
5. Solozang: door de heer Teun Schenk.

6. Koor:
a. Psalm 1

bew. M.Kramer

g
l.
~
1

c . "Jezus, die mi~n ziel bemint" met solozang

, ,
Gi2, 0 Heiland, zijtmijn kracht. Volheid van. genade, Heer,
Gijmijn hoog verstrekt ~ 0 Heer. woont steeds in Uw priesterhart
Gijsterkt zwakken door Uw ~acht.Stort de stroom des levens neer
Gij geeft blinden d'ogen weer. in mijn ziel, neem weg mijn smart
Heilig, driemaal heilig, .Gij • ,Gijzijt 's levens Heilfontein .
Zie ontfermend op mij neer; Gij geeft zondaars zaligheid:
Niets dan zwakheid vindt G'in m~Was mijHeer! en houd mijrein,
schenk mijUw genad' ,oHeer. Nu en tot in eeuwigheid.

d , IiNader mijn God, tot UII H .J .v .00sten,

Nader mijnGod, b~ U,Unaderbt
Drukt ook het leed mijhier. Dreigt velerlei,
Toch zal, trots kruis en pijn,
Steeds dit mijn leuze zijn:
Nader mijnGod, bijU, U naderbij.

Ontbreekt op 't levenspad, vaak zonneschijn.
Rustplaats voor 't moede hart, een steen moet zijn.
Ik Ben hier een wijle toch,
~jn wens zijdan ook nog:
Nader mijn God ~ bijU, Zo zal het zijn.

Is ook mijn levenspad, moeilijk en stijl,
't Voert naar het doel mijheen, dient tot mijnheil.
Gods eng'len troosten mij:
"Wii staan u helpend bij"
Nader mijnGod, bijU. Dat brengt mijheil!

Is dan de nacht voorbij, schijnt weer de zon.
't Aanbiddend harte zegt: "Gods trouw verwon"
'k Bouw dan mijn Bethel, Heer!
~jn ziele juicht dan weer:
Nader mijn God, bijU, mijnLevenszon!

7. Orgel: Improvisatie door Jan Bonefaas organist van de
Grote kerk te Gorinchem.

bew. M.Kramer.
Jezus, 'die mijn ziel bemint,
's Levensstormen loeien Heer!
0, beveilig mij, uw kind,
leg mijaan Uw boezem neer.
Als de golven woedend slaan
tegen rotsen op en neer,
Laat mijaan Uw zij'dan staan
tot de storm voorbij is Heer.

Welzalig hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,
noch nederzit, waar zulken samenrotten,
die roekeloos met God en godsdienst spotten,
maar 's Heren wet blijmoedig dag en nacht
herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

De Heer toch slaat der mensen wegen ga,
en wendt alom het oog van zijn gena
op zulken, die, ,oprecht van rein en zeden,
met vaste gang het pad der deugd betreden.
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
maar 't heilloos spoor der bozen zal vergaan.

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
in vette grond geplant bijenen stroom,
die op zijn tijd met vruchten is beladen
en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.
Hij groeit zèlfs op in ramp en tegenspoed,
het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hijdoet.

b. "Ga mijniet voorbij, 0 Heiland"

Ga mij niet voorbij, 0 Heiland!
Ga mij niet voorbij:
wijl Gijand'ren zegent, Heiland!
Zegen nu ook mij.
Jezus, Heiland! wees mij nu nabij.
Wijl Gijand'ren zegent Heiland! Ga mij niet voorbij.

bewe. M.Kramer.

Voor uw troon geknield, 0 Heiland!
Bid ik in 't geloof;
Doe mij troost en uitkomst vinden,
Houd U niet als doof.

Op uw zoenbloed pleit ik, Heiland!
Voor des Vaders troon;
Daar wilt Gijmijn Mid'laar wezen,
Hoor mij, Gij, Gods zoon.

Gij zijtal m~n troost, 0 Heiland!
Ja, mijn troost geheel;
Op de aard' en in de hemel
Blijft Gij steeds mijn deel!

And're toevluciht kefrik geen;
Hulploos kom ik tot U vliên.
Laat, 0 laat mijniet alleen,
wil mij steeds Uw hul~e biên.
Als de zondelast mijdrukt,
zend mijUw verlossing neer.
Ben ik zwak en neergebukt,
schenk mijdan Uw kracht, 0 Heer

]



a.. Psalm 113 .

G~ 's Heren knechten, looft de Heer
Looft z~nen naam, verbreidt z~n eer,
de naam des Heren z~ geprezen!
ZQn roem z~ door 't heelal verbreid
van nu tot in all'eeuwigheid,
men loov' t'aanbidd'l~k Opperwezen!

Van waar de zon in ft oosten straalt
tot waar z'in westen nederdaalt
zt 's Heren name lof gegeven!
De Heer is boven 't heidendom;
z~n beerl~kheid, bekend alom,
is boven zon en maan verheven.

bew, M.Kramer.

Wie is geltk aan onze Heer,
aan God, die tot z~n eeuwig'eer
z~n troon gevest heeft in de hemel?
Die, daar h~ 't wereldrond gebiedt,
van z~ne hoge zetel ziet
op 't laag en nietig aards gewemel?

b. "Zie ons wachten aan de stromen" met solozang bew. M,Krame

Zie ons wachten aan de stromen,
aan de oever der rivier.
Straks zal onze Bootsman komen,
en w.ijvaren af van hier '.
Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d'eeuwigheid:
Jezus is de trouwe Bootsman
Die ons alt~d veilig leidt.

Door de kille, kille stromen,
gaan w.ijnaar het Godspaleis.
't Eng'lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis.

Reeds zien w.ijde gouden straten
van de hemelstad, zo schoon;
horen W~ dLontelb're schare
jub'lend juichend voor Gods troon.

Velen, die w.ijhier beminden,
zljn-ons reeds voorui t gegaan,
St~aks~ vereend met hen voor eeuwig,
Zullen w'ook voor Jezus staan.

c. HEen open Poortll
Ik zie een poort wljd open staan.

d , "Mannen broeders! ziet het teken"

W.H.Zwart.

Mannen broeders! Ziet het teken, wapprend in de ·lucht;
Uw versterking komt van Boven: We~st dan nietcbeducbt.
"Houdt steeds aan totdat Ik kornel" Roept U· Jezus na.
Zendt Hem 't antwoord naar de hemel: "Daar:genade; tia!"

Ziet een vrees'ltk leger nad'r~n; sat~n aan ~~t hoofd;
Houdt steeds aan, schoonhelden vallen: Kracht is ti beloofd.

Broeders! hoort de Godsbazuinen, klinkend in de lucht!
Jezus komt, Ht dr~ft de v~and sidd'rend op de vlucht.

Lang en hevig is nu 't str~den, d'ogen hemelwaarts!
Haast komt Jezus on~ verblljden: Moed gevat~ Voorwaarts!

e. "0 eeuwige Vader"

o eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die w~st den grond'loos oceaan
de Hem gestelde perken a~n.
o wil ver~6ren onz~ be&
voor hen, die ztn in nood op zee!

o Christus, wiens bestraffend woord
't gedruis der wat 'ren heeft gesmoord.
Die onder 't stormen rustig sli~p
en wandeld' over 't schuimend diep.
o wil verhoren onze be@
voor hen, die z~n in nood op zee!

bew. M.Kramer.

o Geest, die in de aanvang schiep
het licht in 's afgronds donker diep,
totda t der wat.'ren ruw geweld
door Uwerd paal en perk gesteld.
Ol wil verhoren onze be&
voor hen, die z.ijnin nood op zee!

Dr:\,~v1Jldigheidvan_.liefd "e n macht ,
bescherm de broed'ren in de nacht
voor klip en onweer, vuur en ramp;

-Red-z'uit der elementen kamp!
Zo.prtzen land en zee om str.ijd
Uw reddende barmhartigheid!
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9. Samenzang: Psalm 146 vers 1 en 8.
Prijs de Heer met bljjde galmen;
gij, mjjn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vr.lijk wijden aan zijn lof:
Ik Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!

't Is de Heer van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer,
prijs zijngrootheid, loof de Heer!

10. Dankgebed.

11. Koor: "Ode" Herman de W
U loven wij 0 God! Uw Naam zijlof en eer!
Want groot is Uw almacht en wonderbaar zijnUw wer
Wie zou U niet vrezen, Heer?
Gij, Koning der koningen?
Wie zou Uw naam niet verheerlijken?
Want Gijalleen zijtheiLd.g>
Wij danken U? Here God, almachtige Vader;
Uw Naam· zijde lof en eer! Door alles gebracht.
De aarde, het groot heelal, de zon en de sterren
de zee en al wat leeft, getuigt van Uw macht.
Wijkunnen slecht staam'len, wij vouwen de handen,
wijknielen aanbiddend 0 Heer, voor U neer.
Want groot is Uw almacht, maar groter Uw liefde
geschonken in Christus Uw Zoon onze Heer!
Halleluja! Amen!

-0-0-0-

BIJ DE UITGANG KOLLEKTE t.b.v. HET ORGELRESTAURATIEFO~
OUDE KERK.

3e Zomeravond-orgel bespeling in deze
kerk op woensdag 30 augustus a.s.
door FEIKE ASMA (Maassluis) •
Aanvang 8 uur n.m. Kerk open om half ach'



"CRESCENDO" CONCERTEERDE 'FE EDE.
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", di

rigent Meindert Kramer, verzorgde j.l. zater
dagavond 19 augustus 1967 een concert in de
Ned. Herv. Kerk aan de Maanderweg te Ede.

Zulks op uitnodiging van het comitè "Orgel
bespelingen" aldaar.

Genoemd koor mocht onder "overweldigen
de" belangstelling een alleszins geslaagde uit
voering verzorgen. De belangstelling hiervoor
was zo groot, dat het kerkgebouw (1200 zit
plaatsen) de aanwezigen niet kon bevatten,
zodat enkele honderden zich moesten getroos
ten met een staanplaats in de paden of de
preekstoel en in de diverse consistoriekamers,
terwijl velen teleurgesteld huiswaarts moesten
keren. Bij Ds. de Hertog, Ned. Herv. predikant
te Ede, berustte de leiding van deze avond. In
zijn slotwoord en dankgebed was genoemde
predikant zichtbaar ontroerd, en met hem, ve
Ie aanwezigen.

De heer Teun Schenk verleende solistische
medewerking, zowel in koorverband als indi
vidueel o.a. in de "Holly City", welke hij op
meesterlijke wijze zingend, declamerend, wist
te brengen.

Ook de heer Bonefaas, welke het orgel be
speelde, betoonde zich een meester in begelei
ding van koor en aanwezigen als in de soli.

Diverse verzoeken, ontvangen na afloop van
deze geweldige zangavond, moesten i.v.m.
het volgeboekt programma worden afgewezen.

Concert van
Urker Mannen
koor "Crescendo"
EDE - Een uitputlende Nlrulwe Kérk

- tot op de kansaltrappen zaten de be
langstellenden en zelfs de consistorieka
mer was bezet door toehoorders - heeft
zaterdagavon.d genoten van een concert
door het Urker Mannenkoor "Crescendo".

Een recensie senrttven over de muzika
le facetten van dit gebeuren zou ronduit
platvloers zijn. De kwallt elt van de zang
was zoalë men dat mocht verwachten:
Eeriijk, geïnspireerd, ronduit Mannen
werk. In de keuze van het repertoire
schuilt het geheim van dit succesvolle
koor, Of zoals ds Hartog het in tljn slot
woord zei: "Het waren de oude versjes",
l!it het rljkvoorziene arsenaal der gees-r

telljke gezangen, die bij de bezoekél's de
warmte der herkenning deed opgtoeten,
koos het koor uit de oude Zuiderzeevi8-
seraplaats die liederen, die geladen zijn
met stormen, vloeden. tot de lippen stij
gend water en bejrelrringen met de ver
dl'inJÜ~gsclood. HOOI' dit koor zingen "Na
der mun God tot U", en men is gewonnen
voor dit soort geestelijke romantiek. Et
is immers geen ontkomen aan. Deze ro
buuste visser-zangers zongen wezenlijk
met hart en ziel. Grotendeels op kouse
voeten. De solo-tenor in zijn roodge
streepte boezeroen, de rest In hun streng
zw~rte kielen .. En allemaal in hun wijde
l:tmtbroeken, die zJj met zwier droegen.

"Urkerland" 24 a~'67

Ter gelegenheid van het 1000 jarig bestaan van Elten (Duitsland) traden we op
ald~ar,zulks op uitnodiging van het gemeente bestuur Urk en Elten.
~riemaQl werd opgetreden (2 x in openlucht en na qfloop in de R.K.Kerk te Elt~n.

EINE FISCI-IERS
++++++++

In Elten,

Während des Pontifikalamtes war der Fi
scherchor aus Urk auf dem Marktplatz einge
troffen - dem Urker Gemeinderat hatte die
Gemeinde Elten bereits am Vormittag einen
Empfang bereitet - und verstand es, die EI
ten er zu begeistern. Auch später, als der Cho.r
vor der Vituskirche, var dem Bischof und spa
ter auch in der Stiftskirche sang, fand er
dankbare Zuhörer. Das Dankeswort an den
Chor lief der Bischof durch Pater Smits
sprechen, der den gemeinsamen Christusglau
ben von Kalvinisten und Katholiken in den
Vordergrund steIlte. Später überreichte der
Bürgermeister der Gemeinde Urk, K. Bossen
broek, dem Bischof für die Hocheltener Ge
meinde eine kalvinistische Bibel und ein
Schenkungsdokument. Mit der Gemeinde UIk
war vor einem Jahrtausend das Stift in Hoch
elten belehnt gewesen.

,EIN KALVINISTISCtiÉ BIBEL überreichte der Bürgermeister des Fischerdorfes Urk, K. Bos
senbroek, links, dem Diözesonbischof Dr. Höffner für die Stiftskirche Hochelten. Rechts im
Bild Pater Sträter, der Seelsorger ouf Hochelten. zweiter von links Pforrer Woltering.



Statenbijbel uit ~

Na. hartel),;k en gq,stvrij te zijn olltvangen en begroet,
traden we op • AlleT'eers top he t Mal'l\.tplein te El ten

Urk

Na afloop zong "Crescendo" voor de Elte
naren in Hoog-Elten voor de pastorie ver
zameld, onder aanwezigheid van de bisschop
van Münster.
Alles verliep naar wens. Met orgelbegelei

ding werd o.a. gezongen: "Gij 's Heren knech
ten looft den Heer" en "Hijgendhert der jacht
ontkomen".
Namens de bisschop sprak pater Smit, een

nederlander, zeer hartelijke woordenvan dank,
waarbij hij zijn trots uitsprak nederlander te
zijn. Zo was "Crescendo" op dit moment niet
alleen maar ambassadeur van Urk, maar van
heel ons vaderland.

Koor ia uitvoering op 't mam'ktplein
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Chr. Urker Vissers:.t,·
koor "Crescendo'"

GORINCHEM - Op uitnodiging van de Gorcumse Orgelkring
"DE PRESTANT" zal zaterdag een grote zangavond worden ge
geven in de Grote Kerk te Gorinchem, ter afslniting van de dit jaar
gegeven concertreeks. Dit kerkconcert zal worden gegeven dool' het
CHR. U'RKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. Meindert
Kramer, met solozang van Teun Schenk, tenor terwijl Jan BOllefaas
het orgel z}il,"espelen.

Het Chr. Urker Visserskoor"Crescen- richting ·bedroeg het ledental 23, dit is
do" werd 5 september 1953 opgericht inmiddelsgestegentot ruim 100.
onder de naam Chr. Jongemannenkoor Onder de bekwame leiding van Mein
"Crescendo" met als dirigent L. Kra- dert Kramer worden maandelijks over
mer, de vader van de tegenwoordigeal in het land concerten gegeven. Zelfs
dirigent Meindert Kramer. Bij de op- worden uitnodigingenontvangen uit Ca-

nada en de Ver. Staten. Aangezien 80
pct. van de leden uit vissers bestaat,
moeten dan ook 'nogal eens verzoeken
worden afgewezen. Het uit te voeren
programma vermeldt o.a. de volgende
werken:
AmbrosiaansLofgezang,E. Gebhardt;

Psalm 42, bew. Meindert Kramer;
Meester, hoe kunt Gij zo slapen, bew.
M. Kramer; Lof zij den Heer, F. Pijl-
man; Ga mij niet voorbij, 0 Heiland,
bew. M. Kramer; Jezus, die mijn ziel
bemint, bew. M. Kramer; Ik zie een
poort wijd openstaan, W. H. Zwart;
Mannen, broeders! Ziet het teken, F.
Pijlman; Samenzang Psalm 105 : 1 en
24,Psalm 146: 1en 8.
De baten van dit concert zijn

bestemd voor de instandhouding van
het monumentale orgel in de Grote
Kerk. In verband met de te verwachten
grote belangstelling zullen de kerkdeu
ren reeds om 6 uur geopendzijn. Voor-I
verkoop zal worden gehouden vrijdag
avond (van 7.30- 8,30uur) in het cate
chisatielokaal van de Grote Kerk (in
gang naast de toren), alsmede in de
Exoduskerk(Haarwijk).
Verder zullen gedurende de rest van

de week de geheledag kaarten verkrijg
baar zijn in het V.V.V.-bureau,
Gasthuisstraat 25, en bij de fa. E. den
Toom,Hoogstraat22.

"CRESCENDO" CONCERTEERDE.
Zaterdag 23 sept. 1967 verzorgde het Chr.

Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v.Meindert
Kramer een concert in de Grote Kerk te Go
rinchem.
Deze grote kerk (2000zitpI.) moest met 500

stoelen worden aangevuld, en nog was er geen
plaats genoeg.
Organiserend comité zag zich dan ook ge

noodzaakt, per radiobericht het publiek aan te,
raden niet naar Gorinchem te komen, gezienI

er geen plaats meer was.
Ondanks dit verzoek moest de politie en

brandweer des avonds voor het concert er aan,
te pas komen om de deuren van de kerk geslo-i
ten te krijgen en de paden te ontruimen.
De heer Bonefaas (begeleider Crescendo)

en organist aan deze kerk, jubileerde gelijk 25
jaar als kerkorganist. Ter gelegenheid hier
van reikte Crescendo hem een boekwerk inza
ke orgelbespeling" over, terwijl zijn vrouw
met bloemenwerd getooid.
Na aankomst en ontvangst te, Gorinchem,

werd "Crescendo" onthaald op een rijk ge
schakeerde broodmaaltijd.
Op eenvoudige doch waardige wijze mocht

"Crescendo" voor deze menigte van mensen
optreden. Van heinde en ver was men met
grote bussen gekomen, o.a. uit Rotterdam,
Werkendam en Sliedrecht, waaronder vele

O St enoud-Urkers.
o Solistische medewerking werd verleend

door de heer Teun Schenk. Na een kop koffie
te hebben gebruikt. aanvaardde men dankbaar
en voldaan de terugreis, terugziend op een al
leszins geslaagde avond.

