
Op zatd.26 jan.'74 onder overweldigende belangstelling medewerking verleend aan

JUBILEUM= CONCERT ter gelegenheid van het 50 jr.bestaan van de Chr.Gem.Zangver.

"Looft den Heer" = = = = =

1. Ds. K. Exalto

Gebed - Welkomstwoord

Programma van het

2. 'Looft den Heere
orgel-piano: mej. G. Pelleboer

a. Gouden harpen ruisen
bew. H. Plender

b. Zoals 't hert dorst (uit Ps. 42)
F. Mendelsohn-Bartholdy

c. Panis Angelicus
Cesar Frank - bew. J. Nauta

Jubileumconcert
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan

van de Chr. Gem. Zangvereniging
3. Crescendo

te Hasselt
o.l.v. de heer H. Plender

Solozang: Lammy de Bruin
Trompet: Bernard TimmermanLooft den Heere
a. Ode
b: Psalm 1
c. Leeft in blijdschap
d. Tien Geboden

H. de Wolf
Bew. M. Kramer
Bew. K. J. Mulder
Bew. M. Kramer

Met medewerking van het
Chr. Urker Visserskoor

Crescendo 4. Solo Lammy de Bruin

o.l.v. M. Kramer 5. Crescendo

a. Hebt g'een anker sterkSolo:
Lammy de Bruin, zang

Bernard Timmerman, trompet

Bew. M. Kramer

Aanvang 20.00 uur.

Toegangsprijs a.i.b. f 3,-

b. Mijn toevlucht
c. Dierbre Heer en Heiland

Bew. K. J. Mulder
d. Van U zijn alle dingen

Bew. M. Kramer

6. Trompetsolo Bernhard Timmerman

7. Crescendo

D.V. op zaterdagavond 26 januari a.s.
in de Ned. Hervormde Kerk te Hasselt

Deur open 19.00 uur

Bewijs van toegang

a. Geprezen zij des Heilands naam
Bew. Simon Pluister

b. Wat de toekomst brengen moge
J. v. d. Waart

c. Motet Bew. M. Kramer
d. Neerland en Oranje Bew. H. de Wolf

CONOERT "CRESOENDO"
Ter gelegenheid van het feit, dat het Chr.

Gem. Zangkoor "Looft de Heer" te Hasselt
5D jaar bestond, werd er een jubUeumavond
gegeven in de grote Ned. Herv. Kerk te Has-

~selt, en Waar als gasten aan medewerkten:
het vissersmannenkoor "Crescendo" uit Urk.
Deze oude in Gotische stijl gebouwde kerk,

met zijn hoge bogen, was volgepakt met men
sen toen de voorzitter van de jubilerende ver
eniging dit concert opende en allen maar spe
oiaal burgemeester en wethouders van Has
selt welkom heette.
Als eerste bracht het jubilerende koor een

3 tal nummers waarblj vooral het: Zoals een
hert dorst (Ps, 42) van Mendelsohn-Bar-
toldy opviel door de zuivere weergave en ma
nier van brengen.
Daarna was voor de rest van de avond de

"zang" aan "Crescendo" met het brengen van
het geestelijke lied, en daardoor het Evangelie
op zeer indringende wijze te brengen.
Het was voor allen (zelfs voor hen die de

gehele avond met een staanplaatsje genoegen
moesten nemen) een onvergetelijke avond, en
daarmede ook voor de ambassadeurs uit Urk,
het mannenkoor "CRESCENDO".

8. Ds. K. Exalto
Dankwoord en gebed

Gezang 93



7. Crescendo

a. Geprezen zij des Heilands naam
Bew. Simon PI

b. Wat de toekomst brengen moge
J. v. d. Waart

c. Motet Bew. M. Kram
d. Neerland en Oranje Bew. H. de Wl

8. Ds. K. Exalto
Dankwoord en gebed

Gezang 93

1. Ere zij aan God, den Vader,
ere zij aan God, den Zoon,
eer den Heil' gen Geest, den Trooste
den drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja Halleluja.
den drieëen'ge in zijn troon.

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor u neer
Halleluja Halleluja.
Lof zij U, der heren Heer.

druk: grafisch bedrijf hasselt



1. Ds. K. Exalto Der Aber die herzen Forsehet

Psalm 108:1

Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Tekstverklaring: naar Romeinen 8:27

En Hij, die de harten doorzoekt
Weet de bedoeling des geestes
Dat Hij namelijk naar de wil van God
voor heiligen pleit.

3. Crescendo

Gebed - Welkomstwoord Solozang: Lammy de Bruin
Trompet: Bernard Timmerman

2. 'Looft den Heere
orgel-piano: mej. G. Pelleboer

a. Gouden harpen ruisen
bew. H. Plender

b. Zoals 't hert dorst (uit Ps. 42)
F. Mendelsohn-Bartholdy

c. Panis Angelicus
Cesar Frank - bew. J. Nauta

a. Ode
b: Psalm 1
c. Leeft in blijdschap
d. Tien Geboden

H. de Wolf
Bew, M. Kramer
Bew. K. J. Mulder
Bew. M. Kramer

4. Solo Lammy de Bruin

Tekstverklaring: 5. Crescendo

a. Hebt g'een anker sterk
Bew. M. KramerEngelenbrood,

wordt brood voor de mens.
Het hemelsbrood geeft aan de mensen een doel
o wonderlijke zaak
(wonderbaarlijk geheimenis)
De arme, de dienstknecht (slaaf) en de
nederige eten (het lichaam van)
de Heer.

b. Mijn toevlucht
c. Dierbre Heer en Heiland

Bew. K. J. Mulder
d. Van U zijn alle dingen

Bew. M. Kramer

6. Trompetsolo Bernhard Timmerman



Foto vooraf gemaakt door

Ds.Zethof'

Medewerkenden:

Voor de eerste keer in ons koor

bestaan Televisieopnamen gemaakt

in de Zenderkerk te Huizen.

Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer

+=+=+=+=

Lammy de Bruin: solo-zang

Bert Timmer: trompe"t

Jan Bonefaas (Gorinchem): orgel

Leiding samenzang: Meindert Kramer

Ds. J. den Besten, Hervormd Predikant te huizen

Ds. C. van der Weele
)

Ds. H. Zethof )

adviseurs van het
Hospitaal-Kerkschip

"De Hoop"

Televisie zang-avond van de Evangelische Omroep

in samenwerking met de Vereniging Hospitaal

Kerkschip "De Hoop" op zaterdag 16 rnaart 1974

.-.-.-.-.-.-.
in de ZENDERKERK te HUIZEN •

Een samenvatting van dit prograrnrnazal op een
nader te bepalen datum door de Evangelische
Ornroep worden uitgezonden.

Foto vooraf gemaakt door

Ds.Zethof



"CRESCENDO" TRAD OP TE HUIZEN
In een bijkans geheel gevulde Zender-kerk

verzorgde het Chr. Urker Visserskoor "Cres
cendo" o.l.v, Meindert Kramer, in groot koor
verband, een zeer geslaagde zangl\vond.
Deze avond ging uit van 't Hospitaal-kerk

schip "De Hoop", ter gelegenheid van haar 75
jarig bestaan.
I.v.b. met rut jubileum werd deze avond in

zijn geheel opgenomen door de televisie voor
de Evangelische Omroep, door de NOS,. zulks
opdat het werk van "De Hoop" in geheel Ne
derland wat meer in de belangstelling mag
komen.
Het grootste aandeel van deze avond was

voor "Crescendo" welke op correcte en spon
tane wijze een negental nummers uitvoerde,
begeleid op het orgel door Jan Bonefaas, Ver
der werkten aan deze avond mee: Lammy de
Bruin, sopraan; Jelle Koffeman, declamator.
De opening en de sluiting werd resp. verzorgd
door Ds. J. de Besten, Herv. pred. en Ds. C.
v . d. WeeIe, Chr. Oeref. pred.
Ds. Zethof (Adviseur kerkschip) sprak een

korte meditatie uit: "lJod heeft mij bewaard".
Verder was er deze avond veel samenzang,
waarin Bert Timmer als trompettist fungeer
de.
Het geheel van deze avond had een "vlot"

verloop, zo ook de camera repetitáe door
"Crescendo" vooraf, zodat de opname leiding
als zowel de regisseur uitermate tevreden wa
ren, en spraken van een perfecte opname.
Gezien de opname straks in kleur uitgezon

den zal worden trad "Crescendo" deze avond
op in het rood gestreepte baadje.

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

"Urkerland"============

Televisie zang-avond van de Evangelische Omroep

in samenwerking met de Vereniging Hospitaal

Kerkschip "De Hoop" op zaterdag 16 maart 1974

in de ZENDERKERK te HUIZEN •

Medewerkenden:

Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer

Lammy de Bruin: sDlo-zang

Bert Timmer: trompét

Jan Bonefaas (Gorinchem): orgel

Leiding samenzang: Meindert Kramer

Ds. J. den Besten, Hervormd Predikant te huizen

Ds. C. van der Weele
)

Ds. H. Zethof )

adviseurs van het
Hospitaal-Kerkschip

"De Hoop"

Een samenvatting van dit programma zal op een
nader te bepalen datum door de Evangelische
Omroep worden uitgezonden.



1. Psalm 99 ver

2. Openingswoor

3. Psalm 65 vel

4. Gebed

5. Schriftlezi

6. Koor: a) Go
b) Ho

7. Intermezzo:

8. Koor: a) Z:
b) Hl
c) P

9. Meditatie

10. Psalm 118

a) 7.11. Koor:

b)

12. Intermez

13. Koor: a)
b) 8.

14. Slotwoor/

15. Gebed

16. Psalm 89

Bij de i
behoeve
zal daat
Zee" vet

Psalm 118 vers 3 en 7.

3. Ik werd benauwd van alle zijden,
En riep den Heer ootmoedig aan.
De Heer verhoorde mijin I t lijden,
En deed mij in de ruimte gaan.
De Heer is bij mij; 'k zal niet vrezen;
De Heer zal mij getrouw behoên;
Daar God mijn schild en hulp wil,wezen,
Wat zal een nietig mens mij doen.

7. De Heer is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij met dankb're psalmen:
GOds rechterhand doet grote kracht.

Psalm 89 vers 7 en 8.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
aj wand'len, Heer, in't licht van 't gOdd'lijk aanschijn
Zijzullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht sChraagt hen in I

lijd!Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw Woord verhogen.

Gijtoch, Gijzijthun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d'ere toegebracht;
Wij steken 't hoord omhoog, en zullen d' eerkroon drager
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leve
En onze Koning is van Isrels God gegeven.



1. Psalm 99 vers 1, 2 en 8 (samenzang, orgel en trompet)

2. Openingswoord door Os. J.den Besten

3. Psalm 65 vers 4 en 5 (samenzang, orgel en trompet)

4. Gebed

5. Schriftlezing: Psalm 107 vers 23 - 32

6. Koor: a) God baande door de woeste baren (Meindert Kramer)
b) Hoe de storm zijnkrachten spant (Meindert Kramer)

7. Intermezzo: Heilig, heilig. (orgel en sopraan-solo)

8. Koor: a) Ziet in blinde razern~ (Meindert Kramer)
b) Hebt 'g een anker sterk (Meindert Kramer)
c) Psalm 90 (Jan Zwanepol)

9. Meditatie over: "God heeft mij bewaard" (Os.H.Zethof)

10. Psalm 118 vers 3 en 7 (Samenzang, orgel en trompet)

11. Koor: a) De paarlen poort (Meindert Kramer)
met solo-zang van Lammy de Bruin

b) Breng m~ dValoude tijding (Jan Zwanepol)

12. Intermezzo: Trumpet Voluntary. opus 6 nr. 5 (John Stanley)
orgel en trompet

13. Koor: a) Van U z~n alle dingen (Meindert Kramer)
b) Op ten strijde (Meindert Kramer)

14. Slotwoord (Ds. C. van der Weele)

15. Gebed

16. Psalm 89 vers 7 en 8 (samenzang, orgel en trompet)

Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden ten
behoeve van het Hospitaal-Kerkschip "De Hoop", tevens
zal daar de Jubileum grammofoonplaat "75 Jaar Kerk op
Zee" verkrijgbaar zijn.

Psalm 99 vers 1, 2 en 8

1. God, de Heer regeert;
Beeft, gij volken, eert,
Eert Z~n hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen Cherubs woont,
En zijn grootheid toont;
Dat zich d'aard bewege;
Hij is Isrels zege.

2. God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

8. Geeft dan eeuwig eer
Onzen God en Heer;
Klimt op Sion, toont
Eerbied waar Hij woont,
Waar Zijn heiligheid
Haren glans verspreidt;
Heilig toch en tI eren
Is de Heer der heren.

Psalm 65 vers 4 en 5.

4. 0 onze God, 0 vast vertrouwen
Van 't allerverste land,
Op wien al 's aardrijks einden bouwen
En 't wijdstgelegen strand;
Gij, die de hemelhoge bergen
Doet pal staan door Uw kracht,
Zodat zij vloed en stormen tergen,
Gij zijt omgord met macht.

5. 't Gebruis der zee doet Gij bedaren,
Daar Gij haar golven stilt;
't Rumoer der volken, als der baren,
Betoomt Gij, waar Gij wilt.
Die dreinden dezer aard bewonen,
Aanschouwen dag aan dag,
De teek'nen, die Uw almacht tonen,
Met vrees en diep ontzag.



