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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.
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Overname artikelen
Artikelen mogen alleen overgenomen worden
na schriftelijke toestemming van de redactie.
Bij publicatie dient men de bron, datum en
naam van de auteur te vermelden.

De redactie wordt verder gevormd door
de overige bestuursleden.

Druk
Grafisch Bedrijf Crezée

Ik zal de HEERE loven naar Zijn
gerechtigheid, en de naam des HEEREN,
des Allerhoogsten, psalmzingen.
Psalm 7:18

MEDITATIE
Zingen van gerechtigheid
Welk een grote tegenstellingen komen we
tegen in Psalm 7. In het begin bevindt David
zich in een donker dal van aanvechtingen,
worstelingen en strijd. Door het geloof vertrouwt hij zich aan de HEERE toe.
Vrucht is dat hij eerlijk zijn hart uitstort. En
dat midden in de strijd...
De aanvankelijke klaagzang eindigt in een
lofzang op Gods gerechtigheid. Het geeft
de dichter blijdschap en verwondering in zijn
ziel, als de HEERE het voor hem opneemt.
In Gods gerechtigheid zal hij zegevieren.
Dat is de reden dat hij hoog opgeeft van
Gods recht. Vroeg of laat komt het ogenblik,
dat de Allerhoogste in het gericht zal treden
en alle onrecht zal wegdoen van de aarde.
God zal David en Zijn kinderen aanzien in de
onschuld van Zijn Zoon. Zijn gerechtigheid
komt in het kruisevangelie openbaar.
Jezus Christus heeft voldaan aan het recht

Zijns Vaders. Dat is de enige pleitgrond van
David, waarop God recht zal doen.
Hij doet het ‘om Jezus’ wil.
Hij zal de Zijnen bekleden met de gerechtigheid, die alleen redt Hij van de dood.
Er is maar één grond, een fundament van
zalig worden: de HEERE. Gods welbehagen
is de bron. Het fundament is het volbrachte
werk en de Persoon van de Middelaar, Jezus
Christus en Dien gekruisigd.
Welk een onuitputtelijke troostbron voor
Gods kinderen. In Hem ligt alle dankensstof.
Zalig zijn zij die door een waar geloof aan
Hem zijn verbonden...
Zij stemmen in met de apostel Paulus: Wie
zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?
God is het, Die rechtvaardig maakt. ‘Wie is
het die verdoemt?
Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer

VOORWOORD
Beste lezer / zanger,
Voor u ligt de laatste Asaf in deze verschijningsvorm. Als bestuur hebben we helaas
dit besluit moeten nemen, omdat het niet
meer mogelijk was voldoende kopij bij elkaar
te krijgen. Het was de bedoeling om al eerder deze laatste Asaf te laten verschijnen,
maar mede door de laatste bestuurswisselingen is dit niet gelukt.

In deze uitgave vindt u de bekende rubrieken. De Asaf begint met de meditatie, waarna de huidige voorzitter het woord neemt.
In deze rubriek leest u ook nog iets van de
hand van onze vorige voorzitter.
Daarna volgt een heel rijtje met koren die,
in de afgelopen twee en een half jaar, een
jubileum gevierd hebben. We vervolgen dan
met het nieuws uit de verschillende regio’s,
dat door verschillende koren is aangeleverd.

is, Die ook opgewerkt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. (Rom.
8:33,34)
Daarentegen is het ook een ernstige waarschuwing aan het adres van Gods vijanden.
God is een God van recht en houdt de schuldige niet onschuldig.
Daarom: Er is nog plaats bij deze God, Die
Zich hier openbaart als Rechter, maar ook
vol is van genade om Jezus wil.
Ds. D.W. Tuinier

Omdat de verschijning van deze Asaf wat
langer op zich heeft laten wachten, is het
eigenlijk geen nieuws meer. Maar toch mooi
om te lezen dat onze koren jubilea van 40
en 50 jaar mee mogen maken. Wij mogen de
Heere hier dankbaar voor zijn.
In ‘Asaf en wat er mee te maken heeft’ vindt
u in het kort de geschiedenis van de Asaf.
Ook komen daar een viertal oud-voorzitters
aan het woord, evenals een vroeger redactielid. In de volgende drie rubrieken kunt u
lezen over muziekactiviteiten, zangactiviteiten en PR-activiteiten.
Wij wensen u veel leesplezier.

Cees Zwaal / PR-coördinator
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koor aan het woord laten. Het gezegde:
“Als je iets lang genoeg houdt, komt het
vanzelf weer in de mode” geldt ook voor
de Asaf. Van stencil tot een heus boekje en
van boekje tot ‘digitaal’ stencil. De eerstvolgende nieuwsbrief zal de naam Asaf dragen.

VAN HET BESTUUR
Beste leden,
Eindelijk, hier is de lang verwachte Asaf. De
laatste papieren variant. Het was de bedoeling om deze laatste Asaf een speciaal tintje
te geven, waardoor ervoor gekozen is om er
‘iets’ meer tijd voor uit te trekken. Over de
invulling van het woordje ‘iets’ zullen we het
maar niet hebben. Op het moment dat ik begon binnen het bestuur had deze Asaf al verschenen moeten zijn. Door diverse oorzaken
binnen en buiten het bestuur, waaronder het
vertrek van de pr-coordinator die de Asaf onder zijn hoede had, is er niet van gekomen.
In deze laatste ‘oude’ Asaf gaan we terug in
de tijd en kijken vooruit. Een schrijven van
twee voorzitters is iets waarvan ik verwacht
dat nog niet eerder is voorgekomen in een
Asaf. Mijn voorganger Zier Verheij had al een
mooie terugblik geschreven. Mocht u niet op
de jaarvergadering geweest zijn dan kunt u
op deze manier afscheid nemen.
Vol enthousiasme zijn we als nieuw dagelijks bestuur in april 2019 begonnen, Pieter
van Driel met pen en inkt, Bram Eikelboom
met de financiën en ondergetekende met de
hamer. Alle drie inhoudelijk onbekend met
de BZGG. Het was soms even zoeken, maar
samen met de zittende coördinatoren en de
oud-bestuursleden hebben we onze weg gevonden. Het was fijn dat alle belangrijke documenten waren gedigitaliseerd. Daarvoor
zijn we oud-voorzitter Zier Verheij veel dank
verschuldigd.
Na het besluit om met de Asaf te stoppen,
is er nagedacht over hoe we de koren vanuit de bond kunnen informeren. Het meest
voor de hand liggend was een digitale
nieuwsbrief. Een bijkomend voordeel van de
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nieuwsbrief is dat deze kosteloos gemaakt
kan worden. Koren kunnen deze printen en
meegeven aan de mensen die niet in de digitale wereld thuis zijn. Na de evaluatie van de
eerste nieuwsbrief misten we een belangrijk
iets; een samenbindende factor vanuit de
koren. In de tweede nieuwsbrief heeft het
koor uit Terneuzen iets geschreven over hoe
ze succesvol bezig zijn geweest met het
werven van nieuwe leden. Het is de bedoeling dat we in iedere nieuwsbrief een ander

Steeds meer zaken gaan digitaal, ook bij de
BZGG. Daarvoor is een aantal jaren geleden
een route uitgezet, wat enige tijd min of
meer stil gelegen heeft i.v.m. het wel of niet
voortbestaan van de bond. Veel zaken regelen we nu via de site. Er is het afgelopen jaar
hard aan gewerkt om deze optimaal te laten
functioneren, zowel voor de bezoeker (inloggedeelte voor de koren) als voor het bestuur.
Wanneer alle koren hieraan meewerken, zou

dat ons als bestuur veel tijd schelen. Tijd die
we graag zouden stoppen in het kijken naar
de mogelijkheden om koren samen te laten
zingen. Een vraag die vanuit de koren vaak
wordt gesteld. Met het huidige bestuur is
het niet mogelijk om zelf concerten in het
land te gaan organiseren. Vacatures binnen
het bestuur staan lang open. We zien uit
naar spontane reacties hierop, zodat de onderlinge band binnen de gemeenten ook op
dit vlak zichtbaar wordt.
Ruim 5000 BZGG-zangers moesten het zingen voor een periode staken. Het COVID19-virus legde de koren het zwijgen op.
Gelukkig kan er onder voorwaarden weer
gezongen worden. Veel zal voorlopig nog
anders gaan dan we gewend waren.
Zingen moet in de eerste plaats een zaak
zijn van ons hart. Juist dan kan er zo’n band
zijn tijdens een koorrepetitie of een uitvoering. Als het gezongen Woord tot eer is van
onze Schepper, verbleekt de onderlinge afstand.