Op zatd.23 sept.'67 i/d
Grote Kerk te Gorinchem

++T++

Gorcumse orgelkring ,lDEPRE STATfr,I
_0-0-0-0-0-0-0-

IéERKCONCERT in de CTROTEKERK te GORINCHEM
zaterdag 2J september 1967, aanvang 7 uur

te geven door het

URK8R VISSERSKOOR ilCRESCENDODCHR. k
1',1eindertKramer, m.m.v. Teun Schen ,o.l.v. 1

tenor en Jan Bonefaas, orgel
_0-0-0-0-0-0-0-

Koor~ Ambrosiaans Lofgezang-
Gebed

E. Gebhardt

. Psalm 105 vers 1 en 24.Samenzang., d d H r der heren
Looft looft verheug .e ee.
aanbi~t zijn naam ~~ wllt~Hem eren.
Doet zijne glorierlJke daan
alom de volkeren verstaan,
en spreekt met aandacht en ontzag
van zijne wond'ren dag aan dag
. t h ft God z~n volk bewezenDle guns c. ee

o~dat het altoos Hem zou vrezen,
zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op z~n wege~ gaa~.
Hen roem dan d'opperIi1aJ~ste~t
om zoveel gunst in eeuwlgheld.

5.
6.

KJor~
sa1m 42
o blijde dag,
'Heester, hoe

met solozang. ..;)
de);lZiet, in b11nde r-a zernu
) ilLof zij den He er'

Solozang door Teun Schenk

M.Kramer
idem
M.Kramer

bew.
;1

als 't Voord des Heren
kunt Gijzo slapen;' bew.

bew. H.Kramer
bew. F. Pijlman

Kl)or~
""ä)Psalm 1 ·1 dl;;
b ) ;:Gam~ niet vo.orb~, o He~ a~ .
c ) ;:Jezus, die mijn zlel be mfrrt

met solozang
a) ilNadermijn God, tot Uil

bew.
bew.
bew,

M.Kramer
M.Kramer
u.Kramer

H.J. v.

"Gorinchems-Nieuws"b1ad"
woens~.00 sept.'67

"Urker1and "28 sept.'67



7. Orgel: Improvi~ati8 Jan P;neiaas

8, Koor;
ar-psalm 11;
b) ilZie ons wa chten

met scLozeng
c) "Tk zie Gen no c.rt

bew, ]'.10Kl'amer

bev, T'j ~

w;jd Op8:1 staan"
\t.H,

z i et he: t cken
:3~ ':):"1:[ t n mac~l.t '

d~ ;;I!an:1en..oroeders r
e) ;;0 erll_w!gr ,!pdl'!T,

2 ''';-"' '-

~" Sawenz&ng. PSdlm 146 ~e~s L eD P.
--Prij""s--d"eHeer met blijde galmen

g~, mijn ziel, hebt rijke stOl~
Ik Zal} zo lang ik Ieef , mi jn IY'<; 1;:-:(, n
vrolijk wijden aan zijn lof:
Ik Zal, ~o lang ik ft licht geni~t.
Hem verhogen in mijn lied!' /

It Is de Heer van alle heren.
Sions God, geducht in macht.'
die voor eeuwig zal regeren'
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer,
prijs zijn grootheid, 100f de Heer!

• Dankgebed

Herman de 1._'olf
===============

n de 'uitgang zal een schaalcollecte worden gehóuder
arvan de opbrengst bestemd is voor de instandhóudin

van het orgel

===============

ze concerten staan onder auspici~n van de Kerkvoogd
der Hervormde Gemeente te Gorinchem.

- --'-----~._._, -- ... ---------_. __ "_..-=----.!

Van het CHR. URKER VISSERSKOOR ilCRESCENDOil0.1 ..
Meindert Kramer verschenen de volgende platen:

~alle eJ~.Q__~<?.ven_,yij;7

U alleen U loven wij; Wat God doet is welgedaan
Vaste rots van mijn behoud~ Meester, hoe kunt G
zo slap8n; 0 eeuwige Vader, sterk in macht; Als
~k Hom ffi82rkenne~ ZGnd Heer, Uw licht en waar
heLd ne r~er)Il'::wiL U mi nnen , mijne sterkte? Jezu
die mijn ziel bern.nt ; Werk? wan t de nacht zal ko
m~n; Boven de starren en 's HemelE boog; Mannen
broeders; ziet het tekEn
PHILIPS PL 12 718 18.50

STEREO PY 840 ;95

~Ik_~i e een._voOl'tvviJ~l?_~I?- staan"
Neem m~n leven, laat h~t, Heer; Het ruw' houten
kruis; Ik zie een poort wijd open staan; Hij die
rustig en stil; 'k Zal van de deugd der milde
goedheid zingen; Naar de hemel smacht m~n harte
Rus+ m;~. L.1J..tji, .:» r,.odis Koning; De Meest er is
wachtend op U; Neem de wereld, geef mij Jezus;
\lees stil tot God ~ Er komen stromen van zegen;
Kom tot Uw Heilan~
FONTANA stere 0 XPY 857 021 11.90

i/ Neem de w~!.e_l_d_,__g_~_~r_rn.J Jezus ;1

Neem de wereld, geef mijJezus; Er komen stromen
van zegen; Kom tot Uw Heiland; Wees stil tot God
PHILIPS NE 411 768 6.75

z.o.z.
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a
b

c1st mijn ziel, uw God is Koning;j
d zie een poort wijd Jpen staan; Hijdie rustig

stil; De Ï'Ieesteris wachtend op u; Rust mijn
eel, uw God is Koning

ILIPS NE 411 783 6.75
~',' S

eem mijn lev~laat È_et Heer;'
Zal van de deugd der milde goedheid zingen;

ar de Hemel smacht mijnharte; Neem mijnleven,
at het, Heer; Het ruw' houten kruis
ILIPS NE 411. 796 6.75

'ze platen zijn verkrijgbaar bijmuziekhandel

SOT·:IMER

afd. Langendijk 22, Gorinchem

tel 01830 - 3023

Zie

n d
ar v



voor kerk • EitenIn

"CRESCENDO" TRAD OP IN ELTEN
(DUITSLAND) .
J.i. zaterdag 2 september mocht het Chr.

Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v.Meindert
Kramer, vertegenwoordigd zijn bij de feeste
lijkheden van het 1000 jarig bestaan van EI
ten (Duitsland), zulks op uitnodiging van het
gemeentebestuur Urk.
Om 1 uur werd de reis met overbezette bus-

sen aanvaard. begunstigd door goed weer. I
Bij aankomst werd men door enkele leden

van gemeentebestuur en V.V.V.aldaar op al
lerhartelijkste wijze verwelkomt, na eerst te
hebben opgetreden op het marktplein voor het
gemeootehuis.

Als slot van deze middag trad men op in de
R.K. Kerk achter het altaar, alwaar op een

Bij de ontvangst werden welkomswoorden eenvoudige wijze het "geestelijk lied" mocht
gesproken in Hotel "Waanders" door de voor- klinken.
zitter van de V.V.V.,en werden diverse con- Officieel werd door een der organisatoren
sumjties aangeboden en gebruikt, alwaar bon- hier meege-Ieeld dat door Philips (Ned./duits
nen voor werden ontvangen ter waarde van land) zeer binnenkort een langspeelplaat zal
4 Mark (ongeveer f 4,-). worden uitgegeven, zodat "Crescendo"met het
Met de bussen ging het verder naar Hoog- "Elter Mannenkoor" op één plaat in de han

Elten, alwaar de wijding plaatsvond in de R.K. del wordt gebracht.
Kerk aldaar. ' Treffend was de hartelijkheid. zo ook de
Ook hier werden verschillende nummers ten \ ontvangst en verzorging, deze enkele uren dat

gehore gebracht, waarbij vertegenwoordigdde men te Elten mocht toeven. 's Avondswerd te
gemeentebesturen, de bisschop van Munster Beek een gezamenlijke broodmaaltijd ge
en vele andere kerkelijke hoogwaardigheids-l bruikt in Hotel "Het Heuveltje", waarna de
bekleders. • terugreis weer werd aanvaard, zodat men om

half elf weer op de plaats van inwoning arrt-
vearde.



GORINCHEM -- In een over-Ilkomt het compliment toe dit
volle kerkruimte - honderden eerste jaar van hun werk bekroond te
luisteraars moesten gen g zien met opre~_htewaardering en dank

oe en Ivoor de vele fiJneuren die ZIJde orgel
nemen met een staanplaats - liefhebber heeft bereid; de overgrote
vond zaterdag het slotconcert belangstellingvoor dit slotconcert mag
plaats van de orgel reeks, georga-\ voor hen een stimulans zijn dit werk
niseerd door de Gorcumse Orgel- ~oort te zet.tenmede 'ten b~te van ~e

. ". instandhoudingvan ons mooie orgel in
krmg "De Prestant. DIt concert de GroteKerk te Gorinchem.
werd verzorgd door het Chr. Urker J. v. d. D.
Visserskoor "Crescendo" o.l.v.
Meindert Kramer met mede-
werking van de tenor Teun Schenk
en de organist Jan Bonefaas. Ds.
L. Hoving, Ned. Herv. predikant
te Gorinchem, verzorgde de ope-
ning en sluiting.

Grote interesse
voor Urker koor

SLOTCONCERT IN OVERVOJ~I_JE
I(ERI(RUIMTE

GORKUM- Zelden zal men zich
voor kerkdeurenzo verdrongenhebben
als zaterdagavondbij de ingangvan de
Grote Kerk in Korkum.Voor het con
cert door het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" bleek zo'n overstelpende
belangstellingte bestaan, dat de orga
nisatoren er geen raad mee wisten en
genoodzaaktwaren enkele honderden
teleur te stellen.
Het kerkgebouw herbergde naar

schatting zo'n 1600tot 1700belangstel
lenden en dat was eigenlijkal veel te
veel.Demassa zat opeengepakt,terwijl
gangpaden etc. velen als staanplaats
dienden.
Voorjongen oudwas het concerteen

verrassing. Het concert was het sluit
stuk van een door de GorkumseOrgel
kring "De Prestant" georganiseerde
concertserie. Een opvallendverschijn
sel was reeds de toenemende belang
stellingvoororgelconcerten.Ds. L. Ho
ving, die na afloopstelde, dat met dit
bijzondereslotconcertde belangstelling
in de toekomstnog groter zal worden,
kondaarin dan ookwel eens gelijkkrij
gen.
Het Visserskooropendemet het Am

brosiaans LOfgezang,dat op uitnemen
de wijze wer dvertolkt. Toen reeds
stond het vast, dat dit koor over uit
stekendekrachten beschikt.Een mooie
partijbezettingen goedeverhoudingen,
kortomprachtigemannenzang.Hetver
dere programma bestond uit Psalmen
en Gezangen,waarvan de meesten in
eenbewerkingvan de dirigent.
Uitstekendwas ookhet solistischop

treden van de tenor TeusSchenk.Deze
44-jarigesoliist, beschiktover een zeer
fraaie stem en dwongaller bewonde- '
ring af. Ookde organist Jan Bonefaas
verdient een complimentvoor zijn uit
nemende begeleiding.

Het Visserskoor beschikt over goed
stemmenmateriaalen dat kwam in deo,
ze zo bijzonder geschikte ruimte duide
lijk tot uitdrukking. Met name in de
ingetogen vertolkingen kwam men tot
zuivere samenklank, maar in de forte
gedeelten viel er meermalen enige on
zuiverheden te constateren, De keuze
der liederen was te verwachten: vrij
zoetelijk, en vele z.g. opwekkingsliede
ren. De bewerkingen waren niet alle
van hoge kwaliteit. De wijze van Uit-I
voering echter, met name de overgave
waarmede werd gezongen,verdient on
ze waardering.Tochmoet mij een enke-I
Ie bedenking van het hart als men aan
een schilderij van oude meesters veren
deringen zou aanbrengen zou men dit
zeer euvel duiden; waarom laat men
het bij melodieën van oude meesters
dan wel toe? Zo kreeg Psalm 1 een
gewijzigd ritme mede, dat aan de zo
krachtige melodie geweld aandeed, Ik
dacht dat men ons kerkelijk cultuurmo
nument, waarop we terecht zo trots
zijn, geen geweld aan moes'tdoen door
vrije interpretaties en willekeurige rit
mischewijzigingen.
De tenor Teun Schenk bezit een volle

stemmet een heldereklank, De afwisse-l
ling van koor en tenor voldedenvolko
men terwijl ook zijn solo i'-'-' de keuze
was minder gelukkig - een goede ver
tolkingkreeg.
Jan Bonefaas improviseerde op de

melodieover: Wat Goddoet dat is wel
gedaan; het werd een partita-vorm die
ons de melodie in verscheidene ritmen
en melodischeomkeringen deed horen,
Helaas werd deze orgelvoordrachtdoor
velen gebruikt om even bij te praten
en dat was bepaaldhinderlijk.
Het geheel overdenkend moet mij

van het hart dat er meermalen gave
koorklank ten gehore werd gebracht
maar dat een wat frissere aanpak en
'p"ogramma-keuze mij wel gewenst

vrkomt. Aan de GorcumseOngelkring

Ned.Herv.Kerk te Gorinchem

Interiear Ned.Herv.Kerk te Gorinchem



PLAATOPNAME.
Zaterdag vertrok het Chr. Urker Vissers

koor "Crescendo" naar Kampen, waar de op
namen werden gemaakt voor een grammo
foonplaat die nog vóór de komendefeestdagen
in de handel zal komen. Eerder werd de eerste
kant van de plaat al opgenomen.

f onpla~t;opname Op
Tweede deel grammO 0

zatd.28 okt.'67 i/d Burgw~l=Kerk te KRmpen

"Urkerland tt 3 nov.' 67.

Zatd. 11 nov.'67 optreden in samenwerking met het Waddinxveens Mannenkoor i/d
Ned.Herv.Kel'k te Waddinxveen++-t+

WADDINXVEEN- Dank zij het
initiatief van het christelijk mannen
koor De Brug kon zaterdagavond een
zeer toegewijd publiek in de tot aan
de nok gevulde Nederlands hervorm
de kerk aan de brug genieten van de
vocale prestaties van het door heel
het land bekende christelijk Urker
Visserskoor 'Crescendo', waarvan
reeds vele platen zijn verschenen.
Ter opening werd gezongende Am

brosiaanse lofzang (met trompet) van
E. Gebhart. Organist was P. Bone
faas. DomineeJ. Snoey, gereformeerd
predikant, sprak een enthousiast ope
ningswoord waarin hij erop wees dat
de roem van dit koor reeds ver voor
uit is gegaan, getuige de geheel ge
vulde grote kerk. Hij hoopte dat het
een gezegende avond zou worden
waarin het publiek de waarde va~
het goed gezongen lied opnieuw er
,:aren.~on worden. Na de samenzang,
het dirigent M. Krammer zijn koor
een zeer gevarieerd programma uit
voeren van psalmen en populaire
kerkzang.

De koorleden, tachtig man, tra
den op in de Urker dracht met gou
den knopen aan de hals; ze maak
ten een stoere indruk. Trompettist
was A. Rijkaart en solozanger T.
Schenk. Deze was gekleed in een
roodgestreept jasje, zijn zang was
vaak van ontroerende schoonheid.
Een tenorzanger van formaat.

Veel geoefend
Over het algemeen kreeg ik de in

druk dat er veel wordt geoefend om
een samenstemmend geheel te krij
gen. Maar de inhoud van de liederen
kwam in de vertolking niet altij.j
even goed tot zijn recht. Naast opge
wekte geloofsuitingen kwamen tede
re ontboezemingen van verlangen
naar het Hemels Vaderland een
meer subtiele klank vragen. Het zal
mede aan de rauwe mannenstemmen
hebben gelegen, dat die tere onder
klank wel een te weinig aansprak.
Overigens werd in de solozang dit

euvel minder gevoeld.De laatste drie
programmapunten, samen met het
jonge mannenkoor De Brug, waren
zeer zuiver en massal van weergave
en bewezen dat De Brug veel goede
krachten bevat, die een beloft ein
houden voor de toekomst van de
koorzang in Waddinxveen.
Dominee T. van 't Veld, Neder

lands hervormd predikant, sprak een
~reffen.j dankwoord, waarin hij de
sotere Arker vissers' dankte voor
hun bereidheid naar Waddinxveen te
komen. Hij stelde vast dat het een
avond vol lof aan de Heer was ge
weest.

H. KLIJNSMA

++++

Urker • massaal
en

inssers
indrukwekkend •

overbezette brugkerk

PROGRAMMA
van het concert
te geven door het

Cbr. Urk~r fisserskoor ,Cresceodo«
met medewerking van het

Chr. Waddlnxv .. ns Mannenkoor "De Brug"

op zaterdag 11 november 1967
in de Ned. Herv. Kerk te Waddinxveen.

Aanvang 19.00 uur.



Aan dit concert
werken mee:

Chr. Urker Mannenkoor
"Crescendo"

(dirigent: M. Kramer)

•
Chr. Waddinxveens

Mannenkoor "De Brug"
(dirigent: S. v.d. Grient)

•
P. Bonefaas, orgel

•
A. Rijkaart, trompet

•
T. Schenk, tenor

•
Ds. J. Snoey

(Geref. pred') openingswoord

•
Ds. T. van 't Veld

(Herv. pred.) sluitingswoord

Een begeleidend schrijven bij dit programma
boekje - dat door de sympathieke medewerkin
van de Middenstand tot stand kon komen - ma
o.i. niet ontbreken.

