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IVijftien jaar !Lustrumconcert chr.Imet het hart I
t"~:':fl~,:,~:,~"mfl"""nm""mn"i Urker visserskoor
RUIM HONDERD ZANGERS lJV STAMPVOLLE

KERK
(Van onze correspondent)

URK. - In het duizendjarige Urk
oet men al eeuwenlang gezongenheb
en. Misschien bracht het vroegere iso
ement en het besef van een bedreigd
bestaan mee, dat de Urkers zich wilden
uiten in het geestel~iklied. Zingen moet
de tegenwoordige Urkers ingeboren
zijn, want ondanks alle contacten met
de wijde wereld en de techniek is het
zingen' in koorverband en -vooral als
mannenkoor een duidelijke behoefte
voor een opmerkelijk deel van de be
volking. -
Het chr. Urker visserskoor Crescendo

neemt onder de Urker koren een eigen
plaats in; het mannenkoor van onge
veer 115 zangers kon zaterdagavond
zijn derde lustrum vieren in een stamp
volle Bethelkerk, onder het gehoor was
ook Urks burgemeester K. Bossen
broek.
In zijn bewogen maar ook met hu

mor gekruide toespraak wees ds. B.
Groenevelt, die ook in psalmlezing en
gebed is voorgegaan, er op, dat de Ur
ker zangers "vijftien jaar met hun hart
hebben gezongen om het het evangelie
de mensen te bereiken".

Typerend voor het zingen van dit Ur
ker visserskoor zijn de eigen klank en
het repertoire, dat zich op een enkele
uitzondering na beweegt binnen de
grenzen van het geestelijke lied. Koor
technisch is het mannenkoor onder lei
ding van Meindert Kramer sinds we het
een paar jaar geleden hoorden vooruit

gegaan; het heeft gewonnen aan klank
gaafheid, muzikale afwerking en disci
pline. Maar we respecteren het vooral
in instructeur en koor, dat men het
eigen karakter van de klank en de be
nadering van het geestelijke lied zui
ver heeft weten te bewaren. Deze klank
is groot en mannelijk, soms wat ruig
met een kruidig timbre en er is geen
zweem van gemaniereerdheid, die niet
past bij het karakter van het koor.

Maar voor wie het horen wil, is er
méér. In dit zingen klinkt altijd een
ondertoon mee van liefde voor het een
voudige geestelijke lied, van godsver
trouwen en van de verbondenheid met
de zee. Liederen als Ziet in blinde ra
zernij, Naar den hemel en andere,
waarin gezongenwordt van stormen op
zee en van geloofsvertrouwen als een
"bede voor hen die zijn in nood op
zee", krijgen hun diepte door iets wat
ingeboren moet zijn. Zij ontroeren door
een strikte eerlijkheid en onopgesmukte
toewijding aan de algemeen verstaan
baarheid van de teksten. Prijst de Heer
met blijde zangen werd gezongen in
een terecht vrij strak gehouden voor
dracht en dynamiek en in stromende
zinnen, zodat de grote lijn niet verloren
ging. De al genoemde liederen van de
zee kregen meer contrasten in de klank,
die in het dubbelforte stoer bleef zon
der ruw te worden. Het mannenkoor
kan ook in zachte tinten zingen,kIat be
wees de milde bijna gevoelige-iflank in
Eeuwige Vader sterk in macht. Het
mooie lied Nader mijn God tot U, dat in
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Verzorgd onder overweldigende belangstelling

in de G
ere:f.Bethellcerk

te Urlc

de Angelsaksische landen zo veel wordt
gezongen, vonden we te veel uitge
sponnen van voordracht. Minder ge-,
lukkig was de bewerking van Zum
Sanctus met de sopraanstem tegen de
zoemstemmen van de mannen; boven
dien vraagt Schuberts koormuziek
meer lyriek en verfijning. Ook de be
werking van Grijp toch de kansen voor
tenorsoio en koor lag onder het niveau
van de wisselzang in De paarlen poort,
waarin de tenorsolist en het koor een
dialoog zongen. Teun Schenk, die zijn
zingen als een roeping voelt, is veel
ingetogener gaan zingen, zoals hij liet
horen in zijn Bachlied. Akke Evink met
haar kristallen sopraan zong de Hán
del-aria heel gevoelig, in de hoge lig
ging iets geremd. Jan Bonefaas heeft
aan het orgel alle voordrachten van
koor en solisten zorgvuldig begeleid en
ook het Schevenings Vrouwenkoor
heeft zich als gast laten horen. Op ver
zoek van het koor onthield men zich
van applaus, maar de indrukken wa
ren voelbaar groot en diep op dit goed
verzorgde lustrumconcert.

HENRI TH. TIMMERMAN.

CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO" JUBILEERDE.

Zaterdag 28 september vierde het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo" haar
vijftienjarig bestaan.
Hoogtepunt van dit feestelijk herden

ken was het jubileumconcert zaterdag
avond in de Bethelkerk.
Een hoogtepunt, niet alleen voor

"Crescendo" en haar dirigent Meindert
Kramer, maar ook voor de talloze lief
hebbers van het christelijke lied. Want
deze avond is nog eens duidelijk geble
ken waar de kracht van dit mannen
koor schuilt, n.l. in het enthousiast
brengen van het christelijk lie,d.Dat dit
bij velen nog weerklank vindt, ook bij
mensen van buiten Urk, bleek uit de
zeer goede opkomst van het publiek.
Onder de genodigden zagen wij o.a.

het Schevenings Vissersvrouwenkoor,
waarmee "Crescendo" nog niet zo lang
geleden uitwisselingsconcerten organi
seerde.
Ter afwisseling van het programma

zong dit dameskoor het jubilerende man
nenkoor een nummer toe; eveneenswerd
dit gedaan door het Chr. GemengdeKoor
"Nil Sine Lahore" uit Nagele, waarover
de heer Kramer ook de muzikale scep
ter gezwaaid heeft.
Het overige gedeelte van het pro

gramma Was voor "Crescendo" en de
medewerkende solisten Teun Schenk en
de sopraan Akke Evink. Beide solisten
lieten zich ook los van de koorzang ho
ren, terwijl de organist Jan Bonefaas
ter afwisseling improviseerde over het
bekende feestgezang: "Dankt, dankt nu
allen God."
De algehele leiding van deze avond

was in handen van de beschermheer
van het jubilerende koor, ds. Groene
velt. Tussen het muzikale geheel sprak
hij nog enkele woorden n.a.v. ,,15 jaar
Crescendo".
De liefde voor en het brengen van het

christelijk lied heeft dan pas waarde, als
men van ons kan zeggen, dat wij er in
het gewone dagelijkse leven achter
staan, aldus ds. Groenevelt.
Al met al kan "Crescendo" terug zien

op een geslaagde avond.
Moge het ook in de komende jaren

met "Crescendo" crescendo gaan!!



Zatd.5 kt.'68 medewerking verleend aan

een bijeenkomst (Toogdag )van Gerei.Verontrusten

in de Bethelkerk te Urk

VERONTRUSTEN KOMEN NAAR URK.
Zaterdag 5 oktober staat in de kerkelijke

pers aangekondigd als de Toogdag van Geref.
erontrusten, die bij elkaar komen in de Ge
ef. Bethelkerk te Urk. Eén van de belangrijk
te initiatiefnemers is de heer Schellevis' uit
ilversum. De vereniging telt ongeveer 10 af-
elingen met ruim 1000 leden. Dagelijks ko
men er nog aanmeldingen binnen. Verwacht
wordt, dat zaterdag de Bethel-kerk geheel ge
vuld is, als 's morgens in besloten kring de
laarvergadering wordt gehouden. Deze is al
een toegankelijk voor de leden. 's Middags is
r vrije toegang als de heer Maaskant uit
eist zal spreken, en het Chr. Urker Vissers

koor "CRESCENDO"zal zingen.
Ds. Meijering van Herwijnen spreekt het
lotwoord.
Wat de reden is, waarom deze vereniging
un stem laat horen bij het Geref. Kerkvolk
is wel voldoendebekend. Het gaat in hoofd
aak om de nieuwe theologieëndie steeds ver
er doordringen in het kerkelijk leven.

._-==-
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Zatd. 14 dec.'68 epgetreden (Kerstpregramma) v.er de zieken verpleegd in het

Ziekenhuis" Oranjeeerd " te Harlingen
++++++

Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo"

dirigent: Meindert Kramer
(100 werkende leden)

Urk, december 1968

Beste zieke,

Op de heenreis naar Oosterbierum, alwaar we op 14 december 196A om half acht
in de Ned. Hervormde Kerk een "Kerstconcert" hopen te verzorgfilll,leek het
ons goed voor U op te treden in het ziekenhuis "Oranjeoord".

Wij hopen te arriveren om ongeveer 17.45 uur en weer te vertrekken cm 18.30 uur

De volgende nummers hopen wij voor U te zingenl

Komt allen tezamen
Nu sijt wellecome
Stille Nacht (met solo Teun ,Sehe~k)
Gloria in excelsis Deo
Liefde
Iemand zal gaan door de Paar'lanpoort

(met ~olo Teun Schenk)
Nu daagt in het Oo~ten
V~l verwaohting blijf ik uitzien

(met ~olo Teun Schenk)

bew. nirigent
bew. dirigent
beY. dirigent
F. Pijlman
bew. dirigent

bew. dirigent
bew. dirigent

bew. dirigent

Het koor dat voor U optreedt bestaat overwegend uit "vi~~ersmensen", van
daar de naam Visserskoor en zijn ne gehele week ver van hui~ op de wijde zee.

TientalIe malen trade~ we op in diverse plaatsen van ons land en tal van
grammofoonplaten zijn reed~ van dit koor met goed gevolg in ne handel
versohenen.

We zouden het ~p hoge prlJs stellen iets van U te m~gen vernemen inzake dit
optreien in het ziekenhui:"l"Oranjeoord"i ons adres is lVIolenstraat4 Ur-k,

Tenslotte wensen wij U allen toe ( in wat·v~or omstandigheden U ook moge
verkeren) dat het Licht van BeBiehemsstal ook in Uw ziekenkamers moge door
dringen.

Daarom in alle~ bijzo~der Go~e bevolen.

Namen~ bestuur, ~irigent en leden
van het Vi~serr;koor"Crel'lfllendo".



~------------------------'Crescendo' zingt in
Oosterbierum

.-0:::_--

Het Christelijk Visserskoor 'Crescendo'
te Urk, onder leiding van Meindert Km
mer concerteert op zaterdag 14 december
in de Hervormde kerk te Oosterblerum.Het
Interkerkelijk Oomité te OoBterbbrum ver
zorgt deze kerstzangavond. De Wereldom
roepzal opnamenmaken van dit concert die
zullenworden uitgezondenin de kerstnacht.
Het koor wordt begeleid door de organist
Jan Bonefaas uit Oorinehem; solist is de
heer Teun Schenk. Ds. C. J. L. Loor, Her
vormd predi~a.nttte Oosterbierum heeft de
Ileiclmg WIl deze avond.

Friea-Dagblad deo.'68

Programma van de Kerstzangavond
op 14 dec. 1968 in de Ned.Herv.Kerk.
Oosterbierum

Organist
Solist

Jan Bonefaas
Teun Schenk

Medewerking van~ Chr.Urker Visserskoor "Crescendo"
Dirigent Meindert Kramer

Pr'ogranma.le.i.d.ing: Ds.e.J .I,.Loor

-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1 ..Optreden koor ~ Komt allen tezamen.
2. Bpening : Gebed; schriftl~zing··

Samenzang: Daar is uit's wereld duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel alle volken,
en gij mijn zielè, bid het aan.
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood~
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.---.---~-

bew.dirigent.

wat heil een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Uw kracht.
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is"licht, Zijn juk is zacht.
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden
zijn wond'ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oor des Vaders treên.

3. Optreden koor a.oHoe zal ik U ontvangen. bèw.dirigent.
b. De Heem'len verkondeno "
c. Nu daagt het in het oosten. "
d.-Iè~~nd·zal ~à~n dobr de

..paar' len póot-t , (met solo) Il

11

11

4. Solozang Teun Schenk.



PROGlW1MA.

Keratwijdings - ZaDgavond
Op Zaterdag 21 deoem.ber 1968 in de Bethel .. Kerk

'r. URK.

CHR. URKER VISSDSKOOR tf CHESC.ENJX> "

o.l.v.
Mei.ndert Kramer.

ORGAtilST c Jan Zwnepol.
SOLIST : Teu.n Schenk.
PROGRANMALEIDING en D.. H. v. Leeuwen

MSDITATIE : (Chr.Gel.-ef .Pred.)

..wwANG 8 uur i ~rk open.bal.f' 8 i
TOIDANG VRIJ

COLLECTE AID UITGANG.



~ OPrP..EIlEN KOOR ft Komt a.llen tezamen tt..
Schriftlezjng, gebed en S8JiWnz.a.ng"
P~al'JI. 98 ! 1

• OPrR.xnEN KOOR :
a:'!ioe za.). ik Uont73.ll.gen.
b.De Heem'len verkonden.
f) .ifu das.gt h t in het ÛQaten.

...i"w • .i)i_rg.
tt 'f
11 ft

..~ SO~IST: Teun Schenk•

4ied 45 : 1, 2 on 3
). OPl'REDm KOOR:

Cl",,~U::HIS u. I" lf"*F •a"I'Illzijt ·<i'.::lleoome ..
b ..Er is een Kindeke geboren op d 'Il.a.l.'d.
c.Keratlied. ( met ~o10 )

Bew.Dirg"
H. KoekeU:o:ren.
}'\v; Woon~l.

i, Meditatie ..
i'S .. S-o\MElfZANG :

*~.:.II:w'I~
Lied 10 1, 2 en 4 Joh" de Heer.

( met solo) Baw.Dirg ..
J•vld ~Jaa.rt$
H. ?ljlIuul.

b.Bethlehel'l.
a.Gloria L~ excelsis Dêo"

Jan Zva.nepol.

~l~OP1~ KOOR:
----.... a:t tfSgeboren het Goddelijk Kind.

b.Ere zij God.
o.Volverwachting blijf ik uitzien.

( met solo )
l2.SAMmfZANG : Ge~ang 3 : 1 en 4
l~.SLUITING EN DANKGEBED:

Geref. Hundel.

:Bew.Dirg.
M. KoekelkorM ..

oo'W.Dirg.

14..0Pl'REDEN KOOR ..

~.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-$-.-.-.~-.-e~.-.-.-.-~-·-

FSiü.J;{ ~~ : ).___ ~""' .... , di!5 "liL _

Zinbi. zitlg':': e ez 1':("uw gez<>.r:S'den neere,
Di.e. g:co~tS1'l God, die wond'rou deed;
Zijn .rechteI':<md~ vol sterkt' en sere ,
Zij ~ heili_<; t a.nn v.rooht heil na leGd~
~t heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Rij Zijn gerecht:!.gheid,
Zoo vhtk:"eloosen onees{,honden,
Voor 't heldendom ten toon gespreid.

