
PRO G RAM M

He er, ik kom tot U - Solistin F.v.d.Weg _

Erhöre mein Gebet, vergib mir meine Schuld und reinige
mein Herz, Herr, komm z u mir. Tch nöc bte zu dir gehören.

Eingangsgruss - Begrüs5ung - 5chriftlesLng _ Gebet

Gemeinde und Chor: Psalm 134

Lobt Gatt, den Herrn der Hetrlichkeit,
ihr seine Knechte, eteht geweiht
zu seinem Dienste Teg und Nacht;
lobsinget seiner Ehr und Macht!
Hebt eure Hände auf und geht
zum Throne seiner Majestät
in eures Gottes Heiligturn,
bringt seinem Namen Preis und Ruhm.
Gatt heiIge dich in seinem Haus
und segne dich van Zic~ aus,
der Himme1 schuf und Erd und Meer.
Jauchzt, er ist aller Herren Herr!

Psalm 119

0, dass mein Leben deine Gebate mit ganzem Ernst
hieltel Lehre mich deine Gebate! Ich wil1 mit meinen
lippen erzählen alle Weisungen deines Mundee. Ich
freue mich über den Weg, den deine Ermahnungen zeigen,
wie über grossen Reichtum.

Zachtkens an teder - Solo Bariton _

Sanft und leise ruft Jesus uns immer wieder.
Y(\-e auf Ihnl

Klem vast aan de Rots U!

~alte dich fest an Jesus, blaibe bei Ihm.
Er gab Sein Leben, auch für dich!

Sol 0

Heilig ist der Herr

Groot is Uw Trouw - Solistin F.v.d.Weg _

Gottes Treue ist grosso Auch wenn lch als Mensch
~ntreu werde, Gatt blelbt uns treu. Seine Güte
.,är,..t'n Ewigkeit.

Dank aAn de Heer

Wir danken dem Herrn für alles, was lebt. Für die Tage,
die er uns schenkt, für die Jahreszeiten, für seinen
klaren Stern in einer dunkien Nacht. Für seinen SOhn,
der uns rettete. Seine Liebe spUre ich jeden Tag mehr!

o r gel sol 0

Tel uw zegeningen

Denke jeden Tag an Gottes Güte und Treue, auch wenn es
manchmal in treurigen Tegen nicht leicht fällt. Immer'
wieder aufa neue spürt men die Liebe Gottes. Er tröstetund hllft.

r~.W.Kramer

Kl.J.Mulder

Kl.J.r~ulder

Kl.J.Mulder

M.W.Kramer

M.Praetorius

Kl.J.Mulder

St.Dickson

M.W.Kramer

t' Zij vreugde ~ijn deel is - Solo Bariton _
In Freude ader in leid ich schaue auf das Kr~wz!
Jch w,:iss, eucn wenn der Eata~ alleL L ,~21r.i",mt,
Gatt ISt uns treuf

J. Z'aner L

Komt, komt tot mi j

Kommt alle, die ihr müde seid, Gatt gibt der 5eele
Ruhe. Sein JOCh ist sanft, seine Lest i st }picht.

M.W.Krarr:'?r

Sol 0

God eeuwig Licht - Solo F.v.d.Weg _ H.R.Shel'ey
Ja, rch glaube en Gott, den SChéipfer. An .Jesus, der
für uns am Kreuz hing, auferstanden ist und cen Tod
besiegt hat. Ehre den!Vater, dem Sohn und derl
Heiligen Geist!

Vol verwachting - Solo F.v.d.Weg _

Ich sehne mich nach dem Tag, wa der Herr auf den ~olken
erscheint

Gemeinde und Chor

Grasser Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Var dir beugt der Erdkreis sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst var aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.
Unser Land mit seiner Pracht,
seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner Macht,
deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet en:
Grosses hast du uns getan.
Herr, erbarm, erbarme dich
deiner blutbefleckten Erde.
Unsre Seele sehnet sich,
dass du sprichst ein neues "Werdei.
Send uns Kraft und Zuversicht,
die der Waf fen Joch zerbricht.

Verabschiedung - Segen

Ziet in blinde razernij
~1.W.Krame r

Keine Hilfe in der Nähe, kein Hafen '" Wer hilft uns?
Wenn der Herr uns nicht zu Hilfe kommt, werden wir ertrinken.
Nimm rnich an die Hand und fUhre mich, Gott, durch die
5türme des lebens.

- Änderungen vorbehalten _

Um ein Opfer für die Angehéirigen der Männer, die suf See umgekommen sind,
wird gebeten.

Veranstelter: Evangelische Kirchengemeinde Sielmingen



HoCHSEEFISCHER SINGEN GEISTLICHE LTEDER UND PSALMEN

w

DEr christliche Fischerchor "Crescendo" wurde am 5. Sep
tember 1953 gegrDnd~t. Dirigent des 23-Mann starken Cho
rEs wEr damals Louwe Kramer. Im L2ufe der Jahre stieg diE
Zahl der aktiven Sänger auf rd. 100. Im Jahre 1955 über
nahm Meindert Kramer den Dirigentenstock von seinem Vater
Unter seiner Leitung wurden viele Konzerte im In- und AUE
land gegeben und auch 12 Langspielplatten aufgenommen.
Diese Schaliplatten gehören zu den beliebtesten Platten
dieser Art in ganz Holland.
DEr Chor besteht zur Hauptsache 5US Fischern, die jede
Woche von Montag bis Freitag mit ihren Schiffen auf der
Nordsee sind. Wegen dieser harten Arbeit muB der Chor im
mer wieder Anfragen zu Konzerten zurückweisen. Umsomehr
freuen wir uns, daB nun zum erstenmal eine Tournee in
Württemberg möglich geworden ist und daB in diesem Rah
mEn u.a. der Chor in Ruit und Sjelmingen zu hören ist.
Die Sänger singen alte und neue geistliche Lieder und
Psalmen und treten in den Trachten der Urker Fischer auf
also nicht nur fDr die ohren, sondern auch für die Augen
ein besonderes Erlebnis.
Bei den Konzerten werden die SchEllplatten des Chores vel
k2uft_ Aus d2~ Erlös werden die Wi~wen und Waisen der Be
rufskollegen unterstützt, die aJf See umgeko~men sind. JE
des Jahr gibt es Unfälle, Tote und VermiBte. Ein Monument
in Urk erzählt davon. Auf Tafeln sind die Namen aller Fi
schEr eingemeiBelt, die nicht mehr zurückkamen. Oft sind
es ganze Mannsehaften - manehm~l alle aus einer Familie
die mitsamt ihrem Sehiff auf Ses blieben. Die se sehwere
Lebenserfahrung prägte entseheidend den Glauben und das
gEistliche Leben in den christliehen Ge~einden des 12 DOl
Ein~ohner zählenden Fischerortes Urk. Die Mitglieoer des
Chores kommen aus seehs versehiedenen Gemeinden. Mit ihrf
Liedern und Psalmen bezeugen sie ihren Glauben.

Hëhepunkte in der Gesehiehte des Chores waren u.a. ein
Puftritt in der Bethelkirche in Urk vor vielen prominen
ten Gästen aus AnlaB der Einweihung des Fiseher-Monumen
tes durch die Königin von Holland. 1969 und 1970 trat del
Chor vor der Königin und ihrer Familie auf. Aueh im Apri:
1976 war der Chor im königlichen Palast in Soestdijk.

DiE besonderen Verdienste des Chores auf dem Gebiet des
qsi s t Lichen Liedes 'und des ChrJrgesanges wurden unterstri
erEn dureh die Überreichung d2r "Goldenen Tulpe" im Mai
1972 dureh den Direktor von Phonogram in Anwesenheit der
spätEren Königin Beatrix und Prinz Claus.
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Samstag, 18. Oktober 1986,
in der ev. Auferstehungskirche Ruit

Stadt Ostfildern





SCHWARZWALD
550-1150 m Ü. M.

Bus 2: Hotel "SONNE".

Familie J. A Malus
Telefon: 07449/361
7292Baiersbronn 1

Obertal
Luftkurort u. WintersportpJatz



7292 Baiersbronn-Obertal/Schwarzwald
Postfach 328 . Telefon 07449/390

Besitzer: Familie Werner Weidenbach



Om 09.30 uur is er in de Marienkirche in Baiersbronn met de gemeente van
Ds. Krimmer een duitse kerkdienst. -

218

~J

Eigene Weise (ChB I I1.5.Jh , gcixflich Uöbuuschc Brüt!er I;:ê=#ffl I ,. ~;r IJ

tig-kelt, ge - heSon - ne der Ge - rcch

=r=r~JjIIl/J JJJIJJ~
auf zu uns - - rer Zeit; brich in deiner Kirche an,

J J aI j I $@
dal3 die Welt es se-hen kann. Er-barm dich, Herr.