Op de voorgrond treedt deze avond hoofdzakelijl
het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" en he
verheugd ons bijzonder dat dit koor aan onze uit
nodiging om in Waddinxveen te komen zingen
gehoor heeft willen geven. Maar achter dit alle'
moge de aanleiding tot dit concert niet uit het ooj
worden verloren: stimulering van de mannenkoor
zang in Waddinxveen.

Eind vorig jaar werd de mogelijkheid onderzoc
om in Waddinxveen een mannenkoor op te rich
ten - van de mening uitgaande dat in zo'n zang
minnende gemeente toch wel een behoorlijk aan
tal mannen hiervoor interesse zou hebben. Dez
vermoedens zijn tot onze vreugde bewaarheid ge
worden, want het resultaat was dat op 20 februar
van dit jaar gestart kon worden met zestien Ie
den. Nu, na acht maanden, zijn dit er reeds dertil
geworden. We zijn daar erg blij mee, maar 0
tot steeds betere resultaten te komen is dit aanta
leden eigenlijk nog te klein. We zijn er van over
tuigd dat er beslist meer mannen zijn die dl
mannenkoorzang ambiëren en wij roepen her
daarom toe: "Maak van uw maandag, mannen
dag - mannenkoordag" !

Restons nog U allen een genoeglijke, maar boven
al ook een gezegende avond toe te wensen. W
spreken de wens uit, dat als het Chr. Waddinx
veens mannenkoor volgend jaar met minstens vijl
tig leden zal zingen, U weer een dergelijke avon
zal kunnen aanbieden. Van onze kant zullen w
daartoe alles in het werk stellen.

Namens het bestuur:
J. G. VALK Jr., voorzitte



De zaak van vertrouwen:

J. DEN HAAG
Kerkweg 189 / Waddinxveen

telefoon 2077

OMEGA. T1SS0T

PONTIAC

Waar komt U voor?

voor het URKERMANNENKOOR?

Voor ...

levensmiddelen,
kip en wijn

moet u bij

VAN DER SLUYS
zijn! !

KROONKRUIDENIER

Dorpsstraat 104

Schildersbedrijf

VAN TILBURG
Dorpsstraat 84
telefoon 2293

ONDERHOUDS
SCHILDERWERI~
VERFHANDEL
BEHANGSELPAPIER
GLAS
SCHILDERS
GEREEDSCHAPPEN

Officieel dealer:
"TOKION" LAKKEN

DE BAS
Jan Dorrekenskade 69, tel. 2166
Kon. Wilhelminaplein 55, tel. 3436

Voor al uw

IJZERWAREN

en GEREEDSCHAPPEN,

VERFen BEHANG,

HOUT- BOARD

en andere plaatmaterialen.

Het is een verheugend feit te kunnen constateren
dat wij met de beoefening van de koorzang het diep
tepunt zijn gepasseerd en vol goede moed bezig zijn
weer iets op te bouwen. Vooral het aantal jonge
mensen dat wij momenteel in veel koren aantreffen
is een prettig verschijnsel. Waarmee de pessimisten
die beweren dat de koorzang dood is, afdoende ge
logenstraft worden.

Een concert als dat van hedenavond is er een
treffend bewijs van dat de mens graag zingt en, wal
misschien nog belangrijker is, graag samen zingt

Het weten dat wij, met inzet van onze hele persoon,
slechts gezamenlijk iets goeds en moois kunner
bereiken schept een verbondenheid die, met de mu
ziek als middelpunt, in staat is ons op te heffer
boven het leven van alledag.

Dat daarvoor studie nodig is, staat zonder meer vast
ook de meest geniale toonkunstenaars konden el
niet buiten. Op de wekelijkse repetitie-avonder
wordt dan ook hard gewerkt, waarbij het verheupen
de feit zich voordoet dat door inspanning een grotE
mate van ontspanning wordt bereikt.

Moge ik besluiten met de hoop uit te spreken da
deze avond, geheel in het teken van de rnannenzanç
staande, u het muzikaal genot zal verschaffen dat de
organisatoren zich voor ogen hebben gesteld en da
dit concert het eerste mag zijn in een reeks var
vele soortgelijke avonden.

S. VAN DERGRIENl
(dir. mannenkoor 'De Brug'



VOOR. OUPEJt5
MIT SMAAK. ..•
"AAA.~

""ttAAL'ZAAK.1

I1

DORPSSTR.37 TEL ZU7 WADDINXVEEN

Voor:

> RADIO

> TELEVISIE

> BANDRECORDERS

> WASMACHINES

> KOELKASTEN

> HUISHOUDELIJKEAPPARATENe.d.

Altijd speciale aanbiedingen

Vliegensvlugge Klantendienst

Programma
(Wijzigingen voorbehouden)

1. Koor:
AMBROSIAANS LOFGEZANG (met trompet) E. Gebhar

Heer God U loven wij
Heer U belijden wij.
Vader in Eeuwigheid zingt 't gans Heelal Uw Naam
Aarde en Hemel Heer, zingen Uw Naam ter eer
heel Uwe Schepping door
Eeuwig met 't Engelenkoor: Heilig! Heilig! Heilig!
is onze God de Heer Zebaoth.
Hemel en Aarde zijn van Uw Grootheid vol!
Hemel en Aarde zijn van Uw Grootheid vol!
Helleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen.
Helleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen.

2. OPENING
(gebed - samenzang: Psalm 68 : 10):

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
3. Koor: PSALM 113 (bew. dirigent)
Gij, 's Heeren knechten, looft den Heer,
looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer,
de naam des Heeren zij geprezen!
Zijn roem zij door 't heelal verbreid
van nu tot in all' eeuwigheid,
men loov't aanbidd'lijk Opperwezen!

Van waar de zon in 't oosten straalt
tot waar z' in 't westen nederdaalt
zij 's Heeren name lof gegeven
De Heer is boven 't heidendom;
Zijn heerlijkheid, bekend alom,
is boven zon en maan verheven.
Wie is gelijk aan onzen Heer,
aan God, die tot zijn eeuwig' eer
Zijn troon gevest heeft in den hemel?
Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt,
van Zijnen hogen zetel ziet
op 't laag en nietig aards gewemel?



,~HOGENDOORN"
een naam in

verf, glas en
behang

EN EEN BEGRIP VOOR
SERVICE EN KWALITEIT!

Bel 2520

Am. van Solmsstraat 31
Waddinxveen

Voor grafische ontwerpen,
programmaboekjes (ook
in stencil), reklameborden,
cliché tekeningen enz.
Kortom, bijna alles op
grafisch gebied.
Wat niet kan, zeg ik wel.
Bel daarom eens:

J. Wolters.
'141Meidoornstraat 43
Waddinxveen
telefoon 01828 - 3504

Voor kwaliteit
.en servtee

"Slagerij W~& S."
ZUIDKADE 21

WADDINXVEEN

Uw adres voor cadeau's is:

'tRookcentrum
Tafelgasaanstekers v.a. t 16.50

Tabakzakken en -potten
Sigarettenkokers en -dozen

Vele assortiment kisten sigaren
en luxe dozen sigaretten.

Loop vrijblijvend even binnen
en u kunt de hele collectie

bezichtigen.

D. SONNEVELD
KON.WILHELMINAPLEIN5
TELEFOON (01828) 3061

WADDINXVEEN

WAT GODDOETDAT IS WELGEDAAN(bew. dirigent)
Wat God doet dat is welgedaan!
Zijn wil is wijs en Heilig!
'k Mag aan Zijn hand blijmoedig gaan,
Ik ben gerust en veilig.
Hij is mijn God,
Die heel mijn lot houdt in Zijn liefde handen,
Zijn trouw mij wil verpanden.
Wat God doet, dàt is welgedaan!
Zijn Woord kan nimmer falen!
Hij leidt mij op de rechte baan
Zijn wijsheid zal 't bepalen!
En Zijn genä
Zal vroeg of spa
Mijn moeiten weder wenden
En kracht en troost mij zenden.
Wat God doet, dàt is welgedaan!
Hij is mijn licht en leven
Op dezen Rotssteen blijf ik staan,
Hoe ook mijn vlees moog' beven.
God! groot en goed,
Schraag dan mijn voet
Treed telkens mij ter zijde
En maak mij in U blijde!
GRIJP TOCHDE KANSEN(bew. dirigent)
Grijp toch de kansen door God U gegeven,
kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen!
Wat toch blijft over, 0 zeg van dit leven?
D'arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Niets is hier blijven, Niets is hier blijvend.
Alles hoe schoon 001< zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen,
Help hen, die vielen, breng troost in hun smart-
0, laat uw licht schijnen, blij als de morgen,
Wijs op de Heiland, die geeft voor 't hart.
Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't Wordt door HemZelve geschat naar zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder,
vruchten van 't zaad dat wij strooien op aard'.

JEZUS UWVRIENDENHEER(met solo) - bew. dirigent
Teeder wendt Jezus Zich tot u,
Jezus uw Vriend en Heer;
Vriendelijk fluisterend 0 zondaar;
zondig voortaan niet meer.



Opgelet!

Voor een goede schoen naar ....

van der ~e~
KANAALSTRAAT 4

WADDINXVEEN

TELEFOON 2289

Speciale aanbieding grammofoon
platen bij HAGOORT

THE BEST OF MANTOVANI

de beroemste opname van deze
muziekmagiër op 2 LP's in een
prachtige cassette t 17.50

"u ALLEEN U LOVENWIJ"

een langspeelplaat van het
Chr. Urker Visserskoor in stereo t 18,50

HAGOORT
GOUWESTRAAT20

BOSKOOP

Voor uw VERWARMING

grote sortering

gashaarden
enzovoort

Landelijk erkend installateur

L. VERHOEF
DORPSSTRAAT59
WADDINXVEEN
TELEFOON 2196

Kon. Wilhelminasingel 76
Waddinxveen
Telefoon 2808

maar 's Heren wet blijmoedig dag en nacht
herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.
De Heer toch slaat der mensen wegen ga,
en wendt alom het oog van zijr. gena
op zulken, die, oprecht en rein van zeden,
met vaste gang het pad der deugd betreden.
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
maar 't heilloos spoor der bozen zal vergaan.
Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
in vette grond geplant bij enen stroom,
die op zijn tijd met vruchten is beladen
en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed,
het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij doet.

WAARHEENPELGRIMS,WAARHEENGAAT GIJ (F. Pijlmar
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij,
't Oog omhoog en hand aan hand?
Wij gaan op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland.
Over bergen en door dalen,
Gaan wij naar de blijde zalen,
Gaan wij naar de blijde zalen;
Van Gods huis in 't Vaderland;
Gaanwij naar de blijde zalen,
Van Gods huis in 't Vaderland!

Storm en duisternis bedreigt u;
Zijt gij voor 't gevaar bestand?
Waarom zou ons harte vrezen,
Wand'lend aan des Heeren hand.
Jezus Zelf voor ons strijden,
Ons in storm en nach bevrijden;
Ons in storm en nacht bevrijden.
Voor Gods huis in 't Vaderland;
Ons in storm en nacht bevrijden;
Voor Gods huis in 't Vaderland.

0, KINDVAN GODWACHTMETGEDULD (met solo)

0, kind van God, wacht met geduld,
In 't donker van den nacht,
Leun in 't geloof op uwen Heer
en reken op Zijn kracht.
Jezus, mijn Heiland, Hij bidt voor mij,
Maakt mijn ziel vrij en blij;
Komen er stormen,
'k Vrees niet meer, want Jezus is nabijl
0, kind van God, uw dierb're Heer
Verdrijft de vrees uit 't hart;



VANAVOND
kunt u genieten van zang

ELKE DAG
van onze eerste kwaliteit

vlees en vleeswaren, bout enz.

Verder zijn wij - hoewel klein behuisd - ruim gesorteerd in allerlei

BLIKKEN - ZAKJES - PAKKEN en POTJES met velerlei inhoud.

Kom even langs. ! !

Slagerij/poulier P. CG V A N B E E,S T
ZUIDKADE 143/ WADDINXVEEN

Hij trekt u heel dicht aan zijn zij,
daar stilt de felste smart.
Refrein.

0, kind van God, wacht op uw Heer!
Zijn komst is zeer nabij!
Hij komt! het morgenlicht breekt door,
en dan zijt g' eeuwig vrij.
Refrein.

VOL VERWACHTING BLIJF IK UITZIEN

Vol verwachting blijf ik uitzien
Tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken
Weer komt met bazuin geschal.
Welk een vreugde zal het wezen
Als mijn oog Hemschouwen mag,
En mijn oor Zijn stem zal hooren
Op dien grooten blijde dag!
Welk een uitzicht, bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom,
.Maranatha:' blijf' ons wachtwoord.
Amen ja Heer, Jezus, kom!
AI de teek'nen onzer dagen -
Zeggen mij: de komst genaakt -
Van de Bruigom, die Zijn liefste _
Tot Zich roept en haar volmaakt.
0, hoe blijde zal ik wezen,
Op te trekken met die stoet,
Juichend, met ontelb're zaal'gen -
Onze Bruigom tegemoet!
0, soms voel 'k een sterk verlangen,
Heimwee in mijn hart ontstaan;
'k Vraagmij af dan, dierb're Heiland,
Zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren:
Hij verlangt nog meer dan wij,
Maranatha! blijve 't wachtwoord -
Voor een elk, maar ook voor mij,

6. ORGELIMPROVISATIE door Jan Bonefaas.

7. Koor: PSALM 42
, "

't Hijgend hert der jacht ontkomen, ..
schreeuwt niet sterker naar 't geno(1'
van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God..
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer:
God des levens, ach wanneer?

(bew. dirigent:

,.
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Van het CHR.URKERVISSERSKOOR"CRESCENDO" o.l.v. Meindert Kramer
verschenen de volgende grammofoonplaten:

• "U alleen U loven wij"
U alleen U loven wij; Wat God doet dat is welgedaan; Vaste Rots van mijn behoud;
Meester, hoe kunt Gij zo slapen; 0 eeuw'ge Vader, sterk in macht; Als ik Hem
maar kenne; Zend Heer, Uw licht en waarheid neder; Ik wil U minnen, mijne
sterkte; Jezus, die mijn ziel bemint; Werk, want de nacht zal komen; Boven de
starren en 's Hemels boog; Mannenbroeder, ziet het teken.
PHILlPS PL 12718 - STEREO PY 840395 f 18.50
• "Ik zie een poord wijd open staan"
Neem mijn leven, laat het, Heer; Het ruw' houten kruis; Ik zie een poort wijd open
staan; Hij die rustig en stil; 'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen; Naar
de Hemel smacht mijn harte; Rust mijn ziel, uw God is Koning; De Meester is
wachtend op U; Neem de wereld, geef mij Jezus; Wees stil tot God; Er komen
stromen van zegen; Kom tot Uw Heiland.
FONTANA stereo XPY 857021 .. f 11.90
" "Neem de wereld, geef mij Jezus"
Neem de wereld, geef mij Jezus; Er komen stromen van zegen; Kom tot Uw
Heiland; Wees stil tot God. PHILlPS NE 411768 " f 6.75
~ "Rust mijn ziel, uw God is Koning"
Ik zie een poort wijd open staan; Hij die rustig en stil; De Meester is wachtend op
u; Rust mijn ziel, uw God is Koning. PHILlPS NE 411783 .. f 6.75
• "Neem mijn leven, laat het Heer"
'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen; Naar de Hemel smacht mijn harte;
Neemmijn leven, laat het, Heer; Het ruw' houten kruis.
PHILlPS NE 411 796 f 6.75
• Met kerstmis moet u het Chr. Urker Visserskoor zeker beluister en en dat kan:
op de plaat 844020 PY, o.a. in het Stille nacht, heilige nacht; Ik kniel aan Uwe
kribbe neer; Hoe zal ik U ontvangen; Gloria in excelsis deo; Nu zijt wellecome;
Komt allen te zamen; Ere zij God; Kerstlied; Nu daagt het in het oosten; Er is een
Kindeke geboren op d' aard; Klokkenklank in Kerstmistijd en Er is een roos
ontsproten .. . . f 18,50

Zeer binnenkort wordl een langspeelplaat in de handel gebracht van het Chr.
Ur!(er Visserskoor en het Schevenings Vissersvrouwenkoor t.b.V. nagelaten be
trekkingen van in zee omgekomen vissers. Prijs f 9,50 (excl. verz. kosten), Een
Keurig verzorgde plaat met op de voorkant van de hoes een kleurige foto van
beide koren in klederdracht.
Een grote langspeelplaat met daarop koorzang van elk koor apart en ge
zamenlijk, samenzang vanuit de Westerkerk in Enkhuizen met trompet en
orgel, alwaar deze plaat tijdens een gegeven concert van beide koren is
opgenomen. Wanneer u deze plaat wilt aanschaffen, schrijf dan het num
mer van deze plaat (113045. L.) en uw naam en adres op en geef dit na
afloop af bij de uitgang van de kerk. De plaat wordt u dan vri,'blijvend
toegezonden, bevalt hij u niet, stuurt u hem dan op onze kosten retour.
AI deze grammofoonplaten kunt u bestellen bij de secretaris van het Christelijk
Waddinxveens Mannenkoor "De Brug", - N. DE ROOY, Brugweg 67,Waddinxveen.

Zal ik naad'ren voor uw oogen,
In uw huis Uw Naamverhogen.
o mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
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.
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 Hemverwacht.
En mijn hart, wat mij moog treffen
Tot den God mijn levens heffen.

DE MEESTERISWACHTENDOP U (met solo) - bew.dirigen
De Meester is wachtend op u, mijn vriend,
De Meester is wachtend op U;
0, Gij dwaaldet zo zeer, keer toch weer tot uw Heer,
Kom keer tot den Heiland nu!
Kom, Hoor de stem van uw Heiland,
Kom, Hoor de stem van uw Heiland,
Luister, luister,
Hij roept U en wacht reeds zo lang.
Hij roept door Zijn Heilige Geest ook u,
Zijn Geest roept uw hart tot Hem heen.
0, geef Hem nu dat hart.
En gedaan is uw smart.
0, richt naar de hemel uw schreên!
Refrein.
Soms roept Hij langs wegen van donk're nacht,
Langs wegen, door u niet verstaan.
AI drukt droefheid u neer,
Laat uw hart zeggen:
"Heer! 0 neem in genade mij aan!"
Refrein.