~IED _!1.d : l:.t 2 en _), bundel Joh .. de Reer.

Dochter S1.ons, 'i..-eos verheugd,
,iui<::h van ;rraugd, Jeruz:a.lem;
Zie, uv Koning komt tot U;
J8., Hij komt, de V'X'fidevorst ~
D®hur Siona, wes verheugd;
Juich, vazi \~, Jeruzalem.

Hoaisr.w.e.., Davids Zoon;
Heil en zegen zij Zijn volk;
Sticht nu, Heer, Uv eau,wig rijk;
'-t Bli j Hosa.nn.e. komt U toe;
Hosianna, Davids Zoon;
Heil en zegen zij Zijn volk.

Jat Hosa.nna, Da.vids Zoon;
Weesgegroet, Of Vrede vorst;
Eeu."IIo'ig staat U, zetel vast;
Eeuwig ~s J6h.?va's troon.;
Ja\\! Hosanna, Davids Zoon;
WeGs gegroet, 0, Vrede vorst.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
bundel Joh. de Heer.LIED 10 t 11 2 ~n ~

Heerlijk klonk het lied der Eng'len,
In het veld van Ephrata;
Bere zij God in den hooge,
Looft dan Heer, Halleluja}
~ s&1 op aacl.e dagen, God heeft in den mens behagen;
Za.l1g, die naar vrede vragen, Jezus geert dien, hoort Zijn stem

Jezus kwam op aarde neder,
Als een kindje, klein en teer;
1<L-uu: s hoe e.:rm Bij toen mocht "''ezau,
}'..f_j was r>J 1 -17 li·:)ofdsn Ik·el'.



" OPl'P.EDEN KOOR
OPENING

OPI'HXDSN roos
•a~l1ê
b.D~

• OPrREIIEN SOLJ
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';0. OPrRE:DEN KOOl
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11., OPrREDEN KOq
... LIl: i: a~t

b
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12. SAMENZANG

l}"SL-'lJI'rING Ell

L4 ..OPl'REDEN K

Vrede zal op a.a.rde dagen, God heeft in den mens behagen
Zalig, die na.a.x vrede vragen, Jezus geef:t dien, hoort 2

In een kr1bbe lag Hij ruKler,
Weldra werd een kruis Zijn troon;
Ja, omzondaana te verlossen,
Droeg Hij spot, en Rma&d en hoon;
Vrede zal op a.a.rdedagen, God heeft in den mens be~n
Za.l.ig, die naar vrede vragen, Jezus geeft dien, hoort Zl

-.-.-.-.-.-.~.~.-.~.-.-.-.-
GeZB;D§ •• .3 I 1 en "L Lofzang Zacharias •

Lof zij den God van IsraJl Den Heer,
Die aan Zijn er.tvolk dacht.
En, door zijn liefderijk bestel.
Verlossing heert teweeg gebracht;
Een hoom des heils heeft oPS"!Ncht,
ft Geen Dartele huis was toegezegd;
Dat Yil. Hij nu ons schenken,
Gelijk Gods tromt,
Van A.axdrijks ochtendstond;
Door dim. profeten wijzen mond,
Zioh hiertoe aan den vaderen verbond,

fus wordt des HeeNn volk geleid,
Dool' t 'liCht, dat nu ontstoken is,
Tot kennis van de zaJ.igheid,
In hunne schuldvergiffenis;
Die nooit in schooner glans verscheen,
Dan m, door Gods ba:mhartighe8n;
Die, met ons lot bewogen,
Om ons van zond' sn ongeval ontslaan;
Een star iD Jakob op doet gaan,
De zon des heila doet aan de ld.mmenstaan.

·-·-.--.-.-.~.-.-.-.~.-.-o~.-.-.-.~.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.~.-.-
..0-...0-........-...
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Tot het bijwonen van de Jaarvergadering op

maandag 30 december 1968 in gebouw .tilRENE",

waar tevens wordt aangeboden een "D I N E Ril

ter gelegenheid van het 15 jarig" JUBILEUM ".

van het

CHR. URKER VISSERSKOOR " eRE S eEN DO"

lcl-anvanghalf 8

Zaal open 7 uur

_.- ......"-'--:;;::::::-:-.,...._-~~...... , ~

Ter 1ge el5ellhe.d
. 1 Van

UItgebreid Dl" ·~S15 jarib b
~er aan 0 estaan (

++++++++ geboden ge Sept. '68)
++++++++++' serveerd b·· k werd.

++++++++++++ ~ aar.licht
+++++++++++

een
en dennen_

0" Oen



PRO G R A n }Ir A:

üpé'n'ing door de voorzitter, de heer Kof'f'eman ,
BESTUUREN DIRIGENT DANKTU VOORAL HET

VERTROmIEN IN HAARGESTELD, '<JENSTU EEN
"GOEDE JAAR\HSSELING" EN DALRBIJ VOORU
EN mi FAMILIEBETREKKINGENEEN VOORSPOE
DIG EN GELUK...XIGNIEffi! JAAR EN EEN

P A U Z E

(waarin k~ff1e en gebäk worut aangeboden)

"ZANGRIJK 1969"
================= JAAROVERZICHT

JAlI.ROVERZICHT

se c r , T. Bakke r
penm, J. Woord

UITSLAG COmUSSIE VANKASCONTROLE

-.".-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

" DIN E R 11

Ter afwisselin_g Ygn de diverse gangen

Deolamaties
Zang (mannenkwartet)
Samenspraken (dames)
Zang (met gitaar) dames

TOI'1BOLA:LO(ltjes zullen worden yerkooht ter be

strijiing van ie h~ge kosten van deze

avond, hetgeen we uiteraard warm bij

U aanbevelen! !t



ATTENTIE:

BEST

VERTE

"GOED
EN TJtrJ

DIG }ij

:Bijhet aanzitten aan dit 11 DINeR ", vragen

~w aller medewerking, mede gezien het grote

tal personen welke hier-aan hopen deel te nE

Menukaarten vindt U ep de tafels.

Uw bestuur en het organiserend comit~ we~st

allen een gezellige en sfeervolle avond en e

zeer smakelijke maaltijd.



Vooraf krans gelegd (begeleid doer Burgm.en

Weth.van Delft) bijhet graf van Prise Willem.

~n biizondermooie ind
, rukwekkende avon~

Een tvreetal koren zal maandag 23 december a.s. in Delft een groots
Kerstconcert geven in de Nieuwe Kerk.
Het zijn twee koren, die niet alleen bekendheid hebben verkregen door
hun klederdracht, maar ook door hun geëigende zangwijze en hun re
pertoire. De platen l'~mdeze kal-en worden graag gekocht en veel be
luisterd. Dat is geen wonder in deze dynamische tijd. Het zijn bepaalde
zekerheden, die voor vele mensen hierin doorklinken.
Ook hun beroep geeft ze een zekere sfeer. Het zijn nl. Scheve.iingse
Vissersvrouwen, die voor het grootste deel ook de klederdracht als da
gelijkse kleding nog dragen en wier ma men ook nog bijna allen vissers
zijn. Daarnaast zijn het Urker Vissers, die de hele week praktisch op zee
zwerven. Zij behoren tot het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo".
Inderdaad ook weer bijna allemaal bcroepsvissers, die hun harde be
staan uitoefenen en graag zingen. Zo hun eigen voorliefde daarvoor
hebben.
Ze doen dit niet uit winstbejag, 1~1C1aruit overtuiging. Voor een lief
dadig doel, 'zoals enige tijd geleden voor de nagelaten betrekkingen van
omgekomen vissers.
Het programma is bijzonder mooi en zal velen, van welke overtuiging
dan ook z'Cerzeker boeien en iets te zeggen hebben. Als organist treedt
op Jan Bonejaas, de vaste begeleider van dit koor, en bekend organist
van de Grote Kerk in Gorinchem. I

Als dirigenten treden op Ary Noordhoek en Meindert Kramer.
Er is ook samenzang van Kerstliederen. Het vermoeden is gewettigd dat
velen dit vocale gebeuren zullen willen meemaken. Wacht echt niet te
lang met het kopen van uw kaart. Er is toegezegd dat de geluidsweer
gave extra aandacht zal krijgen, daar er vorige maal af en toe iets niet
goed doorkwam. De kerk is uiteraard verwarmd en de parkeergelegen
heid is er op de Delftse Markt of op de Paardenmarkt. ,
Voor invaliden, bijv. met rolstoelen e.d. willen de organisatoren een ge
schikt plaatsje inruimen, mits dit vóór zondag 22 december wordt op
gegeven bij M. C. Oudesluys, Kanaalweg 7a, tel. 23100 of bij P. van Driel,
Rotterdamseweg 284, tel. 21957. Delft.

"Delftse courant" dec.t68=_. =============a====_====

KERSTWIJDINGS
C'ONCERT

op maandag 23 december 1968 in de Nieuwe Kerk te Delft.

Aanvang 8 uur

UITVOERENDEN:

SCHEVENINGS
VISSERSVROUWENKOOR

o.l.v. Ary Noordhoek

CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"

o.l.v. Meindert Kramer

ORGANIST: JAN BONEFAAS

SOLIST: TEUN SCHENK

PROGRAMMA 25 CENT

Interieur Nieuwe Kerk te Delft
a==a===========a========_======



HET CHRISTE~IJK URKER VISSERSKOOR

"CRESCENDO"
OP GRAMMOFOONPLATEN

Ik zie een poort wijd open staan met o.a.
Neem mijn leven, laat het, Heer
Rust mijn ziel, Uw God is Koning
Wees stil tot God

Fontana 30 cm. L.P. f 11,90

Zie ons wachten aan de stromen met o.a.
't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Lof zij den Heer, den almachtiqen Koning der ere
Nader mijn God, bij U

Fontana 30 cm. L.P. f 11,90

Kerstmis op Urk o.a.
Stille nacht, heilig,e nacht
Hoe zal ik U ontvangen
Nu zijt wellekome
Er is een kindeken geboren op d'aard

Philips 30 cm. L.P.

U alleen, U loven wij met o.a.
Veste rots van mijn behoud
Als ik hem maar kenne
Jezus, die mijn ziel bemint

Philips 30 cm. L.P.

Er komen stromen van zegen
24 bekende geestelijke liederen met o.a.
Neem mijn leven, laat het Heer
Kom tot Uw Heiland
Neem de wereld, geef mij Jezus
Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij

2 Phtllps 30 cm. L.P.'s voor slechts

f 18,50

f 18,50

f 18,50

I
I

Den Ha.
Prinsestr. 2
Tel. 070-11

Delft
Choorstraa
Tel. 01730-~
Winkeleen
"In de Ho

Tel. 01730-3

Maasslu
Zuiddijk

Tel. 01899-
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1953 1968
MENU

DIN E R

Salade Russe

GEBOUW"IRENE",

Consommé à la Julienne

ter gelegenheid van het ,,15-jarig Jubileum"
van het Chr. Urkervisserskoor "Crescendo".

.L_ ~~==~

Vin Blanc
Cote Lette Sauce Robert

Petits Pois

Haricots Verts

Salade

Marmelade de Pommes

Aangeboden tijdens de Jaarvergadering op

maandag 30 december 1968 in

Pommes cuites

Pudding aux Fruits

Dirigent: Meindert Kramer. Fromage

Fruit

Mokka
1953

IN JAARVERGADERING BIJEEN.
Maandag 20 december 1968vierde het Chr.

Urker Visserskoor "Crescendo",dirigent Mein
dert Kramer, haar 15e jaarvergadering in ge
bouw i.Irene".
Ter gelegenheid van dit 15 jarig jubileum,

hetwelk op 28 september in de Bethelkerk in
het geven van een Jubileum-concert werd her
dacht, werd de leden met hun vrouwen een
uitgebreid diner aangeboden, hetwelk alleszins
geslaagd mag heten.
Mede gezien dat in genoemd gebouw een

"diner" voor een zo groot aantal personen, niet
eerder plaats vond, kan niet anders dan alle
lof aan het adres van direktie en bediening
worden uitgesproken. Uit de diverse jaarover
zichten bleek dat men 10 maal in diverse ker
ken naar buiten had opgetreden met dit keer
als sluitstuk het optreden te Delft, waar men
circa 3500 mensen onder hun gehoor had.
Veel stond dit koor in contact ten opzichte

van de nagelaten betrekkingen van omgeko
men vissers.
Lv.b, hiermee verzorgde men in de maand

maart (geheel belangeloos) een "Herdenkings
concert" in de Herv. Kerk te Eenrum/Pieters
buren, en organiseerde men bij de onthulling
van het vissersmonument, een kranslegging in
overleg met betreffende families.
Als bestuursleden werden herkozen: T. Bak

ker en J. Mars, terwijl als nieuwe bestuursla
uit de bus kwamen Jan Korf en Tj. Hoekstra.
Met leedwezenwerd deze avond kennis ge

nomendat de dirigent de heer Kramer, wegens
ziekte geruime tijd rust zal moeten nemen.
Als plaatsvervanger zal door de heer Zwa

nepol de direktie van het visserskoor worden
waargenomen.

