
Overvolle Grote Kerk
genoot van Urker Vissers

NIJKERK - Dat de Nijkerkers vee,
van koormuziek houden, was vorige
week wel te merken. Op zaterdag 15
december kon men in de Nederlandse
Hervormde Kerk van een mannenkoor
gaan genieten. Dit was mogelijk door de
uitnodiging van de orgelcommissie van
de kerk.

Om ongeveer kwart voor acht kwam
er een vriendelijk verzoek vanaf de
preekstoel. Ds. S. P. van Assenbergh die
deze avond de opening en sluiting ver
zorgde, vroeg of de mensen zoveel moge
lijk in wilden schikken opdat ieder een
plaatsje zou kunnen vinden, desnoods
een staanplaats.
Na de samenzang "Komt allen te

zamen", in dit gevalwel zeer toepasselijk
want de kerk met z'n ruim 1100 zit
plaatsen was werkelijk overvol,volgde de
opening van ds. S. P. van Assenbergh,
waarin de predikant allen hartelijk
welkom heette, in het bijzonder het.
Urker Visserskoor Crescendo, de soliste
Lammy de Bruin, sopraan en de solist
Klaas Bakker, bariton.
Ds. Van Assenbergh las vervolgens

Lucas 1: 46 tot en met vers SS. Hierna
kwam het koor met Ps. 105: "Looft, 100ft
verheugd den Heer" . Men kon hier al
direct horen wat een sterk koor Cres
cendo is. Na deze lofzang zong de ge
meente "Hoe zal ik U ontvangen". En
meteen daarna zong het koor weer een
viertal liederen waarvan vooral de solo
zang van de sopraan Lammy de Bruin in
het lied ,,0, Heilige nacht" zuiver en
mooi werd gezongen. Het mannenkoor
antwoordde als het ware daarop met een
juichend: .Juich volken juicht". Ook het
lied ,,'t Is geboren het Goddelijk Kind"
werd heel zuiver en ontroerend gezon
gen.
Hierna kon men genieten van de solo

zang van de sopraan. Tijdens deze zang
stond Lammy de Bruin op het orgel en
kon men nog beter horen wat een prach
tige stem zij heeft. De twee liederen die
zij zong "Advent" en .Liebes Herz
bedenke doch", van J. S. Bach zijn
moeilijk te vertolken, maar het werd

geweldig mooi gezongen. Men kon toen
weer van het visserkoor gaan genieten
het .Dierbre Heer Jezus" werd erg mooi
gezongen en het aloude "Stille Nacht"
met solozang van de bariton Klaas
Bakker. Deze nog tamelijk jonge solist -
als wij dat tenminste goed gezien hebben
-belooft met z'n prachtige stem nog heel
veelvoor de toekomst.
Ook kon men in het "Stille nacht" van

de werkelijk goede orgelbegeleiding van
Henk van Putten genieten. Na de samen
zang "Nu zijt wellekome", klonk het
"Ere zij God" massaal door deze prach
tige kerk. In het lied .Klokkenklank in
Kerstmistijd" was een geweldig ritme te
beluisteren. En "De Heilige Stad" werd
met warmte en veel gevoel door het koor
en solist gezongen. Psalm lSO sprong er
deze avond wat zang betreft geweldig
uit. Ook in de liederen die de sopraan
daarna zong werd ze begeleid door ont
roerend mooi orgelspel van Henk van
Putten. Waarvan vooral het lied
"Weihnachtslied der Hirten" met veel
liefde werd gezongen. Ook de volgende
vier liederen werd door het koor prachtig
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gezongen en vooral de solo werd heel
zuiver gebracht. Hierna zong heel de
gemeente "Daar is uit 's werelds duistere
wolken".

P. Assenbergh, die zei stil van ont
roering te zijn na zulke prachtige zang.

De opbrengst van de collecte tijdens
de dienst was voor het visserkoor en bij
de uitgang van de kerk werd gecollec
teerd voor het orgelfonds. De platenver
koop achter in de kerk kwam ten goede
aan de nabestaanden van de vissers die
op zee omgekomen zijn.

Het Urker visserkoor besloot deze ge
weldige kerstzangdienst met het zingen
van "Verblijd U in Zijn naam".

De sluiting werd verzorgd door ds. S.



11. Koor

AIwasdesHemelsgloed geblust
Dierb're Heeren Heiland (metsolo)
Er ruist langs de wolken
Vol verwachting blijf ik uitzien (metsolo)

K.J

12. Samenzang

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegi
Komt tot zijn schijnsel alle volken, en gij mijn ziele, bidt het aan.
Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van d
De nacht der zonden zal verdwijnen. Genade spreidt haar morg

2. Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Uw
De heerschappij zal hem behoren, Zijn last is licht, zijn juk is za
Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden zijn wond'ren van gena all!
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog desVade

3. 0 Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard en in mijn ziel.
Doe elke zondaar tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel.
Dit zal de God des heils bewerken. Hij zal de zetel U bereid,
Met recht en met gerechte sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid.

13. Koor

Verblijd U in Zijn naam (metsoio)

14. Sluiting
Orgelspel

Denkt U aan de collecte!

Dit programmablad wordt U aangeboden door drukkerij "De BUI
p/a Fr. Bakker, Wulpenhof 9, Nijkerk. Tel. 03494-6018.



Programma

1. Samenzang

1. Komt allen tezamen, komt verheugd van harte,
Bethlehems stal in de geest bezocht!
Zien wij dat Kindje, ons tot heil geboren!° laten wij aanbidden (3x) Die Koning!

2. De Heiland der wereld, Gods geliefde Zone,
ligt in een kribbe op schamel stro.
't Is de beloofde, nu op aard verschenen.° laten wij aanbidden (3x) Die koning!

3. Komt, zingt nu die Heiland, Hemels' Eng'lenkoren,
zingt Zijne liefde, gij mensenkind.
Ere zij God in hemel en op aarde.
In mensenwelbehagen (3x) voor eeuwig.

2. Opening door Ds. S.P. van Assenbergh

3. Koor
Looft, looft verheugddenHeer (Ps.105)

4. Samenzang

1. Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?
0, 's werelds hoogst verlangen, des sterv'lings zaligst goed.
Dat ons Uw geest verlichte! Houdt zelf de fakkel bij,
Die Heer ons onderrichte, wat U behaaglijk zij.

3. Wat deed uit 's hemelszalen, 0 Heer der heerlijkheen!
Op aard U nederdalen? Uw grote liefde alleen!
Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood.
Dat als met zeeg'nend armen en reddend ons omsloot.

5. Koor
Troost mijn volk
0,Heil'ge nacht (metsolo)
ZumGloria (Erezij God)
't IsgeborenhetGoddelijk Kind (metsolo)

6. Soliste
a. Advent
b. LiebesHerzbedenkedoch

7. Koor
Dierb'reHeerJezus
Stille nacht (metsolo)
Ubid ik aan,0machtder liefde
LuisternaarUwsHeilandspleiten

dirigent

B. Samenzang
1. Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer!

Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoqe hemel neer.
Hier al op dit aard'rijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieeleis.

2. d' Herders op de velden hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten en gij zult het vinden klaar.
Betlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyrieeleis.

3. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Heeremet offerand',
z' Offerden ootmoediglijk myrr', wierook ende goud.
't Ere van dat Kindje dat alle ding behoudt.
Kyrieeleis.

9. Koor
Ere zij God
Klokkenklank in Kerstmistijd (solo)
DeHeiligeStad(metsolo)
Looft, looft denHeer (Psalm150)

dirigent
K.J.Mulder
Fr.Schubert

dirigent

10. Soliste

a. Wie lieblich is der Botenschritt
b. Weihnachtslied der Hirten

J.S.Bach
J.S.Bach

K.J.Mulder
dirigent

K.J.Mulder
TRAD

F.Pijlman
TRAD

dirigent

Händel
Schubart



Voortreffelijke zang
van Urker Visserskoor

NIJKERK - Maar zelden
hebben we de Grote Kerk zo
"tot de nok" gevuld gezien, als
zaterdag 15 december. Men zat
op de grond en in de gangen.
Men stond achter en tussen de
banken, zowel in de kerk als op
de balkons. Naar schatting wa
ren zo'n 1500mensen gekomen
naar de Kerstsamenzang, geor
ganiseerd door de Orgelcommis
sie van de Grote Kerk.
• PROMENADE-CONCERT
Ongetwijfeld zal de roem, die van

het bekende Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo", o.l.v. Meindert Kra
mer, uitgaat, niet vreemd zijn aan
deze geweldige opkomst. Vrees voor
"concurrentie" door de donderdag
avond gehouden Kerstzangdienst in
de Kruiskerk, bleek volkomen onge
grond. Door de enorme drukte was een
zekere onrust in de kerk haast onver
mijdelijk. Helaas moesten we consta
teren, dat verscheidene "dienstdoen
de" commissieleden deze onrust in de
hand werkten, door een voortdurend
heen- en weergeloop - ook tijdens de
gehele uitvoering - tussen de kerk en
de consistoriekamer. .
Mede hierdoor en door de vele

staande en op de grond zittende toe
hoorders, vonden we, dat het concert
iets kreeg van een "promenade-con
eert". Dit werd nog in de hand ge
werkt, doordat verschillende toehoor
ders - ondanks dat ze een zitplaats
hadden - de kerk voortijdig verlieten.
Ds. S. P. v. Assenbergh, die vanaf

de preekstoel reeds voor de aanvang
regie-aanwijzingen gaf, opende de
Kerstsamenzang met gebed. Hij heet
te het koor en de solisten welkom en
wees de aanwezigen op de verkoop
van grammofoonplaten van het Urker
Visserskoor, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het ronds voor de
nagelaten betrekkingen van op zee
omgekomen vissers.

Nadat - met voortreffelijk orgelspel
van Henk v. Putten - de vele honder
den samen "Komt allen tezamen"
hadden gezongen, vertolkte het Urker
Visserskoor "Crescendo" Psalm 105
"Looft, looft verheugd den Heer" in
een bewerking van de dirigent, Mein
dert Kramer.

Het grote mannenkoor in hun speci
fieke klederdracht heeft zeer vele be
wonderaars in geheel Nederland. Hun
zingen is zeer direct, vaak vrij fors,
hetgeen de klankkleur en modulatie
niet ten goede komt. ,Hierdoor blijft
de presentatie - hoewel spontaan en
met volledige inzet - toch enigszins
vlak.

Niettemin hebben de "Urkers" zeer
velen een geweldige avond bezorgd.
Plaatsruimte verbiedt het ons op alle
gezongen nummers - het waren er
maar liefst 18 van het koor - in te
gaan. Bepalen we ons tot de hoogte
punten, waartoe ongetwijfeld de wer
ken met de soliste, de sopraan Lam
my de Bruin, behoorden. Haar prach
tige heldere stem gaf aan de uitvoe
ring van o.a. ,,0 Heil'ge nacht", ,,'t Is
geboren het Goddelijk Kind" en voor
al het slotnummer" Verblijd U in Zijn
naam" die extra dimensie, die dit
koor behoeft.