Corné Visscher / Voorzitter
Dit is in twee opzichten mijn laatste stukje
‘Van het bestuur’.
Aan de ene kant omdat ik op de jaarvergadering van 4 april 2019 het bondsbestuur
heb verlaten, na daar 10 jaar in te hebben
gezeten. Nu ik eind 2018 zeventig ben geworden vond ik dat het mooi was geweest
en dat jongeren het maar eens moesten
overnemen. Daar ook Gerrit de Graaff, die
17 (!) jaar penningmeester is geweest, is gestopt, werden wat wel de drie belangrijkste
functies in een bestuur worden genoemd,
voorzitter, secretaris en penningmeester, tegelijkertijd vacant. Even leek het er serieus
op dat de Bond moest worden opgeheven.
Gelukkig zijn we er, met de nodige moeite
en na een ‘dreigbrief’ aan de besturen, in geslaagd om drie (jongere) personen te vinden
die bereid waren die functies op zich te gaan
nemen. De gemiddelde leeftijd van de bestuursleden daalt daardoor aanzienlijk. Een

goed begin om de Bond van het oubollige,
wat stoffige imago af te helpen! Ik heb er
het volste vertrouwen in dat dit in de nieuwe samenstelling gaat lukken en wens de
bestuurders daarbij veel sterkte toe.
Maar ook als ik in het bestuur was gebleven, zou dit mijn laatste stukje zijn geweest
omdat dit de laatste Asaf is die wordt uitgebracht. Al langere tijd vroegen we ons af
of, en zo ja hoe lang, we hier nog mee door
moesten gaan. Steeds meer kregen we de
indruk dat die door een steeds kleiner aantal
personen werd gelezen. Steeds minder konden we ons aan de indruk onttrekken dat er
koren waren waar alle toegestuurde Asafs
ongelezen bij het oud papier terecht kwamen. Als je dat afzet tegen de moeite die
we ons elke keer weer moesten getroosten
om voldoende kopij bij elkaar te krijgen om
een nummer te vullen, hoeft het stoppen
met de Asaf ons daarom niet te verbazen.
Na het afschaffen van de Asaf-commissie bij
de reorganisatie van de Bond per 1 januari
2013 en het sindsdien veel kleinere bestuur,
waren we meer afhankelijk van de koren
om de Asaf te vullen. En dat lukte niet altijd
even gemakkelijk; zo werd er vorig jaar wegens een gebrek aan kopij geen enkele Asaf
uitgebracht. Hierbij willen we overigens de
koren niet tekort doen die in de afgelopen jaren wel een bijdrage leverden. Die bijdragen
bestonden dan meestal uit verslagen van
jubileumconcerten, reisjes of bijeenkomsten
waar (bestuurs)leden in het zonnetje werden gezet, al dan niet verluchtigd met wat
foto’s. Van meer inhoudelijke artikelen, bijv.
over muziek of zingen in het algemeen, was
al lang geen sprake meer. Als je dat ook nog
afzet tegen de hoge kosten, die het uitbrengen van de Asaf met zich meebrengt, rijst
de vraag al gauw of je dat in deze tijd nog
wel moet willen. De website biedt immers
ook mogelijkheden genoeg om artikelen te
presenteren of digitale nieuwsbrieven te
versturen. Het feit dat er nog steeds koorleden zijn die geen toegang hebben tot internet heeft ons nog een tijdje weerhouden
om ermee te stoppen, maar uiteindelijk zijn

daar ook wel oplossingen voor. Zo hoorden
wij op één van de gehouden regio-avonden
van een koor waar ze de digitale versie van
de Asaf uitprinten voor leden die geen internet hebben.
Daarnaast kregen wij in de afgelopen jaren
regelmatig te maken met koren die hun lidmaatschap wilden opzeggen vanwege de
hoge kosten. O.a. door te stoppen met de
Asaf konden wij onze eigen contributie m.i.v.
1 januari 2019 verlagen van € 3,50 naar
€ 2,60 (voor jongeren tot 18 jaar van € 1,75
naar € 1,30).
Een andere stap om de contributie verder
te verlagen is het Groot Samengesteld Koor,
in de nieuwe opzet BZGG-projectkoor geheten, kostendekkend te maken. Het gaat
hier immers niet om een activiteit voor onze
leden (de koren), maar om deelname door
individuele koorleden. De Bond wil daar in
principe nog wel financieel in bijdragen als
er sprake is van een niet begroot financieel
tekort. En als we erin slagen om meer uitbestede werkzaamheden te verminderen door
de mogelijkheden van de nieuwe website
verder te benutten, zou die contributie nog
verder omlaag moeten kunnen. Voor alle
duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen, de BUMA-bijdrage blijft ongewijzigd.
Die wordt elk jaar opnieuw door de BUMA
zelf bepaald op grond van het totaal aantal
leden dat op 1 januari op onze koren zit.
Ik heb de Bond trouwens niet verlaten omdat ik het niet leuk meer vond of omdat ik
de tijd er niet meer voor had. Met name
van de vele persoonlijke contacten op jaarvergaderingen en bij de door de Bond georganiseerde activiteiten heb ik erg genoten.
Ook het beantwoorden van allerlei via het
contactformulier op de website gestelde
vragen deed ik graag. Soms kon ik het daarbij niet laten om een beetje plagend te antwoorden. Bijvoorbeeld als een koor de vraag
stelde hoeveel contributie men eigenlijk betaalde, terwijl de eigen penningmeester dat
toch het beste zou moeten weten?
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Maar overal komt een einde aan, 70 jaar
is een mooie leeftijd om te stoppen en je
kunt maar beter zelf besluiten om te stoppen dan dat je wordt weggestuurd. Graag
wil ik iedereen waarmee ik fijn heb samengewerkt, of waarmee ik leuke contacten had,

daarvoor hartelijk bedanken. Al met al was
het een mooie tijd. Ik wens de Bond het allerbeste toe en wil eindigen met hoe ik tien
jaar geleden als voorzitter van de toenmalige muziekcommissie ben begonnen: ‘Soli
Deo Gloria!’

Zier Verheij / oud-voorzitter

JUBILEA
Sinds de laatste Asaf 218 (uitgave december 2017) hebben de volgende koren in 2018, 2019 en t/m september 2020 hun jubileum mogen
vieren. Van een aantal jubilerende koren kunt u iets lezen bij Regionieuws.
25 jaar:
1 maart 2019
1 oktober 2019
1 augustus 2020
40 jaar:
1 januari 2018
1 februari 2018
3 maart 2018
19 december 2018
1 januari 2019
1 april 2019

1 september 2019
1 november 2019
1 januari 2020
1 maart 2020
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Mannenkoor ‘David’ uit Lisse
Mannenkoor ‘Elim’ uit ’s-Gravenpolder
Jeugdkoor ‘David’ uit Yerseke

50 jaar:
1 januari 2018
1 februari 2018
1 april 2018

Jeugdkoor ‘Klein Gloria’ uit Oostkapelle
Mannenkoor ‘Tehillim’ uit Dordrecht
Jeugdkoor ‘De Regenboog’ uit Bodegraven
Gemengd koor ‘Cantate Domino’ uit
Oudemirdum
Gemengd koor ‘Canticum’ uit Zwijndrecht
Jeugdkoor ‘De Kleine Harp’ uit Veenendaal
Jeugdkoor ‘Laus Deo’ uit Amersfoort
Jeugdkoor ‘De Jonge Lofstem’ uit
Scherpenisse
Jeugdkoor ‘De Jonge Lofstem’ uit
Emmeloord
Jeugdkoor ‘Jong Begonnen’ uit Middelburg
Jeugdkoor ‘Het Kleinood’ uit Beekbergen
Jongerenkoor ‘Het Kleinood’ uit Aagtekerke
Gemengd koor ‘De Bethelzangers’ uit
Lelystad