2 Weck die tote Christenheit I aus dem Schlaf der Sichei.
heit; rnache deinen Ruhm bekannt I überall im ganzen
Land. Erbarm dich, Herr.
3 Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst
wehren kann; sammle, grol3er Menschenhirt, alles, was
sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr.
4 Tu der Völker Türen auf; deines Himmelreiches Lau! I

hemme keine List noch Macht, schaffe Licht in dunkler
Nacht. Erbarm dich, Herr. '.
S Gib den Boten Kraft und Mut, Glaubenshoffnung, Lie
besglut; lal3 viel Früchte deiner Gnad I folgen ihrer Trä
nensaat. Erbarm dich, Herr.
6 Lal3 uns deine Herrlichkeit I ferner sehn in dieser Zei!
und mit unsrer kleinen Kraft I üben gute Ritterschaft. Er
barm dich, Herr.
7 Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit I sei dem Höchsten
allezeit, der, wie er ist drei in ein, uns in ihm läl3teines sein.
Erbarm dich, Herr.
Aus Strophen von Christian David (1691-1751). Christian Gottlob Bartb

(1799-1862) und Johann Christian Nehring (1671-1736) gestaltel von
oue Riethmüller 1889-1938



voor de kerkdienst in de Evangelische Maria-kerk
in Baiersbronn (Duitsland)

ORDE VAN DIENST
voor de kerkdienst in de Evangelische Maria-kerk

in Baiersbronn (Duitsland)

Op zondagmiddag 19 oktober 1986.
Aanvang 4 uur ('s middags).

Voorganger : Joop de Vries
Organist : Henk van Putten

Solistische medewerking: Pie Kramer-Schrijver



INTOCHTSLIED Gezang 107 (Gerei. bundel) 1, 6 en 7

De Heer is God, en niemand meer:
verheerlijkt Hem, gij vromen!
Wie is als aller schepslen Heer
zo heerlijk, zo volkomen?
De Heer is groot, zijn naam is groot,
de luister zijner deugden groot,
oneindig groot zijn wezen.

Gij zijt rechtvaardig, heilig, goed,
bij reinen wilt Gij wonen.
Hem, die uw wilmet vreugde doet,
zult Gij met vreugde kronen.
Gij hebt alleen onsterflijkheid,
geen ander schenkt ons zaligheid,
o rijke bron van vreugde!

Of, zou de gloed dier majesteit
mij zondaar ook verteren?
Neen, nu 't geloof uw heerlijkheid
in Christus mag vereren,
nu klinkt mijn lied: de Heer is groot,
de Meer is onuitspreeklijk groot,
oneindig groot in liefde.

STIL GEBED
VOTUM EN GROET

ZINGEN Psalm 116 vers 7, 9 en 10

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan
dien trouwen HEER voor zijn genê ver~elden?
'k Zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden
en roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.

Och HEER, ik ben, 0 ja, ik ben uw knecht,
uw dienstmaagds zoon, Gij slaaktet mijne banden.
Dies doe ik U gewilligofferanden
van lof en dank, U plechtig toegezegd.

Ik zal uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zalliefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

GEBED

SCHRIFTLEZING
Ie lezing: Exodus 23 : 13-33.

PIE KRAMER-SCHRIJVER ZINGT ...

2e lezing: Openbaring 19 : 11-16

ZINGEN Psalm 81 vers 11, 13 en 15

"Ik, Ik ben de HEER,
'k ben uw God, die heilig
ijver voor mijn eer;
die u door mijn hand
uit Egypteland
leidde vrij en veilig."

"Maar mijn volk wou niet
naar mijn stemme horen.
Israël verliet
Mij en mijn geboon,
't heeft zich and're goon
naar zijn lust verkoren."

"Och, had naar mijn raad
zich mijn volk gedragen!
Och, had Isrels zaad
op mijn effen paan
ijv'rig willen gaan
naar mijn welbehagen."

PREEK 'Reizen ... op de bonnefooi?'

ZINGEN Gezang 54 vers 1, 2 en 5 (Geref. bundel)

Eeuwig Woord, U willenwij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór den aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
Engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
Dienaar van Gods hoog bevel,
Kind der maagd, Immanuël!

Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's werelds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vreeslijk boven mate
riept Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.

Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de Bruid uw wederkomst verwachten
't einde van haar bange strijd. '
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,



uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

PIE KRAMER·SCHRIJVER ZINGT...

DANKGEBED

SLOTZANG Psalm 68 vers 2 en 16

Maar 't vrome volk, in U verheugd,
zal huppelen van zielevreugd,
daar zij hun wens verkrijgen.
Hun blijdschap zal dan onbepaald
door 't licht, dat van zijn aanzicht straalt,
ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
verhoogt, verhoogt voor Hem de baan,
laat al wat leeft Hem eren!
Bereidt de weg, in Hem verblijd,
die door de vlakke velden rijdt:
zijn naam is HEER der heren.

GELOOFSBELIJDENIS

Gij koninkrijken, zingt Gods lof,
heft psalmen op naar 't hemelhof,
van ouds zijn troon en woning;
waar Hij, bekleed met eer en macht,
zijn sterke stem verheft met kracht
en heerst als Sions Koning!
Geeft sterkt' aan onzen God en Heer,
Hij heeft in Israël zijn eer
en hoogheid willen tonen;
erkent dien God, Hij is geducht,
Hij doet zijn sterkte boven lucht
en boven wolken wonen.

ZEGEN

DE KOLLEKTE WORDT BIJ U ALLEN WARM AANBEVOLEN!

"Ziet, Ik zend een Engel voor uw aangezicht, om u te behoeden op
deze weg, en om u te brengen tot de plaats, die Ik bereid heb.
Hoedt u voor Zijn aangezicht, en weest zijner stem gehoorzaam,
en verbittert Hem niet, want Hij zal ulieder overtredingen niet
vergeven; want Mijn naam is in het binnenste van Hem."
(Exodus 23 vers 20 en 21)





20.00 uur een gezellige SCHWARZWALD AVOND. om met zi.jnallen, ook de bus
met belan gstellenden, in een goede Schwarzwald stemming te komen.
Deze avond is in hotel Adler Post.



10.30 vetrek vanaf Uw hotel voor een bezoek aan de Mercedes-Benz fabrieken
in en rondom Stuttgart.





Montag, 20. Oktober 1986

Fischerchor von der Waterkant
Singende Gäste aus Holland am Mittwoch zu Gast

sal. Freudensladt. ]etzt kommt ein ech
ter Fischer-Chor nach Freudenstadt! Es
sind etwa 90 holländische Männer, die
gewöhnlich fünf Tage in der Woche ihrem
harten Beruf auf hoher See nachgehen,
wenn sie van ihrem Heimathafen Urk am
Westufer des Isselmeeres, früher Zuider
see genannt, in die Nordsee ausfahren. Sie
bilden aber auch die Mannschaft des Fi
scherchors »Crescendo«, der mit seinen
Liedern und Psalmen über die Grenzen
van Holland hinaus seinen christlichen
Glauben bezeugen möchte.

Die Sänger singen alte und neue geistli
che Lieder und treten in den Trachten der
Urker Fischer auf. Aus dem Erlöse ihrer
Konzerte und Schallplatten werden die
Waisen und Witwen der Berufskollegen
unterstützt, die auf See umgekomrnen
sind.
Zurn erstenmal besucht diesr Fischer

Chor auch Baden-Württernberg. Er singt
arn Mittwoch, 22. Oktober, urn 20 Uhr in
der Stadtkirche und am Dormerstag. 23.
Oktober, auch urn 20Uhr in der Marienkir
che in Baiersbronn. Der Eintritt ist frei.
Auch die Zuhörergemeinde wird in das
Konzert rniteinbezogen.

STADTKIRCHE
Freudenstadt



FREUDENSTÄDTER ZEITUNG F 1 Nummer 242

SIN FISCHER-CHORAUS HOLLAND. Die singenden HalIänder gehen ihren Berufen meist auf bohet See nach. Am Mittwach
gas tieren sie in Freudenstadt.



Die Wappendecke der Freudenstädter Stadtkirche - ein Zeugnis der grofien politischen Pläne (des Zioischenreichs) Herzog Friedrichs.
Jm Zentrum die dem Herzog von England und Frankreich verliehenen Orden. Orgel von 1848

CHRISTLICHER FISCHERCHOR "CRESCENDO"
AUS URK IN HOLLAND

Dirigent:
Sopran:
Orgel:
Bariton:

Meindert E. Kramer
Femmy v. d. Weg
Henk van Putten
Klass Bakker und Bram Kramer

GEISTLICHES KONZERT - LIEDER UND PSALMEN
STADTKIRCHE FREUDENSTADT, 22, OKT, 1986

PROGRAMM
Chor: Heer, ik kom tot (Solistin F.v.d.Weg ) M.W.Kramer

Erhöre mein Gebet, vergib mir meine Schuld und reinige
mein Herz, Herr komm zu mir. Ich möchte zu dir gehören.

