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Een psalm voor de opperzangmeester, zo 
begint deze psalm. Wie deze opperzang-
meester is geweest weten we niet en wie 
de auteur van deze psalm is weten we ook 
niet. Wat we wel weten is dat hij één van 
de nakomelingen van Korach is geweest die 
gespaard gebleven zijn in het oordeel dat 
de Heere voltrokken heeft over hun vader 
Korach, die samen met Dathan en Abiram 
in opstand tegen Mozes hebben volhard. En 
niet alleen tegen Mozes, maar ten diepste 
ook tegen de Heere Die Mozes en Aäron 
tot hun ambt verkoren had. Deze kinderen 
van Korach zien we later op vele plaatsen 
in de psalmen weer terug als zangers in het 
heiligdom  en vaak aangesteld als koorlei-
ders om God te prijzen in zang en muziek. 
Deze koorleiders hadden in de tempeldienst 
een bijzondere functie als voorlezer of voor-

zanger om op die manier leiding te geven 
aan de muziek en het gezang in de tempel 
te Jeruzalem. Vindt u het ook geen wonder 
dat juist de kinderen van Korach deze func-
ties hebben gekregen, als een ambt van de 
Heere, om de Heere te loven in de tempel?

Deze psalm, psalm 47, behoort tot de Ko-
ningspsalmen, waarin God als Koning wordt 
verheerlijkt. Dit zijn met name die liederen 
waarin de woorden: “de Heere is koning” of 
“de Heere regeert” voorkomen. Het doel van 
deze psalm is dus om ons op te wekken om 
God te loven en te prijzen. De dichter is er zo 
vol van, zijn hart loopt ervan over, hij wil ook 
anderen daar deelgenoot van maken: “Alle 
gij volken,  klapt in de hand, juicht Gode met 
een stem van vreugdegezang.” Deze psalm 
is ook een profetisch vergezicht van de be-

kering van de heidenen en hun toebrengen 
tot de kerk. 

“Juicht Gode met een stem van vreugdege-
zang!” In Hem, in Zijn macht, in Zijn goed-
heid opdat ook anderen mee zullen juichen.  
De dichter vuurt hen aan, geen mond mag 
zwijgen: “Psalmzingt Gode, psalmzingt; 
psalmzingt onzen Koning, psalmzingt”, tot 
vier keer toe. 

Waarom dan?: ”Want de HEERE, de Aller-
hoogste, is vreselijk, een groot Koning over 
de ganse aarde.” Hier bezingt de dichter 
Gods deugden. De Allerhoogste is vreselijk! 
Wie zou voor Hem niet buigen, met eerbied, 
met diep ontzag. Hij is de Schepper en de 
Regeerder over de ganse aarde, een ieder is 
aan Hem onderworpen. Hij is in majesteit en 
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Colofon

                                                                                      
                                                                                                  

in heiligheid gezeten op Zijn troon, hoe zul-
len we het wagen om als een zondaar toe te 
treden? Zouden we niet door de majesteit 
van Zijn gloed verteren? Ja, dat zou zo zijn 
als die troon niet tevens de troon der ge-
nade zou zijn. Voor diegenen, die weten dat 
ze door hun zonden voor Hem niet kunnen 
bestaan heeft de Heere Jezus zichzelf ge-
geven als het grote Offerlam die verzoening 
voor al de Zijnen heeft aangebracht. 

Na de opstanding van de Heere Jezus her-
denken wij het heilsfeit van Hemelvaart. De 

dichter profeteert in een profetisch verge-
zicht met de woorden uit vers 6: “God vaart 
op met gejuich, de HEERE met geklank der 
bazuin.” We noemen Psalm 47 ook  een 
Hemelvaartspsalm. Jezus zit nu als de ver-
hoogde Middelaar aan de rechterhand van 
Zijn Vader om daar als de biddende en dan-
kende Hogepriester Zijn volk vrij te kopen. 
Bij Hem is genade te verkrijgen, voor de 
grootste zondaar. 

Psalmen zingen is niet alleen onze stem ver-
heffen, hoe mooi het ook kan klinken, maar 

ook mediteren, overdenken, wie God is in-
zonderheid voor mijn ziel. Zingen doen we 
gezamenlijk, om ook anderen erin te laten 
delen, maar het heeft ook een persoonlijke 
spits. Ik hoop van harte dat op deze wijze 
het zingen persoonlijk, op de koren, in de ge-
meenten,  gezegend mag worden voor ons 
eigen hart en ziel. En niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor anderen die door het gezang 
opgewekt mogen worden om de Heere te 
zoeken en  te dienen.

Overdenking 
bij Psalm 47  

VAN HET BESTUUR     Zier Verheij

Het is verheugend te kunnen vermelden dat 
op onze oproep om stukjes voor deze Asaf 
te leveren goed is gereageerd. Wij wensen u 
veel leesplezier; wellicht dat het u op nieu-
we ideeën brengt!

De voorbereidingen voor de Bondsdag, die 
we op zaterdag 6 mei 2017 in De Doelen 
in Rotterdam hopen te houden, zijn in vol-
le gang. Als u deze Asaf leest moeten de 
vergaderingen met de vertegenwoordigers 
van de koorgroepen die gaan zingen zijn 
afgerond. Die vergaderingen zijn belangrijk 
om goede afspraken te maken over wat er 
wordt gezongen, wie er dirigeert en speelt 
en hoe de kosten daarvan over de koren 
worden verdeeld. In tegenstelling tot voor-
gaande Bondsdagen, toen er steeds een 
morgen- en een middagsessie was, wordt er 
vanwege het kleinere aantal deelnemende 
koren nu alleen ’s-morgens gezongen. Maar 
naar verwachting zijn de ruim 2000 plaatsen 
in de grote zaal dan wel zo goed als bezet!
Omdat niemand reageerde op onze aan-
kondiging van weer een Muziekcursus voor 

beginners, gaat die niet door. Wel waren er 
genoeg aanmeldingen voor een nieuwe Di-
rigentencursus, die inmiddels in september 
in Dordrecht met 15 deelnemers van start 
is gegaan. 

De tijdens de vorige Muziekcursus gehou-
den workshops Zingen en Dirigeren werden 
goed bezocht. We hebben die daarom weer 
opgenomen, maar ook een nieuwe work-
shop Koororganisatie.  Voor alle duidelijk-
heid: die workshops kunnen ook worden 
bezocht door niet-deelnemers aan de cur-
sus. Kijk voor meer informatie over de work-
shops verderop onder Muziek-activiteiten en 
op onze website.

Wij begrijpen dat sommige koren ‘ongedul-
dig’ wachten op de uitkomsten van de inder-
tijd gehouden enquête over de vergoedin-
gen voor dirigenten en organisten. Helaas 
moet u nog even geduld hebben. Wel kun-
nen we alvast verklappen dat de enquête 
interessante gegevens oplevert en dat de 
verschillen in vergoedingen soms groot zijn. 

Overigens komt er af en toe nog een inge-
vulde enquête binnen en kruipen we naar de 
50% toe. U kunt dus nog steeds insturen!
Regelmatig vraagt men ons om (telefoon- 
en e-mail-) gegevens van andere koren, di-
rigenten of organisten in ons ledenbestand. 
Dat soort vragen is goed bedoeld; men wil 
contact opnemen om samen een zangavond 
te organiseren of men is op zoek naar een 
dirigent of organist. Toch is ons beleid om 
die gegevens niet te verstrekken. Wel wil-
len we als tussenpersoon fungeren, door 
bijvoorbeeld dat soort verzoeken door te 
sturen naar betrokkenen; die kunnen dan 
zelf beslissen of ze daarop reageren. Ook 
proberen we zoveel mogelijk de coördinator 
van de betreffende regio erbij te betrekken. 
Daarnaast verwijzen wij vaak naar de rubriek 
‘Vraag-Aanbod’ op onze website, waar u al 
uw vragen en aanbiedingen kwijt kunt.

De tijd gaat snel; de meeste koren zullen al 
weer een tijdje bezig zijn met de voorberei-
dingen voor de Kerstuitvoeringen. Het Eben-
Haëzerkoor in Scheveningen, waarvan ik zelf 
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MUZIEK-ACTIVITEITEN  Eline Bokkers

regels gaan de alten, tenoren en bassen 
unisono verder en zingen de sopranen op 
‘a’ een tegenmelodie. Om daarna ook dit 
couplet af te sluiten met een stralend: God 
is groot!

Bestelnummer GK 414-1, 
prijs: partituur € 1.10 en koorpartij € 0.75

Prijzen muziek voor 
jeugdkoren

Het blijkt dat jeugdko-
ren niet vaak muziek be-
stellen. Mogelijk komt 
dit door te weinig inkomsten uit de con-
tributies, vooral bij de kleinere koortjes?  
Maar wat de reden ook is:
om de drempel zo laag mogelijk te maken, 
hebben wij onze prijzen voor jeugdkoormu-
ziek met de helft verlaagd.

