Wij bidden U, o trouwe Heer:
Zie in genade op ons neer.
Wees met ons in de aardse strijd
en breng ons in Uw heerlijkheid.

Geacht bestuur, koorleden en dirigenten,

Naar vaste gewoonte ontvangt u in de maand mei het contactblad van de BCGZN “Snippers”.
Echter door het Coronavirus en de in verband daarmee genomen maatregelen, moesten de koren
onverwachts het seizoen beëindigen. Hierdoor is er geen nieuws te melden.
Daarom heeft het Bondsbestuur besloten, om de uitgave van “Snippers” deze maand te laten vervallen.
Uiteraard hopen wij dat u D.V. in december weer een “Snippers” zal ontvangen, met al het nieuws van
de Bond en de aangesloten koren. Hoe het zich allemaal zal ontwikkelen is nog onzeker.
Als Bond hebben ook wij de richtlijnen in acht te nemen en deze op te volgen in het belang van de
veiligheid van al onze aangesloten koren en haar leden.
Daarom hebben wij ook besloten om de Bondszangmiddag van 3 oktober in Hoogkerk te laten
vervallen en te verschuiven naar D.V. volgend jaar.
Op 8 mei j.l. hebben wij een persbericht ontvangen van Koornetwerk Nederland met belangrijke
informatie hoe te handelen met betrekking tot het Coronavirus.
Dit bericht hebben wij op de onze website geplaatst onder de knop Corona nieuws.
Houdt u deze informatie nauwlettend in de gaten, wij werken dit regelmatig bij met nieuws in het
belang van u en uw koor.
Wij kunnen en mogen alleen weer samenkomen, als dit volgens de Coronamaatregelen is toegestaan
en de veiligheid van de koorleden voor de volle 100% gegarandeerd is.
Uiteraard is het onze hartelijke wens dat wij in het najaar weer kunnen starten met de repetities, maar
het is nog afwachten hoe de zaken er dan voorstaan.
Het Bondsbestuur blijft u zoveel mogelijk informeren via onze website www.bcgzn.eu
Het secretariaat heeft nog een melding ontvangen van het bij de bond aangesloten koor Sjier Hasjiriem
uit Werkendam. Daar is het e-mail gewijzigd in info@sjierhasjiriem.nl.
Op j.l. 18 april is de heer G. de Rooij uit Opperdoes in de leeftijd van 82 jaar overleden.
Van 2002 tot 2009 is hij voorzitter geweest van onze Bond.
Met grote ijver en verbondenheid heeft hij zijn taak vervult, en daar zien wij met dankbaarheid op
terug.
Op de rouwkaart stonden de woorden uit Psalm 43: 4 (berijmd) vermeld, ’Tot God, mijn God de bron
van vreugd” deze woorden stonden ook centraal in de afscheidsdienst die in besloten kring op j.l. 23
april werd gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes.
Moge zijn kinderen en kleinkinderen getroost en bemoedigd worden met de wetenschap dat hun vader
en opa thuis gekomen is bij zijn Heere en Heiland.
Namens het Bondsbestuur, wil ik u allen sterkte toewensen in de omstandigheden waarin wij nu
verkeren en dat boven alles uw vertrouwen op de Heere mag zijn die heel het wereldgebeuren in Zijn
handen heeft.
Een hartelijke groet uit Opperdoes
C. Vijn – Kamma secretaris.