Eerste Paasdag zondag 14 april 1974 meedewerking verleend aan

11 PAASMEETING "

Uitgaande van de Geref.Jeugdcentrale. Een en ander onder grote belangstelling

Paasmeeting 1974
EERSTE PAASDAG

BETHELKERK - URK

Medewerkenden: Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO",

dir. Meindert Kramer

Lammy de Bruin, Veendam - Soliste

Organist: Albert Metz

Spreker: Ds. A.J.van der Wiel, geref.pred. Zwartsluis

Organisatie: Gereformeerde Jeugdcentrale, Ur:k

1. ORGELSPEL

2. SAMENZANG: "U zij de glorie"

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer.
In een blinkend stromen
daalde d' engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.

Refrein,:

U zij de glorie, opgestane Heer
U Z1J de victorie - nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen
in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind;
en zegt telkenkere
Christus overwint. Refr.

Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft~
die mij heeft genezen,

1.

PAASZANGDIENST IN DE BETHELKERK.
Zondagavond j.l. belegde de Geref. Jeugd

centrale een paaszangdienst in de Bethelkerk.
De Jeugdcentrale bood de talloze aanwe:zigen
(ook van buiten Urk was er goede belangstel
ling voor deze avond) een gevarieerd pro
gramma, waarin uiteraard voor de samenzang
van het oude en het nieuwe Paaslied een gro
te plaats was ingeruimd. Hulde voor de orga
nisatoren, die ieder jaar weer met een "slui
tende" orde van dienst komen!
Medewerking aan deze dienst verleende het

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v.
Meindert Kramer.
"Crescendo" heeft - wij schreven dit reeds

eerder - aan beheerstheid gewonnen, Het ei
gene van de zang van het Visserskoor is hier
door niet verloren gegaan; de bekoring die er
onwillekeurig vanuit gaat is door deze be
heerstheid eerder toegenomen.
Solistische medewerking werd ook deze

keer op uitnemende wijze door Lammy de
Bruin, die langzamerhand een eigen plaats bij
"Crescendo" heeft ingenomen, verleend.

"Kracht in het Bloed van het Lam" en
"Dierb're Heer en Heiland" waren toch echt
wel hoogepunten. zonder aan de kwalitett van
de zang in de andere nummers tekort te wil
len doen.
Lammy de Bruin bracht nog op fraaie wijze

twee geestelijke liederen ten gehore, hierbij
begeleid door Meindert Kramer.
Gloedvollewoorden naar aanleiding van het

Paasevangelie uit 1 Korinthe 15 sprak de be
kende Ds. A. J. van der Wiel van Zwartsluis,
die tevens deze bijeenkomst afsloot met de
dienst der gebeden.
Als laatste, maar zeker niet als minste,

willen wij nog Albert Metz vermelden, die
zeer verdienstelijk de begeleiding van de sa
menzang en van het koor voor zijn rekening
nam.
De Geref. Jeugdcentraie, de medewerken

den en de vele aanwezigen kunnen op een
blijde Paaszangavond terugzien!



die m~J vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk wezen
is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen
in leven of dood.

3. OPENING door de voorzitter van de Geref.Jeugdcentrale.

4. SAMENZANG Psalm 146 vers 1 en 8

Prijs den Heer met blijde galmen,
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet
Hem verhogen in mijn lied.

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

5. CRESCENDO: a. Van U zijn alle dingen bew. dirigent

b. Breng mij d'_aloude tijding J.Zwanepol

c. Dierb're Heer en Heiland

Soliste Lammy de Bruin K.J.Mulder

6. SAMENZANG: Wij hebben een Woord voor de wereld.

Wij bezitten een Woord voor de wereld,
Dat kan redden van zond' en van wee.
Een Woord van genade en waarheid,
Een Woord van liefd' en vreê,
Een Woord van liefd' en vreê.

Refr.: Na donk're nacht komt schemer
En na schemer het morgenrood,
Als Christus komt in Zijn heerlijkheid,
Zijn liefde oneindig groot.

-2-

'Ç\ijbezitten een Woord voor de were.ld,
Dat de Heer, die het alles aanschouwt,
Zijn enige Zoon heeft gezonden
Op d' aarde tot cns behoud,
Op d' aarde tot ons behoud.

Refr.: Na donk're nacht •...

Ja wij kennen de Redder der wereid,
Die eens ging op de kruisweg van smart,
Nu kunnen de volkeren komen
Door Hem tot het Vaderhart,
Door Hem tot het Vaderhart.

Refr.: Na donk're nacht ••.•

ï. WISSELZANG: Geprezen zij de Heer

Allen: Geprezen ZIJ de Heer, Die eeuwig leeft,
Die vol ont(~r.ning ieder troost,

hem al zijn schuld vergeeft,
Die heeL het aards gebeuren vast in handen

(heeft.

Allen: Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon,
Halleluj ah, geprezen zij het Lam
Dat de schuld der w~reld op Zich nam.

Dames: Verdreven is de schaduw van de nacht,
Eu wie Hem wil aanvaarden, wordt eens

veilig thuis verwacht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is

(volbracht.
Allen: Hem zij de glorie ...

Heren: Hij doet cns dankbaar schouwen in het licht,
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens

veor ons werd opgericllt,
Eu voor ons oog ve.rrijst e.enheerlijk ver

(gez i.c'st, .
Allen: Hem zij de glorie ...

-3-



15. ORGELSPEL.

wil u daaraan geven,
dáár bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden
Samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede -
vrede mee naar huis;
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar.



8. SAMENZANG "De dag rijst rood".
Tot over 't ganse wereldrond
De nieuwe morgen gloort.

De dag rijst rood in het verschiet,
de hemel zingt het hoogste lied;
de aarde juicht uit alle macht,
de hel barst los in jammerklacht.

Allen: Tenonder ging de sterke dood,
Tenonder in de vloed,
Nu straalt ons in het morgenrood
Zijn toekomst tegemoet.

Omdat de Koning komt en stoot
de deuren open van de dood;
bevrijdend uit de lange nacht
het volk dat in het duister wacht.

Heren: De donk're weg die Hij betrad
Komt uit in 't hemelrijk.
En wie Hem volgen op dat pad,
Worden aan Hem gelijk.

Die lag besloten met een steen,
Een wacht soldaten er omheen;
stijgt uit het graf en triomfeert
in al zijn pracht: de HEER regeert

Allen: 't Is feest, omdat Hij bij ons is,.
De Heer die eeuwig leeft;
En die in Zijn verrijzenis
Alles herschapen heeft.

Nu z~Jn de tranen en de pijn
voorbij - de dood zal niet meer z~Jn;
Een stralend' engel kondigt aan:
De Heer is waarlijk opgestaan !

11. Ds. A.J.VAN DER WIEL:

"IS DE DOOD - DOOD 7"

9. CRESCENDO:
12. SAMENZANG: Psalm 89. : 8

a. Psalm 116 K.J.Mulder

b. Ik wil zingen van mijn Heiland bew.Dirigent

c. Wilt gij van zonden en schuld
zijn verlost? Sol. Lammy de Bruin J.Zwanepol

d. Diep, 0 God in 't stof gebogen.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht
Uw vrije gunst alleen wordt dl ere ~oegebracht !
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d'eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit

(leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

10. WISSELZANG: "Ik zeg het allen ..."

Melodie: "0 God, die droeg ons voorgeslacht".

13. SLUITING.

14. SAMENZANG (staande) - Melodie "Neerland en Oranje".

Allen: Ik zeg het allen dat Hij leeft
Dat Hij is opgestaan;
Dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft
Waar wij ook staan of gaan.

Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werkDames: Ik zeg het allen, en de mond

Van allen zegt het voort.

-4- -5-



Ook dit keer moesten velen met een staanplaats

genoegen nemen. Circa 5eOO bezoekers.

+=+=+=+=+

Hemelvaartsdag 23 mei 1974

PROGRAMMA
Concertavond Alle Urker Koren

Hemelvaartsdag 23 mei 1974

Aanvang 7.30 uur n.m.

Programmaleiding: dhr. E.deBoer



1. :'iAl'vlEI-iZANC 11L'zang J4b vers 1 .~·l :' i~lerl.Herv. Bundel)

Komt nu met zang van zoete to non
en u met snarenspel vertJlijdt ~
Zingt op en wilt alom betonen
<lat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
Zijn lof vermeer,
Die zulk een groten werk
gedaan heeft VOt)T Zijn kerk

in ï sraël was dat €<l-:J wij7.t>
Valt milt hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem en pTijze
Die ons zo veel weldaden doet.
Roept overal met groot geschal:
"Lot. prijs en dank alleen
zij God en 'lnders geen ~"

2. OPENING.

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

a. Eens brachten de moeders
b. Als kaarsjes in de nacht.

c. Van de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde
d. Het Wiegelied (Brahms)

4. !l.\MEN~ANq: ''Ruwe stormen mogen woeden" (Gez. 105 Geref. Bundel)

Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heU de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbetden
Zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig lieht.

5. CHR. lJRKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" 0.1. v. M. W.Kramer. 1'i:mo: J. Zwanepol
a. Ik wil zingen van mijn Heiland Bew. M. W.Kramer (solo: Lammy d~ Bruin)
b, Geprezen zij des Heilands Naam Bew. Simon Pluister (trompet: B. Timmer)
c. Motet M. W.Kramer
(I. Psalm 116 Bow. Kl.,T.Muldcr

6. 3A.MENZANC: "voorwaarts Christenstrijders" (Bundel Joh. de Heer)

Voorwaarts, Christenstrijders. drukt Uws Konings spoor:
Met Zijn heil'ge kruisvaan - gaat ons ,Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen - wat u dreig', nooit doof;
Toont, hoe bang 't u worde - in Zijn Woord geloof.

Koor': Voorwaarts, Christenstrijders - drukt uws Konings :>11(l"r;
i',1et Zijn heil'r,e krutsvaau - Y'8.1t ons .rezus voor
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DAMESKOOR "LAUS DEO" 0.1. v. J. Zwanepol , piano: M. W.Kramer

a. Psalm 116 Bew. ,1. Zwanepol
1.>. Der Herr ist Mem Hirt (Psalm 23. Trad.

Ij. SAMENZANG: Gezang 93 vers 1 en 4 (Ned. Herv. Bundel)
Ere zij aan God de Vader,
Ere zij aan God de Zoon,
Eer den Heil'gen Geest, den Trooster
Den Drieëen'ge in zijn troon.
Hal lelujah, hallelujah
den Drieëen'ge in zijn troon :

HaUelujah, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Hallelujah, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

9. CHR. MANNENKOOR "OUD HALLELUJAH" o.l.v. A.Kapitein.
a. Psalm 117 Piano: A. Noorloos
b . Psalm 65 vers 1 en 2
c. "Het nieuwe Levenslied".

10. SAMENZANG: Psalm 150 vers 1

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 :

tl. BRASSBAND "VALERlUS" 0.1. v. Frits Bode.

a. Choral-prelude Denis Wright - b. Mars

12. SAMENZANG: Gezang 112 vers 1 en 4 (Ned. Hervormde Bundel)
Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk
zij rust in énen dope
en is Zijn scheppingswerk.
Om haar al s bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't die door Zijn sterven
Aan haar het leven gaf.

In haar Drie-een 'gen Hel e ,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren.
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade
o God, ook eenmaal wij
langs Uwe lichte paden
gaan tot der zaal 'gen rei

13. MANNENKOOR "URKER ZANGERS" 0.1. v. F'ri ts Bode - Piano: Kl. J. Mulder

a. "De Heer is God en nleraand meer" - Bew. Joh. Schrijver
IJ. "Les Martyrs" (zie vertaling pagina 5) - eh. Gounod
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-
Nederlands Platenverzendhu is

Maak nu een keus uit onze enorme sorter
NIEUW! 26 GELIEFDEGEESTELIJKELIEDEREN
2 LP's met vele koren, organisten en solisten
i n een zeer fraa i aI bum.
WeI keen Vri end i s onze Jezus - Op bergen en
in dalen - Blijf bij mij Heer - Nimmer alleen
De Heer is mijn licht - Komtot het feest _
Psalm 124 - Stil te - AI sik Hemmaar kenne eva
MIRASOUNDSGLP16.902/03 slechts f 16,90

NIMMERALLEEN
Urker Vissersvrouwenkoor "Laus Deo" o.l.v.
Jan Zwanepol m.m.v. Willem Hendrik Zwart, org.
Nimmer alleen - Ik zing een nieuw lied - De
heil ige stad - Oe ee-wige weg - Vreugde,
vreugde, louter vreugde - Geprezen zij de Heer
eva
MIRASOUNDSGLP6022

KOMTVOLKDESHEEREN
Urker Mannenkoor "Hallelujah". Komt volk des
Heeren - Gloriezang - Oe I iefde uit God _
Dank U - Gloria in excelsis Deo - Maranatha,
Hallelujah - U bid ik aan, 0 macht der liefde
Wij gaan voorwaarts, roemend in des Heilands
kracht - Zonsopgang eva
MIRASOUNDSGLP8008 f 16,90

f 14,90

KINDERLIEDJESUIT URK

Gezongen door kinderen van de Wil heIminaschooI
o.l.v. P.van der Zwan. Langs berg en dal - Op
de grote stille heide - Komt vrienden - 0
schitt'rende kleuren - Klein vogelijn - Urker
Volkslied - In 't groene dal - Een karretje op
de zandweg reed eva
6802 598 f 14,90

GEMEENTEZANGUIT DE GEREFORMEERDEPETRAKERKTE
ORK- Organlst: M.Kramer.
Psalm 85 vers 1 en 4 - Psalm 124 vers 1, 2 en
4 - Psalm 146 vers 3 - OrgelsoIo: voorspel en
koraal Psalm 42 vers 4 - Psalm 84 vers 1 en 5
Psalm l38 vers 1 en 4 - Psalm 118 vers 7 _
OrgelsoIo: voorspel en koraal Psalm 73 vs. 13
6810037 f 16,90

)) Waardebon van Vijf Gulden «
AL LEVERDEU NOGNOOIT IN UWLEVENEENWAARDEBONIN ...