"Urkerland" jan. '69_=_aa======_==_======



t.bv.het Blindeninstituut "Bartimeus" te Zeist==~a_===== =.= • =_=~=__=_===== __
"CRESCENDO" naar Groningen.
Dinsdag 11 februari vertrok het Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo" o.l.v. dirigent Jan
Zwanepol naar de Martinikerk te Groningen
om aldaar de concerteren t.b.v. "Bartimeus".
Deze zangavond was bedoeld als start

avond van een grote geldinzameÎing in de
gehele provincie Groningen t.b.v. genoemd
instituut te Zeist.
Gezien de moeilijk begaanbare wegen deze

avond vanwege ijzel en sneeuw,was de Mar
tinikerk minder goed bezet, hetwelk zeer
spijtig was gezien het doel van deze avond.
Het Visserskoor kon zich hier deze avond

naar hartelust uitzingen, mede gezien de
goede acoustiek van deze kerk.
Ds. Gerber, Geref. pred. te Zuidhorn

(voorzitter van het aktiecomitè) had deze
avond de leiding.
Aan dit concert werkten verder mee: Lam

my de Bruin-van Veen (sopraan), Teun
Schenk (tenor) en Wim Brehlen als trompet
tist.
Laatstgenoemde (14 jaar), speelde zowel

in zijn soli als in koorverband op "meester
lijke" wijze, zodat het publiek hem een ova
tie bracht.
Het orgel werd bespeeld door de heer Jan

Bonefaas uit Gorinchem.
Na koffie en brood te hebben gebruikt,

moest de terugweg weer worden aanvaard,
ondanks dat de weersgesteldheid, zo ook
de wegen aanmerkelijk verslechterd waren.
Dankbaar mocht men echter tegen net

middernachtelijk uur op de plaats onzes in
woning arriveren.

concertr 1
door het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" o.l.v. I
waarn. dirigent Jan Zwanenpol. Opbrenst geheel ten
bate van het Chr. instituut voor blinden en slecht- l

zienden .Bartirnéus'' te Zeist J
op dinsdag 11 februari 1969

in de "Martinikerk" te Groningen
'Urkerland" 21 febr. '6

* * *
Medewerkenden :

Lammy de Bruin-v. Veen . Veendam
Teun Schenk
Jan Bonefaas
Wim Brehler

sopraan
tenor
organist
trompettist

* * *
Algehele leiding:

Ds. K. D. Gerber, geref. predikant te Zuidhorn,
voorz. van het aktiekomité Bartiméus voor de
provo Groningen

* * *
AANVANG 8.00 UUR Deuren open 7.30 uur

concert nder grote belangstelling gegeven

Interieur "Martinikerk" te ~



PROGRAMMA

1. Koor: Op ten strijde

2. Opening door ds. K. D. Gerber (voorz.)

3. Koor: a. Psalm 42
b. Breng mij d'aloude tijding
c. De paarlen poort (met solo)
d. Liefde

10. Solozang: Mevr. Lammy de Bruin-v. Veen - Veendam (sopraan)

bew. M. Kramer

11. Mededelingen over de aktie Bartiméus met als doel:
een nieuw oogheelkundig instrumentarium voor Bartiméus
(uit de provo Groningen) Kosten ruim f 50.000,- door
dhr. S. Rozendal, propagandist van Bartiméus

12. Koor en Trompet: "Ode" H. de Wolf

bew. M. Kramer
J. Zwanen pol
M. Kramer
M. Kramer

Sluiting door ds. K. D. Gerber (voorz.) met samenzang

Heer, ik hoor van rijke zegen

5. Trompetsolo : Wim Brehler: .Trurnpet Volontary" Clark

Heer, ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer.
Laat ook van die milde regen,
Dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

4. Solozang Mevr. Lammy de Bruin-v. Veen (sopraan)

6. Koor: a. Ziet in blinde razernij
b. Zum Sanctus (met solo)
c. Nader mijn God bij U
d. 0, eeuwig Vader

7. Orgelsoio : Jan Bonefaas

8. Solozang: Teun Schenk

9. Koor: a. Psalm 146
b. De heem'len verkonden
c. Wat vlied' of bezwijk'
d. Vol verwachting blijf ik uitzien

(met solo)

bew. M. Kramer
Fr. Schubert
H. J. v. Oosten
bew. M. Kramer

Ga mij niet voorbij, 0 Vader,
Zie, hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook in mij.

Wijziging voorbehouden

bew. M. Kramer
idem
H. PIJlman

bew. M. Kramer
Op achterkant: bijg. schrijven van het Chr. Visserskoor over
langspeelplaat met geperf. strook



1. Koor: Op te

2. Opening doe

3. Koor: a. PSé
b. Bre
c. De
d. Lie

L.S. Januari 196

Van het Chr. Urker Visserskoor .Crescendo" te Urk, hetwelk
vanavond kon beluisteren, verschijnt zeer binnenkort een nieuw
langspeelplaat, getiteld: "Op ten strijde" onder het nummxrv 857057

Op deze alleszins mooie plaat, zijn de volgende nummers 0

genomen waarvan 4 nummers met solo, van de solist de he(
Teun Schenk

Op ten stnjde : Hoe vrees'lijk groeit 0 God: Liefde: Hoor 't mo~
des Herders stemme zijn : (met solo) De paarlen poort: (m
solo) De Heilige stad: (met solo) Dus heeft de Heer tot mij
Heer gesproken: Jezus roept zondaars: (met solo) Prijst de
Heer met blijde galmen: Als Goj mij vertroost: Gouden harpt}
ruisen en 0 God. verlos miJ uit den nood

Eén en ander verpakt in een mooie zeer kleurige hoes, met daaro
een foto van het vIsserskoor met het Ijsselmeer op de achtergron

4. Solozang Mevr. La Deze plaat is zeker het bestellen waard, en van goede gehalt
en slechts voor de prijs van f 12.50 (inc/. B.T.W.) en wore
franco naar U toegezonden. Vul daarom onderstaande strook i

5. Trompetsolo : Wim ~en levert hem aan de uitgang van de kerk in. Dan bent U ve
zekerd dat U hem thuis ontvangt.

. . . De baten hoopt het bestuur te bestemmen voor één ol andt
6. Koor: a. Ziet In bil nog te bepalen liefdadig doel

b. Zum Sariel
c. Nader mijn
d. 0, eeuwig ------ _

7. Ondergetekende .', " , , , ..Orgelsoio : Jan Bon

Adres

8. Solozang: Teun S Woonplaats

Zou gaarne exempl. van de langspeelplaat "Op ten strijde
ontvangen Voor de prijs van I 12,50 per stuk (franco thuis)9. Koor: a. Psalm 14

b. De heem'
c. Wat vlied
d. Vol verwa

Ondertekeninç

Afgeven aan de uitgang van de kerk



"CRESCENDO" ZONG IN BENNEKOM
EN URK.
Het Chr. Urker Visserskoor "CRESCEN

DO", waarn. dirigent Jan Zwanepol, vertrok
~.l. zaterdagmiddag naar Bennekom 0J? op te
treden in de Geref. Kerk t.b.v. een meuw te
bouwen Geref Centrum. Men mocht hier op
treden onder .goede belangstelling, begeleid
pp het orgel door Jan Bonefaas. Solistische
edewerking verleende Teun Schenk. Deze
vond werd geleid door ds. S. de Vries, Geref.
red. te Bennekom.

Dit c.noert werd .nder sr.te belangstelling gegeven

"Urkerlandlt 11 april'69
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1. Koor, Jezus Uw verzoenend sterven bew .1'11. Kramer 6. Koor: Prijst den Heer met blijde galmen, bew.~I.Kramer
Wilt Gij van zonde en srihuld

zijn verlost bew. J.Zwanepol
De Heemlen ve~konden

2. Samenzang-Paalm 150

Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht?
om de heerlijkheid enl~~cht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zi nge al wat leeft)
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Schriftlezing: Psalm 100

(

7. Orgelsolo,Jan Bonefaas

8. Koor- Op ten strijde
Ziet in blinde razernij
Nader mijn God bij U

bew.~LKramer
bew. ?i1.Kramer
bew.
H.J.v.00ster..

Vol verwachting blijf ik uitzien
(met solo) bew.M.Kramer

geb e d

9. Samenzang;Gezang 94 ~ 1 - 4
Wij loven U, 0 G~d, belijden U als Heer.
Ee-uwige.Vader , U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs,machten,tronen,
onafgebroken rijst hun lied op h05e tonen,
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der

Leg e r s oha r s n ,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk open-

baren!3. Koo r . Vaste rots van mlJn behoud, bew. H. Pijlman
Het ruw houten kruis bew. J. Nal,ta
De paarlen pO'Jrt (met solo) bew. iil • Krahier
Beveel gerust Uw wegen bew. J. Zwanepol

4. KOîr Breng mij d'al oude tijding bew. J. Zwanepol
U bid ik aan, 0, macht

der liefde bew. K.J. Jiulder
Wat vlied' of bezwijk' bew. H. Pijlman

5. Solozang: Theun Schenk

U looft d'apostelschaar in heerlijkheid, 0 Heer,
profeten,martelaars,vermelden daar uw eer
Door heel uw Kerk wordt steeds,daar boven,hier

beneden,
in strijd en zegepraal, uw gTote naam beleden.
Zij looft, 0 Vader, U,oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand,onmeetbaar in meêdogen!



1. Koor,

2. Samenz

U, Vader, U zij lof op een verhoogde t~on!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven
o?~ in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U ~ooft wat loven kan, in hemel en op aarde!

U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders Zoon,zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verlo
Gij hebt)de mens tot heil)de schoot der maagd ver

kore

G~j hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht
ontnomen

en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen,

d'a-n k geb e d

3. Koor:

10. Koor:

10de"
bew. H. de Wolf

4. Ko')Y.

5. Solozang



Tweede Paasdag was "CRESCENDO" in de
Petrakerk om daar op uitnodiging van de
Geref. Jeugdcentrale en de Herv. Jeugdraad
medewerking te verlenen aan de Paaszang.
De kerk was goed bezet, dit ondanks het
mooie weer dat velen naar buiten had gelokt.
Koor en aanwezigen werden op het orgel be
geleid door de organisten Meindert Kramer ,
en Albert Metz. Het ere-lid van de Jeugdcen
trale, Teun Schenk, was ook hier de solist.
Voorzitter Kramer van de Jeugdcentrale
merkte op, dat het een klein beetje een af
scheid was van "zijn" Jeugdcentrale voordat
hij naar Ridderkerk vertrekt. Velen, ook van
buiten Urk, hebben deze avond kunnen ge
nieten van koor en samenzang.

2 e Paasdag 7 april'69

Prachtig mO.ie av.nd,.nder
grote belangstelling.

PROGRAMMA
"PAASZANG IN DE PETRAKERK" 2e PAASDAG 1969

Medewerkenden: Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
waarn. dirigent Jan Zwanepol. Solist: Teun Schenk
Organist: Meindert W.Kramer / Albert Metz

-------------------------------------------------------------------

1. ORGELSPEL.
2. SAMENZANG(staande) Gezang 23 Ger. bundel1132 Herv. bundel, vs. 1 en 4

Wij loven U, 0 God, wij prijzen Uwen naam,
U, eeuwig Vader, U verheft al 't schepsel

(saam!
Zingt, serafs, eng'len, zingt, heft machten

(aan en tronen;
Onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen !
Gij, driemaal heilig zijt G' 0 God der leger

(scharen,
Dat aard' en hemel steeds Uwgrootheid

(openbaren !
3. SCHRIFTLEZING: 1 Korinthe 15 : 19 - 26.

4. ZANG van alleen de dames: Glorie, glorie
Glorie, glorie
Glorie, glorie
looft nu saam

5. GEBED.

6. "CRESCENDO"

U, Christus onzen Heer, bekleed met majesteit,
U, 's Vaders een'gen Zoon, zij lof in eeuwig

heid!
Het mensdom lag in schuld en vloek voor

(God verloren,
Gij werd den mens tot heil uit ene maagd

(geboren;
Gij hebt aan 't kruis voor ons den dood zijn
macht ontnomen, - Zo baandet G' ons den weg
om weer tot God te komen.

Hallelujah,
Hallelujah,
Hallelujah,
onzen Heer

a. Het ruwhouten kruis
b. Jezus, Uw verzoenend sterven

7. SCHRIFTLEZING: Openbaring 5 : 1, 6-11

J. Nauta
M.W.Kramer

8. ZANG van alleen de heren: Glorie, glorie Hallelujah,
Glorie, glorie Hallelujah,
Glorie, glorie Hallelujah,
looft nu saam onzen Heer

9.

10.

SCHRIFTLEZING Filippenzen 2 : 6 - 11

SAMENZANG:Gez. 41 Ger. bundel/Gez. 61
1.
Christus, onze Heer, verrees,

hallelujah !
Heil'ge dag na angst en vrees,

hallelujah !
Die ten dode ging aan 't kruis,

hallelujah !
bracht ons in Gods vrijheid thuis,

hallelujah !
3.

Herv. bundel
2.
Prij st nu Christus in ons lied,

hallelujah !
Die in heerlijkheid gebiedt,

hallelujah !
Die aanvaardde kruis en graf,

hallelujah !
Dat Hij zondaars 't leven gaf,

hallelujah !

Maar zrjn lijden en zajn strijd
hallelujah !

heeft verzoening ons bereid,
hallelujah !

Nu is Hij der heem'len Heer,
hallelujah !

Eng'len jub 'len Hem ter eer,
hallelujah !



a. Breng mij d' aloude tijding
b. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
c. U bid ik aan, 0 Macht der liefde

Gezang 37 Ger. bundel

J. Zwane
J. Zwan
J. Mulde

11. lICRESCENDO"

12. SAMENZANG:
Daarop wil ik gelovig bouw
gerust, getroost, wat mij
en m' aan Gods Vaderhart
wanneer mijn zonde mij b
Steeds vind ik daar m' opn
oneindige barmhartigheid !

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht,
de grond in Jezus' bloed en wonden
vóór 's werelds aanvang reeds gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
schoon aard' en hemel ondergaan.

13. SCHRIFTLEZING: Romeinen 8 : 31 - 39

14. WISSELZANGmet solist en aanwezigen:
"Heerlijk breekt de dag van 't Paasfeest weder aan".
De solist zingt de coupletten en allen het koor. Het laatste koor wordt twe
zongen.

a. Heerlijk breekt de dag van 't Paasfeest weder aan.
b. Wachters stonden bij het graf van onzen Heer.
c. Toen verrees de Heer met majesteit en macht.

Koor voor alle 3 coupletten: Glorie, glorie Hallelujah,
Glorie, glorie Hallelujah ,
Glorie, glorie Hallelujah,
looft nu saam onzen Heer!

a. De paarlen poort (met solo)
b. De heem'len verkonden

15. "CRESCENDO" M.W.Kr
M.W.Kr

16. SCHRIFTLEZING: Psalm 150.

17. SAMENZANG:Psalm 89 : 8
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht,
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Is'rels God gegeven.

18. SLUITING.
19. SLOTZANG: staande Gezang 39 Ger. bundel/Gez. 53 Herv. bundel

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel ver-

(slagen
en de dood vernietigd is !
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf den voorsmaak mee
van der zaal'gen sabbatsvreè !

20. ORGELSPEL.

In Uw hoede zijn vrij wél geborg
en schoon eerlang 't oog ons bre
open gaat het op den groten mor
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat
als w' onsterf'lijk uit de dood ve
knielen voor uw dankaltaar !
Amen, Jezus, maak het waar!

Mogen wij de COLLECTE zeer hartelijk bij u aanbevelen ?

Bij voorbaat dank !



1 tselijke koren
k' g met alle p aa

in sa.menwer l.n
JaarlijKS optreden

15 mei'69 in de Vishallen te Urk

**************************************** *~ PROGRAMMA ~
* ****************************************

van het CONCERT
te geven door alle Urker

koren en Brassband

Medewerkende verenigingen:

Chr. Mannenkoor OUD-HALLELUJA o.l.v. A.Kapitein

KINDERKOOR " S. Pluister

Urker Mannenkoor "HALLELUJA" S. Pluister"
begeleiding P. Boekel, Emmeloord

Urker Visserskoor "CRESCENDO"
begeleiding J. Zwanepol

URKER ZANGERS

" M.W.Kramer

" F. Bode

begeleiding K. J. Mulder, Kampen

Dameskoor "LAUS DEO" " J. Zwanepol
begeleiding K. J. Mulder, Kampen

Brassband "VALERIUS" " F. Bode

Programmaleiding:

Ds. J. Slotman

HEMELVAARTSDAG15 MEI 1969

in de GEM. VISAFSLAG TE URK.

