
7. Samenzang Psalm 56 vers 5 en 6 :

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, 0 God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot.

8. Mannenkoor:
a. Vredeals waterstromen
b. Scheepke onder Jezus hoede
c. De Lichtstad

M.W.Kramer
W.H.Zwart

M.W.Kramer

9. Appèlwoord door de heer H. van de Herik t.b.v. de Stichting
Shaare Zedek.

10. Samenzang Psalm 42vers 1, 3 en 5, tijdens deze samenzang zal er
gecollecteerdworden t.b.v.de Stichting Shaare Zedek.
Vanharte aanbevolen!

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Vande frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja,mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

omijn ziel wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.
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Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij die 's daags Zijn gunst gebiedt;
Ik Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
Ik Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

11. Orgelimprovisatie

12. Mannenkoor:
a. Nader tot U (solo sopraan)
b. Psalm 84 (solo bariton)
c.Het Hemels Vaderland

M.W.Kramer
Trad.

M.W.Kramer

\
j

13. Solo: Orgel en Trompet

14. Mannenkoor:
a. Psalm 25
b. Cantate Psalm 150

M.W.Kramer
G. Jellesma/M.W. Kramer

15. Solo: Bariton



16. Samenzang Vaderlandse liederen:

a. Kent gij het land

Kent gij het land der zee ontrukt.
Door d'arbeid van een voorgeslacht.
Dat nooit verwonnen heeft gebukt,
of 't hief zich op met groter kracht.
Dat land, bekend aan 't verste strand,
is 't ons zo dierbaar Nederland,
Dat land, bekend aan 't verste strand,
is 't ons zo dierbaar Nederland!
O. Nederland, gezegend land.
Klein stipje op de wereldkaart.
Behoed' u steeds des Heeren hand,
en blijft der vaad'ren voorbeeld waard!
Dan rijst voor u het schoonst verschiet,
want God verlaat de Zijnen niet,
Dan rijst voor u het schoonst verschiet,
want God verlaat de Zijnen niet.

b. Joden, zolang in ons harte

Joden, zolang in ons harte
Israëls trouwe blijft bewaard,
En naar Zion, Stad der Smarte,
Nog ons oog begerig staart;
Zo lang zal de hoop niet sterven,
Die ons volk houdt opgericht,
Om het land weer te beërven,
Waar Jeroesjolajimligt.

Joden, Zolang nog de stenen
Staan van d'oude heil'ge muur,
Waar de balling placht te wenen
in 't verbeide Sabbat-uur;
Zolang zal de hoop niet sterven,
die ons volk houdt opgericht,
Om het land weer te beërven,
Waar Jeroesjolajimligt.



Wel wil ik graag een ogenblik stilstaan bij het afscheid
van Femmy. Meer dan 13 jaar heeft ze met ons op mo
gen trekken en dat is toch een behoorlijke tijd; hoogte
punten en dieptepunten mochten we met elkaar meema
ken. In binnen- en buitenland mochten we samen
concerten geven. Ik ben daarom erg blij en dankbaar, dat
we juist in deze prachtige kerk, afscheid van Femmy
konden nemen. Het werd een waardig afscheid. Na een
prachtig uitgevoerde Psalm 150,met Femmy in de hoofd
rol, mochten we even stilstaan bij de tijd dat zij onder ons
was. Na enkele welgemeende woorden, uitgesproken
door uw (zenuwachtige) voorzitter, zongen we Femmy de

3 coupletten van Zegen haar Algoede
toe, hetgeen voor beide partijen best
wel een emotioneel moment was!
Hierna mochten we haar een gouden
hangertje, in de vorm van een kottertje
-want dat hoort immers bij een vissers
koor- en een mooi bos bloemen aanbie
den. Zobeleefden we een waardig slot,
van een schitterende avond! Zo, beste
vrienden, weer is er een episode afge
sloten, in de 35 jaar dat ik op Cres
cendo ben. En als ik daaraan denk,
wordt ik best wel een beetje weemoe
dig. Als je dan stilstaat bij zo'n af
scheid, dan kijkje onwillekeurig terug.
Teun Schenk, Lammie de Bruin en nu
het afscheid van Femmy weer.
Ook denkje dan aan hen, die ons reeds
voorgegaan zijn. Temeer dan de op
roep: Al wat geest en adem heeft, looft
den Heer die eeuwig leeft! Daar moch
ten zij, die ons voorgingen, van zingen,
daar mochten Teun en Lammie van
zingen. Daar mocht ook Femmy van
zingen. Maar het mooiste is: dat zin
gen mogen wij, met ons koor Cres
cendo, voortzetten, iedereen op zijne
.. I

WIJS ....

Afscheid van Femmy

Op zaterdag 27 april, werden we geroepen, een concert
te geven in de St. Maartenskerk in Zaltbommel.
Ik was een paar weken eerder al met onze dirigent en
Louwe in deze kerk geweest, dus wist ik wat wij konden
verwachten. Ik heb nog niet vaak zo'n mooi kerkgebouw
gezien.
Toen wij die zaterdag bij de kerk arriveerden, overtrof
fen de bezoekersaantallen onze stoutste verwachtingen!
Een overvolle kerk, wat gelijk al een stimulans was voor
de verdere avond. We mochten een mooi en gediscipli
neerd concert geven. Over de zangkwaliteit wil ik mij
niet uitlaten, dat laat ik liever aan de echte kenners over.

Vrienden, we waren met krap 90 leden
van de 130.

Wie oren heeft om te horen, die hore!!

Al wat geest en adem heeft, looft den
Heer die eeuwig leeft !!

Vrienden, ik wens U allen een geze
gende zangtijd toe!

Uwvoorzitter Hendrik de Vries.



Femmy aan het woord

Zaterdag 27 april j.l. was het dan zover.Voor het laatst
zingen met "mijn mannen".
De reis ging naar Zaltbommel en mijn repetitor Jan
Weyland ging ook mee. Hij heeft aan de wieg gestaan
van mijn zangcarrière en wilde de afsluiting ookmeema
ken. Het besluit om te stoppen met de optredens; daar
heb ik heel lang over nagedacht. Zingen was en is heel
belangrijk voor mij. In de moeilijkere periode van mijn
leven heeft het zingen mij kracht en troost gegeven.
Afscheid nemen is toch altijd een beetje verdrietig, maar
we kunnen tegen elkaar zeggen: "We hebben het goed
gehad, heel goed!" De jaren zijn voorbij "gezongen"!
Al lijkt het nog maar kort geleden dat Meindert Kramer
en Meindert de Vries bij mij kwamen met het verzoek om
te komen zingen bij "Crescendo". Ik vond het een hele
eer om kennis te maken met de dirigent, voordien kende
ik hem alleen van zijn bewerkingen van muziek.
Meindert de Vries leek mij een hele "gauwe", maar in de
goede zin van het woord. (Ik hoor 'm lachen ...) We zijn
maatjes geworden en dat blijven we.
De reizen die we gemaakt hebben ... daar bewaar ik ook
de beste herinneringen aan. We waren in Zwitserland en
aansluitend zou ik naar Boedapest vliegen om daar te
zingen. Maar eerst met de trein van Davos naar Zurich;
nou, dat vonden Meindert de Vries en Jan van Urk maar
niks! Dus een chauffeur met auto geregeld en die kreeg
de opdracht om mij naar het vliegveld te brengen.
Mannen, ik heb het allemaal reuze gewaardeerd.