DOE HET DAN NU EENS WEL!!!
TEGENINLEVERINGVANDEZEBONIN ONZEWINKELONTVANGT
U 5 GULDENKORTINGBIJ AANKOOPVANMINSTENS f. 14,90
MIRASOUND/NPVGRAMMOFOONPLATEN

AANBIEDINGTOT31 MEI 1974

GANU NAARHET NED. PLATENVERZENDHUIS
(K.de Jong) BONAIRESTRAAT 1 Urk

ALLE URKERKOREN
Chr. Urker Vi sserskoor "Cresce
Mannenkoor "Hallelujah" en ve
Juicht 0 vol ken juicht - Psal
Oe lelie der valleien - Oh wi
Heer za1 opstaan tot de strij
langs de wolken - Gloria in e
MIRASOUNDSGLP6019

KRACHTIN ZWAKHEID
Christel ijk Mannenkoor "Oud-H
uit Urk o.l.v. Auke Kapitein.
Kracht in Zwakheid - Gods voo
SchuI dbesef - Traas t voor een
Heilig zwijgen - Eerste Kerst
tha - Zondagslied - Vierde bel
MIRASOUNDSGLP6023

GIJ DIENAARSVANHEM
Chr. Koor- en Oratori umvereni;
te Bunschoten-Spakenburg - Chr
serskoor "Crescendo" - W.H.Zwa
Massale samenzang - Tenebrae f
Toccata - Gij dienaars van Hen
tus - Chri stus i st .auferstande
MIRASOUNDSGLP89.651

S.O.S .... --- ... S.O.S.
Massale kinderzang vanuit de f
Urk. Orgelbegeleiding: M.Krame
Ziet in blinde razernij - Jez,
bemint - BI ijf bij mij Heer -
gezeten - Psalm 75 vers 1 - Ee
moeders - Er gaat door alle la
MIRASOUNDSGLP6036

DE ENI GE TROOST
De Heidel bergse Catechismus, n
ming van E.van Oosterom. LSch
Kramer, orgel. Zonda 1 wijze P
1 t/m 4 - Zondag 3 wijze Psalm
Zondag 23 wijze Psalm 77 vers

MIRASOUNDSGLP6026

ZIE ONSWACHTENAANOESTROMEN
Klaas en Riek Post m.m.v. Jan
orge 1, Chr. Mannenkoor "Meppel
Jezus gaat heden voorbij - Hoo
Meesters stem - Wijs me de weg
geen grenzen - Tel uw zegening
de hoge hemel - loIat een dierba
MIRASOUNDSGLP6032

MEINDERTKRAMERSPEELTGEESTEL
i n de Petrakerk te Urk en in d
te Bolsward.
Rijst op, rijst op voor Jezus
ningen - Daarboven is een heer
Ga niet alleen door 't leven -
weet - In de hemel is het scho
113.096 L



J4. SAMENZANG: Psalm 4, ver s 1 en 3 (niet ritmisch)

Juicht. 0 volken, juicht
handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
weest te z.aäm verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht,
Alles vreest Zijn macht.
Zijne Majesteit
maakt haar heerlijkheid
over 't rond der aard
wijd en zijd vermaard.

God vaart voor he! 00;;
met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
galmt Gods glorie ui t.
Heft den lofzang aan.
zingt Zijn wonderdaàn.
zingt de schoonste stof.
zingt des Konings lof
met een zuiv'ren galm.
met een blijden psalm'
Hij, de Vorst der aard'.
is die hulde waard.

15. URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" 0.1. v. Simon Pluister. Piano
Wim de soet

a. Gloriezang Bew. S. Pluister
b. U geldt de zaak, Uw roem en eer " S. Pluister

Komt volk des Herer. " S. Pluisterc.
d Wij gaan voorwaarts " S. Pluister

l G. SAMENZANG: "Rijst op. rijst op mor cTezus" (Bundel Joh. de Heer)

Rijst op, rijst op voor Jezus,
Gij helden van het kruis :
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
Temidden van 't gedruis.
Door strijd tot d' overwinning
Leidt Jezus keer op keer.
Tot ied're vijand valle
Voor Zijne voeten neer.

Rijst op, rijst op voor Jezus.
De strijd is kort van duur
Na al het krijgsgekletter.
Komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen,
Geeft Hij de zegekroon;
Zij zullen met Hem heersen
Voor eeuwig in Zijn troon.

17. CHR.GEMENGD KOOR "EXCELSIOR" 0.1. v. Frits Bode. Piano Kl. J. Mulder

a. Eén weet alles van ons leven.
b . Ik wil zingen altoos weer
c. King all glorious

(soli: Mevr. C.Bakker-de Boer, Mevr.

Trad.
Trad.
C.Vail

J. Hoekstra-Plugers).

18. SLtTITING.

19. SAMENZANG: Gez. 282 vers 1 en 3 (Ned. Herv. Bundel)

Blijf bij mij. Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here blijf bij mij :
Als andre hulp on1breekt. geluk m' ontvliedt.
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet :

'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
Slechts Uw genä verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn Gids en Sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!
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LES ;:\1A..dTYRS

nF M..ARTELARKN--------_.
1. Introduktie:

Christenen, laten we in dit donkere v"l~lijt u.ct dm u rot.der'l. il-. 1idd...-
maal onze laatste dag vieren. Morgen treden we het eeuwige leve-n
binnen. Dat onze harten nog éénmaal doordrongen zijn van de heilgc
heimen ~ En dat deze eenzame gewelven onze stemmen nog ueant
woorden. Onze boeien zijn reeds door handen, gedreven door haat.
klaargelegd. Maar laten we, voordat we gescheiden worden door de
kwelling van de marteltng , God bidden onze vardoolde broeders te
zegenen.

2. Gebed:

Heer, Gij vergaaft van de top van Uw (>01gotha een vreaeltjke misdaad.
Zult Gij vanuit Uw hoge hemel strenger zijn ? O. vergeef dezo ogeluk
kigen ! Heer wend Uw toorn af. IVij smeken I" ';(>01' hen I

En dat nu, Grote l)od, Uw WIJ geschiede : Wij zijn gereed Vl'Or dl'

terechtstelling En vol geloof in Uw goedheid: U. die het lijden vroe st
sta op, nieuwe ehri stenen ! Herhaal onze gezangen van hoop. En ga I"'!Lt
ons sterven. Aan hen die overwinnen. geeft God zijn hemel. \'01 geluk
'Zaligheid. Ga dl-!kroon der heerlijkheid Ponder onaterfelf jk vcrdienen :
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op
vrijdag 24 mei

in de
Ned. Herv. Kerk
te
Middelharnis

aanvang 19.30 uur
kerk open: 19.00 uur

Uitgevoerd door: Chr. Urkar Visserskoor

Solozang !a.tnm, Ót lirultJ
J\\t} 1l6ouef"Qs
?MS. E.1JB. l1.6. ftlf 'Fier
JeT!e "ijoffelt14t)

O1'gelsolo

Meditatie

Declamatie

Programma tevens toegangsbewijs j 4,00

CONCERT TE MIDDELHARNIS
-----In hë-Clcnder-v2n -een grote r-eelcsnkties die e;evoerd
worden t.b.v.de restnurntie vo.n de N.H.Kerk te Stellendnm
werd op Vrijdag 24 Mei jl.een zangavond gegeven in de
N.H.Kerk te Middelharnis. Voor een kerk,die tot in alle
uithoeken gevuld was ,begon het koor onder de kundige lei
ding van de dirigent dhr.Meindert Kramer haar programma
met het zingen van enkele verzen ve.nPs ,42, daar-ria\lerd
gcznmenlijk gezongen Ps.68 : 10 en 170 De predikant van
Stellendo.t;lDs.JVI.Bov.doAkker,sprak na gebed en schrift
lezing een kort welkomstwoord en prees de orgo.nisatoren,
inzorderheid dhr.Dekker,voor het initiatief,orn dit be
roemde koor te engngeren~ Na koor en orgelsoIo hield DSa

nni"a.U.WS "vd.Akker een med.itati.erravs Na t th s Zö : 20 over:Christus '
"Eilan~~======== machtswcor-d, Hier weer de beurt aan Cr-eecendo,uit : -======--

-=",==""- Ter o.fwisseling trad uit het koor een declnmntor naar
21 mei'14 voren,die een ontroerend gedicht voordroeg ç waar-riahet

koor besloot met enkele liederen. Aan het eind sprak
Ds.v.d.Pl~s uit OoItgensplaat nog een kort slotwoord
en dankgebed uit,wnarnn nog gezamenlijk werd gezongen
Ps.72 : 10 en 111waarme dan het einde was gekomen van
een zangavnnd,die tij n11e tochoorrleri een onvergeten-
1ijke er>.'diepe Lndr u'cheeft nae;elo.ten!" -~.



11 - Sluiting Ds. A.W. v.d. Plas

Gemeentezang: Psalm 72: 10 en 11
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
It Gezegend heidendom
ft Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zijGod, dat eeuwig wezen,
Bekleed met mogendheên;
De Heer, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.

lUn naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spa;
De wereld hoor', en volg' mijnzangen,
Met Amen, Amen, na.

Bij de uitgang wordt er gekollekteerdt!

De opbrengst van deze avond is ten bate van de restauratie

van de
NEDERLANDS HERVORMDE KERK te STELLENDAM



5 - Koor Psalm 116 8aw.: K.J. Nulder

Motet ti 1'1.W. Kramer

Wat de toekomst brengen
moge " J. v.d. Waart

Op ten strijde 11 Ï'l.W. Kramer

1- Koor : Psalm 42 Saw.: M.W. Kramer 4 - Solozang

2 - Opening Ds. M.B. v.d. Akker

Gemeentezang : Psalm 68: 10 en 16

Geloofd zij God met diepst ontzag;
Hijoverlaadt 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;
HU schenkt, uit goedheid zonder peil,
Ons ft eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wilt en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gijkoninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar ft hemelhof,
Van ouds lijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
lUn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.
Geeft sterkt' aan onzen God en Heer;
Hijheeft in Israäl Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
HU doet lijnsterkte boven lucht
En boven wolken wonen.

6 - Orge15010

Lammy de Bruin

Jan Bonefaa:;;

7 - Meditatie : Os. M.B. v.d. Akker

9 - Declamatie: Jella Koffeman

8 - Koor

10 - Koor

3 - Koor • Van U zijn alle dingen Bau, : r'l.W. Kramer•
Mijn toevlucht 11 K.J. I"tulder

Laeft in blijdschap 11 H. Pijlman

Dierbre Heer en " K.J. Mulder
Heiland (solo)

OnderllJerp:"Christus! machtswoord"

: Geprezen zij des Heilands
Naam Bew. : s. Pluister

Wilt Gij van zonde en
schuld (solO) 11 J. Zwanepol

Straf mij in Uw gramschap
niet " K.J. Mulder

: Ik wil zingen van mUn
Heiland

Dankt nu de Heer

Ode

8aw.: M. Kramer

11 J. Zwanepol

H. de Wolf11



Zatd. 1 juni 1974 Pinksterfeestactivieteiten geopend in een grote tent

(~ 3000 bezoekers) te VEENKDOOSTER in Friesland.

Zaterèlagavond-l juni

++++++++++

de avond voor Pinksteren om 8 uur in de grote tent te Veenklooster SOOO plaatsen treden
op

het chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
het Urker Vrouwenkoor LAUS DEO
voor het eerst in Friesland een gezamenlijk én de Christelijke Muziekvereniging
optreden van meer dan 300 Urker zangers Sursum Corda uit Den Helder.
en zangeressen. Dirigenten: Meindert Kramer, Jan Zwane

pol en H. J. Pronk.
Verder werken mee de sopraan Lammie de
Bruin uit Veendam,
de trompettist Bernard Timmer uit
Groningen

Ons programma ziet er als volgt uit:
-----------------------------------
1 ) GEZAME~~IJKE KOREN:

2 ) OPENING:

3 ) LAUS DEO:

4 ) SOLOZANG:

5 ) CRESCENDO:

6 ) GEZAMENLIJKE KOREN:

7 ) DECLAMATIE:

8 ) LAUS DEO:

9 ) ORGEL EN TROMPET:

10 ) CRESCENDO:

11 ) SLUITING:

12 ) GEZAMENLIJKE KOREN:

IK InL ZINGEN VAN NIJN HEILAND.

PSALH 116
GA NIET ALLEEN
OVERWINNING
NIHMER ALLEEN

Lammy de Bruin

Van U zijn alle dingen
Mijn toevlucht
Dierbre Heer en Heiland ( SOLO )
Leeft in blijdschap

EENS ZAL OP DE GROTE MORGEN

Jelle Ko~feman

JEZUS GAAT HEDEN VOORBIJ
GEEF UW LOT
JEZUS NIJN HEILAND

GEPREZEN ZIJ DES HEILANDS NAAM
OP TEN STRIJDE
WILT GIJ VAN ZONDE EN SCHULD ZIJn VERLOST(
ZIET IN BLINDE RAZ&~NIJ.