NADERMIJN GOD TOT U (bew. H. J. van Oosten)
Nader, mijn God, bij U, U nader bij,
Drukt ook het leed mij hier. Dreigt velerlei,
Toch zal, trots kruis en pijn, steeds dit mijn leuze zijn:
Nader, mijn God, bij U, U nader bij.
Ontbreekt op 't levenspad, vaak zonneschijn,
Rustplaats voor 't moede hoofd. Een steen moet zijn,



HET JUISTE ADRES

VOOR AL UW

is ....

VIS- EN PATAT-FRITES BEDRIJF

Kerkweg, Waddinxveen

Film en Foto
voor:

Sjaak

Noteboom
PASSAGE143
WADDINXVEEN
TELEFOON2477

'k Ben hier een wijle toch; Mijn wens zij dan ook nog:
Nader, mijn God, bij U, Zo zal het zijn.
Is ook mijn levenspad, moeilijk en steil,
't Voert naar het doel mij heen; Dient tot mijn heil.
Gods eng'len troosten mij: "Wij staan u helpend bij".
Nader, mijn God, bij U, Dat brengt mij heil!
0, EEUWIGE VADER(bew.dirigent)
0, eew'ge Vader, sterk in macht,
Wiens arm betoomt der baren kracht;
Die wijst den grondloos' oceaaan
De hem gestelde perken aan,
o wil verhooren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
o Christus, Wiens bestraffend woord
't gedruis der waat'ren heeft gesmoord,
Die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
Drievuldigheid van liefd' en macht,
bescherm de broed'ren in de nacht
voor klip en onweer, vuur en ramp,
red z' uit der elementen kamp!
Zo prijzen land en zee om strijd
Uw reddende barmhartigheid.

8. LOF ZIJ DEN HEER (F. Pijlman)

3"12% op een RENTEGIROREKENING
Direct beschikbaar op vertoon

4% - SPAARBOEKJE f 2.000,- per maand;
een maand opzegging voor hogere
bedragen
Minimum storting en -saldo f 10,-

4% _SPAARREKENING Direct beschikbaar f 2.000,-per maand
één maand opzegging voor hogere
bedragen
Minimum storting en -saldo f 10,-

4Y, % - SPAARDEPOSITO drie maanden opzegging
4 minimum storting en -saldo f 100,-

411% _SPAARDEPOSITO Zes.maanden ?pzegging
/2 Minimum storting en -saldo f 100,-

SOfa - SPAARDEPOSITO. Een jaar opzegging
Minimum storting en -saldo f 100,-

5"12% - SPAARDEPOSITO
Achttien maanden vast
Minimum storting en -saldo f 100,-

6% - SPAARDEPOSITO Twee jaren vast
Minimum storting en -saldo f 100,-

Neem uw
guldens
mee uit
sparen

Algemene Bank
Nederland

gezamenlijk optreden van Waddinxveens Mannenkoor

en Urker Visserskoor + trompet

Lof zij den Heer den almachtigen Koning der eere!
Dat aard' en hemel den lof Zijner glorie vermeere!
Meng in 't geklank,
Ziel, uw aanbiddende dank!
Zing al wat ademt den Heere!

Lof zij den Heer die de werelden dacht en zij waren!
Die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren!
Die met Zijn staf,
Heerst van uw wieg tot uw graf;
Pslamzing uw hart met de snaren!

Lof zij den Heer die uw bevende vrees zal beschamen!
Noem Hem uw Vader: de Kroon van Zijn heerlijke namen!
Dwars door den dood,
Neemt Hij u op in Zijn schoot;
Loof Hem in eeuwigheid, Amen!



AUTOMOBIELBEDRIJF

c. KOOL
Officieel NSU-DEALER

voor Gouda e.o.

Dorpsstraat 72
WADDINXVEEN

Telef. 01828- 2792

Misschien doe je dit of een volgend jaar
L.T.S.-examenvoor bankwerker.

Als dat zo is en je bent daarvoor ge
slaagd, wil je natuurlijk jezelf in het vak
gaan bekwamen. Weet je al van onze
bedrijfsopleiding voor het Bemetel
diploma plaat- en constructiewerker?

Zo nee kom dan na je examen eerst
eens bij ons kijken en inlichtingen
vragen.

Ook voor meisjes met MULO en type
diploma hebben wij regelmatig plaats
bij één van onze kantoorafdelingen.
Voordat je ergens anders solliciteert,
kom eerst eens bij ons langs om te
praten.

N.V. MULDER
BOSKOOP/ PARKLAAN4

- BROOD
- BANKET
- CHOCOLATERIE

Warme bakker ...
dus altijd vers! ! !
Grote sortering:
-GEBAK
-CHOCOLADE
(ook geschenkdozen)

Voor Waddinxveen een begrip
voor 100% service en kwaliteit!

H. & G. Huizer
Zuidkade 11, Waddinxveen, telef. 2354

Voor Textiel

en

Woninginrichting

11. M. de Wilde & Zo
Nesse 12 - Waddinxveen - tel. 2951

9. Sluiting (dankgebed en samenzang Psalm150 : 1 - 3)

Looft God, looft Zijn naam alom,
looft Hem in Zijn heiligdom,
looft des Heren grote macht
in den hemel zijner kracht;
looft Hemom Zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van zijn heerlijl~ koninkrijk
voor Zijn troon en hier beneden!

Looft God naar zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hemop het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
looft den Heer, elk moet Hemeren!
AI wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der heren!

10. ODE (Herman de Wolft)

gezamenlijk optreden van Waddinxveens Mannenkoor

en Urker Visserskoor + trompet

U lovenwij 0 God! Uw Naamzij lof en eer!
Want groot is Uw almacht en wonderbaar zijn uwe werken.
Wie zou U niet vrezen, Heer, Gij Koning der koningen?
Wie zou Uw naam niet verheerlijken?
Wie zou Uw naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen zijt heilig;
Heilig zijt Gij Heer!
U lovenwij, 0 God! Uw Naamzij lof en eer!
Want groot is Uw almacht en wonderbaar zijn uwe werken!
Wij danken U, Here God, almachtige Vader;
Uw Naamzij de lof en eer! Door alles gebracht.
De aarde, het groot heelal, de zon, en'de sterren,
de zeeën en al wat leeft, getuigt van Uw macht.
Wij kunnen slechts staam'len, wij vouwen de handen.
Wij knielen aanbiddend 0 Heer, voor U neer.
Want groot is Uw almacht,
maar groter Uw liefde geschonken in Christus
Uw Zoon onze Heer!
U loven wij 0 God, Uw Naamzij lof en eer!
Want groot is Uw almacht en wonderbaar zijn Uwe werken I
Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen.
Halleluja! Amen, Amen, Amen Amen, Amen!



Het best gesorteerde adres

voor al uw

GRAMMOFOONPLATEN

is en bi ijft ...

Bouter' s
MUZIEKHANDEL

Lange Tiendeweg 11,Gouda
telefoon 01820 - 4121

platenbonnen I grammofoons
muziekinstrumenten

recepties en bruiloftsdiners

Café-restaurant

,ROVAL'
KON. WILHELMINAPLEIN 13-14

voor:

Fa W. de Wit & zonen
voor een leventje als fluweel,
met al die electrische zaken
die het leven veraangenamen!

de Wit
geeft 100% plezier in uw aankoop van ....

radio's, televisie, platenspelers,
verlichting, koelkasten, wasautomaten,
centrifuge's, gashaarden,
slaapkamerverwarming met volledige
nazorg en royale keuze.

ZUIDKADE 115-116 1 WADDINXVEEN I TELEFOON (01828) 2479 en 2123
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"CRESCENDO" trad op te \Vaddingxveen.
Op uitnodiging van het pas-opgerichte Wad

dinxveense Mannenkoor. trad j.l, zaterdag 11
november 1967 het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo", dirigent Meindert Kramer op in
de Ned. Herv. Kerk te Waddinxveen.
Voor dit optreden bestond grote belangstel

ling, zodat dit kerkgebouw (ondanks het vroe
ge uur van aanvang) in alle hoeken tot de
laatste plaats bezet was.
De opening van deze avond geschiedde door

ds. Snoey, Geref. Pred., terwijl ds. van 't
Veld, Herv. Pred., deze alleszins mooie zang
avond besloot.
Aan het slot van de avond werden gezamen

lijk door beide koren enkele nummers uitge
voerd, met de medewerking van de trompet
tist Ary Rijkaart.
Zeer gastvrij is men deze avond te Wad

dinxveen onthaald en werd bij aankomst
brood en koffie aangeboden.
Aan deze avond werd verder medewerking

verleend door de heer Bonefaas als organist en
de heer Schenk als solist. Zij .nog vermeld dat
deze avond werd bijgewoond door Burgemees
ter en wethouders van Waddinxveen, welke na
afloop bestuur en dirigent hun complimenten
namens het gemeentebestuur betuigden.
Voor de vele verzoeken tot het geven van

concerten, o.a. te Gouda, Sliedrecht, Schiedam
en Rotterdam, moest men bedanken, gezien
het reeds overladen programma voor 1968.

Urker mannenkoor
Waddinxveenzong •In

* In de Ned. Herv. Brugkerk in Waddinxveen gaf het Urker Man
nenkoor in samenwerking met het mannenlGoor "De Brug", dat voor
de eerste maal optrad, zaterdagavond een co teert,

Het uit tachtig leden bestaande Urker Mannenkoor "Crescendo"
trok de grootste belangstelling: de kerk was geheel gevuld. O.m. wa
ren aanwezig de burgemeester van Waddinxveen, de heer C. A. van I
der Hooft en diens echtgenote, wethouder P. Lipt en echtgenote, als- I
mede talrijke afgevaardigden van zangverenigingen uit de naburige
gemeenten en diverse kerkbesturen.

Het programma bevatte geestelijke liederen met medewerking van
Jan tsonetcos aan het orgel, de trompettist A. Rijkaart en de tenor
T. Schenk. Een groot deel van de gezongen liederen was bewerkt door
de dirigent van het koor, de heer M. Kramer. Grote indruk maakte
o.a. het lied "Grijp toch de kansen". waarbij de tenor de solo zong,
met op de acliterçrotui het mee-neuriënde koor. Koor en tenor wissel
den elkaar at in het lied ,,0, kind van God wacht met geduld". Een
imposant besluit vormde de "Ode" van Herman de Wolft en het bede
lied voor degenen die op zee in nood verkeren, getiteld ,,0, eeuwige
vader".

Het was een ontroerende koorauotui, die de aanwezigen diep ge
n'epen heeft.

nov. '67

!Urker I{Oor zong
in Waddinxveen
WADDINXVEEN - Het Urker Vis-:

:ser mannenkoor heeft zaterdagavond m
Ide Nederlands Hervormde Brugkerk in
samenwerking met het mannenkoor De
Brug een concert gegeven.
De opzet van deze avond was een

stimulering van de koormuziek, terwijl
het tevens de eerste presentatie van
het mannenkoor De Brug was.
De kerk was geheel gevuld. In de

paden moesten zelfs stoelen worden
aangedragen toen het uit tachtig leden
bestaande Urker koor Crescendo in kle
derdracht de kerk in kwam. Van de
burgerlijke overheid waren aanweziz
burgemeester C. A. van der Hooft e;
zijn echtgenote, wethouder P. Lips en
zijn echtgenote, een groot aantal ai-
Igevaardigden van zangverenigingen ui
naburige gemeenten en kerkbesturen.
Het programma bestond uit geeste

lijke liederen. Jan Bonefaas bespeelde
het orgel, A. Rijkaart trompet en T.
Schenk tenor.
De kracht van het Urker koor moet

gevonden worden in de blijde liederen
die met zoveel overgave en blijdschap
worden gezongen. Het grootste deel
van de gezongen liederen waren be-

Iwerkt door de dirigent van het koor, de
heer M. Kramer.
Bijzonder mooi was het lied Grijp

toch de kansen waarbij de tenor
Schenk het lied zong en het gehele

I
koor op de achtergrond neuriede. Ook
het lied 0, kind van God wacht met
geduld werd goed gezongen waarbij het
koor en de tenor elkaar afwisselden. De
'Iaatste twee liederen Lof zij den Heer
en Ode van Herman de Wolff zongen
de beide koren tezamen, Machtig was

I
het laatste lied: Ode, en het bedelied
voor hen die op zee in nood zijn, geti
teld: 0, eeuwige vader.

"Waèlul.ü:hv l::!~ns=Weekb
nov. '67

l!t:rl{erl~nd" 16 nov



Thans op grote LANGSPEELPLAAT te be
luisteren:
SCHEVENINGS VISSERS
VROUWF,NKOOR
en
CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"
met samenzang uit de Westerkerk te Enkhui
zen.
Solozang TEUN SCHENK
Geheel ten bate van "Nagelaten betrekldngen
omgekomen vissers". Prijs f 9,50.

"VISSERSKOREN ZINGEN"

VERKRIJGBAARBIJ:
J.Mars, Drogist
Alb. Koffeman
Melkhandel Hofstee
Verzendadres: Mo/ensfraaf 4, fel. 387

Urkerland 1 dec.'67

UITGIFTE GRAMMOFOONPLAAT.
Zoals ook al in de advertentie in het St. Ni

colaasnummer van ons blad te lezen was. is
door het Chr. Urker Visserskoor "CRESCEN
DO" in samenwerking met het Scheveninger
Vissersvrouwenkooreen grammofoonplaat uit
gegeven,waarvan de verkoopniet plaats vindt
door een platenmaatschappij, maar door het
koor. De uitgifte geschiedt niet uit winstbejag,
maar uit het oogpunt de helpendehand te bie,
den waar dit nodig is. Op de plaat wordt dit
alsvolgt omschreven: "de opbrengst wordt in
zijn geheel aangewend ten behoevevan de lij
dende mensheid". Gezien dit doel zouden wij
willen zeggen: ,.Koop, luister en steun". De
keus van de liederenis eenassorti: samenzang,
koorzang en zang van beide koren wisselen el
kaar af. Ook Teun Schenk verleende zijn me
dewerking. De opnamen werden gemaakt in
de Westerkerk te Enkhuizen, tijdens een con
cert dat afgelopen zomer daar is gegeven.
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Van Urk naar Stu0.garn

Vlak voordat de gereformeerde sy
node op de eerste dag van de afge
lopen zomer ging praten over het
voorstel, de nieuwe interkerkelijke
psalmberijming voor kerkelijk gebruik
te aanvaarden, kwam er een telegram
binnen van een broeder uit het zuiden
des lands. Hij vroeg de hoogeerwaar
de broeders dringend, het nieuwe
psalmboek toch niet te aanvaarden.
Hij had net voor de televisie psalm
gezang uit Urk gezien en gehoord
en als je dàt zingen had meegemaakt,
verging je alle lust in een nieuwe
berijming. - Ik geef met eigen woor
den weer, maar zó was de strekking
van de getelegrafeerde waarschuwing:
ga tot Urk en wordt wijs, dat wil zeg
gen: hou het bij de oude, vertrouwde
berijming van 1773.
Men kan weten dat het telegram niet
geholpen heeft. Intussen hoeft dit niet
de consekwentie te hebben, dat we
de oren afkerig van Urk afwenden.
Integendeel, de eerste kerstplaat
waarop ik attendeer, laat gezang uit
Urk horen. Niet van psalmen-op-hele
noten (waar ik overigens niets op te-

gen heb, mits men maar in de gaten
houdt dat langzaam zingen geen
graadmeter is van rechtzinnigheid,
maar in deze tijd van omzien-zonder
wrok de aantrekkelijkheid heeft van
iets van vroeger): ik herhaal, geen
psalmen-op-hele-noten, maar bekende
en geliefde kerstliederen, met veel
muzikaal gevoel voorgedragen door
het visserskoor "Crescendo", dat ge
dirigeerd wordt door Meindert Kra
mer.
In Urk wordt veel en graag gezongen.
Terwijl bijna overal de mannenkoren
een noodlijdend bestaan voeren en
gemengde koren wanhopig de straat
op moeten om meer bassen en teno
ren te krijgen, kan men zich in Urk
de weelde van meer dan één mannen
koor veroorloven. "Crescendo" is

voor deze plaat naar de Kamper Burg
walkerk gereisd, waar Jan Bonefaas
(uit Gorkum) aan het orgel zat en
waar de tenor Teun Schenk aange
treden stond voor enkele solopartijen.
Een sympathieke plaat, waarop de
zang- en speellieden vertrouwde we
gen gaan.

In gen.emd rgaan werden een

7 tal grammofoonplaten bespr

ken,alwaar de in 1966 uitgegeven

Kerstplaat als eerste werd gen.emd

+++++

Maandblad Geref.Vreuwenver.

nov. '67

I

URK, november 1967.

Waarde Zangersvriend,

Mede namens onze dirigent, de heer M.Kra
mer, nodigen wij u en uw vrouw lof verloofde vriendelijk
uit onze dia- tevens gespreksavond bij te wonen.

Dia's zullen o. a. vertoond worden van de va
kantiereis naar Griekenland.

In de pauze zal koffie en koek worden gepre
senteerd. Wegens de beperkte plaatsruimte zullen deze
avonden worden gegeven:
a. voor Ie tenoren en Ie bassen zaterdag 25 november

in het Hervormd Centrum;
b. voor 2de tenoren en 2e bassen zaterdag 9 december

in het Hervormd Centrum.
Aanvang beide avonden: 8.15 uur.

25 nov.en 9 dec.'67 w~rden Dia en

ge~prek~avondengeorganiseerd,welke

op gezellige wijze plaatsvonden.

Echter onder matige belangstelling.

++++++

Wij verwachten u allen '"

Namens het bestuur,

de secretaris,



Urker Visserskoor J( k \
. t in Oude erztng VEENENDAAL - Op zaterdag 16 december zal om 8 uur in de Oude I

Kerk op de Markt te Veenendaal het Urker visserskoor "Crescendo" optreden
o.l.v. Meindert Kramer. Het koor zal een programma verzorgen, dat geheel
op het Kerstfeest gericht is. Het Urker koor is opgericht in september 1953en
komt met circa honderd leden naar Veenendaal. De zangers geven maandelijks
concerten. Uitnodigingen ontvangt men zelfs uit Canada en de Verenigde Sta
ten. Er wordt opgetreden in klederdracht. Organist op deze avond is Jan Bo-op onder overweldigende belang

Stelling .1.n de lJed H
Veenendan • erv .':'erk te

1.Zodat
s taanplaa t Velen me t e

S genoegen en
moesten

nemen.

netaas.
De Iû-minuten-meditatie wordt verzorgd door ds. A. Vroegindewey, die als

onderwerp gekozen heeft "Blijde boodschap". De avond gaat uit van de Her
vormde Jeugdraad en wordt geleid door dr. C. Graafland. De toegang tot deze
avond is geheel vrij.