1 september 2018
1 oktober 2018
1 maart 2019
1 november 2019
1 januari 2020
17 februari 2020
1 september 2020
60 jaar:
1 maart 2018
1 oktober 2018

Jeugd- en Meisjeskoor ‘De Jonge Lofstem’
uit Lisse
Gemengd koor ‘Deo Favente’ uit
Bodegraven
Gemengd koor ‘De Lofstem’ uit
Barendrecht
Jeugdkoor ‘Jubilate’ uit Arnemuiden
Gemengd koor ‘Met hart en stem’ uit
Ridderkerk-Slikkerveer
Gemengd koor ‘Crescendo’ uit Kapelle
Jeugdkoor ‘Hosanna’ uit Dordrecht
Gemengd koor ‘Petrakoor’ uit Kapelle
Jeugdkoor ‘Jedid-Jah’ uit ’s-Gravenpolder
Gemengd koor ‘Bel Canto’ uit Zwolle

1 februari 2020

Gemengd koor ‘Asaf’ uit Moerkapelle
Gemengd koor ‘Eben-Haezer’ uit
Scheveningen
Gemengd koor ‘Soli Deo Gloria’ uit
Oostkapelle
Gemengd koor ‘De Lofstem’ uit Arnemuiden
Gemengd koor ‘Sursum Corda’ uit Zeist
Gemengd koor ‘De Lofstem’ uit
Geldermalsen
Gemengd koor ‘Marnixkoor’ uit Vlissingen

75 jaar:
30 augustus 2020

Gemengd koor ‘Cursum Corda’ uit Gouda

1 mei 2019
1 november 2019
1 december 2019
1 januari 2020

Regionieuws
Jubileum - Gemengd koor ‘Deo Favente’
50 jaar
Christelijk gemengd koor ‘Deo Favente’ bestond in 2018 alweer vijftig jaar, opgericht
op 21 februari 1968 met dhr. Paul J. Roos
als dirigent. Intussen zijn we tien dirigenten
verder. De huidige dirigent is Piet den Uil uit
Oud-Alblas.
Het ledenaantal heeft vanaf de beginjaren
geschommeld, van onder de 20 via 52, tot
bijna 40 op dit moment. De jongste is 18 en
de oudste is 81 jaar.
Deo Favente zingt psalmen, psalmbewerkingen, geestelijke liederen, klassieke liederen
uit het repertoire van o.a. Bach en Mendelssohn en alles wat daar tussenin zit.
Het jaar begint voor ‘Deo Favente’ altijd met
een jaarvergadering, sinds een aantal jaren
gaat daar een verrassende maaltijd aan
vooraf.
Woensdag 10 januari 2018 was het zover.
Het thema van de avond was ‘KONINKLIJK’,
dus de tafel was met helderwit tafellinnen
gedekt, het zilver stond op tafel in de vorm
van kandelaren en de maaltijd, bestaande
uit biefstuk, kipdij en twee soorten groenten, paste volledig
in het thema.
De vergadering is
stoffig, zoals een
vergadering
behoort te zijn, maar
ruimte voor een
vrolijke noot was
er ook.
Twee leden zijn lid
van het koor vanaf
de oprichting. De
heer Dirk Broekhoff en mevrouw

Paulien Meijer zijn 50 jaar lid. Beiden zijn
ook een lange periode in het bestuur actief
geweest en ze vinden het nog steeds een
plezier om elke week naar de repetities te
komen.
Deo Favente staat sinds twee jaar onder leiding van Piet den Uil, een duizendpoot die
als dirigent, als begeleider, als organist, en
op vele andere manieren bezig is met muziek.
Op 10 november 2018 was het jubileumconcert, in de Bethelkerk Bodegraven. Vanaf
januari is er voor deze avond gerepeteerd
en ook enkele projectzangers voegden hun
stemmen bij de onze.
Het koor begon met liederen uit de rijke
zanghistorie. Bijv. het a capella ‘Ubi Caritas’ van Duruflé, naar een bewerking van
Gijsbert Kok. Kok was jarenlang de dirigent
van het koor, van 1988 tot 1999 en hij was
dit concert de organist, die het koor en de
samenzang begeleidde. Ook zong het koor
‘Wie der Hirsch schreit’ van F. MendelssohnBartholdy, een bewerking van Psalm 42 en
werd daarin begeleid door het instrumentaal
ensemble ‘Con Passione’. De aria, het tweede deel van Psalm 42 werd gezongen door
sopraan-soliste Nanette Mans uit Woerden.
Samen met tenor-solist Arjen J.A. Uitbeijerse was ‘Kommt, lasst uns anbeten’(Psalm
95) ingestudeerd en dit werd ook begeleid

door Con Passione. Het duet, ‘Denn in Seiner Hand ist, was die Erde bringt’ zong Arjen
samen met Nanette.
De intermezzi van ‘Con Passione’ waren het
‘Halleluja’ van Händel en ‘Looft de Koning,
heel mijn wezen’, onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst.
De verrassing van deze avond was Psalm
116 van Cl. Goudimel. Dat is vierstemmig
ingestudeerd met alle aanwezigen. Het koor
zong eerst bijv. de tenorpartij vóór en deze
werd door de mannen die dachten tenor te
zijn, nagezongen. Zo ging dat bij alle partijen
en tot slot werden met elkaar de drie verzen
vierstemmig ten gehore gebracht.
Ook zong het koor nog enkele eenvoudige
zettingen van Psalmen en liederen en tot
slot werd met solisten, koor en aanwezigen
met het lied ‘De dag door Uwe gunst ontvangen’ de avond afgesloten.
De receptie na afloop werd goed bezocht,
bloemen werden uitgereikt aan de dirigenten, solisten en organist. Vanaf het allereerste begin zijn dhr. Broekhoff en mw. Meijer
lid van Deo Favente. Zij zijn dus de echte
jubilarissen op deze avond. Op de laatst gehouden jaarvergadering zijn beiden flink in
het zonnetje gezet.
Wat een mooie en bijzondere avond. Zoveel
muziek, zang, instrumenten, aanwezigen,
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het was in alle opzichten een geweldige ervaring en een door God gezegende avond.
Al met al kunnen we terugzien op een gezegend en prachtig jaar. God zegent mild en
overvloedig. We hopen dat we nog veel liederen mogen laten horen. Met Gods gunst,
Deo Favente.

Ingrid Amersfoort (secr)
Veertig jaar gemengd koor
‘Cantate Domino’, Oudemirdum
Op 14 maart 2018 was het veertig jaar geleden dat onze zangvereniging werd opgericht. In verband hiermee was er op vrijdag
16 maart 2018 een jubileumzangavond.
Het kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente aan het Huningspaed was voor
deze gelegenheid zo goed als gevuld. We
waren verrast dat zóvelen hun betrokkenheid toonden.
Na opening, schriftlezing en gebed liet ons
koor enkele liederen horen. Hierna beluisterden we een indrukwekkend referaat van
dhr. Van Helden, spreker van de stichting
‘Schreeuw om Leven’.
Na een samenzang met collecte zong ons
kinderkoor ‘Samuël’. We zien ernaar uit dat
deze jonge zangertjes blijven zingen en later de overstap zouden mogen maken naar
‘Cantate Domino’.
Twee van onze leden verzorgden een te-
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rugblik: Vol enthousiasme startte het koor
in 1978 met 21 leden. Helaas slonk ons
koortje. Na twee jaar hadden we nog maar
twaalf leden. Donateurs zorgden gelukkig voor uitkomst en zodoende konden we
tóch blijven bestaan. Beetje bij beetje werd
alles steeds officiëler. Er werden statuten
opgesteld, er kwam een muziekcommissie,
ons koor kreeg een naam: ‘Cantate Domino’
(Zingt den Heere!) èn in 1981 verschenen
we tijdens uitvoeringen voor het eerst in
zwart-wit tenue. Zo leek het al heel wat! Na
acht jaar kregen we een nieuwe dirigent, die
tot nu toe nog stééds elke dinsdagavond
samen met ons met plezier naar de zang
komt! Ons koortje groeide weer aan. Jong
en oud zijn welkom. Momenteel hebben we
dertig leden, van 18 tot ruim 80 jaar. Veertig
jaar is een lange tijd. We zien terug op vele
mooie gebeurtenissen, zoals geboortes,
huwelijken en jubilea, waarbij we in saamhorigheid met elkaar hebben meegeleefd.
Ook stonden we stil bij het 12,5-, 25-, 30en 35-jarig jubileum van ons koor. Het was
steeds weer: Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft
de Heere ons geholpen. En dat geldt ook
zéker voor déze avond. Veel leden zagen
we komen, maar helaas ook gaan. In de achterliggende jaren zijn vijf geliefde leden ons
door de dood ontvallen. Ook hieruit blijkt dat
alles zo betrekkelijk is. Dat ‘Cantate Domino’
nu veertig jaar mag bestaan stemt tot dankbaarheid. Het is onze wens en bede dat ons

