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De zonde is de duisternis. De duivel wordt 
de vorst der duisternis genoemd. De duis-
ternis heerst over de wereld in zonde en 
schuld. In de duisternis ontbreekt het licht. 
In de duisternis slaan de krachten van dood 
en verderf hun slag. De dief handelt meestal 
in het donker. Het kwaad kan het daglicht 
niet verdragen.
De zonde is “tot alle mensen doorgegaan”. 
Wij hebben allen in Adam gezondigd (Rom. 
5:12). We wandelen in duisternis (Jes. 9:1). 
“Vernieling en ellendigheid is in hun wegen” 
(Rom. 3:16). Dat is werkelijkheid die de Bij-
bel ons toont van de mensen. Helaas, van 
nature beseffen we niet hoe erg het met 
ons gesteld is. Het leeft niet in ons hart dat 
we gevangen liggen in de duisternis van de 
zonde, het oordeel, de dood, de hel. We le-
ven er rustig aan voorbij. Het is Gods werk 
een zondaar daaraan te ontdekken. De Hei-

lige Geest overtuigt van zonde. Die overtui-
ging is nodig. Die overtuiging laat zien dat 
we verloren liggen voor God. David weet 
daarvan in zijn leven. “Tegen U, U alleen, 
heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is 
in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw 
spreken, en rein zijt in Uw richten.” (Ps. 51:6) 
Om het Licht te zien moet men de duister-
nis kennen. Kent u ook iets van die nood in 
uw leven?
Maar de tekst spreekt ook van Uw Licht. 
Met “licht” wordt in de Bijbel Gods heils-
boodschap bedoeld. De boodschap die de 
Heere in het Oude Testament heeft beloofd. 
De heilsboodschap is in de volheid des tijds 
werkelijkheid geworden. Jesaja heeft er 
van gesproken. “Het volk, dat in duisternis 
wandelt, zal een groot licht zien; degenen, 
die wonen in het land van de schaduw des 
doods, over dezelve zal een licht schijnen.” 

(Jes. 9:1) En de Heere Jezus heeft het ge-
tuigd. “Jezus dan sprak wederom tot henlie-
den, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; 
die Mij volgt, zal in de duisternis niet wande-
len, maar zal het licht des levens hebben.” 
(Joh. 8:12) Dit licht is door de Vader gege-
ven. Dit Licht wordt in het Evangelie ont-
stoken. Hoe heerlijk schijnt het Licht in het 
Evangelie van Gods ontfermende genade. 
Dit Licht schijnt voor verloren zondaren. Het 
schijnt in de duisternis van de wereld. Het 
schijnt in de verkondiging van het Woord. 
Het schijnt door alle eeuwen heen. Het 
schijnt ook in de harten van Gods kinderen. 
“Want God, Die gezegd heeft, dat het licht 
uit de duisternis zou schijnen, is Degene, 
Die in onze harten geschenen heeft, om te 
geven verlichting der kennis der heerlijkheid 
Gods in het aangezicht van Jezus Christus.” 
(2 Kor. 4:6) Daar komt het nu op aan. Scheen 
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dirigenten van koren 
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Colofon

“Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht”
      Psalm 36:10

dit Licht al in uw hart? Dan werd alles van u 
waardeloos. Dan alleen krijgt Gods genade 
betekenis. Dan gaat u het Licht zien.
Het Licht zien is Gods genade persoon-
lijk kennen en omhelzen. De Heilige Geest 
opent de ogen voor dit Licht. Wie het Licht 
mag zien wordt klein als hij de duisternis ziet 
van zijn eigen hart. Dan ga je bukken onder 
de schuld in je leven. Dan wordt de nood 
ook werkelijkheid. Eigen schuld. Toch is er 
in de duisternis van het oordeel het Licht. 
Het Evangelie gaat schijnen en Gods genade 
wordt ervaren in het hart. Die genade ge-

tuigt van het werk van de Heere Jezus. En 
alleen in Hem is heil en vrede. Hij is blank en 
rood en draagt de banier boven tienduizend. 
Hij is Licht in Zijn persoon. Hij is ook Licht in 
Zijn leiding. Hij is ook Licht in Zijn toekomst. 
De Heiland is alles voor zijn ellendig volk. In 
Zijn Licht zien zij het Licht.
Kennen we daar iets van in ons leven? Ging 
de zon al op over uw verloren en zondige 
bestaan. Bidt erom! Zoekt het toch! Is al-
les misschien duister in uw hart? Houd bij de 
Heere aan of Hij Zijn Woord in uw hart wil 
bevestigen. Zijn kinderen kennen de kracht 

van het Woord. De Zon zal opgaan in hun 
leven. De Heere doet dat op Zijn tijd en Zijn 
wijze.
“Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, 
zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er 
zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij 
zult uitgaan, en toenemen, als mestkalve-
ren.” (Mal. 4:2)