Dirigentencursus

In september is de Dirigentencursus weer 
van start gegaan met vijftien deelnemers. 
De cursus wordt gegeven in Dordrecht op 
zaterdagmorgen, eens in de twee weken. 
De docenten Paul Heijboer en Gerrieke Ver-
heij geven les in de vakken: solfège, slag-
techniek, praktijk en muziekgeschiedenis.

Deze keer zijn er drie workshops:
• Koororganisatie door Piet den Uil, 
op 5 november 2016
Over de verhoudingen tussen koren en koor-
leiders. Over vacaturestellingen, sollicita-
ties, aanstellingsovereenkomsten, muziek-
programmeringen, kerkenraadstoezicht en 
alles wat verder bij het koorleven in organi-
satorische zin komt kijken. Vooral geschikt 
voor dirigenten en bestuursleden. Maar al-
gemene leden zijn ook van harte welkom.
(bij het uitkomen van deze Asaf heeft deze 
workshop al plaatsgevonden, voor de vol-
gende workshops kunt u zich nog steeds 
opgeven).

• Zang/stemvorming door Margreet 
Rietveld, op 4 maart 2017
Over ademhaling, zangtechnieken, uitspraak 
etc. Er wordt ook vierstemmig gezongen 
terwijl op al deze aspecten wordt gelet. 

Voor iedereen die het leuk vindt om meer 
te weten over alles wat er bij zingen komt 
kijken en iedereen die beter wil leren zingen.
 
• Dirigeren door Paul Heijboer, 
op 15 april 2017
Deze workshop is bedoeld voor mensen die 
overwegen om de Dirigentencursus te gaan 
volgen en eens willen ervaren hoe het is om 
voor een koor te staan. Ook geschikt voor 
beginnende dirigenten die met vragen zitten.
Het zal in belangrijke mate gaan over: hoe 
geef je een tempo aan, partijen volgen en 
aangeven, lichaamshouding, uitstraling etc.
Alle deelnemers mogen een stuk dirigeren, 
maar men mag ook alleen kijken en meezin-
gen.

De workshops vinden plaats van 9.30 tot 
12.00 uur in de Gereformeerde Gemeente 
van Dordrecht aan de Mauritsweg 286.

De workshops zijn ook toegankelijk voor 
niet-cursisten; de kosten per workshop zijn     
€ 15,00 voor niet-leden en € 12,50 voor le-
den van de BZGG. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij onze muziekcoördinator 
Eline Bokkers via muziekcursus@bzgg.nl, 
graag met vermelding van naam, telefoon-
nummer, mailadres en koor waarvan men lid 
is.

Nieuwe uitgaven:

Dominee C.J. 
Meeuse stuurde 
ons een gedicht ter 
gelegenheid van de  
Reformatieherden-
king. Martien van 
der Zwan schreef 
er een mooie be-
werking op. Van 
harte aanbevolen om in 2017 te zingen 
tijdens het herdenken van 500 jaar Refor-
matie.

Bij de zeven coupletten (van steeds acht 
regels) zijn drie bewerkingen geschreven. 
Bij de eerste bewerking starten de mannen 
eenstemmig, halverwege het couplet wordt 
de bewerking vierstemmig en sluit af met de 
woorden die aan het slot van elk couplet te-
rugkeren: God is groot!

Bij de tweede bewerking beginnen de vrou-
wen eenstemmig, dit wordt twee zinnen la-
ter overgenomen door de heren. Vervolgens 
wordt de bewerking weer vierstemmig.

Bij de derde bewerking starten de mannen 
eenstemmig, de sopranen en alten bege-
leiden deze zang op de klinker ‘a’. Na vier 

organist ben, organiseert dit jaar een Kerst-
zangavond in de kerk van de Gereformeerde 
Gemeente Den Haag, waarvoor we bezoe-
kers van het inloophuis Het Kompas in Den 
Haag uitnodigen. Voorafgaand daaraan heb-
ben we als koor een gezamenlijke maaltijd 

met die bezoekers. Als spreker wordt een 
van de evangelisten uitgenodigd. De erva-
ringen daarmee van twee jaar geleden zijn 
uitermate positief. Wellicht een idee voor 
uw koor om ook eens zoiets te doen. 

Wij wensen u veel sterkte met het repeteren 
en, ook al lijkt het nog ver weg, alvast geze-
gende Kerstdagen, een goede jaarwisseling 
en een voorspoedig (en muzikaal) nieuw jaar.

Bondsdag 6 mei 2017 DV

Een woensdagavond in het midden van het 
land… Met eenzelfde doel druppelen vanuit 
alle windstreken mensen binnen: Voorberei-
den van de Bondsdag 2017 D.V. Met onge-
temperd enthousiasme is een groep vrijwil-
ligers bezig om deze dag tot in de puntjes 
nauwkeurig te organiseren. 
Na de opening en wat algemene zaken 
wat betreft activiteiten van de vrijwilligers, 
wordt er teruggeblikt op de actiepunten 
naar aanleiding van de vorige vergadering. 
En jawel, alles loopt op schema, afspraken 

PR = Public Relations: een mooie en vooral 
niet-Nederlandse term; we kunnen ook ge-
woon zeggen Publieke Relaties.
Maar wat is het nu precies en wat houdt het 
in. Er zijn meerdere definities voor:
•  PR is een vorm van communicatie die zich 

erop richt een gunstig imago (van iets of 
iemand) te vormen bij een breed publiek;

•  Public Relations zijn de betrekkingen van 
een bedrijf, vereniging of instelling met de 
buitenwereld;

•  Public Relations is het wederzijds bevor-
deren van het begrip.

Nu is er niets moeilijker dan communiceren 
wordt wel eens gezegd. Want:
•  Bedoeld is nog niet gezegd…
•  Gezegd is nog niet gehoord…
•  Gehoord is nog niet begrepen…
•  Begrepen is nog niet akkoord…

ZANG-ACTIVITEITEN    

Esther de Bel

zijn nagekomen en we zijn nogmaals blij dat 
er toch weer genoeg animo is om de Bonds-
dag te kunnen organiseren. Alle deelnemen-
de koren hebben een bevestiging gehad en 
nu volgt de koorgroep-indeling. 
We zijn erg blij met de ‘oude rotten in ’t vak’, 
die tevens van alle koren de ins en outs we-
ten en zodoende goed weten hoe koorgroe-
pen ingedeeld kunnen worden! Aan de com-
missie de schone taak om nu de komende 
tijd deze koorgroepen bij elkaar te roepen 
en met elkaar te zorgen voor een mooi pro-
gramma, geleid door vakkundige en enthou-
siaste dirigenten en organisten! 

•  Akkoord is nog niet toegepast…
•  Toegepast is nog niet bedoeld…

Er komt geen einde aan lijkt het wel. Je kunt 
dat zien als een probleem of als een uitda-
ging. Wij kiezen voor de uitdaging. Maar dat 
kun je nooit alleen. Want als je alleen bent 
hoef je niet of nauwelijks te communice-
ren….
Kortom: Publieke Relaties is van ons alle-
maal. Daarom is het ook publiek. Vandaar 
hier de vraag aan alle besturen en (koor)
leden van de BZGG. Geef ons suggesties 
en ideeën hoe we samen de BZGG en dus 
elkaar beter, mooier, leuker, makkelijker, 
toegankelijker, duidelijker, et cetera kunnen 
maken. 
Intussen gaan we natuurlijk wel gewoon 
door met de afspraken en de plannen die we 
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gemaakt hebben. Soms lukken dingen snel, 
soms duurt het lang(er). Of heb je meer tijd 
nodig om goed beslagen ten ijs te komen. 
Of moet je eerst nog eens goed nadenken 
over de (eventuele) consequenties. En het 
moet passen. Passen binnen de gemaakte 
afspraken en doelstellingen. Heiligt het doel 
de middelen of juist andersom…
Daar komt bij dat communicatie razend-

snel verandert. Wie had pakweg 15 tot 20 
jaar geleden kunnen denken dat we anno 
2016 bijvoorbeeld kunnen mailen via een 
klein mobiel apparaatje. Daarom denken we 
ook na over bijvoorbeeld het updaten van 
de website, nieuwe (snellere) en andere 
communicatie(kanalen), faciliteren van an-
dere vormen van zingen dan alleen op een 
koor en zo nog wat andere zaken.

De illusie dat we (bestuur en vrijwilligers) dat 
allemaal alleen kunnen bedenken of doen 
bestaat gelukkig niet. Daarom ook deze 
vraag en de oproep voor vrijwilligers die u op 
de website en verderop in deze Asaf kunt 
vinden. De gedachte erachter is ook: alleen 
ga je sneller, samen kom je verder.
Daarom: Wie communiceert mee? Wie denkt 
mee? Wie doet mee? 