Cl1l1'stelijkUrker Visserskoor "CRESCENDO"

Dirigent: Meindert Kramer

Organist: Jan Bonefaas

Solist: Teun Schenk

Meditatie: Ds A. Vroegindeweij

KERSTDIENST

op zaterdag 16 december 1967
in de Ned. Herv _ Kerk (Markt)

Aanvang Is avonds 8 uur

Kerk open om half acht.

Medewerkenden:

TOEGANG VRIJ

"Rijnpost en De Vallei"
dec. '67

"CRESCENDO" TRAD OP
TE VEENENDAAL.
J.l. zaterdag 16 december 1967 trad het

Ch~.Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent
Memdert Kramer op in de Ned. Herv. Kerk
te Veenendaal.
Men mocht hier een alleszins geslaagde

"Kerstzangavond" verzorgen, onder overwel
digende belangstelling.
De belangstelling was zo groot, dat alle

paden van de kerk bezet waren met mensen,
welke plm. 1% uur genoegen namen, op el
kaar gepakt te moeten staan.
Ds Vroegindeweij verzorgde de meditatie

en sprak gloedvol over: "De blijde boodschap
van Kerstfeest".
De heer Schenk trad op als solist, zowel in

dividueel als in koorverband, terwijl de heer
Bonefaas het orgel bespeelde.
Op de terugweg ondervond men nog last

van de gladheid op de weg, zodat men wat
later op de plaats onzer inwoning arriveerde
als aanvankelijk was gepland.

Uitgaande van de Hervormde Jeugdraad, Veenendaal

"Urkerland "22 dec.' 67



(OOL
~-:'o!ntallen tezamen

JPEt~ING
;:)cJ.~.ciftlezing: Lucas 1 : 26 - 38
Geb<::d

"AM':::NZANG

..3iJz.ijt Lijn God, U zal ik loven,
verhoger: Uwe majesteit,
r..ijn Goc niets gaat Uv, roem te boven;
U prij z ' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder' s Heer en goedheid loven;
want goed is d' Oppermaje steit ,
Zijn ,:joedhcid gaat het al te boven;
::'ijn goedheid duurt in eeuwigheid.

(OOP.:
Psal.n ·12
Hoc zal ik U ontvangen
Nu daagt het in het 'Oosten
Nu zijt welleeome

OLIST
Cprreder; van de solist Teun Schenk

xoor..
Eng'Len kwamen eenmaal melden
Kerstlied (met solo)
Het is geboren 't Goddelijk Kind

A~~ENZAhG

Lol zij ce God van Israel,
den Heer die aan zijn erfvolk dacht
en door zijn liefderijk bestel
verlossing heeft teweeg gebracht;

PROGRAMlVIA

bew . dirigent een hoorn des heils heeft opgerecht;
't geen Davids huis was toegezegd,
dat wil Hij ons nu schenken;
gelijk Gods trouw van 's aardrijks ochtendstond
door der profeten wijzen mond,
zich hiertoe aan der vaderen verbond.

Dr C. Graafland

Psalm 118 14 ONDERWERP
"Blijde Boodschap" door Ds A. Vroegindeweij

SAMENZANG Lofzang van Zacharias

Voor elk die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez ' zon een helder licht
Dat hem in schauw des doods bestraalt.
Op 'r vrede pad zijn voeten richt.

KOOR

bew . dirigent
Heft aan, heft aan
Klokkenklank in Kerstmistijd (met solo)
Stille nacht, heilige nacht

" ft

,,(
Tl

Ct
M
te

Peter Sohren
bew , dirigent

Tl I'

"l
di

ft SAMENZANG Lofzang van Simeon
er

J. v. d. Waart
P. van Woensel
bew. dirigent

Een Licht, zo groot zo schoon
gedaald van 's hemels troon
straalt volk bij volk in d' ogen
tenvijl 't blind gezicht
van 't heidendom verlicht
en Is rel zal verhogen

KOOR

Lofzang van Zacharias
Gloria in excelsis Deo
Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo)
Psalm 113

SLUITING

V1

di
B

v:
la
al

bew. dirigent

Dr C. Graafland



JAARVERGADERING "CRESCENDO".Za~rdag 30 december 1967 h~W het Chr.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
trrker Visserskoor "Crescendo", dirigent Mein-
derd Kramer, haar jaarvergadering in gebouw
"Irene".
Na het huishoudelijke programma van jaar,

overzichten, werd deze avond verder afgewis
seld met declamatie en samenspel.
Uit de diverse overzichten -bleek ons dat

"Crescendo" in het afgelopen jaar tien keer in
diverse plaatsen van ons land was opgetre
den, en een keer in eigen plaats. Zulks steeds
onder overweldigende belangstelling, zodat op
twee plaatsen, 'West Terschelling en Scheve
ningen, twee keer op één avond moest wor-
den opgetreden.
Niet minder dan 57 verzoeken moesten we

gens volgeboekt programma worden af'gewe,
zen.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werd

C. Bakker herkozen. terwijl H. Korf en G.
Pasterkamp als nieuwe bestuursleden werden
gekozen.
Behalve de genodigden van diverse koren,

merkten we ook ónder de aanwezigen op, de
heer en mevrouw Bonefaas uit Gorinchem,
welke het koor bij haar optreden op het orgel
begeleidt.
"Crescendo" mag terugzien op een alles

zins geslaagde avond, welke een smaak- en
sfeervol verloop mocht hebben. Gezien de
meeste leden vissers zijn, en zodoende alleen
de weekeinden thuis zijn, werd besloten in het
vervolg zes keer per jaar elders in het land op
te treden.
Verder hoopt men dit jaar 15 jaar bestaan

te herdenken, hetwelk in een herdenkings- _--::~_~~_~~~~_~~~_~~~~~~~~~~_~~~ __ ~_~~_~__j
dienst omstreeks september zal worden her- •
dacht.

Chr..U~e~yis?erskoor "Crecendo"

dirigent: Meindert Kramer

iCerland." 5 .an. ' 6$

. g''........r er gp..&e r)..nlIJaa.....•'Van onze
13 oor het vieren

in ge'bouw Irene td 30 dec.'67oo za •, ...

++++++++

In jaarvergadering bijeen

Zaterdag 30 dec. mochten: wij op gezellige WIjZe onze jàarvergadering vieren lil ge'
bouw "lrene", welke tot de laatste .pl.aat s b ezet .wa s ..
Voorzitter Hoekstra opende deze feestelijke vergadering na in 't gebè d herdacht te
hebben hen die dit jaar door de dood ons ontvielen, door ons te lezen uit Gods Woord
lv"arkus I 0:46 tot 52 en ve rvolgens zijn opening swoord sprak naar aanleiding van het
gelezen schriftgedeelte. d
Hij wekte op te kennen het roepen net als deze blinde Bartimeus: Jezus Gij zone Davids
ontferm U mijner, opdat ons zingend Evangelie hetwelk wij het afgelopen jaar moch
ten uitdragen, niet alleen lippentaal mocht zijn, maar ook dat wij in ons persoonlijk
leven mogen kennen de Grote Genee shee r die ons van onze blindheid kan en wil gene
zen, opdat wij "ons zien" door Hem rnet des te meer enthousiasme en gloe.d mogen
bezingen en verkondigen aan anderen, opdat ook voor ons mag gelden: Ga heen, uw
geloof heeft u behouden ,
Na jaaroverzicht van secretaris en penningmeester en rapport van de corrirni s sie van
Kascontrole werd deze avorid verder in goede har rnorrie gevuld door declamatie en
sarnenspel , be sloten door onze dirigent welke ons het afgelopen cur susjaar liet pas
seren in dichtvorm. In een 4-tal pauzen werden we op royale wijze getracteerd, met
hie r niet nader te noemen consumptie s welke ons op keurige wijze we rden bediend
door verschillende dames waarvoor ons een woord van oprechte dank past.
Naast de heer en mevrouw Bonefaas uit Gorichem waren ook diverse. afgevaardigden
van verschillende zusterverenigingen aanwezig, o, a. van Halleluja, Oud-Halleluja
en het dame skoor ,Laus Leo welke na afloop hun felicitaties overbrachten.
Deze sfeervolle avond werd.besloten door de Vice-voorzitter van Oud-Halleluja
, de heer Nentje s , met dankzegging.

"Zang~~oerier" jan.'68



======~================
Tot het bijwonen van onze "Jaarvergadering" welke wordt
gehouden op zaterdag 30 december in gebouw "lrene".

Bestuursverkiezing 1967

=========== aftredende bestuursleden: Tj.Hoekstra; Ide Nentjes
(niet herkiesbaar) en
O.Bakker (herkiesbaar)

Na opening en openingswoord door voorz. Hoekstra,
jaaroverzichten van sekretaris en penningmeester,
hopen wij metelkaar deze avond op gezellige en feeste
l~ke wijze door te brengen.
Voor U treden op: Th. Schenk, heren Post/Kapitein en
de dames Nentjes/Kramer, afgewisseld met een viertal
pauzes.
Ook onze traditionele "Tombola" (verloting) zal deze
avond niet ontbreken.
Uw aanwezigheid, en dat van Uw vrouw/verloofde wordt
op hoge prijs gesteld.
Geliev~ kopje mee te brengen
AanvanF;8 uur

Zaal open half~~g!

Sj. Pasterkamp, Pinksterbloemstraat 20
J.Nentjes, Curaçaostraat 13
Andr. Loosman , Wijk 3 no. 57
C.Bakker, Bonairestraat 17
H.Korf, Oura9aostraat 7
J.Kapitein, Wijk 6 no. 121

Geli~_dri~ ..hok,jes zwart te maken en in te levere
ti.idensde Jaarvergadering.

Het bestuur.



.,CRESCENDO TRAD OP TE
ZWAGERVEEN (FR.).
J.l. zaterdagavond 13 januari 1968, verleen

de het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
dirigent Meindert Kramer, haar medewerking
aan een "Zendings-Zangavond" in de Oeref.
Kerk te ZwagerveenjKollumerzwaag (Fr.).

Men mocht hier in groot koorverband optre
den voor een tot in alle hoeken gevulde kerk,
terwijl men ook op hartelijke wijze werd ont
vangen.

Door de gladheid van de weg ondervonden
de bussen echter tijdens de heenreis enige ver
traging, zodat deze avond een kwartier later
als stond aangegeven, moest aanvangen.
Ds. Groenevelt was deze avond de spreker

in deze zijn oude gemeente, en wist de talrijke
aanwezigen te boeien door zijn gloedvolle toe
spraak over het Zendingswerk.

Verder kon deze avond aan de praeses, Ds.
Oomkes te Leeuwarden van de Raad van Sa
menwerking van de Zending in N. Friesland
f 3600,- worden overgedragen, zulks voor een
nieuw te bouwen kerk te Tengaham op Java.
De heer Zwanepol uit Kampen bespeelde het

orgel, zulks als invaller voor de heer Bonefaas
welke door ziekte was verhinderd. Genoemde
organist betoonde zich onvoorbereid een uit
muntend begeleider van koor, solist de heer
Schenk en gemeente.

Leverde de heenreis vertraging op, de terug
reis zoveel temeer, daar het op deze terugreis
begon te regenen en te ijzelen, zodat de bussen
kruipende over een spiegelgladde weg, Urk
moesten bereiken, al waar men "dankbaar"
in het middernachtelijke uur arriveerde.

"Crescendo" mag terugzien op een prachti
ge Zangavond met bovengenoemd resultaat,
maar ook op een "barre busreis", onder benar
de omstandigheden.

Urkerland 19 jan. '68

Programma
ter gelegenheid van de

zendings
zangavond
OP ZATERDAG
13 JANUARI 1968

IN DE GEREF. KERK TE ZWAGERVEEN
Met medewerking van:

Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
o.l.v. Meindert Kramer .

SOLIST: Teun Schenk
ORGANIST: Jan Bonefaas

Programmaleiding: Ds. H. R. GROENEVELT

1. KOOR: Psalm 42

2. OPENING: Ds. K. Feenstra (samenzang-gebed z.o.z.)

bewerking dirigent

3. KOOR: Psalm 113
Jezus uw Vriend en Heer (met solo)
Wat God doet dat is welgedaan

4. SOLOZANG: Teun Schenk

5. KOOR: De Heer is wachtend (met solo)
Grijp toch de kansen
Naar de hemel smacht mijn harte

6. SPREKER: Ds. H. R. Groenevelt

bewerking dirigent
bewerking dirigent
bewerking dirigent

bewerking dirigent
bewerking dirigent

H. G. Nägeli

7. KOOR: Psalm 1
'De Heilige stad' (met solo)

8. ORGELSOLO: Jan Bonefaas

9. KOOR: Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo) bew. dirigent
0, eeuwig Vader bewerking dirigent
Nader mijn God tot U H. J. v. Oosten

bewerking dirigent
S. Adams

10. OVERDR4CHT GE,LDEN VAN DE ZENDING

11. SLUITING (gebed-samenzang z.o.z.)

12. KOOR: Ode H. de Wolf

(wijziging voorbehouden)



Concert Urker vissers
bezinningssfeer

BERGSCHENHOEK- Irn het ka
der van de zang- en orgelavonlden,
die dit jaar in de Ned. Hervormde
kerk te Bergschenhoek worden gege
ven ten bate van de Kerkbouwadie
traden dinsdagavond in dit kerkge
bouw op het van de grammofoonpla
ten zeer bekenld geworden Chr. Ur
ker Visserskoor ..Crescendo" (onder
leiding van Meindert Kramer) en de
organist Jan Bonefaas uit Gorinchem.

Zoals bekend bestaat het repertoire
van dit koor goeddeels uit psalmen,
gezongen in de authentieke ritmische
notatie.
Het waren Maître Pierre en Louis

Bourgeois (door Calvijn aangewezen),
die onze reformatorische kerken een
niet genoeg te waarderen rijkdom
aan psalmmelodieën schonken, melo-

•In

ORGELAVONDEN SERIE 1968 IN DE NED.
KE~K TE BERGSCHENHOEK

TEN BATE VAN DE KERKBOU\\TACTIE

Z.ANG- EN HERV.

:J;ERSTZCONCERT

op dinsd2g 13 februari 1968

te 8 uur n.m.

kerk open 7.15 uur

te geven door:

Het Christelijk Urker Visserskoor
tl C R E S C END 0 11

0.1. v , MBIND_ii;RTImAliiill

Solist TEUN SCHBNK (tenor)

Organist JAN BONEFAAS organist

v.d. Grote Kerk te Gorinch.am

Programmaleiding: Ds. A. v. Elk

Ned. Herv, Predik~nt te Bergschen
hoek.

dieën die over het algemeen niet wor
den overtroffen of zelfs ,geëvenaard
door de later gecomponeerde nieuw
testamentische liederen. Dit klinkt
misschien wat ouderwets, maar veel
musicologen zijn deze mening toege
daan.
Nu vooral de laatste decennia onze

psalmmelodieën door het te weinig
gebruik in onze erediensten in verval
dreigen te raken (als organist maakt
men het mee dat een groot deel van
het kerkpubliek vele der vroeger alge
meen bekende psalmmelodieën nau
welijks meer kent), ,betekent de veel
beluisterde zang van het Urker Vis
serskoor een krachtige stimulans om
onze psalmen weer de plaats te be
zorgen die hun toekomt.
Talrijke psalmen en ook enkele

geestelijke liederen zijn deze avond
door het koor op spontane wijze ten
gehore .gebracht. Daar de keuze dezer
psalmen goeddeels was afgestemd op
het grote leed, dat nog maar kort
geleden over een deel van de Urker
bevolking is gekomen, droeg deze
zangavond meer het karakter van
een herdenking en bezinning dan van
een concert. Het zou dan ook onge
past zijn om de koorzang uitsluitend
muziekkritisch te beoordelen.
Het was een goede avond,

die niet met applaus werd beslo-'
ten, 'maar wel met de door alle aan
wezigen toegezongen zegenbede: "De
Heer zal U steeds gadeslaan". De
programmaleiding berustte bij ds.
A. v. Eyk, van de plaatselijke her
vormde kerk. Het kerkgebouw was
stampvol.

W. H. WOLVEKAMP

R.tterdamse o.urant 14 febr'68=_~a=a=__==.=.=======~==.:.==~==



PROGRM1MA:

1'. Optreden koor:
Ambrosiaans Lo I'gezan , E. Ce bharLt

2< Opening (samenzang Ps. 65 : 1 en 4, gebed)

De lofzang klimt uit Sions zalen
tbt U met stil ontzag.
Daar zal men U, 0 God, betalen
geloften, dag bij dag,
Gij hoort hen, die uw heil ven/achten,
o Hoorder der gebeên,
dies z~llen allerlei geslachten
ootmoedig tot U treên. ~

o onzo God, 0 vast vertrouwen
van 't allerverste land,
op wien al 's aardrijks einden bouwen
en "t wijdstgelege::1 strand!
Gij, die de hemelhoge berGen
doet pal staan voor uw kracht,
zodat zij vloed en stoz-nen tergen,
Gij zijt omgord met macht!

Optreden koor:
Psalm 113
Meester hoe kunt
(met solo)
Wat God doet dat

3.
bew. dirigent

Gij zo slapen bew. dirigent

is welgedaan bew. dirigent

4. Samenzang Ps. 87 : 1 en 5
Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden,
heeft God gelegd op.bergen, Hem gewijd.
De Heer, die zich in Sions heil verblijdt,
bemint het meer dan alle Jakobs steden.

Dan w0r~t mijn naam met lofgejuich geprezen,
dan zullen daar de blijde zangers st&an,
de spee11ièn op de harp en. cimbel slaan,
en binnen u al mijn fonteinen wezen.

5. Optreden koor:
Psalm 43
Vol verwachting blijf
zien (met solo)
Naar den Hemel smacht
harte

/

6.