BegrüBung, GruBwort, Schriftlesung, Gebet Pfr. Flöther
Gemeinde und Chor: Psalm 134 Kl. J.Mulder

Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit,
ihr seine Knechte, steht geweiht
zu seinem Dienste Tag und Nacht;
lobsinget seiner Ehr und Macht!
Hebt eure Hände auf und geht
zum Throne seiner Majestät
in eures Gottes Heiligturn,
bringt seinem Namen Preis und Ruhm!
Gott heilge dich in seinem Haus
und segne dich ~on Zion aus,
der Himmel schuf und Erd und Meer.
Jauchzt, er ist aller Herren Herr!

Chor: Psalm 25 M.W.Kramer
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich.
Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner
Obertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barm
herzigkeit, Herr, urndeiner Güte willen!
Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet?
Er wird ihm den Weg weisen, den èr wählen soll.



Neem mi jn leven (mit Bariton) C.H.Malan
Nimm, Herr, mein Leben und lass es dir gewidmet sein.
Ich möchte dich jeden Tag loben und ehren.
Komt, komt tot mij M.W.Kramer
Kommt alle, die ihr müde seid, Gott gibt der Seele Ruhe.
Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht.

Solo

Chor: Heilig ist der Herr. M.Praetorius
Groot is Uw trouw ( Solistin F.v.d.Weg) Kl.J.Mulder
Gottes Treue ist groB. Auch wenn ich als Mensch untreu
werde, Gott bleibt uns treu. Seine Güte währt in
Ewigkeit.
Psalm 119 Kl.J.Mulder

0, daB mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte.
Lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen
erzählen alle Weisungen deines Mundes. Ich freue mich
über den Weg, den deine Ermahnungen zeigen, wie über
groBen Reichtum.

Orgel solo

Chor: Psalm 79 K.J.Mulder
Hilf du uns Gott, unser Helfer, urndeines Namens Ehre
willen. Errette uns und vergib uns unsere Sünden urn
deines Namens willen.
Wir, dein Volk, danken dir ewiglich und verkünden
deinen Ruhm für und für.
Ot Zij vreugde mi jn deel is J.Zwanepol
In Freude oder in Leid ich schaue auf das Kreuz! Ich
weiB, auch wenn der Satan alles unternimmt:
Gott ist uns treu!
Dank aan de Heer Stanley Dickson
Wir danken dem Herrn für alles, was lebt. Für die Tage,
die er uns schenkt, für die Jahreszeiten, für einen
klaren Stern in einer dunklen Nacht. Für seinen Sohn,
der uns rettete. Seine Liebe spüre ich jeden Tag mehr.

Solo

Chor: God eeuwig licht H.R.Shelley
Ja, ich glaube an Gott, den Schöpfer. An Jesus, der
für uns am Kreuz hing, auferstanden ist und den Tod
besiegt hat.
Ehre dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist!
Vol verwachting (Solo F.v.d. Weg) M.W.Kramer
Ich sehne mich nach dem Tag, wo der Herr auf den
Wolken erscheint ...

Gemeinde und Chor: Grote God, wij loven U.

GroBer Gott, wir loben dich.
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir beugt der Erdkreis sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.
Unser Land mit seiner Pracht,
seine Berge, seine Flüsse ,
sind die Zeugen deiner Macht,
deiner Vatergüte Spuren,
alles in uns betet an:
Grosses hast du uns getan.
Herr, erbarm, erbarme dich
deiner blutbefleckten Erde,
unsre Seele sehnet sich,
daB du sprichst ein neues "Werde"
send uns Kraft und Zuversicht,
die der Waffen Joch' zerbricht.

Verabschiedung, Gebet und Segen. Pfr. Flöthe

Chor: Ziet in blinde razernij M.W. Kramer
Keine Hilfe in der Nähe, kein Hafen ...
Wer hilft uns?
Wenn der Herr uns nicht zu Hilfe kommt, werden
wir ertrinken.
Nimm mich an die Hand und führe mich, Gott, durch
die Stürme des Lebens.

Opfer: Das Opfer dient der Unterstützung der Witwen und
Waisen von Berufskollegen, die auf See Qeblieben
sind. Jedes Jahr gibt es Unfälle, Tote und VermiBte.



HOCHSEEFISCHER SINGEN GEISTLICHE LIEDER UND PSALMEN

Der christliche Fischerchor "Crescendo" wurde am 5. Sep
tember 1953 gegründet. Dirigent des 23-Mann starken Cho
res war damals Louwe Kramer. Im Laufe der Jahre stieg die
Zahl der aktiven Sänger auf rd. 100. Im Jahre 1955 über
nahm Meindert Kramer den Dirigentenstock von seinem Vater
Unter seiner Leitung wurden viele Konzerte im In- und Aus
land gegeben und auch 12 Langspielplatten aufgenommen.
Diese Schallplatten gehören zu den beliebtesten Platten
dieser Art in ganz Holland.

Der Chor besteht zur Hauptsache aus Fischern, die jede
Woche von Montag bis Freitag mit ihren Schiffen auf der
Nordsee sind. Wegen dieser harten Arbeit muB der Chor im
mer wieder Anfragen zu Konzerten zurückweisen. Umsomehr
freuen wir uns, daB nun zum erstenmal eine Tournee in
Württemberg möglich geworden ist und daB in diesem Rah
men u.a. der Chor in Freudenstadt zu hören ist.
Die Sänger singen alte und neue geistliche Lieder und
Psalmen und treten in den Trachten der Urker Fischer auf
also nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen
ein besonderes Erlebnis.

Bei den Konzerten werden die Schallplatten des Chores ver
kauft. Aus dem Erlös werden die Witwen und Waisen der Be
rufskollegen unterstützt, die auf See umgekommen sind. Je
des Jahr gibt es Unfälle, Tote und VermiBte. Ein Monument
in Urk erzählt davon. Auf Tafeln sind die Namen aller Fi
scher eingemeiBelt, die nicht mehr zurückkamen. Oft sind
es ganze Mannschaften - manchmal alle aus einer Familie _
die mitsamt ihrem Schiff auf See blieben. Diese schwere
Lebenserfahrung prägte entscheidend den .Glauben und das
geistliche Leben in den christlichen Gemeinden des 12 000
Einwohner zählenden Fischerortes Urk. Die Mitglieder des
Chores kommen aus sechs verschiedenen Gemeinden. Mit ihre
Liedern und Psalmen bezeugen sie ihren Glauben.

Höhepunkte in der Geschichte des Chores waren u.a. ein
Auftritt in der Bethelkirche in Urk vor vielen prominen
ten Gästen aus AnlaB der Einweihung des Fischer-Monumen
tes durch die Königin von Holland. 1969 und 1970 trat der
Chor vor der Königin und ihrer Familie auf. Auch im April
1976 war der Chor im königlichen Palast in Soestdijk.



Donderdag 23 oktober 1986.

Vandaag willen we U wat meer van het Zwarte Woud laten zien en we maken
met de bus een Zwarte Woud tour.

Schitterende natuur, bergen, bossen, dorpen en stadjes. Dalen,
haarspeldbochten, schitterende vergezichten, de houtzagerijen, de
prachtige huizen, die misschien nog iets van de bloemenpracht laten zien.

Onderweg stoppen we natuurlijk om een kopje koffie te drinken en de benen

even te strekken.

's Middags krijgt U de gelegenheid Uw lunchpakket, dat U vanuit Uw hotel
hebt meegekregen, op te eten.

Tijdens de lunchpauze, die we in Triberg zullen houden, kunt U wat
wandelen, winkelen, de watervallen bezichtigen enz.

waar de koffie
met een lekker stuk taart voor U klaar staat.

Hannover
WIesbaden
Frankfurt M

Freudenstadt
SCHENKENZELL ~

OHenburg •
.-.~ IHausach--S • Schramberg
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/
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Einzige Mundblashütte im Schwarzwald

G/äser aus der
Serie 9024 Bamberg

Nachts wird geschmo/zen
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GEISTLICHES KONZERT

Lieder und Psalmen
Christl. Fischerchor "Crescendo"

aus Urk / Holland

Donncrstag, 23. Oktober 1986
urn 20.00 Uhr

Evang. Marienkirchc Daiersbronn



PROGRAMM

Chor: Heer, ik kom tot U (Soliste F.v.d.Wcg)

GruBwort
Schriftlesung
Gebet

Gemeinde und Chor ~emeinsam: Psalm 134

",g Chor:

·A1
~

Solo

~i5 Cbor:

Orgels010

t \. Chor:

fb

Solo

Psalm 119

Zachtkens en teder (Solo Bariton)

Klem vast aan de Rots u!

Heilig ist der Herr

Groot ~~ Uw trouw (Solo F.v.d.Weg)

Dank aan de Heer

Heer, ik kom tot U
M.W.Kramer

Erhörc mein Gebet, vergib mir meine Schuld und reinige
mein Herz, Herr komm zu mir. lch möchte zu Dir gehören.