koor nog lang mag blijven voortbestaan, om
psalmen en lofzangen te zingen van Hem,
Die alle lof toekomt. Soli Deo Gloria.
Speciaal voor deze avond was er een gelegenheidsmannenkoor: Maar liefst elf
zanglustige mannen waren bereid om onze
eigen zeven mannen bij te staan. Hierdoor
kon ook het mannenkoor hun bijdrage leveren aan deze avond.
Ons eigen koor zong nogmaals, onder andere het zo passende lied Eben-Haëzer samen
met (en gedeeltelijk toegezongen door) ons
kinderkoor.
Er volgden een aantal toespraken en felicitaties. Vijf jubilarissen werden even in het zonnetje gezet: Vier trouwe leden, die al vanaf
de oprichting meezingen(!) en onze voorzitter, die 25 jaar lid mag zijn.

Na een dankwoord door de voorzitter besloten we deze bijzondere avond door met alle
aanwezigen Psalm 102:10 te zingen:
Dan, dan wordt Gods trouw verheven,
en Zijn dierb’re gunst beschreven
voor het dankbaar nageslacht,
dat met lust Zijn wet betracht.
’t Volk, in later eeuw geboren,
zal Zijn macht en goedheid horen;
zich in Zijne roem verblijden;
Hem Zijn lofgezangen wijden.
Na afloop maakten velen nog gebruik van de
gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het
verenigingsgebouw, onder het genot van
een heerlijk stukje oranjekoek met koffie,
thee of frisdrank.


Groetnis út Fryslân!
Zangvereniging ‘Met hart en stem’ Ridderkerk-Slikkerveer 50 jaar
Op 23 maart 2019 is een jubileumconcert
gehouden in de Singelkerk in Ridderkerk.
Zo’n 120 ‘Met hart en stem’-mers van
vroeger en nu zongen mee. Voor deze gelegenheid was de Cantate ‘Meer dan overwinnaars’ ingestudeerd. Dit muziekstuk van
Leander van der Steen werd begeleid door
piano, orgel en het orkest ‘Filomusica’. Aan
de middag voorafgaand aan dit concert was
er een reünie georganiseerd waarvoor ook
vele aanmeldingen zijn.
Die avond werd een collecte gehouden voor
Stichting ‘Ontmoeting’, die toen het jubileum van dertig jaar vierde.
De leiding van de avond werd verzorgd door
ouderling J. Voorwinden.
Zangvereniging ‘Met hart en stem’ werd op
3 oktober 1968 opgericht door de toenmalige leden van de jeugdvereniging van de
Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer aan de Oranjestraat. Leden werden
geworven door huis aan huis de gemeenteleden langs te gaan. Bij de start waren er
zo’n zestig leden. In de zeventiger jaren van
de vorige eeuw was het koor zo groot dat

er met de mannen apart nog werd geoefend
als mannenkoor. In de jaren ‘90 was het
koor met dertig leden erg klein geworden.
Momenteel telt het koor echter weer vijftig
leden, variërend in de leeftijd van 13 tot 83
jaar. Een deel van de leden komt van buiten
de gemeente. De dirigente is Esther de BelBrouwer, die sinds 2010 de maat aangeeft.
De vaste organist is Wim Boogaard. Bij
sommige kerstconcerten wordt ook op projectbasis gewerkt, waarbij anderen dus tijdelijk mee kunnen zingen. Kenmerkend voor
het koor zijn, naast het samen zingen, de
onderlinge band tussen jong en oud en het
meeleven met elkaar. Het koor zingt graag
in ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar
verleent ook medewerking aan concerten in
grote kerken in de regio. Met Kerst en met
Pasen worden uitvoeringen gehouden in de
eigen Eben-Haëzerkerk. Met het jeugdkoor
Benjamin wordt dan samen gezongen. Een
samenhangend programma van gesproken
woord en gezongen liederen is kenmerkend voor deze uitvoeringen. Bij luisteraars

aan de kerktelefoon wordt het programma
thuisbezorgd zodat ze mee kunnen zingen.
Jaarvergadering 2019 - Chr. Gem. Zangver.
‘Crescendo’ uit Tholen
De jaarvergadering 2019 was voor ‘Crescendo’ wel een heel bijzondere jaarvergadering,
want er werden vier jubilarissen in het zonnetje gezet.
Na de opening door de voorzitter Han Heijboer, met psalmzingen, gebed en meditatie
werden de gebruikelijke zaken als jaarverslagen, kascommissie, notulen en dergelijke
afgewerkt.
Daarna werd afscheid genomen van de 1e
secretaresse Heleen Walpot, die acht jaar
deze functie heeft vervuld. Zij ontving hiervoor bloemen en een cadeaubon.
Als nieuwe secretaresse werd met algemene stemmen Elna Heijboer gekozen.
Toen waren de jubilarissen aan de beurt, zij
werden door de voorzitter gefeliciteerd, ontvingen bloemen en een geschenkbon.

Op de foto staan van links naar rechts de jubilarissen: Wim Heijboer, tenor - Han Heijboer,
bas - Hennie de Jonge, alt - Anneke Bout, sopraan
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Als eerste Wim Heijboer uit Sint Annaland,
die het koor al 25 jaar als trouw lid bezoekt.
Toen was het de beurt aan Anneke Bout
met 40 jaar lidmaatschap. Daarna aan Hennie de Jonge die al 50 jaar trouw lid is. Zij
heeft in het verleden ook verschillende jaren
de functie van penningmeesteresse vervuld
van het jeugdkoor ‘Sjaloom’ welk onder het
bestuur van het gemengd koor valt.
Omdat de voorzitter niet zichzelf kon feliciteren, heeft de muziekbibliothecaris Cees
Zwaal de microfoon overgenomen en werd

de voorzitter Han Heijboer namens het koor
gefeliciteerd met ook zijn 50-jarig lidmaatschap, waarvan vele jaren eerst als secretaris en, daarna als, voorzitter.
Na de pauze werd de avond gezellig afgesloten met jeugdfoto’s van de leden, waarvoor iedereen een genummerd papier kreeg,
waarop zij de naam van het lid konden schrijven, waarvan zij dachten dat het die betreffende persoon was. Daarbij werd door verschillende leden, meerdere keren dezelfde
persoon beschreven omdat die blijkbaar

meerdere gelijkenissen had.
Daarna kwamen de foto’s nog een keer
voorbij met de naam van het lid van wie de
foto daadwerkelijk was.
Tot besluit eindigde Cees Zwaal de avond
met gebed.