Overgenomen uit de kerkbode Gereformeer-
de Gemeente Moerkapelle 19-2010

Licht

VAN HET BESTUUR     Zier Verheij

Inmiddels ligt de op zaterdag 6 mei gehou-
den Bondsdag al weer ver achter ons; de tijd 
vliegt! Zoals de vorige keer al aangekondigd, 
zat de Grote zaal van De Doelen zo goed als 
vol. Een prachtig, maar ook indrukwekkend 
gezicht als je vanaf het spreekgestoelte de 
aanwezigen welkom mag heten. Inmiddels 
zijn we al weer aan het nadenken over een 
volgend GSK (Groot Samengesteld Koor). 
Bij het opruimen van het oude archief van 
de Bond, en het daarbij digitaliseren van be-
langrijke documenten zoals notulen, kom je 
leuke dingen tegen. Zoals het feit dat het 
GSK ooit bestond uit meer dan 500 leden! 
En dan te bedenken dat we de laatste keer 
‘slechts’ zo’n 130 leden hadden. Maar ik las 
ook het door een van mijn voorgangers, op 
een eind 80-er jaren gehouden jaarvergade-
ring gedane, verzoek om voor de pauze niet 
te roken en na de pauze alleen met mate! 
Dat kunnen we ons (gelukkig) nu niet meer 
voorstellen.
Gezien de teruglopende belangstelling voor 
het GSK, is de vraag gerechtigd of we daar 
nog wel mee door moeten gaan. Maar we 
beseffen ook dat er blijkbaar toch belang-

stelling bestaat om eens in een grotere 
groep te zingen. Uit eigen ervaring weet ik 
ook dat zingen in een koor van 130 leden 
best leuk is. Zeker voor mensen die zelf op 
een veel kleiner koor zitten, dat veel minder 
in de gelegenheid is om grote uitvoeringen 
te geven in prachtige kerken. Maar aan de 
andere kant kan het ook geen kwaad om je 
af te vragen of het geen tijd is om eens aan 
een andere opzet te denken. Bijvoorbeeld 
het binnen een regio gezamenlijk instuderen 
van een groter stuk en dat dan een of twee 
keer in een mooie kerk uitvoeren. In plaats 
van een aparte cd-opname, zou dan kunnen 
worden volstaan met het maken van een 
live opname voor de liefhebbers. Een voor-
deel van zo’n regionale aanpak is ook dat 
mensen minder ver hoeven te reizen, wat de 
drempel om eens mee te doen wellicht lager 
maakt. Als daar andere ideeën over zijn ho-
ren wij dat graag.
En inmiddels is ook onze nieuwe website 
live gegaan! Dat dat wat langer heeft ge-
duurd dan we hadden gehoopt, hoeft geen 
verwondering te wekken. De mogelijkheden 
die de site moet gaan bieden zijn, zoals de 

vorige keer al uiteengezet, niet alleen veel-
belovend, maar vragen ook meer tijd om te 
implementeren. Zo biedt de site al wel de 
mogelijkheid om muziek als pdf te bestellen 
en met iDeal te betalen, maar die muziek 
moet dan wel als pdf beschikbaar zijn. Op 
zich is het maken van pdf’s van bestaande 
muziek natuurlijk niet zo’n probleem, en er 
zijn ook best mensen die ons daarbij wil-
len helpen. Maar dat zou betekenen dat 
we onze oudere muziekstukken in de oude 
layout gaan verkopen en dat willen we niet.  
Wat dus wat meer tijd vraagt is dat we de 
oude muziek eerst in de nieuwe layout wil-
len zetten en die daarna pas als pdf in de 
webwinkel te koop aanbieden. En dat zal 
een geleidelijk proces zijn. Schroomt u trou-
wens niet om de uitvoeringen van uw koor 
ook aan te kondigen in de agenda op onze 
site.
In september is er weer een dirigentencur-
sus van start gegaan met een aantal deelne-
mers van de vorige cursus, aangevuld met 
wat ‘nieuwelingen’. Gezien het belang dat 
wij als bestuur hechten aan goede dirigen-
ten, proberen wij de kosten zo laag mogelijk 
te houden, ook al moeten wij op de totale 
kosten soms wat toeleggen. Wel vreemd 
trouwens dat zich voor een ook aangekon-
digde Algemene Muziekcursus niemand had 
aangemeld! En dat terwijl het juist zo leuk 
is om iets meer af te weten van de muziek 
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REGIONIEUWS / KOREN