Kl.J.Mulder

Psalm 134
Lobt Gott, den Herrn der HerrIichkeit, ihr seine
Knechte steht geweiht/zu seinem Dienste Tag und Nacht;
lobsinget seiner Ehr und Macht!
Hebt eure Hände auf und geht/zum Throne seiner Majestät/
in eures Gottes Heiligturn,bringt seinem Namen Preis
und Ruhm l
Gott heiIge dich in seinem Haus/und segne dich von Zion
aus, der Himmel schuf und Erd und Meer.
Jauehzt, er ist aller Herren Herr!

Psalm 119

J, daB nein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte!
Lehre mich deine Gebote!
leh wi.L'lmit meinen Lippen erzählen alle Weisungen deines
Mundes. leh freue mieh über den Weg, den deine Ermahnungen
zeigen, wie über groBen Reichtum.

Zachtkens en teder

Sanft und leise ruft Jesus uns immer wieder.
Höre auf Ihn!

Klem vast aan de Rots u!

Halte dich fest an Jesus, bleibe bei Ibm.
Er gab sein Leben, auch für dich!

Heilig ist der Herr

Gottes Treue ist groB. Auch wenn ich als Mensch untreu
werde, Gott bleibt uns treu.
Seine Güte währt in Ewigkeit.
Wir danken dem Herrn für alles, was lebt. Für die Tage
die er uns schenkt, für die Jahreszeiten, für einen klaren
Stern in einer dunkien Nacht.
Für seinen Sohn, der uns rettete.
Seine Liebe spüre ich jeden Tag mehr!

Tel uv zegeningen

Denke jeden Tag an Gottes Güte und Treue, auch wenn es
manchmal in traurigen Tagen nicht leieht fällt. Immer wieder

Kl.J.Mulder

idem

M.W.Kramer

"'.Preator~IS

Kl.J.Mu'de~

St.Dickson

Tel U\1 zegeningen M.W.Kramer

t'Zij vreugde mlJn deel is J.Zwanepol
(Solo Bariton)

Komt, komt tot mij M.W.Kramer

(~

ç r Chor: God eeuwig Licht (Solo F.v .d.Weg)

idemVol verwachting

H.R.Shelley

M.W.Kramer

Gebet

~ 9. Gemeinde und Chor gemeinsam: Grote God wij loven U.
Segen

Chor: Ziet in blinde razernij

(Änderungen vorbehalten)

M.W.Kramer



auf's Neue spürt man die Liebe Gottes.
Er tröstet und hilft.

t'Zij vreugde mijn deel is

In Freude oder in Leid ich schaue auf. das Kreuz!_
Ich weiB, auch wenn der Satan alles unternimmt,
Gott ist uns treu!

Komt, komt tot mij

Kommt alle, die ihr rnüde seid, Gott gibt der Seele I
Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht.

God eeuwig Licht

Ja, ich glaube an Gott, den S~höpfer. An Jesus, der
am Kreuz hing, auferstanden ist und den Tod besiegt
Ehre dernVater, dernSohn und dernHeiligen Geist!

Vol verwachting

Ich ersehne mich nach dernTag, wo der Herr auf den
erscheint •••.••.

Gro6er Gott wir loben dich

GroBer Gott wir loben dich. Herr, wir preisen deine
Vor dir beugt der Erdkreis sich und bewundert deine
Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in EwigkE

Unser Land mit seiner Pracht, seine Berge seine Flut
Sind die Zeugen deiner Macht, deiner Vatergüte Spur
Alles in uns betet an: GroBes hast du uns getan.

Herr, erbarm, erbarme dich, deiner blutbefleekten E
Unsre Seele sehnet sich, daB du sprichst ein neues I

Send uns Kraft.und Zuversicht, die der Waffen Joch 2

Ziet in blinde razernij

Keine Hilfe in der Nähe, kein Hafen .... Wer hilft u
Wenn der Herr uns nicht zu Hilfe kommt, werden wir
Nimm mich an die Hand und führe mich, Gott, durch d
Stürme des Lebens!

**



Vrijdag 24 oktober 1986.

De laatste dag in Baiersbronn is al weer aangebroken. Kurverwaltung im Kurhaus
7290 Freudenstadt

Ontbijt tussen 07.30 uur en 09.30 uuur.

"s Morgens gaan we naar Freudenstadt (wie zin heeft) met de bus.
Een stad waar het heel gezellig winkelen is en waar U eventueel een
laatste aandenken van deze reis kunt kopen.

Freudenstadt heeft het grootste marktplein van Duitsland met overdekte
winkelgalerijen en je kan hier van die heerlijke "Torte" eten.



kk
en om 16.30 uur vertrekken we naar het

U krijgt Uw laatste lunchpa et mee
plaatsje "SIELMINGEN" bij Stuttgart voor het laatste concert.

CHRIS TLICHER FIS CHER CHOR 11 CR E5CEr~D0 11

aus Urk in Holland
Dirigent: Meindert E.Kramer

/

GEISTLICHES KONZERT
Lieder und Psalmen

f"1itwirkende:
Femmy v.d.Weg,
Henk van Putten,
Klass Bakker,
Bram Kramer,

Sopran
Orgel/Klavier
Bariton
Bariton

Samstag, 18. Oktober 1986,19.30 Uhr
in der ev. Auferstehungskirche Ruit

Freitag, 24. Oktober 1986, 20.00 Uhr
in der ev. Martinskirche Sielmingen

Eintritt frei



PRO G RAM M

Heer, ik kom tot U - Solistin F.v.d.Weg _

Erhöre mein Gebet, vergib mir meine Schuld und reinlge mein Herz,
Herr, komm zu mir. Ich möchte Zu dir gehören.

Eingangsgru8 - 8egrüBung - Schriftlesung _ Gebet

Gemeinde und Chor: Psalm 134

Lobt Gatt, den Herrn der Herrlichkeit,
ihr seine Knechte, steht geweiht
zu seinem Dienste Tag und Nacht;
lobslnget seiner Ehr und Macht!

Hebt.eure Hände auf und geht
zum Throne seiner MaJestät
in eures Gottes Heiligtum,
bringt seinem Namen Preis und Ruhm.

Gatt heiIge dich in seinem Haus
und segne dich van Zion aus,
der Himmel schuf und Erd und Meer.
Jauchzt, er ist aller Herren Herr!

Psalm 25

Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite
mlch in deiner Wahrheit uno lehre mich. Gedenke nicht der
Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber
meiner nach Oeiner Barmhe~zigkeit, Herr, um deiner Güte willen!
W.:r ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg
weisen, den er wählen 5011.

Neem mijn leven - Bariton -

Nimm, Herr, mein Leben und laB es dir gewidmet sein. lch möehte
dich jeden Tag loben und ehren.

Komt, komt tot mij

hammt alle, die ihr müde seid, Gatt gibt der Seele Ruhe. Sein
Joch lst sanf t , seine last Lst leicht.

S 0 I 0

Heilig ist der Herr

Groot is Uw trouw - Solistin F.v.d.Weg _

Gottes Treue ist groB. Auch wenn ich als Mensch untreu werde,
Gatt bleibt uns treu. Seine Güte währt in Ewigkeit.

Psalm 119

Oh, daG mein Leben deine Gebate mit ganzem Ernst hielte! Lehre
mich deine Gebate! lch will mit meinen Lippen erzählen all~ Wei
sungen deines Mundes. lch freue mich über den Weg, den deine [r
mahnungen zeigen, wie über graBen Reichtum.

o I' gel sol 0

Psalm 79

Hilf du uns, Gatt, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen.
Errette uns und vergi,b uns unsere S(jnden um de i'nesNamens willen.
Wir, dein Valk, danken dir ewiglich und verkünden deinen Ruhmfür und für.

M.W.Kramer

Kl.J.Nulder

M.W.Kramer

C.H.Malan

M.W.Kramer

M.Preatorius

Kl.J.Mujdsr

Kl.J.Mulder

Kl.J.Mulder

't Zij vreugde mijn deel is - Bari ton -

In Freude ader in leid - lch scha~e auf das Kreuz! Lch
weiG, auch wenn der Satan alles unternimmt, Gatt ist uns treu.

Dank aan de Heer

Wir dan~en dem Herrn für alles, was lebt, für die Tage, die
er uns schenkt, für die Jahreszeiten, fUr einen klaren Stern
in einer dunkien Nacht. Für seinen Sohn, der uns rettete.
Seine Liebe spüre lch jeden Tag mehr.

Solo

God eeuwig licht

Ja, ich glaute an Gatt, den Schöpfer. An Jesus, der für uns
am Kreuz hing, auferstanden ist und den Tod besiegt hat.
Ehre dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist!

Vol verwachtin!;! - ~olistin F.v.d.Weg _

reh sehne mich nach dem Tag, wa der Herr auf den Wolken erseheint

Geb e t

GemeimJe und Chor

GroBer Gatt, wir loben dich,
hen, wir prpisen deine Stärke.
Var dir beugt der Erdkreis sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst var aller leit,
sa bleibst du in Ewigkeit.