De samenzang wordt begeleid door de
Brassband "VALERlUS"

op Reeelvaartsdag



Punt 10 Psaim 150 . 1 en 3
1. Looft God, looft Zijn naam alom, - Looft Hem in Zijn

heiligdom; - Looft des Heren grote macht, - In den
hemel Zijner kracht; - Looft Hem om Zijn mogendhe
den, - Looft Hem, naar zo menig blijk - Van Zijn
heerlijk koninkrijk, - Voor Zijn troon en hier beneden.

3. Looft God naar Zijn hoog bevel, - Met het klinkend
cimbel spel; - Looft Hem, op het schel metaal - Van de
vrolijke cimbaal; - 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 !

Punt 8. "0 God, die droeg ons voorgeslacht"
1. 0 God, die droeg ons voorgeslacht - In nacht en

stormgebruis, - Bewijs ook ons Uw trouwen macht,
- Wees eeuwig ons tehuis!

2. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard - hebt door Uw
woord bereid, - Altijd dezelfde die Gij waart, - De
God der eeuwigheid !

3. 0 God, die droeg ons voorgeslacht - In tegenspoed
en kruis, - Wees ons een Gids in storm en nacht,
- En eeuwig ons tehuis !

Punt 13. flRuwe stormen mogen woedenfl

1. Ruwe stormen mogen woeden, - Alles om mij heen
zij nacht, - God, mijn God zal mij behoeden, - God
houdt voor mijn heil de wacht, - Moet ik lang Zijn
hulp verbeiden, - Zijne liefde blijft mij leiden. -
Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht - Voert Hij mij
in 't eeuwig licht.

2. Maar wat lot, 't zij dood of leven, - smaad of eerbe
toon mij wacht. - Jezus zal mij nooit begeven, -
Ben ik zwak, bij Hem is kracht. - Gunst van mensen,
raad van vrienden, - Bitt're haat van kwaadgezinden,
- Hoogte, diepte, vreugd of rouw, - Niets ontrooft
mij aan Gods trouw.

Laatste couplet can. "We shall overcomefl
We shall live in peace, - We shall live in peace, -
We shall live in peace some day. - Oh, deep in my
hart, - I do believe - We shall overcome some day.

1. SAMENZANGPsalm 150 1 en 3 (tekst hiernaast)

OPENING
Mannenkoor OUD-HALLELUJA

a. Psalm 81 : 1 en 12
b. Hazeulied: Gods Voorzienigheid
c. Psalm 43 : :l. en 4
d. Vaste Rots vers 1 en 2 (bew. A.Kapitein)

KINDERKOOR(programma wordt tijdens de uitvoe
ring bekend gemaakt)

Urker Mannenkoor HALLELUJA

3.

4.

5.

arr. S.Pluister
arr. S.Pluister
arr. S.Pluister

a. Sanctus
b. Jeruzalem
c. Leeft in blijdschap

Brassband VALERIUS:6.

"Orc in Almere" - voor verklaring zie achter
(bladPAUZE.7.

8. SAMENZANG- 0 God, die droeg ons voorgeslacht
vers 1, 2 en 3. Tekst zie hiernaast.

Urker Visserskoor CRESCENDO

a. Psalm 146 bew. M.W.Kramer
b. De hemelen verkonden bew. M.W.Kramer
c. De paarlen poort bew. M.W.Kramer
d. Aloude Tijding bew. J. Zwanepol

Dameskoor LAUS DEO

a. Als de Heiland zal

9.

10.

verschijnen
b. Cum Credo
c. De Heilige Stad

11. URKER ZANGERS

a. Koraal "0 God van Liefde" K. D.Wiggings
b. Rock a my soul Trad.
c. We shall overcome bew. H.Held

bew. J. Zwartepol
bew. J. Zwanepol
bew. J. Zwanepol

12. SLUITING.

13. SAMENZANGGez. 178 : 7 en 8 "Ruwe stormen
mogen woeden" (tekst hiernaast)



1. SAME]
2. OPENI
3. Mannel

a.
b.
c.
d.

4. KINDE:

5. Urker
a.
b.
c.

6. Bra.ssb:
"01

7. PAUZE
8. SAMEN

9. Urker'
a. ,
b.
c.
d.

10. Dameska

a. ~
-v

b. G
c. r

11. URKER l
a. ~
b. B
c. Vi

12. SLUITIN(
13. SAMENZ

ORCIN ALMERE(Urk in oude Zee): Suite v. Bra:

Het werk bestaat uit de volgende delen: 1. Preiud
2. Zondagmorgenen Koraal; 3. De vloot vaart uit;
Wasdag; 5. De Vormt; 6. De vloot komt binnen en
Vlaggetjesdag ! - EnerzijdS heb ik dit werk gecon
neerd ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan'
Urk, anderzijds als repertoirestuk voor de brassb
"Valerius". In dit werk heb ik die aspekten, die e
zijn voor Urk, willen uitbeelden. De compositie ve
als volgt: Deel 1: Prelude of voorspel; tussen de .
schillende delen kunt u het beginfragment uit het
spel beluisteren. Deel 2: Eerst horen we een imp
van klokgelui, daarna het Koraal; dit Koraal is ge
staande melodie, maar gecomponeerd in de sfeer
een psalm en bewust niet ritmisch geschreven. D(
De vloot vertrekt, en we horen het gestage ritme
het getuf der kotters. Deel 4: "Wasdag" - Vrolijk
fris wappert de was in de wind. Deel 5: "De Vor)
In dit deel horen we eerst het donkere koper van
orkest met enigszins droefgeestige muziek; vervol
horen we de dreigende schrille klanken van het se
koper, die de schrik van deze ondiepte kompleet t
Dit deel eindigt weer met de sombere motieven
begin. Deel 6: De vloot komt weer huiswaarts, mi
beladen. Weer horen we, maar nu in een andere'
het gestage getuf der kotters. Deel 7: "Vlaggetjes
Dit deel begint met een signaai van parallelle dri
klanken, eerst gespeeld door het donkere, daarna
het scherpe koper. Een korte mars vertolkt hiern
vrolijk het feestelijk gebeuren, hetgeen een jaarlï
evenement is voor de vele mensen, die Urk bezo€
Ik hoop, dat u met genoegen deze compositie zult
luisteren.

Henk Held.

Wijzigingenvoorbehouden



Optreden Urker
Visserskoor te Terschelling

• I

door 'I'eun Sohenlk,het was allemaal
ontroerend mooi Daartoe droegen
UJirlJeraaI1dde leiding van de dimgent
en het orgelspel van de heer Grin
huis niet weilntg toe bij. Naar onze
smeak leverde welhaast het schoon
ste samenspel van koor en soiListÏ!n
het nummer, "Hoor, het moet des

West - Zaterdag, met de middag-I Imoest dus 2lO min mogelijk atgewe- Herders stemma zijn". Het orgel zal
boot, arriveerden die leden van het I kien worden, doch reeds bij de aan- voor velen wellicht minder pakkend
lang verbeide Ohr. Unker Visserskoor vang (18.45) kwam er bijna een ..
op het eiland. Het prograrmna ver- kwartier vertragdng doordat het pu- ZIJn geweest n:aa~ het ~as in elk
meldde aldereerst een bezoek aan het bliek nog bleef toelopen, ofschoon geval.. een nu1Jt~geinlas dJiehet koor,
rusthuis Avondrood, Hder werden de ailileplaatsen reeds bezet waren. Een dat bijna onafgebroken in touw was;
Urkers welkom geheten door de Ei- sUiPPle1lLevan bijna 100 stoelen ver- loon benutten om even uLt te bla
singa's en namens hert bestuur door I zekerde tenslotte ook de laatkomers zen. Overngens, men onderschatte de
voorzibter- Bijlsma. Voorzätter Hoek- van een ziltplaats. In de eivolle kerk taak van de organist niet. Hij moot
stra, van het koor, sprok een weder- dus verzengde het koor als inzet no op ve~e zakien.leuten en is voortdu-
woord. 1 van het programma, psalm 146 rend in spanmng,
De bewoners van Avondrood toon- ("Prijst den Heer met blijde gal- .Het. Unker kioo~.brengt als regel

den zich zeer geinteresseerd, Bijna men"). Hierria sprak dominee Voort- uiitsluiJtendgeest.~hJlkel~edeI1enen bij
allen wanen present om de liederen man ais programmaleider een ope- voo~r kerk~lJ~ke.~ang te~, gehore.
van het veelgeroemd mannenkoor ndngswoord, waarin hij o.m. rele- Het ~ ~ang die 1;>lJde Iuisteraars
aan te horen. Er werden een 6-,tal veende dat Crescendo thaJI1S voor de goed in t gehoor l~gt en dat is voor
zangnummers ten beste gegeven, De derde mam sinds 1966 op ons eiland een gI100t.deel haar sukses. Vanzelf
oudjes hebben er zeer van genoten optreed, Dat het koor ook hier een sprekend lSo ':1.' ook nog diefaktor ge
en versoheidenen hunner waren zelfs goede naam heeLt bewijst wel de op- LOOLSOlV¬ rUUl!glIlg.Punt 4 aangekon- J
ziebobaar ontroerd. Namens bestuur komst. Er komt evenwel heel wat digd aLss~roza?g van de heer Schenk
en bewoners van Huize Avondrood kijlken bij zo'n volksvemuiaing. Een w~ een..hed.:m d~ Dudtse tam. Een
cli~kte de heer Bijlsma op hartelijke aanzienlijk deel van de kosten even- vIi~e.I_l!clIeillJkihe~d.misschien voor de
WIJzevoor het gebodene. wel werd bespaard door 'rt gulle ge- talrijk aanwezige overbu.ren? Naar
Na Avondrood volgde een bezoek baar van rederij Doeksen, die ook dit a.~ menamg past het mander goed

aan <?ns Huis, alwaar een koffie- maal gratis oventocht toezegde. Alle bIJ h~ thema van de Urkers, De aan
maaltijd werd gellluttigid.Het gezel- Lof!Ds Voortman deelde voorts nog het einde toegevoegde koorzang met
sohap! tel1~nde ongeveer 80 man, be- mede dat de diiI1igenrtvan het koor /SolOZialngvan Tew:. Schenk vormde
gaf zich hienna naar die Ned. Herv. door ziekte niet aanwezig kon zijn, een passende afs~ultlng van het kon-
~eI1k ViOOl.' het a1daar te geven kon- zodat als vervanger optreedä de heer sert. . .
-sert, Omtrent dIi.rt; konsent het vol- Jan Swanepol. Op het gebed sloot Na de sluiJting met samenzang
gende. aan de samenzang van Gez. 136 de toonde ds VOOO1tmanzich dankbaar

In verband met de terugtocht vemen 1 en 2. v~?r de zeer geslaagde Ulitvoemng.
naar Unk was er een scherp uitge- Wrat het overige programma be- HiJ sprak de hoop U!Ïlt dat diezangers
kiend tijdschema opgesteld. Daarvan treft, de koorzang zowel als de soli van deze avond nog lang hun gave

sternmen mogen belhouden en ze te
gebruiken ter ere Gods. Verder ge
waagde hij van de venbondenheäd
van Urk en Terschelling door de zee.
Hum zeeliredenhebben Jezus aäs trou-
wre metgezel op de levensreis en zin
gen daarom graag het van ouds be
kiendeen zeer geliefde Iied "Wij heb
ben 's Vaders Zoon aan bOOI1d".

PROGRAMhA, tevens ~EWIJS VAN TOEGANG tot het concert, te geven
het QHR. URKER VIS,..3ERSKOOR"CRESCENDO"-============================~===.
Dir.: M. Kramer en Jan Swanepol. Organist: Jan Bonefaas. Solist:
Schenk. Programmaleider: Ds. D. Voortman.

Zaterdag 17 mei 1969, des avonds kwart voor zeven in de Ned. Herv
Kerk te West-Terschelling.
~===================~============= ================~=============
1.
2.

Koor: Prijst den Heer met blijde galmen. (Ps. 146) bew. M. Kr~
Opening ~~ gebed. Samenzang Gez. 136 : 1 en 2.
1. Lof ZlJ den Heer, den almachtigen Koning der ere

Dat a~rd,en hemel de lof Zijner glorie vernere.
M~ng ln t geklank, zieltuw aanbiddende dank.
Zlngt al wat ademt den Here.

2. L?f zij den Heer, die de werelden dacht en zij waren,
D~e al de.~rop'len geteld heeft der golvende baren,
Dle met,zlJn staf, heerst van de wieg tot het graf.
Psalm zlngt uw hart met de snaren.

Koor: a. Gij 'sHeren knechten, looft den
b. Iemand zal gaan door de paarlen

3. Heer.
poort.

bew. M. Kramer
Met solo. bew.

M. Kramer
Pijlman.
Pijlman

c. Vaste Rots van mijn behoud.
d. Wat vlied' of bezwijkt,

bew. H.
bew. H.

4. Solozang.

5c Koor: Hoe vree~lijk groeit, 0 God, bew. M. Kramer
b. Hoor t moet des Herders stemme zijn, met solo, bew.

M. Kramer,
bew. M. Kramer.
bew. H. van Oosten.

c. Liefde.
d. Nader mijn God bij U.

6. Orgel
Koor:

solo.
De
b.

7· Heem'len verkonden b
B

,ew.
:eng,mij ~'aloude tijding, bew.

Zlet ln bllnde razernij, bew.
Vol verwachting blijf ik uitzien.

M. Kramer.
J. Swanepol.
M. Kramer.

bew. M. Kramer.
c.
d.

8. Sluiting met samenzang.
9. Koor: Op ten strijde.



Llrker Visserskoor voldeed
aan de verwachtingen

In een volledig beztt kerkgebouw he eft het ohristelijk Urker Visserskoor
Crescendo een geslaagde zangavond gegeven. Deze avond heeft aan alle
verwachtingen voldaan. Niet alleen de opkomst (1250 mensen) was ver
blijdend hoog, ook de financiële resultaten ten bate van het restàuratiefonds
van de Ned. Hery. kerk waren alleszins bevredigend. Naast de kaartver
koop, bracht deze avond een bedrag van f 1168,- op, waarin f 108,- aan
nagekomen giften.

eenkomst, het optreden van het koor
dat veel gezangen ten gehore bracht
Tenor Teun Sohenk bracht SOlDZa'lC,
en organist Jan Bonefaas, die ook het
koor en solozang begeleidde, sj.eelde
een orgels 010.

Nadat het koor de psalmen 146 en
42 naar bewerkingen van M. Kramer
had gezongen, opende ds. J. Wieman
de zangavond met gebed en schrift
lezing uit Mattheus.
Het verheugde hem dat zovelen deze
avond de weg naar de kerk hadden
gevonden en ds. Wieman sprak de
hoop uit dat het een avond ter ere
van God zou worden.
Het programma was zeer gevarieerd
samengesteld en behelsde naast sa
menzang aan begin en einde der bij-

Na samenzang van psalm 118 : 1 en
14 en sbuiting door ds. Wieman, be
sloot het Urker Visserskoor haar op
treden met 'Op ten strijde', waar
mede een einde gekomen was aan een
uitstekend geslaagde zangavond.