REGIONIEUWS / KOREN

aantal trouwe donateurs die ons jaarlijks 
steunen. Wij zijn daarom als klein koor blij 
met elke aanmelding, vooral ook van jonge-
ren.

Het lijkt wel of we alleen maar plezier bele-
ven aan onze zanghobby. De praktijk is ech-
ter anders..... 38 jaar is een lange tijd, waarin 
we veel leden hebben zien komen en (helaas) 
ook verschillenden weer hebben zien gaan. 
Ook moesten we in de achterliggende jaren 
vijf maal de droeve gang naar het kerkhof 
maken vanwege het overlijden van een ge-
liefd lid. Ook hieruit blijkt dat alles betrekkelijk 
is.

Zomaar even een indrukje achter de scher-
men van een klein koor..........                   

We hopen dat we nog lange tijd wekelijks 
bij elkaar mogen komen om te zingen en re-
peteren. Hierbij staat de gezelligheid en de 
ontmoeting centraal, maar bovenal: Gods 
naam wordt nooit genoeg geprezen (Psalm 
96 vers 5 berijmd).

Anneke Schotanus-Bakker

Avondje zingen bij ‘Cantate Domino’ in 
Oudemirdum (Regio Kampen)
Namens de redactie van de Asaf werd ge-
vraagd om hier een stukje te schrijven over 
wat er speelt op onze zangvereniging en een 
korte impressie van een repetitieavond in het 
noorden van het land.
Ik ben Anneke Schotanus-Bakker en maak als 
secretaresse al dertien jaar deel uit van het 
bestuur. Dit doe ik met veel plezier.

In het winterseizoen repeteren wij iedere 
dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.
De avond beginnen we met het zingen van 
een psalm, waarna de voorzitter of één van 
de andere bestuursleden de opening ver-
zorgt met gebed en het lezen uit de Bijbel 
met een bijpassende meditatie.
Hierna beginnen we met het instuderen en 
repeteren van de liederen die we ten gehore 
brengen op de diverse uitvoeringen. Hetzij 
op uitnodiging in diverse plaatsen in het land 
of gewoon in eigen dorp.

Rond 21:00 uur hebben we pauze en krijgt 
iedereen koffie of thee met wat lekkers. Er 
wordt een lijst bijgehouden wie moet schen-
ken en wie de traktatie doet. Wij hebben dus 
schenkers en bakkers…
Vanwege het feit dat wij kerkelijk een streek-

gemeente zijn is het altijd enorm gezellig om 
elkaar ook midden in de week te ontmoeten. 
Er wordt, ook buiten de pauze om, vaak heel 
wat bijgepraat, wat de dirigent wel eens de 
uitspraak ontlokt: ‘Kan de ‘achtergrondmu-
ziek’ niet wat zachter?’

Elke drie jaar gaan we als koor een dagje uit. 
Een aparte commissie gaat hiermee aan de 
slag, waarbij alleen maar een datum wordt 
vastgesteld. Als die dag dan aanbreekt weet 
niemand wat we gaan doen en waar we 
heengaan. Dit verrassingseffect heeft tot 
gevolg dat iedereen altijd meewil en niet bij 
voorbaat afhaakt voor bepaalde activiteiten!! 
Deze dag is altijd enorm gezellig. Ook de we-
derhelften die niet op zang zitten, gaan op 
zo’n dag tegen een geringe vergoeding mee.

Onze vereniging bestaat ruim 38 jaar. Op dit 
moment hebben we 24 trouwe leden waar-
van er vier zijn die de oprichting zelfs nog 
hebben meegemaakt. Verder een vaste diri-
gent en organiste, die beiden al ruim 25 jaar 
‘in dienst’ zijn.  We hebben ook mindere tij-
den gekend. Als er op een gegeven moment 
nog maar twaalf leden over zijn denk je dat 
het einde in zicht is.  Maar gelukkig werden 
de schouders eronder gezet en kon het koor 
blijven bestaan. Dit ook mede door een heel 

Hoe werkt ‘Deo Favente’ toe naar een 
uitvoering? (Regio Gouda) 
Enkele jaren geleden maakte een ijverig 
bestuurslid een prachtig draaiboek, zodat 
er bij het organiseren van een uitvoering 
‘helemaal niets’ meer fout kon gaan. En wat 
hebben we daar een profijt van… want er 
komt zóveel bij kijken. 

Het bestuur komt allereerst bij elkaar om 
een planning te maken. Er wordt stevig na-
gedacht over de meest strategische datum, 
waarna de volgende vraag natuurlijk is of di-
rigent en organist/pianist die avond beschik-
baar zijn. We benaderen wat andere koren 
met de vraag of ze bereid zijn met ons mee 
te doen en voor het vinden van eventuele 
musici moeten we soms diep in ons netwerk 
graven.

We werken bijna altijd rond een thema en 
kiezen eigenlijk nooit meer voor koorblokken. 
Koorzang, samenzang, schriftdeclamaties en 
een eventuele meditatie worden allemaal op 
elkaar afgestemd. Zo zit er veel meer lijn en 
tempo in het verloop van de avond. In over-
leg met de dirigent gaan we op zoek naar 
de juiste muziek, daarbij rekening houdend 
met tal van factoren. Er moet tenslotte voor 
elk wat wils zijn; een eenvoudige psalm voor 
de één en een pittig stuk voor de ander, een 
exemplaar in het Nederlands en iets van over 
de grens. Zo maak je het iedereen naar de 
zin. De gekozen muziek wordt vervolgens 
door de bibliothecaris besteld of gekopieerd 
en gepost in onze muziekbakjes.

Het is altijd weer een leuk moment om de 
nieuwe muziek in de bakjes te vinden. Na-
tuurlijk hebben we allemaal een mening. 
De één kijkt genietend van herkenning naar 
een gouwe ouwe en een ander probeert al-
vast zijn of haar partij van een gloednieuw 
exemplaar te neuriën.  Als de repetitieavond 
begint blikt Hans, onze dirigent, eerst even 
terug op de laatst gehouden uitvoering. Hij 
benoemt mooie en minder mooie aspecten, 
dingen waar hij zéér tevreden over is en waar 

juist nog aan gewerkt moet worden. Ook is 
er voor de koorleden altijd even ruimte om 
bevindingen te spuien. Daarna gaan we in-
zingen. Soms doen we dat kort, vaak maken 
we er wat meer werk van. De oefeningen 
hebben altijd wel iets te maken met de mu-
ziek die voor die avond op het programma 
staat. Na het inzingen nemen we even kort 
de nieuwe muziek door en dan kunnen we 
beginnen. Soms vooraan, maar een stukje 
uit het midden of de laatste bladzijde is ook 
niet ongewoon. Van tevoren krijgen we altijd 
te horen wat de planning voor de avond is, 
maar het gebeurt ook regelmatig dat we he-
lemaal van het paadje afwijken. In de pauze 
is er tijd voor koffie of thee met koek en een 
praatje. Als de piano weer klinkt, en dat kan 
variëren van klokgelui tot een geweldige 
Bach-sonate, gaan we snel weer naar onze 
plaatsen om tot vijf voor tien lekker door te 
oefenen. Tot slot is er dan nog een verzoek-
nummer aan de beurt.  Wie jarig is geweest 
of een jubileum te vieren heeft, mag een 
nummer opgeven. 