ASAF en wat er mee te maken heeft
Het gezicht van de ASAF
Op de voorkant van deze ASAF zijn alle verschijningsvormen van ons contactorgaan,
want zo heet dit blad officieel, te zien.
De eerste uitgave was in september 1960.
Vanaf de uitgave in juni 1972 verscheen de
ASAF met een nieuw gezicht. Waarschijnlijk
is door de invoering van een eigen logo de
ASAF voor de tweede maal aangepast, dit
was in april 1981. Duidelijk is te zien dat de
techniek niet stil heeft gestaan. De uitgave
wordt steeds professioneler.
Na 29 jaar, in september 1989, veranderde
de ASAF voor de derde maal. De ASAF kreeg
nu een heel eigen gezicht, want de voorkant
was voorzien van een artistieke impressie
van een koor(uitvoering?).
Blijkbaar was men hier na zes jaar al op uitgekeken, want toen veranderde het gezicht
wederom. Vanaf die uitgave, in september
1995, is ook het nieuwe, eigentijdsere en
nog steeds in gebruik zijnde eigen logo van
de ASAF te zien. Na ruim drie jaar werd in
verband met de uitgave van nummer 150
de kleur veranderd van groen in oranje. Een
kleine twee jaar daarna, in september 1999,
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werd alleen de kleurstelling normaals gewijzigd. De kleuren geel en blauw deden toen
hun intrede.
Er kwam toen even rust in het veranderen
van het gezicht van de ASAF, want pas tien
jaar later, in september 2009, werd de voorkant grondig aangepakt. Ook werd toen een
correctie doorgevoerd in het logo van de
ASAF, want men had intussen ontdekt dat
dit niet helemaal klopte.
Wie denkt te weten wat er gecorrigeerd
werd kan dit doorgeven via pr@bzgg.nl !!
Men was met die uitgave waarschijnlijk
niet helemaal tevreden, want het nummer
daarna werd er heel rigoureus ingegrepen.
Of was het omdat het nummer 200 was?
Vanaf januari 2010 werd het A5-formaat
veranderd in een vierkant exemplaar.
In deze uitvoering verschijnt, ruim 10 jaar later, ook de laatste papieren uitgave van de
ASAF.
Zoals de voorzitter al heeft aangegeven, wil
het bestuur “ASAF” als naam van het contactorgaan van de BZGG blijven behouden,
daarom zal de eerstvolgende nieuwsbrief
ook onder die naam verschijnen.

Dat de laatste jaren het papieren tijdperk
aan het verdwijnen was, is duidelijk terug te
zien in het aantal uitgaven. Zeker de laatste
3 á 4 jaar is het heel moeilijk geweest om
voldoende kopie voor de ASAF bij elkaar te
krijgen.
Dit is in de volgende tabel te zien:

periode

aantal
maanden

aantal
uitgaven

gemiddelde
per jaar

9-1960 / 5-1972

140

40

3,4

6-1972 / 3-1981

105

40

4,6

4-1981 / 8-1989

100

40

4,8

9-1989 / 8-1995

72

24

4,0

9-1995 / 10-1996

14

5

4,3

11-1996 / 8-1999

33

11

4,0

9-1999 / 8-2009

120

38

3,8

9-2009 / 12-2009

3

1

4,0

1-2010 / 9-2020

129

19

1,8

Interview met oud-redactielid
In deze laatste Asaf kan een interview met
Shanna van Ree uit Krimpen aan den IJssel
niet ontbreken. Vele jaren heeft zij actief
meegewerkt binnen de redactiecommissie
van de Asaf. Op een winterse avond was
ik op bezoek in Krimpen om haar verhaal te
horen. Op tafel liggen een aantal Asafs, die
ze speciaal voor het interview heeft opgezocht.
“Het doet me verdriet, maar ik snap ook dat
het veel geld kost. En zeker als de interesse
afneemt. Ik vind het wel ontzettend leuk dat
jullie me hiervoor vragen. Ik kan me herinneren dat ik voor de 100e Asaf ook zo’n
interview heb gedaan bij Herman Lindhout
in Moerkapelle. Herman was jarenlang zeg
maar ‘de hoofdredactie’ van de Asaf. Samen met Jan van Dijk ging ik heel Nederland
rond voor de Asaf. bij allerlei muziekmensen;
componisten, organisten, violisten. Maar
ook als er koren een jubileum hadden, gingen we langs.”

Hoe was de Asaf in uw tijd georganiseerd?
“We hadden echt een redactiecommissie.
Gemiddeld bestond deze commissie uit vijf
personen. Ik heb vooral samengewerkt met
Gerrit Bok, Willy Eggebeen, Jolanda Pieterse
en Jan van Dijk. Evert van Dijkhuizen, die ook
muziekjournalist bij het RD was, is een tijdje

lid geweest van de commissie. Ook Eline
Bokkers (huidig bestuurslid) heeft het commissiewerk een aantal jaar gedaan. We vergaderden vaak bij mij thuis.”

Hoe lang heeft u het commissiewerk gedaan?
“Ik heb het negen jaar gedaan, wel met een
pauze, want ik ben er even tussenuit geweest. Maar in totaal ben ik negen jaar actief geweest voor de Asaf-commissie. ”
“Veel Asafs heb ik weggedaan. De meest
bijzondere heb ik bewaard, maar de meeste
zijn weg hoor. Je kan alles wel bewaren. De
eerste Asafs hadden niet eens een voorkantje. Ik weet dat ze werden verspreid
door de heer Hogendoorn.”
Wat was uw takenpakket binnen de commissie?
“Eigenlijk was ik de eindredactie, dus ik
moest alles doornemen wat er in kwam, tot
punten en komma’s toe. Maar ik belde ook
dominees voor de meditaties. Ik deed interviews in het land. Maar ook het notuleren
van onze eigen vergaderingen deed ik wel.
We vergaderden minimaal drie keer per jaar,
eigenlijk per verschijning van een Asaf één
keer.”
Heeft u meer werk binnen de Bond gedaan?
“Ik heb van 1983 tot 1988 in de muziekcommissie gezeten. Toen kon je alle muziek,

die er bestond, bij mij bestellen. Dat ging allemaal via mij. Er was toen nog geen webshop natuurlijk. Dus dan zaten we te eten en
belde er weer iemand voor een bestelling.
Vaak moest ik ook op zoek gaan naar de juiste muziek. Dan was je net een rechercheur.
En dan ging je natuurlijk voor de hoogste
korting bij de uitgever. Hier heb ik veel leuke
contacten aan over gehouden. Eigenlijk was
dit een soort service van de Bond.”

Wat is een hoogtepunt binnen de Asafcommissie?
“In de Asaf schreven we stukken over van alles. Ik mocht ook wel eens een persoonlijke
terugblik schrijven, op bijvoorbeeld het Groot
Samengesteld Koor. Zulke stukjes schrijven
vond ik altijd heel erg leuk. Daarnaast was
er op uit trekken met Jan van Dijk ook altijd
heel erg leuk. We zijn overal geweest. We
ontmoetten allerlei soorten mensen en we
werden vaak uitgenodigd bij bijzondere gelegenheden. Dat was echt heerlijk.”
Zijn er ook dieptepunten geweest, rondom
het Asaf-werk?
“Ik ben best een positief mens, dus ik heb
eigenlijk geen idee, haha. Nou ja, toen ik afscheid nam van de Asaf-commissie natuurlijk. Hoewel, toen hebben we een heerlijk
etentje gehad, dus dat is ook positief.”
“Wat ik wel moeilijk vind is dat er, als je ouder wordt, zoveel mensen wegvallen. Vandaag hoorde ik ook weer van iemand die ernstig ziek is. Ik ben ook 76 jaar oud. Mijn man
is overleden. Ik heb het grootste gedeelte
van het leven ook gehad. Toch voel ik me
echt gesterkt door de Heere, juist sinds ik
alleen ben. Hij is zo nabij.”
Is er nog iets wat u mee wil geven aan de
Asaf-lezers?
“Jawel, houdt het zolang mogelijk vol, het
zingen op koren bedoel ik dan. Waardeer dat
er verenigingen zijn, waardoor je als gelijkgestemden contact hebt met elkaar. Dat is zo
waardevol. Wij mogen zingend het Woord
uitdragen. Dat is iets heel bijzonders.”
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MUZIEKACTIVITEITEN
Herinneringen en Muziek
Met gemengde gevoelens schrijf ik dit stukje. Zo’n achttien jaar geleden werd ik overgehaald om toe te treden tot de Asafcommissie. In die tijd werden nog hele series
informatieve artikelen geplaatst.
Zo schreef ik bijvoorbeeld series over Psalmberijmingen, Muziekinstrumenten in de Bijbel en over instrumentale ensembles. Verder bezochten we koren en jubileumavonden en interviewden personen die daar wat
belangrijks over konden vertellen.
Er kwamen vier Asafs uit per jaar, dus we
vergaderden ook vier keer per jaar. Vaak gebeurde dat ’s middags bij Shanna van Ree
en we mochten niet naar huis voordat we
een kop soep hadden gegeten. Mijn dochtertje, toen drie, ging altijd mee en speelde
dan aan onze voeten. Met Shanna heb ik
nog steeds een goed contact. Tijdens deze
vergaderingen kwamen allerlei rubrieken aan
bod, zoals ‘Lezenswaardig’, ‘Luisterwaardig’
en ‘Gedenkwaardig’. Maar ook kwamen alle
Ringen en Commissies aan het woord. Eén
van deze commissies was de Muziekcommissie, waarmee ik samen de begeleidende
teksten van de nieuwe muziekuitgaven op-
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stelde.
Twee jaar later werd ik ook lid van de Muziekcommissie als ‘contactpersoon Asaf’, wat
erg handig was voor de contacten onderling.
Door de digitalisering werden er steeds minder composities aangeboden ter uitgave.
Dirigenten kregen steeds vaker handigheid
in het zelf uitgeven en aan de man brengen
van hun muziek. Hierdoor groeit onze muziekbibliotheek niet meer zo hard.
Ik wil bij deze graag een oproep doen om
eigen composities ook ter beschikking te
stellen aan de Bond, zodat wij onze leden
kunnen blijven voorzien van goede muziek.
De aangeleverde muziek wordt anoniem
(dus zonder naam van de componist erboven) beoordeeld door drie muziekadviseurs.
Toen de Muziekcommissie een nieuwe voorzitter zocht, heb ik mijn vader geïntroduceerd en die is na een aantal jaar ook voorzitter van de BZGG geworden. Het was erg
gezellig om samen naar de vergaderingen te
rijden en we hebben onderweg ook heel wat
‘afvergaderd’. Helaas heeft hij zich vorig jaar
teruggetrokken en moet ik weer alleen op
stap. Voor sommige mensen was het een
hele schok om er na jaren achter te komen