"De Klaroen" 14 juni'69

Programma
Zangavond

te geven door het

o.l.v. waarn. dir. Jan Zwanenpol

m.m.v. Teun Schenk tenor en Jan Bonefaas orgel

in de Grote Kerk

te Alblasserdam

Cortgene

op 7 juni 1969

t.b.v. Restauratiefonds

van deze kerk.

Urker Visserskoor zong in
Alblasserdam

Alblasserdam. Onder zeer grote belang
stelling heeft het Christelijk Urker Vis
serskoor "Crescendo" zaterdagavond in
de Ned. Herv. Kerk een zangavond
gegeven.
Deze avond was georganiseerd door een
comité dat geld bijeen wil brengen voor
het restauratiefonds van het kerkge
bouw. Ongetwijfeld heeft dit comité
met dit concert een goede greep ge
daan. De kaarten voor deze avond wa
ren al enkele weken voor die tijd uit
verkocht.
Ds J. Wieman opende de avond met
gebed, waarna hij een gedeelte las uit
Mattheus. Het verheugde hem, dat zo
velen de weg naar de kerk hadden ge
vonden en hij sprak de hoop uit, dat
deze avond een avond ter ere van God
zou worden.
Het programma van deze avond was
gevarieerd samengesteld en behelsde
behalve samenzang het optreden van
het koor, solozang van de tenor Teun
Schenk en een orgelsoio van de orga
nist Jan Bonefaas, die ook het koor
en de solozang begeleidde. Het koor i
heeft in Alblasserdam ongetwijfeld een
uitstekende indruk achtergelaten, ter
wijl ook de soli veel waardering heb
ben ondervonden.
Al met al Is het een zeer geslaagde
avond geworden, waarmee het ergani
serend comité veel eer heeft ingelegd.

"De Vonk" 1

~Ptredell in de
Ned.lIerb K... erk

ALBLASSERDAM
te

onder

"CI~ESCENDO" TRAD OP
TE ALBLASSERDAM.

Begunstigd door fraai zomerweer vertrok
j.l. zaterdag 7 juli het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo", o.l.v. waarn. dirigent Jan Zwane
pol naar Alblasserdam om aldaar in de Ned.
Herv. Kerk te concerteren.

Deze zangavond werd georganiseerd door
het comité "Orgelrestauratie", alwaar ook de
baten voor waren bestemd.

Bij aankomst te Alblasserdam werd zowel
koor als mede-passagiers na hartelijk te zijn
verwelkomt, een rijk geschakeerde brood
maaltijd aangeboden.
Ondertussen was het kerkgebouw tot in al

le hoeken bezet door ruim 1350 aanwezigen,
terwijl velen vanwege plaatsgebrek moesten
worden teleurgesteld.
Ds. J. Wieman trad op als programmaleider

en verrichtte de opening en sluiting.

Onder ademloze stilte mocht "Crescendo"
haar nummers uitvoeren, en een rijk geva
rieerd programma van geestelijke liederen
mocht worden gebracht.

De heer Schenk (welke binnenkort naar deze
omgeving gaat vertrekken) verleende ook de
ze avond zijn medewerking.
I.v.b. met de Invasie van 6 juni 1944, 25

jaar geleden, zong hij op keurige wijze Neer'
land en Oranje".
"Crescendo" werd deze avond op het orgel be
geleid door de heer Jan Bonefaas.

Urkerland 13/6'69



10 KOOR: ao Psalm 146
b, Psalm 42

be-w.Mo Kramer
bewo M. Kramer

2. ao OPENING door de Weleerw. Heer Ds. J,Wieman
b. SAMENZANG: Psalm 138 : 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart uw eer
Vermelden, Heer,
U dank bewijzen.

'k Zal Q in lt midden van de goon,
op hogen toon,
met psalmen prijzen;

Ik zal mij buigen, op Uw eis
naar Uw paleis
het hof der ho-ven.

en om uw gunst ~ waarheid saam,
Uw groten naam
eerbiedi_g loven.

Dan zing~ zij, in God verblijd,
aan ,Hem ~wijd,
van 's Heeren wegen;

want groot is 's He;ren heerlijkheid,
zijn Maj~tei t
ten ~ ~stegen.

Hij slaat toch schoon ~eindig hoog,
op hen het ~,'
die need'rig knie-len;

maar ziet ~ ~ met gramschap aan
den ijd'len waan
der trot~e zielen,

3. KOOR:
a. Liefde bew. M. Kramer

b, Ik bid u aan 0 macht der
liefde bew. KoJoMulder

c , Iemand zal gaan door de
paarlen poort (met solo) bew s Mo Kramer

d. Vaste rots van mijn behoud be-woHo Pijlman

4. SOLOZANG door Teun Schenk.

50 KOOR:
a. Breng mij d'aloude tijding
b. WJlt gij van zonde en

schuld z1jn verlost (met
solo)

c. De heemlen verkonden
d. Wat vlied of bezwijkt

bew. Jo Zwanenpol

bew, Jo Zwaneup oI
bewo Mo Kramer
bew , Ho Pijlman

6. ORGELSOLO door Jan Bonefaas

7. KOOR:
ao Psalm 113 bew. M. Kramer

b. Ziet in blinde razernij bewo M. Kramer

c , Nader mijn God bij U bew. H. v. Oosten

d. Vol verwachting blijf

ik uitzien bew. M. Kramer

8. KOOR: Op ten strijde bew. M. Kramer

9. a. SLUITING door de Weleerw. Heer
Ds. J. Wieman

b. SAMENZANG: Psalm 118 : 1 en 14

Laat ied~ 's Heer~ goedheid loven,
want goed ~ d'QEp~majesteit.
zijn goedheid g_9.athet al te boven
zijn goedheid du~ in ~w~heid!
Laat ~r~ nu Gods goedheid loven
en zeggen: "Roemt ~ majesteit!
Zijn goed,heid gaat het al te boven,
zi jn g,gedheid duurt in ~wgheid! It

Gij zijt mijn God, Q zal ik loven,
verhog~ ~w~ majesteit.
Mijn God, niets gaat ~ ~ te boven,
U prijz I i~ tot in ~wi.g_heid.
Laat ieder 's Heeren goedheid loven
want ~~ is diQEp~majesteit
zijn goedhe1d gaat het al te boven,
zijn goedheid duurt in ~wi&heid!

(wijzigingen voorbehouden)



VISSERSKOOR CONOERTEERDE
TE GORINOHEM.

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",di
rigent Meindert Kramer, verzorgde j.l. zater
dag 4 oktober onder overweldigende belang
stelllng een concert in de Grote Ned. Herv.
Kerk te Gorinchem.
Gezien de "vissers" zaterdag laat de haven

binnenliepen,mocht Crescendo evenwel in
"groot koorverband" deze avond uitvoeren.
De belangstellingwas zo groot, dat toen het

koor om half zes te Gorinchemarriveerde, de
belangstellenden reeds in rijen voor de kerk
deuren stond, terwijl het concert om 7 uur pas
zou aanvangen.
Met grote borden stond aangegeven rond

om dit kerkgebouw, dat alle plaatsbewijzen
waren verkocht, zodat deze rijen mensen te
leurgesteld huiswaarts moesten keren.
Trad het koor steeds op met Teun Schenk

als solist, deze avond had men er een tweede
soliste bij, n.l. mevr. de Bruin (als sopraan),
uit Veendam, welke evenals Schenk met hel:
koor optrad, terwijl in het nummer "Nader
tot U", in een bewerking van de dirigent, bei
de solisten gelijk voor het voetlicht traden.
De organist van deze kerk, de heer Jan Bo

nefaas, begeleidde als vaste begeleider ook
ditmaal ..Crescendo" op voortreffelijke wijze.
Op de terugtocht ondervondmen wat hinder

van de dichte mist, vooral op de weg van Na
gele naar Urk. Men mocht echter voldaan en
vellig op de plaats onzer inwoning arriveren.
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Mt- t. " ti. o~\o'oe C!.~OO. T0" ~o~ C!.t.V\" 0. I. v. Mein der t Kramer, m, m. v. eun Schenk, tenor, en Jan Bonefaas, orgel.

~o\e~ \, .."i 7. Koor:\\,,~t. Prijst den Heer met blijde galmen Bew. M. Kramer

,.\\t· 2. Opening door Ds. G. G. S. van Hoogstraten, Herv. predikant te Gorinchem.

3. Samenzang: Psalm 136 : 1 en 5
Looft den Heer, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zai bestaan in eeuwigheid.

Looft Gods wijsheid; door Zijn woord
Bracht Hij al de heem'len voort;
WanLZijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

4. Koor:
a. Wat vlied' of bezwijkt
b. Liefde
c , Iemand zal gaan door de paarlen poort (met solo)
d. De Heem'len verkonden
e. Ik bid U aan, 0 Macht der Liefde

5. Solozang: Teun Schenk

6. Koor:
a. God baan de door de woes te baren
b. Nader tot U (met solo)
c. Vaste Rots van mijn behoud
d. Beveel gerust uw wegen

Bew. M. Pijlman
Bew. M. Kramer
Bew. M. Kramer
Bew. M. Kramer
Bew. K. Mulder

Bew. M. Kramer
Bew. M. Kramer
Bew. H. Pij lman
Bew. J. Zwanepo

7. Orgel: Improvisatie

8. Koor:
a. Breng fnij d' aloude tijding
b. Geef de Heiland het roer in handen (met solo)
c. Ziet in blinde razernij
d. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost (met solo)
e , Op ten strijde

9. Sluiting door Ds. G. G. S. van Hoogstraten

7O. Samenzang: Psalm 72 : 11
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spá;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen, na.

Jan Bonefaas

Bew. J. Zwanepo
Bew. M. Kramer
Bew. M. Kramer
Bew. J. Zwanepo
Bew. M. Kramer

77. Koor:
Vol verwachting blijf ik uitzien (uiet solo) Bew. M. Kramer



RADIO OPNAME.
Zaterdagavond 16 augustus wordt in de Pe

trakerk door de N.C.R.V.(radio) een opname
gemaakt van het Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO",dirigent Meindert Kramer.
Opgenomenzullen worden 6 nummers met or
gelbegeleiding van de heer Bonefaas. Twee
nummers zingt Teun Schenk solo.Over de da
ta van uitzending kon nog niets naders be
richt worden.
Van de solist van CRESCENDO,de heer

Schenk, werden onlangs opnamen gemaakt
voor een nieuwe langspeelplaat door Philips
uit te geven. Het wordt een plaat, met wisse
lende begeleiding. Niet alleen een orgel, ook
een aantal musici van een bekend orkest ver
lenen hun medewerking. De vorige platen die
van onze oud-plaatsgenootwerden uitgegeven
waren alleen met orgelbegeleiding,zodat deze
medewerking geheel nieuw is. Als datum van
uitgifte wordt september genoemd, ook hier
geen officiële datum.

PLAATOPNAME. "CRESCENDO"
Het was ook bovengenoemdkoor, waarvan

j.l. zaterdag 20 september in de Burgwalkerk
te Kampen door de N.V. Phonogram het eer
ste deel van een grammofoonplaat werd op
genomen met solistische medewerking van
Teun Schenk.
. Op zaterdag 22 november hoopt men in de
zelfde kerk het tweede deel op te nemen met
solistische medewerking van mevr. L. de
Bruin. Deze grammofoonplaat hoopt men bè
gin volgend jaar in de handel te brengen.

Zaterdag werd in de Burgwalkerk van
Kampen het tweede gedeelte opgenomen van
de langspeelplaat van het Chr. Urker Vissers
koor "CRESCENDO".Enige tijd geledenwerd
het eerste gedeelte al op 'de zwarte schijf
vastgelegd. Het koor zong toen onder dirigent
Meindert Kramer. Nu was het dirigent Jan
Zwanepol die het koor onder zijn hoede had.
Hij is tijdelijk in de plaats gekomenvan Kra
mer, welke door ziekte, (naar wij hopen) tij
delijk zijn taak aan Jan Zwanepo!over moest
geven. Met volledige medewerking van het
koor, mocht het de heer Zwanepol gelukken,
de nummers verder in te studeren.
Hij zal het koor ook dirigeren wanneer het

in december op enkele plaatsen kerstconcer
ten geeft, die al afgesproken waren onder di-
rirectie van Kramer. ,(
Mogenwij de dirigent (die het koor zo ge

dirigeerd heeft, dat in enkele jaren tijds ver
schillende langspeelplaten op de markt ver
schenen, met daarbij de vele concerten) een
algeheel herstel toewensen, waardoor hij ook
weer in staat is, dit werk, dat de liefde van
zijn hart heeft, kan verrichten.



Zatd. 13 deo.'69 KERST-CONCERT

in de Geref.Kerk te Zwagerveen(Fr)

+++++

PROGRAMMA

ZWAG:ERVEEN.Iets opmerkelijks aan
de Zen9-IDgssamenkomstvan j.l. zaterdag
avond in de Geref. kerk was, dat deze bij
eenkomst een paar minuten VOOT de aan
gekondigde tijd aanving met het zingen
van "Komt a:llen tesamen" door het Urker I
Vissers~OJor "Crescendo"l. Op zfchzelf I
een pluim voor de organiserende instan
tie, de Geref. zendingscommissie. On- I
danks de plaatsruimte, die het grote po
dium innam wist men toch nog 1000zit- I
plaatsen voor de uit wijde omtrek saam
gestroomde belangstellenden aan te bie
den. De zendingscommissie zal zeker I

niet vermoed hebben wat hun mi
tiatieven zo al niet zouden losmaken, toen
men twee jaar terug de bakens ging ver
zetten door toen voor 't eerst hetzelfde Vis
serskoor uit te nodigen Om steun te ver
lenen tot het verwezenlijken van de plan
nen een dorpskerkje op Java te bouwen.
De banden met Urk werden aanmerkelijk
versterkt toen na het bekende scheepson
geluk met een Urker kotter enkele gezin
nen op dat eiland in diepe rouw werden
gedompeld. Condoleantie registers lagen
ter tekening gereed in een der bijgebou
wen van de kerk. Hiervan werd een druk
gebruik gemaakt.

KERSTCONCERT op ZATERTh\G13 december 1969

in de Gereformeerde Kerk te ZWAGERVEEN.

Door het Urker Visserskoor "Cz-esoendo"

onder leiding van de heer J. Zwanepol.

Organist: Jan Bonefaas.

Solist:

Soliste:

Teun Schenk. (Tenor)

Mw. de Bruin.(Sopraan)

....

Programmaleider: Jaap Zjjlstra (dominee
dichter)

COLLECTE TEN BATE VAN MEISJESINTER~\AT
op JAVA.