ODE.
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ROGRAMMA In het bos

NKSTER 174

TE VEENKLOOSTER (Fr.)
Het Chr. dameskoor "Laus Deo" o.l.v, Jan

Zwanepol en het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo", o.l.v. Melndert Kramer, gaven
j.l. zaterdag 1 juni 1974 een concert in een
grote tent te Veenklooster (Fr.). Dit concert
werd gegeven t.b.v. bijbels voor Oost Europe
se landen en ging uit van de zendingscommis
sie te Zwagerveen.
De grote tent alwaar dit concert in werd

gegeven was opgezet voor de viering van het
Pinksterfeest door diverse kerken uit deze om
gevtng.
Onder grote belangstelling mochten beide

koren deze avond optreden (plm. 4000 men
sen). Uitgevoer:dwerd door elk koor afzon
derlijk, als gezamenlijk met beide koren.
Lammy de Bruin verleende solistische me

dewerking, terwijl Jelle Koffeman declameer
de. Het monument afgewisseld door "Cres
cendo" met "ziet in blinde razernij".
Wat deze avond gebracht werd door beide

koren en hun medewerkers, kwam via beslist
goede geluidsinstallatie, goed bij het publiek
over, zodat de koren onder luid applaus uitge
leide werd gedaan.
Jan van Capelleveen,welke deze avond de

leiding had bood na afloop Lammy de Bruin
bloemen aan.
Verder werd deze avond nog medewerking

verleend door een muztekverenigäng uit de
omgeving welke de samenzang begeleide, en
"Sursum Corda" uit Den Helder.



Urker-koor "Crescendo"
concerteert in Oldebroek

Zaterdag 5oktober in de N-H kerk
Programma kerkconcert op zaterdag 5 oktober 1974 in de Ned.Herv.Kerk te Oldebroek te

geven door het CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESENDO", dirigent de heer Meindert Kramer,

het geheel ten bate van het Zendingswerk. Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur.

Soliste

Organ ist

Lammy de Bruin

J. Zwanepol

Declamator: Jelle Koffeman

Koor

2 Opening

3 Koor

4 Solozang

5 Koor

6 Orgelsoio

7 Koor

Psalm 116

Van U zijn alle dingen

Kom tot het feest

Mi jn toevlucht

Lammy de Bruin

Bewijs v. toegang. Prijs f.5,--

bew. K.J. Mulder

" Dirigent

J. Zwanepol

K.J. Mulder

"

"

Geprezen zij des Heilands naam

Tien geboden

Ik wil zingen van mijn Heiland (met solo)

J. Zwanepol

Op ten stri jde

Motet

Wat de toekomst brenge moge

8 Declamatie: Jelle Koffeman

9 Koor

10 Sluiting

11 Koor

Hoe de storm zi jn krachten spant

Hebt g'een anker sterk (met solo)

Ruwe stormen mogen woeden

Psalm 150

" S. Pluister
11 Dirigent

Dirigent"

11 Dirigent

Dirigent11

11 J. v.d. Waard

" Dirigent

Dirigent

Dirigent

"
11

wi jziging voorbehouden

"CRESCENDO" CONCERTEERDE
Het Chr. Urker Visserskoor Crescendo"

dirigent Meindert Kramer verzo~gde j.l. za~
tedag 5 oktober 1974 een concert in de Ned.
Herv. Kerk te Olá'ebroekonder grote belang
stelling.
Het was de tweede maal dat Crescendo in

deze kerk optrad op uitnodiging van de zen
dingscommissie, terwijl de baten van deze
avond dan ook bestemd waren voor de zen
ding.
De voorzitter van de commissie verzorgá'e

land "_ resp. de opening en de sluiting van deze avond
" U:rk~~==,..=:::-en sprak een woord van welkom en dank voor,........:::==- het gebodene.

t '14 Op ve'er verzoek deze avond werd als toe
11 ~~==~==--""" gift door "Crescendo" gezongen het indrin-
:s=::cs-- gende nummer "Iemand zal gaan door d'e

Paar'len poort" met als soliste Lammy de
Bruin.

"Crescendo mocht te Oldebroek een dank
bare avond hebben, mede gezien men optrad
in groot koor verband. Het orgel werd be
speeld door Jan Zwanepol. Jelle Koffeman
declameerde: "Het Monument" en "De bran
ding brult". Na afloop werden koorleden en
de vele supporters onthaald in het bijgelegen
verenigingsgebouw op een kop koffie, waarna
men de terugreis aanvaardde.
"Crescendo" hoopt dit jaar D.V. nog 3 con

certen te verzorgen en wel op 16 november te
Ede (uitwisselingsconcert met het Hervorm
de kerkkoor (180 leden) en evenzo met het
zelfde koor te Urk op zaterdag 23 november
in de Bethelkerk. Men hoopt het jaar af te
sluiten met een kerstconcert in de Grote kerk
te Delft.



rrlitstekend jubileumconcert
in overvolle Nieuwe Kerk

"EDefie Post"

Programma tevens
Bewijs van Toegang.

JUS ILEUMCONCERT

te geven door het

EDE - Zaterdag 16 november j.l. vierde het Herv. Zangkoor "Jubilate"
haar vijftienjarig bestaan met een jubileumconcert in de Nieuwe Herv. Kerk
te Ede. Aan dit concert werd, behalve door het honderdtachtig (!) leden
sterke "Jubilate" meegewerkt door het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
onder leiding van Meindert Kramer; Lammie de Bruin, sopraan; Bernard
Timmer, trompet en de organisten Jan Benefaas en Jan van Rossem. De
programmaleiding was in handen van ds. W. Chr. Hovius uit Ede.

De Nieuwe Kerk puilde uit, zoveel Hartelijk Gefeliciteerd. Ds. Hovius
belangstelling trok dit unieke concert vond het een vreugde dat juist in deze
waar 300 zangers en zangeressen aan tijd een dergelijke avond met zo ge
meewerkten. Jubilate had voor een weldig veel belangstelling kan worden
kolossaal podium gezorgd waarop aan belegd. Als uitgangspunt las hij Psalm
het begin van het concert de beide ko- 146: Prijs den Heer met blijde galmen.
ren zich gezamenlijk presenteerden:De Nadat Visserskoor het podium weer
Urkers in hun traditionele klederdracht had verlaten konden de aanwezigen
en Jubilate voor het eerst in de nieuwe genieten van een zestal liederen door
koorkleding die er bijzonder verzorgd Jubilate voortreffelijk vertolkt. Bij
uitzag. WaarJijk een overweldigende zonder fijn klonken Hymne (Palmer)
aanblik boden deze koren. Samen met en Ziet in blinde razernij in een har
de aanwezigen werd de Oude Honderd- monisatie van Jan van Rossem. Hoog
ste Psalm van Vaughan Williams te tepunt bij deze liederen was toch wel
gehore gebracht. Daarna opende ds. Jerushalaïm dat werkelijk briljanë
Hovius het concert. Hij begon zijn vertolkt werd me.t een sublieme or
feestelijke toespraak, zoals hij zei, daar gelbegeleiding. Nadat Jan van Rossem
waar burgemeester Slot in het voor- en Bernard Timmer gesoleerd hadden
woord van het keurig verzorgde pro- kwamen wij aan het hoogtepunt van
gramrnaboekje was geëindigd nl. met het optreden van Jubilate: King all

IGlorious van G. M. Vail voor koor,
sopraan en orgel, Hier toonde Valstar
wat onder deskundige leiding met zo'n
groot koor te realiseren is. Men hoorde
uitstekend stemmenmatenlaal, goed
geschoold, met veel nuances in de
ronduit eerlijke koorklank. Het piano
bij de koorklank in het begeleiden van
de soliste en het forte bij het majes
tueuze slotkoraal (Kroon Hem met vele
kronen). Na de samenzang hoorden wij
het Urker koor, dat een zevental lie
deren ten gehore bracht sommigen met
Lammie de Bruin als soliste. Van deze
liederen die heel fijn werden uitge
voerd wil ik noemen Psalm 116 (Klaas
Mulder) en Kom tot het feest (Jan
Zwanepol). Boeiend te zien met hoeveel
overtuiging deze mannen de liederen
brengen. Meindert Kramer bezielde het
koor en wist uitstekend de effecten te
benutten die deze liederen herbergen.

Herv. Zangkoor "JUBILATE"

o.l.v. FULPS V. VALSTAR

(lid van de kon. bond v.chr.zang- en oratoriumverenigingen)

Chr. UrkerVisserskoor "CRESCENDO"
o.l.v. MEINDERT KRAMER

samen met het

MEDEWERKENDEN:

ORGEL JAN BONEFAAS
JAN VAN ROSSEM

SOPRAAN
TROMPET

LAMMY DE BRUIN - VAN VEEN
BERNHARD TIMMER

OPENING EN SLUITING: DS. W.CHR. HOVIUS

OP ZATERDAG 16 november 1974

IN DE NIEUWE HERVORMDE KERK TE EDE, Verl. Maanderweg

AANVANG: 19.30 UUR (kerk open 19.00 uur)

Entree: f. 2,50 p.p. - kinderen ben. 14 jr.: f. 1,25

f.2,50 f.1,25

Dit programmapunt werd besloten met
- hoe kan het anders - een tweetal
liederen "van de zee". Het is deze man
nen aan te zien hoe sterk zij de teksten
van deze liederen meebeleven. Nadat
Lammie de Bruin en Jan Bonefaas een
werkje voor orgel en sopraan hadden
uitgevoerd, trad ook Jubilate weer aan.
Voor de sluiting werd eerst nog samen
gezongen (Ps. 146). Het ontging mij
waarom vers 8 niet - zoals in het pro
gramma vermeld - op een andere me
lodie (Joh. de Heer") werd gezongen.
Daarna werd door de twee koren het
Ode (H. de Wolff) gezongen waarbij de
Nieuwe Kerk op haar grondvesten
schudde! Het was de aanwezigen aan
te zien dat van het gebodene intens
werd genoten.

Nog een enkele opmerking. De so
praan klonk overtuigend, met goed
geschoolde stem; Bernard Timmer be
speelde vaardig zijn instrument. Een
pluim op de hoed van beide organisten
mag hier zeker niet ontbreken: beiden
kenden "hun" koor en wisten op dit
"moeilijke" orgel uitstekend te bege
leiden en te soleren. Zoals reeds in de
aanhef gezegd, het verloop van het
concert werd gekenmerkt door een
perfecte organisatie, die men gewoon
lijk alleen bij beroepsensembles aan
treft. Dirigent, bestuur en leden van
Jubilate:van Crescendo de solisten en
de beide organisten mogen terugzien op
een buitengewoon geslaagde avond. Za
terdag 23 november a.s. wordt het
zelfde concert uitgevoerd op Urk. Ik
Wiensde koren daar evenveel succes
toe.

Een aanwezige
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8.

Vijftien jaar zingen in verenigingsverband mag dan geen
algemeen erkend jubileum zijn, het is wèl een reden om
een concert te geven. Zeker voor uw vereniging, die in
de nog korte tijd van haar bestaan tot zulke goede
prestaties is gekomen. De groei van uw ledental is even
redig aan het succes dat u herhaaldelijk boekt.

Dat succes zal mede te danken zijn aan zowel de inzet
van de leden afzonderlijk als aan die van het hele koor.
En aan uw dirigent èn aan de keuze van het repertoir -
het eenvoudige, geestelijke lied.

Met dit concert zult u ongetwijfeld weer veel belang
stelling trekken. Graag spreek ik de wens uit, dat
Jubilate ook in de toekomst nog vele goede concerten
zal mogen geven. En aldus een bijdrage zal blijven
leveren aan de zang- en muziekcultuur in onze gemeente,
een cultuur die overigens over alle grenzen heen reikt,
van alle tijden is en die mensen dichter tot elkaar brengt.

Van harte gefel iciteerd !

Slot,

burgemeester van Ede.

..

9.

PROGRAMMA

1. GEZAMENLIJKE KOREN met SAMENZANG:

De Oude Honderdste Psalm Vaughn Williams

a. KOREN EN GEMEENTE:

Juich aarde, juich alom den Heer,
dient God met bi i jdschap, geeft Hem eer
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrol i jk lofgedicht.

b. GEMEENTE:

De Heer is God. Erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt en geenszins wi j,
tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot zijnen dienst bereid.

c. KOREN:

Gaat tot zlln poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
pri js zi jnen naam, verheerl ijkt Hem

d.· KOREN:

Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer .
Zijn trouwen waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

e. KOREN EN GEMEENTE:

Aan God den Vader, Zoon en Geest,
aan God voor wie de schepping vreest,
door mensen en door englenmacht,
wordt eeuwig lof en eer gebracht.

2. OPENING door de Weleerw. Heer Ds. W.Chr. Hovius.



3.

4.

5.

10.
KOOR - JUBILATE:

JUBILATE
HYMNE
ZIET IN BLINDE

RAZERNIJ
HEER IK KOM MET AL

MIJN NODEN
EENS ZAL OP DE GROTE

MORGEN
JERUSHALAIM

a.
b.
c.

d.

e.

f.

ORGEL EN TROMPET

D.Bortniansky/ A.G.Michon
Chr. Palmer

J. v , Rossem

A. Pronk

A. Pronk
J. v , Rossem/H. v, 't Veld/
A.G. Michon

KOOR - JUBILATE en SOPRAAN:

KING ALL GLORIOUS G.M. Vail

King all glorieus
Rejoic e , the Lord is King !
Your Lord and King adore
Mortdl:: givt mank,
Give thanks and sing,
And triumph evermore .
The Lord is King
The Lord is King !

Jesus, the Savior, reigns,
The God of truth and love
When He had purged,
Had purgèd our-stäms ,
He took His seat above ,
Lift up your heart!
Lift up your voice!
The Lord is King !
The Lord is King !