Die keer dat we roomservice kregen, daar weten Co en
Klaas alles van.
En Klaas en Co, jullie brachten een keer vis op een
zaterdagmiddag. Klaas, je moest ooknog bakken van Co
en wij maar smullen ...
Samen met Henk naar de concerten rijden. Dat ging al
tijd goed, behalve die ene keer .... Op tijd weg, naar Zie
rikzee. Het was prachtig weer. We waren zo aan het pra
ten, alle afslagen naar Zierikzee gemist! Ja, wat toen?
Gelukkig was er nog een pont! Daar gingen we dan,
broodje eten op de boot en wat lacherig. Maar we waren
toch nog op tijd en we konden de muziek nog even door
nemen. Onze Meindert de Vries stond ons zo aan te ho
ren en vroeg bezorgd: "Dat doen jullie vanavond toch
niet zo, hè?" Had hij nooit moeten doen!! ...Slappe lach.
Henk, jij bedankt voor je fijne begeleiding, zowel met
orgel als met piano. Wij hebben het goed gehad. Grietje,
jij bedankt dat je altijd op ons zat te wachten met een
glaasje wijn en een frikandel en een patatje, jaja .. Dat
was een fijne, gezellige afsluiting van een concert.
Meindert, de dirigent, wil ik bedanken voor de inspira
tie en fijne samenwerking. Het is een goede tijd geweest
en we kunnen dankbaar zijn dat we met elkaar van Hem
hebben mogen zingen!
Jullie als "Crescendo" wil ik ook bedanken voor de vele
fijne zanguren. Het mooie horloge (30-Jarigjubileum) en
het kottertje blijven dierbare herinneringen aan jullie
allen!!
Het ga "Crescendo" goed!!

Liefs,
Femmy.



Ook dit jaar was de algehele leiding in handen van Jaap
Koffeman.
Wij waren vrij vroeg in het programma aan de beurt en
zongen Het Hemels Vaderland, Wees stil tot God en Ge
bed (samen met Valerius). Het koor was goed bezet.
Dankbaar mogen wij stellen dat ons optreden goed over
kwam en als zodanig geslaagd was. verschillende (niet
alle) leden namen aan het slot van de avond deel aan het
gezamelijke optreden.
Deze keer stond de slotzang onder leiding van de heer
R. Elzinga, dirigent van de Urker Zangers.

URKER /(OREN ZINGEN

Deze week op Urk ....

Deze week hopen wij D.V. twee keer op ons eigen Urk te zingen,
en dat in drie dagen tijds;

Donderdag (Hemelvaartsdag) 16 mei a.s. wordt het bekende
hemelvaartsdag-concert in de afslag gehouden. Donderdagmorgen
om 12:00 uur wordt er daartoe een generale repetitie gehouden
in de visafslag. Daar worden ook wij verwacht.

's Avonds worden wij uiterlijk om 7 uur verwacht bij de ope
ning omdat wij vrij vroeg hopen te zingen.
De volgende nummers staan op het programma;

Het Hemels Vaderland
Wees stil tot God
Gebed (samen met Valerlus)

U wordt verzocht om de ingang aan de zuid-zijde te gebruiken.
Daar worden dan ook de programma's overhandigt. Ieder lid
wordt tevens dringend verzocht om op de stoelen te gaan zit
ten, achterin lopen mag niet meer! Wanneer u de hal na het
optreden wilt verlaten, dan kunt u er pas bij het gezamelijke
optreden (om ca. 9 uur) weer in.

Zaterdag 18 mei a.s. worden wij als visserskoor geroepen om
mee te werken aan de herdenking bij het vissersmonument.
Wij worden uiterlijk om 18:45 uur (kwart voor zeven).~erwacht
in de konsistorie van de Bethelkerk. Van daar gaan W1J lopend
met de families naar het vissersmonument en zingen;

Psalm 38 "Want op U Beere, hoop Ik"
Een toevlucht In gevaren (Ps.90)

De kranslegging zal ca. kwart voor acht afgelopen zijn. Op
verzoek van Hallelujah willen wij aansluitend in "De Ark" een
korte generale repetitie houden i.v.m. pinksterzaterdag.

Tenslotte hopen wij zondag 19 mei D.V. wel te repeteren!

Hemelvaartsdag 1996

Hemelvaartsdag 1996 ligt alweer een tijdje achter ons.
Zoals gebruikelijk mochten wij als Crescendo onze mede
werking verlenen aan het hemelvaartsdag-concert van
de Urker koren in de visafslag op donderdag 16 mei jl.
Het is altijd verbazingwekkend om te zien en te horen
waar de mensen wel niet vandaan komen om een derge
lijk gebeuren mee te beleven. Wij kunnen gerust stellen
dat het muzikaal gezien nu niet een echt perfecte plaats
is om naar koorzang te luisteren. Maar het hemelvaarts
dag-concert heeft dus waarschijnlijk meer dan muziek
en zang alleen.
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Urk herdacht omgekomen
vissers op gepaste wijze
Urk - Enkele honderden mensen waren afgelopen
zaterdag aanwezig bij de herdenking van omge
komen vissers bij het Vissersmonument. Een
plaats die in het verleden is ingesteld om te rou
wen om hen die op zee waren gebleven en vaak
niet meer waren gevonden. Hun namen zijn ge
beiteld in de marmeren platen rond de vrouw die
wachtend uitkijkt over de zee.
De marmeren platen gaan terug
tot 1850 en gaan door tot heden.
De rij met namen is vooral de laat
ste tijd weer fors uitgebreid door
de vele ongevallen op zee waarbij
mensenlevens te betreuren wa
ren. Door versoepeling van de re
gels zijn er recent ook diverse na
men aan het vissersmonument
toegevoegd.
Om die redenen ook dat er dit jaar
meer mensen aanwezig waren bij