Het non-stopprogramma werd vervol
gens vlot afgewerkt. De kracht van het
Urker koor, zo bleek ook nu weer, is het
brengen van eenvoudige geestelijke lieue,
ren, deze avond speciaal de kerstliederen,
De klank, zowel bij de forto's als bij de
P!anolfedeelten weet de massa tot eerbie
dig luisteren te brengen. We noemen hier
vooral het "Nu sijt wellekome" en het
speciale verzoeknummer Ps. 42.
Daar, waar enkele stemmen in verschil

lende bewerkingen van kerstliederen een
tussendeel zingen merkt men soms even
dat 9-ez~.mensen die veel van huis zijn;
weirug tijd voor serieuze oefening overhou
den. Het ~eeft intussen te denken, dat bij
zulk ~en uitvoering de grote kerk berstens
VOlzit met zowel oud als jong, terwijl men
vaak m?et lezen, dat onze grote concert-

Iz~len bij meer officiële kunstuitingen op
rnveau, vaak maar matig gevuld zijn.
Deze zang brengt iets meer dan alleen
wat muzikaal genot, ze spreekt het hart
aan.
Daar de solist Teun Schenk door ziekte

,verhinderd was op te treden, rustte op de
soliste mevr. de Bruin de zware taak ook]
deze leemte op te vullen. Zij heeft zich
voortreffelijk van deze taak gekweten
~~ar diepe sopraanstem paste uitstekend'
bIJ de sonore klank van het koor Een
hoogtepunt in haar optreden vo'rmde'nwel
het twe~tal Duitse kerstliederen, die
zeer muzikaaj werden vertolkt. De beken
de organist Jan Bonefaas zorgde voor de
muzikale begeleiding.
Het bli~ft altijd moeilijk voor een diri- I

gent, gezien de aparte plaats van het or
gel boven de preekstoel, zijn directie op
b~lde af te stemmen. Gelukkig bleven de
misverstanden tot een minimum beperkt.
In zijn orgelsalo gaf de organist een po
pulaire bewerking van enkele bekende!
kerstliederen. Ook hier werd met aan
dacht naar geluisterd, op zichzelf een goe-:
de recensie voor de solist, daar 't anders
met orgelspel wel eens iets rumoerig wil
worden. Het orgel is een instrument dat de
massa tot nu toe niet aan heeft kunnen
spreken.
Tussen de muzikale bedrijven door

bracht dominee Zijlstra een selectie uit
eigen dichtwerk ten gehore. Vooral het
sterke "Voetwassing", maar ook het in-I
dringende "Zie de Mens" maakten die-
pe indruk. '
Nie~,alleen heeft de dirigent van "Cres

cendo , de heer J. Zwanepol zich 'geheel
gegeven om de muzikale presentatie zo
goed mogelijk te doen zijn, vermeld dient
nog te worden, dat de vaak ve-rvelender
ogenblikken voor de aanvang op aangena
~e WIjZewerden VOlgespeeld door het
jeugdkorps van de muziekschool uit I
onze omgeving, onder leiding van dhr.
Brouwer. Voor wie deze jongelui nog niet
gehoord had zal het optreden een verras
sing zijn geworden, Een ensemble, dat
voor een normaal corps niet op zij hoeft
t~ gaan. 't Is te hopen, dat deze groep
zich verder mag ontplooien en zo voor on
ze omgeving iets mag gaan betekenen.
Men zou nog wat speciale aandacht aan
het slagwerk kunnen besteden. Het sponta
ne applaus was dubbel en dwars verdiend.]

K.llumer-Courant deo'69._======a_=_==_==_=a_~===



1. K.OOR: Komt ~llGn tesamen.
-+-

2. OPElITNG: Ds J. R. Z~lstra.
-+-

3. SilJ/IENZANG:Yiijl~v_on van de wind.
Tekst: Jaap Z~lstra.
:Molodie: Dankt, dankt nu allen God.

ïlij loven van de wind
dio aanrukt uit de hoge
en heel het huis vervult
waar knieän z~n gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in eeh lied
en opst~gt God ten lof.

w~ delen in het vuur
dat neer_strijktop de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
walcl.e r het feestvuur aan.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en l~racht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand,
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

-+-
Breng IDD dl aloude tijding.
Hoe zal ik U ontvangen.
Stille nacht.(met solo Mw.de
Nu da2-gt het in het oostf'::l.

bew.
bew.

Bruin)"
"

-+-
bew. IvI. Kramer.
bew. K. Mulder.

Nu sijtwellecome.
U bid ik aan, 0 macht der liefde.
Nader tot U 0 Heer.(met solo

Teun Schenk." M. Kramer.
-+-

30LO JAN BONEFAAS •
-+-

Rt.JI.Kvan Ds J.R. Zijlstra:"KIJK U RIJK".

-+-
bew. M. Kramer.
bew. M. Kramer.

De hemelen verkonden.
It Is geboren een Goddelijk Kind.
Gloria in Excelsis Deo.(met solo

mw. de Bruin." M. Kramer.
-+-

vrw. DE BRUIN.
-+-

6IJLSTRA_ draagt voor uitzijn bundel: 11Land in zicht;'.
a. Voetwassing.
b. Zie de mens.
c. Achter de maaiers.

-+-
bew. M.Koekelkoren.
bew. M. Kramer.
bew. J. v.d. Waart.

Ere zijGod.
Prijst de Heer met blijde galmen.
Engelen kwamen eenmaal melden.

-+-
[NG met SAMENZll_NG:"Lied van de uitnodiging".

Tekst: Jaap Z~lstra.
Melodie: psalm 24.

De Heer die uit de hemel kwam
en bij de mensen intrek nam
om zijnverborgen r~k te stichten,

J.Zl straks komt Hij op de aarde weer,
M. het is advent, verwacht de Heer,
M. Hij die z~n feestmaal aan komt richten.

_+_ ~N:
M. '

5. JAJ.\.PZIJLSTIVJ..?-_r..§1agtvoor uit zijn bundel: "Land in
a. Vreugde.
b. Vergeef.
c. Vreemd verhaal.

De bruid verwacht de Bruidegom,
zijziet vooruit, z~ ziet ni~t om,
de kerk gaat haar geliefde tegen~
Wijmogen mee ter bruiloft gaan,
kom, neem het blijde aanbod aan,
de Bruidegom is u genegen.



II1LlNNEN:Zeg niet: de akker die ik kocht
moet allereerst door m~ bezocht,
het bruiloftsmaal komt ongelegen.!
Zeg niet: ik heb een vrouw getrouwd,
nieuu vee gekocht, een huis gebou~d.
Ontloop de Heer niet en z~n zegen.

ALLEN: De koningszaul is haast gereed,
ons wacht het ~itte bruiloftskleed,
de mault~d is zeer overvloedig.
De goede t~ding vindt z~n w,eg
in stad en land, in heg en steg.
~Ier.e Jezus, ja kom spoedi_g.!

-+-
Vol veruachting bl~f ik uitzien.!
(solo Teun Schenk)

15. KOOR:

*-,..********';;':k-;<
*:f*:k*.·*

bew.

-------------------------------------------------------
VERKOOP GRt.l/JMOFOONPLl\.TEN.

Na afloop van het programma is er gelegenheid langspeal
kopen met opnamen Urker Visserskoor "Crescendo". De opb
deze platenverkoop is bestemd voor nagelaten betrekking
v.issers.

B~ voorbaat heG
dank.
Hoogachtend., T
secr. "Orescend

-+-
ll..tientie.!

De platenverkoop \7orcttop de volgende manier geregeld:
interesse hebben, blDf dan na afloop even achter in het
BD de uitgang kunt u ze dan rustig uitzoeken en kopen.

De zendingsco



PROGRAMMA

voor de Kerstwijdings·-zangavond op Zaterdag 20 December 1969 in de
Toneelzaal van het Paleis Het Loo te Apeldoorn, te geven door het
Cbr. Urker Visserskoor "Cr escend0" o.l.v. Dirigent Jan ZwanepoL,

Medewerkenden: Organist Jan Bonefaas
Solisten MW.de Bruin (sopraan)
Teun Schenk (tenor)

Kerstdeclamatie: Joop de Vries
-.-.-.-.-.-

1. Koor: Komt allen te samen

2. Opening
Breng mij d' aloude tijding
Hoe zal ik U ontvangen
Stille nacht (met solo Mevr.de Bruin)
Nu daagt het in het oosten

4. Solozang: Teun Schenk
5. Kerstdeclamatie: Joop de Vries

3. Koor:

6. Koor: Nu zijt wellecome
U bid ik aan 0 macht der liefde
Nader tot U 0 Heer (:netsolo TeQ~,Schenk)

7. OrgelsoIo: Jan Bonefaas

8. Korte pauze
9. Koor: De heem'len verkonden

't Is geooren het Goddelijk Kind
Gloria in excelsis Deo (met solo

Mevr .de Bruin)

10. Solozang: ~.Schenk
11. Kezstdeclamatie: Joop de Vries

12. Koor: Ere zij jod
Prijst den Héer met blijde galmen
~ng'len kwamen eenmaal melden
~ol verwachting blijf ik uitzien (met

solo Mevr.de Bruin)

13. Sluiting
14. Koor: Nilhelmus van NassauwG

-.-.-.-.-.-

Op zatd.20 deo. '69 voor het personeel van

het Paleis

V•• rat h
et paleis

Een Dloei e en

een \1'011 e Zaal.

Bew. M.Kramer

"11
""

J.Zwanepol
M.Kramer
M.Kramer
M.Kramer

"
Nl..Kramer
K.1i1ulder
iVI.Kramer

I'
tr

IvLKramer
M.Kramer

11 NI.Kramer

11 1VI.Koekelkoren
" M.Kramer
ti J.v.d.Waart

11 M.Kramer

ti T.Terpstra

KERSTUITVOERING "CRESCENDO".
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",

o.l.v. Jan Zwanepol, trad zaterdag 26 dec.
1969 op in de toneelzaal van het Paleis Het
I " "-,00 •

. Na op hartelijke wijze te zijn verwelkomd 9

In de rookzaal van dit paleis en hier ook
koffie te hebben gebruikt, werd "Crescendo"
een rondleiding door het paleis aangeboden
waarin als gids fungeerde de Algem. Secre
taris, de heer Buitink.
Men heeft van deze rondleiding ongetwij- "

feld genoten door dit alleszins mooie paleis.
Na te zijn voorgesteld aan diverse voor

aanstaande personen, welke werkzaam zijn
op dit paleis, trad men op voor een volle to
neelzaal, .en mocht men een zeer geslaagd
concert hier verzorgen, op het prachtige pijp
orgel (gehuurd voor deze gelegenheid) be-
geleid door Jan Benefaas. '
Na afloop werd het koor als herinnering

aan deze avond door de voorzitter van deze
personeelsvereniging een zilveren standaard
met inscriptie, en de medewerkers bloemen
aangeboden.
Na afloop volgde een geweldig en aanhou

dend aplaus, zodat als toegift werd gezon
gen: "Ziet in blinde razernij". Crescendo
kreeg tevens de uitnodiging mee volgend
jaar op paleis Soestdijk op te treden.

"Urkerland" deo.'69



Urker Visserskoor zong in Katwijk
KATWIJK - We hel'Ïnneren

I ons van vijf jaar çeleäen. een
Urker Mannenkoor. Het Orgel
comité Katwijk van de Nieuwe
Kerk verkocht er 1340 toegangs
bewijzen voor. Het koor kwam
iiitik: te laat, Door een verkeers
opstopping. Nu was er het Chr.
Urker Visserskoor "C1'escendo".
Het kwam ook te laat. Een hele
dag. Nu door ijs, mist, sneeuwen
ijzel; geen chauiteur durfde eer
gisteren het vervoer aan. Het
bleef er even hartelijk om; wij
schatten: 1400 luisteraars. De
oorspronkelijk bedoeLde gast-dil'i
gent Ary Pronk kon nu echte?'
niet meekomen en in zijn plaats
knapte Wim VCLnäe: Panne I:ei
ding plus een noodrepetitie op.
Is dit koor zoiets uitzonderüjks, dat

1.et,voor een evenement moet door
gaan? Beslist niet. Marur sympathie
voor vissers zit Katwijk in het bloed.
Verder ging hier alles belangeloos
(de kosten daargelaten), omdat dit
kerstconcert op touw gezet i." ten ba
te van het hospitaalkerkschip De
Hoop. Aan ds Vink was het voorbe
houden het koor te verwelkomen.Hij
heeft zelf aan boord van De Hoop
ai.; predikatie gewerkt.ALleKatWijkse
predikanten doen dat bij toerbeurt.
Onze taak is het artistdeke aspect

van de gehoordezang.Helemaalmee
vallen deed het niet. Er werd ruim
een uur in couplettengezongen,meest
bekende kerstwijzen. Dat is veel oe
uniform Vaal' een concert, Allesmoest
via bewerking-voor mannenkoor en
dat gebeurde 11 op de 14 maal van

t de hand van een dhr. Kramer, Ieder
een heeft el gens tegen het eind, toen

el eens stono "bewerking Jan v. d
Waard" kunnen opmerken, dat het
lied "Eng'len kwamen melden" vleu
gelen kreeg, van de grond kwam,
Echt e11soepel welluidend klonk. De
zaak is dBJtKramer niet over begrip
van en talent voor de fraaie samen
klank beschikt.
Bassen en baritons hadden een

neiging om de tonen te laag te pak
ken. Kramer werkt veel met forte
pianissimo contrasten, maar soms op
een wijzedat het pianissimo dan Va:J
een ander koor afkomstig leek, te ge
scheiden, Het koor zelf kon hier en
daar aan een wankele intonatie niet

ontsnappen, Maar de vrij eenvou
dige zangstol liep gedisciplineerd.
Daar niet van. Behalve bij ,.Ere z~i
God" volgens Koekelkoren. Die zet
ting (voor de .Maastreechter Staar! I
was te moeilijk en gaf ontsporingen.
v. d. Panne staat bij dit al buiten
schot. Hem siert zijn grote welwil
:Eilldheid.
Een sopraan. L, de Bruin-v,Veen,

bracht flink wat glans door dit ge
heel heen. Eén solozangeresje.bij wie
de meeste tonen echt goed "zitten".
een sonore, verdragende, ongeschon
den, warmklinkende stem, die waard
is verder ontwikkeld te worden. Zij

* Het Urkers Visse1"skoor zingt

(Foto LD/J. v. Duijn, Katwij'k a, Z.)

zong NoëL Er weidet seme Heerdeen
i<oorinvoegingen. Enige solo-mede
werking kwant er ook van een tenor
Teun Schenk. Voor de begeleidmge»
zorgde Jan Bonefaas, die ook een
smeuige orgelimprovisaibiein kerst
trant verzon,waar het halverwege zo
l:.eeldrijkwerd, dat we dachten dat
de poppen en engelen van het orgel,
front aan het wiegelenraakten.

Kees Verhoer

,
Din8d.23 dec.t69

PRO G RAM M A

KERSTCONCERT

te geven

in de NIEUHE lC!;RKaan de Voor
straat to Katwijk a~n Zoe

o p

1111\ A N TI .f!. 0, 22 TIECEIVIBER1969

MNVANG 8.15 uur n.m.

ZiLîL OPEN 7.45 uur n.m.