Jesus, the savior, reigns.
Your Lord and King adore,
Jesus, the savior, reigns
Come and your King adore ,
Hail ye the Lord and King !
Hail ye the Lord and King !
Jesus, the Savior , reigns !
Your King adore ,

Vertaling
King all glorie ..;;

Verheugt U, de Heer is Koning,
aanbidt uw Heer en Koning !
Gij stervelingen dankt en zingt
en triomfeert voor eeuwig.
De Heer is Koning!
De Heer is Koning !

Jezus, de Redder heerst,
de God van trouwen liefde,
Toen Hij ons gereinigd had van
voer Hij op ten hemel. (:Il::mden
Verheft Uw hart, verheft uw stem
de Heer is Koning !

Jezus, de Redder heerst,
aanbidt uw Heer en Koning.
Jezus de Redder heerst,
komt en aanbidt uw Koning.
Heil zij U, Heer en Koning!
Heil zij U, Heer en Koning!
Jezus de Redder heerst,
aanbidt Uw Koning.

1
J

6.

·l
J

Rejoice, the Lord is King !
Your Lord and King adore
Mortals give thanks
Give thanks and sing
And triumph evermore.
The Lord is King
The Lord is King !

King all glorious
0' er all glorious
King all glorieus
0' er all the world ascended
Thou art revealed in victory.
King all glorious
Lord of Host almighty !

Crown Him with many crowns
The Lamb upon His throne;
Hark hiw the heav'nly anthem drowns
All music but its own.
Awake, my soul, and sing
Of Him, who died for thee,
And hail Him as thy matchlees King
Through all eternity. Amen.

SAMENZANG:

11.

Verheugt u, de Heer is Koning,
aanbidt uw Heer en Koning!
Gij stervelingen dankt en zingt
en triomfeert voor eeuwig.
De Heer is Koning!
De Heer is Koning !

Koning der heerlijkheid
boven heel de aard' verheven,
Gij zijt geopenbaard in victorie.
Koning der heerlijkheid!
Heer der heirscharen !

Kroont met vele kronen
het Lam gezeten op Zijn troon.
Hoort hoe hemelse lofgezangen
alle andere muziek overstemmen.
Waak op, mijn ziel, en zing
van Hem, die stierf voor u
en prijs Hem als uw grote Koning
tot in alle eeuwigheid,

Amen.

Psalm 105 : 1, 2 en 3.

Looft, looft verheugd den Heer der heren,
aanbidt zijn naam en wilt Hem eren!
Doet zijne gl ori eri jke dcên
alom de volkeren verstaan,
en spreekt met aandacht en ontzag
van zijne wond'ren dag aan dag.

Juicht elk om strijd met blijde galmen,
zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen I

Beroemt u in zi jn heiligen naam;
dat die Hem zoeken, nu te zaam
hun hart verenen tot zijn eer,
en zich verblijden in den Heer!



12.

7.

Vraagt naar den Heer en zllne sterkte,
naam Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks zijn aangezicht,
gedenkt aan 'f geen Hij heeft verricht,
aan zijn doorl uchte wonderdaên,
en wilt zijn straffen gadeslaan.

KOOR - CRESCENDO:

a. PSALM 116
b. VAN U ZIJN ALLE

DINGEN
c, KOM TOT HET FEEST
d. OP TEN STRIJDE
e. IK WIL ZINGEN VAN

MIJN HEILAND

Klaas Mulder

M. Kramer
Jan Zwanepol
M. Kramer

M. Kramer

f.
met solo
HOE DE STORM ZIJN

KRACHTEN SPANT M. Kramer
HEBT GI EEN ANKER

STERK M. Kramer
g.

8. ORGEL EN SOPRAAN

9. KOOR - CRESCENDO:

Psalm 150 M. Kramer

10. SAMENZANG:

PSALM 146 : 1, 3 en 8. (vers 8 andere melodie)

Prijs den Heer met blijde galmen;
gij, mi jn ziel, hebt ri jke stof.
Ik Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
Ik Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

13.

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in It hachlijkst lot
vestigt op den Heer, zijn God.

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

11. SLUITING door de Weleerw. Heer Ds. W.Chr. Hovius.

12. GEZAMENLIJKE KOREN:

ODE H. de Wolf.

***************************

Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden t.b.v. het
orgel restauratiefonds.

Aan de uitgang worden door leden van het Urker Visserskoor
"Crescendo" grammofoonplaten verkocht, waarvan de baten bestemd
zijn voor het fonds: Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen
vissers.

Wij verzoeken u vriendelijk het programma mee naar huis te nemen.
U bespaart dan onze koster veel werk, waarvoor bi j voorbaat dank.



14.

D.V. 24 DECEMBER a.s.

( .**********************************************

met medewerking van:

Het Hervormd Zangkoor JUSI LATE

o.l.v. Fulps V. Valstar

Jan van Rossem, orgel.

VEEL SAMENZANG

2 ) G )
; Q

van al haar vleeswaren

nog specialité' smaakt

Stroomberg' s Exportslachterij
EN VLEESWARENFABRIEK

EDE- TEL.08380-19004 (7 LIJNEN)

NOTEER DIT NU ALVAST IN UW AGENDA! ! !



IN DE NIEUWE HERVORMDE KERK TE EDE, Verl. Maanderweg I
OPZATERDAG 16 november 1974

Geweldig. concert Juhilate>

EDE - Ruim 1200 belangstellen.,
den hebben zaterdagavond in de
Nieuwe Hervormde Kerk te Ede
kunnen guteten van een uitstekend
concert van het jubilerende Jublla
tie en het Urker visserskoor Cre
scendo. De drukte was zo overwel
digend dat lang niet iedereen kon
'lUien. Uiteraard sprong de samen
zang' van beide koren er duidelijk
uit. De kerk stortte bijna in bij het
geweldig enthousiast door iedereen
meegezongen lied De Ode van H. de
Wolf. Hiermee werd het concert op
treffende wijze besloten.

Er waren echter nog meer hoog
tepunten. Zo werd "Ziet in blinde
razernij" van Jan van Rossemgoed
vertolkt,evenals "Jerushalaim"van
Jan van Rossem,dat in het Neder
lands was vertaald door de Edese
muziekleraren H, van 't Veld en
AG. Michon.Ppt Ikd dat Jubilatie
het best ten gehore bracht was
ongetwijfeld ..-J"::; all glorious"
vanG.M.vau.
Na jubiJate trad Crescendo op.

Een goedbegin (psalm 116) was in
dit geval ook het halve werk. De

" Edesohe Courant'I 18 nov. '14============================--=

beste liederen waren bij dit koor
natuurlijk de zeemansstukken"Hoe
de storm zijn krachten spant" en
"Hebt g'een anker sterk" beide van
M. Kramer. Het koor was bij deze
liederen duidelijk emotioneel be
trokken. Psalm 150 werd ook op
uitstekende wijze vertolkt. Het
Edes zangkoorstond onder leiding
van Fulps V. Valstar en het Urker
visserskooronder leidingvan Mein
dert Kramer,

Komend weekeinde treden de
twee koren weer op, maar dan in
Urk. De driehonderdkoorledenzul
len dan tevens bij goed weer een
rondvaart over het IJsselmeerma
ken. Door de uitstekendekwaliteit
var. het concert van zaterdagavond
hebben vele bezoekersbesloten de
tocht naarUrkmeete maken.

orgel,sopraanLammyde Bruin-van
Veenen trompettist Bernhard 'I'im
mer. De openingen sluitingwerden
verricht door ds. W.Chr.Hovius.

MedewerkingverleendenJan Bo
netaas en Jan van Rossemop het

WISSELINGSCONCERT TE EDE
rl\~terdag 16 november 1974" tr~d. het

Chr. Urker Visserskoor "Cre~do , dirigent
Meindert Kramer, op in de Nieuwe kerk all;n
de Haanderweg te Eäe. Zulks ter gelegenheld
van het 15-jarig jubileum van het Herv. kerk
koor Jubilate" hetwelk onder leiding staat
van i;,liP van Valstar. De belangstelling voor
dit optreden van beide koren was zo overwel
digend groot, dat voor velen geen plaats meer
was, en teleurgesteld' huiswaarts moesten ke
ren, gezien zelfs de paden en portalen van
deze kerk overbezet waren.
Voor de koren was in deze kerk een stellage

gebouwd, waar beide koren trapsgewijs (tot
aan rïe pijpen van het orgel) stonden opge
steld.
Ds. Hovius (Herv. pred.) en erelid van "Ju

bilate verrichtte resp. de opening en de slui
ting en sprak een kort openingswoord en slo~
woord. Met beide koren zong Lammy de Bruin
Met het Herv. Kerkkoor zong zij de solo o.a.
in het bekende "Ring All Glorius". Gezamen
lijk zongen beide koren psalm 100 en Ode..
Het o'eheel heeft op de vele aanwezigen

diepe i;druk achtergelaten, wat bleek uit de
vele reacties na afloop bij äe grammofoonpla
ten verkoop van "Crescendo" t.b.V. nagelaten
betrekkingen van in zee omgekomen vissers,
terwijl ve'en welke dit concert bijwoondenoo~
a.s. zaterdag in onze eigen plaats (waar dit

ert in de Bethelkerk wordt herhaald) het
euw hopen bij te wonen.
p vorstelijke wijze werd ""Crescend'o"te

Ede onthaald en de organisatie aldaar was
(mede gezien het grote aantal zangers) su
bliem, en dan ook tot in alle perfectie gere
geld. Aan deze avond werkten verder mee als
organisten Jan van Rossum en Jan Bonefaas,
en als trompetist Bert Timmer. /







PROGRAMMA TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG

KERKCONCERT 23november 1974
in de Geref. BETHELKERK te Urk

Aanvang: HALF ACHT Kerk open ZEVEN UUR

MEDEWERKENDEN :

Hervormd Zangkoor "JUBILATE" o.l.v. Fulps v.Valstar

Chr.Urker Visserskoor "CRESCENDO" o.l.v. Meindert Kramer

Orgel Jan Bonefaas - Jan van Rossem

Sopraan: Lammy de Bruin-van Veen

Trompet: Bernard Timmer

Leiding: Ds. H.Veenstra, Urk

Toegangsprijs:

f. 2,50 - voor kinderen beneden 14 jaar f. 1,25.

Kinderen zonder geleide geen toegang.

l\-lASSAAL CONCERT IN BETHELKERK.
Dat was het zeker zaterdagavond in de "ka

thadraal" toen het openingslied van het kerk
concert werd gezongen door niet minder dan
300 zangers en zangeressen, Op uitnodiging
van Crescendo kwam het Herv. Kerkkoor
"JUBILATE" naar Urk om gezamenlijk een
kerkconcert te geven,
De zaterdag er voor was men in de Nieuwe

kerk van Ede die uitpuilde van de belangstel
ling. In onze rubrieken zijn vaak de recensies
doorgegeven, ook van hen die hier bevoegd
voor waren van de zang zoals die - ook nu
weer klonk voor de vele belangstellenden van
buiten Urk en ook uit ons dorp,
Nu niet over de kwaliteiten van de zang.

Wel eens iets over de organisatie. Iemand
die hier wel eens mee te maken heeft gehad,
moet het opvallen als men zo'n avond mee-
maakt, dat ook hier veel organisatie bij te pas
kwam. Niet alleen om de vele scholletjes te
bakken, dat belangeloos gebeurde of om de
broodjes te snijden en te serveren, dat ook
weer door vrijwilliger ter hand genomenwerd,
maar ook de gang van zaken in de kerk. Hier
voor alle lof!
Het was een hoogstaande avond in ons dorp,
die beslotenwerd met een massaal "Here God,
wij loven U",



PSALM 105 vers 1. 2 en 3

Looft. looft verheugd den Heer der heren.
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren.
Doet Zijne glorierijke daän
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag
van Zijne wond'ren dag aan dag.
Juicht. elk om strijd, met blijde galmen.
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen.
Beroemt u in Zijn heil'ge naam.
Dat die Hem zoeken, nu te zaärn
Hun hart verenen tot Zijn eer
En zich verblijden in den Heer.
Vraagt naar den Heer en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht.
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaän
En wilt Zijn straffen gadeslaan

PSALM 146 vers 1 en 3
Prijst den Heer met blijde galmen.
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof:
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof.
'k Zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft.
Hij, die door de nood gedreven
Zich tot Hem om troost begeeft.
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot
Vestigt op den Heer, zijn God.



PROGRAMMA 10. SAMENZANG
De teksten voor de samenzang zijn onder het programma
vermeld. 11. SLUITING

12. GEZAMENLIJKE KOREN1. GEZAMENLIJKE KOREN met SAMENZANG

De oude Honderdste Psalm - Vaugn Williams

Psalm 146 vers 1 en 3

"ODE" H.de Wolf

2. OPENING
Wilt U het programma mee naar huis nemen? U bespaart
onze koster veel werk. Bij voorbaat dank

TEKSTEN SAMENZANG
3. CRESCENDO

1. Psalm 116 K.J.Mulder

2. Van U zijn alle dingen M.W.Kramer

3. Kom tot het feest J.Zwanepol

4. Op ten strijde M.W.Kramer

5. Ik wil zingen van mijn Heiland (solo) M.W.Kramer

6. Hoe de storm zijn krachten spant M.W.Kramer

7. Hebt g' een anker sterk (solo) M.W.Kramer

4. ORGEL en SOPRAAN

KOORen GEMEENTE

KOORen GEMEENTE

5. CRESCENDO: Psalm 150 M.W.Kramer KOOR

6. SAMENZANG Psalm 105 vers I, 2 en 3

7. JUBILATE KOOR

D.Bortnianski/Michon

Chr.Palmer

I. Jubilate

2. Hymne

3. Ziet 1n blinde razernij

4. Heer ik kom met al mijn noden

J.v.Rossem KOORen GEMEENTE

A.Pronk

A.Pronk5. Eens zal op de grote morgen

6. Jerushalaim J.v.Rossem/H.v. 't Veld-A.G.Michon KOOR

8. ORGEL en TROMPET

9. JUBILATE King all Glorious G.M.Vail

en sopraan

PSALM 100

Juich, aarde, juich alom den Heer,
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De Heer is God, erkent dat Hij
ons heeft gemaakt en geenszins wij -
tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot Zijnen dienst bereid.