Gemeentekoor Sela, verslag van een koorlid
In januari 2015 werd het gemengd koor 
van de Gereformeerde Gemeente in Ede 
opgericht. De oprichting kwam voort uit de 
vraag vanuit de jonge kerkelijke gemeente, 
waar behoefte bleek te zijn naar een koor. 
We merken tijdens de repetitieavonden de 
onderlinge betrokkenheid, ook worden re-
petities als ontspannen ervaren. Even wat 
anders, zo midden in de week.

Maar het is soms ook hard werken. Onze 
dirigent zet zich iedere repetitie vol enthou-
siasme weer in om het beste uit het koor en 
de afzonderlijke partijen te halen. Sela staat 

40 jaar Seba-gemengd koor 
Op 6 september bestond het Seba-ge-
mengd koor uit Krimpen aan den IJssel 40 
jaar. Om dit jubileum te vieren, zijn we gezel-
lig met elkaar weg geweest naar Leerdam. 
We kregen een rondleiding bij een glasblaze-
rij en genoten van een heerlijk diner terwijl 
we een rondvaart maakten op de Linge. Ter 
gelegenheid van ons jubileum laten we mw. 
A. van Ree-van Delft aan het woord. Zij is 
één van de twee leden van ons koor die al 
40 jaar lid zijn. 

Hoe was u de afgelopen 40 jaar betrokken 
bij het koor? 
‘Vanaf de oprichting ben ik ruim 15 jaar se-
cretaresse geweest. In de beginjaren zat 
hier veel organisatiewerk aan vast. Toen ik 
niet meer in het bestuur zat, vond ik het 
best even wennen om me afzijdig te houden 
van bestuurlijke zaken. Het beviel me echter 
steeds beter om alleen maar naar zang te 
komen voor het zingen.’ 

U bent al die jaren lid gebleven van het 
koor. Wat heeft hiervoor gezorgd? 
‘De goede sfeer binnen het bestuur en de 
leden van het koor. Ook een stukje verant-

onder leiding van Paul Baan, die tevens kerk-
organist is op het Adema-Pels orgel in de 
Gereformeerde Gemeente in Ede. 

Vorig jaar is er tijdens enkele repetities ook 
een zangpedagoge aanwezig geweest die 
ons diverse zangtechnieken heeft meegege-
ven, waar we iedere repetitie opnieuw pro-
fijt van hebben. 

De gemeenteleden kregen allemaal de mo-
gelijkheid om met elkaar na te denken over 
een koornaam. Dit is ‘Sela’ geworden, wat 
‘rots’, maar ook ‘een krachtige echo uit de 
diepte’ betekent. De betekenis ‘rots’ refe-

woordelijkheidsgevoel omdat ik in het be-
stuur zat. Verder vind ik het erg mooi om 
tijdens uitvoeringen mensen zingend te be-
reiken met het Evangelie.’

Welke dingen herinnert u zich als u terug-
kijkt op 40 jaar Seba-gemengd koor?
‘Dat zijn er heel veel! Ik denk bijvoorbeeld 
aan de opname van ons eerste cassette-
bandje. Vader en zoon Van der Zijden waren 
dirigent en organist. Ze adviseerden ons ap-
pels te eten om onze stem zuiver te hou-
den. Daarom werd er een kist appels mee-
gebracht. Deze raakte aardig leeg in de loop 
van de avond… 
Ook herinner ik me een zangavond in verzor-
gingstehuis ‘De Samaritaan’ in Sommelsdijk. 
We kwamen na afloop net buiten het dorp 
een ijscoman tegen. 
De chauffeur zette zijn bus aan de kant en 
wij gingen massaal naar buiten om een ijsje 
te kopen. De man genoot! 