Unser Land mit seiner Pracht,
seine Berge, seine Fluren
sind die Zeugen deiner Macht,
deiner Vatergüte Spuren.
Alles in uns betet an:
GroBes hast du uns getan.

Herr, erbarm, erbarme dieh
deiner blutbefleekten Erde.
Unsre Seele sehnet sich,
daG du sprichst ein neues "Werde".
Send uns Kraft und Zuversicht,
die der Waffen Joch zerbricht.

Verabschiedung - Segen

Ziet in blinde razernij

Keine Hilfe in der Nähe, kein Hafen .••
Wel' hilft uns?
Wenn der Herr uns nicht zu Hilfe kommt,
werden wir ertrinken.
Nimm mich an die Hand und führe mich,
Gatt, durch die Stürme des Lebens.

- Änderung vorbehalten _

J.Zwanepol

Stanley Dickson

H.R.Shelley

M.W.Kramer

M.W.Kramer



----
HOCHSEEFISCHER SINGEN GEISTLICHE LIEDER UND PSALMEN

Der christliche fischerchor "Crescendo" wurde am 5. Sep
tember 1953 gegrOndet. Dirigent des 23-Mann starken Cho
res war damals Louwe Kramer. Im Laufe der Jahre stieg di
Zahl der aktiven Sänger auf rd. 100. Im Jahre 1955 Dber
nahm Meindert Kramer den Dirigentenstock von seinem Vate
Unter seiner Leitung wurden viele Konzerte im In- und Au
land gegeben und auch 12 Langspielplatten aufgenommen.
Diese SchalIplatten gehören zu den beliebtesten Platten
dieser Art in ganz Holland.

Der Chor besteht zur Hauptsache aus Fischern, die jede
Woche von Montag bis Freitag mit ihren Schiffen auf der
Nordsee sind. Wegen dieser harten Arbeit muB dEr Chor im·
mer wieder Anfragen zu Konzerten zurückweisen. Umsomehr
freuen wir uns, daB nun zum erstenmal eine Tournee in
Württemberg möglich geworden ist und daB in diesem Rah
men u.a. der Chor in Ruit und Sielmingen zu hören ist.
Die Sänger singen alte und neue geistlich~ Lieder und
Psalmen und treten in den Trachten der Urker Fischer auf·
also nicht nur für die Ohren, sondern auch fOr die Pugen
ein besonderes Erlebnis.

Bei den Konzerten werden die SchalIplatten des Chores VEl
kauft. Aus dem Erlös werden die Witwen und Waisen dEr BE
rufskollegen unterstützt, die auf SEe umgekommen sind. JE
des Jahr gibt es Unfälle, Tote und VermiBte. Ein Monumeni
in Urk erzählt davon. Auf Tafeln sind die Namen aller Fi
scher eingemeiBelt, die nicht mehr zurückkamen. Oft sind
es ganze Mannschaften - manchmal alle aus einer Familie -
die mitsamt ihrem Schiff auf See blieben. Diese sch~ere
Lebense~fahrung prägte entscheidend den Glauben und das
geistliche Leben in den christlichen Gemeinden des 12 DOe
Einwohner zählenden Fischerortes Urk. Die Mitglieder dES
ChoTes kommen aus sechs verschiedenen Gemeinden. Mit ihrE
Liedern und Psalmen bezeugen sie ihren Glauben.

Hehepunkte in der Geschichte des Chores waren u.a. ein
Auftritt in der Bethelkirche in Urk vor vielen prominen
ten Eästen aus AnlaB der Einweihung des Fischer-Monumen
tes ourch die Königin von Holland. 1969 und 1970 trat der
Chor vor der Königin und ihrer Familie auf. Auch im April
1976 war der Chor im königlichen Palast in Soestdijk.

Die besonderen Verdienste des Chores auf dem Gebiet des
geistlichen Liedes ·und des Chorgesanges wurden unterstri
chen dur ch die Überrei chun 9 der "G 0 Iden enT uIpe " im ~i<= i
1972 durch den Direktor von Phonogram in Anwesenheit OEr
späteren Königin Beatrix und Prinz Claus.



20.00 uur concert.

SchlulSstein
im Turmeingang

W:appen an der Decke des
KJrchenschiffs.

Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen
deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade
und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.

Ps. 92,2.3

Na het concert wordt ons nog wat te eten aangeboden. Daarna vangt de
terugreis naar Nederland aan.

Zaterdagmorgen vroeg hopen wij dan weer, een hele ervaring rijker, ,veer
op "de bul t" te arri veren.



KERKCONCERT

Wij waren in... Hasselt

Zaterdag 22 november jongstleden waren er twee bussen van IJssel
tours alsmede een aantal particuliere wagens nodig om 92 Crescendo
zangers te vervoeren naar Hasselt. Op uitnodiging van het Hasselts
Fanfare verleenden wij medewerking aan een door hen georganiseerd
kerkconcert. En dat is een heel fijne avond geworden. Bij aankomst in
de kerk werden wij opgewacht door de leden van het Hasselts Fanfare,
compleet in tenue. Een tweetal nummers werd even doorgenomen. Nu
mag het zo zijn, dat ik nog niet zo lang meeloop bij Crescendo, maar
tijdens die korte repetitie maakte ik iets nieuws mee: onze eigen
dirigent, die afsloeg en nog wel met een heuse dirigeerstok! Na het
inzingen werd ons in 'De Regenboog' een kop koffie aangeboden.

Het concert begon om acht uur en het spits werd afgebeten door de
toeteblazers met 'Classical Tune'. Het was ds.A. Schaap, die vervolgens
een woord van welkom richtte tot alle aanwezigen. Hij ging voor in
gebed en sprak naar aanleiding van de door hem gelezen Psalm 150 een
korte meditatie uit: "Nu mogen ook wij vanavond Zijn lof grootmaken
met het instrument en met onze stem. Zing maar van Zijn goedheid,
Zijn genade. En het blijft zingen, tot eenmaal het grote, nee, het grootste
kerkconcert begint. Weet u waar? Daar, waar die grote schare staat,
rondom de troon en het uitzingt, samen met de engelen: het lied van het
Lam. Dan zal alles wat adem heeft de Heere werkelijk loven. God geve,
dat deze avond een voorspel mag zijn van dat concert".
Het aantrekkelijke programma voor de avond werd volgens plan
afgewerkt, maar wij staan hier niet bij ieder onderdeel afzonderlijk stil,

het zou te ver voeren. Ten aanzien van het Hasselts Fanfare moge ik
volstaan met de vermelding, dat zij het uitstekend deden en uitermate
gedisciplineerd waren. Hun dirigent, Leo Torn, heeft bepaald eer van
zijn werk! Het enthousiaste en correcte optreden van het Hasselts
Fanfare ontlokte zangersvriend Haverkamp zelfs de opmerking: "Ik
zou er best eens even tussen willen met de grote trom". Alle muzikaliteit
van blazers, zangers, solisten en organist bereikte een climax in 'Pomp
en Circumstance', wellicht beter bekend als 'Neerland en Oranje'. Op
het programma stond weliswaar: "S.v.p. geen applaus!", doch na de
slotaceoorden van dit nummer legden velen dit verzoek naast zich neer
en ik meen: terecht!
Wat ons eigen aandeel in het programma betreft, moet mij van het hart,
dat ik de uitvoering van het nummer 'Groot is Uw trouw steeds'
opnieuw maar zeer matig vind - het wil mij voorkomen, dat dit nog wel
voor enige verbetering vatbaar is.Vermeld dient voorts nog te worden,
dat onze vriend Henk van Putten deze avond wel in zijn hemd stond ...
daarmee wil dan overigens slechts gezegd zijn, dat hij op zijn overhemd
op de orgelbank zat.
Uit de aard der zaak blijft de beoordeling van een zangavond een
subjectieve aangelegenheid. Persoonlijk heb ik deze avond de woorden
van met name het koraal van Psalm 56 'anders' gezongen en bezien. Ik,
althans, heb de hele avond genoten en naar ik hoop, velen met mij.

B.K.



Zaterdag 22 november
in de

Grote of Stephanuskerk
te Hasselt

KERKCONCERT

Medewerking:

Urker Visserskoor, o.l.v. Meindert Kramer
Soliste: Fenuny v. d. Weg
Organist: Henk van Putten
Hasselts Fanfare, o.l.v. Leo Torn

Na afloop plaatverkoop in het kerkkantoor.
S.v.p. geen applaus!