• SOLO
Lammy de Bruin was ook in haar

solo-nummers zeer goed, waarbij haar
plaats, op het balkon van het orgel,
velen de mogelijkheid gaf haar niet al
leen te horen, maar ook te zien. Door
de volle kerk en de vele staande toe
hoorders konden velen - waaronder
Uw verslaggever - het mannenkoor
niet of nau welijks zien.
De tweede solist, de bariton Klaas

Bakker, zong "Klokkenklank in
Kerstmistijd" en het prachtige "De
Heilige Stad" op uitstekende wijze.
Wij hadden van hem ook graag ,,0
Heil'ge nacht" (Cantique de Noë!) ge
hoord, dat voor een bariton toch wel
een zeer geëigend werk is, doch dat,

"N~erkerEditie" 11 dec.'79
===-==================-=========

Kr.

zoals we reeds noemden, op voortref
felijke manier vertolkt werd door de
sopraan.

Ook vonden we het jammer, dat het.
koor geen enkel werk à capella zong.
De orgelbegeleiding was overigens bij
.Henk v. Putten in uitstekende han-
den.

• MACHTIGE AVOND
Na de sluiting door ds. Van Assen

bergh, die terecht van een "machtige
avond" sprak, zongen allen nog staan
de het .,Ere zij God" .
Het duurde lang voordat de kerk

leeg was en wij hadden medelijden
met en bewondering voor de koster, de
heer v.d. Brink, die alles weer voor de
zondagmorgendienst in orde moest
hebben.
Ongetwijfeld een Kerstsamenzang

waaraan ieder, op zijn eigen manier,
nog lang zal terugdenken.

"Stuurboord" 20 dec.'7Q========================'==

Crescendo in Nijkerk
JI. zaterdagavond verleende het Chr.
Urker Visserskoor o.l.v. Meindert Kra
mer medewerking aan Kerstsamenzang
in de Ned. Herv. Kerk te Nijkerk.
De mooie oude kerk, wiens ranke toren
al van verre te zien is, als men Nijkerk
nadert, was tot berstens toe gevuld zodat
zelfs alle paden met stoelen waren bezet
en vele met staanplaatsen genoegen
moesten nemen. Ds. S.P. van Assen
bergh sprak een kort openingswoord
n.a.I. Lucas I: 46-56, waarna hij
voorging in gebed. Crescendo begon met
Ps. 105 en liet verder een keur van Kerst
liederen horen. Vooral het "Ere zij God"
van M. Koekelkoren en "Stille Nacht"
bewerking dirigent, klonken indrukwek-

kendo Solist Klaas Bakker vertolkte de
solo in "De Heilige Stad" evenals
Lammy de Bruin in het magistrale
"Verblijd U in Zijn Naam", wat tot slot
van dit zeer geslaagde concert ten gehore
werd gebracht, alhoewel het programma
enigzins overladen was.
Lammy de Bruin zong met orgel
begeleiding enkele Duitse Kerstliederen
(veelal onbekende) behoudens het
"Weihnachtslied der hirten" van Schu
bert wat ze op indringende wijze naar
voren bracht. De orgelbegeleiding was in
goede handen van Henk van Putten.
Ook werd in dit programma op verzoek
van de dirigent door publiek en koor
samen uitgevoerd "Er ruist langs de
wolken", terwijl aan het eind van deze
zangavond op verzoek van ds. van
Assenbergh staande werd gezongen het
"Ere zij God". Crescendo mag op een
zeer goede avond terguzien, niet alleen
vanwege de enorme opkomst van
publiek en zeer goede bezetting van het
koor zelf, maar dat zij ook op deze
manier het Kerstevangelie mag doorge
ven.



NIJKERK - De Grote Kerk van
Nijkerk was afgelopen zaterdag
vrijwel geheelgevuld toendaar het
Christelijk Urker Visserkoor op
trad. Het koor was op uitnodiging
van de orgelcommisstevan de Ne
derlandsHervormdeKerk naar Nij
kerk gekomen voor een kerst
zangdienst. Ds. S. P. Asselbergh
opendede dienst, waarna het koor
eenbijzonder geslaagdeuitvoering
gaf. Het Christelijk Urker Vis
serkoor stond onder leiding van
Meindert Kramer jr. I

Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad - Maan~ag17 december 1979
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PROGRAMMA.

Concert in de Grote of Ned.Hervormde Kerk te IJsselstein op zaterdag
22 december 1979 ( Kerstuitvoering )
Medewerkers: Chr.Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent M.Kramer

K.J.Mulder
Lammy de Bruin
Klaas Bakker

organist
sopraan
bar iton

Aanvang: 19.30 uur

Koor: Looft, looft verheugd den Heer ( Fs.105

LO!ëang van Zacharias: vers 1 en 4

Opening.

Koor: Troost mijnvolk
0, HeiIge nacht ( met solo
Zum Gloria ( Ere zijGod )
't Is geboren het GoddelijkKind ( met solo)

Koor: Dier'bre Heer Jezus
Stille nacht ( met solo )
U bid ik aan 0 macht der liefde
Luister naar Uws Heilands pleiten

Meditatie.

Ps.72 vers 11: Zijnnaam moet eeuwig eer ontvangen

Koor: Ere zijGod
Klokkenklanken in Kerstmistijd( met solo )
De Heilige stad ( met solo )
Looft, looft den Heer ( Ps.150)

Orgelsoio

Koor: Al was des Hemels gloed geblust
Dier'bre Heer en Heiland ( met solo
Er ruist langs de wolken
Vol verwachting blijfik uitzien ( met solo )

Sluiting.

Koor: VerblijdU in Zijnnaam ( met solo )

dir.

samenzang

Ds.J.Koolen

dir.
K.J.Mulder
Fr.Schubert
dir.

K.J.Mulder
dir.
K.J.Mulder
trad.

Ds.J.Koolen

samenzang

M.Koekelkoren
F.I'ijlman
trad.
dir.

K.J.Mulder

dir.
K.J.Mulder
K.J.l'1ulder
dir.

Ds.J.Koolen

C.Wesly

Wijzingenvoorbehouden.

SAMENZANG 1845 tot1915

Daar is uit 'werelds duist're wolken

1. Daar is uit 's werelds duist're 3.
wolken, Een licht der lichten op
gegaan. Komt tot zijn schijnsel,
alle volken! En gij mijn ziele!
bid het aan. Het komt de schaduwen
beschijnen. De zwarte schaduw van
de dood; de nacht der zonde zal ver
dwijnen. Genade spreidt háar morgen
rood.

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 oog des Vaders treên.

4. 0 Vredevorst! Gij kunt gebieden
De vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden;
Dat al wat ademt voor U kniel'!
Dit zal de God des heils bewerken;
Hij zal de zetel u bereid, Met recht
en met gerichte sterken; Hem zij de
lof in eeuwigheid.

In der Schepping morgenstond

1. In der schepping morgenstond
Klonk der Eng'len lied in 't
rond, Toen Gods macht in 't maat
loos diep, Hemel, zee en aarde
schiep.

2. Weder klonk der eng'len stem
Bij de krib van Bethlehem,
Toen Gods Zoon op aard ver
scheen Als een kindje, arm
en kleen.

3. Nog eens galmt der eng'len koor
met gejuich de heem'len door,
Als Gods Zoon met majesteit
Weder komt in heerlijkheid.

Vol van pracht

1. Vol van pracht, vol van pracht
Schijnt een ster in d'ooster nacht
Wijzen leidt zij met haar gloren
Dáár, waar Jezus is geboren, Hier
is 't heil, door hen verwacht.

Stille Nacht

1. Stille nacht, Heil'ge nacht!
Davids Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer!

2. Bethlehem, Bethlehem! Hoort gij
daar die Eng'lenstem! Vrede
op aarde. lof den Heere,
's Menschen heil is Godes eere,
Alle Heem'len loven Hem.

2. Hulp'loos kind, Heilig kind!
Dat zo trouw zondaars mint,
Ook voor mij hebt G'Uw ere
ontzegd, Werd g'in stro en in
doeken gelegd; Leer m'U danken
daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor!

z.o.z.



{jebf.ViinCVulpe
kerkorgel bouwers en
restaurateu rs

Specialisten in mechanische huispijporgel
volgens historische principes.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
Ambachtstraat I - Utrecht - Tel. 030-313541.



3. Stille nacht, Heil'ge nacht!
Heil en vreê wordt gebracht
Aan ~en wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk ver
vuld, Amen Gade zij d'eer,
Amen, Gade zij d'eer.

Heerlijk klonk het lied der Eng'len

1. Heerlijk klonk het lied der Eng'len
In het veld van Ephrata: Eere zij
God in den hooge, Looft den Heer,
Halleluja! Vrede zal op aarde dagen~
God heeft in den menseh behagen;
Zalig, die naar vrede vragen, Jezus
geeft dien, hoort Zijn stem.

3. In een kribbe lag Hij neder,
Weldra werd een kruis Zijn troon;
Ja, om zondaars te verlossen,
Droeg Hij spot, en smaad en hoon.
Vrede zal op aarde dagen, God
heeft in den mensch behagen;
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft dien, hoort zijn stem.

Dochter Sions

1. Dochter Sions, wees verheugd!
Juich van vreugd, Jeruzalem!
Zie uw Koning komt tot u!
Ja, Hij komt, de Vredevorst!
Dochter Sions, wees verheugd!
Juich van vreugd Jeruzalem!

2. Jezus kwam op aarde neder,
Als een kindje, klein en teer;
Maar, hoe arm Hij toen mocht
wezen, Hij was aller Hoofd en
Heer. Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in den mensch be
hagen; Zalig, die naar vrede
vragen, Jezus geeft dien,
hoort Zijn stem.

4. Leer ons bij Uw kribbbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kruis;
Leer ons in Uw naam geloven.
Neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in den mensch be
hagen; zalig die naar vrede
vragen, Jezus geeft dien,
hoort Zijn stem.

3. Ja, Hosanna, Davids Zoon!
Wees gegroet, 0 Vredevorst!
Eeuwig staat Uw zetel vast,
Eeuwig als Jehova's troon.
Ja, Hosanna, Davids Zoon!
Wees gegroet, 0 Vredevorst!

SAJIlENZANG.

1 . Lof zU je God van Israêl
Den Heer die aan zijn erfvolk dacht
En, door zijnliefderijk bestel
Verlossing heeft teweeg gebracht
Een hoorn des heils heeft opgerecht.
't Geen Davids huis was toegezegd
Dat wil hij ons nu schenken
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond
Door den profeten wijzen mond
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

4. Dus wordt des Heeren volk seleid
Door 't licht, dat nu ontstoken is
Tot kennis van de zaligheid
In hunne schuldvergiffenis
Die nooit in schoner glans verscheen
Dan nu door Gods barnmartigheen
Die, met ons lot bewogen
Om ons van zond' en ongeval t'ontslaan
Een ster in Jacob op doet gaan
De zon des heils doet aan de kimmen staan.

0000000000000000

11 • Zijnnaam moet eeuwig eer ont·.rangen
Men loov' Hem vroeg en spä
De wereld hoor, en volg mijn zangen
Met Amen, Amen, na.

0000000000000000

De kollekte bijhet verlaten van de kerk wordt
hartelijk aanbevolen.

De concert commissie.