de herdenkingsplechtigheid die
normaal gesproken één keer in de
twee jaar wordt gehouden.
Enkele honderdenmensen waren
aanwezig bij de sobere plechtig
heid. Onder hen ook Haye de
Jong, die vorig jaar nog ernstig
gewond raakte bij de ontploffing
op de UK 114 waarbij drie andere
bemanningsleden om het leven
kwamen.
Loko-burgemeester Stiene Kra-

mer-Brouwer las een gedicht voor
van burgemeester Veninga.
'Wie kan voelen het lijden aan ge
mis, hoe pijnlijk afscheid nemen
zonder afscheid nemen is. De
lege plek, de laatste trek. God
redt mij, helpmij: ik leef in droefe
nis. Hier is een komen en gaan
van vreemden. Ontroerd bekijken
zij hoe hier verdriet versteende.
de prijs der zee. Ze leven mee.
Wij danken hen voor al het welge
meende', zo citeren we uit dit ge
dicht. _
Verschillende nabestaanden en
organisaties als de Visserijschool,
de Urker Onderlinge, de gemeen
te Urk e.d. legden een krans bij
het monument.

Het mannenkoor Crescendo be
sloot de herdenking met het zin
gen van de Lichtstad.
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Schriftlezing en gebed

1.Juicht, 0 volken, juicht,
Handklapt. en betuigt
Onzen God uw vreugd.
Weest te zaäm verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne majasteit,
Maakt haar heerlijkheid,
Over 't rond der aard',
Wijd en zijd vermaard.

Opening namens de Commissie Zang op
Hemelvaart door J. Koffeman.

Samenzang: Psalm 47 : 1

Samenzang: Gezang 229: 1

1 De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning .
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

Samenzang: Psalm 98 : 1

1.Zingt, zingt een nieuw gezang de Here,
die grote God, die wond'ren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor 't heidendom ten toon gespreid.

CHR. URKERVISSERSKOOR"CRESCENDO"
o.l.v. M.W. Kramer
vleugel: H. van Putten

1. Wees stil tot God bew. M.W.Kramer
2. Het Hemels Vaderland bew. M.W.Kramer
3. Gebed m.m.v. "Valerius" bew. Franz Watz

Samenzang: lied 543: 1 en 3

CHR. DAMESKOOR "lAUS DEO"
o.l.v. Mw. J.H.Sneller van Putten
vleugel: H. van Putten

1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena
van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

1. Ambrosiaans lofzang
2. De Heer is mijn licht
3. Jeruzalem

bew. C.Denkers
bew. K.J.Mulder
bew. J.H.Sneller



VROUWENKOOR "DE LOFSTEM"
o.l.v. Puck v.d. Zwan
vleugel: Arie v.d.Zwan

Samenzang: Gezang 300: 1 en 2

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

1. Overwinning
2. Zend het vuur neer

bew. P.v.d.Zwan
bew. P.v.d.Zwan

Samenzang: Gezang 280: 1

2 Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

CHR. GEMENGDKOOR "EXCELSIOR"
o.l.v. Carel Chr. Schulz
vleugel: Henk van Putten

1. 'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeef mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen;
zulk een ontfermer waart Gij mij.

1. Shall be Witnesses
2. Psalm 100

Jenny Kirk
B. de Vries

MANNENKOOR "URKER ZANGERS"
o.l.v. dhr. R. Elsinga
vleugel: H. van Putten

1. Zing nu de macht van Jezus naam B.Kosmeyer
2. Selig sind, die Verfolgung leiden Wilhelm Kienzl
3. The dav you sang this song D.RavenahSamenzang: Gezang 136: 1 en 2

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!
Dat aard' en hemel de lof zijner glorie vermere!
Meng in 't geklank,
ziel, uw aanbiddende dank:
zing' al wat ademt de Here!

Samenzang: Gezang 393: 1 en 2

2. Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,
die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren,
die met zijn staf
heerst van de wieg tot het graf:
psaimzing' uw hart met de snaren!

1 De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2 Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.



Ontroerende herdenking

Ontroerend en plechtigwas de herdenking van zaterdag f ..
18meijl. van degenen die op zee het leven lieten. De rij ..
van nabestaanden die vanuit de Bethelkerk naar het
monument liepwas ditjaat langer dan tevo
ren. Na de laatste kranslegging zijn er velen
geblevenwiensnamen bijgeschrevenzijn op
de zwarte marmeren platen bij het monu
ment. Verschillendenabestaanden en fami
lieswaren er nu voorde eerste keer.Dewon
den zijn immersnogzovers. OokvoorHaaye
de Jong. Wonderlijk overleefdehij de ramp
op de UK 114,en nu was hij inzoverre her
steld dat hij de herdenking kon bijwonen.
Maar ookde oudewonden blijven schrijnen
bij een kranslegging als deze voor hen die
langere tijd geleden op zee het leven verlo
ren. Toen het koor was opgesteld las loco
burgemeester Stiene Kramer-Brouwer een
gedichtvoordat gemaakt is doorburgemees
ter Veninga.
Aansluitend mochten wij enkele liederen
zingen;Psalm 38 "Want opUHeere hoopik,
toon dat Gij mijn rampen ziet. Een toepas-

selijk lied.Ookzongenwij Psalm 90 ovderde Toevlucht
in gevaren. Dit werd op plechtigewijzegezongen.
Daarna vondde kranslegging plaats doorde nabestaan
den en betrokkenen. Crescendo besloot de herdenking
met het bezingenvan de Lichtstad met de paarlen poor
ten. De wondere stad die zo hooggebouwdis. Tenslotte
werden het eerste en vijfdevers van Psalm 42 ten gehore
gebracht. Het was een waardige afsluiting van de her
denking van hen die op zee het leven lieten.

•



Ontroerende en plechtige
herdenking bij Vissersmonument

Daarna vond de kranslegging
plaats. Crescendo besloot de her
denking bij het monument met het
bezingen van de Lichtstad met de
paarlen poorten. De wondere stad
die zo hoog gebouwd is. Tenslotte
werden het eerste en vijfde vers
van Psalm 42 ten gehore gebracht.
Het was een waardige afsluiting
van de herdenking van hen die op
zee het leven lieten.

Ontroerend en plechtig was de herdenking afgelopen zaterdag
van degenen die op zee het leven lieten. De rij van nabestaan
den die vanuit de Bethelkerk naar het Vissersmonument liep
was dit jaar langer dan twee jaar geleden. Na de kranslegging
in 1994 zijn er velen gebleven op zee wiens namen bijgeschre
ven zijn op de marmeren platen aan de muur van het monu
ment.