1. Classical Tune.
2. Opening door Ds. A Schaap
3. Koraal uit cantate nr. 147
4. For unto Us

5. Samenzang met Urker Visserskoor:

1. Gro-te God, wij loven U,
Heer, 0 sterk-ste al-Ier sterken.
Heel de we-reld buigt voor U
en be-won-dert U-we wer-ken,
Die Gij waart te al-len tijd
BlijftGij ook in eeuwig-heid

2. Al-les wat U prij-zen kan,
U, de eeuw-ge on-ge-zie-ne,
Looft Uw liefd' en zingt er-van
Al-Ie eng-len die U die-nen,
Roe-pen U nooit lo-vens moe
Hei-lig, hei-lig, hei-lig toe.

3. Heer, ont-ferm U, o-ver ons,
O-pen U-we Va-der ar-men,
Stort Uw ze-gen o-ver ons,
Neem ons op in Uw erbar-men
Eeu-wig blijft Uw, trouw be-staan
Laat ons niet ver-lor-en gaan.

6. UrkerVisserskoor

a. Psalm 56 + koperblazers
b. Komt tot U Heilqnd + Bariton
c. Komt komt tot mij
d. Psalm 79

7. Femmy van de Weg met Orgel

8. Ave Verum Corpus

Programma

Leo Tom 9. Laudate Dominum + Sopraan

J. S. Bach
G. F. Händel
bew. 1. Hempel

10. Pastorale

11. Orgelsoio Lobet Den Herm

12. Urker Visserskoor:

a. God eeuwig licht + Sopraan

b. Groot is Uw trouw + Sopraan
c. Klem vast aan de rots

13. Give Us Peace

14. Harre meine Seele

15. Pomp and Circumstance met Koor-Sopraan en Orgel

16. Sluiting Ds. A. Schaap

HParry

1. de Haan

Siefried Karg-Elert

H Rowe-Shelly
bew. S. Hoekstra
bew. K.1. Mulder
bew. M. W. Kramer

arr. Ted Huggens

E. Ruh

Edward Elgar
arr.Hv.Lijnschoten

17. Song of Liberation Jacob de Haan

18. Samenzang: de dag door Uwe gunst met Orgel en muziek

o.l.v.Meindert Kramer.

1. De dag, door U-we gunst ont-van-gen,
is weer voor-bij, de nacht genaakt;
en dank-baar klin-ken on-ze zan-gen
tot U, die't licht en 't duis-ter maakt

bew. M. W. Kramer
bew. M. W. Kramer
bew. M. W. Kramer
bew. K. 1. Mulder.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezonden en gesproken wordt

W. A Mozart
arr.A C.v.Leeuwen



.-, ...... -,.

Culturele Raad Oosterbroek
sectie MUZIEK

A D VEN T S CON eER T 198 6

In de Ned. Herv. Kerk te Noordbroek

door het

o!!CRESCENDj:.."'lIill!11
Met medewerking van:

La.my de Bruin
Br8JI Kr8ller
T. Snoeijer
Meindert W. Kramer

- sopraan
- bariton
- organist
- dirigent

AANVANG: 20.00 uur

Oosterbroek, 20 december 1986



1 Koor - Heer, ik kom tot U

2 Opening en gebed

3 Samenzang met koor
- "Grote God, wij loven U"

4 Koor - Klem vast aan de Rots u,
- Kom tot Uw Heiland

(met bariton)
- Komt, komt tot mij

5 Solozang Lammy de Bruin

6 Koor - God, eeuwig Licht
t'Zij vreugde mijn deel is
(met sopraan)

PROGR.AMMA

7 OrgelsoIo

8 Koor - Stille Nacht
- Nu zijt Wellecome
- Juda's Koning

K.J. Mulder - Vol van pracht

9 Solozang bariton Bram Kramer

10 Koor - Betlehem's Sterre
- Klokkenklank in kerstmistijd

(met bariton)
- Vol verwachting blijf ik uitzien

(met sopraan)
Harry R. Shelley
J. Zwanepol 11 Sluiting

12 Koor met samenzang
- "Ere zijn God" J. v.d. Waart

Wijzigingen voorbehouden
Alle nummers zijn gearrangeerd door de dirigent,
tenzij anders vermeld.

De Culturele Raad wenst U Prettige
Kerstdagen en een Gelukking Nieuwjaar



GROT! GOD. WIJ LOVO U

Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
alle englen, die U dienen,
'Heilig, heilig, heilig' toel

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vader armen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.



Voor zaterdag 20 december 1986 yerrneldde onze agenda een concert
in het Groninger Noordbroek. Met nadruk schrijf ik 'onze' agenda,
want zowel in die van Femmy van de Weg als in die van Henk van
Putten prijkten andere afspraken: beiden zaten 'op angere koe-weiden'
zou je dus kunnen zeggen. Zij werden respectievelijk vervangen door
mijn aller!... ik bedoel, eh... Mevrouw L. de Bruin - Van Veen en Thijs
Snoeijer. Ook het vertrek was anders geregeld: in plaats van de bekende
plaats bij de Bondsspaarbank werd in de circulaire gesproken over 'De
Ark'. Dat had als achtergrond de aldaar gehouden receptie van Jan van
de Berg en Janny van Slooten ter gelegenheid van hun huwelijk.
Gesteld moet worden, dat wij in de kerk te Noordbroek wat 'koeltjes'
werden ontvangen. Het monumentale Schnitger orgel (1695) wordt
daar namelijk een dermate warm hart toegedragen, dat de kerk slechts
is voorzien van 'voet-verwarming', bepaald ontoereikend om de kelk
op 'kamer-temperatuur' te brengen. Tijdens het in-zingen uitten de
Crescendo-zangers dan ook niet alleen muzikale klanken, doch even
eens witte dampen, die aan hun lippen schenen te zullen bevriezen.
Gelukkig viel dat mee - en eens een keer een concert zonder een 'rooie
zaddoek', waarmee de secretaris regelmatig over zijn 'kolIe' veegt heeft,
althans voor hem, ook zijn charme!

Nadat er in het 'leer-kerkje', een bijgebouw van de kerk, koffie was
geschonken verzorgde een redelijk bemand Crescendo een fijn advents
concert voor een bijzonder aandachtig publiek, dat de kerk schier tot de
laatste plaats had bezet. Als koor mochten wij onze toehoorders een
Boodschap brengen. Wij, op onze beurt, konden wat meenemen van
ons publiek. Ik doel dan in het bijzonder op die spastische jongen, die in
zijn rolstoel werd binnengereden. Nauwelijks bij machte zijn hoofd op
te heffen. En wat zong hij het hartstochtelijk mee: 'Grote God, wij loven

U' en '~lles wat U prijzen kan'. Het was om stil van te worden. Alsjedit
soort dingen mag Zien,zangersvrienden die deze avond schitterden door
afwezigheid, dan wordt het toch onvoorstelbaar, dat Crescendo concer
teert zonder dat je er bij bent???
Ik stel voorop, dat de.avond in de Nederlands Hervormde kerk in
Noordbroek alleszins het mee-beleven waard was... maar toch ... een
paar oneffenheidjes. Het voor het concert opgestelde programma viel
duidelijk in twee delen uiteen, met als scheiding de orgel-solo. Het
eerste gedeelte droeg een wat algemeen karakter (voor zover je daarvan
bij geestelijke liederen mag spreken) en het tweede gedeelte stond in het
teken van..h~t.Kerstf7est. Door onzerzijds in het programma aange
brachte wijzigmgen Vieldeze scheiding helaas weg. Het eerste gedeelte
werd afgesloten met het (ingelaste) 'Komt allen tezamen', waarbij mij
niet geheel duidelijk werd, welk arrangement er nu gezongen werd. Het
kan best misdruk zijn, maar in het derde couplet van 'Nu zijt welle
kome' lees ik: 's' Offerden ootmoedelijck' en iets verderop 't'Eeren van
da~ Kinde' - glashard hoor je zingen 'ootmoeDIGlijk' en 'KindJE'.
Vnenden, correct is anders! Hoe zegt de dirigent dat ook weer? 'Eerbied
voor de tekst'!!! Deze onzorgvuldigheden ten spijt viel ons aan het eind
van het co~cert een staande ovatie ten deel, van een publiek dat had
genoten. Dit applaus werd door Crescendo beantwoord met een toegift:
'Ziet, in blinde razernij' en dat nog wel a capella.
Voorwaar... een fijn concert!!!
BK



Geloofd zij de Here, de God van Israël ,
want Hij heeft omgezien naar zijn volk

en heeft het verlossing gebracht.

UIT LUCAS I

Voorganger: ds. G. Bos
Met medewerking van : Chr. Urker Visserskoor

'Crescendo'
Dirigent : Meindert Kramer
Solisten: Femmy v.d. Weg

Klaas Bakker
Organist : Henk van Putten

Lezingen en declamatie : Leden van de
, Hervormde Jeugdraad



Kerstnachtdienst

op 24 december 1986
om half elf in De Ark

Voorganger: ds. G. Bos
Met medewerking van : Chr. Urker Visserskoor

'Crescendo'
Dirigent : Meindert Kramer
Solisten: Femmy v.d. Weg

Klaas Bakker
Organist : Henk van Putten

Lez_ingenen declamatie : Leden van de
Hervormde Jeugdraad

SAMENZANG GEZANG 14 VERS 1,2 EN 3

Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer!
Nu zijt wellekome
van den hogen hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer!

Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jesus was geboren,
zij wisten 't niet!
"Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bethl'em is de stede,
daar is 't geschied voorwaar."
Ontferm U, Heer!

Wijzen uit het Oosten,
uit zo verren land,
zij zochten onzen Here
met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk
mirr', wierook ende goud
t' eren van dat kinde,
dat alle ding behoudt.
Ontferm U, Heer!

PREDIKING

Tekst: Geloofd zij de Here, de God van Israël, want
Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlos
sing gebracht.



KOOR

Vol verwachting blijfik uitzien
Klokkenklank in Kerstmistijd

GELOOFSBELIJDENIS

GEZANG 25 VERS 1 EN 3

Hoor, de eng'len zingen d' eer
van den nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld,
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt den hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van den nieuw geboren Heer!

Heil den Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug'len dalen neer
licht en leven altijd weer.
Lof U, die uw glorie deedt
schuilen in het aardekleed,
opdat wij van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van den nieuwgeboren Heer!

GEBED

SAMENZANG EN KOOR 'ERE ZIJ GOD'

ZEGEN

ORGELSPEL



Voor zaterdag 20 december 1986 yerrneldde onze agenda een concert
in het Groninger Noordbroek. Met nadruk schrijf ik 'onze' agenda,
want zowel in die van Femmy van de Weg als in die van Henk van
Putten prijkten andere afspraken: beiden zaten 'op angere koe-weiden'
zou je dus kunnen zeggen. Zij werden respectievelijk vervangen door
mijn aller!... ik bedoel, eh... Mevrouw L. de Bruin - Van Veen en Thijs
Snoeijer. Ook het vertrek was anders geregeld: in plaats van de bekende
plaats \:lijde Bondsspaarbank werd in de circulaire gesproken over 'De
Ark'. D:1thad als achtergrond de aldaar gehouden receptie van Jan van
de Berg en Janny van Slooten ter gelegenheid van hun huwelijk.
Gesteld moet worden, dat wij in de kerk te Noordbroek wat 'koeltjes'
werden ontvangen. Het monumentale Schnitger orgel (1695) wordt
daar namelijk een dermate warm hart toegedragen, dat de kerk slechts
is voorzien van 'voet-verwarming', bepaald ontoereikend om de kelk
op 'kamer-temperatuur' te brengen. Tijdens het in-zingen uitten de
Crescendo-zangers dan ook niet alleen muzikale klanken, doch even
eens witte dampen, die aan hun lippen schenen te zullen bevriezen.
Gelukkig viel dat mee - en eens een keer een concert zonder een 'rooie
zaddoek', waarmee de secretaris regelmatig over zijn 'kolIe' veegt heeft,
althans voor hem, ook zijn charme!

Nadat er in het 'leer-kerkje', een bijgebouw van de kerk, koffie was
geschonken verzorgde een redelijk bemand Crescendo een fijn advents
concert voor een bijzonder aandachtig publiek, dat de kerk schier tot de
laatste plaats had bezet. Als koor mochten wij onze toehoorders een
Boodschap brengen. Wij, op onze beurt, konden wat meenemen van
ons publiek. Ik doel dan in het bijzonder op die spastische jongen, die in
zijn rolstoel werd binnengereden. Nauwelijks bij machte zijn hoofd op
te heffen. En wat zong hij het hartstochtelijk mee: 'Grote God, wij loven

U' en 'Alles wat U prijzen kan'. Het was om stil van te worden. Alsjedit
soort dingen mag zien, zangersvrienden die deze avond schitterden door
afwezigheid, dan wordt het toch onvoorstelbaar, dat Crescendo concer
teert zonder dat je er bij bent???
Ik stel voorop, dat de avond in de Nederlands Hervormde kerk in
Noordbroek alleszins het mee-beleven waard was... maar toch ... een
paar oneffenheidjes. Het voor het concert opgestelde programma viel
duidelijk in twee delen uiteen, met als scheiding de orgel-solo. Het
e~.rsteged~.elte.droegeen wat algemeen karakter (voor zoverje daarvan
bij geestelijke hederen mag spreken) en het tweede gedeelte stond in het
teken van het Kerstfeest. Door onzerzijds in het programma aange
brachte wijzigingen viel d~ze scheiding helaas weg. Het eerste gedeelte
werd afgesloten met het (ingelaste) 'Komt allen tezamen', waarbij mij
niet geheel duidelijk werd, welk arrangement er nu gezongen werd. Het
kan best misdruk zijn, maar in het derde couplet van 'Nu zijt welle
kome' lees ik: 's' Offerden ootmoedelijek' en iets verderop 't'Eeren van
da~ Kinde' - glas~ard hoor je zingen 'ootmoeDIGlijk' en 'Kind.Ili'.
Vnenden, correct IS anders! Hoe zegt de dirigent dat ook weer? 'Eerbied
voor de tekst'!!! Deze onzorgvuldigheden ten spijt viel ons aan het eind
van het concert een staande ovatie ten deel, van een publiek dat had
genoten. Dit applaus werd door Crescendo beantwoord met een toegift:
'Ziet, in blinde razernij' en dat nog wel a capella.
Voorwaar. .. een fijn concert!!!
BK



ORGELSPEL

WELKOMSTWOORD

SAMENZANG GEZANG 8

Vrouwen:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Mannen:
De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlangen nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Vrouwen:
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van den dood,
naar 't scheen van God verlaten,
begroeten 't morgenrood.

Mannen:
De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

Allen:
Reeds daagt het in het oosten
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

STIL GEBED

VOTUM EN GROET



SAMENZANG PSALM 89 VERS 7 EN 8 zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal zijn naam nog loven.

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,
zijwand'len, Heer, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn

voort,
zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden!
uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen

in 't liiden.
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.

Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne
kracht

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon

dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeve:-:

TWEEDE LEZING: LUCAS 1VERS 13·17
- In de geest en de kracht van Elia -

KOOR

GEBED God eeuwig licht

EERSTE LEZING: LUCAS 1 VERS 5-1~
- Zacharias vreest -

DERDE LEZING: 1 KONINGEN 18VERS 30-39
- Het gehele volk zei: de Here, die is God. -

SAMEN7ANI, PSA[ M 42 VER;:;1.3 r 1 ~ SAMENZANG GEZANG 4 VERS 1 EN 5

't Hijgend hert, oer lacht ontkomer
schreeuwt niet sterker naar t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen?

Op, op, die 't rijk bewonen,
Uw Koning tegemoet,
wil Hem uw trouw betonen,
die grote wond'ren doet.
Schaart samen, Christenmacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen
met onbedwongen kracht.

o mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,

Juicht nu, trots al uw zorgen,
de Koning komt met macht:
ons, in zijn hart geborgen,



- -- -----------------~

'k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.

heeft Hij zo rijk bedacht.
Nu zullen angst noch pijn
den tijd, die komt, ooit schaden,
daar God, door zijn genade,
ons doet zijn kind'ren zijn.

VIERDE LEZING: HET GEDICHT ZACHARIAS
(Nel Benschop)

SAMENZANG GEZANG 1VERS 4 EN 5

Wat deed uit 's hemels zalen,
o Heer der heerlijkheên,
op aard' U nederdalen?
Uw grote liefd' alleen,
uw eindeloos erbarmen
met onzen groten nood,
dat als met reddend' armen
ons zegenend omsloot!

VIJFDE LEZING: LUCAS 1 VERS 68-75
- Lofzang van Zacharias -

KOOR

Stille Nacht
Juda's Koning
Vol van pracht

COLLECTE



Urker vissers zingen
in Bethelkerk

Actie Woord en Daad voor
ziekenhuis in Botswana

BARENDRECHT - Het Urker visserskoor 'Crescendo' gaf op zater
dag 14 februari een concert in de Bethelkerk in Barendrecht. Het koor
kwam belangeloos, op uitnodiging van de Stichting 'Woord en Daad'.
De opbrengst zal gebruikt worden voor de aanschaf van goederen voor
het 'Deborah Retief Memorial Hospita!' in Mochudi, Botswana. Het
concert begint om 19.30 uur.
In de pauze van het concert zal de Chr. Geref. arts Bram Tanis het een
en ander vertellen over het Deborah Retief Memorial Hospital in
Botswanan. Het hospitaal werd in 1932 opgericht in het kader van hpt
zendingswerk van de Zuidafrikaanse N.G.-kerk in Botswa .hans I~

het ziekenhuis eigendom van de uit dit zendingswerk ontstane 'Dutch
Reformed Church in Botswana'.
Bram Tanis werkt hier sinds februari 1983. In 1984 werd hij tot
medisch directeur van het ziekenhuis benoemd. Het ziekenhuis biedt
hulp in een gebied met circa 50.000 inwoners; van de arme bevolking
leven velen, mede door de al jaren aanhoudende droogte, aan de rand
van het bestaan. Voor het ziekenhuis is hulp van buitenaf dringend
gewenst. In de afgelopen jaren kon door middel van de zending van
hulpgoederen reeds enige verbetering aangebracht worden in de
gebrekkige uitrusting van het ziekenhuis en werd ook gezorgd voor
enig nieuw operatiekamerinstrumentarium en een tweetal couveuses.
Bram Tanis, medisch directeur van het hospitaal, vertelde over de
behoefte die er is aan allerlei ziekenhuismaterialen. Het comité van
Woord en Daad wil langs deze weg alle gevers van harte bedanken

•• voor hun bijdrage aan de actie, zo ook het Chr. Urker VisserskoorSticht. ng 'Crescendo'. Deze grote Bethelkerk zat tot de nok toe vol met publiek
reformatorischt. uit Barendrecht en omgeving.

hulpaktie
woord en daad

PROGRAMMA

t.b.v.