Interieur Ned.Herv.Kerk te IJsselstein

Nieuwsblad
"IJSSELSTEIN"

27/12 '79

IJSSELSTEIN - Onder grote belangstelling vond
zaterdag tn de Nederlands hervormd kerk aan het
Kronenburgplantsoen een kerstconcert plaats met
medewerktngvan het Urker vtsserskoor"Crescendo".
Honderdenaanweztgenhebbenwaarlijk genotenvan
de prachttge koorzang,metmedewerktngvan Lammy
de Brutn, sopraanenKlaas Bakker, bariton.
Het Urker Vtsserskoorzong ttjdens dtt concert dt-

versepsalmeno.l.v. dtrigent M. Kramer. Ookdeorgel
solo van organtst K.J. Mulder kwam ttjdens dtt con
cert ten volle tot z'n recht. Ds. J. Koolen van deNed.
herv. kerk "Kronenburg" hteld eenopentngs-en slut
ttngswoord. De concertcommtsstevan Kronenburg,
dte dtt concert heeftgeorgantseerd,kan terugzten"op
een zeer geslaagde avond met een uttstekend
programma. /

" VISSERSKOOR" IN IJSSELSTEIN
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eh r. geref. kerk URK

~STZANG I919

"LOF ZIJ DE GODVAN ISRAEL" ..

Medewerkenden zijn; .
ChristelijkUrker Visserskoor. '
:" Crescendo' ft , •

.Dirigent, M. 'Kramer
Solisten. ~ammy de Bruin Sopraan
-, . Klaas Bakker Bari ton
Organist: Henk van Putten.
Hed!tatie en Liturgie I

Ds. Brons ~n Ds. Westerink.

IIIST.llll.1l0ID
DOOB

BI! DRIIR 'IIIIRIIOOB

"
dirigent m. kramer



I. Orgelspel

2. Samenzang uit de Lofzang van Zacharias vers I,3 en 4
I.Lof zijde God van Israël

Den Heer die aan zijnerfvolk dacht

En 'door Zijnliefderijk bestel

Verlossing heeft teweeg gebracht

Een hoorn des heils heeft opgerecht

tt geen Davids huis was toegezegd

dat wil Hijons nu schenken

gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond

door der profeten wijzemond

'zioh hiertoe aan de vaderen verbond.

4.dus wordt des Heren volk geleid

door 't licht, dat nu ontstoken is,

tot kennis van de zaligheid,

in hunne schRldvergiffenis

die nooit in schoner glans verscheen,

dan nu, door Gods barmhax·tigheen

Die, mot ons lot bevlogen,

om ons van zond t, en ongeval t' ontslaan,

een ster in Jacob op doet gaan,

de zon des heils doet aan de kinunen staan.

opening: Ds. -westerink9

3.Hijspeld' ons, dat wij t ' allen tijd,

wanneer die blijdeheildag rees,

van 's vijands dienstbaar juk bevrijd,

Hem dienen zouden zonder vrees,

naar 't heilig recht, in ware deugd.

,0 dierbaar kind, 0 stof van vreugdt

geschenk van ''1: Alvermogen

elk noem' u Gods profeet, en geef' U eer.

Gij treedt voor 't aanschijn van den Heer,

en baant zijnweg door leven en door leer.

4. Samenzang: Daar is uit '8 werels duistre wolken I,3,4.

I.Daar is uit "s "rcrelds duist're .voIken

Een licht d~r lichten opgegaan

Komt tot zijnschijnsel, alle voLken

lin e§j, mijn ziele, bid het aan

Het komt de schaduwen beschjjnen

De zwar te schaduw van de dood

De nacht der zonde zal verd'v.Unen

Genade spreidt haar morgenrood.

3.\{at heil een Kind is ons gebor-en,

Een Zoon ger::;even door Uvl kracht

De heerschappij zal Hembehor-en

Zijn last is licht, Zjjn juk is zacht

:ljjn naam 1,s. YJonderbaar, Zijn dc'den,



Zijnwond'ren van genaad' alleen

Rij doet ons, hoe met schuld beladen,

Verzoend voor ft oog des Vaders treen.

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,

Hoe men Hem in doeken bindt,

die 'met zijneGodheid wandelt

op de vleugels van den wind

Ziet, hoe ligt Hijhier in lijden,

zonder teken van verstand,

die den Hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.

Ziet, hoe tere is de Here,

Die 't al draagt in ZijneHand.

4. 0 Vredevorst, Gijkunt gebieden,

Den vreed op aard en in mijn ziel.

Doe elken zondaar tot U vlieden.

Dat al wat ademt voor U kniel.

Dit zal de God ~es heils bewerken

Hij zal de zetel, U bereid,

Het recht en met gerichte sterken,

Hem zijde lof in eeuwigheid.
Solozang: Lammy de Bruin

8. Heditatie: Ds. Brons
Visserskoor: Ps. 105 bewerking dirigent

Troost mijnvolk 11

'T is geboren (SOlO) 11

11 Samenzang koor en gemeente Bew. K.J.Nulder.

I.TIaarruist langs de wolken een lief'lijke Naam,

Die Hemel en aarde verenigt te ZaaID.

Geen naam is'er zoeter en beter voor tt hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij die Naam nog niet?

Die l.aam' draagt mijnHeiland, mijnlust en mijn lied.

"

6. Samenzang: Komt verwondert U hier mensen I en 2.

I.Komt, verwondert u hier mensen

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuw geboren-Kind.

Ziet, die ,-t Woord is zonder spreken,

ziet, die vorst is zonder pracht,

ziet, die 't al is in gebreken,

ziet, d.ie 't licht is in de nacht,

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,

'wordt verstoten, wordt veracht.

2. Die Naam is naar waarheid mijnJezus ook waard,

Want Hijkwam om zalig te maken op aard,

Zo lief'had Hij zondaars, dat Hijvoor hen stie~f,

Genade bijGod door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet?

-Die, om ons te redden, de Hemel verliet.



2. Loof t God met bazuf ogek'Iank,

- geeft Hem eer, be\·rijstHem dank,

looft Hem met de harp en luit,

looft Hem met de trom en fluit,

looft Hem op uw blijde snaren.

Laat zich ft orgel overal

bijhet juig-end vreugdgeschal

tot des Heren glorie paren.

3. Looft God naar Zijnhoog 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 •.



3.Gens buig~ zich ook alles voor Jezus in 't stof

En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.

0, mochten w'om Jezus verheerlijkt'eens staan,

Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:

Jezus, Jezus, Uw Naam zijd' eer,

\'I'antGij zijtder mensen en Engelen Heer.

10. Visserskoor: Stille nacht Bew. dirigent

Dierbre Heer Jezus Bew, Jr.J.Hulder •.
Dre zij God Bew. M.Koekelkoren.

11. Samenzang: tevens collecte,
_ .~ H _ ~ _. ~ __ .~ _

I. Heerlijk klonk het lied der };ng'len,.
In het veld van Ephrata: E:re zjjGod in den Hoge,

100ft den Heer, Halleluja.

~: Vrede zal op aarde dagen,
,

God, heeft in den mens behagen, Zalig, die, naar vrede vragen,
Jezus geeft dien, hoort Zijn stem.

2.Jezus kwam op aarde neder,Als een kindje, klein en teer,
11aar hoe arm Hij toen mooht wezen,

Hijwas aller Hoofd en Heer.

3.In een kribbe lag IDj neder, Weldra \...erd een kruis Zijn troon.

Ja, om zondaars te verlossen,

Droeg Hij spot en smaad en hoon.

15.'

4.Leer ons bijU\>{kribbe buigen, Leer ons knielen bijUw kruis.

Leer ons in Uw Naam geloven,

Neem ons eens in 't Vaderhuis. "
12. OrgelsoIo: H. van Putten •.

Visserskoor: Al was des Hemelsgloed geblust

De Heilige stad (solo)
Bew. dirigent

Trad.

Vol verwachting blijf ik uitzien Bew. dirigent

Samenzang Psalm 98 : 4
I~t al de stromen vrolijk zingen,

De handen klappen naar omhoog,

't gebergte vol van vreugde springen

en hupp'len voor des Heren oog.

Hijkomt, Hijkomt om d'aard te riohten,

de ,...ereld in gerechtigheid.

Al tt volk, daar tt wreed sevleldmoe t zwichten,

"lordt in reohtmatigheid geleid.

SIui ting: Ds. \vesterinl<

16. , Samenzang (staande) Psalm 150 : 1,2 en 3.
I.Looft God, looft Zijn ~~ alom,

Looft Hem in zijnheiligdom, looft des Heren grote macht
in de Hemel Zijner kracht,

I~oft Hem om Zijnmogendheden,

looft Hem naar zo menig blijk, van Zijn heerl:ijkKoninkrijk
Voor Zijn troon en hier benedon.



Kerstmis 1979

" li'ries- D~blad" dec.' 79=============-=============~===
Maranathakerk .3
nog het geb te Vrk Werd In de I
kind gevier~OrtefeestVan hekerst~vond
koor CrescendHet chr. Vrket Ch.nstus_

. 0 Zong (foto _I)Vlssers_

Û
o~t\>\>~

. ~ Û~'b~~'b~ Op de avond voor kerst werd
~~ ~ -<'\\.~ om acht uur eveneens in de
1)~\>~'b~V . Maranathakerk een zeer goed
~ ~~ bezochte kerstdienst gehou-
~ den met als mannenkoor Cres

cendo o.l.v. M. Kramer. Medi- I'
tatie en programmaleiding wa
ren deze dienst in handen van
ds. Westerink en ds. Brons.

een kerstsamenkomst

IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM

Op maandag 24 december 's avonds om 8 uur wordt er

gehouden in de Chr. Geref. "Maranatha" kerk.

m.m.v.:
Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
Dirigent: de heer Meindert Kramer
Organist: de heer Henk van Putten
Sopraan: mevr. Lammy de Bruin
Bariton: de heer Klaas Bakker

Programma leiding en meditatie: Ds. J. Brons en Ds. J. Westerink.

" Urkerland " dec. '79====================-===



ndo\ Ctesce

Het Chr. Urker Vissers
koor Crescendo, diri
gent Meindert Kramer,
mocht zaterdag j.1. 26
januari 1980 in het Her
vormd Centrum 'De
Ark' haar jaarvergade
ring houden. Om 7 uur
werd deze vergadering
geopend met het zingen
van Psalm 118:7.

I Na schriftlezing en gebed, sprak
[ hij een kort openingswoord naar
I aanleiding van Luc.5: 1-9 en
Joh.2l:4-8 'De wonderbare vis
vangst' en bepaalde zich bij: 'Een
onnatuurlijke opdracht en rijke
zegen van deze Opdrachtgever'.
Hierna volgen jaaroverzichten
van secretaris en penningmees
ter, met daarbij een financieel
overzicht van het 'Fonds voor
nagelaten betrekkingen van in
zee omgekomen vissers' welke
overzichten een optimistisch ge
luid lieten horen.

Hierop volgde een rapport van
de commissie van kascontrole,
welke alles in goede orde hadden
bevonden.
In de pauze vond bestuursver
kiezing plaats, waarin werden
verkozen: M.Kramer, J.van Urk
en H.Kramer. Hierna volgde een
algemene bespreking, waarin
voorstellen werden gedaan, o.a.
omtrent het D.V. te maken
concert-tournee door Zwitser
land in de week van 19 tim 26
september 1980.

De heer L.Post bedankte op
keurige wijze namens de leden,
bestuur en dirigent, voor de zeer
vele werkzaamheden van het
afgelopen cursusjaar. Dirigent
Meindert Kramer sprak een
slotwoord en beantwoorde ver
schillende muzikale vragen.
Deze goed bezochte, en in goede
harmonie gehouden vergadering
werd besloten door de voorzitter
met dankgebed.