Psalm 38, onder de titel: want op
U Heere hoop ik. Het tweede vers
daarvan is zeer toepasselijk als aan
de Allerhoogste de vraag gesteld
wordt: toon dat Gij mijn rampen
ziet. Psalm 90 over de Toevlucht
in gevaren werd vervolgens op
plechtige wijze gezongen.

De nabestaanden van de beman
ning van de Larissa en de Engelse
scheepseigenaar Neil Clarkson
waren nu aanwezig. De families
die door de ramp op de UK 114
getroffen werden en van degenen
die nog maar zo korte tijd geleden
verongelukten aan boord, waren er
voor de eerste keer. De wonden
zijn nog zo vers. Ook voor Haye de
Jong die als door een wonder de
ramp op de UK 114 overleefde en
nu zover hersteld is dat hij aanwe
zig kon zijn bij de herdenking.
Doch ook de oude wonden blijven
schrijnen bij een kranslegging
voor hen die langere tijd geleden
op zee het leven lieten.
Dat afscheid nemen zonder af
scheid nemen pijnlijk is, ver
woordde loco-burgemeester Stie
ne Kramer-Brouwer in een gedicht
dat gemaakt is door burgemeester
Sijko Veninga:
Dit plein omkranst met zoveel na
menstenen, wil de geliefden eren
die in zee verdwenen. Man, zoon -
soms kind, hoe zeer bemind. Een
naam in steen rest ons om bij te
wenen. We staan hier met herinne
ringen en gedachten en leven mee
met de vrouw die 'tinge' wachtte.
Verstild, versteend, nooit echt ge
weend, als onze moeders, vrouwen
- in zovele nachten. Keer, op keer,
op keer, trekt onze vloot naar zee.
Opvarenden en thuisfront: elk met
zijn wel en wee. Vissen op tij. Hij
denkt aan zij. Zij werkt, wacht en
waakt, leeft met de visser mee. Wie
kan toch voelen het lijden aan ge
mis, hoe pijnlijk afscheid nemen

deze muur van confrontatie. Even
vergeten zij de verbondenheid. Zij
lenen het monument zonder be
scheidenheid. Einder in zicht, toe
komstgericht, ons leed verdrin
gend naar de vergetelheid. Verlan
gend en rusteloos ligt daar de zee.
Over haar schouder kijkt onbe
stemd de vrouw steeds mee. Ge
knakt, gezwicht? 't Hoofd opge
richt! Liefde en haat draagt zij
immer met zich mee. De doden la
ten ons in voorspoed leven. Hun
sterven blijft steeds weer aan ons
een toekomst geven. Vrees en be
ven, deel van 't leven. Naar zee, ter
visvangst wenden wij de steven.

zonder afscheid nemen is. De lege
plek, na laatste trek. God redt mij,
help mij: ik leef in droefenis. Hier
is een komen en gaan van vreem
den. Ontroerd bekijken zij hoe hier
verdriet versteende. De prijs der
zee. Ze leven mee. Wij danken hen
voor al het welgemeende. Niet
lang duurt dat moment van medi
tatie. Het IJsselmeer, toen Zuider
zee - met al zijn gratie, verleidt het
oog. De elleboog vindt steun op

Visserskoor
Het Visserskoor Crescendo zong
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Urkerdagconcert 1996
In de Geref. Bethelkerk te Urk
Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
o.I.v. Willem Hendrik Zwart
Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
0./.v. Meindert Willem Kramer
m.m. v. Harrv Hamer, orgel

Hallelujah en
:Crescendo -samen
I

op Urkerdag
Het gezamenlijke concert

I vanHallelujahenCrescendo
,is sinds 1994één van de on
derdelen op de Urkerdag.
Aanstaande Pinksterzater
dag zingen de twee grote
mannenkoren weer samen
met de bevolking,ter afslui
ting van de dag waarop Urk
en de klederdracht centraal
staan.

\
'.

mannen samen een groot koor van
tweehonderd stemmen. De organi
satoren hopen dat zoveel mogelijk
Urkers in klederdracht naar de
Bethelkerk komen. Juist dat geeft
dit concert zo'n bijzondere sfeer.
De toegang is gratis. Wel wordt
een collecte gehouden. Hallelujah
en Crescendo hebben grote be
kendheid opgebouwd. De koren
treden regelmatig op door heel Ne
derland en soms daarbuiten. Het
Christelijk Urker Vissersko-or
Crescendo werd in 1953 opgericht
en staat al41 jaar onder leiding van
Meindert Kramer. Het is met 135

Een uurtje samen zingen in de
Bethelkerk, dat was en is de doel
stelling van het Urkerdag-concert.
Iedereen is welkom, ook de kinde
ren. Daarom begint het concert al
om half zeven. Het programma
voorziet in veel samenzang van
psalmen en gezangen. Ook de
twee koren zingen eenvoudige,
Nederlandstalige liederen. Eerst
treden ze apart op, maar aan het
eind van het concert vormen alle

Laterdag 25 mei 1996

leden het grootste mannenkoor
van Urk. Het Urker Mannenkoor
Hallelujah telt 90 leden. Dit koor
werd al in 1910 opgericht en is
daarmee de oudste zangvereniging -
van ons dorp. Sinds 1984 staat het t
koor onder leiding van Willem .---'-----
Hendrik Zwart.
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1. SAMENZANG EN KOORZANG:

HEER/IK HOOR VANRIJKE ZEGEN WB. Bradbury / WH. Zwart

1. Heer' ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen,
oropp'len vallen op mij neer:
ook op mij. ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus. rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o. verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook In mij,
0, verheerlijk U in mij.

6. Ga mij niet voorbij, 0 Hercer:
Maak mij gans van zonden vrij;
vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

GOUDEN HARPEN RUISEN F.R. Havergal / WH. Zwart

1. Gouden harpen ruisen bij der englen zang;
paarlen poorten beiden 's Konings hemelgang.
Jezus, Glorie koning, vol van majesteit,
ging Zijn troon bestijgen, Hem omhoog bereid.

Refrein:
Dood en graf verwon Hij! Juicht uit volle borst:
Jezus ging ten hemel, glorie onze Vorst.

2. Hij, Wiens dood verlossing schonk aan u en mij,
zit gekroond met glorie, aan Zijns Vaders zij.
Jezus heeft verwonnen dood en hel aan 't kruis,
Jezus, Gloriekoning, ging naar 't Vaderhuis.

Refrein. zie boven

3. Biddend voor Zijn kind'ren in dat zalig oord,
roepend hen tot glorie eeuwig, ongestoord;
lieflijk plaatsbereidend voor Zijn toevend kind,
daar waar Jezus eeuwig leeft en hen bemint.