Zijn er ook verdrietige herinneringen?
‘Heel ingrijpend was het overlijden van Nel-
leke Broere, een koorlid van nog maar 16 
jaar oud. We hebben toen een uitvoering 
afgelast. De meeste koorleden zijn naar de 

begrafenis geweest. Dat heeft diepe indruk 
op ons gemaakt. Naderhand zijn meerdere 
leden ons ontvallen. Het meeleven onder-
ling bij ziekte en verdrietige gebeurtenissen 
versterkt de band binnen het koor. Dan voel 
je de meerwaarde van een vereniging heel 
goed.’

Mevrouw Van Ree en 
mevrouw Benard:
40 jaar lid Seba gemengd koor

reert tevens aan ons kerkgebouw, de Pe-
trakerk. Op 30 mei 2015 werd de eerste 
uitvoering gegeven. Daarnaast zijn er nog 
diverse concerten gegeven in het kader van 
onder andere Hervormingsdag en Pasen. 
Hier werkten ook andere koren en musici 
aan te mee. 

Ons koor repeteert tweewekelijks op don-
derdagavond en bestaat uit ongeveer 60 
zangers. Het repertoire is gericht op de 
psalmen en gezangen in verschillende talen 
uit de diverse muzikale stijlperioden in het 
heden en verleden.

die je zingt. Ook het feit dat zo weinig leden 
van koren bereid zijn iets te doen voor de 
Bond verbaast ons, maar is ook wat teleur-
stellend. Zoals vaker aangegeven moeten er 
onder die zo’n 6000 leden (waaronder zo’n 

4000 volwassenen) toch meer personen zijn 
die af en toe iets willen doen, dan de slechts 
15 vrijwiligers, incl. bestuursleden, die we nu 
hebben? Graag wensen wij u veel sterkte en 
genoegen toe bij het instuderen en uitvoe-

ren van het kerstprogramma en ook alvast 
gezegende Kerstdagen en en een goede 
jaarwisseling.
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Muziekcoördinator  Eline Bokkers

We zitten alweer op een derde van de di-
rigentencursus. De tien cursisten (negen 
dames en één heer) bekwamen zich om de 
drie weken in solfège en slagtechniek. Ook 
oefenen ze repetitietechniek door om de 
beurt een lied mee te nemen dat niet in de 
map zit en dit aan de andere cursisten in te 
studeren. U kunt komen beluisteren wat ze 
bereikt hebben op het slotconcert op 2 juni 
2018 in Dordrecht. Reserveer deze datum!
Op 18 november werd er een workshop 
Zang gegeven, die ook opengesteld was 
voor niet-cursisten. De workshopleider 
maakte eerst een rondje om bij iedereen 
persoonlijk een goede houding aan te me-
ten. Nadat hij “alle hoofden had aangepast”, 
kon de workshop beginnen. Meer over de 
workshop leest u hieronder.
Tijdens de dirigentencursus worden nog 
twee workshops gegeven die door iedereen 
bezocht mogen worden:
- 27 januari 2018: Leiden van jeugdkoren: 

geschikt voor (aankomende) (jeugdkoor)
dirigenten die meer willen weten over het 
werken met kinderen, in tegenstelling tot 
het leiden van bijv. een gemengd koor.

- 31 maart 2018: Dirigeren: geschikt voor 
iedereen die wil weten of dirigeren iets 
voor hem/haar is, of voor mensen die 
volgend seizoen wellicht de cursus willen 
gaan volgen. Deze workshop wordt gege-
ven als ‘Open les’, waarbij alle vakken kort 
aan bod komen en de bezoekers ook mo-
gen ervaren hoe het is om voor een koor 
te staan.

Meer informatie over de workshops en over 
de cursus kan opgevraagd worden via mu-
ziekcursus@bzgg.nl. Ook als u interesse 
hebt om vanaf september 2018 de dirigen-
tencursus te volgen, kunt u hier een mailtje 
naartoe sturen. Wij willen graag in een vroeg 
stadium weten of er genoeg interesse is om 

weer een cursus te starten in het nieuwe 
seizoen!
Vraag ook uw bestuur of ze informatie hier-
over aan u door willen mailen, want wij ver-
sturen regelmatig flyers en informatie naar 
de koorbesturen.