"Urkerland" 1 febr.l'SO=======================~===

=!22~=~~~=~~~~~;=~~al_~~~=~~_~~~~g~rv~~~~~~~_Q~E~=~~NGE_2E~~=f~g~~~~2:
=22~=~~=~;~=~~~~ert~_~~~;~_2!;rw;~~~~;~~;=2;~~~~~!~~~~=

Solisten:

Lammy de Bruin - sopraan
Klaas Bakker - bariton
Or ganist:

Henk van Putten



1.

2..

3.

4.

5.

6.

Koor: De Heemlen roem en

Samenzang: Ps 49:2

Opening: Ds. P. de Jager

Koor: Leid mij Hee:t;'
Zingt de lof van
Zijnen Naam (solo) ..
Troost Mijn volk
God heb ik lief
Ps 116

Solozang

Koor: Van U zlJn alle dingen
Hij die rustig en stil
(solo) .
Neem mijn leven laat
het Heer
Daar ruist langs de
wolken

7. Orgelsolo: Henk van Putten

M. Kramer

S. Wesly
K. J.Mulder
. K. Bakker
M.Kramer
K. J .Mulder

M. Kramer
M.Kramer
L.de Bruin

K. J.Mulder

K. J .Mulder

8. Samenzang: Ps 84: 3, 4 met collecte tbv.
Stichting Hulp Oost Europa

VERSLAG ZANGAVOND
OUDE TONGE
OP ZATERDAG 16 FEBRUARI
Overvol was zaterdagavond de Ned.
Herv. Kerk te Oude Tonge, omdat het
Urker visserskoor "Crescendo" een con
cert zou geven. Het koor, onder de be
kwame leiding van Meindert Kramer,
opende deze avond met het zingen van
"de heemlen roemen". Machtig was ook
de samenzang van Psalm 49: 2. Daarna
opende ds. P. de Jager deze avond met
gebed, en vervolgens las hij voor Psalm
honderd en hield daarover een korte me
ditatie. In het geloof kun je ondanks al
le tegenspoed tóch met vrolijke lofge
zangen voor de Heere verschijnen. Daar
na zong het koor weer enkele liederen,
waarbij de bariton Klaas Bakker als so- .
list optrad. Vanaf de orgelgalerij klonk
de solozang van de sopraan Lammy de
Bruin. Zij fungeerde ook als soliste bij
de volgende liederen die door het koor
gezongen werden. Indrukwekkend was
de improvisatie van organist Henk van
Putten over het bekende lied "Scheepke
onder Jezus' hoede." Tijdens de daarop
volgende samenzang werd er gekollek
teerd voor de Stichting hulp Oost-Euro
pa. Nadat het koor weer enkele liede
ren had gezongen en weer de stem van
Lammy de Bruin had geklonken besloot
ds. de Jager deze avond met dankgebed
en bedankte hij allen, die aan deze avond
had meegewerkt. Het koor besloot deze
avond met het zingen van "Vol verwach
ting blijf ik uitzien". We mogen terugzien
op een zeer geslaagde avond en we ho
pen, dat de Urkers nog vele malen te
gast zullen zijn in Oude Tonge.

P. de Jager

"Eilanden Nieuws"
================

febr. '80

9. Koor: Zum Gloria
Sanctus
De paarlen poort
(solo) .•.........
Zoekt eerst het Ko
ninkrijk
( solo) ... Ilo •• lil •• Cl 11 .., •

10. Solozang

F. Schubert
F. Schubert
M. Kramer
L. de Bruin

K. J.Mulder
K. Bakker

11. Koor: Ziet in blinde razernij M. Kra
mer

Een toevlucht in geva-
ren J. Zw an epol
Psalm 42 M. Kramer
De Heilige Stad Trad.
( solo). K. Bakker

12. Sluiting: Ds. P. de Jager

13. Samenzang: Ps 89 : 15

14. Koor: Vol verwachting
zien
(solo) , .

Urker visserskoor
"Crescendo"
boeide velen

Het blijkt wel, dat koorzang op ons
eiland aanslaat. Zo ook toen zaterdag
16 februari voor de tweede maal bin
nen korte tijd het Urker Visserskoor
"Crescendo" een uitvoering gaf in de
Ned. Herv. Kerk te Oude Tonge t.b.v, de
stichting Hulp Oost Europa.
Met aandacht werd er naar het koor

de solisten en de organist geluisterd.
Ds. de Jager had als schriftlezing ge

kozen Psalm 100,waarin staat dat we de
Heere met blijdschap moeten dienen en
voor Zijn aanschijn komen met vrolijk
gezang.
Spontaan zong men dan ook mee toen

Meindert Kramer, de dirigent van het
koor, vroeg om gezamelijk met het koor
"Daar ruist langs de wolken een liefe
lijke Naam" te zingen.
Het is dan ook een geweldig gegeven

om Gods Naam groot te mogen maken
met ons gezang. Maar hoe is het achter
het ijzeren gordijn?
Daar leeft een verdrukte gemeente,

die door die verdrukking heen óók op
Christus kan zien als haar Borg en Za
ligmaker.
Het is daarom zo fijn dat we op deze

manier aan hen steun kunnen verlenen.
Gedenk daarom dan ook deze mensen

en degenen die hen helpen in Uw gebed.
We willen U namens de Stichting

Hulp Oost Europa hartelijk dank zeg
gen voor de geweldige opbrengst, die
netto bedroeg: f 5:16~,95:

Zendingscommissie Nieuwe Tonge.