ZANGAVOND

zaterdag 14 februari 1987

in de Gereformeerde Beth&lkerk

te Barendrecht

Met medewerking van het
Chr. Urker Visserskoor

C R E S C END 0
O.l.v. Meindert Kramer
Femmy van de Weg
Klaas Bakker
Henk van Putten
Ds. J. Veenendaal
Dr. Bram Tanis

sopraan
bariton
orgel
opening-sluiting
appèlwoord

AANVANG:
Kerk open

19.30 uur
19.00 uur

prijs: f1. 7,50
kinderen tot 12 jaar f1. 5,00

DIT PROGRAMMA IS TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG



1 .KOOR: Heer, ik kom tot U

2.0PENING: Ds. J. Veenendaal
Samenzang met koor:

M.W.Kramer

behoefte die er is aan allerlei
Woord en Daad wil langs de,
voor hun bijdrage aan de act
'Crescendo'. Deze grote Bethel
uit Barendrecht en omgeving.

Men spreekt van U zeer heerlijke dir
0, schone stad van Isrels Opperheer
'k zie Rahab, ik zie Babel tot Ue eE
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

Grote God, wij loven U
Heer, 0 sterkte aller sterken
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert Uwe werken,
Die Gij waart te allentijd
Blijft Gij ook in eeuwigheid

Alles wat U prijzen kan
U, de eeuwge ongeziene,
Looft Uw Liefd' en zingt ervan
Alle eng'len die U dienen
Roepen U nooit lovens moe:
Heilig, heilig, heilig toe.

Heer ontferm U ovar ons
Open Uwe Vader armen,
stort Uw zegen over ons
Neem ons op in Uw erbarmen
Eeuwig blijft Uw trouw bestaaan
Laat ons niet verloren gaan.

3.KOOR: a) Psalm 119
b) Komt, komt tot mij
C)t'Zij vreugde mlJn

deel is (solo sopraan)

4. SOLOZANG: Klaas Bakker

5.KOOR: a) Hoe groot zijt Gij
b) God, eeuwig Licht

(met solo sopraan)
c) Psalm 25

6.APP~LWOORD: Bram Tanis
Samenzang:Psalm 87: 2, 3 en 4

De Flistijn de Tirier de Moren
Zijn binnen U 0, Godstad voortgebracht
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen:"Deez' en die is daar geboren".

God zal ze zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen de naam van Sions kind'ren dragen.

7.0RGELSOLO Henk van Putten

8. KOOR: a) Eens als de bazuinen klinken
M.W.Kramer

b) Kom tot Uw Heiland
(met baritonsolo) " "

c) Klem vast aan de Rots "

9. SOLOZANG: Femmy van de Weg

K.J.Mulder
M.W.KRAMER

10. KOOR: a) Tel Uw zegeningen M.W.Kramer
b) Zachtkens en teder

(met baritonsolo) K.J.Mulder
c) Psalm 56 M.W.KramerJ.Zwanepol

11. SLUITING: Ds. J. Veenendaal
Samenzang met koor: Psalm 134 K.J.Mulder

M.W.Kramer

H.R.Shelley
M.W.Kramer

Looft, looft nu aller heren HEER,
Gij, Zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt

Heft uwe handen naar omhoog
Slaat naar het Heiligdom uw oog
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren HEER.



Dat s'HEEREN zegen op u daal
Zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, Zijn naam

ter eer
Looft, looft dan aller heren HEER

12. KOOR met SOPRAAN en BARITON:

Vol verwachting blijf ik uitzien
M.W.Kramer

- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-

wilt u zo vriendelijk zijn uw programma mee
te nemen.



l



Het orgel, 1783.

Nadat ze waren voorzien van koffie betraden op zaterdag 1 mei
jongstleden een 80-tal Crescendo-zangers de zogeheten Oudshoornse
Kerk te Alpen aan de Rijn om medewerking te verlenen aan een
zangdienst, die georganiseerd was door de Alphense Zandiensten
Commissie en die mede in het teken stond van de bevrijding. Naast het
zingen van Crescendo was er dan ook de nodige samenzang. Een korte
overdenking werd uitgesproken door J. Goedhart, die er op wees, dat
de herkregen vrijheid consequenties heeft, niet alleen voor het
maatschappelijke leven, doch niet minder voor het geestelijke,want, zo
merkte hij op, "Wat... hebt je aan een vrij land, met mensen die
verloren gaan ...".
Crescendo werkte, eigenlijk zonder noemenswaardige bijzonderhe
den, het programma af, met solozang van Femmy en Klaas. Wel zou
opgemerkt kunnen worden, dat de afwijkende uitvoering van 'God,
Eeuwig Licht' het zelfvertrouwen van Crescendo niet bevorderde.
Daar onze vaste begeleider, Henk van Putten, andere verplichtingen
had, werd de orgelbank deze avond bezet door Sander van Marion en
op diens hoed past een pluim. Met grote virtuositeit begeleidde hij
koor-, solo- en samenzang. Slechts eenmaal speelde hij F, terwijl
Crescendo P zong, maar dat schrijven we toe aan de 'onwennigheid'.
Een bijzondere vermelding verdient zijn improvisatie over vaderlandse
liederen: schier onnavolgbaar.
Na het laatste door Crescendo gezongen nummer werd er dermate
geapplaudiseerd, dat daar wel een toegift op moest volgen en dat werd
'Ziet in blinde razernij'.
Weer een concert, dat weerkeert, voor zangers en toehoorders.

PROGRANMABLAD
voor de

KOOR-·EN SANENZANGAVOND

op zaterdag 2 mei

Sander.van Marion orgel

Medewerkenden:

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert W. Kramer

Femmy v.d. Weg

Klaas Bakker

sopraan

bariton

J. Goedhart overdenking
! I



Samenzang voor de dienst: Eenmaal als de stonde slaat,
uat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel -uit d'aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Hots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

1. Gezang 225, vers 1, 2 en 4.
o Heiland, trouwe Heer,
moogt onze tong U prijzen,
doch zij ook met de daad
U lo~ en eer gebracht!
Als uit het dorre har~
geen liefdedaden rijzen,
dan zijn de lied'ren dood,
de zangen zonder kracht.

~uwend op Uw gunst
zou ik, 0 Heer, betreden
de weg des heils en toch
miskennen Uw gebod?
Ootmoedig nijgp.nd bij
Uw goedertierenheden,
maar nimmer buigen voor
Uw heil'ge wet, 0 God?

Ik hoor de roep van 't leed,
der wereld bange vragen,
alom wijst God m'in an-
dre mensen broecl-e-rsaan.
Ziet wel een grootse taak:
wat wankel is te schragenç

en bouwen 's Heren Kerk.
Vat aan het werk, vat aanl

3. Joh. de Heer, lied 2139 vers 1 en 3.

Ut Scheepke onder Jezus' hoede
met de kruisvlag hoog in top,
neemt, als ark~ der verlossing,
allen, die in-nood zijn, ol>.

Hefr.: Al staat de zee ook hol en hoog~
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.

Arme zondaar, zie de kruisvlag
wapp'rend langs de oceaan:
weet, de Heer is in het scheepje9

kom! neem uw verlossing a"an.

Hefr.! Dies rijst een lied tot God omhoog9

Ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben IS Vaders Zoon aan boord
en 't ve~lig strand'voor oog.

2. Gezang 1749 vers 1, 2 en 4•
•

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaGw,
waar het bloed door U gestort9

mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het o~fer, dat ik breng,
niet de trànen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

4. Koor: Heer ik kom tot ;U.(gebedslied)

5. \-lelkom

! ft

6. Samenzang: Gezang' -14,9, vers 19 2 en 3.
Grote God, wij, l?-~en'U, " ::f r

Reer, 0 sterkste·.all~r stefken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werkEin~' ;.:',
Die Gij waart ten allèn tijd,
blijft Gij ook in eewigheidl

.• ~ J