Hoe dichter we de datum van de uitvoering 
naderen, hoe serieuzer er wordt geoefend. 
We gaan steeds meer de puntjes op de i zet-
ten. Als we onze partijen eenmaal kennen, 
gaan we meer op de afwerking letten. Tege-
lijk ademhalen, tegelijk inzetten en stoppen, 
met elkaar een mooie koorklank vormen; het 
is allemaal heel belangrijk. Wat daarbij goed 
helpt is bijvoorbeeld in een kring gaan staan 
en elkaar aankijken als je zingt, of verspreid 
over de zaal door elkaar opstellen, zodat je in 
‘je eentje’ je eigen partij moet zingen. Af en 
toe hebben we last van een hardnekkig pijn-
puntje, muzikaal gezien, en moet Hans wer-
kelijk álles uit de kast halen om de juiste toon 
te vinden. Maar het komt altijd weer goed 
en  als we dan ook nog een paar keer met de 
organist/pianist erbij geoefend hebben, zien 
we vol vertrouwen uit naar de uitvoering.
En dan is het voor het bestuur weer tijd om 
het draaiboek uit de kast te trekken. Er wor-
den koffiedames en collecteheren geregeld, 
flyers gemaakt, programmaboekjes gedrukt 

en de leden worden per mail uitvoerig op de 
hoogte gehouden van alle ins en outs. De 
musici worden nog een keer benaderd om af 
te stemmen over de juiste plaats en tijd en 
dan is het tijd voor de generale. Toch altijd 
wel een beetje spannend. Gaat het lukken, 
zijn we voldoende op elkaar ingespeeld?
Als de datum daar is zijn we vaak ruim op 
tijd aanwezig. Iedereen die iets te doen heeft 
wordt hartelijk welkom geheten. We doen 
een paar inzingoefeningen of oefenen nog 
even een lastig stukje, trekken onze stropdas 
recht en verplaatsen de corsage van rechts 
naar links, maken nog snel even een sanitaire 
stop en dan is het tijd om op te stellen en 
de kerk in te lopen, uitziend naar een mooie 
avond.
Deo Favente: ‘in Gods gunst’. Wat mogen we 
Gods gunst opmerken als we zien dat we al 
bijna 50 jaar iedere week kunnen samenko-
men om te zingen en te musiceren. We zijn 
met een gevarieerd gezelschap, mannen en 
vrouwen, jong en oud, van verschillende kerk-
verbanden, maar met één doel; Gods groot-
heid bezingen. Wat een zegen zou het zijn 
als door ons zingen harten gewonnen mo-
gen worden voor de Koning, om later als één 
koor te mogen juichen voor Zijn troon.

Ingrid Amersfoort

‘Seba-koren’ te Krimpen aan den IJssel
(Regio Rotterdam)
Onze zangvereniging was dit jaar aan de 
beurt om de opening van het verenigingssei-
zoen te organiseren.
We zijn om 5 uur begonnen met een ge-
zamenlijk broodbuffet. Later op de avond 
kwam er een spreker van gevangenenzorg 
Nederland.

Voor de tussentijd hadden we Mariëlle Heide-
kamp uitgenodigd om met alle aanwezigen 
het muziekstuk ‘Neem mij gevangen, Heer’’ 
van Jean Anthony in te studeren. We waren 
met ongeveer honderd personen en de leef-
tijd varieerde van 4 tot 83 jaar. In een uur tijd 
heeft Mariëlle er een schitterend afgerond 
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geheel van weten te maken. De laatste tien 
minuten hebben we het stuk met z’n allen op 
het podium in de kerk uitgevoerd. 
Zo kon iedereen in een uur ervaren hoe het er 
op de koren aan toe gaat. Het was werkelijk 
geweldig!

P.J. den Hoedt

Zilveren jubileum ‘Cantilena’ te
Werkendam (Regio Gorinchem)

11 september vierde Jongerenkoor Cantilena 
uit Werkendam haar zilveren jubileum. 
Dit hebben we 1 oktober gevierd met een 
jubileumzangavond in de Grote kerk van Go-
rinchem. Naast het jongerenkoor  zong het  
mannenensemble ‘Salomo’ uit Tholen en het 
oud-ledenkoor van ‘Cantilena’. Tijdens deze 
avond hebben trompettist Wilhelm Groe-
nendijk en pianist Hugo van der Meij hebben 
hun medewerking verleend. Henriette de 
Bat- van Maelsaeke die de eerste 12,5 jaar 
onze vaste dirigent was, heeft op de jubile-
umzangavond een stuk gedirigeerd.  Oud-lid 
Antonet van Tilburg heeft een mooi jubileum-
lied gedicht, ‘Dank aan onze Heere’ wat we in 
Gorinchem hebben uitgevoerd. 
We hebben drie dinsdagavonden met onze 
oud-leden mogen repeteren. Tijdens deze 
repetities was er tijd om elkaar opnieuw te 
ontmoeten en om liederen en psalmen in te 
studeren voor de jubileumzangavond.
In de pauze was er iets extra’s bij de koffie 
om het feestje te vieren. Ook na die tijd had-
den we een lekkere warme of koude hap. 

Onze vaste organist Anton de Raad mocht 
ook zijn 25-jarig jubileum herdenken. Bij de 
oprichting van het koor begeleidde hij op het 
orgel en na 25 jaar doet hij dit nog steeds 
met veel trouwe inzet. 
Ook onze dirigent Peter Wildeman had een 
jubileum. Hij stond 12,5 jaar voor het koor. 
Deze beide jubilarissen hebben we verrast 
met een mooi cadeau. Anton kreeg een orga-
nist van tin. Peter kreeg een dirigent van tin.

Het doel bij de oprichting van het koor was 
het bevorderen van de zangkunst. Uitgaande 
van het beginsel dat de zangkunst dienst-
baar behoort te zijn aan de verheerlijking van 
Gods naam. De naam Cantilena komt voort 
uit het Latijn en betekent zang of zanger. 
Het repertoire van het koor bestaat uit het 
zingen van psalmen en geestelijke liederen.

Ons koor blijkt na de oprichting in een grote 
behoefte te voorzien. De 14-jarige leden van 
het jeugdkoor ‘Asaf’ uit Werkendam kunnen 
doorstromen naar het jongerenkoor. Voor de 
jongeren tot 35 jaar is het mogelijk om mee 
te zingen op het koor. Het koor startte bij de 
oprichting met 48 leden. Momenteel heeft 
het koor een ledenaantal van rond de zestig. 
De leden die het koor bezoeken komen uit 
Werkendam en omstreken.

Het zingen op ons jongerenkoor heeft iets 
speciaals. Je zingt samen met nog veel meer 
jongeren en hebt dus een mooie en gezel-
lige repetitieavond. De repetitieavonden zijn 
ook bedoeld als contact moment met elkaar. 
Daarnaast zingen we met elkaar in prachtige 
oude kerkgebouwen. Maar ook zingen we in 
verzorgingshuizen wat door de zangers en 
de oudere erg gewaardeerd wordt. 

Er is een mooie jubileum cd opgenomen. 
“Dank aan onze Heere”.  Deze is voor € 12,50 
te koop. Van de opbrengst van de verkochte 
cd’s wordt 20% overgemaakt naar de ZGG 
(zending Gereformeerde Gemeente). 
De cd is te bestellen via:
 jongerenkoorcantilena@gmail.com.

Jannita de Ron

Christelijk Gemengde Zangvereniging 
‘Crescendo’ te Tholen.
Dirigent Paul Heijboer 
koninklijk onderscheiden (Regio Tholen) 

Paul is sinds 1 september jl. 25 jaar dirigent 
van de Chr.Gem.Zangver. “Crescendo” 
Tholen. Ter gelegenheid van dit jubileum is 
er op 1 oktober een speciale zangavond 
gehouden.

De avond werd geopend door Han Heijboer, 
voorzitter van ‘Crescendo’  en broer van de 
jubilaris.
Die heette iedereen welkom waarna de lei-
ding werd overgenomen  door Ds  P.D. den 
Haan, die de avond opende met bijbellezen, 
gebed en een meditatie over Zefanja 3, waar-
bij hij de jubilaris toewenste dat hij mocht 

schuilen onder de vleugels van de Held Jezus 
Christus, Die de toorn Gods heeft gedragen 
en door Wie we verlost kunnen worden in de 
weg van de wedergeboorte en het gehoorza-
men van Zijn stem.

Na deze meditatie en samenzang zong ‘Cres-
cendo’ enkele psalmen en gezangen, waarbij 
enkele begeleid werden op het orgel door 
Eric Quist. Hierna zong het Jeugdkoor ‘Sja-
loom’ dat ook onder het bestuur van ‘Cres-
cendo’ valt.

De voorzitter nam weer het woord om pu-
bliekelijk een felicitatie over te brengen en 
deed dat met een kort overzicht van hoog-
tepunten uit die 25 jaar, waarbij recentelijk 
het hoogtepunt was het toezingen van de  
nieuwe burgemeester Ger van de Velde-de 
Wilde. Aan het eind werd de dirigent naar 
voren gevraagd en ontving hij een fotoboek 
over deze 25 jaar en een bos bloemen.

Direct hierna kreeg de burgemeester zelf het 
woord: “Het is mij een groot genoegen om 
hier te staan en je te feliciteren met je jubi-
leum. Ik herinner me het welkomstlied nog 
heel goed. Ik kreeg er een brok van in mijn 
keel. Maar behalve dit jubileum heb je nog 
veel meer betekend voor de samenleving: 39 
jaar kerkorganist en dirigent van diverse ko-

ren. Daarom mag ik je benoemen tot lid in de 
orde van Oranje Nassau”. 

Paul werd naar voren geroepen en kreeg de 
versierselen opgespeld. Daarna zong ‘Cres-
cendo’ opnieuw enkele liederen samen met 
een projectkoortje bestaande uit oud-leden. 
Aan het eind werd Paul gevraagd te gaan 
zitten en werd hem nog 4-stemmig een ju-
bileumlied toegezongen op de wijze van het 
Zeeuwse Volkslied.