"De Zaaier" febr. '80

blijf ik uit-
M. Kramer
L. de Bruin



~~~~~è2=~~~!!2~Q-~~~-~Q~~Q~~~~~~in de " Jacobi-Kerk te Utrecht.--------------------=================================
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4
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7
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9
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Opening door D~ A Kool Herv Pred tG Utrecht
~ \ t , ,

Gezamelijk zi.ngerivan Ps aIrn 33 'de verzen 1 en 2
-;-=- 't

D~ ,Christelijké ~~mengde ~an?v.ere,~igitl~f:',

,t L A U D A IvI US;)

onder leiding van haar Dirigent -de heer
H A N'S v~~ ~ ~ J T

-=- -=- -=- -=- -=-

Psalm 92
Laat ons nu vrolijk zingen
Grote GOD wij loven U
Tel u z~geningen
Cantatel,Dorm.n o

;i
Solo z ariz door de sopraan,0

bew'J Evertse

bew Y Visser,
\~
,I
i!\'
J

JA \G;retchaninoff
. ': \"\

Lammy de 3ruin

Ecde ~~6mod6 mo~itur
Psalm 42
YVc;Laro'Intoch ?

Jacob }~andl
i

Claudei Goudimel
t

Arie Pronk
Eens zal-oi"de grote morgen, idem
'Houd dIJ mijn handen beide bew i..de BraaI

~ J _=_ J ;,~=~
I
-±--=-
I I

\. : ~ • j

• ~. t '\ '" _

Gezamelijk Zingen'van/;Psalm~150,
j' - ._'

alle verzen
I
I

De Glfr:,Gem,~ang,_yereniging,I L ',~ti D A:' lvI US"
is aangesloten bij de Koninklijke Ghri~telijke

, b]' \._, ,;ango_rsonc .' '_ .
, J l'

Haar zangrepetitie's 'worden gehduden in de '
gemeentezaal van de Jacobikerk vrijdags avonds

van kwart voor acht tot kwart voor tmen !

, l.

Het Christelijke Urker Visserskoor

;i C R :8 S C END 0 \[

onder leiding van haar Dirigent de heer
j\,,: E I N DER l' K 3. A IvI E R

1 De heemlen roemen bew Nl Kramer

2 Leid mij H E E R A Wesly

3 Troost 1 ijn volk bew L Kramer

4 Hij die rustig en stil
(met solo) bew i' Kramer

5 Neem mijn leven laat het HEER bew K J 1:ulder

6 Orgelspel door de organist E van Putten

7 Zoek eerst het koninkrijk
(met solo) bew K J Mulder

8 Ziet in blinden razernij bew Ni Kramer

9 De Heilige stad (met solo) trad

10 Vol verwachting blijf ik uitzien
(met solo) bew I~ Kramer

-=- -=- -=- -=- -=--=-

·Gezamelijk zingen van Daar ruist langs de wolke~
Sluiting door Ds A Kool

-x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tot slot wordt door beide koren gezongen het

Ambrosiaans Lofgezang E Gebhardt

De opbrengst V2n de platenverkoop van opnamen
van het Christelijke Urker Visserskoor

11 C ,;,.t j~ S C END 0 ..

Komt ten goede van een Fonds " Speciale Noderr-



+++

Dit in
samenwe.rkin&

Ch.roGem Z met de
• aJlgve.r. "T~"d~ amus"

Een en ander vond plaats

onder ~Q~~~~~~g~~§~
belangstelling

+ + +



De Voorz. sprak haar toe vanaf de kansel,
en ontving als herinnering een zilveren
sieradenset.





Gezien de weersomstandigheden 1was de kerk niet helemaal bezet
========================-======-================================

PRO G RAM M A

Concert te Kollumerzwaag op zaterdag 19 april 1980 door het Chr. Urker Vissers
koor "Crescendo. Dirigent: Meindert Kramer.
Medewerkenden: orgel - Piet Zwart; sopraan - Lammy de 3ruin; bariton: Kl. Bakker.
Aanvang: 19.30 uur.

1 Koor: De heem I1en roemen

2 Opening.

3 Koor: a. Leid mi] Heer
b. Wie op God betrouwt
c. Zoek eerst het koninkrijk (met solo Kl. bakker)
d. Ziet in blinde razernij

4 Solozang.

5 Samenzang: Welk een vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan ~
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer.
Juist omdat wij It al niet brengen, In It gebed tot onze Heer.
Zijn wij zwak, belast, beladen, En terneer gedrukt door zorg.
IDierb're Heiland ~ Onze Toevlucht! Gij zijt onze hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot de Heer,
In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

6 Koor: a. Neem mi jn leven, laat het Heer
b. Van U zijn alle dingen
c. De paar'len poort (met solo Lammy de Bruin)
d. Zingt de lof van zijnen Naam (met solo Kl. Bakker)

7 Meditatie door Ds. De Vink: "Doet alles tot eer van God"

8 Orge1so10.

9 Koor: a. Psalm 105
b. De heilige stad (met solo Kl. Bakker)
c. Op tên strijde
d. Troost mijn volk

10 Samenzang: lied 328
Here Jezus om uw Woord, Ons gevoel en ons verstand,
Zijn wij hier bijeen gekomen. zijn, 0 Heer, zo zonder klaarheid,
Laat in It hart dat naar U hoort als Uw geest de nacht niet bant,
Uw genade binnenstromen. ons niet stelt in't licht der waarheid.
Heilig ons, dat wij U geven, 'It Goede denken, doen en dichten,
hart en ziel en heel ons leven. moet Gij zelf in ons verrichten.

0, Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
Open mond en hart en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

11 Solozang.
12 Koor: a. Daar ruist langs de wolken (met gemeente)

b. Een toevlucht in gevaren
c. Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo Lammy de Bruin)

13 Sluiting.
14 Koor: Psalm 150

Na afloop kunt U platen van het koor kopen in het Jeugdhuis.



"Crescendo" uit Urk trad op in
I

Kollumerzwaag
Afgelopen zaterdagavond trad. het Urker
Visserskoor voor de 3e maal op In de Gere
formeerde kerk van Kollumerzwaag. Me
nig keer moest men verzoeken afzeggen in
verband met volgeboekte programma's.

"Crescendo" trad op
te Kollumerzwaag
Ja, het mag weer gezegd worden, het was
weer een zeer geslaagde zangavond, die
in het teken stond van de zending. De
uitnodiging ging uit van de zendings
commissie in de Geref. kerk te Kollumer
zwaag (Fr.). "Crescendo" onderhoudt
innige banden met Kollumerzwaag; de
eerste keer dat "Crescendo" daar optrad
was op zaterdag 13 januari 1968. Men
ging toen met goed weer van Urk af,
alleen het vroor wat. In Friesland onder
vond men echter veel last van sneeuw.
Tijdens het concert begon het te ijzelen.
Schrijver dezes weet het nog goed, het
werd spiegelglad en de wegen werden
totaal onbegaanbaar. Het uitvoerend
comité had ondertussen lijsten laten cir
culeren in de kerk om het koor dat
weekend maar onder te brengen in gast
gezinnen. Er hadden zich meer gezinnen
opgegeven dan er leden waren. Toch
wilde iedereen graag naar huis. Aldus ge
schiedde, en men ving de thuisreis aan.
Het werd een barre reis, 's nachts om 3
uur kwam "Crescendo" op Urk aan. Op
24 januari 1968 verging de UK 91, en op
zondag 28 januari werd in dezelfde kerk
een herdenkingsdienst gehouden in

Om half zeven arriveerde het koor met 2
bussen bij boerderij "Lichtpunt" waar eerst
koffie met brood werd gebruikt. Om half
acht nam het concert, dat onder de bekwa
me leiding van dirigent Meindert Kramer
stond, een aanvang. Deze dirigent hoopt 31
mei a.s. zijn 25jarigjubileum bij het koor te
vieren.
Begonnen werd met het zingen van "De
heem'len roemen", waarna afwisselend met
mooi solozang van de bariton Klaas Bakker
en van Sopraan Lammy de Bruin drie maal
vier liederen gezongen werden. De samen-
zang van "Welk een lied is Jezus"
indrukwekkend. Ds. de Vink hield een me
ditatie waarvan de titel was "Concert ter ere
van ....!?" Aansluitend daarop bracht de or
ganist Piet Zwart een fijne orgelsoio ten ge
hore. Vervolgens zong het koor nog drie
liederen. Bij de sluiting kregen solisten, de
dirigent en de organist bloemen aangebo
den. Jammer, dat er nogal wat lege plaatsen
waren; toch mogen de velen die er waren,
terug zien op een fijne avond.

verband met deze scheepsramp. Er
werden condoléanceregisters door deze
hele gemeente getekend.
Afgelopen zaterdag was de leiding in
handen van de Baptistenpredikant ds.
De Vink. "Crescendo" zong een keur van
geestelijke liederen. Mevr. Lammie de
Bruin-van Veen trad op als soliste. Zij
zong o.a.: "Heere Jezus Gij zijt mij" en
"Bron van Zaligheden". Ds. De Vink
opende deze avond met Psalm 117. Zijn
meditatie was getiteld "Doet alles tot eer
van God", dit naar aanleiding van I
Corinthe 10 vers 31. Ook deze bedie
naar van Gods Woord wees op de nood
zaak van beleven. Het orgel werd be
speeld door Piet Zwart, als orgelsoio
speelde hij een eigen bewerking van het
lied "Heuglijke tijding". Dit bracht hij
schitterend. Klaas Bakker trad op als
solist. Na afloop van deze avond kregen
solisten, dirigent en organist bloemen
aangeboden en werd brood en koffie ge
nuttigd in boerderij "Lichtpunt". Voor
het concert kreeg men ook koffie en
brood aangeboden. Tijdens de reis terug
naar Urk kregen de zangers wederom te
maken met slecht weer, wel geen ijzel,
maar wel hagel, natte sneeuwen harde
rukwinden.

" Stuurboord" 23 april' 80==================~===========

P.

'CRESCENDO'
T,RAD OP TE
lCoLLUMERZWAAG

Het Chr. Urker Visserskoor'Cres
cendo' dirigent Meindert Kramer
trad zaterdag 19 april j.l. op in de
Geref. Kerk te Kollumerzwaag
(Fr). Men mocht hier optreden
onder goede belangstelling op het
orgel begeleid dit keer door Piet
Zwart. Vooraf werd in de keurig
verbouwde boerderij 'Het Licht
punt' brood en koffie gebruikt,
alwaar het gezellig toeven was.
Deze avond werd georganiseerd
door de Geref. Zending- en
Interkerkelijke Evangelisatiecom
missie. 'Crescendo' mocht met een
goed bemand koor(plm. 90 leden)
in deze omgeving een keur van
psalmen en geestelijke liederen ten
gehore brengen, met als solisten

Lammy de Bruine (sopraan) en
Klaas Bakker (bariton).
Op vrijdag 16 mei hoopt 'Cres
cendo' op te treden in Tholen,
alwaar twee concerten worden
gegeven n.l. om half zeven en half
negen, welke nu reeds zijn uitver
kocht. Men werd nu benaderd om
alhier in gastgezinnen te over
nachten en zaterdagsmorgens nog
een concert te geven, wat men ech
ter heeft afgewezen.

" Urkerland " 24 a,Eril'80====================-=====~==



r,1~Kramer
\1~'V'larren
J.Zwanepol
K.J .}lulder

=~~=~~~~~~=~~=~~=~~~!~~enL~rJ. voo!: "_0Een ~:j~~e~~~;;~=" =~~~~~~~~2=~g;;~!=!2~2=
==2g=~~~~~~~==g~=~g~!~=!!2~2==

Programma optreden b'e~aarden in "De Sprankel(f te S~llingen op
~nsdag 23 april 1980.

Hede'\rlerkers:•••••••••• ,•••••••• Chr. Urker Vinserskoor 11CRESCENDO ti

dirigent Heindert Kramer
Organist: Joh, Schrijver
Sopraan: Lammy de Bruin

Aanvang 20.30 .um:. (\'lijzigingenvoor-behouden)

Progranuna•
1. Opening
2~ Koor en aanwezigen lIDaarruist langs de wolkenll

3. Uel1comstvloord
4. Koor: Looft,looft verheugd (Ps.105)

Jeruzalem
't Zij vreugde mijn deel is (met solo)
Neem mijn leven laat het Heer

5. SoLezang
6. Koor: vlie op God bet:couwd

Ziet in blinde razernij
Dier1bre Heer en Heiland (met solo)
'k Zal dan gedurig bij U zijn (Ps.73)

7. Solozang

8. Koor: Troost, troost mJ.Jn volk
Een toevluc~t in ~evaren Heer
De paarlen poort (met solo)
't Hijgend hert der jacht ontkomen

9. Sluiting

10. Koor: Vol verwachting blijf ik uitzien
(met solo)

E~Flipse
M.Kra.mer
K.J.Nulder
M.Krruner

M~Kramer
J ~Z\'lanepol
M~Kramer
M.Kramer

rl.Kramer



"Crescendo" trad op te Sellingen (Gr.)

Op een door de weekse dag n.l.
woensdag 23 april trad het Chr. Urker
visserskoor "Crescendo", dirigent Mein
dert Kramer, op voor bejaarden te
Sellingen (GL). Deze avond was bedoeld
als afsluiting van een jaar bejaarden
werk, en i.v.b. hiermee mocht "Cres
cendo" optreden voor plm. 250 bejaar
den, die bijeen waren in het ver. gebouw
"Het Trefpunt". Men mocht hier een
mooie zangavond verzorgen met een
gedeelte van het koor (ongeveer 55
leden). Bij aankomst, na een lange rit
met de bus van goed 2 uur, werd men
hartelijk verwelkomd en kreeg men
koffie aangeboden.
De avond werd begonnen met koor- en
samenzang van het bekende lied "Er
ruist langs de wolken", en opende

een bestuurslid van Crescendo met
gebed. Hierna werd een keur aan psal
men en geestelijke liederen ten gehore
gebracht, met solistische medewer
king van de sopraan Lammy de Bruin.
Albert Metz begeleidde zeer correct
Crescendo, zo ook de samenzang. Voor
deze bejaarden, die zeer hebben genoten
van wat "Crescendo" mocht brengen,
was deze avond een grote belevenis.'
In gebaren en bewoording kwam dit deze
avond tot uitdrukking. Na afloop
werden bloemen aangeboden, en ter
herinnering een schilderstukje van de
kerk te Sellingen. Deze avond werd
besloten met dankgebed, waarna staan
de twee coupletten van ons volkslied
werden gezongen.

~~~QORD 30aEri1 1980==--=----========_==========



Op zatd. 10 mei 1980

Dit alles onder overwel

digende belangstelling.
+ + +

Laterdagmiddag 10 mei heeft Urk op sobere maar stijlvolle wijze zijn
op zee omgekomen vissers herdacht. Dit gebeurde om 5 uur toen het
dameskoor LA US DEOen het Chr. Urker Visserskoor CRESCENDO
zich opstelden bij het Vissersmonument bij het Kerkje aan de Zee.
gevolgd door burgemeester en wethouders en enkele raadsleden en
familieleden van op zee omgekomen vissers.
De herdenking begon met het zingen van "Gij. die treurt" en "Geefuw
lot in handen van uw Vader" door het dameskoor LA US DEO. Hierna
legden burgemeester Buvs en wethouder Bakker een krans namens het
gemeentebestuur. waarna CRESCENDO psalm 90 en "Ziet in blinde
razernij" zong. Veel nabestaanden legden bloemen en kransen aan de
voet van het monument en bij de muur met namen. waaronder een
krans van LA US DEO en CRESCENDO.
Tot slot van deze waardige herdenking zongen de gezamenlijke koren
O.I. v, Meimiert Kramer nog" Eens zal op de grote mogen".
Jammer. dat tijdens de koorzang en kranslegging het verkeer niet kon
worden stopgezet.
Dit deed toch we! enige afbreuk aan ernst en stijl van deze herdenking.

Kranslegging bij monument
Zaterdag j.l. vond er bij het vissersmonument een
kranslegging plaats. Hieraan werd onder meer
meegwerkt door het mannenkoor Crescendo en het
dameskoor Laus Deo. Van het slot van deze
plechtigheid werd onderstaande foto gemaakt.

"Urkerland" 15 mei '80=========================~





Programma
concertavond alle urker koren

MET SAMENZANG.

HEMELVAARTSDAG 15 mei 1980.
Aanvang: 7.30 uur.
Programmaleiding: Dhr. E. de Boer.
Programmaprijs: f 6,50. Voor kinderen en 65 plussers: f 5,--.

Vorige week donderdag, Hemelsvaartdag. In totaal
3500 stoelen waren er weer bezet in de Urker visafslag
voor het traditionele concert op deze dag van de
Urker koren. Ook deze keer werd het weer een succes,
ondanks de drie uur durende zit.

Misschien dat daar wat over te
zeggen valt: drie uur is lang en
hierdoor moesten er ook be
zoekers eerder weggaan. Voor

l de rest was het allemaal weer
prima. Met name het slotop
treden van alle koren was
indrukwekkend. Psalm 100en
het 'Neerland en Oranje'
zorgden voor een machtig slot
van deze concert-avond, met
begeleiding van Valerius en
gedirigeerd door Alle Rood
bergen.
De begeleiding van de koren
was in goede handen bij Henk
van Putten, welke ook de
samenzang begeleidde.

