bandjes opgenomen, later een aantal Cd’s. 
Zelf ben ik in het bezit van 18 cassetteband-
jes, 10 Cd’s en een DVD.

Is geld belangrijk?
De omvang van de jaarrekening toont aan 
hoeveel geld er omgaat. Van het eerste 
jaar is alleen bekend dat er in november 
f 344,00 in kas was. De kleinste omvang 
was in 1979 f 3888,00 en de grootste 
omvang was in 2014 € 27.301,00. Toen 
waren ook de inkomsten uit contributie en 
sponsoring het hoogst. Het betrof dan ook 
de doorloop van het project Zeeland ’53 
en de uitvoering van het project Walcheren 
’44. 
De jaarcontributie steeg van f 66,00 per 
jaar in 1977 tot € 120,00 vanaf 2015. 

Jubileumjaar
Het koor hoopt in april een Jubileum CD op 
te nemen met een daarbij behorende ver-
rassing. 
Op zaterdag 30  september D.V. is er een 
Jubileum-zangavond met een presentatie 
van de CD. Wanneer de redactie van de 
ASAF ermee instemt hoop ik aan het eind 
van het jaar hiervan verslag te doen.
Al met al een spannende 40 jaren (vooral 
de eerste drie jaren waren turbulent), waar-
van ik er één jaar later, zeer tot mijn genoe-

gen, 36 van zeer nabij mocht meemaken. 
Soli Deo Gloria!!!

Namens het voltallige Walchers mannenkoor:

Een hartelijke groet!

Graag zien we u allen tijdens Middelburg Vol-
koren op 3 juni 2017 en ons jubileumconcert 
op 30 september 2017. Voor meer informa-
tie of het bestellen van de CD: 
www.walchersmannenkoor.nl.

Regio Rotterdam

Capels Compliment voor Aat Verhoef – Jubi-
late te Capelle aan den IJssel.

Op 1 februari jl. heeft Aat Verhoef, uit Ca-
pelle aan den IJssel, een Capels Compli-
ment ontvangen uit handen van de Capelse 
wethouder Josien van Cappelle. Zij sprak, 
namens het college van burgemeester en 
wethouders, haar waardering uit voor de 
werkzaamheden van Aat binnen het bestuur 
van Zangvereniging ‘Jubilate’. Hij heeft 27 
jaar deel mogen uit maken van het bestuur, 
in verschillende functies; onder andere een 
aantal jaar als voorzitter.
Op dezelfde avond ook ouderling D. Schil-
peroord namens de kerkenraad enkele waar-
derende woorden gesproken voor alle inzet 
voor de zangvereniging. Hij benadrukte daar-
bij vooral de sympathieke en bedachtzame 
manier van werken door Aat binnen de ver-
eniging. De Heere heeft kracht en gezond-
heid gegeven. Dhr. Schilperoord wenste hem 
verder de zegen des Heeren toe.

Regio Gorinchem

Waarderingspenning voor Dhr JC Vink be-
stuurslid van Jeugdkoor Asaf te Werkendam
Op 7 december 2016 is door burgemeester 
De Boer een waarderingspenning van de ge-
meente Werkendam uitgereikt aan de heer 
Vink. Deze penning is aangevraagd door het 
bestuur van Jeugdkoor Asaf en ondersteund 

door diverse ander verenigingen. De reden 
waarom deze penning is aangevraagd is dat 
de heer Vink op 24 januari 2017 zal stop-
pen met het bestuurswerk bij het Jeugdkoor 
Asaf.
De heer Vink heeft zijn vrijwilligerssporen 
vooral in de muziek verdiend. Hij is vanaf 
1998 bestuurslid van Jeugdkoor Asaf, eerst 
als algemeen adjunct later als penningmees-
ter. Ook verzorgt hij bij Asaf allerlei uitvoeren-
de werkzaamheden, zoals het organiseren 
van het busvervoer. En het wekelijks toezicht 
houden op de wekelijkse repetities en tijdens 
uitvoeringen. 
Naast jeugdkoor Asaf is de heer Vink ook 
actief geweest bij andere koren zoals het 
gemengd koor Sjier Hasjeriem en het Chris-
telijk mannenkoor Door Eendracht Verbon-
den (DEV). Ook was hij 8 jaar koster van de 
Christelijk Gereformeerde Gemeente in Wer-
kendam en jarenlang EHBO-er in de onze 
gemeente. Daarnaast is hij ook al jaren on-
derdeel van de vrijwillige brandweer van Wer-
kendam.

1983 en 78 in 2014, met daar tussenin een 
diep dal van 1995 – 2002 met minder dan 
30 leden (het laagste was 2001 met 24 le-
den). Van het huidige koor is de gemiddelde 
leeftijd 51,3 jaar met een lidmaatschap van 
11,6 jaar met de uitschieters voor de 2e te-
nor (47,0 jaar en 8,1 jaar) en Bariton (55,9 
jaar en 12,7 jaar).