Workshop stemvorming 
Deze morgen waren we met een groep van 
ongeveer 25 mensen bijeen in één van de 
zalen van de Gereformeerde Gemeente van 
Dordrecht. Enigszins afwachtend maken we 
kennis met de docent, Pieter van Breugel, 
logopedist, zangpedagoog en zanger. Pie-
ter heeft een leuke ontspannen manier om 
de dingen duidelijk te maken en begint met 
te schetsen hoe het er vanbinnen bij ons 
uitziet, waar de klankkast voor onze stem 
zit, etc.  Aan de hand van vragen legt hij uit 

wat fout en wat goed is. Hoe werkt onze 
stem, wat doet het als je een foute tech-
niek gebruikt en hoe kan je dit verbeteren? 
Hoe komt het dat ik niet lang op één noot 
kan zingen? Waarom kan ik niet goed een 
sprong maken naar een hogere toon? Dit zijn 
allemaal vragen die langskomen en waarop 
we een duidelijk antwoord krijgen aan de 
hand van goed gebruik van onze houding en 
zangoefeningen zowel op de foute als op 
de goede manier. Het levert ook hilarische 
momenten op. Zo doen we een oefening 
waarbij onze tongen uit de monden hangen, 
jagen we katten weg door ‘ksstt’ te zeggen, 
imiteren we deze beesten ook in zangoefe-
ningen, allemaal om op een betere manier te 
leren zingen... en… het werkt!! 
Kortom een fijne leerzame ochtend in een 
leuke ontspannen sfeer.

Francien Zwaal

Jubilate, Capelle aan den IJssel 
Op de laatstgehouden ledenvergadering 
van zangvereniging ‘Jubilate’ te Capelle aan 
den IJssel werden drie leden in het zonnetje 
gezet. Dit in verband met hun jubileum als 
lid van het koor. Na een korte toespraak van 
voorzitter Thomas Izelaar werden Nel Hofman, 

Corrie Oudshoorn en Greet Keur onderschei-
den met de jubileumspeld. Nel is 50 jaar lid 
van ‘de zang’, Corrie en Greet mogen al ruim 
40 jaar zingen als lid van Jubilate. Laatstge-
noemde zorgde voor een toepasselijke trak-
tatie, zoals we van haar gewend zijn.

Sursum Corda, Gouda
Omdat het koor niet in de kerk terecht kon 
voor de wekelijkse repetitie, week Sursum 
Corda op dinsdag 21 november uit naar het 
recent gerenoveerde Hoornbeeck College. 
Dit bleek geen verkeerde keus, want het 
zong heerlijk vanwege de goede akoestiek 
in de aula. De pauze duurde wat langer dan 
normaal, aangezien elk kopje koffie apart ge-
tapt moest worden uit het koffieautomaat. 
Hierna konden de leden nog even uitrusten 
op de banken in de lerarenkamer, voordat 
men weer enthousiast aan het zingen ging.
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Herders van Israël
Bij Proza Musica is een nieuwe liedbundel 
verschenen: ‘Herders van Israël’. Omdat we 
de laatste tijd niet meer zoveel stukken voor 
jeugdkoor binnenkrijgen, willen we graag 
hierop de aandacht vestigen. Deze bundel 
is bedoeld voor kinderen van ongeveer 9 
tot en met 12 jaar. De liederen gaan over 
de Richteren- en Koningentijd. De bundel be-
gint met een inleidend lied op de Richteren-
tijd. Dan volgen twaalf liederen over richters 

(o.a. Otniël, Gideon en Simson) en twaalf 
over koningen (o.a. Salomo, Joas en Hizkia). 
Afsluitend een loflied op de grote Koning, 
waarop steeds gewacht en gewezen is:  
Davids grote Zoon.

De muziek is afwisselend en qua stijl toege-
spitst op de tekst. Er zijn verschillende lied-
soorten: liederen met refrein, in beurtzang, 
als canon, en zo meer. Ook komen er twee-
stemmige liederen in voor. Bijna alle liede-

ren hebben ook een begeleidingspartij voor 
piano of orgel.