--------------_.

ft Urkerland " 22 mei '80=============================

Van de grammofoonplatenverkoop voor en na àiloop van
deze masale zangavond ,werd druk gebruik gamaakt.

+ + + +



2.

1. SAMENZANG"0 Heer, die daar des hemels tente spreidt"

o Heer, die daar des hemels tente spreidt,
en wat op aard is, hebt alleen bereid,
het schuimig,woedigmeer kondt maken stille,
en alles doet naar Uwen lievenwille,
wij slaanhet oog tot U omhoog,
die ons in angst en nood,
verlossenkondt tot aller stond,
ja zelfs ook van de dood.

Alsgij 0 vrome dikwijlshebt gesmaakt,
vermaakt u nu vrij, dat 't uw harte raakt!
Looft God den Heermet zingen ende spelen,
en roept vrij uit tesaám met luider kelen:
"Hadd' ons de Heer - Hem zij al d' eer
alzo niet bijgestaan,
wijwaren lang - ons was zo bang -
al in den druk vergaan!"

2. OPENING

3. CHR. URKERVROUWENKOOR"DE LOFSTEM"
EN FAMILIEKOOR"FRATERNITAS"
onder leidingvan Puck vld Zwan.

a. Weesmijn Leidsman.
b. Avondsklokken
c. Ziet in blinde razernij.
d. Zijn de kosten berekend

D. Bortniansky.

Bew.P. vld Zwan.

4. SAMENZANG:Psalm47:1 en 3.
I.
Juicht, 0 volken, juicht;
Handklapt en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weestte zaäm verheugd;
(pag.3)

God vaart voor het oog
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorieuit.
(pag.3)

3.

3.

Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Allesducht Zijn kracht;
Allesvreest Zijn macht.
Zijnemajesteit
Maakt haar heerlijkheid
Over 't rond der aard,
Wijden zijd vermaard.

Heft den lofzang aan,
Zingt Zijnwonderdaán,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Koningslof,
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard',
is die hulde waard.

5. KINDERKOOR"KLEINMAARDAPPER"
o.l.v. Puck vld Zwan.

a. De goede Herder
b. Zoek eerst het Koninkrijk
c. Wiegenlied

H. Govers.
Solo: Jelle Kapitein.
Brahms.

6. SAMENZANG:Gez. 45:1,3 en 5.

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfdeKoning
Gaat tot Zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan
Omstraald van morgenlicht
Voor 's Vaders aangezicht.

De Vader stelt Hem in de troon
AlsChristus en als Heere,
Bekleedmet macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
Wiensgoddelijk geweld
De laatste vijand velt.

0, Heer, die onze Koning zijt,
Laat niets Uw rijk verhind'ren,
En open voor Uwkind'ren
De poorten van Uwwoningwijd.
Laat, met Uw feestkleed aan
Ons tot uw bruiloft gaan.



4.

7. CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
o.l.v. M. W. Kramer.
begeleiding: Henk van Putten.

5.

9. CHR. DAMESKOOR "LAUS DEO"
o.l.v. Frits Bode.
begeleiding: Henk van Putten.

a. Zingt den lof van Zijnen Naam
solo: Klaas Bakker bew. Kl. J. Mulder.

b. Leid mij Heer S. Wesley.
c. Zoekt eerst het Koninkrijk

solo: Klaas Bakker bew. Kl. J. Mulder.
d. Op ten strijde bew. M.W. Kramer.

a. Hemelvaartslied J. Pelser.
b. Wiegenlied Joh. Brahms.
c. Psalm 23 A. Noordergraaf.
d. Salvam fac regam A. Sacchini
e. Met Urker Zangers:

There is mussic in my soul Merril Dunlop.

8. SAMENZANG: Psalm 68: 9 en 10. 10. SAMENZANG. Gez. 102: 1 ,2 en 5.

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk
Verdubbeld in getalen.
Bij hen is Zijne majesteit,
Een Sinaï in heiligheid,
Omringd van bliksemstralen.
Gij voert ten hemel op, vol eer;
De kerker werd Uw buit, 0 Heer'!
Gij zaagt Uw strijd bekronen
Met gaven, tot der mensen troost,
Opdat zelfs 't wederhorig kroost
Altijd bij U zou wonen.

Lof zij den Heer', den almachtigen koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt den heiligen naam,
Looft al wat ademt den Heere.

Lof zij den Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn Woord u gegeven.

Geloofd zij God, met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad 'ren van de dood
Volkomen uitkomst geven.

Lof zij den Heer' met de heerlijkste naam van Zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen!

11. MANNENKOOR "URKER ZANGERS"
o.l.v. Frits Bode.
begeleiding: Henk van Putten.

a. Heer' ik hoor van rijke zegen W.B. Bradbury
b. Alleluja Trad.
c. Blessed assurance Ph. P. Knapp.
d. Pelgrimskoor R. Wagner.

12. SAMENZANG "0God, die droeg ons voorgeslacht"



6.
o God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgedruis,
bewijs ook ons Uw trouwen macht,
wees eeuwigons tehuis!

7.
15. SAMENZANG:Psalm98 : 1 ,3 en 4.

En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween.

Zingt, zingt een nieuw gezangden Heere,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestagestroom;
ze zijn als gras,door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

o God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uwjuichstem geev' den Heere dank;
Laat klinken door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank;
Dat 's Heeren huis van vreugde druise
Voor Isrels groten Opperheer;
De zee met hare volheid bruise;
De gansewereld geev' Hem eer.13. URKERMANNENKOOR:"HALLELUJAH"

o.l.v..Alle Roodbergen,
begeleiding:Harry Hamer.

a. Rots, waarop wij bouwen bew. Henk Held.
b. De stem van God (Naar Hymne uit

Finlandia van Jean Sibelius).
c. Schäfers Sonntagslied C. Kreutzer.

Laat al de stromen vrolijk zingen,
.De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte, vol van vreugde, springen
En hupp'len voor des Heeren oog;
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid,
Al 't volk, daar 't wreed geweldmoet zwichten,
~rdt in rechtmatigheid geleid.14. BRASSBAND"VALERlUS"

o.l.v. Frits Bode.

a. Koraal.
b. A folksong rapsodie
c. Koningin Beatrix mars

Patriek C. Rivers.
Robert Allmend.

16. Chr. gemengdkoor: "EXCELSIOR"
o.l.v. Frits Bode,
begeleiding:Henk van Putten.

a. Voor alleHeil'gen
b. Die Himmel erzählen
c. Domine Salvamfac

arr. S. v. Marion.
Joseph Haydn.
A. Giessen.

17. SAMENZANG:Gez. 113.



door de WOe
Sta

Psalm 66: 3

o.l.v. Meindert Kramer
Organist/pianist Henk van Putten
Solisten Lammy de Bruin en Klaas Bakker

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"



PROGRAMMA 7 Orge!solo Henk van Putten
met aansluitend gemeenschappelijke samenzang
Psalm 42 vers 1 en 5

Chr. Thools Mannenkoor "REHOBOTH" 8 Chr. Urker visserskoor "CRESCENDO"

a Psalm 146 Prijs den Heer met
blijde galmen

b 0 Heer die onze Vader zijt
solist Johan Baaij

M. Kramer
a Zachtkens en teder

solo Klaas Bakker
b Die op God vertrouwd

c De Heilige stad
solo Klaas Bakker

d Vol verwachting blijf ik uitzien
solo Lammy de Bruin

KI. J. Mulder
E. Flipse

F. Ch. Maker

M. Kramer

2 Opening door de voorzitter Thools Mannenkoor
Dhr. C. Kot M. Kramer

3 Gezamelijke koorzang, dir. Rijk Rijkse
organist Jan van Zweden

9 Sluiting door de voorzitter Chr. Urker visserskoor
Dhr. van Urk

a De heem'len roemen

b De tien geboden

M. Kramer

M. Kramer

10 Gezamenlijke koorzang,
dirigent M. Kramer, organist Henk van Putten

4 Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"

a De heem'len roemen
b Leid mij Heer
c Troost mijn volk
d Zoek eerst het koninkrijk

solist Klaas Bakker

a Psalm 90
b Psalm 150

Jan Zwanepol

M. Kramer

M. Kramer
S. Wesly

M. Kramer

KI. J. Mulder

5 Solozang Lammy de Bruin - van Veen

6 Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"

a Neem mijn leven laat het Heer

b Hij die rustig en stil
soliste Lammy de Bruin

c Psalm 105

d God baande door de woeste baren

KI. J. Mulder

M. Kramer

M. Kramer

M. Kramer

dit nummer met gemeenschappelijke samenzang



te houden op 16 mei 1980 in de Ned. Herv. Kerk te Tholen

van de zangavond van het Chr. Urker visserskoor "CRESCENDO"



Crescendo trad 2 keer
op in Tholen
Het Christelijk Visserskoor Ci escendo
heeft jl. vrijdag 2 concerten verzorgd in
de Ned. Herv. Kerk te Tholen, dit
vanwege de enorme belangstelling, Cres
cendo long samen met het Chr. Thools
Mannenkoor "Rehoboth" enkele lie
deren gedirigeerd door zowel haar eigen
dirigent Rijk Rijkse als Meindert
Kramer. Crescendo werd begeleid door
Henk van Putten en had als solisten
Lammy de Bruin en Klaas Bakker.
Rehoboth werd begeleid door organist
Jan van Zweden en had als solist Johan
Baay. Crescendo mocht met een zeer
goed bezet koor een tweetal prachtige
concerten geven door een goed verzorgd
programma te brengen met uitmuntende
uitvoering, wat betreft zuiverheid en
stijl. De gastvrijheid, die het koor in
Tholen heeft ontvangen, was buiten
gewoon goed, zodat men ondanks de
lange reis weer terug naar Urk, van een
goede stemming kon spreken. .
Crescendo mocht weer naar buiten
treden niet alleen als ambassadeur van
Urk, maar bovenal om op haar manier
het Evangelie zingend uit te dragen.

.
,#. _" .

"Stuurboord" 21 mei'80=========c==~============



Meindert Kramer kwart eeuw

URK - Zaterdag 31 mei is
het 25 jaar geleden, dat
Meindert Kramer dirigent
werd van het Christelijk
Urker Visserskoor 'Cre
scendo'. Een koor dat in
1953werd opgericht en de
eerste twee jaar onder di
rectie stond van Louwe
Kramer, de vader van
Meindert. Louwe Kramer
was vele jaren in Urk de di
rigent van verschillende
koren en ook van de Urker
Muziekvereniging 'Adria
nus Valerius' . Toen dan
ook in 1953door een aantal
jongelui een visserskoor
werd opgericht, klopten ze
bij Louwe Kramer aan met
de vraag of hij 'hun' diri
gent wilde worden. Hij
stemde hierin toe, met de
toezegging dat hij hen eerst
wilde helpen.
Dit heeft twee jaar geduurd, toen
droeg hij de dirigeerstok over aan
zijn oudste zoon Meindert, die nu
50 jaar is. Meindert was organist
van de Gereformeerde Kerk sinds
zijn elfde jaar. Hij begeleidde toen
al de samenzang van de overvolle
Gereformeerde Kerk (nu Bethel
kerk). Het eerste muziekonderwijs
had hij natuurlijk van zijn vader,
die ook al vele jaren organist was
van deze kerk.
Later vertrok hij voor bijlessen
naar de heer Broer in Andijk, weer
later naar Meppel naar Pijlman en
ook naar de heer Wim ter Burg.
Vader Louwe zag in zijn zoon een
goede opvolger voor hem als diri
gent. Hijmoest dan maar met 'Cre
scendo' beginnen. Dit beginnen is
nog steeds niet gestopt, want het is
al 25jaar geleden. Hii had proefge-

draaid bij het meisjeskoor 'Julia
na' , een koor dat slechts twee jaar
bestond.
Meindert Kramer is nu dirigent
van een koor dat bekendheid ge
niet in heel ons land. Door concer
ten, platenverkoop, TV en radio
uitzendingen. Als het koor ergens
zingt, in welke streek van ons land,
trekt het steeds overvolle kerken
of zalen.