Gaat tot Zijn poorten in met lof;
met lofzang in Zijn, heilig bof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem!

Want goedertieren is de Heer,
Zijn goedheid eindigt nimmer meer;
Zijn trouwen waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Aan God den Vader, Zoon en Geest,
aan God, voor wie de schepping vreest;
door mensen en door eng'lenmacht ,
wordt eeuwig lof en dank gebracht.

Amen.

Z.O.Z



~~~~~-~~~~~~~~~~
1li.tgege'"(en en o1?geno-

men dooT .enogram ~V.

01?genomen in de
1I"BUl=~e.l-l\.eTkll

te l\.am1?en
zatd• 29 juni ~914

~~~~~!~~~~!~~1~



"CRESCENDO".
Van het Chr. Urker Visserskoor "Crescen

do", dirigent Meindert Kramer werd door de
B.V. "Phonogram" deze week een nieuwe
langspeelplaat uitgebracht, met als titel "Ru
we stormen mogenwoeden",
Deze nieuwe grammofoonplaat is verpakt

in een fraaie gekleurde hoes met daarop de
reddingsbootwelke uitvaart bij stormweer.
Niet minder dan 14 nummers brengt "Cres

cendo" op deze plaat ten gehore, o.a.:
Kant a : Ruwe stormen mogenwoeden; Straf
mij in Uw gramschap niet; Dier'bre Heer en
Heiland; Halleluja; Van U zijn alle dingen;
Geprezenzij des Heilands naam; Wat de toe
komst brengen moge.
Kant b: Mijn toevlucht; Komt tot het feest;
Ik wil zingen van mijn Heiland; Bede; Dankt
nu den Heer; Motet; Ps. 116.
Opnamen vonden plaats op zaterdag 2'9

juni 1974in de Burgwalkerk te Kampen.
Organist: Jan Bonefaas. Sopraan: Lammy

de Bruin.
Voorzeker een mooie plaat om deze (ge

zien de komst van de goede Sint) cadeau te

"Urkerland"

29 Nbv.174



PRO G RAM M A

KERSTFEEST MET HET URKER VISSERSKOOR.

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
dirigent Meindert Kramer is voornemens om
plaatselijk op zaterdag 14 december 1974een
"Kerstwijdings-Zangavond" te organiseren.
(De plaats waar dit wordt gehouden, staat
aangegeven op de te verstrekken program
ma's).
Deze avond zal een speciaal karakter dra

gen, gezien deze bedoeld is voor weduwen en
weduwnaren zo ook voor lichamelijk gehan
dicapten, zowel ouderen als jongeren.
Het is echt de bedoeling van "Crescendo"

al deze mensen, er een avond uit te halen,
vandaar dat deze avond hier speciaal voor
wordt georganiseerd, en dan ook niet toegan
kelijk is voor ander publiek.
"Crescendo", welke in het verleden (zowel

plaatselijk als ver daarbuiten) zich vaak op
dit terrein heeft bezig gehouden (wij denken
hier wat men in het verleden deed t.o.z. van
Nagelaten betrekkingen van in zee omgeko
men vissers) heeft nu deze avond georgani
seerd en verwacht dat velen deze "Kerstzang
avond" zullen bijwonen.Deze avond is inter
kerkelijk d.w.z. dat een ieder hartelijk welkom
is, van welke gezindte dan ook.

,
Zaterdag 14 Decembe~ 1~74-

======~======================================

KERSTWIJDINGS-ZANGAVOND aangeboden door het

CHRoURKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" olvoM.Kramer

plaats:
=======

aanvang:
===~=~==
8 uur-Geref .Kerkcentrum,

DE POORT,
Lange Dam Urk.

Medewerkenden:

ChroUrker Visserskoor CRESCENDO

Soliste

Organist

Declamator

f1editatie

Lammy de Bruin

Albert Met~

Joop de Vries

DsoKoKramer

.. ~ • t

.. p. '.'- --

"Crescendo" zal Kerstliederen ten gehore
brengen met haar soliste Lammy de Bruin op
het orgel begeleid door Albert Metz. Ve;der
is er samenzang en wordt in het teken van
het naderend Kerstfeest gedeclameerd, terwijl
Ds. K. Kramer een meditatie .hoopt uit te
spreken.
Tijdens de pauze wordt ouderwets chocola

demelk geschonken en krijgt iedere bezoeker
een Kerstpakketje aangeboden.
U kunt vanaf zaterdagmorgen 7 december

t.e.m. 12 december gratis plaatsbewijzen en
programma's afhalen (af laten halen) voor
deze avond bij Drogist Jan Mars of de Amro
Bank. Mocht u gehaald of gebracht wensen
te worden (omdat u slecht ter been bent) dan
kunt._ti dit op deze adressen tevens opgeven.
WlJ hopen, nu speciaal voor deze mensen

een dergelijke avond georganiseerd wordt
hier 'ook druk gebruik van gemaakt zal wor~
den. Een bezoek aan deze avond zal alleszins
de moeite waard zijn.

"Urkerland" dec. '14=================_=

J.

BEDANKT "CRESCENDO".
Zaterdagavond zorgde het Chr. Urker Vis

serskoor "Crescendo" voor een verrassing in
"De Poort".
Het plan was opgekomenbij het bestuur om

eens wat te doen voor de alleenstaanden in
ons dorp. Vaker was dit ook al besproken,
maar het grote bezwaar was dat er geen
gebouw beschikbaar was. In kerken kan dit
niet altijd gerealiseerd worden. Nu de Poort
vrijdag was geopend wilde men dit nog voor
de kerstdagen in orde maken.
Uitnodigingen werden verzonden en er werd

goed gehoor aan gegeven, want ongeveer 200
aanwezigen waren er toen voorzitter Toon
Bakker deze namens Crescendo verwelkomde
in de feestelijke zaal.
Uit de kerkzaal waren de stoelen verwis

seld voor tafels waardoor het alles echt hui
selijk leek. Deze grote zaal van de Poort"
leent zich goed om in gezellige sf~er iets te
doen.
Orescendoonder directie vanMeindert Kra

mer met Albert Metz aan het orgel, zong
kerstliederen. Ook was er Lammy de Bruin,
de sympatieke zangeres, die ook nu belange
loos gekomen was om haar medewerking te
geven. Te ere van haar verjaardag die zlJ
vrijdag vierde ontving zij van het koor 'bloe
men en van de aanwezigen een echt welge
meend applaus.
Ds. Kramer verzorgde de meditatie, Joop

de Vries de declamatie, terwijl de dames van
de koorleden voor de vulling van de pauze
zorgden. Na afloop ontvingen allen nog een
kerstkrans. Door de leden van Crescendo
werden de bezoekers toen weer naar hun
woningen gebracht. Men was zeer dankbaar
vD?ralles wat zij aangeboden kregen, o.a. 'ir-
_~:ge onderstaand gedicht dat wij ontving/
Heb dank, Crescendovoor die avond,
die fijne avond in "de Poort".
De lof, de dankbaarheid voor alles.
Uit aller mond werd het gehoord.

Als je alleen en eenzaam neerzit,
(de winteravond duurt zo lang)
en dan opeens zo'n fijne avond.
Ontroerend mooi klonk uw gezang.

Wij hebben allen echt genoten,
zo in-gezellig in "de Poort".
Wij voelden ons te saam verbonden,
geen dissonant werd er gehoord.

Heb dank, Orescendo, ja ook dank aan allen,
die hieraan hebben meegedaan
en liefdevol hun krachten gaven,
het heeft ons hart zo goed gedaan.

De alleenstaanden.



1.. CRESCENDO:

g_. OPENING:
Schriftlezing
Gebed
Samenzang

.2.. CRESCENDO:

4. SOLOZANG:
Lammy de Bruin

2- Samenzan5!

6. DECLAMATIE:

1· CRESCENDO:

• • • • 0 • 0 0 •

8. SAHENZANG:

Komt allen te samen

Psalm 98 vers 2

Nu zijt wellecome
. Bethlehem
-'Stille nacht ( solo )
- Gloria in Excelsis Deo

De herdertjes lagem bijnachte

"De Poort" door Joop,de Vries

Nu daagt het in het Oosten
O,heil'ge nacht

~ Klokkenklank in Kerstmistijd
( solo )

Kerstlied

P A U ZE:.================ . . . . o 0.,.

Daar ruist langs de wolken

2. MEDITATIE: DsoK.Kramer

1Q.. SOLOZANG:
Lammy de Bruin

bew.H.Kramer

M.Kramer
Jovd.Waart
M.Kramer
idem

M.Kramer
KJ.Hulder

MoKramer
idem

• 0 • • o •

11. CRESCENDO: - Christus' komst J.vd.Waarl
O,Kindeke klein M.Kramer
Ik wil ~ingen van mijnHeiland

~ ( solo) idem
Psalm 150 idem

E. SLUITING:

12. SAMENZANG: ERE ZIJ GOD.

punt 2

punt 5

punt 8

TEKSTEN SAMENZANG PROGRAMMA:
===========================
Psalm 98 vers 2
Hij heeft gedacht aan Zijn genade
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt
Dit slaan als aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn hedL ons schenkt ,
Dit heil heeft God ons doen verkonden
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid
Zo vlekkeloos en ongeschonden
Voor ft heidendom ten toon gesteld•

DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE

De herdartjes lagen bij nachte,
Ze lagen bij nacht in het veld.
Ze hielden vol trouwe de wachtej
Ze hadden de schaapjes geteld:
Daar horen zij d'engelen zingen,
Hun liederen vloeiend en klaar;
De herders naar Bethlehem gingen:
't Liep tegen het nieuwe jaar.

"Och kindje,och kindje,dat heden
In 't ned'rige stalletje kwaamt.
Ach,laat ons Uw paden betreden,
Want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen,
De machtigste vijand te slaan:
De kracht Uwer liefde van binen
Kan wereld noch hel weerstaan."

DAAR RUIST LANGS DE \>/OLKEN
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt d~ wonden en heelt alle smart
Kent gij,kent gij die Naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland,mijnlust en mijnlied

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d'Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
o mochten wij allen voor Jezus eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan!
Jezus,Jezus,Uw naam zij d'eer,
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer 1



KERSTCONCER T
op zaterdag 21 december 1974in de Nieuwe Kerk

te Delft

aanvang 7.30 uur

door

Cbr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
o.l.v, Meindert Kramer

m.m.v. SANDER VAN MARlON, JAN J.v. d. BERG

SOPRAAN MEVR. LAMMY DE BRUIN-VAN VEEN

TROMPETIST BERNHARD TIMMER



HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"

OVERZICHT VAN DE GRAMMOFOONPLATEN VAN HET KOOR

Ruwe stormen mogen woeden; Neem mijn leven, laat het Heer;
Straf mij in uw gramschap niet; Het ruw'houten kruis; Ik zie 1) God baande door de
Dierb're Heer en Heiland; Leeft een poort wijd open staan (There baren; De Heem'len vel
in blijdschap; Van U zijn alle is a gate that stands ajar); Hij die (Die Himmel erzählen d
dingen; Geprezen zij des rustig en stil; 'k zal van de Gottes); Breng mij 'dak
Heilands naam; Wat de toekomst jeugd der milde goedheid tijding; Wilt gij van 70n!
brengen moge; Mijn toevlucht; zingen; Naar de Hemel smacht schuld zijn verlost?; Be
Komt tot het feest; Ik wil mijn harte; Rust mijn ziel, Uw gerust uw wegen; 2) Te
zingen van mijn Heiland; Bede; God is koning; De Meester is Jezus zich tot u; Geef c
Dankt nu de Heer; Motet; wachtend op U; Neem de Heiland 't roer in hande
Psalm 116. wereld, qeef mij Jesus' ; Wees Kom geef uw hart aan

stil tot God'; Er komen De tien gl>boden des H
stromen van zegen (There shall bid U aan (Ieh bete an
be showers of blessing)'; Kom Macht der Liebe; De dl
tot Uw Heiland (Komm zu dem vlakte der woestl'nen. '
Heiland noch heut')'; HET tot U, 0 Heer
CHR URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO" O.L.v.
MEINDERT KRAMER MET
TEUN SCHENK (tenor)' EN Hoe de stormen zijn kr
JAN BONEFAAS (orgel): Ziet, spant; x Hoog omhoog
in de blinde razernij; 't Hijgend naar boven; xx Zijn gn
hert, der jacht ontkomen; zijn onwrik'bre vastigh
Waarheen pelgrims, waarheen 0 land, waar mijn Heil<
gaat gij; 0 kind van God, wacht hemelse pracht; xxx Hl
met geduld'; Welzalig hij, die in anker sterk (Will your
de boozen raad niet wandelt; hold?); Schepper en K
Vol verwachting blijf ik uitzien'; klinkt mijn zang; x Een
Gij 's Heeren knechten, looft de toevlucht in gevaren; )
Heer; Zie ons wachten aan de anker des geloofs; xx
stromen'; Mijn hart, 0 Hemel- geef rn' aan U volkom!
majesteit; Grijp toch de kansen'; heb de vaste grond ge
Lof zij den Heer, den almachtigen Mijn herder is de Here
Koning; Nader mijn God, tot U lord's my shepherd); )
(Nearcr my God to Thee) Zouden wij ook eenmé
(premie-cassette inhoudende komen; x 0 Eens zal 0
twee langspeelplaten) morgen

Ruwe stormen mogen woeden.