---000--

IIEDEIoIERKE'NDENZIJN:

Chr-i.e boLijk Urker Visserskoor
"Crescendo"

Gastdirigent:,1\ry Prol\k,Rotterdnrn

Sopraan: Kev:r.L.de Bruin-van Veen

Tenor: TOLUlSchonk

Orgel: Jan Bonofaas



PROGRAMXA KEHSTCONCERI'

1. K OOR :-Komt alle te samen
Bew , I,I.Kramer

2. OPENING

3. K OOR

4. SOLOZJüJG

5. K OOR

Ds.A.Vink..' - ...,.' •...".;.

Breng m~ dlal oude t~ding
Bew , J.ZH-J,nepol

Hoe zal ik u ontvangen
Bew , M.Kramer

Stille nacht (met 8010-

sopraan) BeI"'.M.Kramer

Nu daagt het in het Oosten
Bew. M.Kramer

Teun Scheruc (tenor)

Nu zijt wellecome
Bew. M.Kramer

U bid ik aan 0 macht der
1iefde Bew. Ir;.Kramer

Nader tot U 0 Heer (met solo
tenor) Bew. M.Kramer

6. ORGEL Jnn Bonefaas

7. K 0 o R De Heem'len verkenden
Bow. M.Kramer.tt Is geboren 't Goddelijk

kind BeIV. 'r,T.Kramer

Gloria in excelsis Deo (met
solo sopraan)

Bew , 111.Kr-amer-

8. SOLOZANG . M:evr.L.de Bruin-van Veen.
(sopraan)

-2-

9. K OOR Ere zij God
BeVJ.M.Koekelkoren

Pr~st de Hoer met blijde
galmen Bew.M.Kramer

Engllen kwamen eenmaal melden
Bew.J an v sd,Wao.rt

10. SLUITING

ll. K OOR Vol verwachting blijf ik
uitzien (met solo tenor)

Bevl.M.Kramer

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

Dit concert wordt gehouden ten bate van
de veroniging Hospitaalkerkschip "De Hoop"
waarvoor dan ook de netto-opbrengst is be
stemd.

Ook u zult na dit mooie oonoert het werk
van de vereniging "Hospito.nlkorkschip "Do
Hoop" een wnrm hart toedragen. Het KOOR
maakte de verre reis naar Katwi.jkbelango
loas ten bnte voor dit werk, zodat na zo
veel spontaniteit wij gerust de colleote
die na afloop van hE:.tconcert aan de uit
gang zal worden gehouden onder uw néJ,ndaoht
brengen.

,., )'0
<i6' ..a

.2 0 r:> 0

ÓfJ o 1) D 1/
)



PI

l.KOOR

2. OPENING

3. K OOR

4. SOLOZJHJG

5. K OOR

6. ORGEL

7.KOOR

8. SOLOZANG

U kunt het wèrk van de vereniging Hos

taalkerkschip "De Hoop" nog verder si

nen door de grammofoonplaat tG kopen

onlangs is uitgegeven.

Zowel bovengenoemde grammofoonplaat

mede platen van het Christelijk Ilrke;

Visserskoor "Crescendo" en de grammo

plaat "Katwijk zingt" zijn tegen spe

aanbiedingen verkrijgbaar bij .Radio

der Bijl, Badstraat 3 te Katwijk aan

------



Op ten

HET CHRISTELIJK UF
"CRESC



strijde

~KERVISSERSKOOR
;ENDO"

,I



Opgenomen:2.0 sept.
2.2. nov.'~969 in ae
1:>ul!g.ie:l.ke-rlt te

'Kall\pen.

Uitgegeven aoo-r
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Den Heer Jan Schaap benoemd als Erelid

tijdens de Jaarvergadering.

Den Hr,Schaap bedankt voor de Erepenning

Kijkje in de zaal tijdens de jaarvergadering



cr:v bijeen ./
lngehouw
Irene Urk
URK - In gebouw Irene hield

het Chr. Urker Visserskoor de jaar
v.ergadering. In verband met de
zIekte van de dirigent is het voor
het koor een moeilijk jaar geweest.
Toch werden er acht concerten

gegeven met daaJ"bij opnamen voor
grammOfoonplaat en NCRV-radio.
Tot bestuursleden weJ"den gekozen/
de he.~en J'p. de Vries en A.
ZandhtUs. De s'ecretaris de heeT T.
B~kkeT werd me.t grote meerder
~n stemmen herkozen.

JAARVERGADERING "CRESCENDO".
In een tot in alle hoeken bezet gebouw

"Irene" hield het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" op maandag 29 december 1969
haar 16de Jaarvergadering.
Uit het openingswoord van de voorzitter

en het jaaroverzicht van de secr. bleek dat
"Crescendo" LV.b.met ziekte en het daar
door wisselen van diverse dirigenten, nou
niet direct een makkelijk cursusjaar achter
zich had.
Ondanks dit alles echter, mocht men toch

in 1969 een radio- en grammofoonplaat-opna_
me maken, zo ook een achttal concerten
naar buiten verzorgen.
Na deze gebruikelijke overzichten en be

stuursverkieztng, werd deze avond op gezel
lige wijze doorgebracht.
Een gezelschap uit Harderwijk voerde een

blijspel op "De Huistiran", hetwelk alleszins
in de smaak viel, en de zaal op waardige wij
ze wist te vermaken.
In de diverse pauzes welke werden gege

ven, werd men rijkelijk getrakteerd.
Onder de vele genodigden waren ook Ds.

en mevr. Groeneveld (ere-voorzitter "Cres
cendo"), welke na de afgevaardigden van di
verse koren, het slotwoord sprak en deze
feestavond besloot met dankgebed.
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen:

J. de Vries, M. de Vries en A. Zandhuis.



Hartelijk welkom
Wederom mogen wij een concert onder auspiciën van de Stichting Bevordering
Volksgezondheid digen en wel een lustrum-concert. Het is namelijk de vijfde maal
sedert april 1967, dat een aantal gerenommeerde koren en musici zich con amore bereid
hebben verklaard, een concert ten bate van de vijf bij onze Stichting aangesloten organi
saties ter bestrijding der volksziekten te verzorgen.
Ditmaal zullen ruim 200 Urkers zingen en spelen. Wij zijn er zeker van, dat het zo
gevariëerde programma elk wat wils zal bieden en in de smaak zal vallen. Hartelijk dank
aan alle uitvoerenden uit Urk, die er de verre reis voor over hebben, om ons van hun
muziek en zang te doen genieten.
Ook de Gorcumse organist Jan Bonefaas, die de koorbegeleiding en enkele soli voor zijn
rekening zal nemen, zijn wij erkentelijk.
Dat dit programmablad aan alle concertbezoekers gratis kan worden aangeboden danken
wij opnieuw aan "De Havenloods". Deze royale geste stellen wij op hoge prijs.
Tenslotte aan u, bezoekers van dit concert, een hartelijk woord van dank voor uw
aanwezigheid. U steunt hierdoor het doel van deze avond - het bijeenbrengen van geld
om de volksziekten zo intensief mogelijk te kunnen bestrijden.
Gaarne wensen wij allen, bezoekers en uitvoerenden, een avond toe, waarop u met
genoegen en voldoening zult kunnen terugzien.

//_ '1
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1.A. L.M.LOEFF, voorzitter
J. L. JANSSEN VAN RAAY, secretaris.

CHR.URKER VISSERSKOOR

"CRESCEN DO"
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
werd 5 september 1953 opgericht onder de
naam Chr. Jongemannenkoor "Crescendo"
met als dirigent L. Kramer. Bij de oprichting
bedroeg het ledental 23 leden, en is nu geste
gen tot 100 leden.
In 1955 nam de heer Meindert Kramer jr. de
dirigeerstok van zijn vader over, en onder zijn
bekwame leiding werden naast de te geven
maandelijkse concerten in diverse plaatsen
van ons land, ook een vijftal langspeelplaten
van het visserskoor in de handel gebracht,

welke zeer zeker tot de meest verkochte pla
ten behoren.
Het visserskoor bestaat overwegend uit vis
sers "welke de gehele week van huis zijn, en
rondzwalken op de Noordzee en IJ sselmeer".
Vandaar dat dan ook vele verzoeken moeten
worden afgewezen, omdat men vanwege het
uit te oefenen beroep hier niet aan kan vol
doen.
Zo werden uitnodigingen ontvangen uit Ca
nada en-de Ver. Staten, en voor kort een uit
nodiging uit Antwerpen (België), waar uiter-

aard gezien bovengenoemd, na veel overwe
gingen voor moest worden bedankt. Sinds
1969 dirigeert de heer Jan Zwanepol uit
Kampen "Crescendo", wegens de ziekte van
de heer Kramer.

, voor het concert op dinsdag, 10 februari 1970 in de grote zaal
I van de Doelen te Rotterdam m.m.v.:

a. 3 Engelsehymnes
b. Caste/! Coch, mars
c. Urk in Almére, suite
d. Variaties over "Grandfathers Clock "

(Euphonium-solist dhr. J. Schrijver)

- Powell, arr. de Rooy
- H. Held

PROGRAMMA v BRASSBAND:

- Gèo Doughty

VI DAMES- EN MANNENKOOR:
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" )
Urker Vissersvrouwenkoor "Laus Deo" ) o.l.v. J. Zwanepol

Gods Ere - L. van Beethoven

Chr. Muziekver. "Valerius" o.l.v, Frits Bode PAUZE
Jan Bonefaas, orgel VII ORGEL:

Improvisatie J. Bonefaas
Solisten: Teun Schenk en Ary van Enk.

INTRADA VOOR BRASSBAND EN ORGEL

VIII DAMESKOOR:
Koraal uit cantate 147 J. S. Bach
Heilige Bijbel, V";:;rd mijns Gods
De Heer is mijn Herder
(solo Ary van Enk)
De Heilige Stad

- bew. A. L. Boston
- bew. J. Zwanepol
- bew. K. J. Mulder

11 DAMESKOOR: - bew. J. Zwanepol
De Storm
Gij die treurt, kom met uw smart
Ik wil u minnen, mijne sterkte
(solo Ary van Enk)
Zum Credo

- bew. J. Zwanepol
- bew. K. J. Mulder
- idem

IX BRASSBAND:
a. New Era (mars)
b. A. Foster Ouverture
c. Radetzky Mars
d. Utopia (mars)

- John Finney
- Gerard Boedijn
- Joh. Strauss,arr. Pat Ryan
- F. D. Clements

- bew. J. Zwanepol

111 ORGEL J. BONEFAAS:
a. Tuba tune
b. Allegretto

X MANNENKOOR:
't Hijqend hert der jacht ontkomen
Ziet in blinde razernij
Op ten strijde
Vol verwachting blijf ik uitzien
(solo Teun Schenk)

- bew. M. Kramer
- idem
- idem
- idem

- Norman Cocker
- W. Wolstonholme

\ IV MANNENKOOR:
Prijst de Heer met blijde galmen
De Heem/ten verkonden
Iemand zal gaandoor depeer'Ien poort
(solo Teun Schenk)
Breng mij d'sloude tijding

- bew. M. Kramer
- idem
- idem

XI DAMESKOOR, MANNENKOOR, BRASSBAND EN ORGEL
- bew. J. Zwanepol AMBROSIAANS LOFGEZANG - E. Gebhart

(ork. arr. Tiemersma)



Urkers zingen \Neer
Doelen•In De

sc1iö-nk Rotterdalnl

rijke muzikale avotul
ROTTERDAM- De grote zaal van

de Doelenwas dinsdagavond letterlijk
volgestroomd voor wat men kan noe
men een Urker concert, Het pro
gramma omvatte bijkans dertig num
mers, zodat het publiek evengoed
waar voor zijn geld kreeg als de
Stichting Bevordering Volksgezond-

Urker Visserskoor
in De Doelen

Het Chr-iste lijk Urker Visserskoor
"Crescendo" treedt eens in de
twee maanden op zaterdag op.
Gisteravond was de beurt aan
Rotterdam. Het was een dins
dagavond en daarom hadden
niet ale leden van het koor ge-
legenheid naar De Doelen te
komen - de Urker vissers varen
's maandags uit en komen vrij-,
dags thuis. Het koor bestond uit
70 leden (van de 120), maar het
volume was er niet minder om.
,Ieder die tenminste zeventien
jaar is kan zonder meer toetre
den tot het koor", aldus voorzit
ter Hoekstra. "want iedereen
kan zingen". En dat zullen ve-
len na dit concert beamen.

Naast het Vissers koor traden op
het Urker Vissersvrouwenkoor
"Laus Deo", de brassband van
de Chr. Muziekver. "Valerius"
en de organist Jan Bonefaas.

De opbrengst van het concert,
dat onder auspiciën van de
stichting Bevordering Volksge
zondheid werd gehouden is be
stemd voor het Kon. Wilhelmi
nafonds V.d. Kankerbestrijding,
het Nederlands Astmafonds,
het Prinses Beatrixfonds, het
Emmabloem Tuberculosefonds
en de Nederlandse Hartstich-
.ting ,

wijze de linkerhand eerder aanslaand
dan de rechter.
Het koor uit Haydns Schöpfung

"Die Himmel erzählen" heette hier
"De heernlen verkonden" en het was
onder de arrangerende handen van
M. Kramer ook nauwelijks herken
baar ,gebleven,maar het zou ook an
deEste frivoolgeklonken hebben...

,12w~ V\_~'_4(', (_&':Ht.-.,a-t..

Tegenstellingen op /2~2_Zi?

concerten te Rotterdam
Van de Doelen naar de Lantaren
betekent te Rotterdam maar een stap,
maar gisteravond vormde die afstand
een scheiding tussen heel verschil
lende werelden, zelfs tussen elkaar
vreemde cultuurpatronen. In de 'grote
zaal van de Doelen had een concert
plaats waar enkele duizenden naar
het christelijk Urker visserskoor
Crescendo, het Urker Vissersvrou
wenkoor Laus Deo, de dhr. muziek
vereniging Valerius uit Urk en de or
ganist Jan Bonefaas luisterden; in de
Lantaren speelde onder auspiciën van
de stidhtÎ1l!gNieuwe Muziek:het Mu
sica !Nova-ensemble uit Boekarest
rvooreen handjevolmensen.

lOe duizenden in de Doelen he1:men
zichtbaar en hoorbaar Igenoten van
koorzang (in zijn soort zeker niet
slecht) in talrijke liederen die niet in
alle toonaarden (maar vooral in Es,
As, G en D) de goedertierenheid en
de reddende troost des Heren bezin- I
gen - koorzang, geleid door J. Zwa
nepol.

Deze duizenden deerde 'het niet dat
deze heer Zwanepol achter elke vers
regel een maatdeel als rust inlaste
(het publiek is dan misschien beter
voorbereid op de volgende regel?),
ook niet dat de organist Bonefaas al
les 'begeleidde met zachte, tremuIe
rende klanken, daarbij op gevoelige

Urkers gaven
charitatief
concert
HET Chr. Urker Visserskoor Cres-

cendo geniet een enorme popula
riteit in milieus waar het eenvoudige
protestants-geestelijke lied nog als een
dierbaar bezit wordt ervaren en stellig
niet alleen op grond van de gemakke
lijk meezingbare melodiek, maar ook
door de van alle "geleerde" pretenties
verstoken teksten. De grote Doelen
zaal raakt spoedig uitverkocht wan
neer dit in Urker klederdracht gesto
ken Imannenkoor een concert gaat ge
ven.