Verzoeken
Men kan bij lange na niet voldoen
aan de vele verzoeken, die binnen
komen om ergens een concert te
verzorgen. Zelfsuit het buitenland
komen de verzoeken binnen. Zo is
men in Zuid-Afrika nog bezig om
het koor daar naar toe te halen. Dit
is moeilijk voor de koorleden, die
voor het grootste deel uit vissers
bestaan. Wéliser een afspraak met
een comité in Zwitserland om daar
in september tien dagen naar toe
te gaan. In verschillende grote ker
ken zal daar geconcerteerd wor
den door 'Crescendo'.
De heer Kramer heeft het als diri
gent als hoogtepunt ondervonden,
om te mogen zingen met 'zijn' koor
voor de koningin tijdens het defilé
voor het paleis. Tijdens de kerst
feestviering met het personeel
zongen zij de kerstliederen. Prin
ses Beatrix was met haar man
prins Claus in de Bethel-kerk in
Urk toen de gouden tulp werd
overhandigd, omdat van het koor
een enorme hoeveelheid platen
was verkocht.
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Enkele jaren later bij het 25-jarig
bestaan was mr. Pieter van Vol
lenhove in de Bethel-kerk toen het
koor de herdenkingsdienst hield.
Toen de koningin in 1968het vis
ser~monument onthulde zong
Memdert met één van zijn koren
ook in de Bethel-kerk waar de Ko
ningin aanwezig was.
Dankbaar zijn reacties die ontvan
gen worden na een concert. Of dit
nu in een bejaardentehuis is,waar
men als gedeelte van een koor
zingt, of dat het in een grote kerk is
met duizenden belangstellenden.
Van het Urker Visserskoor 'Cre
scendo' onder directie van Mein
dert Kramer zijn vele langspeel
platen en singles uitgegeven. Van
uit alle hoeken van de wereld wor
den hier de reacties over ontvan
gen. Meindert heeft ook veel be
kendheid gekregen door de platen
die van de Urker gemeente zang
vanuit de Petra kerk werden uitge
geven. Twee platen kwamen in de
handel waarop hij het prachtige
orgel van de Bethel-kerk bespeelt.

Ook zijn van zijn hand zijn ver
schillende bewerkingen in druk
uitgegeven voor mannenkoorwer
ken. Het bekendste is wel de be
werking van de Tien Geboden.

'Prof'
Wie weet wat Meindert Kramer
heeft gedaan en nog doet voor het
muzikale leven in Urk en daarbui
ten, denkt misschien dat hij een
'prof of 'beroepsmusicus' is. Dit is
niet zo. Meindert Kramer ziet zich
zelf als een aI?ateur. Zijn dagelijk
se werk ISbIJ de AMRO, waar hij
procuratiehouder is: Een druk

kantoor wat voor Meindert ook
veel werk meebrengt.
Hij kan daarom ook niet voldoen
aan de vele verzoeken die bij hem
komen om ergens in ons land een
orgelconcert te verzorgen.
Urk is trots op Meindert en dank
baar dat hij zich geeft in deze
plaats voor het muziekleven.
Het Christelijke Urker Vissers
koor biedt de dirigent zaterdag 31
mei een receptie aan in gebouw
'Irene' . Van drie tot vijfuur is ieder
welkom. Het koor heeft veel 'fans'
maar de dirigent heeft veel vrien~
den in Urk. Er worden dan ook vele
mensen verwacht.



Meindert Kramer 25 jaar dirigent

D. V. Zaterdag 31 mei a.s. hopen
wij het heugelijkefeit tegedenken,
dat de heer

Meindert Kramer
25 jaar als dirigent aan ons koor
verbonden is.

Wij willen onze dankbaarheid
betonen, door de jubilaris een
receptie aan te bieden.
Deze receptie zal plaatsvinden
van 14.00 tot 17.00uur in Gebouw
"Irene" alwaar U hartelijk wel
kom bent.

Namens het bestuur van het
Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo"

Urk, mei 1980

Erepenning in zilver van de gemeente Urk
voor jubilerende Meindert Kramer
Zaterdagmiddagjl, heeft het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo" haar
dirigent, Meimiert Kramer. in gebouw Irene een receptie aangehoden. Dit ter
gelegenheid van zijn 25~jarigjuhileum als dirigent van het Visserskoor. Tijdens
de druk bezochte receptie werd dejubilaris als eerste toegesproken door de
voorzitter, de heer J. van Urk, die hem namens het koor een gouden horloge
me/ inscript ie aanbood.
Hierna :::ongCrescendo o.I. I'. Jo Schrijver en Lammy de Bruin enkele liederen.
Door Loco-burgemeester D. Bakker werd Meindert Kramer de erepenning in
zilver van de Gemeente Urk aangeboden,

Vervolgens werd Meindert Kramer door de beschermheer van he/ koor. ds. H.
R. Groenevelt. toegesproken. waarna dejuhilerende dirigent allen bedankte voor deze
onvergetelijke middag; alle koorleden. zo ::ei hij. moes/en eigenlijk delen in deze
erepenning. Ook herdacht hij in zijn dankwoord alle leden. die in de voorbijejaren he/
koor waren ontvallen door de dood. Veeldank 11'0.1'hij verschuldigd aan zijn vader, van
wie hij zoveel had geleerd.
Meindert Kramer en he/ Chr. Urker Visserskoor mogen zo in dankhaarheid op deze
herdenking en receptie terugzien.

" Urkerland~ __2_jl:!!~~L=~~~Q_============----------------



We traden op in het Bejaardentehuis " BEESTOORD " te MEPPEL

Woensdag 10 sept. 1980

Het Chr.Urkarr Visserskoor "Crescendo" dir.
Meindert Kramer,trad j.l.woensdagavond 10 sept.
op in het bejaardenhuis " Reestoord " te
Meppel.
Men mocht hier optreden met een gedeelte van
het koor in een geheel met bejaarden gevulde
recreatiezaal van deze stichting.
Men werd hartelijk verwelkomd door de directie
en vervolgens koffie aangeboden."Crescendo"
mocht hier een keurig programma brengen van
psalmen en geestel~ke liederen,op het orgel
begeleid door Albert Metz. Solistische mede
werking werd verleend door de sopraan Lammy
de Bruin.
Na afloop werden nog diverse frisdranken ge
bruikt en gavenvele bewoners hun dankbare reak
ties weer omtrent dit spontaan optreden.
Deze avond werd geopend door best. lid T.Bakker
en afgesloten met een kort opwekkingswoord en
dankgebed door een lid van het koor,denHeer
C.van W~nen uit Emmeloord.



CHRISTELIJK URKER VISSERS·
KOOR "CRESCENDO" OP TOUR·
NEE NAAR ZWITSERLAND.

'Crescendo' vertrekt naar Zwitserland

Crescendo op reis naar
Zwitserland
Het Chr. Urker Visserskoor Crescendo
o.l.v. Meindert Kramer is afgelopen
vrijdagavond naar Zwitserland vertrok
ken. Zoals wij reeds eerder vermeldden
gaat dele reis op uitnodiging van de
Jeugdbond van de Methodistische Kir
che. Vrijdagavond rond half negen
kwamen de mannen van Crescendo
bijeen in de Petrakerk met hun vrou
wen vcrloofdes en mede-reisgenoten.
Onder veel belangstelling liet voorvitter
Jan van Urk zingen uit Psalm 84 : I
waarna hij de reis opdroeg aan de Heere
en vroeg om Zijn bewarende hand over
allen. Hierna las hij uit Gods Woord
Psalm 98 en liet nog zingen psalm 146: I.
Na enkele mededelingen las hij een brief
voor van ere-voorvitter burgemeester
A.P. Buys, die elders vertoefde. Dele
wenste het koor een goede en gezegende
reis toe. Ook de heer Frits Bode wenste
Crescendo namens alle door hem
gedirigeerde koren een goede reis toe.
Onder de vele aanwezigen merkten we
nog wethouder D. Bakker op. We
wensen Crescendo een goede, gezegende
reis toe.

In totaal 158 personen (85
koorleden met 'aanhang') ver
trekken vrijdag 19 september
naar Zwitserland, Het Chr.
Visserskoor 'Crescendo' on
derneemt dit tournee op uitno
diging van de Jugendbund van
de Evangelisch Methodische
Kriche in Zwitserland.

dat moet ook wel met zo'n
groot gezelschap,
De nacht van vrijdag op za:
terdag zal Duitsland door
kruist worden. Zaterdag
middag hoopt men in Adelbo
den te arriveren, de eerste con-

Vertrekpunt vrijdagavond om
9 uur: de Petrakerk en daar
zullen drie luxieuze bussen
klaar staan voor 'Crescendo'.
Jan van Urk, Willem Visser,
M. de Vries, Toon Bakker, Al
bert Koffeman en dirigent
Meindert Kramer hebben alles
tot in de puntjes geregeld, en

eertplaats van 'Crescendo' en
dat concert zal dan zondag
avond gegeven worden. Dat
zal het eerste concert in een
serie van zes zijn, want iedere
dag staan de koorleden van
'Crescendo' weer in een andere
plaats.

Volgende week zaterdag
hoopt het gezelschap weer op
de bult te arriveren, waar
schijnlijk moe maar waar
schijnlijk ook voldaan. Vanaf
deze plaats wensen wij 'Cres
cendo' zeven gezegende dagen
in Zwitserland toe en natuur
lijk: een behouden thuis
komst.
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Pensions :

Jugendhaus und Heimstätte
der Evangelisch-methodistischen Kirche
in der Schweiz
Haus für Gruppen und Einzelgäste

CH-3715 Adelboden (1300m ü. M.)
Im Boden, Postauto-Haltestelle Adelboden-Oey
Telefon (033) 732225, Postcheckkonto 30-23563

Berner Oberland .

Schweiz,

Swilzerland



Pension Hari, Schlegeli
eH· 3715 Adelboden (Schweiz)

Mltglied des
Verbandes christlicher

Hospize

geführt durch Familie Hari

Telephon (033) 731966



CONCERTTOURNEE ZWITSERLAND

19 t/m 27 SEPTEMBER 1980.