Vaste rots van mijn behoud.

U alleen U loven wij (Uit bundel
Ned. Herv. Kerk); Wat God doet
is welgedaan (Idem); Vaste rots
van mijn behoud (Idem);
Meester, hoe kunt Gij zo slapen
(Uit bundel Joh. de Heer)'; 0
eeuw'ge Vader, sterk in macht
(Uit bundel Ned. Herv. Kerk);
Als ik hem maar kenne (Idem);
Zend Heer, Uw licht en
waarheid neder (Idem); Ik wil U
minnen, mijne sterkte (Idem);
Jezus ,die mijn ziel bemint (Uit
bundel Joh. de Heer)"; Werk
want da nacht zal komen (Work
for de night is coming); (Uit
bundel Joh. d eHeer); (Uit
Gezangen Slons): Boven de
starren en 's Hemels boog
(Idem); Mannenbroeders, ziet
het teken Idem)

Ik zie een poort wijd open
staan.

Neem mijn leven, laat het Heer;
Het ruw'houten kruis; Ik zie
een poort wijd open staan; Hij
die rustig en stil; 'k Zal van de
deugd der milde goedheid
zingen; Naar de Hemel smacht
mijn hart; Rust mijn ziel, Uw
God is koning; De Meester is
wachtend op U; Neem de
wereld, geef mij Jezus; Wees stil
tot God; Er komen stromen van
zegen; Kom tot uw Heiland

Er komen stromen van zegen. God baande door de v«
baren.

Het anker des geioois

Q_ A- van BUYTEN
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o 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!

Programma Daar is uit 's werelds duistere wolken
Een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel alle volken,
en gij, mijn ziele bidt het aan
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonden zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood

1. Koor Komt allen tezamen bew. dirigent

Schriftlezing, gebed en zingen Ps. 132 vers 7, 11 en 122. Opening

3. Koor Nu syt wellecome
Bethlehem
Stille nacht
Psalm 116
Gloria in Excelsis Deo

bew. dirigent
bew. Jan v. d. Waart
bew. dirigent
bew. Klaas J. Mulder
bew. dirigent

4. Samenzang Daar is uit 's werelds duist're Wolken

5. Orgel en
sopraan

6. Koor Nu daagt het in het Oosten
0, Heil'ge Nacht
Klokkenklank in Kerstmistijd (met sopraan)
Kerstlied

bew. dirigent
bew. Klaas J. Mulder
F. Pijlman
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 oog des Vaders treên.

Lofzang van Zacharias: 1 en 5

Dus wordt des Heeren volk geleid,
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 barmhartigheên,
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 kimme staan.

Lof zij de God van Israël,
De Heer, Die aan zijn erfvolk dacht,
En door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgericht,
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, aan 's aardrijks

ochtendstond
Door der profeten wijze mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

7. Orgelsoio door Jan J. v.d.Berg
Op U mijn Heiland blijf ik hopen
In Bethlehems stal lag Christus de Heer'
Nu syt wellecome
Komt verwondert u hier mensen,
(canon en finale met
"Komt allen tezamen" als tegenstem) bew. Jan J.v. d. Berg

8. Samenzang Lofzang van Zacharias

9. Orgel
met trompet

10. Koor Christus komst
0, kindeke klein
Ik wil zingen van mijn Heiland
Ere zij God

bew. Jan v. d. Waart
bew. dirigent
bew. dirigent
Martin Koekelkoren

11. Sluiting Lofzang van Simeon
en samenzang

12. Koor Psalm 150

God had hun tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn gena ons redden zou
Van onzer haat'ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Van ouds de vaad'ren toegezeid;
En dat Hij wil gedenken
Aan 't heilverbond, aan die gestaafde eed,
Die Hij weleer aan Abram deed,
Aan zijn verbond, dat van geen wank'len weet.

Psalm 132: 7, 11 en 12 Lofzang van Simeon: 1 en 2

Tot staving van de waarheid deed
De Heer, die van geen wank'len weet
Aan David ene dure eed:
"Ik zal", dus sprak Hij: "Uwe Zoon
Eens zetten op uw glorietroon"

Daar zal ik David, door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
'k Heb mijn gezalfde knecht een licht,
Een held're lampe toegericht.

Zo laat Gij, Heer, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft, op zijn bede.

Wat vijand tegen Hem zich kant;
Mijn hand, mijn onweerstaanb're hand
Zal hem bekleên met schaamt' en schand.
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op 't hoofd van Davids grote Zoon.

Een licht zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon
Straalt volk bij volk in d'ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.

Voor elk, die in het duister dwaalt
Verstrek deez zon een helder licht,
Dat hem in schàuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.



Voor de tweede keer naar de " NIEUWE = KERK te DELFT====================================================
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; De di;(gent van het Urker mannenkoor op een klapstoeltje·

11 Delftse= Courant 11 23 dee.'74

DELFT _ Maar liefst zestienhonderd bezoekers, niet alleen uit
Delft maar ook uit de verre omtrek, waren zaterdagavond in de
Nieuwe Kerk aanwezig bij het Kerstconcert van het Chr. Urker
Visserskoor Crescendo, .een van de drie mannenkoren die Urk
bezit. De twaalfhonderd vaste plaatsen in het middenschip en
de noordelijke vleugel waren alom zeven uur volledig bezet.
Een aanvulling van vierhonderd stoelen, zowel in de zuiderbeuk
als in de buurt van het praalgraf, was nodig om iedereen een
zitplaats te verschaffen.
Een stampvolle kerk dus die een
indrukwekkende aanblik bood.
Het duurde tot kwart voor acht
voordat ds. Kooten de avond
opende met schriftlezing, gebed
en samenzang. Een deputatie
uit het koor legde een krans
van toepasselijk gekozen oranje
lelies bij het graf van Willem
van Oranje, waarna door alle
aanwezigen staande het Wilhel
mus werd gezongen.

Het honderd man sterke koor be
gon vervolgens aan de afwerk-
ing van een door soli en samen
zang onderbroken programma
van dertien kerstliederen en
twee met Kerstgebeuren ver
band houdende psalmen, alles
bewerkt voor mannenkoor met
orgelbegeleiding. Ontegenzeg
gelijk bezit het koor met zijn
opmerkelijk veel jonge leden
goed en bruikbaar stemmate
riaal. Het klinkt allemaal fris
en krachtig en iedere noot
ademt een geest van gezonde
mannelijke stoerheid.

Opvallend is ook de eerlijke rond
borstige geloofsovertuiging
waarmee gezongen wordt. Deze
Urkers menen wat zij zingen en
staan met hart en ziel achter de
tekst van hun liederen. Be
schouwt men dit Kerstconcert
als een wijdmgsavond zonder
meer, dan is het een gigantisch
succes geweest, omdat de reli
gieuze bezieling van de zangers

uitstraalde naar het publiek,
dat merkbaar gesticht was.

Beschouwt men dit concert daar
entegen als een louter muzikale
gebeurtenis, dan was er niet
veel om over naar huis te
schrijven. Zo waren meerdere
van de op zichzelf prachtige
kerstliederen door de bewer
kers opgesmukt met allerlei
goedkope tierlantijnen, die het
karakter van het lied bedierven
en er soms suikerzoete kitch
van maakten. Speciaal de over
dadige orgenbegeleidingen le
den aan smakeloos effectbejag.
Een euvel dat natuurlijk niet
geweten mag worden aan orga
nist Sander van Marion, die
alleen maar speelde wat de be
werker had voorgeschreven.

Jammer dat het door Meindert
Kramer geleide koor zich geen
enkele keer waagde aan het
betere werk en genoegen nam
met zo'n wel èrg simpel, wel èrg
pretentieloos repertoire. Jan J.
van den Berg speelde een orgel
fantasie rondom de thema's
van vijf geliefde Kerstliederen.
Sopraanzangeres Lammy de
Bruin-van Veen vulde moeite
loos de enorme kerkruimte met
haar vèr dragende stem, die
een glashelder timbre heeft.
Bernhard Timmer was een
vaardig trompettist met een
reus van een toon.

EVERTLUTZ



I·~~I
Visserskoor
Dezeweek kregen wij uw verslag
onder ogen over de kerstzang
dienst, verzorgd door het Urker
Visserskoor. Uw journalist
Evert Lutz sprak in dit verslag
over "toepasselijk gekozen le-

, lies", welke bij het praalgraf
werden gelegd door een afvaar
digingvan dit koor.

Deze bijzonder mooie krans was
niet opgemaakt met "lelies"
maar met oranje anthuriums.
Dit was zelfs op de krantenfoto
goed te zien. Als de heer Lutz
meent in dit verslag te mogen
spreken over het bederven van
liederen doormiddel van goed
kope kitsch vanwege de orgel
begeleiding, mogen wij dan op
merken dat dit verslag de kran
slegging bederft, door de ver
keerde omschrijving van de
bloemen.Want alleen een juiste
beschrijving van de krans
t rengt de verbondenheid aan
het vorstenhuis van deze Urker
\ 'issers tot uiting.

Indrukwekkend was de oranje
kleur van de anthuriums en de
rood-wit-blauwe linten. Wij als
boeren voelen ons sterk met
deze vissers verbonden. Hun en
ons leven is sterk met de na
tuur verweven. Vandaar dat er
veel plattelanders waren.

Opmerkelijk is dat deze avonden
altijd volle kerken trekken. Er
zijn blijkbaar nog veel mensen
die aan deze vorm van muziek
behoefte hebben. Uw journalis
ten kunnen bij deze avonden
niet spreken over "matige pu
blieke belangstelling". "Er was
meer belangstelling verwacht"

Een lied met volle overtuiging
gezongen, in goed verstaanbaar
Nederlands, spreekt u meer aan
dan liederen waar de organist
een modem (vals) akkoord aan
slaat, dat het hele lied vast
houdt en waar het koor zijn
1sd bij zingt, zoals op de kert
avond op de televisie. Wij ho
pen dat Delft ons in de toe
komst nog meer van deze avon
den zal bieden endat er dan een
verslaggever komt die alleen
kritiek levert als zijn eigen
werk alle kritiek kan door
staan.

Delft, M.van der Kooij

I
Leden van het Urker Visserskoor Cresce-;''d;;
hebben zaterdagavond in de Nieuwe Kerk te
De_/ftee~ krans gelegd op het praalgraf van
pnns Willem van Oranje. De kranslegging
ging vooraf aan een zeer geslaagd optreden
van het visserskoor in deze kerk.

TRADOP TE DELFT.
r In dê''grote "Nieuwe Kerk" te Delft mocht
het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", diri
gent MeinderrKramer j.l. zaterdag 21 dec.
'74 een Kerstconcert verzorgen onder over
weldigende belangstelling.
Alvorens het concert een aanvang nam

verzocht Ds. v. Kooten (Herv. pred.) enkele
ogenblikken stilte om "Crescendo" de gelegen
heid te geven een bloemenkrans te leggen
bij het praalgraf van Prins Willem van Oran
je, wat ook tevens de ingang is van de graf
kelders alwaar de overige leden van de Ko
ninklijke familie begraven liggen.
Bij het leggen van deze krans (hetwelk ge

paard ging onder het nodige flitsen van de
vele pers in deze kerk aanwezig), werd zon
der nadere aankondiging door de duizenden
aanwezigeDI, spontaan staande het ..Wilhel
mus" gezongen, hetwelk aangrijpend was.

" Tubantia" Enchede

23 dec. '74

Hierna opende ds. v. Kooten officieel deze
avond met gebed en het lezen van het Kerst
evangelie.
Een keur van Kerstmuziek mocht Crescen

do" hier ten gehore brengen met ha'~r soliste
Lammy de Bruin.
Orgelsolo's werden gegeven door Jan v. d.

Berg en Sander van Harsen, welke ook het
koor op het orgel begeleiden.
Ook Bert Timmer als trompetist begeleidde

op correcte wijze deze avond, terwijl hij ook
verschillende kerstliederen met de aanwezigen
begeleidde.
"Crescendo" mocht in groot koorverband te

Delft zaterdagavond een indrukwekkende
avond beleven, ~n ~ocht tevens een lange rij
v~ concertgn dit Jaar op waardige wijze af-
uiten. _/ :7

HET URKERLAND



PRO G RAM M A

- - - - ~ ~ ~ -
voor de feestelijke jaarvergadering

van ~et Chr.Urker Visserkoor

IfC R E S C END 0"

op maandag 10 februari 1975

in gebouw "Irene"

aanvang HALF ACHT (zaal open 7 uur)

DIT PROGRAMMA 1S VOOR U PERSOONLIJK

"EN 1 INTRooucr.

Toos de dienstbode en

Silvia doohter v/d Hospita

==-===

FeestelijkeJaarvergaderi~ op

ma.lC febr.' 1975
Met medewerking van een gezelschap

v/h Herv.Kerkkoor uit EDE

+ + +

"Commissaris Manus verteld"



PRO G RAM M A- - - - - - - - - -~ - - - - - - - - -
voor de feestelijke jaarvergadering

van het Chr.Urker Visserkoor

tIC R E S C END 0"

op maandag 10 februari 1975

in gebouw "Irene"

aanvang HALF ACHT (zaal open 7 uur)

DIT PROGRAMMA 1S VOOR U PERSOONLIJK
,

EN 1 INTRooUCf'".