De bundel kost € 14,95. 
De liederen zijn ook 
afzonderlijk te bestellen 
voor € 1.- per lied. Meer 
informatie en bestellen via: 
www.prozamusica.nl

BONDSDAG BZGG 6 MEI IN DE DOELEN IN ROTTERDAM   MARNIXKOOR VLISSINGEN

Met de trein van 06.22 uur vertrokken we 
met een groepsretour naar Rotterdam. In 
de Doelen konden we bijkomen met een 
kopje koffie en om 09.00 uur startte het 
programma. Er deden 48 koren mee uit heel 
Nederland. In totaal waren er 2000 mensen 
aanwezig. Ds. Mulder verzorgde de opening 
en sluiting.
Wat een belevenis om daar te mogen zin-
gen!

‘s Middags een versnapering in het centrum 
van Rotterdam en tegelijk een gezellige ont-
moeting met elkaar.

De BZGG organiseert om de 4 jaar een 
Bondsdag in de Doelen in R’dam. Koren 
uit heel Nederland kunnen zich opgeven 

om hieraan mee te doen. Er worden koor-
groepen gevormd van een aantal koren per 
regio, die met hun eigen dirigent de stuk-
ken instuderen. Daarna is er een generale 
repetitie per koorgroep. Onze koorgroep 
bestond uit de koren van Arnemuiden, Sint 
Maartensdijk, Krabbendijke, Geldermalsen 
en Vlissingen. 

Voor het komende seizoen heeft het Mar-
nixkoor weer mooie uitvoeringen op het 
programma staan! In september starten we 
met het oefenen van ‘De Schepping’ van J. 
Bredewout, een mooi oratorium waarin de 
gehele schepping  besproken en bezongen 
wordt. Uitvoering D.V. 26 mei 2018 in de 
Zuiderkerk in Middelburg-Zuid! Ook aan de 
kerstuitvoering wordt aandacht besteed. 

We repeteren elke dinsdag van 20.00-22.00 
uur in de Marnixzaal. Kom gerust eens vrij-
blijvend kijken. Je hoeft geen zangervaring 
te hebben, enthousiasme is genoeg.
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KOPERBLAZERS 
GEZOCHT
Op zaterdag 2 juni zullen er 
op de Dam te Amsterdam 
door verschillende koren 
gezamenlijk psalmen en ge-
zangen klinken in samenwer-
king met evangelisatiepost 
‘Bij Simon de Looier’.

Voor de begeleiding daarvan 
zijn we op zoek naar koper-
blazers, liefst een bestaand 
ensemble. Uiteraard zijn 
losse instrumentalisten ook 
welkom, maar om over enig 
volume te kunnen beschik-
ken willen we toch wel een 
aantal blazers hebben. 

Repertoire wordt nader 
bekend gemaakt, maar zal 
niet extreem moeilijk zijn. 
Niettemin is ervaring met 
begeleiden wel vereist.
De liederen worden gezon-
gen tussen 13.00 en 14.00 
uur en de generale repetitie 
wordt ’s ochtends gehou-
den. Aanmelden kan bij 
Eline Bokkers: 
muziekcursus@bzgg.nl
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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

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

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@outlook.com

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

REGIO KAMPEN
vacature - waarnemening: Herbert Smit
E rckampen@bzgg.nl

REGIO APELDOORN
coördinator: Herbert Smit (Ermelo)
E rcapeldoorn@bzgg.nl

REGIO UTRECHT
coördinator: Corrie de Leeuw (Montfoort)
E rcutrecht@bzgg.nl

REGIO GORINCHEM
vacature - waarnemening: Corrie de Leeuw
E rcgorinchem@bzgg.nl

REGIO GOUDA
coördinator: Maarten van der Spek
E rcgouda@bzgg.nl

REGIO ROTTERDAM
vacature - waarnemening: Ada van ’t Hof
E rcrotterdam@bzgg.nl

REGIO RIDDERKERK
coördinator: Ada van ’t Hof
E rcridderkerk@bzgg.nl

REGIO THOLEN
coördinator: Cees Zwaal
E rctholen@bzgg.nl

REGIO’S

Website
www.bzgg.nl

Algemeen emailadres voor het bestuur 
secretariaat@bzgg.nl

REGIO GOES
vacature - waarnemening: Cees Zwaal
E rcgoes@bzgg.nl

REGIO MIDDELBURG
vacature - waarnemening: Cees Zwaal
E rcmiddelburg@bzgg.nl

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

Like ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws: www.facebook.com/zangverenigingen