7.
OrgelsoIo dorrr de organist JAN BONEFAAS

Optreden koor:
Psalm 1
De Heilige stad (met solo)
Grijp toch de kaDsen

Samenzang Ps. 68 : 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlsadt ons dag aen da~
met zijne gunstb'JHijzen.
Die God is onze zaligheid:
wie zou die hoogste Maj8Dt~1~
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons'een God van heil,'

.Hij schenkt uit goedhe id zonder pe.Ll,
anc 't eeuwig, zalig leven.

[l.

9. Optreden koor:
Psalm 42
Ziet in blinde razernij
0, eeuwig Vader
Nader mijn God bij U ·e

10. Sluiting (samenzang Ps. 150
gebed)

'bew , dirigent
_.S. Adams
. bew • (dirigent

t.' ..J'

100ft God, looft zlJn naam alom,
looft Hem in zijn heiligdom,
looft des Heren grote macht
in den hemel zijner kracht;
looft Hem om zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig olijk
van zijn hee~lijk koninkrijk
voor zijn troon en hier oeneden!

100ft God naar zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimDaal,
looft den Heer, elk moet Hem eren!
Al wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der heren!

11. Sluiting koor:
ODE

'bew 0 dirigent
bew, di:-igent
bew, dirigent
H.J. van Oosten

1 en 3, dank-

Herman de Wolff
wijziging voorbehouden z.o.z.



PR OGRAIvll'I[A:.-_.~_.._.-
1'. Optreden

Ambrosiaa

2, Opening (
De lofzan
tot U mo t
Daar zal
geloften,
Gij hoort
o Hoorde
die s zull
ootmoedig

0 onzo G
van 't al
op wien 8

en 't wio

Gij, die
doet pal
zodat zi'
Gij zijt

3. Optreden
Psalm 11i
Meester ]
(met sol
Wat God

4. Same nz anj

Zijn gr o;
heeft Go
De Heer,
bemint h

Dan w0rd
dan zull
de speel
en bi.nne:

5. Optreden
Psalm 43
Vol verWi
zien (me
Naar den
harte

De spiegels werden ons ter besohikking geste
door:
Ned. Glas- & Spiegelfabriek v,h. A.C. DEGEN
Oostzeedijk 162-166 Rotterdam tel: 010-12981

De eerstvolgende orgelconcerten in deze kerk
vinden plaats op:
zaterdag 30 maart Wim v.d. Panne, organist
Voorburg
zaterdag 11 mei Feike Asma, organist te Ma
sluis.

Verzoeknummers voor beide concerten kunnen t
22 februari a,S. worden opgegeven bij: Teeuw
Dorpsstraat 49 Alhier tel: 2565,

U wordt verzocht Uw plaats niet te verlaten
vorens het koor de kerk heeft verlaten,

AAN DE UITGANG ZAL EEN KOLlEKTE WORDEN GEHOU
TmJEINDE DE VOORTZETTING VA~ DEZE CONCERTEN
KUNNEN WAARBORGEN!

0-0-0



Herdenkings - Zangav.nd iä de Ned.Herv.Kerk te Eenrum (ar)

•p zatd. 16 mrt.'68.

P verz.ek van de Nagelaten betrekkingen van de UK.91

HERD ENK I Na S- ZANG AVO ND

op

Zaterdag, 16 maart 1968

Ned. Herv. Kerk te Eenrum. ar.

in.de

AANGE130DEN

op verzoek van de nagelaten betrekkingen
van de bemanning van de Urker Kotter UK 91

AAN
al degenen, die - op welke wijze dan ook
hebben meegeholpen bij het zoeken naar de
veTmiste kotter UK 91

Door

HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR

" CRESCENDO ti

Dirigent: M. Kramer

Solist: Teun Schenk Organist: J. Bortefaas

-0-0-0-0-0-0-

"CRESCENDO'" ~EDANKT
PIETERSBUREN (G.. )

J.l. zaterdag 16 maart vertrok het Chr. Ur
ker Visserskoor "Crescendo", dirigent Mein
dert Kramer, naar EenrumjPietersburen (Gr.)
en verleende, op het orgel begeleid door de be
kende organist Jan Bonefaas, spontaan en ge
heel prodec haar medewerking aan een Her
denkings-Zangavond in de Ner Herv. Kerk te
Eenrum.
Een en ander op verzoek van nagelaten be

trekkingen van de U.K. 91, weike tijdens
stormweer, woensdag 24 januari voor de
Noordzeekust verging.
Vele bewoners van Pietersburen. inzonder

heid een honderdtal wadlopers en waterpolitie,
had zich na de ramp bijzonder dienstbaar ge
maakt de eindeloze wadden af te zoeken naar
wrakstukken en eventuele lichamen van de
omgekomenen, echter jammer genoeg zonder
resultaat.
Het was ons Visserskoor dat j.l. zaterdag

door deze droeve omstandigheden zich geroe
pen voelde (ondanks volgeboekte agenda),
mede namens wederzijdse familie Pietersbu
ren, door het verzorgen van deze zangavond,
te moeten bedanken, zulks met solistische me
dewerking van de heer 'feun Schenk.
De belangstelling voor dit optreden was der

mate groot, dat vele honderden teleurgesteld

huiswaarts moesten keren, en velen de barre
kou van zaterdagavond hebben getrotseerd om
buiten de kerk het koor toch maar te kunnen
beluisteren.
Het kelkgebouw (hetwelk dateert uit 1645)

was dan ook tot in alle hoeken en gaten
"overbezet".
Burgemeester en wethouders van Pietersbu

ren alsmede van de plaats onzer inwoning wa
ren deze avond vertegenwoordigd, terwijl
eerstgenoemden beurtelings het woord voer
den naar aanleiding van het gebeuren met de
U.K. 91. De Herv. en Geref. pred. verzorgden
resp. de opening en sluiting.
Na afloop van deze alleszins geslaagde zang
avond werden bloemen aangeboden door een
dochter van een der organisatoren aan dirigent
organist en solist, waarna in het Jeugdhuis .
nog diverse toespraken volgden van dank en
waardering.
Zo werd de dank overgebracht namens we

derzijdse fam. door de heer Zeeman, welke
namens hen en het "Goede Doel" te Urk een
"zeilbottertje" en een brief met inhoud over
handigde voor evangelisatiewerk.
Na gebruik van koffie en brood aanvaarden

de bussen met de vele particuliere wagens,
dankbaar en onder diepe indruk de terugreis .

EENRUM

Herdenkingszangavond
Urker Mannenkoor .

De Ned. Herv. Kerk te Eenrum
was zaterdagavond stampvol, toen
ds H. Lofvers de herdenkingszang
avond opende. Deze avond werd de
gemeente Eenrum aangeboden op
verzoek van de nagelaten betrek
kingen van de bemanning van de
Urker kotter UK 91 aan al degenen,
die op welke wijze dan ook, hebben
meegeholpen bij het zoeken naar de
.errniste kotter UK 91. Op deze
avond trad op het Chr. Urker Vis
serskoor "Crescendo" onder leiding
van de heer M. Kramer.
Ds Lofvers merkte op, dat de ach
tergrond van deze avond heel droe
vig is, nl. het vergaan van een kot,
ter voor onze kust. Vroeger op
school moest men de landkaart kleu
ren, aldus ds Lofvers, het land
kreeg dan een groene kleur, de ste,
den een rode kleur en de zee een
blauwe kleur. Deze samenstelling is
eigenlijk niet goed, aldus spr. De
zee had een zwarte kleur moeten
hebben, want de zee is iets waarte
gen gevochten moet worden, als het
ware "een zware macht". Toch is de
zee in al zijn afgrijselijke macht een
schepping Gods. En nu komt Urk
vanavond zingen op een plaats waar
één van haar kotters is vergaan. Zijl
geeft geen concert, maar legt van
avond een getuigenis af, "Geloof in
God met diep ontzag" waarna de
aanwezigen samen zingen Ps. 68
vers 10.

Vervolgens werd op voortreffe
lijke wijze gezongen door het Ur
ker Mannenkoor met als solist de
heer Teun Schenk en organist J.'
Bonefaas. Daarna werd het woord
gevoerd door burgem. H. Kreijkes.
Spr. memoreerde de gang van zaken
op 27 januari 1968, toen tezamen
met de Wadlopers en het Korps
Rijkspolitie het Wad werd! afge
zocht. H1Jbracht dank aan iedereen
die heeft meegeholpen. Zo werd er
in die tijd gesproken over een fi
guurlijke band tussen Urk en Een
rum, hetgeen is uitgegroeid tot de
letterlijke band, die thans aanwezig
is. Burgem, K. Bossenbroek van
Urk bracht dank uit voor hetgeen
de samenleving hier heeft gedaan
om te zoeken naar de UK 91. Urk
dat van alle kanten door de zee
wordt bedreigd, en zodoende aan
water en wind onderhevig is, heeft,
ondervonden, dat deze natuurver
schijnselen een stempel hebben ge
zet op het karakter van de Urkers.
Ondanks het feit, dat zij in 2 jaar
tijd vier kotters hebben verloren,
varen zij door en vissen zij door.
Als één der slachtoffers nl. de eer
ste begraven wordt, wordt er te
Urk een dienst gehouden waar niet
alleen de dominee, doch ook de buro
gemeester het woord voerd, Helaas
kon dit tot op heden nog niet met
betrekking tot de slachtoffers van
de UK 91. Toch hopen wij, aldus
burgemeester Bossenbroek. dat op
Urk ook deze doden nog zullen wor-
'den begraven, en dat de machtige
zee ook deze lichamen nog prijs zal
geven. Daarna zong het Visserskoor
"Nader mijn God bij U". De avond
werd ,gesloten door ds T. Siebesma,
Geref. Predikant te Pieterburen.
Vervolgens gingen de officiële per
sonen naar de Jeugdhaven. De heer
Zeeman, leider van het Urker Vis-.
serskoor bood namens de riabestaan
den van de UK 91 een miniatuur
kotter aan, bewerkt naar het motief
van de UK 292. Deze kotter mag
~orden verkocht aan de hoogste
bieder, terwijl het geld zijn bestem,
rrung krijgt van het Geref. en Herv.
Jeugdwerk te Pieterburen. Voor het
Herv. Jeugdwerk alsmede de Jeugd
haven te Eenrum werd een enve
loppe .rnet inhoud aangeboden, Bur,
gemeester H. Kreijkes bood namens
de raad der gem. Eenrum de Urkers
een grote foto aan van de kerk te
Pieterburen en een foto v. h. Wad,

N••rder-Nieuwsblad
22 jan.'68



PRO G RAM M A

1. Opening CirJ:-;rDs. J. LOFVERS , Ned. Herv. Pred, te Eenrum

2. Samenzanr:;~ ~'s. 68: 10
\ l 'lUfd zij God met diep ontzag

i;]_.· overLaadt ons dag aan dag
~_~ Zijne gunstbewijzen.
Diu God is onze zaligheid;
~J-; ~ zou die hoogste Majesteit
d., I n.iot met eerbled prij zen ?
1j" Goelis ons een God van heil]
H:ij schenkt uit goedheid zonder peil
cn.s "t eeuwig, zalig Leveri ,
lb j kan en liil en zal in nood,
zc~fs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

3. Visserskoor: Psalm 42. Baw, M. Kramer

4. 'I'oespr-aak door de Heer Burgemeester der Gemeente
Eenrum, de Heer H. Kreykes.

5. Visserskoor: a. Ps. 113. Bew, M. Kramer
b. Jezus, Die mlJn ziel

bemint ( met solist )
c. Ziet in blinde razernij

tuimelen de vloeden.

11

"
6. Solozang door Teun Schenk.

7. Visserskoor; a. Ps. 43
b. Hij, die rus~ig en stil

zich voegt naar Gods wil
c, ifatGod doet, dat is wel

gedaan !

11

"
ti

8. OrgelsoIo : Jan BQnefaas

9. Visserskoor: a. Ps. 1
(met solist) b. De Paarlen poort

c. Naar den Hemel smacht
mijn harte Bew. H.G,Nagel.

11

1f

10. Toespraak door de Heer Burgemeester der Gemeente
Ul'k, de Heer K. Bossehbroek.

11. Visserskoor: a. Nader mijn God, bij U. Bew.H. van
Oosten

Bew. lvI.Kramerb. 0, eeuwig Vader,
sterk in macht.

c. Vol verwachting,
blijf ik uitzien

12, Samenzang ~ De Heer is mijn Herd:er~_

1. De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust9
Hij za~ mij geleiden
naar grz~ge weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hii waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m~als ik wankel,
Hij draagt m~als ik viel.

3. De Heer ie mijn Herder!
Al dreigt oQk het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf !

4. De Heer is mijn Herder
Hem blijf ik gewi~d!
'k Zal immer verkeren
in ~t huis rnijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m~altijd !

13. Sluiting door Ds. T. SIEBESMA, Geref.Pred. te
Pieterburen.

14. Visserskoor: Ode. Bew. H.d.Wolf
( lilijloven U , 0 God, Uw naam zij lof en eer.

11



I, Opening donr D MEDEDELINGEN.
2. Samenzan{,>:j:-'s.

\ l' )uf
1.: J. ov
" .e ZjJo<

D'!",_; Ga
~Ji " ha
(L I n
lJj" r<v

Hij ~iond
Hij k'
z ':.::1fs
v o Lko

I, In de banken moeten 6 personen zitten.
Bij de uitgifte van de kaarten is daarop
gt'l'ekend.

2. Ter weerszijden van het pad staan 2 stoelen
Ret pad tussen de stoelen moet vrij blijven
I~()t zangko or komt daardoor binnen en m , h ;o ,
°I) de plaatsruimte moeten daarna nog stoele
in het pad gezet worden.

3. E;~n maximaal aantal moet in het kerkgebouw
Gcn plaats vinden. Wilt U de organisatoren
dci;';l'bijhelpen door de aanwijzingen p:recies
0lj te volgen ?

4. Na afloop van het concert gelieve U de stoa
Oî_.J te klappen. Deze kunnen geplaatst worden
tLgen de banken en/of meegenomen worden na~
h, t portaal van de kerk.

5. Verzocht wordt om NIET ná elk nummer of opt
den van het koor, solist of organist te ap
pl~udiseren. Hiertoe is gelegenheid ná het
laatste nummer van het mannenkoor.

3. Visserskoer;

4. 'I'o espr-aak doo
Eenrurn, de He

5. Visserskoor:

8. O:rgelsolo :

9. Visserskoor:
(met solist)

6. In het portaal van het Kerkgebouw zijL fot
verkrijgbaar van het interieur van dit kerk
bouw, doopvont en van het orgel. Prijs f. 0
per stuk,

7. Voor hen, die van verre komen:
In de onmiddellijke omgeving van het ke.rkge'
bom, zijn drie restaurants en één cafeta:ria
U kunt daar eventueel goed terecht.

6. Solozang cioo~

7. Visserskoor:



iEDELEVEN UI'I' ZWAGERVEEN.
Bij de nagelaten betrekkingen van de be

nanningsleden van de U.K. 91 kwam een do
utatie van de Gerei. Kerk te Zwagerveen om
un medeleven te betuigen. Tussen Zwager
een en Urk is een vriendschap ontstaan, na
at het Chr. Urker Vissershoor "CRESCEN
DO" een week voor de ramp met de
,Jonge Albert" daar heeft gezongen. Het was
en concert waarvan de baten voor de Zen
ing bestemd waren. Ds. Groeneveldt sprak
et slotwoord.
In de Geref. Kerk van Zwagerveenwerd een

herdenkingsdienst gehouden. die geleid werd
door Ds. Feenstra; een bandopname is in Urk
afgedraaid voor de Gerei. kerktelefoon. Ook
ontvingen de 5 familie's een condoleantieregis
ter, dat in de kerk ter intekening had gelegen.
De geste van deze verre vrienden is door de

familie's in Urk zeer op prijs gesteld.

HET CHRISTELIJK U
"CRESCENDO" o.l.v. MeincJerl

uit
tuigà

91

Zwagerveen
,i.v.b !let

VORSTELIJKE DANKBETUIGING.
De secretaris van het Christ. Urker Vis

serskoor "CRESCENDO"ontving van de heer
H. J. van Asbeck, de particuliere secretaris
van Prins Claus en Prinses Beatrix, een harte
lijk schrijven, waarin hij de dank van het
Kroon-Prinselijk Paar overbracht voor de
plaat die zij van het koor mochten ontvangen.
"Zij hebben de mooie mannenkoorzang die op
de plaat voorkomt, met veel belangstelling
mogen beluisteren". Ook worden nu al bij
voorbaat de felicitaties overgebracht aan het
koor met de viering van het 3e lustrum op 28
september.

Urkerland mrt.'68
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IKER VISSERSKOOR
Kramer; Teun Schenk, tenor; Jan Bonefaas, orgel

GRAlHI\IOl<'OON
week Werd d PLAAT

een nie 001' de N.V f>'
1 gebracht v uWe langspeei honogral
,Crescendo" a~ ~et. Chr·. tr- Plaat in d
ens technidl dIrIgent Mein~:~r ViSsers

t? de beste van Philips . r RI'amer
J Wij ons opnamen van IS dit Wel
je plaat Wzeker aansluit "Crescendo"
I een korden 0 a en. ,

eur- va . . een vi
,waarvan n geestelijke l' ertal Psal-
n de Solist d~cn viertal me;ederen uit
n ander in kie heer Teun Sch medewer_
Vanhet k Urrijke hoe enk.
hOp dezeo;ra:et de hav:~ ~petddaarop
eer Jan B Weet de e ach-

ijze te be on~faas het k bekende 01'
illen niet gelelden. Oor op mees_
met "an_del's dad~ UltO"ft nol e van "CrescendO"

deze mooie



t7erot7erden Bodegraafse harten

MUZIKALE ONTMOETINGEN
= = = = = = = = = =

Achtste persoonl~ke ontmoetingsavond
tevens 200-ste uitzending.