Uitspringende gebeurtenissen
In het eerste jaar overleden een bestuurslid 
(penningmeester) en een lid op zeer jonge 
leeftijd. 
Ook overleed in 1996 tijdens zijn functie 
onze toenmalige voorzitter, de heer Joop 
Smit.
Van de huidige leden zijn er 25 die, in 37 ver-
schillende functies, 168 jaar in het bestuur 
gezeten hebben en waarvan zeven ervan er 
natuurlijk nog zitten (over verantwoordelijk-

heid gesproken).
Ons koor kende zes dirigenten en zeven or-
ganisten.

Spectaculaire uitvoeringen
We hebben met alle andere Zeeuwse man-
nenkoren meegewerkt aan het bevrijdings-
concert in Goes en Dordrecht in 1995, de 
400e geboortedag van Michiel Adriaanszn 
de Ruyter in Vlissingen in 2007, en de op-
name van de CD “Geliefde Psalmen” op 1 
november 2008 ( de sterfdag van Klaas Jan 
Mulder ). 
Daarnaast organiseerden we zelf een her-
denking van de Watersnoodramp na 60 
jaar “Zeeland ’53” in 2013, de bevrijding 
van Walcheren na 70 jaar, “Walcheren ’44” 
in 2014 en een Boerderijconcert in één van 
de bedrijfsgebouwen van onze toenmalige 
penningmeester in 2015 (750 zitplaatsen en 

“volledig uitverkocht”), 
Ook is het koor dit jaar voor de 2e keer inge-
loot om twee keer te zingen op “Middelburg  
VóL koren”; een evenement dat dit jaar in het 
Pinksterweekeinde gehouden wordt (een op-
treden van 138 koren op twee dagen; zater-
dag 90 en zondag 48).

Repertoire
Het koor heeft meegewerkt aan 288 uitvoe-
ringen en daarbij ongeveer 1900 nummers 
(in 320 verschillende bewerkingen) ten geho-
re gebracht.  Dat resulteerde in de volgende 
Top Tien:
1. Psalm 21 (38x), 2. Psalm 42 (37x), 3. 
Psalm 116 (29x), 4. Psalm 140 (27x), 5. 
Psalm 119 (27x), 6. Grote God, wij loven U 
(26x), 7. Zeeuws Volkslied (24x), 8. Psalm 
107 (23x), 9. Psalm 98 (23x), 10. Psalm 81 
(23x).
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BESTUUR

Bert Wiltink
pr-coördinator
T 0314353383
E awiltink@planet.nl

Correspondentieadres (ook voor 
adreswijzigingen en muziekbestellingen):
Bond van Zangverenigingen 
Gereformeerde Gemeenten
p/a Houttuinlaan 7, 3447GM  Woerden 
T 0348489900  
E zangverenigingen@cbgg.nl

Zier Verheij
voorzitter /wrnmd. secretaris
T 0703546196
E secretariaat@bzgg.nl

Gerrit de Graaff
penningmeester
T 0786817029
E gerritdegraaff@solcon.nl

Eline Bokkers
muziekcoördinator
T 0703556654
E e.bokkers@hetnet.nl

Esther de Bel 
zangcoördinator 
T 0642950820 
E estherbrouwer@gmx.net

REGIO KAMPEN
coördinator: waarnemening door Herbert Smit

REGIO APELDOORN
coördinator: Herbert Smit
E hsmit1948@kpnmail.nl

REGIO UTRECHT
coördinator: Corrie de Leeuw
E corrieleeuw@gmail.com

REGIO GORINCHEM
coördinator: waarneming door Corrie de 
Leeuw

REGIO GOUDA
coördinator: Maarten van der Spek
E maartenendeborahvanderspek@gmail.com

REGIO ROTTERDAM
coördinator: waarneming door Ada van ’t Hof

REGIO RIDDERKERK
coördinator: Ada van ’t Hof
E aavanthof@solcon.nl

REGIO THOLEN
coördinator: Cees Zwaal
E rc-tholen-bzgg@zeelandnet.nl

REGIO’S

IBAN 
NL10 INGB0000445361 t.n.v. 
penningmeester Bond van Zangverenigingen 
der Gereformeerde Gemeenten 
Hendrik Ido Ambacht

Website
www.bzgg.nl

Algemeen emailadres voor het bestuur 
secretariaat@bzgg.nl

REGIO GOES
coördinator: waarneming door Cees Zwaal

REGIO MIDDELBURG
coördinator: waarneming door Cees Zwaal

N.B. De meest recente indeling van de koren 
in de regio’s is steeds te vinden op de website 
van de BZGG.