Refrein. zie boven

2. OPENING DOOR DE VOORZITIER VAN HET
CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO':

3. HET URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH':

* Psalm 42 'Als een hert'
* Luister naar uw Heilands pleiten
* Psalm 105

4. SAMENZANG: GEZANG 50 VERS 1, 2 EN 4

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heiige Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

R. Newey / WH Zwart
Uit Neerbosch zangen
WH Zwart

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft.
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer.
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

5. HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO':

* Kom tot het feest
* Op ten strijde
* Psalm 90

6. SAMENZANG: PSALM 68 VERS 2 EN 7

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

J. Zwanepol
M.W Kramer
J. Zwanepol

7. Gelijk een duif door 't zilverwit
en 't goud, dat op haar veed'ren zit,
bij 't licht der zonnestralen,
ver boven and're voog'len pronkt,
zult gij, door 't godd'lijk oog belonkt,
weer met uw schoonheid pralen.
Wanneer Gods onweerstaanb're hand
de vorsten uit het ganse land
verstrooid had en verdreven,
ontving zijn erfdeel eed'ler schoon,
dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon',
aan Salmon ooit kon geven.







* Orgelspel. * Welkom. * Stil gebed. Onze hulp en Groet.

* Samenzang Gez.328: 1,3
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

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

* Gebed.

* Bijbellezing: Psalm 73: 21- 28 (Het Boek)

Tl zal ik altijd bij U blijven; U houdt mij stevig vast.
Door Uw raadgevingen zal ik mij laten leiden; en wanneer ik eenmaal sterf,
mag ik in Uw heerlijkheid bij U komen. Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig?
Als ik U heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer.
Noch op aarde, noch in de hemel.
AI zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God, Die mijn
rots is. Voor eeuwig houdt Hij mij vast.
Het is duidelijk. Wie niet met U leven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt
ieder die U verlaat en andere goden dient.
En ik? Ik ben gelukkig als ik dicht bij God ben.
De Almachtige Here is mijn toevluchtsoord.
Ik wil iedereen over Uw werk vertellen.

Zingen in de
zomer 1996

GEZAMENLIJKE
EVANGELISATIE
KOMMISSIES
QD~~

Ol

Wie is Jezus voor u en voor jou? (j)
THEMA:

Mag ik u, jou vragen, bent u opgevist?

Medewerking: ds. C.E.Lavooy uit Rutten
Chr. Urker Visserskoor'Crescendo'

o.I.v, Lauwe Kramer
Organist: Meindert W. Kramer

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1996

U, JIJ BENT HARTELIJK WELKOM.
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SAMENZANG -ZONDER AANKONDIGING- GEZANG 50 : 1

1. Erezij aanGod, deVader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heiige Geest,de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon,
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

liED 657 : 1 EN 2

1, Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout,
Enmij reddevan de dood,

REFREIN:

Zing, 0 zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij;
Aan het ~rUlsschonk Hij genade,
Droeg miJnschuld en ik was vrij.

2. 'k Wil het wonder gaanverhalen,
Hoe Hij op Zich nammijn straf;
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoengewillig gaf,

REFREIN:ZIE BOVEN

liED 446: 1,2 EN 5

1, Pr.ijsd~ Heer met blijde galmen,
~IJ, miJZiel, hebt rijke Slof;
k Zal zol.angIk leef, mijn psalmen
Vrolijk WijdenaanZijn lof;
'k Zal zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied. (bis)

2

ven, gaan hun ondergang tegemoet. U vernietigt

SAMENZANG: PSALM98 : 2 EN4

2. Hij heeftgedachtaan zijn genade,
zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaanal 's aardrijks einden gade,
nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juichdan den Heer met blijde galmen,
gij gansewereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 'I rond verheugtl

4. laai al de stromenvrolijk zingen,
de handen klappen naaromhoog,
'Igebergtevol van vreugdespringen
en hupp'len voor des Herenoog!
Hij komt, Hij komt om d' aard te richten,
de wereld in gerechtigheid!
AI 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

KOORZANG - TWEEDEBLOK: 'CRESCENDO'ZINGT:

• God enkel licht
• Op ten strijde
• Het hemelsVaderland

SAMENZANG: liED 52 : 1, 2 EN4 (KOOR ENGEMEENTE)

1. lichtstad met uw paarlen poorten,
Wondre stadzo hoog gebouwd
Nimmer heeftmen op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

REFREIN:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
LuistrennaarZijn liefdesstem,
Daargeenrouw meer en geen tranen
In hel Nieuw Jeruzalem.

5



REFREIN: ZIE BOVEN REFREIN: ZIE BOVEN

2. Zalig hij, die in dil leven,
jakobsGod Ier hulpe heeft;
Hij, die door de nood gedreven,
Zich lol Hem om troost begeeft;
Die Zijn hoop in 'I hach'Iijkst lot
Vestigt op de Heer, Zijn God. (bis)

5. 'lis de Heer van alle heren,
SionsGod, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte lol geslacht
Sion, zing Uw God Ier eer;
PrijsZijn' grootheid, loof de Heer! (bis)

2. Heilig oord vollicht en glorie
Waar de Boom desLevensbloeit
Ende siroom van LevendWater
Door de gouden Ccdstad vloeit.

4. Wal een vreugdezal dal wezen
SIraksvereend Ie zijn mei Hem
In die Stad mei paarlen poorten
In hel nieuw jeruzalem.

.IED571 : 1 EN3
SAMENZANG:GEZANG 232 : 1, 2 EN3

1. Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
lol ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
0, neemmij mei U mede,
daarwaar Gij gaal!

1. 0,liefde Gods, oneindig groot,
Ver boven ons verstand,
Die zondaarsweer eenweg ontsloot
Naar 'I hemelsVaderland!
Daartoezond God van' s hemelsIroon,
Tol 's mensenheil Zijn een'geZoon.
Ja!amen, ja! Op Golgotha
Vond 'I mensdomweer genä.

REFREIN:

2. 0, doe genaad' ervaren
aan 'I bevend hart,
en breng hel lol bedaren
bij vreugd en smart!
Laaim' aan uw voelen rusten,
mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en beruslen,
voor d' uitkomst blind!

0, welk een vreugde,vreugde, vreugde;
0,welk een vreugde,een kind vanGod Ie zijn.
Welzalig, die zich is bewust.
Dal jezus vrede geeften rust.
Halleluja! Halleluja!
Prijsl God voor Zijn genä.

3. Enblijft m' ook somsverborgen
uw grote macht,
Gij voert mij lOl den morgen,
ook door den nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
lol ik aan d' eeuw'ge slranden
de rustevind!