ALEX VANAMERONGEN

heid, die deze avond tot stijving van
haar kas had georganiseerd.
Drie ensembles werkten mee, het

van de plaat bekende Christelijke
Urker Visserskoor "Crescendo", het
Urker vissersvrouwenkoor "Laus Deo"
bede onder leiding van J. Zwanepol,
en de brassband, de Christelijke Mu
ziekvereniging "Valerius" onder Frits
Bode. Het dameskoor begon, zong een
keur van liederen in diverse bewer
kingen, waarbij de zuiverheid en de
verzorgde dictie vaak opvielen. Glans
nummer van dit koor was het Zum I
Credo in de bewerking van de diri- .
gent. Na de pauze vielen een voortref
felijke versie van de Bachkantate
"Wohl mir das ich Jesum habe" en
de geestdriftige vertolking van Adams
"The holy City" op.

Het mannenkoor blonk uit in ver
schillende zangen, waarvan het be
kende lied "Iemand zal gaan door de
paar'len poort" met de de tenor-solo
van Teun Schenk bijzondere vermel
ding verdient. De bariton Ary van
Enk verleende bij enkele nummers
van het vrouwenkoor medewerking,
het overtuigendst in "De Heer is mijn
Herder".

Voor de pauze vertolkten beide ko
ren tezamen het koorwerk "Die Ehre
Gottes" van Beethoven, wat indruk
wekkend klonk, evenals het laatste
nummer van het concert, waarbij de
koren met brassband en orgel het
Ambrosiaans Lofgezang van Gebhart
uitvoerden.
De brassband had in veel nummers

laten horen, dat Urk niet alleen kan
zingen, maar ook musiceren. De grote
prestatie in dat opzicht was de uit
voering van de suite "Urk in Almére"
van Held, die bovendien door een lid
van de band zeer verdienstelijk werd
ingeleid.

De man aan het orgel, die de hele
avond alles zorgvuldig begeleidde,
was Jan Bonefaas, organist van de
Grote Kerk te Gorkum. Als solist
maakte hij een goede indruk in de
Tuba tune van Cocker, waarin alles
in het orgel trompetterde wat maar
tongwerk was, en in een werkelijk
charmante Allegretto van Wolstons
holme.
De organist had zijn nummers voor

dit publiek met overleg gekozen. Uit
stekend kwam hij voor de dag met
zijn improvisatie na de pauze.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat

het applaus deze rijke avond niet van
de lucht was.

Ad Int.
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Ilrker
Mannenl(oor
imponeerde
HARDERWIJK- Zaterdagavond

gaf het Chr. Urker Mannenkoor
o.l.v. Jan Zwanepol in de Veld
kampkerk te Harderwijk een con
cert t.b.v. "Sonneheerdt."
Het is een prachtavond gewor

den. D¬ kerk was vel, men genoot.
Meteen de inzet was al mag

nifiek. De mannenstemmen zongen
korrekte pianissirni en fortissimi,
Men lette nauwkeurig op de diri
gent, die veel lof toekomt.

Alle liederen waren mooi, maar
zéér bijzonder klonk het - "Ziet
in blinde razernij", en ,,0, eeuwi
ge Vader sterk in macht".
Mevr. De Bruin-van Veen zorgde
voor goede solopartijen. Zij zingt
expressief en zuiver.

De organist Jan Bonefaas is een
uitstekend begeleider. Zijn fantasie
over Dochter Sions, zijn orgel
solo werd razend knap en mooi ge
speeld!

Ds. J. Andree opende de avond,
Ds. A. J. Bos, geesi2llijk verzor
ger van Sonneheerdt, vertelde over
zijn werk em ds. Van Kooten be
sloot de avond met de woorden:
"Een zingend volk is een geze

gend volk".
Het Urker Mannenkoor met zijn
bekwame dirigent komt veel lof en
dank toe.

N. Thomas-van Hoogevest.



1. Koor: God baande door de woeste baren.
Bew.M.Kramer.

2. Opening:

3. Koor:
Ds.J.Andree.

Breng mij d'aloude tijding
Bew.dirigent.

Kom geef Uw hart aan Jezus.
Bew.M.Kramer.

Wilt gij van zonde en schuld zijn
verlost (met solo)Bew.dirigent.

Mevrouw de Bruin-van Veen.

Jezus Uw verzoenmd sterven. Bew.Kramer.
U bid ik aan 0 macht der liefde.

Bew.K.J.Mulder.
Een toevlucht in gevaren. Bew. dirigent
De tien geboden. Bew. M.Kramer

4. So),_gzang

5. Ko_oE

6. Joespraak over het werk van "Sonneheerdt;,door
Ds.A.J.Boss, geestelijk verzorger.

7. Koor:

8.

9.

De Heem'len verkonden. Bew. rJI.Kramer
De Paar'len poort (met sOlo) " 11

Ambrosiaans Lofgezang E.Gebhardt.

Or~elsolQ door den heer Jan Bonefaas.
Koor:

10.

Op ten strijde Bew. M.l{ramer
Schepper en Koning. " J•Kolvers
Nader tot U 0 Heer(met solo)" M.Kramer
Ziet in blinde razernij. " " iI

~luiting~ Ds. E.J.Schimmel.

11• Koor: o eeuwIge Vader sterk in macht.
Bew. M.Kramer

Wijziging voorbehouden.

Deze uitvoering wordt gegeven door het:

CHR. URKER VISSERSKOOR.

Jan Zwanepol

Jan Bonefaas.

Mevrouw de Bruin-van Veen.

in de Gereformeerde Kerk, Veldkamp te
Harderwijk.

op Zaterdag 21 Maart 1970.

Aanvang: 20.00 uur.



6.

7. Koor~

ro:

8. Org_elsolc

9. Koor:

1. Koor:

2. Opening:

3. Koor:

4. fjo)gzang

5 • Ko_0..El.

10. .sJ.uiting1
Koor:11.

De baten zijn bestemd voor het

Blindentehuis "Sonneheerdt17 te

Ermelo, i.v.m. het 50 - jarig

bestaan in 1971.

66982 t.n.v.

Penningmeester Vereniging Christelijk
Blindentehuis "Sonneheerdt"
te Amersfoort.



HARDERWIJK - Ten bate van de
jubileumactie van het Blinden-tehuis
Sonneheerdt te Ermelo werd zaterdag-
, avond in de GereformeerdeVeldkamp
kerk te Harderwijk door het Christelijk
Urker Visserskoor "Crescendo" onder
leiding van Jan Zwanepo! een concert
gegeven.De baten van dese avond zijn
bestemdvoor de grootscheepseactie ter
gelegenheidvan het 50-jarig jubileum
van Sonneheerdtin april 1971.
Het tehuis is nu bijna 50 jaar oud en

niet geheelmeer aangepast aan de eisen
die vandaag de dag moeten worden ge
steld aan een redelijke huisvesting. Om
de bouwplannen te realiseren zijn en
kele miljoenen noslig. Men hoopt door
diverse acties o.a. door deze zangavon
den het benodigde geld bijeen te krij
gen. Velen "vrienden van Sonneheerdt"
zoals ds. Jac. Andree, geref. predikant

te Harderwijk in zijn openingswoord
zei, waren gekomen om op deze wijze
hun steentje bij te dragen. Het Urker
visserskoor met orgelbegeleiding van
Jan Bonefaas zong hierna achtereen
volgens "Breng mij d' aloude tijding"
naar een bewerking van de dirigent,
"Kom geef uw hart aan Jezus", be
werkt door N. Kramer en "Wilt gij van
zonde en schuld zijn verlost". Bij dit
laatste nummer zong de soliste, me
vrouw De Bruin-van Veen een solo.Na
de solozang zong het koor op aangrij
pende wijze onder andere ".ne Tien ge
boden" naar een bewerking vanM,
Kramer. I
Ds. A. J. Boss, geestelijk verzorger I

van Sonneheerdt, sprak over het werk
van Sonneheerdt. Hij memoreerde dat
er in ons land ongeveer 6000mensen'
zijn die met kunnen zien. Ondanks het
donker kennen zij het licht van Gods
liefde. Na de eerste wereldoorlog zijn
er enkele van de mannenbroeders ge
weest die gemeend hebben iets voor de
blinde medemens te moeten doen, sober
is het begonnen in Ermelo op een stuk
je heide. Spreker wekte op de blinde
medemens niet te vergeten in gebed en
ze bovenal als medeburgers te behande
len.
In het tweede gedeelte van deze

avond zong het koor weer een aantal
liederen waaronder "De Paar'len poort" I
met solozang van mevrouw De Bruin
van Veen, en het "Ambrosiaans Lofge
zang". Na de orgelsoio van de heer J.

~ De Urker vissers zongen in de Ge-
reformeerde Veldkampkerk te Har

derwijk voor het jubiZeumfonds van
het BUndentehuis Sonneheerdt te Er
melo.

TEN BATE VAN SONNEHEERDT

Urker visserskoor
gaf goed concert Bonefaas volgde nog een aantal liede

ren waarbij wel zeer goed werd ver
tolkt het "Ziet in blinde razernij".
In de stemmen van de zangers, die in

klederdracht van Urk waren gestoken,
hoorde men de storm op zee en de ver
horing van het gebed "Heer behoed ons,
wij vergaan". Ds. H. van Kooten, Her
vormd predikant te Harderwijk sloot
deze avond met een kol't woord waarin
hij dank bracht aan het koor voor het
geen het gebracht had en de wijze
waarop het gebracht is.



pnoqnamma
Tevens toegangsbewijs concertavond

URKER KOREN
HEMEL VAARTSDAG 7 MEI 1970 - 8 UUR IN DE

GEM. VISAFSLAG TE URK

KINDERKOOR "KLEIN MAAR DAPPER"
0.1. v. P. v. d. Zwan

CHR. MANNENKOOR "OUD HALLELUJAH"
0.1. v. A. Kapitein

URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH"
0.1. v. S. Pluister

CHR. URKElt VISSERSKOOR "CRESCENDO"
0.1.v. J. Zwanepol

DAMESKOOR "LAUS DEO" 0.1. v. J. Zwanepol

Trompet: K. Roberti

Piano: P. Boekel

Piano: M.W.Kramer

Piano: G. Gringhuis

Soliste: Lammie de Bruin-van Veen

PROGRAMMALEIDING:

DS. J. SLOTMAN

,,\Ventel uw weg op de
Heere, en vertrouw op
Hem: Hij zal het ma
ken". Psalm 37 : 5

Op maandag 16 februari
nam de Heere, na een
geduldig en moedig ge
dragen lijden, uit ons
midden weg, ons aller
zangersvriend
RIEKELT VAN VEEN

geb. 16 januari 1919
Sinds 23 jan. 1966 was
hij een actief en plichts
getrouw lid van ons
koor en was het hem
een lust Gods' Woord
zingend uit te dragen.
Steunend en vertrou
wend op Gods beloften
is hij van ons heenge
gaan.
Schenke de Heere dit
ook bijzonder aan hen
die nu eenzaam achter
blijven.
Namens het
Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo"

Tj. Hoekstra, voorz.
T. Bakker, secr.



PROGRAMMA d. Eens zal op de grote morgen
e. King all-glorious

arr. J. Zwanepol
arr. J. Zwanepol

9. SAMENZANG:Gez. 84 vers 1, 2 en 3 (zie tekst)
1. SAMENZANG/ Psalm 150 1 en 3 (zie tekst) "0 God, die droeg ons voorgeslacht"
2. OPENING

10. URKER MANNENKOOR"HALLELUJAH"
3. CHR. MANNENKOOR"OUD-HALLELUJAH"

a. Psalm 150
b. Psalm 25
c. Psalm 36
d. Psalm 21

a. 0, heilig Lam van God arr. Simon Pluister
b. Agnus Dei (zie vertaling) arr. Simon Pluister
c. Go down Moses arr. Simon Pluister
d. Weerzien arr. Simon Pluister
e. Super Flumia Babylonis

(Psalm 137) - zie vertaling arr. Simon Pluister

11. SLUITING4. KINDERKOOR"KLEIN MAAR DAPPER"

a. Klein maar dapper
b. Wij leven vrij, wij leven blij
c. In een blauw geruite kiel
d. De trap is weggewaaid
e. Mamma

12. SAMENZANG: Wilhelmus van Nassouwe

a. God is mijn Licht
b. Gij die treurt
c. De Meester is wachtend

arr. K. J. Mulder
arr. J. Zwanepol
arr. J. Zwanepol

TEKST LIEDEREN SAMENZANG
Punt 1: Psalm 150 vers 1 en 3:

Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom,
Looft des Heren grote macht
In de hemel Zijner kracht.
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk
Voor Zijn troon en hier beneden.
Looft God, naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
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 !

5. SAMENZANGGez. 105

"Ruwe stormen mogen woeden" - (zie tekst)

6. CHR. URKER VISSERSKOOR"CRESCENDO"

a. Psalm 66 arr. M.W.Kramer
b. Tien geboden arr. M.W.Kramer
c. Nader tot U (met solo) arr. M.W.Kramer
d. Kom tot het feest arr. J. Zwanepol
e. Hollands kracht

7. KORTE TOESPRAAK DS. GROENEVELT

8. DAMESKOOR"LAUS DEO"



1. SA~

2. OP]

3. CHF

a. 1
b. 1
c. I
d. I

4. KIN!

a. K
b.

~

c.
d.
e.

5. SAMl

"Ruw

6. CHR.

a. p~
b. Ti.
c. N~
d. Ka
e. Ha

7. KORT

8. DAME

a. GOI
b. Gij
c. De

Punt 5: Gezang 105:
Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht.
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
Voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Punt 9: Gezang 84 vers 1, 3 en 6.
o God, die droeg ons voorgeslacht,
In nacht en stormgebruis,
Bewijs ook ons Uw trouwen macht,
Wees eeuwig ons tehuis !
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
Hebt door Uw woord bereid,
Altijd dezelfde, die Gij waart,
De God der eeuwigheid !
o God, die droeg ons voorgeslacht
In tegenspoed en kruis,
Wees ons een Gids in storm en nacht
En eeuwig ons tehuis!

Vertaling Agnus Dei:
Lam Gods, dat draagt de zonden der wereld,
Wees ons genadig, geef ons de vrede.

Vertaling Super Flumia Babylonis (psalm 137)
Ga heen, Mozes, naar Egypte en vertel de Farao dat
hij Mijn volk vrij laat gaan.
Toen 't volk Israël in Egypte leefde, werden zij ver-
drukt: "Laat Mijn volk gaan" - zo sprak de Heer.
Mozes zei: "Zo niet, dan zal de eerstgeborene ster
ven." Laat Mijn volk gaan.