dat wij vader en dochter zijn.
Na de reorganisatie van de Bond is mijn
functie overgegaan in Muziekcoördinator
en nu ben ik onder andere verantwoordelijk
voor de nieuwe uitgaven en het organiseren
van de dirigentencursus. Deze cursus heb
ik zelf ook drie seizoenen gevolgd en het
is erg leuk om het nu van de andere kant
mee te maken. Ik probeer ook elk jaar mee
te zingen in het gastkoor op het slotconcert. U begrijpt dat ik in al die jaren heel wat
leuke contacten heb opgedaan, zoals (oud-)
bestuurs- en commissieleden, dirigenten en
cursisten.
En dat is dus voor mij allemaal begonnen op
de Bondsdag in 2002, toen Willy van Zweden mij aansprak over een verslagje van de
Dirigentencursus dat ik toen ingeleverd had
voor de Asaf. En nu is de Asaf, als papieren
uitgave, dus verleden tijd…
Gelukkig is vorig jaar de BZGG nog bewaard
gebleven voor opheffing en hopen we nog
lang door te gaan met waar de Bond voor
is opgericht: het bevorderen van de beoefening van de zangkunst, het versterken van
de band tussen de leden onderling en het
(doen) uitgeven van muziek.
Als u het leuk vindt om hier ook uw steentje
aan bij te dragen, reageer dan op de vacature die elders in dit blad staat.

Eline Bokkers / Muziekcoördinator

Nieuwe muziekuitgaven
We kregen een exemplaar
toegestuurd van de bundel
‘Kom en volg mij’, uitgegeven door Proza Musica.
Deze uitgeverij is begin
dit jaar overgenomen door
STH records, dus de bundel
is te bestellen via de website www.sthrecords.nl.
De beschrijving van de bundel is als volgt:
“Deze kinderliedbundel is geschreven als een
vervolg op het in 2017 verschenen Herders
van Israël. Die bundel ging over het ‘herderswerk’ van oudtestamentische richters en koningen. Het zijn liederen die verwachtingsvol vooruitwijzen naar de grote Herder Die
nog komen zou: de Heere Jezus Christus. In
deze tweede bundel, Kom en volg Mij, is die
komst een feit. Hem volgen is het allerbeste
wat schapen kunnen doen. Want de Heere
Jezus is de volmaakte Herder. Hij kwam om
de ware verlossing te brengen, en Hij leidt
naar een hemels Kanaän.
Zo gaan de 18 liederen in deze bundel over
de Heere Jezus. Over Zijn leven en werk op
aarde, vanaf Zijn geboorte tot en met de hemelvaart.
De liederen zijn bedoeld voor kinderen van
ca. 8 t/m 12 jaar. Sommige liedjes zijn heel
eenvoudig, zoals Heb lief, maar andere zijn
meer geschikt voor een groep geoefende
zangertjes. En dan is bijvoorbeeld te denken
aan ‘t Was donker in Gethsémané.
U zult, net als in de eerste bundel, weer verschillende liedsoorten aantreffen: liederen
met en zonder refrein, tweestemmige liederen, en liederen met een tegenstem.
De muziek is heel afwisselend en qua stijl
passend bij de tekst.
De begeleidende muziek is geschreven voor
orgel of piano, maar veel liederen zouden
ook met een gitaar begeleid kunnen worden.
Op onze website en op www.oefenfiles.nl
vindt u van elk lied een muziekbestand om
te oefenen.”
Binnen onze jeugdkoren zal er best belangstelling zijn voor deze muziek. Daarom ge-

ven we bij deze graag gehoor aan de vraag
om deze informatie te verspreiden onder
onze leden.
De bundel is in z’n geheel te bestellen voor
€ 12,95, maar de liederen kunnen ook apart
aangeschaft worden.

Eline Bokkers / Muziekcoördinator
Waarom dirigentencursus
Het opzetten van een dirigentencursus voor
leden van de Bond is een goed initiatief
gebleken. Al vele jaren worden er door de
BZGG dirigentencursussen georganiseerd
met als resultaat dat er dirigenten voor de
koren staan die weten hoe ze een koor moeten laten zingen in alle opzichten.
Immers een goed zingend koor begint bij
een dirigent die van de hoed en de rand
weet.
Als de dirigent niet hoort dat een koor niet
zuiver intoneert zal dit ook niet verbeteren.
Daarom wordt op de cursus veel aandacht
besteed aan gehoortraining, ritmische voorstelling en natuurlijk het vak slagtechniek.
We oefenen dit zo veel mogelijk praktisch
aan de hand van muziekstukken die we

als cursisten samen zingen onder leiding
van één van hen. Je voelt dan als dirigent
meteen wat voor uitwerking de dirigeerslag
heeft op de manier van zingen. Zet het koor
wel of niet op tijd in, zingen ze in het goede
tempo, zingen ze te hard of te zacht en is dit
dan een gevolg van de slag…..etc.
Dus als u graag een koor wilt gaan dirigeren…kom gerust eens langs op een cursusochtend om te zien of dirigeren iets voor u/
jou is of op één van de workshops waar verschillende aspecten van de koorzang worden uitgediept.

Paul Heijboer / docent dirigentencursus
Welk dynamisch teken wordt hier
aangegeven?
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ZANGACTIVITEITEN
De vorige Asaf is in december 2017 verschenen. Daarom nu hier een terugblik over
de laatste twee jaar.
Omdat de vorige Bondsdag in 2017 was gehouden, was het de bedoeling om in 2019
weer aan de slag te gaan met organiseren
van het GSK, oftewel het Groot Samengesteld Koor. Gezien het feit dat de laatste jaren het aantal zangers van het GSK
steeds verder afnam (ooit zongen er ca.
350 zangers mee), maar ook dat daardoor
de bijdrage vanuit de BZGG steeds hoger
moest worden om het sluitend te krijgen, is
in 2018 door het bestuur besloten om het
anders te gaan organiseren.
Een belangrijke reden was daarbij dat de
BZGG er is voor de leden, en dat zijn de koren en niet de individuele zangers. Daarom
is toen geprobeerd een projectkoor bij elkaar te krijgen. Er werd een thema gekozen
bij een groter muziekwerk en dat aangevuld

14 ASAF SEPTEMBER 2020

met enkele kleinere werken. Bij de uitvoering
zou er begeleiding zijn van een ensemble en
orgel/vleugel. Maar ook zouden er één of
meerdere solisten meewerken. Om het financieel rond te krijgen moesten er honderd
zangers meedoen. Maar helaas, na een herhaalde oproep haalden we nog niet de helft.
Blijkbaar is er voor zulke activiteiten binnen
de BZGG weinig animo.
Als bestuur hebben we hier over nagedacht,
en denken er iets op gevonden te hebben.
Het idee zou gepresenteerd worden op de
jaarvergadering van dit jaar. Maar door alle
maatregelen rondom COVID-19 kon die niet
doorgaan in april. Op de eerstvolgende jaarvergadering, waarschijnlijk in tweede helft
van 2020, zal dit alsnog gebeuren. Dus wilt
u weten wat het idee is en er mee over nadenken? Kom dan als afgevaardigde van uw
eigen koor naar die jaarvergadering!