Na afloop was er nog een feestelijke receptie 
en kon een ieder de gedecoreerde feliciteren.

Han Heijboer

Doorstart  ‘Jong Adorim’ te Ermelo 
(Regio Apeldoorn)

Hier een verslag van de doorstart in Ermelo 
op 06-10-2016.
Doorstart kinderkoor ‘Jong Adoraim’in Er-
melo. Het oude bestuur blijft aan, te weten: 
Hanna van Rijn-van de Hoorn,  Annelies de 
Pater-Bax  en Margreet Pul-de Pater. 
Ze doen dit al twintig jaar met veel liefde!

Mevrouw Huisman-Roest is gestopt als di-
rigent. Over haar hebben we een apart ver-
slagje geschreven dat u verderop in deze 
Asaf terug kunt vinden.  
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Marije Ebbers (27-07-1989) is nu dirigent. 
Hieronder een klein verslag van het zingen op  
6 oktober 2016:
De kinderen komen binnen en er wordt veel 
gekletst. Lizette de Kok zit naast mij. Ze 
vindt het leuk om te zingen. Ze doet het al 
drie jaar, ook wel solo… (nu, dat sla ik even 
op! …map onder de stoel)….
Dan laat Marije Psalm 84:2 zingen en gaat 
voor in gebed. Ze heet ondergetekende wel-
kom die daarop een nummer van de Asaf 
laat zien en vertelt dat een verslag van deze 
avond in de volgende Asaf moet komen.

Dan begint het ‘echte’ zingen. De kinderen 
zingen ‘Zegen ons Algoede’en Marije bege-
leidt op de piano. Oefenen noe-noe-noe en-
zovoort!
Vervolgens Psalm 146: dat zit er al best wel 
lekker in.
“Gaan jullie maar staan, dat zingt beter!“  - 
“Wie kent de verzen uit het hoofd?” Veel 
vingers gaan omhoog. “ -Prijst- mag wel wat 
harder” zegt Marije en zet dat op het bord. 
“Nu zwaaien en op je tenen staan”. Dan 
Psalm 116 oefenen en gelijk maar zingen. 
Marije vraagt: ”Welke zin hoor je twee keer?”  
Het antwoord door de kinderen laat niet lang 
op zich wachten; “daar de angst der hel”. 
“Maar let op!” gaat Marije verder: “na klagen 
niet te lang aanhouden. Frisse stemmen en 
‘Ik lag gekneld’ zachtjes zingen”. Marije zingt 
stukken voor en laat het nazingen.
Johan Ebbers, de vader van Marije, maakt in-
tussen wat foto’s die bij dit artikel geplaatst 

kunnen worden. Tot slot zingt Lizette de Kok 
solo Psalm 116:1 voor ons.

Marije laat de kinderen een psalm uitkiezen 
als slotzang. Het wordt Psalm 127:7 waarna 
de repetitieavond wordt afgesloten met ge-
bed.

Na afloop stel ik nog een paar vragen aan 
Marije. Ze houdt van zingen met de kinderen. 
Ze heeft koordirectie gevolgd bij Gerrit ‘t Hart 
in Ermelo. Basis dirigeren heeft ze gevolgd in 
Enschede. Ze besteedt veel tijd aan muziek. 
Pianoles heeft ze gehad van haar zus Laurine 
en daarnaast veel geleerd van haar vader Jo-
han Ebbers.

Herbert Smit

Kinderkoor ‘Obadja’ uit Rhenen 
(Regio Utrecht)
We keken als kinderkoor ‘Obadja’ uit Rhe-
nen al lang uit naar 23 april 2016. We heb-
ben maanden gerepeteerd onder leiding van 
Hendrik Bouw en toen was het eindelijk zo 
ver. Zaterdagmorgen de 23e horen we 55 
kinderen zingen in de prachtige, oude Sint 
Maartenskerk in Tiel. We nemen daar onze 
jubileum-cd op omdat ons kinderkoor vijf jaar 
bestaat.
’s Morgens zijn we druk met het opnemen 
van ons eigen lied ‘Obadja’. Ed Kooijmans 
heeft voor ons een lied geschreven over het 
leven van Obadja. Leander van der Steen 
heeft de tekst op noten gezet. Niet alleen 
de kinderen zingen maar we hebben ook een 
sopraan, tenor, cellist, violist en trombonist 

uitgenodigd. Alles bij elkaar is het een prach-
tig muzikaal verhaal geworden.  
’s Middags nemen we nog een aantal andere 
stukken op met het hele koor. De tieners van 
het koor en een aantal oud-koorleden zingen 
nog een aantal prachtige liederen en psal-
men en aan het einde van de middag komen 
ook de ouders meezingen.  
Het is een lange en intensieve opnamedag, 
maar het resultaat mag er zijn! 
Wilt u ook genieten van onze prachtige cd? 
Deze kan besteld worden via:  
info@kinderkoorobadja.nl. 

Willeke Zevenbergen

‘Duivelands Mannenkoor’uit Oosterland
(Regio Tholen)
Om de week oefent het Duivelands Man-
nenkoor op donderdagavond in gebouw ‘de 
Ark’ van de Gereformeerde Gemeente zich 
in het zingen van psalmen en geestelijke en 
vaderlandse liederen. “Maar naast het zingen 
is ook de pauze belangrijk”, lacht Wim Bouw-
man. “Van de gelegenheid om met elkaar bij 
te praten wordt volop gebruik gemaakt.”

OOSTERLAND – Hij en Rien de Gast zijn 
twee leden die vanaf de oprichting van het 

koor in 1981 lid zijn. “In de loop der tijd is het 
koor gegroeid tot ongeveer 75 leden, varië-
rend in leeftijd van zo’n 19 tot 82 jaar”, ver-
telt Rien die de repetitieavonden niet graag 
zou missen. “Na een dag werken in het on-
derwijs kom ik er altijd ontspannen vandaan.”

Het Duivelands Mannenkoor staat onder 
toezicht van de kerkenraad van de Gere-
formeerde  Gemeente van Oosterland. Zo 
wordt het zangrepertoire ter goedkeuring 
aan de kerkenraad voorgelegd. Anderzijds is 
er overlegd met het koor over de akoestiek 

van de repetitieruimte tijdens de nieuwbouw 
van ‘de Ark’. De koorleden zijn afkomstig uit 
zeker zes gereformeerde denominaties en 
heeft, naast Schouwen-Duiveland, ook leden 
van Flakkee en Tholen. De repetitieavonden 
worden geopend met het zingen van een 
psalm en met gebed gevolgd door medede-
lingen door de voorzitter.

Zowel Wim als Rien zien de uitvoeringen 
als de hoogtepunten in het koorjaar. “We 
treden zes tot acht keer per jaar op. Naast 
de concerten op uitnodiging van andere ko-
ren of stichtingen organiseren we twee keer 
per jaar zelf een zangavond: in Zierikzee het 
traditionele Oranjeconcert op Koningsdag en 
in Dreischor de seizoens-afsluitende avond”, 
licht Rien toe.

Het koor bestaat dit jaar 35 jaar en viert dat 
met een jubileumconcert op 15 oktober in de 
Nieuwe Kerk in Zierikzee onder leiding van di-
rigent Bram Bout. Naast vaste koororganist 
Stephan Folmer is Christiaan Stouten te ho-
ren op vleugel. De leden hebben mogen kie-
zen welke psalmen en liederen er gezongen 
gaan worden. “Het is een prachtig program-
ma geworden met veel ruimte voor samen-
zang”, vertelt Wim enthousiast. “Naast fami-
lie trekken we publiek dat specifiek voor een 
mannenkoor komt, voor het kenmerkende 
geluid van de vierklank van eerste en tweede 
tenor, bariton en bas.”

P.J. Donselaar

Solo Lizette de Kok



Een gedreven dirigent;
‘Comt nu met Sangh’ te Veen
(Regio Gorinchem)
In 2006 staat er voor het eerst een jonge-
man voor het koor die eigenlijk niemand kent; 
Reinier Korver uit Werkendam. Hij is organist 
en zingt zelf bij een jongerenkoor, dus van 
muziek zal hij wel wat weten. 
Als hij begint is het bij ons koor ‘Comt nu met 
Sangh’  in Veen een erg roerige tijd. Het le-
denaantal daalt en er is onderling nogal wat 
onbegrip.

Het dirigeren gaat hem al spoedig goed af, 
maar hij komt nogal eens akkoorden tegen 

listen, samen te werken. Hierdoor bereik je 
meer. Laten we met zijn allen mogen zingen 
tot Gods eer en tot uitbreiding van zijn ko-
ninkrijk. De titel van de cd is niet voor niets: 
‘Drie-enig God U zij al d’ eer’.