3. Wij prijzen lol in 's hemelssfeer
Hel Lam,dal voor ons stierf
Daar leggenw' onze kronen neer
Voor Hem, die z' onsverwierf.
Dan klinkt mei harp en cymbelklank
Der zaalgen lof en blijde dank:
Halleluja! Halleluja!
PrijslGod voor Zijn genä.

REFREIN:ZIE BOVEN

DANKGEBED OPENING DOOR KLAASDEBOER
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SCHRIFTLEZING:MATIHEÜS 13: 47 - 49

Evenzo is het Koninkrijkder hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in
de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haaltmen het op den
oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het
ondeugdelijke werpt men weg. Zo zal het gaan b~ de voleinding der wereld.
De engelen zullen uitgaanom de bozen Uithet midden der rechtvaardigen
af te zonderen.

GEBED

WOORD VAN WELKOM

KOORZANG - EERSTEBLOK: 'CRESCENDO'ZINGT:

+ Weesstil tot God
+ CantatePsalm 116

SAMENZANG: GEZANG 434 : 1,1 EN5

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laatons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglengeheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naamvan zijn namen,
christenen looft Hem metAbrahams kinderen samen.
Hart weesgerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat adem zegt: Amen.

MEDITATIE:"BENT U OPGEVIST?"

4

SAMENZANG: PSALM138 : 1 EN3 (tijdens de collecte) (samenmet het koor)

1. 'k Zal met mijn gansehart uw eer
vermelden, Heer,U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goön
op hoge toon
met psalmenprijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis
naar uw paleis,
het hof der hoven,
en om uw gunsten waarheid saàm,
uw grote naam
eerbiedig loven.

DANKWOORD DOOR KLAASDEBOER

SAMENZANG: LIED199: 1,2,3 EN'4 (staande)

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's Heren wegen;
want groot is 's Heren heerlijkheid,
zijn Majesteit
ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need'rig knielen;
maar ziet van ver met gramschapaan
de ijd'Ie waan
der trotsezielen.

1. Eenszal op de grote morgen klinken het bazuingeschal,
dan zal jezus wederkomen alsde Rechtervan 't heelal.

REFREIN:
Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid?

2. Eenszal op de grote morgen 't mensdomzwijgen, eind'lijk stil:
dan zal jezus Christusvragen: "Wat deed u om mijnentwil?"

REFREIN:ZIE BOVEN

3. Eenszal op de grote morgen jezus macht worden erkend:
dan zal ieder mensbeseffen,dat Godswoord geen leugenskent.

REFREIN:ZIE BOVEN

4. Eenszal op de grote morgen blank en bruin worden vereend:
kleur of ras is niet belangrijk, maarGods gunstaan ons verleend.

REFREIN:ZIE BOVEN

ORGELSPEL
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CVrede.

"Komt allen tezamen"

Kerstviering
Vereniging Tot Heil des Volks

op
9ltJrde

Kerstzangdienst

17 december 1996
Noorderkerk, Amsterdam

uitgaande V8.n het
Hervormd Gereformeerd. Verenicingsve:cband

OP Zi\TEl:WAG ?l D1<:CEl:13LR1996
Il~ D3 OUDE KERK

TE HUI7,E1I,

AAI.VANG: 19.45 UUR

MEDEWERKIl~G VERLENEi~:

Meditatie: Ds. C.G. Visser
Herv. predikant te Langerak

Eerste schriftlezing: Timon v.d. Roest
'rweede schriftlezing: Esther Nestland

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

Piet Baarssen, bariton
Map Groenendijk-v.d. Panne, mezzo-sopraan
Henk van Putten, orgel



welkom
1. Komt allen tezamen Zo armwerd de Heer, der engelen Heer,

die zondaren mint zo nameloos teer.
Hij kwam om te dienen, Hij gaf Zijne ziel.
Toch is Hij de Koning: dat elk voor Hem kniel'.

Komt allen tezamen, komt, verheugd van harte,
Bethlehems stal in de geest bezocht.
Zien w'er dat Kindje, ons tot heil geboren.
0, latenwij aanbidden, 0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden die Koning.

Lam Gods voor de zonden eenmaal geslacht,
Gij hebt aan het kruis Uw offer volbracht.
Bedek steeds mijn schuld met Uw onschuld, 0 Heer,
opdat ik U ere, hoe langer hoe meer.

Bijbellezing

Crescendo

De Heiland der were~d,Gods geliefde Zone,
ligt in een kribbe en op schamel stro.
't Is de Beloofde, nu op aard' verschenen.
0, laten wij aanbidden, 0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden die Koning.

0, Heiland, Gij roept: Komt allen tot Mij.
Trek door Uwen Geest ook mij naderbij.
Doe mij bij Uw kribbe vol dankbaarheid staan,
en neem dan mijn leven als dankoffer aan.

Komt, zingt nu die Heiland,
Hemelseeng'lenkoren;
zingt Zijne liefde, gij mensenkind!
Ere zij God, in hemel en op aarde,
in mensen welbehagen, in mensenwelbehagen,
in mensen welbehagen voor eeuwig.

3. Hoor, de eng'len zingen d'eer

Gebed
Kerstverhaal door J.J. Frinsel

2. In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld als Kindje temeer.
Voor Hemwas geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Hoor, de eng'Ien zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u volken, in het koor,
dat weerklinkt de eeuwen door,
zingt met algemene stem



voor het kind van Bethlehem!
hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vleesgeworden zijt,
tussen alle mensen in,
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Pauze
4. Daar is uit 's werelds duist're wolken

Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Kom tot zijn schijnsel alle volken
en gij mijn ziele bid het aan.
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

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 genade alleen.
Hij doet ons hoe met schuld beladen
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

5. Er ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tesaam.
Geen Naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust
en mijn lied.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d'engelen zingen voortdurend Zijn lof.
0, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Kerstboodschap door ds. Bouwman



6. Voor Uw liefde, Heer Jezus Dankgebed
Voor Uw liefde, Heer Jezus,
dank Uwel.
Voor Uw liefde, Heer Jezus,
dank U wel.
Wij aanbidden U, Heer,
U komt toe alle lof en eer.
0, Heer, wij prijzen Uwe naam!
Wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
wij aanbidden U, Jezus,
Zoon van God.
Vul ons hart voor altijd,
met Uw liefde en heerlijkheid.
0, Heer, wij prijzen Uwe naam!

Slotlied
7. Ere zij God

U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
U bent heilig, heilig,
heilig Heer.
Machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
0, Heer, wij prijzen Uwe naam!

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge,
vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen
een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Zegen

Crescendo



Il;LEIDB~D CRGELSPBL

1. ~'~OOR-El'.S.\_~..E~~ZAJW: "Kom t allen tezamen"

Korr:taller..tezamen, jubelend van vreugde
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt later:.wij aanbidden (3x), die Koning.