Medewerkenden: Mevrouw Rie Grims - Strootman, Leiderdorp
Chr.Urker Visserskoor ' Crescendo' o.l.v. Meindert Kramer
solist: de heer Teun Schenk
Wim v.d. Panne, organist te Voorburg

D.V. 27 april 1968 Herv.Gemeentecentrum 't Anker Aanv: 19.00 uur

.!:r~gEa.!!2m~:

1. Herke~ningsmelodie

2. Koor:

3. Opening

4. Koor:

E.GebhartAmbrosiaans Lofgezang

a.Psalm 43
b. Hoor, het moet des Herders stemme z~n
c.Wat God doet dat is welgedaan

Voor U zingt Teun Schenk5. Solozang:

6. Orgelsolo:

7. Solozang:

8. Koor:pHlQ":

9. Samenzang

10. Samenzang

11• Koor:

l1enuet L. Bocherini

Dt::Il l<.0n:i nkJ_ijh. k.t.ud R. Grims-StrootmRn

a.Ziet in blinde razern~
b.H~, die rustig en stil

P A U Z E

a.Nader m~n God b~ U H. v. Oosten
b.Jezus die m~n ziel bemint
c. O,eeuwig Vader sterk in macht

12. Solozang: R. Grims-Strootmana.Ga tot de Heer
b.Ja, ik volg U

a.Naar de hemel
b.V,l verwachting bl~f ik uitzien
c .PtlRlm42

H.G.Nägli13. Koor:

P A U Z E

14. Orgelsolo:

15. Toespraak:

16, Solozang:

Impl'ovjRatieover bekende liederen

Namens de Kerkeraad spreekt Ds. Cirkel

a.Jezus komt weder R. Grims-Strootman
b.Zalig h~ die 't hoogste goed
c.Ga op het smalle hemelpad

17. Sluiting.

Tenz~ anders is aangegeven z~n de koorliederen bewerkt door M.Kramer

In verband met de hoge kosten aan deze avond verbonden, z~n w~ dit jaar
genoodzaakt b~ de uitgang een kollekte te houden.



zeldzame avond in
't Anker te Bodegraven

BODEGRAVEN - De achtste
ersoonlijke ontmoetingsavond
en tevens de tweehonderdste uit
zending van "Muzikale Ontmoe
tingen", de unieke rubriek via de
Hervormde kerktelefoon, is een
zeldzaam mooie avond geworden
die nog lang in de herinnering
van de zieken en bejaarden zal
blijven leven. De organisatie
voor deze avond was enorm
groot en eiste zeer veel inspan
ning van de redactie.
Tientallen autobezitters hebben

spontaan meegewerkt om de oudjes
naar het Anker en weer naar huis
terug te brengen. De zaal van het
Anker was tot de laatste plaats bezet.
Toch waren nog heel wat zieken
thuis moeten blijven, die door de
kerktelefoon de gehele avond volg
den.

serskoor zijn veel gevraagd voor de
gewone uitzendingen. Het was daar
om een hele gebeurtenis voor de be
jaarden dat zij dit bekende mannen
koor in de originele Urker kleder
dracht meemaakten. Er staat hier
voor een heel kapitaal op het toneel
stelde de heer W. Poot, gezien de
fraaie gouden en zilveren knopen van
de Urker kostuums.
Hoewel de akoestiek van het An

ker niet is als in een kerk, klonken
de diepe mannenstemmen machtig
mooi in het geestelijke lied, waarvan
we vooral moeten noemen ,,:\lader

I mijn God tot U" van H. van oosten;
I Ambrosiaans lofzang van E. Gebhart
en een bewerking van Psalm 42. Alle

I koorliederen waren bewerkt door de
dir.igent Meindert Kramer. De orgel
begeleiding werd verzorgd door Wim
v. d. Panne die virtuoos enige soli's
liet horen, met een improvisatie over
bekende liederen. Als solisten lieten
zich horen de sopraan mevrouw E.
Grims-Stroctman uit Leiderdorp en
de Urker 'tenor Teun Schenk.Veel gasten

Het verheugde de heer H. G. v, d.
Werken, die met de heer W. Poot de
opzichter van deze rubriek is, behal
ve de vaste luisteraars zoveel voor
name gasten te mogen begroeten,
Hij was blij dat burgemeester Cro

les en zijn echtgenote gehoor aan de
uitnodiging hadden gegeven. Minister
Klompé had graag gekomen maar
haar plichten riepen haar elders. Als
~lertegenwoordigster had zij me
I. ~ Haije gezonden die een leven
dige belangstelling had voor het
werk van de redactie. Verder be
~roette de heer van der Werken de
predikanten. de kerkeraad van de
Hervormde kerk en vooral de Diako
nie, die d,eze avondj financieel moge
lijk heeft ~emaakt.......~
De platen van het Urker vis-

DE 200ste UITZENDING VAN MUZIKALEi
ONTMOETINGEN.
Zaterdagavond j.l. was een goede avond. In

de Zangkoerier, uitgave van het Chr. Urker
Visserskoor, las ik een artikeltje "Zingen, dat
Hij leeft". In dit teken stond de zaterdag
avond in 't Anker. "Wie tot Jezus zich begeeft
zal ervaren dat Hij leeft". Met overgave en
bezieling werd gezongen door het Urker Vis
serskoor en de solisten mevr. Rie Grims
Strootman en de heer Teun Schenk, terwijl
de begeleiding van de heer Wim v. d. Panne
organist te Voorburg, uitnemend was. Het per
soonlijk getuigenis van mevr. Grims, echt op
het hart gericht, vertolkte de bedoeling van
onze Muzikale Ontmoetitngen. De blijdschap
van Pasen, dat Hij leeft, wamt geboren in de
droefheid van Goede Vrijdag. Indien wij nu
met Christus gestorven zijn, zo geloven wij
dat wij ook met Hem zullen leven. Ging het
meezingen in ons hart? De zaal van 't Anker
was erg vol. Jammer dat niet meerderen aan
wezig konden zijn. We zijn God dankbaar
voor deze avond. En willen onze dank ook
hier nog eens uitspreken. We denken dan aan
ALLEN, die hieraan meegewerkt hebben en
niet het minst aan de leden van de redactie,
die niet alleen voor deze 200ste uitzending,
maar voor al die andere uitzendingen tijd
noch moeiten sparen. 't Was echt een jubi
leumavond in de goede zin van het woord.
Soli Deo Gloria!

-~~~~!~~~=~~~!~=!~~=

AAS UIT HET VUISTJE.
Bij een optreden op 27 april 1968 te Bode-
raven van het Chr. Urker Visserskoor "Cres

cendo", dirigent Meindert Kramer, kregen di
rigent en solist van het organiserend comité
een "kaasje" aangeboden.
De vervaardiger van deze kaas meende ech

ter "gezien dit spontaan en belangeloos optre
den" alle koorleden een kaasje te schenken,
zodat in de afgelopen week de vrachtrijder
kaas kreeg te vervoeren vanuit Bodegraven
naar Urk.
Voorwaar een niet alledaags gebeuren, en

een gebaar, dat ongetwijfeld door ons Vissers
koor op hoge prijs zal worden gesteld.
Na het optreden van genoemd koor op He

melvaartsdag in de afslag, kreeg men van een
geverj ster ) een gift aangeboden van f 200,·-.
Uiteraard is men voor deze stimulerende

gift de gever(ster) zeer dankbaar.

Urkerland april '68=~===============._==

Urker koor • 't Ankerln

BODEGRAVEN - De roep van het Urker Visserskoor is groot en terecht. Onder lei,
ding van hun eminente leider, Meindert Kramer geven de vissers-zangers een vertolking varï
het geestelijke lied die uniek genoemd kan worden. Het was de redaktie van Muzikale'
Ontmoetingen gelukt dit prachtige koor naar Bodegraven te krijgen voor de achtste per:
soonlijke ontmoetingsavond, tevens 200e uitzending van Muzikale Ontmoetingen.

Tientallen autobezitters hadden zich spontaan beschikbaar gesteld om de bejaarden naa
't Anker te brengen en later op de avond weer naar huis terug. De grote zaal was dan ook
tot de laatste plaats bezet. Tot de aanwezigen behoorden de burgemeester en mevrouw Cro
les. Minister Klompé had graag gekomen, maar de plichten riepen haar elders. De heer H.I
G. v. d. Werken begroette haar vertegenwoordigster, mevrouw Haye heel hartelijk, en ver
der de predikanten, de kerkeraad en vooral de diakonie, die deze avond financieel mogelijk
gemaakt heeft.

Voor de bejaarden was het een gebeurtenis gezien de prachtige gouden en zilveren knopen
het koor waarvan de platen zo gewild zijn, nu en gespen van de fraaie kostuums. Uit een in
in levende lijve en gekleed in het originele terview dat dhr. Poot had met dirigent Mein
Urker-kostuum te zien en te horen. De heer dert Kramer, bleek dat het koor dat normaal
W. Pont, die op zeer leuke en humoristische .uit ruim honderd man bestaat, niet geheel
wijze de conference verzorgde, merkte op dat I compleet was omdat een gedeelte van de vloot
I er voor een heel kapitaal op de planken stond, I te laat binnen was. Het koude voorjaar heeft

~~~~~~~!~~=2~~~~!=!~~!~=!2~de v~sserszo'n alchterstandl~kezorgddatbzl~'me
moor weer zo ang moge IJ op zee ijver
Ook al waren er dus wat minder, de zwan
mannenstemmen klonken machtig mooi. D
koorzang werd afgewisseld met solo's Val

mevrouw Grims-Straatman uit Leiderdorp el
de Urker tenor Teun Schenk.
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2. GEBED.
b. 0, eeuwge Vader, sterk in macht,

Wiens arm betoomt der baren kracht,
Die wijst den grondloos'oceaan
De Hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê voor hen,
Die zijn in nood op zee.

Zij? die de zee bevaren
met schepen rijk bevracht,
zien op de grote baren
Gods wijsheid? gunst en macht,
Daar leren zij de daan
des HEREN klaar bemerken
en in de diepe paan
zijn grote wonderwerken.

Hij doet den storm bedaren,
de golven zwijgen stil,
Nu rijst de vreugd, de baren
zijn effen op Gods wil.
Nu wijkt verslagenheid
na zoveel angstig slaven,
daar God hen veilig leidt
in hun ~egeerde haven.

4. SCHRIFTLEZING. OPENBARINGEN 21 vers 1 - 7.

5. HET URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
o.l.v. Meindert Kramer zingt~

1. ZINGEN. PSALM 107 vers 12 en 15.

a. Vol verwachting blijf ik uitzien,
Tot die dag eens dagen zal,
Dat de Heiland op de wolken
Weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen
Als mijn oog Hem schouwen mag,
En mijn oor Zijn stem zal hooren
Op dien grooten, blijden dag!

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
"Maranatha" blijv'ons wachtwoord,
"Amen, ja Heer Jezus, kom! 11

3. HET URKER DAMESKOOR "LAUS DEO"
o.l.v. Jan Zwanepol zingt,

a. Als g'in nood gezeten
Geen uitkomst ziet.
Wil dan n00it vergeten:
God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood!
's Heeren trouw is groot.
En op 't nacht~lijk duister
Volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
Ducht toch geen kwaad;
God zal U behoeden,
Uw toeverlaat.

6. TOESPRAAK Ds. H. VEENSTRA.

7. ZINGEN PSALM 46 vers 2.

Laat vrij het schuimend zeenat bruisen,
d'ontroerde waat'ren hevig ruisen;
de golven mogen door haar woên
het berggevaarte daav'ren doen.
De stad, het heiligdom? de woning
van God, den allerhoogsten Koning,
wordt in haar muren t' allen tijd
door beekjes der rivier verblijd.

b. Al den weg leidt mlJ mlJn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede
Heb ik steeds op Zijn bevel.
'k Weet, wat hier mij overkome?
Hij maakt alle dingen wel.

8. GEBED "HET ONZE VADER".

-.-



In eigenkring
In de avonduren herdacht Urk zijn

doden in eigen kring. Velen verzamel
den zich tegen acht uur bij het monu
ment: een Urker vrouw. die op haal'
man wacht en een laatste blik op .zee

t Ds H R Groenvelt haakte hier-werp. .'
in zoals deze vrouw op haarop I .•. "

man wacht zo wacht God op ons en Hij
vergeet ons niet."
De plechtigheJd werd 's avonds be-
I t met het leggen van kransen en
tl~:~('n En terwijl de stilte ove~ h~t
dorp viel zongen de vissers eerbJedlg
een gezang.

Vissers worden herdacht
Kransle~~in~ bH het Vissersmenument _=a=_====~~._~_.~__••_._==_c=. .=~_a_

ender everweldigende belangstelling

11 mei '68

Initiatief van

Urker visserskoor

KRANSLEGGING
Naar wij vernemen zal a.s. zaterdag
avond gelegenheid zijn voor particulie
ren en instellingen om een krans te leg
gen bij het onthulde Vissersmonument.
Dit initiatief is uitgegaan van het

Visserskoor "Crescendo" en men heeft
het programma hiervan als volgt sa
mengesteld.
a. half acht verzamelen in de Ned.

Hervormde Kerk;
b. kwart voor acht klokgelui - vertrek

van de kerk langs de pastorie naar
het monument;

c. aangekomen bij het monument zingt
"Crescendo" Psalm 42;

d. kort woord van gedenken door
ds. H. R. Groenevelt;

e. krans- en bloemlegging; tijdens de
ze krans- en bloemlegging zingt
"Crescendo"
Jezus die mijn ziel bemint,
solo Teun Schenk.
Nader mijn God bij u.
0, eeuwig Vader
Vol verwachting blijf ik uitzien
(met solo).

f. sluiting in de Ned. Hervormde Kerk
door ds. Groenevelt met dankzeg
ging.
Tenslotte verzoeken wij een ieder in

verband met deze kranslegging na 6 uur
's vonds van huizen en schepen de vlag
gen halfstok te hangen.

Urkerland mei '68_== __ ==z.a ._:

HERDENKING.

Toen zaterdagavond j.l. de secr. van
"Crescendo", de heer T. Bakker uiteen
zette wat de bedoeling van dit samen
zijn was... was de Herv. Kerk tot de
laatste plaats bezet.
Broeders en zusters, aldus de heer

Bakker, deze krans- en bloemlegging,
wat wij straks gaan doen, is geen her
haling van hetgeen vanmorgen is ge
schied.
Vorige week zaterdag heeft het be

stuur van "Crescendo" contact opgeno
men met het comité Vissersmonument,
of dit mogelijk was. Van die kant was
er geen enkel bezwaar. Dit is geen ont
hulling, maar alleen een gedenken ter
ere van de vrienden en bekenden die in
zee bleven.
De heer Bakker verzocht de aanwezi

gen die kransen of bloemen zouden leg
gen hem te volgen via het plantsoen,
langs de Herv. Pastorie zou men zich
begeven naar het monument. Daar aan
gekomen zong eerst het mannenkoor
Psalm 42, waarna Ds. Groenevelt uit
Barneveld het woord kreeg. ~k deze
sprak erover dat het geen herhalmg was
van hetgeen er 's morgens had plaats
gevonden. Wat wij nu gaan doen, daar
was vanmorgen de tijd te kort voor.
Wat dacht u dat ik zou spreken, als ik
hiermede Hare Majesteit de Koningin
zou beledigen? Onze Vorstin heeft van
morgen een krans gelegd met de linten
"J. B.", waarmee zij herdacht onze man
nen die niet van zee terugkeerden. Ik
denk hier aan vroeger, hoe lang het
soms duurde eer men zekerheid had, dat
de geliefden niet zouden terugkeren. In
deze moderne tijd is dit anders gewor
den. Bijna op hetzelfde moment wordt
men er mee geconfronteerd.
Ik zie hier die vrouw staan. Vol ver

langen heeft zij uitgeksken of haar ge
liefden terug zouden keren. Vol verlan
gen hebben velen uitgezien naar de te
rugkomst der hunnen. Velen keerden
niet terug. Er was een roepen in de be
nauwdheid tot Hem en Hij voerde hen
uit de angsten.
Hoeveel mannen en jongens die tot

Hem geroepen hebben heeft Hij niet uit
de benauwdheid gered.
Die vrouw staat daar uit te kijken.
Kijkt u ook uit naar uw hemelse Va

der. Ik kan u zeggen: Hij kijkt uit naar
de verloren zoons en dochters. Laat de
welvaart u niet geheel in beslag nemen,
vergeet Hem niet die u roept.
De Vader en de Heiland roept u en

wil u troosten in al uw droefheid.
Deze kransen mag u leggen in de

hoop dat u gelooft dat uw geliefden
door de Heiland zijn thuis geleid. Ook
al zijn dan vele lichamen nooit op deze
aarde ten ruste gelegd.
Onder het zingen van enkele mooie

nummers door "Crescendo" legden de
nabestaanden en vele particulieren, o.a.
twee Volendammer vissers, een onge
kend aantal kransen en bloemen aan de
voet van het monument.
Samen werd nog gezongen, Psalm 68

vers 1 en 10.
Tot zaterdagavond laat en de zondag

daarop was er een enorme belangstel
ling van vreemdelingen die dit alles
waarschijnlijk op de T.V. hadden gezien
en nu met eigen ogen wilden aanschou
den. Het was een mooi besluit van een
stijlvolle dag.
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Medewerkende Vereni.gingen:

Chr. Mannenkoor "OUD-HALLE1UJ AH" o.l.v. : A.Kapitein
Chr. Kinderkoor

" P.v,d.Zwan
Mannenkoor "URK" " Frits Bode

Chr. Brassband. "VALERlUS" " Frits Bode
Chr. Mannenkoor "HALLELUJAH" " S.Pluister
Chr. Dameskoor 11LAU S DEO)!

11 J.Zwanepol
Chr. rr.ann9nkoor "CRESCENDO" " M. VI. Kramer

Pä ano : K.,J.MuldeY'!

Priario Mannenkoor "Halleluj F.\:!:l": '{{. Boerman

t:roJS.ram.:p.a1_eidinp;:L3. }.Slotméll1

Hemelvaartsdag, 23 mei i968

in de

Gemeentelijke Visafslag

te URK.

BEZOEK VAN ZIEKENBOTEN.
Diverse ziekenboten o.a. "Henry Dunand"

en "Kasteel Staverden" bezoeken de laatste
tijd nogal eens vaak onze havens.
De patiënten hierop vervoerd en verpleegd

worden dan vaak verrast met diverse attrac
ties en tractaties.
Zo wordt door diverse instanties en vereni

gingen geprobeerd het verblijf in de Urker
haven zo aangenaam mogelijk te maken.
Maandag 27 mei en 2e Pinksterdag 3 juni

bezocht de "Kasteel Staverden" onze haven.
's Avonds trad voor de zieken op het Chr.

Urker Visserskoor "Crescendo", o.l.v. Mein
dert Kramer, ditmaal voor patiënten uit het
Diac.huis en Boerhavenziekenhuis uit Haar
lem.
Gezien het fraaie zomerweer ging dit ge

paard met de nodige belangstelling van de
wal.
Voor deze zieken (waaronder patiënten wel

ke al jaren achtereen aan hun ziekbed of rol
stoel zijn gekluisterd) een ware belevenis, en
door hen op hoge prijs gesteld.

Urkerland 1 juài'68



1. Samenza~ Psalm l~O, vers 1 en 2 (Tekst. zie:naa.:>tl)
Opening.

2. Mannenkoor "Oud-Hallelujah":

a. Jezus' Hemelvaart !
b. Gods Voorzienigheid
c. Schuldbesef

Uit de Hazeu Bundel

3. Kinderkoor:

a. Het fluitketeltje Annie M.G. Schmidt
b. Doos waarop een deksel past "Sound of Music"
c. Kadou kaduize l
d. Mijn Opa
e. Kok kadows

Annie M.G. Schmidt

4. Mannenkoor "Urk":

a. Het "Onze Vader"
b. Cam nu met sangh
c. Soldatenkoor

5. Brassband "Valerius":

K.J.Mulder
Henk Held

Gounod

a. Mars "Wel thuis"
b. Suite "Orc in Almere"

(Voor toelichting van dit nummer:
zie achterzijde programma!)

6. Samenzang met Brassband:

a. Gezang 302, vers 1 en 3 (N.H.B.)
b. Gezang 293, vers 1, 3, 4 en 6 (N.H.B.)

7. Mannenkoor "Hallelujah":

a. Bede
b. Domine salvam fac
c. Neerland en Oranje

8. Dameskoor tlLausDeo":

a. Ga mij niet voorbij,
b. Jezus is wachtend
c. Spreek mij van Jezus

9. Mannenkoor "Crescendo":

a. Ziet in blinde razernij
b. Op ten Strijde
c. Wilhelmus d. Vol verwachting

Cori
Henk Held

Flemming
Giesen

De Wolff

M.W.Kramer
J.Zwanepol
J.Zwanepol

M.W.Kramer

blijf ik ...

10 • .§.~.!!!:mza!}g_;_Gezang 93, V8:::-S :;_ en 4 (N.H.B.)
Sluitin&.:_