Hans Vos

Gemengde zangvereniging ‘Met Hart en 
Stem’ uit Terneuzen (Regio Goes)
Voor de kerstuitvoering van 2015 konden 
liefhebbers meezingen in het gelegenheids-
koor van de Gemengde Zangvereniging ‘Met 
Hart en Stem’ uit Terneuzen. Hierbij enkele 
enthousiaste reacties!
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven als 
gelegenheidszangeres. In oktober kreeg ik 
een mailtje van het bestuur of ik mee wilde re-
peteren voor de uitvoering van 12 december. 
Direct was ik enthousiast. Ik heb heel goe-
de herinneringen aan het koor. Ruim dertig 
jaar geleden was ik bij de oprichting van het 
koor. En daar heb ik mijn man leren kennen. 
Door verhuizing en geboorte van ons eerste 
kindje ben ik na tweeënhalf jaar gestopt. Hoe 
leuk is het dan om opnieuw mee te zingen. 
Ik zal heel eerlijk zeggen, dat ik het moeilijk 
vond. Tekst, noten, ademhaling en dan ook 
nog heel goed op de dirigent letten. Maar 
ondanks dat keek ik iedere week uit naar de 
repetitieavonden. En als afsluiting de uitvoe-
ring op 12 december. Johan, heel knap dat je 
in acht weken tijd ons zulke mooie stukken 
hebt leren zingen. Bedankt daarvoor! En ook 
het bestuur bedankt voor de uitnodiging. Ik 
ben zo enthousiast dat ik er over nadenk om 
weer terug in het koor te komen.

Marja Walhout-Goud

die hem niet zinnen. Reinier gaat daarom zelf 
muziek schrijven, en zeker niet onverdien-
stelijk. 

Het koor ‘Comt nu met Sangh’ uit Veen is het 
eerste koor die deze muziek gaat zingen, en 
regelmatig krijgen we tijdens uitvoeringen de 
opmerking dat we zo’n mooi stuk hebben ge-
zongen.
Door zijn enthousiasme en professionaliteit 
zien we de laatste jaren de zangkwaliteit van 
het koor toenemen en als gevolg hiervan ook 
het ledenaantal. 
Inmiddels dirigeert hij 3 koren en ook het 
Symfonisch Ensemble ‘Negienot’ uit Capelle 
aan den IJssel.

Ongeveer een jaar geleden komt Reinier met 
het idee om een cd op te nemen met alleen 
maar muziek van zijn hand. Het wordt een 
cd met muziek uit het hele kerkelijk jaar.  De 
opname vindt plaats op 28 mei in de Grote 
Kerk van Bergen op Zoom.
We werken hierbij samen met de koren ‘Sjier 
Hasjiriem’ uit Werkendam en ‘Con Amore’ uit 
Noordeloos. Als begeleiding wordt het Sym-
fonisch Ensemble ‘Negienot’ gevraagd dat 
ook haar medewerking toezegt. Met verder 
nog Mark Brandwijk op het orgel, Aalt van de 
Beek als vioolsolist en Wilco Offermans op 

Een warm welkom. Als gastzanger in de ad-
venttijd werd mij de vraag gesteld: “Kom je 
volgend jaar weer zingen?”

Zingen doe ik graag en met veel passie 
(soms te veel), ben er achteraf gezien te laat 
mee begonnen, maar drukke bezigheden als 
vrijwilliger in school en kerk verhinderden dit.
Nu zing ik al bijna tien jaar in het kerkkoor 
van de PKN te Sluiskil. Na een achttal oefen-
avonden en twee uitvoeringen van ‘Met Hart 
en Stem’ ben ik al redelijk ingeburgerd in het 
koor. Diverse medekoorleden kende ik al, als 
familie, oud-dorpsgenoten (Driewegen) of als 
oud-klasgenoten.

Mijn naam is Wim Zegers, in 1956 geboren 
te Driewegen en al 35 jaar woonachtig te 
Sluiskil. Gehuwd en vader van twee varende 
zonen en een studerende dochter. Ik verdien 
mijn brood als timmerman, en hoop als tenor 
de komende tijd mee te zingen met hart en 
ziel in ‘Met Hart en Stem’ en zoals men zegt: 
“zingen is dubbel bidden”.

Wim Zegers

trompet moet dit wel goed komen. 

De opname is inmiddels al een tijdje achter 
de rug en de cd is op zaterdag 22 oktober 
gepresenteerd in de Grote Kerk in Heusden. 
Voor dit concert is iedereen keihard aan het 
werk gegaan met repeteren. 

Als het zaterdag zover is, wordt het span-
nend; past iedereen op het podium, wordt 
er goed gezongen, mixen de instrumenten 
goed met het orgel, komt er wel publiek et 
cetera?
Met passen en meten wordt het podium 
gevuld en gaan we inzingen; de totale koor-
klank is goed en ook instrumentaal gaat alles 
goed. Na het inzingen gaat de deur open en 
stroomt de kerk vol.
Tijdens de uitvoering zit het publiek adem-
loos te luisteren; voor ons een goed teken. 
Alles klopte deze avond, heel fijn om hiervan 
deel uit te kunnen maken. 

Eén ding is wel jammer deze avond. Reinier 
kan niet aanwezig zijn in Amersfoort om zijn 
tweede prijs in ontvangst te nemen die hij 
krijgt voor het componeren van Psalm 42, 
in de wedstrijd uitgeschreven door het Re-
formatorisch Dagblad. Ook hieruit blijkt weer 
zijn kwaliteit van het componeren. Een gave 
die, zoals hij zelf zegt, hem van zijn Schepper 
is gegeven.

De cd is inmiddels zo goed ontvangen, dat 
de eerst oplage binnen een week is uitver-
kocht.
Het is mooi om als koor en dirigent naar iets 
moois toe te werken en ook is het fijn om 
met anderen, zowel koren als instrumenta-

Mannenkoor ‘Harpe Davids’ uit 
Genemuiden (Regio Kampen)
Iedere maandagavond zwaaien de deuren 
van de Jachin & Boazkerk van de Gerefor-
meerde Gemeente van Genemuiden open. 
Onder leiding van dirigent Minne Veldman 
repeteert Harpe Davids in één van de zalen 
van het kerkgebouw. In 2004 werden hier de 
plannen gemaakt om tot de oprichting van 
een mannenkoor te komen en inmiddels mag 
het koor al weer ruim tien jaar een bijdrage 
leveren aan de koorcultuur binnen en buiten 
Zwartewaterland. In de achterliggende jaren 
is er hard gewerkt. Het zingen begon wat 
schuchter en behoedzaam. Onder leiding van 
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Gerdien heeft een respectabele muziekoplei-
ding gehad.
Ze somt op: twaalf jaar orgelles, zes jaar 
fluitles, vier jaar zangles en in Utrecht koor-
directie.
Tot slot vraag ik haar naar het lidmaatschap 
van onze zangbond. Gerdien zegt dat ze ze-
ker tot 2015 lid zijn geweest. “Ik gaf zelf de 
aantallen op”. 
Gerdien: heel hartelijk bedankt voor het met 
veel liefde dirigeren van “Jong Adoraim’’ in 
Ermelo.

Herbert Smit

Mannenkoor ‘Rehoboth’ te Geldermalsen
(Regio Gorinchem)
Mannenkoor Rehoboth uit Geldermalsen 
staat sinds 2011 onder leiding van Marcel 
van de Ketterij. Het mannenkoor telt op dit 
moment 83 leden. Het mannenkoor is een 
echt streekkoor, want onze leden komen 
zowel uit de Betuwe als uit de Bommeler-
waard. 
De oprichtingsvergadering van het mannen-
koor was op 27 augustus 1987. Deze ver-
gadering was o.l.v. van ds. van Gelder. Deze 
avond begon het mannenkoor met 31 leden. 
Na de pauze van deze vergadering ging het 
koor direct repeteren onder leiding van Wim 

van Galen. De huidige kerkorganist, Leo de 
Jong, werd die avond ook lid en ontplooide 
zich steeds meer als begeleider van het koor. 
Het koor groeide gestaag tot circa 95 leden 
in de jaren ’90. Het koor werd veelvuldig 
gevraagd. Veel meer dan tegenwoordig. Dit 
kwam ook omdat er in die tijd veel minder 
mannenkoren waren. ‘Rehoboth’ zong onder 
andere in Zierikzee, Kampen, Katwijk aan 
Zee, Tholen, Tiel, Zaltbommel, Dordrecht et 
cetera. Ook heeft het koor een paar keer ge-
zongen in de Doelen in Rotterdam. 
Door enkele leden is er in 1993 een podium 
gebouwd. Dit koorpodium wordt nog steeds 
gebruikt bij onze traditionele concerten in de 
St. Maartenskerk in Tiel en Zaltbommel.
Een aantal dirigenten heeft het koor geleid. 
Wim van Galen heeft dit gedaan van 1987 
tot en met 2007. Van 2008 tot en met april 
2011 is Arie Loonstra de dirigent geweest. 