De hemelse er:.g'lenriepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden.
Komt laten wij aanbidden (3x), die Koning.

Het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doekenl
Komt laten wij aanbidden (3x), die Koning.

2. OPE.NING EN GEBED

3. KOORZANG:
- Nu daagt het in het Oosten 0,:.W. Kramer)
- Cantate Psalm 150 (met sopraar..solo)

(G. Jellesma/I\'~.W. Kramer)

40 SOLOZANG BARITON

5. SA:IIENZA]\G: "Ik kniel aan Uwe kribbe neer"

Ik kniel aan Uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
0, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen!

•

o Vader, dat Uw liefd' ons blijk'
o ~oon, maak ons Uw beold gelijk,
o Geest, zend Uwen troost ons neer,
.JrieëniF;:.iod,:J zij al d' eer!

l~OuRZ ,\11G:
- 0, heil'ge nacht (met sonraansolo)

(h'I. W. Kramer)
- De schoonste aller nachten (i,:.Vi. kramer )

(melodie psalm 42):

allen: Hef, mijn hart, u op naar boven
tot de God der zaligheid.
Wil Hem met uw lied' ren loven,
voor het heil u toebereid.
Hij zond van Zijn hemel troon
Jezus Zijn geliefde Zoon.
0, begroet Hem met uw zangen,
om met blijdschap hem t' ontvangen.

allen: In die nacht werd Hij geboren,
God uit God, toch waarlijk mens;
zondaars, in hun schuld verloren,
te verlossen was Zijn wens.
Zulk een liefde vat ik niet,
schoon mijn oog haar daden ziet.
0, begroet Hem met uw zangen,
Om met blijdschap Hem tt ontvangen.

- 0, Kindeke klein (met sopraansolo)
(1'11. Koekelkoren)

15. SAMENZA.NG: "Een roze, fris ontloken"

Een roze, fris ontloken,
uit teren wortel kwam,
want d' oudheid had gesproken:
"Zij bloeit uit Jesse's stam."
Die heeft een bloem gebracht
al in den kouden winter
te midden van den nacht.



Il~LEIDB)JDCRGi:LS.F-EL

1. ,\:OOR-El'.S",_:·..EIJZilJW: "Kom t allen tezamen"

Kon:t aller..tezamen, jubelend van vreugde
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem~
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt later..wij aanbidden (Jx), die Koning.

De hemelse er..g'lenriepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeèen ook wij ons met eerbied'ge schreden.
Komt laten wij aanbidden (Jx), die Koning.

net eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt laten wij aanbidden (3x), die Koning.

2. OPEl\ING EH GEBED

J. KOORZANG:
- Nu daagt het in het oosten (r,:.W. Kramer)
- Cantate Psalm 150 (met sopraar..solo)

(G. Jellesma/rvr.W.Kramer)

40 SOLOZANG BARITON

5. SA.EEl'l"ZAJ\G: "Ik kniel aan Uwe kribbe neer"

Ik kniel aan Uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn levent
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
0, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen!

Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard' gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlek'loos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door Uw hand was voortgebracht,
had reeds Uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot Uw kind verkoren.

Ik lag in donkerheid en nacht,
Gij waart mijn zon, mijn luister,
de Zonne, Die mij vrede bracht
en redde uit het duister.
o Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.

6. EERSTE SCHRIFTLEZING: Lukas 2 1 - 7

7. KOORZANG:
- Nu zijt wellecome (M.W. Kramer)
- Lang geleden in Efratha's velden

(met baritonsoIo) (M.W. Kramer)
- In de mensen een welbehagen

(G. Jellesma/M.W. Kramer)

8. ORGELDJPROVISATIE, KOOR- EN SAMENZANG: "Vol van pracht"

koor: Vol van pracht (2x)
Scr~jnt een ster in d' oosternacht;
Wijzen leidt zij met haar gloren
Dáár waar Jezus is geboren,
Hier i9't heil, door hen ve~vacht.

allen: Zingt verblijd (2x)
Lied'ren aan de Heer gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken,
Wat Hij ons heeft willen schenken,
Wat Hij schenkt in eeuwigheid!

allen: Beth- le- hem (2x)1
Hoort gij daar die enh'lenstem!
Vreed' op aarde, lof der..Heere,
's l\îensenheil is Godes eere,
Alle heem'len loven Hem.

9. TWEEDE SCHRIFTLEZING: Joh. 3 14 - 21

10. SAMENZANG: Psalm 98 : 2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's ~ardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juicht dan den Heer' met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugdt
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugtl

11. MEDITATIE:

"Kerst: het feest van geloof, hoop en liefde"

12. SOLOZANG SOPRA.AN

13. SAMENZANG: Avondzang : 1, 4 en 7
(onder voorspel collecte)

o grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht,
die ons bestraalt waar wij ook gaan,
al schijnt geen zon, al licht geen maan.

Houd ons gemoed voor U bereid,
opdat het blij Uw komst verbeid',
daar 't in een stil vertrouwen leeft,
dat Gij ons onze schuld vergeeft.



100 jaar jong

Kerkconcert
op zaterdag 9 november 1996

in de N.H. Kerk.
m.m.v.

Chr. Mannenkoor Cresendo uit Urk
o.l.v. M.W. Kramer

Stadsknapenkoor Elburg
o.l.v. P.J. Leusink.

Muziekver. Hasselts Fanfare
o.l.v. Leo Torn

Organist Henk van Putten.
Opening en Sluiting: Ds. A. van Herk

Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.15 uur.

S. v.p. geen applaus

1966 Mannenkoor 'Ethan' 1996
in het kerkgebouw

van de Geref. Gemeente te Yerseke
D.V.zaterdag 14 september 1996, aanvang 18.30 uur

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

Mannenkoor 'Ethan' te Yerseke
o.l.v. Rijk J. Rijkse

Organist: Bram Bout

•



Programma Kerkconcert D.v. 9 november.

1. Hasselts Fanfare met samenzang

Groot is uw trouw 0 Heer. - William Runyan

Groot is uw trouw, 0 God mijn Heer en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, 0 Heer, Groot is Uw trouw 0 Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
Groot is Uw trouw, 0 Heer aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving vanzonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Nu geeft Gij 't leven der Eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, 0 Heer, Groot is Uw trouw, 0 Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, 0 Heer aan mij betoond.