Volgens de planning was in 2021 ook de
Bondsdag weer aan de beurt. Daarvoor
was in februari jl. een eerste schrijven naar
de koren gegaan. De eerste aanmeldingen
hadden we al binnen, maar gezien alle onzekerheden omtrent de gevolgen van het
COVID-19 virus, durfde een behoorlijk aantal
koren zich nog niet aan te melden. Ook waren er koren die alle activiteiten van dit voorjaar door zouden schuiven naar het voorjaar
van 2021 en daardoor niet mee konden
werken aan een Bondsdag. Uiteindelijk hebben we, in overleg met ‘de Doelen’, besloten
om de Bondsdag een jaar door te schuiven,
naar D.V. mei/juni 2022.
Aangezien de BZGG in 1947 is opgericht
zal die Bondsdag in het teken staan van het
75-jarig jubileum.
We hopen dat het dan mogelijk is om op die
manier invulling te kunnen geven aan dat jubileum.
Cees Zwaal / Zangcoördinator (wnd)

PR-ACTIVITEITEN
Als eerste kunnen jullie hier een interview
lezen die de vorige PR-coördinator Hendrik
Verhoef in 2019 heeft gehouden met de
vier vorige voorzitters, en de huidige voorzitter, van de BZGG.
Interview met (oud)voorzitter(s)
Op woensdagavond 8 mei 2019 kwamen
we bijeen in een zaaltje van de Gereformeerde Gemeente van Spijkenisse. Het was een
warm weerzien voor de vier oud-voorzitters
van de Bond: Leo Harlaar, Jan van ’t Hof,
Zier Verheij en Floor Vogel. Vanuit Spijkenisse, Ridderkerk, Scheveningen en Houten
waren ze bij elkaar gekomen om voor deze
laatste Asaf mee te doen aan dit interview.
Kortere of langere tijd hebben zij bij de BZGG
de hamer in handen gehad en de steeds
kleiner wordende organisatie in goede banen proberen te leiden. Omdat de huidige
voorzitter die avond niet aanwezig kon zijn
heeft hij de pen ter hand genomen, zodat
zijn bijdrage toegevoegd kon worden.

Zijn jullie actieve zangers?
Floor: Ik ga frequent naar de repetitieavonden van het Eskolkoor in Houten.
Jan: Nog altijd zing ik op het koor ‘Met Hart
en Stem’ in Slikkerveer.
Leo: Wel op koor gezeten, maar al jaren niet
meer.
Zier: Geen lid van een koor, maar wel lang
koororganist van Scheveningen.
Corné: Zingt graag en dirigeert een kinderen gemengd koor.
Bij de Bond terechtgekomen, hoe is dat
gelopen? Was het voorzitterschap een logische stap?
Jan: Wat mij betreft onlogisch. Ik was voorzitter van Groot Rotterdam. Iemand heeft
mijn naam er op gezet. Er was wat commentaar op mijn kandidatuur, omdat ik voorzitter
was van een mannenkoor. In die tijd was dat
best omstreden.
Floor: Ik was geen lid van een koor, maar wel
lid van een kinderkoorbestuur. Na twee jaar
hoorde ik dat ik dan helemaal geen BZGG
bestuurslid had mogen zijn, maar toen was
ik het al. Toen is dat wel veranderd. Die ruimte is er van lieverlee gekomen.
Leo:Ik was voorzitter van Ring West. Als
Ring afgevaardigde kwam ik in het hoofdbestuur. En toen ben ik als tweede voorzitter
gekozen. En dat werd na het vertrek van
Floor een interim-voorzitterschap voor een
jaar.
Zier: Ik ben op 1 maart 2009 werkloos geworden, mijn functie werd opgeheven. Er
kwam toen een vacature voor het voorzitterschap van de muziekcommissie. Als voorzitter van een commissie was je automatisch
lid van het hoofdbestuur. Als bestuurslid
ben ik hard bezig geweest met de reorganisatie van de Bond. Kort daarna ben ik de kar

gaan trekken als voorzitter, en lange tijd óók
als secretaris.
Corné: Er kwam een brief over een mogelijke opheffing van de Bond omdat vacatures
niet vervuld kon worden. Dat zou ik jammer
vinden. We hopen dat met het huidige bestuur de BZGG weer een actieve rol voor de
koren kan vervullen.

Zijn er altijd koren lid geweest van andere
kerkgenootschappen?
Leo: Zover ik weet wel. Wel is het altijd zo
geweest dat ze onder toezicht van een kerkenraad van een Gereformeerde Gemeente
uit de omgeving werden gesteld.
Zier: Hier werd wel een uitzondering gemaakt voor koren die voor een bepaalde datum lid waren geworden van de bond.
Jan: Een hele serie van koren van behoudende hervormde gemeenten zijn altijd lid
geweest. Ook christelijk gereformeerde kerken hadden koren die bij ons waren aangesloten.
Floor: Het waren vooral Zeeuwse koren die
waren aangesloten bij de Bond.
Wat is het belang van de BZGG?
Floor: Allereerst is het altijd belangrijk geweest dat er saamhorigheid is binnen het
bestuur van de BZGG. We waren er voor
elkaar als er vragen of problemen waren.
De BZGG was een vraagbaak, middels Jany
(van Rijswijk, red.), voor de koren. Daarnaast
was je een sparringpartner voor kerkenraden als er bijvoorbeeld problemen waren
binnen een koor.
Maar ook bijvoorbeeld de informatieavonden rondom de ontzettende onduidelijkheid
die er was rond de BUMA. Via de Bond konden wij de koren veel duidelijk maken.
Corné: Sluit mij van harte aan bij de woorden
van Floor. In de loop van de tijd komen er
andere vragen dan voorheen. Daarbij hopen
we als BZGG de koren te helpen. Daarnaast
bestellen veel koren muziek die is uitgegeven door de BZGG.
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Wat is het hoogtepunt van uw voorzitterschap?
Jan: Ons leven is eigenlijk gestempeld door de
werkzaamheden voor de Bond. Dit zien we
toch wel als een stuk leiding. Al het werk wat
we voor de Bond hebben gedaan, hebben we
altijd in volle afhankelijkheid kunnen doen.
Floor: Op een Bondsdag stond ik daar voor
de middagopening in de Doelen. En toen zag
ik honderden kinderen zitten. Toen dacht ik:
‘daar doe ik het voor.’
Zier: Het hele traject met de werkgroep voor
de reorganisatie van de Bond was echt leuk
om te doen. Maar ook het openingswoordje
op de Bondsdagen, wat ik twee keer heb mogen doen, was indrukwekkend.
Hoeveel tijd was u kwijt aan het voorzitterschap?
Floor: Dat is niet te zeggen omdat het behoorlijk kon verschillen. Ik weet alleen dat ik
op mijn hoogtepunt in één jaar 4500 km heb
gereden voor de Bond.
Jan: We vonden het ook leuk om te doen, dus
dan was je er soms wel meer tijd aan kwijt,
dan eigenlijk de bedoeling was of zelfs nodig
was.
Zier: Het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd
het kost inderdaad. Ik was werkloos, dus ik
had wel meer tijd om wat dingen te regelen.
Leo: Ik denk dat jij, Zier, er nog de meeste tijd
aan hebt besteed, met bijvoorbeeld de digitalisering van heel veel oude documenten. Voor
mij was het maar een tussenjaartje.
Floor: Het is allemaal tijd die je gekregen
hebt. Op deze manier kan je wat terug doen,
voor alles wat je krijgt. En ik kon heel veel
vanuit huis doen, dus dat scheelde ook wel.
Jan: Een goed thuisfront is ook heel belangrijk. Als ze je maar steunen.
Corné: Zowel de penningmeester, secretaris
en voorzitter zijn nieuw in het bestuur en
waren voorheen niet direct bekend met de
Bond. Het kost tijd om je weg hierin te vinden. Zier heeft veel documenten gedigitaliseerd, wat ons nu tijd bespaart.
Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de
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BZGG, ook als het gaat om de versoberingen die worden doorgevoerd?
Jan: Ik denk dat ik er moeite mee zou hebben
om voorzitter te zijn van de Bond, in de huidige vorm. Niet dat het niet goed gaat, maar
als het gaat om de persoonlijke contacten
en het samenwerken van koren, zoals dat
vroeger gebeurde. Ik vind het jammer dat die
samenbindende functie minder is geworden.
Leo: Ik vind het persoonlijk jammer dat die
reorganisatie er is geweest, een jaar of tien
geleden. Ik weet niet of we het hadden kunnen voorkomen, maar achteraf gezien, is de
betrokkenheid op de Bond en de koren onderling niet groter geworden.
Corné: Door diverse koren is gevraagd om
weer zangavonden te organiseren. Met het
huidige aantal bestuursleden/coördinatoren
is dat niet realiseerbaar. Er wordt gekeken
naar een nieuwe vorm, ook met betrekking
tot de relatief veel leden onder de18 jaar.
Er stoppen koren, maar er zijn ook koren die
groeien.
Heeft de reorganisatie de betrokkenheid
verminderd?
Floor: Nee, ik denk dat het andersom is. Door
de verminderde betrokkenheid moesten we
gaan reorganiseren. Er is een algehele verarming van betrokkenheid.
Jan: Je ziet het overal gebeuren. Het is een
algehele mentaliteitsverandering.
Leo: Als je kijkt naar een jaarvergadering van
de Bond nu, daar komen evenveel mensen
als op een jaarvergadering van de Ring vroeger.
Zier: Het is echt overal. Tien jaar geleden waren er ruim 100 mensen op een jaarvergadering uit het hele land. Nu moet je echt je best
doen om 50 mensen bij elkaar te krijgen, en
die komen dan vooral uit de regio. Toen waren er ook 170 koren aangesloten, nu zijn dat
nog 128 koren, dus ook het aantal koren dat
lid is, is verminderd.
Afsluitende vraag: Wat wilt u nog meegeven
aan de lezers van Asaf?
Jan: Kijk eens rond waar je dienstbaar kan