In de afgelopen jaren heeft het mannenkoor 
ook diverse cd’s opgenomen. Bij het 5-jarig, 
10-jarig en 15-jarig jubileum heeft het man-
nenkoor een cd opgenomen in de St. Maar-
tenskerk in Tiel. Hieraan werkten diverse mu-
sici mee, te denken valt aan Pieter Heykoop, 
Jacques Marcus, Marjo van Someren, John 
Propitius, Henk Dijkhuizen et cetera. Bij het 
20-jarig jubileum is een cd opgenomen in de 
Bethelkerk van Geldermalsen. In deze kerk 

repeteert het koor nu ook iedere dinsdag-
avond. Ook zijn er diverse live cd -opnamen 
geweest. Te denken valt aan de cd’s met de 
titel: Opent uwen mond , ie inmiddels meer-
dere delen heeft. 

Henk Heikoop en Johan Brokelman, die bei-
den jarenlang in het bestuur hebben gezeten 
en vanaf de beginjaren al lid zijn, hebben al 
veel met het koor meegemaakt. “Je deed 
mee aan prachtige concerten, je bezocht 
bruiloften en jubilea. Dat waren mooie mo-
menten. Maar ook was er verdriet; er zijn di-
verse leden ons ontvallen.”

Natuurlijk zouden ze ook iemand anders aan-
bevelen lid te worden van het mannenkoor. 
Waarom? “Je draagt samen het woord van 
de Heere uit, er zijn banden onderling ont-
staan, zonder kerkmuren op te trekken ben 
je samen één. Bovendien zijn de avonden 
ontspannend, je bent even de rompslomp 
van het dagelijkse leven vergeten. Je leert 
psalmen en geestelijke liederen kennen”. 

Jan Henk Vink

eerste dirigent Albert Bekendam en daarna 
huidige dirigent Minne Veldman hebben de 
zangers meer durf en zelfvertrouwen gekre-
gen. Ook hebben klank, gebruik van ademha-
ling en het variëren in zangtempo en volume 
een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. 
Een training stemvorming bewees hierbij 
goede diensten. Die toonladders en wat 
ongebruikelijke zangteksten werkten soms 
op de lachspieren maar waren ook heel nut-
tig. Ook de dirigent houdt nog wel eens een 
‘stemmentest’ om te checken of iedereen 
nog wel bij de juiste partij staat. 

Er wordt geprobeerd in de te zingen stukken 
zoveel mogelijk variatie aan te brengen. Het 
zingen van Psalmbewerkingen vormt voor 
Harpe Davids de basis. Deze worden aange-
vuld met gezangen en liederen die aanslui-
ten bij het thema van het concert waarvoor 
gerepeteerd wordt of bij het kerkelijk jaar. 
Geregeld verschijnt een nieuw muziekstuk in 
de zangmap maar er zijn ook stukken die ei-
genlijk al vanaf het allereerste uur gezongen 
worden en alleen zo nu en dan even ‘afge-
stoft’ moeten worden. 

Harpe Davids heeft inmiddels drie cd’s opge-
nomen. Twee met koorzang (samen met di-
verse instrumentalisten) en één met samen-
zang waarbij het koor de beroemde Genemui-
der bovenstem laat horen. Het koor draagt 
dit culturele erfgoed een warm hart toe. Een 
psalm waarbij de bovenstem gezongen kan 
worden maakt bij concerten bijna altijd deel 
uit van de samenzang op het programma. 
Vooral in streken waar men deze traditie niet 
kent, zorgt dit voor verraste gezichten en ge-
spitste oren, leuk om te zien. 

De diverse concerten hebben het koor al op 
veel plaatsen gebracht. Soms dichtbij (de 
traditionele Psalmzangavond in de eigen ge-
meente en het Kerstconcert in Hasselt) en 
soms verder weg (record tot nu toe is Yerse-
ke). Leuk en boeiend om andere koren, musici 
en dirigenten te ontmoeten en aan het werk 
te zien. Soms kunnen de leden dus lopend 

naar een uitvoering, andere keren per auto of 
bus. Heel bijzonder zijn de zangavonden voor 
mensen met een verstandelijke beperking 
of anders begaafden. Heel mooi om te zien 
hoe zij genieten en hoe spontaan en open zij 
zijn in hun reacties. Ook het zingen voor de 
bezoekers van de evangelisatiepost in Leeu-
warden is speciaal. Tijdens zo’n uitvoering 
gebeuren er soms dingen die in een traditi-
onelere omgeving niet voor zouden komen 
maar dat is niet erg. Het is indrukwekkend 
als bezoekers geraakt worden door gespro-
ken en gezongen Woord. 

De diversiteit in leden van Harpe Davids is 
groot. Die mix van oud & jong, denker & doe-
ner maakt het tot een leuke gezellige club 
met veel verschillende talenten. Het meele-
ven met elkaar en onderling contact is erg 
belangrijk. Tijdens de pauzes (en tot verdriet 
van de dirigent soms tijdens de repetities) is 
er aan gespreksstof geen tekort. Ter verster-
king van de onderlinge band worden regel-
matig extra activiteiten georganiseerd zoals 
een barbecue, nieuwjaarsreceptie en niet te 
vergeten het jaarlijkse kooruitje ter afsluiting 
van het seizoen. 

Al met al is het iedere week weer een genoe-
gen om de 1e tenor, 2e tenor, bariton of bas 
te verheffen en met elkaar de gezamenlijke 
zanghobby uit te oefenen. Wat is het groot 
als wij mogen zingen tot eer van Hem Die 
ons een stem geeft om te zingen en wij God 
mogen verhogen in ons lied (Psalm 146).
Namens bestuur en leden van Mannenkoor 
‘Harpe Davids’: Jaco Bijlaar

Voor koorklanken, meer info en onze cd’s: 
van harte welkom op onze website 
www.harpedavidsgenemuiden.nl en natuur-
lijk ook als luisteraar of zanger op één van 
onze concerten.

Kort gesprekje met de oud dirigente van 
‘Jong Adorim’ te Ermelo (Regio Apeldoorn)
Een verslag over mevrouw Huisman-Roest, 
leeftijd 58 jaar. Zij vertelde mij dat ze diri-

gente is geweest van ‘Jong  Adoraim’ van 
de Gereformeerde Gemeente in Ermelo van-
af oktober 1990. Ze heeft toen het stokje 
overgenomen van dirigent A. Laseur. Dat is 
maar liefst 26 jaar; ik zou zeggen: weinigen 
doen dat zo lang! We mogen haar Gerdien 
noemen. Wilt u iets vertellen over het koor?

De leeftijd was vanaf vier tot twaalf jaar en 
daarom deed zij nog een half uur een klein 
koor. Met een klein groepje oudere kinderen 
werd dan voor de uitdaging driestemmig 
gezongen. Gerdien vond het nu tijd om het 
stokje door te geven.
Ze denkt zelf ook dat het beter is dat een 
jong iemand het overneemt.

Het is leuk dat een oud kinderkoorlid, Marije 
Ebbers, het dirigeren nu overneemt.

Hoe groot was uw koor? In het begin 16 en 
in de bloeitijd 48 kinderen. De laatste tijd liep 
het aantal erg terug.

Gerdien: waarom een doorstart?
Om het kinderkoor te behouden! Je probeert 
hen toch ook iets mee te geven wat eeuwig-
heidswaarde heeft.
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Jongerenkoor ‘Jesaréla’ (Regio Gouda)
Wel eens van ‘Jesaréla’ gehoord? Wij zijn het 
enige reformatorische jongerenkoor in de 
Duin- en Bollenstreek. Uit diverse plaatsen 
uit Noord- en Zuid Holland, van Den Helder 
tot Scheveningen, komen jongeren tussen 
de 16 en 35 jaar naar Lisse toe om te zingen. 
Elke week weer! 