Vrijdagavond 19 september was het dan eindelijk zo
ver dat wij deze veel besproken reis mochten aanvang
en. De contracten en onderhandelingen hadden dan
ook twee jaar geduurd met het organiserend comite
van de Jeugdbond v.d. Evangelisch Methodistische
Kerken aldaar. Om half negen verzamelden wij ons in
de Petrakerk met ons gezelschap van 160 personen,
daarnaast waren vele honderden familieleden en ken
nissen meegekomen om hiervan getuige te zijn en ons
uit te zwaaien, Voorzitter van Urk leidde deze samen
komst. Hij riep een ieder een hartelijk welkom toe en
liet vervolgens zingen Psalm 84 vs. 3 en 6. Hij las ons
vervolgens Uit de Bijbel Psalm 98 en ging ons voor in
gebed, waarin hij Gods zegen en bewaring vroeg over
onze reis naar en het verblijf in Zwitserland. Hierna
zongen we samen Psalm 146 vs. 1 en 3. Ten laatste
las hij ons een welgemeende afscheidsgroet voor van
onze beschermheer, burgemeester A.P.Buys, welke
op dat moment met zijn vrouw in Kerkrade zich be
vond. Namens de onder zijn leiding staande koren
sprak ook dirigent Frits Bode een kort afscheidswoord
en wenste ons een goede reis en behouden vaart. H ier
na zocht een ieder zijn bus op welke gereed stonden
bij de kerk, waarna een aanvang werd gemaakt met
deze vrij lange reis, uitgezwaaid door honderden
mensen welke zich aan de kant van de weg hadden
opgesteld. Wij reden in drie prachtige touringcars van
de '''Gebo Tours" uit Nijverdal. Wij maakten kennis
met keurige en zeer bekwame chauffeurs welke alles
zins voor hun taak berekend waren en mochten deze
reis maken in zeer comfortabele bussen.
Zeer voorspoedig en gezellig mocht deze reis verlopen
en de stemming was opperbest mede gezien het prach
tige najaarsweer. In Montabauer en Karlsruhe maakten
wij tussenstops van plm. een uur. Alwaar een ieder
zich tegoed deed aan de koffie en meegebrachte lunch
paketten. Om circa half twaalf arriveerden we in Adel
boden, alwaar we ondergebracht werden in de pensions
"Alpina" en "Hari". Na wat "haken en ogen" had
ieder zijn plaats gevonden.
Een ieder was wat vermoeid en gespannen, waar komen
we terecht, hoe is de ligging enz. Men was wat gespan
nen en nerveus inzake wat ons hier in dit land te wach
ten stond. Dit niet alleen onder de koorleden, maar
ook bij dirigenten, organist en solisten.
Nadat een ieder zich wat had verfrist en zich wat ont
spannen had, werd de stemming opperbest. Een ieder
was meteen onder de indruk van deze mooie omgeving
en genoot van het fraaie, warme najaarsweer. In pension
"Alpina" werd 's avonds een ontspanningsavond ge
geven en een dagsluiting gehouden, waarna een ieder
zijn kamer opzocht om weer eens lekker een nacht te
slapen. .

alpina
Jugendhaus und HeimstäHe
der Evang.method. Kirche
Haus tur Lager Kurse Tigungen fin en
und Emzelgaste
Tag ehe AndllChlen



Vervolg Concert-Tournee:

, 's Zondagsmorgens aan het ontbijt bleek dat
de nachtrust een ieder zeer goed had gedaan, en op
nieuw scheen de zon en was het prachtig weer,
Gezien de vrij lange afstand begavenwe ons 's morgens
al vroeg '(9 uur) naar de kerk in Adelboden, alwaar we
een duitse dienst meemaakten, alwaar in voorging Ds.
Grossenbacher, en Lammy de Bruin voor en na de
dienst solo zong. Voordat de dienst begon zongen wij
met ons gezelschap in onze eigen taal verschillende
psalmen, o.a. Psalm 42,84 en 89 op het orgel begeleid
door Henk van Putten. Ondanks andere gewoonten en
gebruiken mochten we samen een goede dienst be
leven met deze gemeente, en voelden ons samen
verbonden in die Ene Naam welke we samen belijden
en groot willen maken. Gods zegenwerd afgebeden
en ons meerdere malen zeer gemeend toegewenst
door de predikant en de gemeenteleden. Na de dienst
werd in beide pensions kof.fie gedronken en ontspan
de zich een ieder op aangenamewijze met elkaar.
Genietend van de geweldige omgeving en het mooie
weer.

word vervolgd
•
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's Middags gingen velen de omgeving wat ver

kennen door een langewandeling te rnaken. Na het
avondeten verzamelden wij ons bij de bussenom ons
eerste concert te geven in de dorpskerk te Adelboden.
We hadden vanwege de klederdracht (ook verschil
lende van onze vrouwen waren in dracht) veel
bekijks. Om 7 uur werd allereerst een repetitie gehou
den wat betreft opkomen en afgaan, en wist een ieder
zijn plaats. Ook werd nog met een enkel nummer
gerepeteerd. De belangstelling was deze avond over-
weldigend groot, zodat men op de trappen en zelfs
buiten op dekens was gezeten, alwaar ook onze
vrouwen bivakkeerden. De deuren van de kerk bleven
open gezien het mooie weer. Wij mochten hier een
goed concert verzorgen en op het daverende applaus
na afloop nogmaals Psalm 150 uitvoeren als toegift.
Wij gingen af onder een staande ovatie, al klappend
toegezongen "voorwaarts Christenstrijders", hetwelk
op ons allen grote indruk maakte.'

( ~ord vervolgd )

Op weg naar de bussen

" Genietend van het mooie weer en de natuur "=============================================~

Wachten op de bussen



Adelboden: Sonntag, 21. September, 20.15 Uhr,
in der Dorfkirche

CONCERTEN, te geven door het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",

dirigenten Meindert Kramer en Joh. Schrijver. Medewerkenden:

solisten Lammy de Bruin, sopraan, Klaas Bakker, bariton. Organist:

Henk van Putten.

PROGRAMMA Z WIT SER L A N D I

Looft, looft verheugd (Ps. 105) (1) M.W.Kramer

Opening.

a. Wees mijn Leidsman (32) J.van Rossum

b. Wie op God betrouwt (l0) Ed.Philipse

c . Jezus, die mijn ziel bemint (m.solo)(4) M.W.Kramer

d. O. eeuw'ge Vader (11) M.W.Kramer

a. Jeruzalem (3) W.HarrenKOOR:

b. 't zij vreugde m1Jn deel is (m.solo)(7) J.Zwanepol

K.J.Mulderc. Dierb're Heer Jezus (24)

d. De Heem'len roemen (13) M.W.Kramer

a. Luister naar des Heilands pleiten (5) Drost

b. Dierb're Heer en Heiland (m.solo) (14) K.J.Mulder

c. 'k Zal dan gedurig bij U zijn (Ps.73)(6) M.W.Kramer

d. Elk uur. elk ogenblik (m.solo) (33) M.W.Kramer

M.W.Kramera. Troost mijn volk (21)

b. Zum Gloria (Ere zij God) (16) Fr.Schubert

Kirche Adelboden

c. Vol verwachting blijf ik uitzien (m.solo)(30) M.W.Kramer

d. Looft nu den Heer (Ps.150) (28) M.W.Kramer

Sluiting

KOOR: met aanwezigen: Komt tot uw Heiland (34) M.W.Kramer

Zeer indrukwekkend

Concert,hetwelk

gegeven werd onder

overweldigende be

langstelling.
7J
335
343
1
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Op maandag 22

september traden we op in een grote sporthal te
Bottenwil. De heer Bangerter had de leiding, terwijl
Ds. Muller een korte meditatie uitsprak. Na de middag
vertrokken we naar deze plaats en maakten onderweg
een stop op de Brunnigpas en deden ons hier te goed
aan koffie en frisdranken. Een ieder genoot hier van
deze bijzonder mooie en indrukwekkende natuur.
Wij voerden 's avonds hetzelfde programma uit, ook
nu voor een overvolle zaal, alwaar stoelen moesten
worden bijgezet. Ook hier mochten we een goed
concert verzorgen, ondanks de minder goede akoes
tiek. Na afloop werden we door deze gemeente har
telijk ontvangen in het kerkje van deze gemeente en
rijkelijk onthaald op koffie, thee en rijkelijk belegde
broodjes. Ons wachtte nog een hele reis terug onder
vrij slechte weersomstandigheden, gezien het goot
van de regen en het daarbij verschrikkelijk weer
lichtte. In Adelboden aangekomen was eht 'droog',
zodat wij, gezien een minuut of tien moest worden
gelopen, wij droog overkwamen. Door het klimmen,
en gezien er in de nacht ook geen auto beschikbaar
was, kreeg onze vr. Korf in verband met zijn hart
ademhalingsmoeilijkheden, en had het daardoor niet
zo lekker. Ondanks het late uur in de nacht, stond de
koffie klaar. Na het gebruik hiervan zochten wij ver
moeid maar voldaan onze slaapgelegenhedenop.

I

Prachtig mooie middag en avond,begunstigd
door fraai zomerweer.

+ + + +

( word vervolgd )



Bottenwil: Montag, 22. September, 20 Uhr,
in der Turnhalle



BURGEMEESTER A.P. BUIJS BENOEMD
TOT BESCHERMHEER 'CRESCENDO'.
Zaterdag 4 november vertrok het Chr. Urker
Visserskoor 'Crescendo', dirigent Meindert Kramer,
naar Giethoorn om aldaar in Hotel 'Het Centrum' een
feestavond te houden, ter gelegenheid van haar 25-
jarig jubileum.

tiging dat de leden van het koor
hiermee instemden volgde hierop
een daverend applaus. Hierna
werd het woord gevoerd door ds.
Groenevelt, welke Ere-voorzitter
van 'Crescendo' hoopt te blijven.
Eén en ander ging in goede
harmonie, zodat tijdens de toe
spraken hartelijk werd gelachen
en de sfeer daardoor dan ook
bijzonder goed was deze avond.
Om ± 7 uur werd een zeer
uitgebreid diner aangeboden, het
welk tussen de gangen op humo
ristische wijze werd afgewisseld
door Jaap Bakker
Om circa 10 uur werd deze
gezellige feestavond afgesloten
door secretaris Bakker, waarna
staande werd gezongen 'Wil U 0
God mijn dank betalen' en
burgemeester Buijs eindigde met
dankgebed. Na een voorspoedige
reis, arriverde men zeer voldaan
om half elf weer op de plaats onzer
inwoning.

Aldaar aangekomen werd aller
eerst aan de paar honderd aanwe
zigen koffie en gebak geserveerd,
waarna voorzitter Nentjes deze
feestelijke vergadering opende
met te laten zingen Psalm 108,uit
de Bijbel te lezen Psalm 111 en
vervolgens voor te gaan in gebed.
Na een kort openingswoord
overhandigde hij burgemeester
A.P. Buijs van Urk de bevesti
gingsbrief, waarin vermeld werd
dat het bestuur in haar vergade
ring van 15 oktober 1978 met
algemene stemmen had gemeend

, de heer Buijs als Beschermheer
van 'Crescendo' te benoemen
zulks mede op verzoek van ds:
Groenevelt, welke tot nog toe
twee titels droeg, n.l. Ere-voor
zitter en Beschermheer van dit
koor.
Burgemeester Buijs sprak hierna
een woord van dank en verklaarde
hierna 'waarom' hij deze benoe
ming had aangenomen. Als beves-

Een avond alwaar een ieder ruim

voldoende kreeg van wat er

uitgegeven werd,met een voortref

fel:ijkebediening.

++++
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