Bij binnenkomst, zal U koffie met gebak

~orden aangeboden.

1. OPENING door de voorzitter

2. JAAROVERZICHT secretaris

3. JAAROVERZICHT penningmeester

4. VERSLAG kaskontrole-commissie

PAUZE.

met verkiezing nieuwe bestuursleden

en verloting.

5. KOMISCHE KLUCHT:

"Commi$aris Manus verteld"

1e bedrijf

P A U Z E

2 e b e d r i j f

P A U Z E

3e bedrijf

P A U Z E

6. VRIJE WOORD

7. SLUITING.

Medewerkenden komische klucht op te voeren

door:

HERVORMD KERKKOOR "JUBILATE" 'EOE.

Manus Pierhagen :commissaris:

dhr.Coppens

Hein Pierhagen :vader van Manus:

dhr.Folkeringa

Trijn Pierhagen :moeder van Manus:

Mevr.Robbers

Silvia :dochter vd.hospita:

Mevr.Oosterink

:dienstbode:

Mevr.ooddema

Pistolen Pietje :berucht inbreker:

Toos

dhr.Harn

Regllseur : dhr.Robbers (voorz.Jubilate)

Verlichting en geluid: dhr.Jacobsen.



KOMISCHE KLUCHT

Vader,Moeder enz zoon

Pierhagen (Hein,TrijnenManis)

Pistolen Pietje en Toos de

dienstbode.
= = =

Hein en Trijnaan de ochtend

gymnastiek.

De lachsalvo's kwamen niet
=============---==========
van de luoht
============= •

Vader Hein en Pistolen Pietje

nt'Is kremineel n

Medewerkenden komische klucht op te voeren

door:

HERVORMD KERKKOOR "JUBILATE" 'EDE.

Manus Pierhagen ~commissaris:

dhr.Coppens

Hein Pierhagen :vader van Manus:

dhr.Folkeringa

Trijn Pierhagen ~moeder van Manus:

Mevr.Robbers

Silvia :dochtsr vd.hospita:

Mevr.Oosterink

:dienstbode:

Mevr.Doddema

Pistolen Pietje :berucht inbreker:

Toos

dhr.Harn

Regbseur : dhr. Robbers (voorz.Jubilate)

Verlichting en geluid: dhr.Jacobsen.



I KOMISCHE KLUCHT

Pistolen Pietje verkleed

als Commissaris.



JAARVERGADERING "CRESCENDO"
Maandag 10 februari vierde het Chr. Urker

Visserskoor "crescendo", dirigent Meindert
Kramer haar jaarvergadering in gebouw
"Irene" hetwelk tot de laatste plaats bezet
was.
Na opening en een kort openingswoorddoor

de voorzitter T. Bakker volgden jaaroverzich
ten van secretaris en penningmeester,waarna
de commissie van kascontrole op humoristi
sche wijze verslag uitbracht van haar bevin
dingen.
Na de pauze welke hierop volgde,werd door

enkele leden en bestuursleden van het kerk
koor uit E<le (alwaar gezamelijk mee werd
uitgevoerd in 1974) een blijspel opgevoerd,
hetwelk was getiteld: "Commissaris Manus
vertelt", hetwelk zeer in de smaak vdel bij de
talrijke aanwezigen, te bemerken aan de da
verende lachsalvo's welke niet van de lucht
waren. In de diverse pauzen werd rijkelijk
getracteerd, wat deze avond gezellig en sfeer
vol maakte.
Burgemeester A. P. Buijs, Ds. Groenevelt,

de dirigent de heer Kramer voordenhet woord
aan het slot van de avond.
In een bestuursverkiezingwelke deze avond

plaats vond werden verkozen: J. v. d. Bijl; J.
Schenk en Alb. Koffeman. Aftraden dit keer
J. Mars, J. Hakvoort en T. Bakker.
Dhr. Bakker welke 21 jaar als bestuurslid

fungeerde sprak woordenvan afscheid, en be
einá'igde deze feestelijke avond met dankge
bed.

Naohtel~e avonturen van Hein en T~in=======-===========================~~=

Naohten waarin de spanning en dreigigg

hand over hand toeneemd = = a

" Eind_goed al goed"

Waarna spontaan bloemen werden aangeboden



10. Sluiting.
11. Koor Wilhelmus.
Voor vele Barnevelders zal het
leuk zijn te weten dat de opening
en de sluiting verzorgd wordt door
ds. H. R. Groenevelt, die zoveel
jaren in Barneveld heeft gewoond
en nu ere-voorzitter is van dit
koor. De baten van dit concert
zijn bestemd voor:
a) het plaatselijk Ned. Roode

Kruis
b) bijbelverspreiding in de lan

den achter het ijzeren gor
dijn.

Entree f4,50. Voorverkoop op
donderdag 13 en vrijdag 14 feb.
van 17.00 - 18.00 uur in de
Veluwehal.

Het koor zingt in Urker kle
derdracht.

Urker Visserskoor
Barneveldu-aar

BARNEVELD - Zaterdagavond
15 februari zal het Urker Vis
serskoor "Crescendo" een con
cert ver-zorgen in de Veluwehal
te Barneveld.

Dit koor telt ruim 100 leden
en zingt overwegend psalmen en
geestelijke liederen. Bijna alle
zangers zijn vissers, die de hele
week van huis zijn en rondzwal
ken op de Noordzee en het IJs
selmeer. Vandaar dat men vele
verzoeken heeft afgewezen, zoals
uitnodigingen uit Canada, de Ver.
Staten, Duitsland en Belgie, om
dat men vanwege het uit te oefe
nen beroep hier niet aan kon
voldoen. Daarom is men dan
ook zeer verheugd, dat dit koor
wel naar Barneveld komt.

/\ Vt-.CIC\
/CRESCENDO CONCERTEERDE

Het - Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
diragent Meindert Kramer mocht j.l. zaterdag
15 februari 1975 een concert verzorgen onder
grote belangstelling in de grote Veluwehal te
Barneveld.
Bij aankomst te Barneveld werd men allen

hartelijk verwelkomd door het organiserend
commlté en werd in het restaurant van deze
hal een keurig verzorgde broodtafel het koor
met hun vrouwen aangeboden.
Deze avond welke uitging van de Cultu

rele vereniging van Dorpsbelang, stond onder
leiding van Ds. H. R. Groenevelt (ere voor
zitter van Crescendo). Crescendo was goed
bezet, alhoewel velen van haar leden nog niet
thuis waren, of nog op zee waren. Op een
prachtig mooie vleugel werd het koor bege
leidt dit keer door de heer R. J. Mulder uit
Kampen, welke zich een "meester in de mu
ziek" betoonde, door zijn voortreffelijke bege
Ieidäng, maar wat ook in de diverse soli bij
zonder goed uitkwam. Verder werkten aan
deze zangavond mee: Lammy de Bruin als
sopraan en Bert Timmer als trompettist.
Naast het repertoire van psalmen en gees

telijke liederen, voerde Crescendo ook deze
avond vaderlandse liederen uit en sloot deze
avond af met het zingen van het "Wilhelmus"
waaronder het publiek spontaan gang staan.
Het Visserskoor mocht een mooie avond te'

Barneveld verzorgen voor een keurig en hoog
staand publiek.
Na afloop van dit concert boorî de wethou

der van culturele zaken de dirigent zijn com
plimenten aan voor deze hoogstaande zang!
avond.

Het programma zal er als
volgt uitzien:
1 Koor Psalm 150
2 Opening
3 Koor Psalm 116

De paarlen poort (met
solo)
Ik wil zingen (met trom
pet)

4. Solozang: Lammy de Bruin
5. Koor: Hoe de storm zijn

krachten spant. Heb g'een an
ker sterk. (met solo). Ruwe
stormen.

6. Pianosolo: Kl. J. Mulder.
7. Koor: Op ten strijde. Gepre

zen zij des Heilands (met so
lo) naam kom tot het feest.

8. Trompet solo: B. Timmer.
9. Koor: Hollands kracht ligt op

de waatren. Mijn Nederland.
Neerland en Oranje.

Barneveld
BARNEVELDSE COURANT

Datum:



Anderhalf duizend
genoten ,van

BARNEVELD - Bijna anderhalfdui
zend mensen waren zaterdaga vond in de
Veluwehal bijeen om 001'- en oogge
tuige te zijn van het concert dat al
daar werd gegeven door het Christe
lijk Urker visserskoor "Crescendo".
In zijn welkomstwoord sprakcte heer

J. Koch er zijn spijt over uit dat niet
alle koorleden aanwezig konden zijn
omdat enkelen van hen op het tijd
stip van het vertrek naar Barneveld
nog op zee vertoefden. Maar de stoere
Urkers gaven allen nóg iets meer dan
gewoonlijk en zodoende werden de ont-

mensen
Urker Visserskoor

brekende stemmen gekompenseerd.
Nadat het koor het optreden geopend

had met Psalm 150, waarbij het "Looft
Hem... " helder en goed verstaanbaar
de sporthal vulde, nam ds. H. R. Groe
nevelt het woord voor een inleiding
over de achtergronden van het 110 le
den tellende koor. Daarbij onthulde de
in Barneveld nog bij zeer velen bekende
emeritus predikant dat het met de vis
serij niet goed gaat en dat de koorle
den de door hen gezongen boodschap
zelf hard nodig zullen hebben om de toe
komst met vertrouwen tegemoet te kun-

nen zien. Na schriftlezing - Psalm 98 -
en gebed, vervolgde het Urker Vissers
koor zijn programma, met Psalm 116.

Naast de vaste begeleiding van pia
nist Klaas J. Mulder uit Kampen, kre
gen de sonore mannenstemmen in deze
Psalm steun van trompettist Bert Tim
mer.

Al luisterende naar deze muziek werd
er iets duidelijk van de geest die achter
dit alles school. Het is die van het eer
lijke geloof en de oprechte wil dit uit
te dragen. Beseffende welke offers en
ongemakken aan een uitvoering als deze

Grote belangstelling voor het Urkers Visserskoor.

vooraf moeten zijn gegaan, denken we
aan de spaarzame vrije tijd die de vis
sers is gegund, dan moeten we diep
respect hebben voor deze mensen.

Een koor van 110mannen in de kracht
van hun leven, maar ook jeugdigen. Ik
vraag mij hierbij af of het Barneveldse
publiek niet met enige beschaamdheid
moet konstateren dat wij hier nog niet
eens voldoende mannen bereid vinden
hun stem aan een plaatsèlijk gemengd
koor beschikbaar te stellen.
Als derde onderdeel van het pro

gramma, steeds toegelicht door ds.
Groenevelt op zijn bekende vrolijk
milde manier, zong het koor "De Paar
len Poort" waarbij mevrouw Lammy
de Bruin-van Veen uit Veendam een so
lopartij zong. Zonder opsmuk, glaszui
ver en ontroerend. Dat is wat ik over
haar zang zou willen zeggen.
Ook haar solozang, later in het pro

gramma, waarbij zij ondermeer "Je
rusalem " zong, was van hoge kwali
teit. Hetzelfde moet trouwens gezegd
worden van de pianist, die een bij
zonder belangrijk aandeel in het geheel
had. Zijn improvisatie oogstte veei

bijval. Bijzonder knap was ook wat
Bert Timmer uit zijn trompet tover
de in het eerste deel van het concert
voor trompet van Johann Nepumuk
Hummel. Deze lieflijke muziek was een
intermezzo van niveau.
Het koor dat tot dusver een krach

it.ig geluid had laten horen, zakte bij hel
zingen van de Vaderlandse liederen
tegen het eind.e van het programma:
wat terug. Of nier de betrokkenheid tot
het gezongene wat geringer was? Dat
is niet waarschijnlijk, want het gaat de
Urkers zeer aan het hart dat onze jeugd
de Vaderlandse liederen met meer
kent en in juni van dit jaar gaat het
koor een langspeelplaat met goede oude
Vaderlandse liederen volzingen, in de
hoop dat het "Neerland en Oranje"
ook bij de jeugd weer vertrouwde klan
ken mogen worden.

Na sluiting door ds. Groenvelt, erè
voorzitter en beschermheer van het
koor, waarbij hij open doekjes oogstte
voor dirigent, de heer Meindert Kra
mer, en voor koor en solisten, werd de
avond beëindigd met het zingen van ons
volkslied. /



Onder grote belangstelling werd opgetreden in de " Drentehal " te Bèilen t. b,v========================
het blindeninstituut " Bartimeus "==============================

60 ~J.j\!-\R

BAI~TlîVl EUS JUBILEUM
~~©u~1~~ ~u:J

op 12 april 'S avonds om 20.00 uur

drenthe hal Le beilen
Aan dit konsert werken o.a. mee:
Het Urker visserskoor i1Crescendoii
Het Urker vissersvrouwenkoor l1LausDeo"

beide koren o.l.'v. di.r, M. Kramer.

Het Asser kinderkoor !!:DeNachtegalen1!
o.l.v. dir. J.,Baima,

Solis.ten~ T'Ievr,Lammy de Bruin-v. Veen "
Ruth Pos
Henk v. Putten

..Bert Timmer

eo pr-aan ,
pianiste:

_,organist.,
trómpetti(3t•

ENTREEPRIJS: f 6,00 per persoon"
IN VOORVERKOOP: f 5,00 per persoon.



Lof zij de Heer met de heerlijkste nnom'v~nomen,
christonen looft Hem met Abrnhams kinderen
Hart we0~ gorust,
Hij is uw licht en uw lust;
Alles wnt ademt zegt: Amen.

WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA ZIJN VOORBEHO'