zijn, binnen je eigen vereniging en daarbuiten!
Floor: Ik sluit me daar van harte bij aan. Geef
jezelf ook voor anderen. Zeg niet te makkelijk nee. Iets wat je hebt gekregen, mag je
weer aan anderen meegeven.
Leo: De kern van de zaak is al genoemd. Je
hebt gaven gekregen en die mag je benutten. Dat kost soms moeite en inspanning,
maar je krijgt er vaak echt heel veel voor
terug.
Zier: Tegen de besturen van de koren zou
ik willen zeggen: Vraag niet wat de Bond
voor jou kan betekenen, maar wat jij voor de
Bond (en daarmee voor andere koren) kan
betekenen.
Corné: Ik sluit me aan bij mijn voorgangers.
Lees de nieuwsbrief, bezoek de workshops,
deel je ideeën met ons.
Voorzitterschap
• Jan van ’t Hof: 18 april 1998 –
22 maart 2003 (5 jaar)
• Floor Vogel: 22 maart 2003 –
20 maart 2010 (7 jaar)
• Leo Harlaar: 20 maart 2010 –
19 maart 2011 (1 jaar interim)
• Zier Verheij: 19 maart 2011 –
4 april 2019 (8 jaar)
• Corné Visscher: 4 april 2019 - heden

Van ASAF (papier) naar Nieuwsbrief
(digitaal)
Zoals al een aantal keren in deze ASAF te
lezen is, is dit de laatste ASAF in papieren
uitgave. Waarom dit is heb je kunnen lezen
in het eerdere stukje over de historie van de
ASAF.
Om de koren toch van informatie te voorzien,
omdat de uitgave van deze ASAF langer
duurde dan gepland, is er tussentijds twee
maal een Nieuwsbrief naar de koren gestuurd. Daarbij is aan de besturen gevraagd
om die Nieuwsbrieven door te sturen naar
hun leden. We hopen dat dit gedaan is, want
dan weet u als koorlid, wat door de BZGG
gedaan wordt.
Omdat we de koorleden op de hoogte willen
houden van de activiteiten van de BZGG, en
de daarbij aangesloten koren, blijven we de
Nieuwsbrief uitgeven.
Omdat die Nieuwsbrief ook bedoeld is om de
onderlinge band te vergroten zal, als het zo
ver is, aan de besturen gevraagd worden om
hun bijdrage te leveren.
In een nieuwe frisse lay-out blijft u dus op de
hoogte.

door te geven. Dan weten ook de andere
koren, en overige bezoekers, wie er wanneer
iets organiseert.
Verder is er nog de rubriek ‘vraag en aanbod’.
Daar kan een vraag gesteld worden, bijvoorbeeld als een koor een nieuwe dirigent zoekt.
Maar ook kunnen hier dingen of diensten
aangeboden worden die betrekking hebben
op zingen en de BZGG.
In de rubriek ‘nieuws’ is, zoals de naam al
aangeeft, nieuws te vinden dat betrekking
heeft op zingen en de BZGG.
En dan willen we ook de aan de website gekoppelde ledenadministratie onder de aandacht brengen, zeker bij de besturen. Als het
bestuur verzuimt om hier de juiste gegevens
in te voeren, dan krijgt het koor, en daardoor
ook de koorleden, niet de informatie die door
het bestuur van de BZGG verstuurd wordt.
Vraag als koorlid, zeker als u niets ontvangt
of hoort er naar bij uw bestuur.

Het beschikken over de juiste gegevens
wordt ook heel belangrijk als de ASAF een
vervolg krijgt als digitale nieuwsbrief.
Als laatste wijzen we ook nog op de webwinkel waar muziekuitgaven van de BZGG
aangeschaft kunnen worden. De webshop
zal steeds verder gevuld worden met zichtexemplaren, zodat ook te zien om welke muziek het gaat.
Heeft u nog vragen over of suggesties voor
de website, dan horen wij dit graag. Deze
kunnen doorgegeven worden via het contactformulier.

Cees Zwaal / PR-coördinator

Website
Ook de BZGG heeft een eigen website en
de vernieuwde versie is al in 2016 ontwikkeld. Helaas heeft het allemaal wat langer
geduurd dan de bedoeling was, voordat we
ooit ‘life’ gingen. Eind 2017 waren daarvoor
de eerste stappen genomen en werd op de
jaarvergadering van 2018 de vernieuwde
website gepresenteerd.
Sindsdien is er niet stilgezeten en werden er
regelmatig nog aanpassingen doorgevoerd.
Het laatste half jaar zijn er nog een paar grotere veranderingen doorgevoerd, en nog zijn
we niet klaar. De komende tijd zal hier nog
verder aan gewerkt worden.
Maar zo’n website, en ook de daaraan gekoppelde ledenadministratie, valt of staat met
input vanuit de koren. Kijk dus gerust op de
website, want ook via deze media geven wij
informatie. Maar vergeet ook niet om de zangavond, of het concert, dat gehouden wordt
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PEINZENSWAARDIG
Deze rubriek kwam in eerdere uitgaven
van de ASAF ook voor. Jullie zien hier een
woordzoeker. Streep de woorden door. De
overgebleven letters vormen nog een zin.
Die is van toepassing op deze puzzel. Veel
puzzelplezier.
Met dank aan de samensteller
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Like

BESTUUR / REGIO’S
Voorzitter
Corné Visscher
voorzitter@bzgg.nl
Secretaris
Pieter van Driel
secretariaat@bzgg.nl
Penningmeester
Bram Eikelboom
penningmeester@bzgg.nl
Muziekcoördinator
Eline Bokkers
muziek@bzgg.nl
Zangcoördinator(wnd)
Cees Zwaal
zang@bzgg.nl
PR-coördinator
Cees Zwaal
pr@bzgg.nl
Voor de verschillende regio’s en de indeling van
de koren verwijzen wij naar de website bzgg.nl.
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IBAN
NL10 INGB0000445361 t.n.v. penningmeester
Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde
Gemeenten
Kampen
Website
www.bzgg.nl
Algemeen emailadres
info@bzgg.nl
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