~~~!_~~_~~~!~_~2Q~
vers 1: looft God, looft zlJn naam alom, - looft Hem in

zijn heiligdom, - looft des Heren grote macht -
in dan hemel zijner kracht; - looft Hem om zijn mogendhe
den, - looft Hem naar zo menig blijk - van zlJn heerlijk
koni_nkrijk - voor zijn troon en hier beneden!

vers 2: Looft God met bazuingeklank, - geeft Hem eer, be-
wijst Hem dank, - looft Hem met de harp en luit,

looft Hem met de trom en fluit, - looft Hem op uw blijde
snaren! - Laat zich 't orgel overal - bij het juichend
vreugdgeschal - tot des Heren glorie paren!

~~!_§~-g~~~~~-~Q~~
vers J~ Wilt heden nu treden voor God, den Here, - Hem

boven al loven van harte zeer, - en maken groot
zijns lieven namens ere, - die daar nu onzen vijand slaat
terneer!

vers 3: Bidt, waket en maket, dat g'in bekoring - en 't
kwade met schade toch niet en valt. - Uw vroom

heid brengt den vijand tot verstoring, - al waar' zijn
rijk nog eens zo sterk bewald!

~~!_§~-g~~~~~-~~~~
vers 1: 0 God, die droeg ons voorgeslacht - in nacht en

stormgebruis, - bewijs ook ons uw trouwen
möcht, - wees eeuwig ons tehuis!

vers 3: Gij zijt, van vóór Gij zee en aard - hebt door uw
woord bereid, - altijd dezelfde, die Gij waart, -

de God der eeuwigheid!

vers 4: En duizend jaar gaan als de dag - van gist'ren
voor U heen, - een schaduw, een gedachte vaag, -

een nachtwaak, die verdween.

vers 6: 0 God, die droeg ons voorgeslacht - in tegenspoed
en kruis, - wees ons een gids in storm en nacht~

en eeuwig ons tehuis!

~~~!__~Q~_g~~~~~_2~~_~~~~_~_~~_1~
vers 1: Ere zij aan God, den Vader, - ere zij aan God,



1. Samenz8ll&..:._Psa
O:2ening.

2. Mannenkoor "Ou

a. J
b. G
c. S

J. Kinderkoor:

a. H
b. n
c. K
d. N
e. ~

4. Mannenkoor "Ux

a. }

b. (
c.

5. Brassband "Va]

a. n
b.

6. Samenzang met

a.
b.

7. Mannenkoor "H

a •
b.
c.

8. Dameskoor "Lal

a.
b , 1-

c.

9. Mannenkoor "C

a.
b.
c.

den Zoon, - eer den Heil'gen Geest, den Trooster, _ de
Drieëen'ge in zijn troon. - Halleluja, halleluja _ den
Drieëen'ge in zijn troon!

vers 4: Halleluja, lof, aanbidding - brengen eng'len U
eer, - heerlijkheid en kracht en machten - leg'

schepping voor U neer. - Halleluja, halleluja, - lof z
der her€lJ Heer!

-+-+-+-+-+-+-+~+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+.

~~~7~~7~~~~~~+~~~~7~~~~~~~~~~~4~~~~~~~4~~~~+~~~~~~

Het werk bestaat uit de volgende delen: 1. Prelude; 2.
dagmorgen en Koraal; 3. De vloot vaart uit; 4. Wasdag;
Vormt; 6. De vloot komt binnen en 7. Vlaggetjesdag!

Enerzijds heb ik dit werk gekomponeerd ter gelegenhe:
het Duizendjarig Bestaan van Urk, anderzijds als reperl
stuk voor de Brassband "Valeriusll• In dit werk heb ik
aspekten, die eigen zijn voor Urk, willen uitbeelden.

De kompositie verloopt als volgt: Deel 1: Prelude of
spel; tussen de verschillende delen kunt u het begLnf rr
uit het Voorspel beluisteren. Deel 2: Eerst horen we e
pressie van klokgelui, daarna het Koraal: dit Koraal iE
bestaande melodie, maar gekomponeerd in de sfeer van ee
Psalm en bewust niét ritrmsch geschreven. Dee~_)_.!.De vl
vertrekt en we horen het gestage ritme van het getuf d~
kc t t ers, Deel 4 "Wasdag~ Vrolijk en frjs 'v1apptjrl,Je ','
in de v/indo Deel 5, "De Vormt": -Tn dit deel horen 'I\'e 8E

het donkere koper van het orkest met enigqzins droe;C6e
ge mUZiek; vervolgens horen we do dreigende schrille kJ
ken van het scherpe koper, die de schrik van deze o~~ie
kompleet maken. Dit deel eindigt weer met de sombere me
ven van ,het begin, DeeL..§._:_'DevJ.oot komt weer huispaart
met buit beladen; weer horen we, !TIaarnu in een andere
het gestage getuf der kotters. Deel 7: ..:y-laggE.!j~sda~~;_;
deel begint met een signaal van parallelle drie-klanker.
eerst gespeeld door het donkere, daarna door het scher
koper. Een korte mars vertolkt hierna vrolijk het feest
gebeuren, hetgeen ~en 'jaarlijks evenement is voor de v
mensen die Urk bezoeken.

Ik hoop dat u met genoegen deze kompositie zult belui
ren.

Henk
- :- :- :- :- :- :- :. :._: - :- :_. : .._: - :._ ~~ :._ :- : .... : - .... .. :- :- :- :- :-



Wij gedenken ----onze vriend Pieter Bakker welke ep 21 juni1968 deer everlijdenep

61 jarige leeftijduit ens midden werd weggenemen.
De begravenis vend plaats ep maandag 1 juli'68 .nder grete belangstelling.

Psalm 32 onberijmd
"Welgelukzalig is hij,
wiens overtreding ver
geven, wiens zonde be
(lekt is."
Na een smartelijk, maar
toch geduldig gedragen
lijden, behaagde het de
Heere, uit onze vrien
denkring weg te nemen

PIETER BAKKER
Trooste de Heere zijn
vrouw, kinderen en fa
milie.
"Ziet des Heeren oog is
over degene die Hem
vrezen, op degenen, die
op Zijn goedertierenheid
hopen."

Zijn vrienden van
het Chr. Urker
Visserskoor
"Crescendo".

Urk, 27 juli 1968

CONCERT UITGESTELD.
Het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
moest vorige week vele belangstellenden in
Sliedrecht teleur stellen door het concert, dat
gepland was op zaterdag 29 juni, uit te stel
len. Het bestuur had deze beslissing genomen,
doordat één van de eerste leden uit de begin
periode van het koor, en die nog steeds een
trouw lid was, de heer Pieter Bakker, nog
vrij plotseling in het ziekenhuis te Zwolle
was overleden.Maandag verleende het koor de
medewerking aan de begrafenis, door tijdens
de rouwdienst in de Petrakerk enkele liederen
te zingen die spreken over de Hoop voor een
Christen, juist na de dood.Zeer waarschijnlijk
wordt het concert te Sliedrecht nu zaterdag 3
augustus gegeven. Dit zal nog nader geregeld
worden.

---=-==

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van mede
leven, die wij hebben onder
vonden tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze ge
liefde Man en Vader en Groot
vader

Bewij s van toegang
voor het concert te geven door het

PIETER BAKKER
zeggen wij langs dezen weg
allen hartelijk dank.
In het bijzonder dr. Rebel, de
Predikanten en vele broeders
ouderlingen der Ger. Kerk en
het Chr. Urker Visserkoor
"Crescendo".

(JHR. "URKER VISSERSKOOR
,,(JRES(JENDO"

0.1.v. Meindert Kramer

met Teun Schenk, solist en Jan Bonefaas, orgel

te geven op zaterdag 29 juni 1968
in de Geref. Kerk aid Oranjestraat te Sliedrecht.

AANVANG 7 UUR N.M.
(Kerk open 6.30 uur)

Toegangsprijs f 5,
(incl. belasting)

121

Fam. Bakker-Ras
Urk, juli 1968
P. Hoekmanstraat 33



Programma

1 Koor - Ambrosiaans Lofgezang - E. Gebhart rgelsolo - Jan Bonefaas

2 Opening door Weleerw. Heer Ds. Grashof oor: Psalm 124

De Paarlen Poort (met solo)

Nader mijn God bij U - H. J. van Oosten3 Koor: Psalm 42

Hoor het moet des Herders stemme zijn. (met solo)

Naar den Hemel - A. G. Nägeli

Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo)

Op ten strijde uiting van Ds. Grashof

4 Solozang - Teun Schenk .oor - "Wilhelmus" - bew. S. Terpstra
(W ijzigingen voorbehouden)

5 Koor: Psalm 54

Jezus die mijn ziel bemint. (met solo) anders aangegeven zijn de nummers bewerkt door de dirigent



Wij gedenken ----onze vriend Pieter Bakker welke ep 21 juni1968 deer everlijdenep

61 jarige leeftijduit ens midden werd weggenemen.
De begravenis vend plaats ep maandag 1 juli'68 ender grete belangstelling.

Psalm 32 onberijmd
,,'Velgelukzalig is hij,
wiens overtreding ver
geven, wiens zonde be
dekt is."
Na een smartelijk, maar
toch geduldig gedragen
lijden, behaagde het de
Heere, uit onze vrien
denlering weg te nemen

PIETER BAKKER
T'rooste de Heere zijn
vrouw, kinderen en fa
milie.
"Ziet des Heeren oog is
over degene die Hem
vrezen, op degenen, die
op Zijn goedertierenheid
hopen."

Zijn vrienden van
het Chr. Urker
Visserskoor
"Crescendo".

Urk, 27 juli 1968

---=--=
CONCERT UITGESTELD.
Het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
moest vorige week vele belangstellenden in
Sliedrecht teleur stellen door het concert, dat
gepland was op zaterdag 29 juni, uit te stel
len. Het bestuur had deze beslissing genomen,
doordat één van de eerste leden uit de begin
periode van het koor, en die nog steeds een
trouw lid was, de heer Pieter Bakker, nog
vrij plotseling in het ziekenhuis te Zwolle
was overleden.Maandag verleende het koor de
medewerking aan de begrafenis, door tijdens
de rouwdienst in de Petrakerk enkele liederen
te zingen die spreken over de Hoop voor een
Christen, juist na de dood.Zeer waarschijnlijk
wordt het concert te Sliedrecht nu zaterdag 3
augustus gegeven. Dit zal nog nader geregeld
worden.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van mede
leven, die wij hebberi onder
vonden tijdens de ziekte en na
het overlijden van Onze ge
liefde Man en Vader en Groot
vader

PIETER BAKKER
zeggen wij langs dezen weg
allen hartelijk dank.
In het bijzonder dr. ~ebel, de
Predikanten en vele broeders
ouderlingen der Gel'. Kerk en
het Chr. Urker Visserkoor
"Crescendo".

Fam. Bakker-Ras
Urk, juli 1968
P. Hoekmanstraat 33

I
~speelplaat uit
n inlevering v

reductie

( te Sliedrecht.
Burg. Winklet

DnG)iN
DS 1919
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Zeer geslaagd lustrumconcert

Het was een goede gedachte van het IDe figuur en solozang van de heer
Andijker Mannenkoor om ter gele- Schenk droegen hier sterk toe bij.
genheid van het eerste lustrum een Bij het zingen van "Ziet, in blinde
concert te geven in samenwerking razernij", hebben ongetwijfeld velen
met het Urker Visserskoor "Cres- gedacht aan de gevaren van het vis
cendo". sersberoep, wat door vele leden van
De Gereformeerde Kerk was zeer Crescendo wordt uitgeoefend. Voor
goed bezet, waaruit wel bleek, hoe al wanneer met grote overgave ge
een dergelijke avond op prijs wordt zongen werd: "Here, trek mee, door
gesteld. stormen en door zee".

Ook het Maranatha-Hed "Vol ver
De avond werd geopend door Ds. wachting blijf ik uitzien", werd door
Wolven en gesloten door Ds. De Crescendo geheel in overeenstem
Boer. Beide predikanten hebben op met de inhoud van de woorden ge
Urk gestaan, zodat vele bekenden bracht.
aanwezig waren. Onder de genodig- De liederendie gezongenwerden door
den merkten we o.a. burgemeester het Andijker Mannenknóor, werden
en mevrouw Knorr, secretaris Drijf- technisch knap uitgevoerd. Bij het
hout en de beide wethouders Kuin lied "Zouden wij ook eenmaal ko
en de Vries op. men", werden de eerste vier regels
Begonnen werd met het zingen van gezongen door de tenoren P. Hoven-
3 coupletten van Psalm 42, door bei- ga en J. Butterman, wat een bijzon
de koren, onder leiding van de heer der accent aan dit lied gaf.
Meindert Kramer, dirigent van ,Cres- 'Het derde couplet van Psalm 1 werd

-_cendo'. Zowel de dirigent, als de ka- éénstemmig door beide koren ge
ren, hadden hiermee wel de sympa- zongen en kwam zeer goed tot zijn
thie van de luisteraars gewonnen. recht. De in het Latijns gezongen
Het Andijker Mannenkoor trad deze zegenbedevoor de Koningin met or
avondvoor het eerst op onder leiding gelbegeleidingvan de heer W. Broer,
van haar nieuwe dirigent, de heer was buitengewoonmooi.Het was een
L. Vleeshouwer. Dat het gebrachte goede avond, die koren en luisteraars
op een zo hoog peil stond, terwijl veel voldoening gaf.
het koor slechts driemaal onder de Na afloop werd door het Andijker
nieuwe dirigent heeft geoefend, ge- Mannenkoor koffie aangeboden in
tuigt ongetwijfeld van een grote het Dorpshuis terwijl voorzitter

Ivakbekwaamheid. Hovenga beide dirigenten bloemen
Hoewel el,'de gehele avond gaaf ge- aanbood e~ dankte voor de goede
Izongen werd, willen we toch enkele same~werklI~g.
nummers even noemen. Na dit mooie lustrumconcert hoopt
Het lied "Iemand zal gaan door de het Andijker ~annenkoor d~t een
paarlen poort, zult gij dat zijn?", groot aantal nieuwe leden zich zal
gezongen door Crescendo met de melden. Immer~: hoe meer leden,
heer Tb. Schenk als solist, werd op hoe meer mogelijkheden.
zo indringende wijze gebracht, dat
velen zich persoonlijk aangesproken
.voelden.

"West.Fries Dagblad" sept.· 68 ti

door het

ANDIJKER MANNENKOOR
en het

URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"

van de Zangavond op zaterdag 31 augustus 1968 in de
Gereformeerde Kerk te Andijk.

Medewerkenden: Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
! onder leiding van Meindert Kramer
Andijker Mannenkoor onder leiding van Leo Vleeschouwer
Organisten: Jan Bonefaas en Wim Broer
Solist: Theun Schenk (-,
Programmaleiding: ds. J. Wolven en ds. W. H. de Boer

1. Beide koren o.l.v. M. Kramer: Psalm 42
2. Opening door ds. J. Wolven
3. Urker Visserskoor "Crescendo"

a. Psalm 146; b. De Paarlen Poort (met solo)
c. Liefde; d. Prijst de Heer

4. Andijker Mannenkoor
a. Morgenzang ; b. Verlangen (met solo)

5. Solozang Theun Schenk
6. Urker Visserskoor "Crescendo"

a. Ziet in blinde razernij; b. Wat God doet is wel
gedaan; c. Gouden harpen ruisen; d. Nader
mijn God bij U

7. Andijker Mannenkoor
a. Platofflied; b. Wolgalied

8. Beide koren o.l.v, M. Kramer: Psalm 1
8a. Samenzang: Voorwaarts Christenstrijders
9. OrgelsoIo Jan Bonefaas

10. Andijker Mannenkoor
a. Confitemini Domino; b. Glory Halleluja (rn. solo)
c. Domine salvam fac Reginam

11. Urker Visserskoor ,,~rescendo"
a. Naar de hemel smacht mijn harte; b. Vol ver
wachting blijf ik uitzien (met solo); c. Op ten strijde -

12. Sluiting door ds. W. H. de Boer
13. Beide koren o.l.v. M. Kramer: Lof zij den Heer