We staan al weer 5,5 jaar onder de enthou-
siaste, muzikale leiding van Martien van der 
Zwan. Ondanks dat we een relatief klein koor 
zijn, hebben we een mooi en helder stemvo-
lume en is er een goede balans tussen de 
mannen en de vrouwen. De sopraanpartij is 
opgesplitst in een hoge en lage groep, zodat 
we ook stukken met een uitkomende boven-
stem kunnen zingen. 
Op ons koor zit een bas, die Bas heet. Dit 
kun je een bijzonder passende combinatie 
vinden, maar bijzonderder is dat hij muziek-
stukken componeert, met name orgelmuziek.  
Als koor hebben we twee keer een koorpartij 
van zijn hand gezongen: Psalm 107: ’Zij die 
gebonden zaten…’ en een motet ‘Ik hoor 
een stem van liefde.’ Voor hem was het heel 
speciaal dat we deze stukken hebben uitge-
voerd! Wilt u een indruk krijgen van de door 
hem gecomponeerde Psalm 107? Het is (zon-
der koor) via youtube te beluisteren: https://
www.youtube.com/watch?v=IBb7vPc8pqs

Afgelopen jaarseizoen vonden we dat het 
weer eens tijd werd voor nieuwe professio-
nele fotoshoot. Echt een aanrader om een 
keer te doen! Fotograaf Theo van Woerden 
van blijefotos.nl nam ons mee naar de oude 
Hervormde Kerk in Lisse en heeft zowel bin-
nen als buiten de kerk foto’s gemaakt. Toen 
we buiten in groepjes stonden, kwam er een 
drone tevoorschijn om ons ook van bovenaf 
in beeld te brengen. We zijn best trots op het 
resultaat! Hier twee foto’s van binnen in de 
kerk. 

In ons 8-jarig bestaan hebben we al twee 
cd’s uitgegeven en aan twee cd’s meege-
werkt. Op onze laatst uitgebrachte cd: ‘Blijf 
bij ons Heer’’, die afgelopen mei is opgeno-
men, staan koorstukken van alle vier de ko-
ren van de Gereformeerde Gemeenten te 
Lisse. De tekst ‘Blijf bij ons Heer’’ is afkom-
stig van het door ons eigen koor gezongen 
avondgebed van Maarten Luther. Dit gebed, 
op muziek gezet door Dirk Zwart , is een stuk 
om stil van te worden. Altijd, maar zeker rond 
hervormingsdag!

Nog nooit van ons gehoord? Beluister ons 
dan een keer tijdens een concert of koop een 
cd! Heb je zin om mee te zingen? Kom dan 
vrijblijvend een keer meedoen! Er staat een 
stoel klaar! Meer info: Jesarélalisse@gmail.
com

Gerike Ligtenberg

Wat zijn de ingrediënten voor een enthousiast kinderkoor in Amersfoort? 

Dirigente aan het woord Strategie “Laus Deo” Kinderen aan het woord 

Van het bestuur … 

Kerkelijke gemeente 

Van een ouder … 

Jeugdkoor Laus Deo 2016 

Door laagdrempelig kinderen op het 
koor mee te laten doen, creëren we een 
plezierige omgeving voor het kind en de 
jeugd om in zang en spel te 
ontwikkelen. We zingen psalmen en 
liederen in verschillende talen en stijlen. 
Tijdens de repetitieavonden werken we 
aan zangtechniek, articulatie en vocale 
stemvorming.  
Door een diversiteit in uitvoeringen 
wordt het plezier in het zingen vergroot. 

Wij als bestuur dragen er zorg voor, 
dat op donderdagavond het reilen en 
zeilen rond de repetities geregeld is. 
Dat het koor mee kan werken aan 
mooie zangavonden, waarop de 
kinderen naast muziek ook een 
bezinnende boodschap meekrijgen, 
zoals met kerst- en 
hervormingsavonden en bij het zingen 
voor mensen in nood (goede doelen). 
Ook begeleiden we de kinderen die 
hun muziek instrument willen 
bespelen. 

Binnen onze gemeente hechten we er 
waarde aan dat onze kinderen  actief 
bij de gemeente betrokken zijn.  
Op jonge leeftijd zingen draagt ook bij 
aan hun muzikale ontwikkeling.  
Het zingen van psalmen en Bijbelse 
liederen is daarbij zeer waardevol, 
doordat zij dit herkennen van thuis, 
school en kerk.  

Het is erg fijn om samen met 
andere kinderen te zingen. Ik vind 
het ook erg gezellig op koor. 
------------------------------------------------ 
Ik vind het leuk om iedere 
donderdag avond naar koor te 
gaan. Uitvoeringen vind ik ook altijd 
mooi, vooral als we met andere 
koren zingen.  
Of met muziekinstrumenten er bij! 

‘Inspireren en enthousiasmeren 
van kinderen begint met een 
passie voor kinderen en zingen. 
Ik ben die verbindende schakel 
tussen het kind en de muziek.’ 
 
 
Renske Karens-van Vliet 

Onze dochters Hanna (11 jaar) en Lize (8 
jaar) gaan elke week met veel plezier naar 
het kinderkoor. De muziekstukken die ze 
zingen zijn mooi, en soms ook zelf 
gecomponeerd door de dirigente. De 
dirigente weet heel goed haar 
enthousiasme op onze kinderen over te 
brengen. Ze geeft ze ook zelfvertrouwen en 
motiveert het eens proberen van een solo. 
Tijdens het spelen thuis met vriendinnetjes 
en hun broertje wordt er tegenwoordig 
opvallend vaak gezongen en gaat de 
koorrepetitie dus thuis gewoon door.  
Fijn dat we een leuk koor, enthousiaste 
dirigente en prettig bestuur hebben! 

‘Laus Deo’ te Amersfoort (Regio Utrecht)
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Stijlvolle koorjurkjes  
 
Petra Bleijenberg 
De Beek 149 
3852 PL Ermelo 
06 36392103 
0577 401193 
www.kindergelegenheidskleding.nl  

 

Oproep vrijwilligers 
Totaal zijn er momenteel 13 vrijwilligers, waaronder vijf regio-
coördinatoren. 

Voor de regio’s Kampen, Gorinchem, Rotterdam, Goes en 
Middelburg zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator.  

Daarnaast kunnen er nog wel wat algemene vrijwilligers bij in de 
diverse regio’s. 

Lees de info op de website en neem bij vragen contact op met 
het bestuur of met de betreffende coördinator. 

50 jarig jubileum ‘de Lofstem’ te Aagtekerke (Regio Middelburg)
Op maandag 30 mei zijn bij zangvereniging de Lofstem uit Aagtekerke twee leden in het zon-
netje gezet. Riek Simonse en Laura de Korte waren in het afgelopen seizoen (2015/2016) bei-
den vijftig jaar lid. In bijzijn van hun familie werden deze jubilea gevierd. Na een toespraak door 
burgemeester Van der Zwaag, kregen de jubilarissen een ‘gouden muzieksleutel’ opgespeld. 
Daarna werden de dames door het koor toegezongen. 

Elize Minderhoud

Een zaterdagmorgen in Dordrecht 
22 oktober 2016: Klokslag 9:30 uur starten 
we met zingen van Psalm 26 vers 1 en 2 en 
lezen we Mattheus 17 de verzen 14 t/m 21 
waarna Herbert voorgaat in gebed.
We hebben het over de dirigentcursus 
2016/2017. Herbert heet docente Gerrieke 
Verheij en alle cursisten hartelijk welkom. 
Deze morgen staat muziekgeschiedenis op 
het rooster. We krijgen veel te horen over de 
Renaissance, Barok et cetera.
Daarna komt de koormuziek aan de orde. 
Hiervoor slaan we de Bijbel open en lezen 
we 1 Kronieken 13; daar komt de koormuziek 
vandaan! We luisteren naar Gregoriaanse 
muziek (15e eeuw); het ontstaan van koor-
zang en waar ook de eerste muziek werd 
genoteerd.
Zomaar en paar feitjes:
• Luther schreef ook koralen maar ge-
bruikte liever geen orgel. Orgelmuziek 
stond apart van de zang, vond hij;
• Calvijn schreef eenstemmige muziek;
• Sweelinck noteerde Psalm 150 in de 
Franse taal;
• Gabriele Omnes Gentis zette meerdere 
koren in de kerk.

Na de pauze wordt muziek geluisterd en 
door Gerrieke besproken. De cursisten halen 
de fouten eruit; dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan!
We zingen Psalm 109 van Claude Goudimel 
uit 1565 waarna Psalm 42 van Giovanni Pier-
luigi da Palestrina wordt besproken; als een 
hert verlangt naar de waterstromen. 
In slaap vallen gaat je niet makkelijk lukken 
tijdens de cursus. Voor je het weet is het al 
weer 12:00 uur; het einde van de cursusmor-
gen. Herbert laat nog Psalm 140 vers 1 en 
13 zingen, sluit af met gebed en wenst ieder 
wel thuis!

Herbert Smit

ENERGIEWEG 31  I  4231  DJ MEERKERK I  TEL.  0183 -  35 82 82 
INFO@CREZEE.NL I  WWW.CREZEE.NL
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BESTUUR

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

Maarten van  der Spek 
T 0613832843 
E maartenendeborahvanderspek@gmail.com 

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: vacature

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

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

REGIO GORINCHEM
coördinator: vacature

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

REGIO ROTTERDAM
coördinator: vacature

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: vacature

REGIO MIDDELBURG
coördinator: vacature

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