2. Opening - Ds. A. van Herk
3. Hasselts Fanfare

Where ever you walk - G.F. Händel
4. Cresendo Urk

Ps. 116 - Jellesma
Vrede als waterstromen - M.W. Kramer

5. Hasselt Fanfare
Give us peace - Ted Huggens

6. Knapenkoor Elburg
Adoramus te - W.A. Mozart
Lugsana - A. Kalnisch
Te Deum in C - B. Britten

7. Hasselts Fanfare met samenzang

Song of Praise - Jacob de Haan

Looft God, looft Zijn naam alom, Looft God naar Zijn hoog bevel
looft Hem in Zijn heiligdom met het klinkend cimbelspel
looft des Heren grote macht looft Hem op het schel metaal
in de hemel zijner kracht. van de vrolijke cimbaal
looft Hem om zijn mogendheden looft den Heer, elk moet Hem eren!
looft Hem naar zo menig blijk AI wat geest en adem heeft
vanzijn heerlijk koninkrijk looft den Heer, die eeuwig leeft.
voor Zijn troon en hier beneden. looft verheugd den Heer der heren!

8. Cresendo Urk
Het Hemels Vaderland - arr. Scheltema
De Lichtstad - M.W. Kramer.

9. Hasselt Fanfare
Bist du bei mir - J.S. Bach

10. Knapenkoor Elburg
Ride the Chariot - spritual
Gloria Dios - A. Ramirez

11. Sluiting - Ds. A. van Herk
12. Orkest en Koren

Jerusalem - H. Parry
13. Samenzang

Wilhelmus 1e couplet - C.L. Walther Boer.

Na afloop verkoop geluiddragers achter het orgel



SCHEEPSBOUWKUNDIG BUREAU
HERMAN JANSEN B.V.

Galgeriet 48
1141 GK Monnickendam

Tel. (0299)65 1941
Fax (0299)652352

SCHEEPSONTWERPERS - BOUWADVISEURS
BOUWBEGELEIDING

SPECIALISTEN IN STABILITEIT - TAXATEURS

boeken . foto . kado
. school- speciaalzaak
en een ruime sortering

muziek

Nu ook 250 m'
kantoormeubelen
en -machines

~ HOEKN!!~!
boekh8Jl

Noordzandstraat 34, 4401 CG Yerseke
Postbus 36, 4400 AA

Telefoon (0113) 572907
Telefax (0113) 573873

2

1(iest U voor een sfeervo{
en tijdloos interieur??

Breng dan een bezoek aan onze zaak.
Wij adviseren u graag in het maken van

uw keuze.
U bent van harte welkom.

VANDERPOELliNlERmUR
Noordzandstraat9 . 4401 CEYerseke . tel.(OI13)573586

-
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TMC GOES
Marconistraat 13 tel. (0113) 213525
Het complete woonwarenhuis met:
Ver·; & Wand' Parketstudio.
Meeneemmeubelen • Slaapkamers
Tapijt en gordijnen.
En dat allemaal onder één dak!

TMC KRUININGEN
Zandweglb tcl. (0113)382626
De complete woninginrichter met:
Verrassende kollektie meubelen in
alle stijlen' Slaapkamers' Tapijt en gor
dijnen. Kortom: Het adres voor
komplete én sfeervolle interieurs.

TMC MIDDELBURG
Korendijk 34 tel. (0118) 623632
De onbetwiste tapijt- en gordijnspecialist
met: • Een zeer uitgebreid assortiment
tapijt en gordijnen. Inclusief alle actuele
mogelijkheden om er nèt iets meer van te
maken.

Cadeautip: De TMC Interieur Cheque.
Verkrijgbaarin ieder gewenst bedrag.

L!.j

TAPIJT- EN MEUBELCENTRUM



U blijft zich
verbazen.

- Volledig uitgerust voor
operaties boven zee

Moret Ernst & Young is een
vooraanstaande organisatie van
accountants, belastingadviseurs en

- Topkwaliteit door
gespecialiseerde
apparatuur

- Snelle en persoonlijke
service

De nieuwe Hyundai Lantra
Bqde o-euwe v.a. f 29.950,- comfort en natuur
Laruramet zoveel grandeur en 5[IJII hikde PrilS:f 29950,-,Komgerust
mag u wat technische mogel'Jkhe- eens langsvoor een proefrit.
den betreft minstens U zult genieten van

even hoge verwacb- Leasep;!j!u~~f 799,- de suke. de rotsvas-
tmgen hebben. Laat te wegligging en de

u nch hierbij niet misleiden door krachtige 1,6-of 1.8·lltermotor_
de prns. Die doet vermoeden dat Maar ook van het Uitlicht
u met een 'gewone' middenklasser rondom en ...an de gedachte dat
te maken heeft. de nieuwe Lemra IS uitgerust met

Niets IS nunder waar. De ruev- voor-nerungendie borg staan voor
we Lantra IS een revolutie bmnen maximale veiligheId.

de rmddenklassers. Vanwege het Bent u wel op tlJd terug!

pracbuge rueuwe desJgn. de roe- <8> HYUnDAI
gepaste rechmek. het moderne 101fTNIEUW~ WEIIELDHfll1l

management consultants.
Met een netwerk van kantoren door
heel Nederland, waar mensen werk
zaam zijn die, vanuit een persoonlijke
betrokkenheid, aandacht hebben voor
uw vragen.
Daar begint immers ook elk goed
advies mee, met aandacht voor de ander.

- Uitgebreid luchtfoto-archief

fly ing focus Burg. de Raadtsingel 93
331 I JG Dordrecht,
telefoon (078) 613 5066Luchtfotogralie t.b.V. scheepvaart en oll-shore

P.O, BOX 253 - 7900AG CASTRICUM - THE NETHERLANDS
TELEFOON (0257) 658855 - FAX (0257) 658954*

""'I'''''' 6''''0I'1.A",." .. 0!>I. '-' .. A''tA~ .........Dt .. IOOQII~H"f.lAA. "~!l"'>;<;'ar"'I .. _
(xc< ·O"I .... '.' ............. f ...! (.w,j()f., .. ~ ..c.l ... !...MOO(lW~ZI(;OOo(..tN.OOOr.l... JOl...

<El> HYUnDAI V.D. VLIET
Goes.Klein Frankr11k23, tel 0 II 00 • 2875I

BONDSHOTEL

restaurant

M M Achter de kerk in Epen

Fam. Th. W. Keijenberg
Kapl. Houbenstraat 4, 6285 AB Epen
Tel. (043) 4551654, fax (043) 4552414

- kamers met douche, toilet en telefoon
- dagelijks 4-gangen menu, eigen parkeerplaats
- fraai dakterras met schitterende panorama's
- speciale kortingen in oktober en november (tot 11-11)

..
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isosche/p®
Molenpolderweg 48
440 I NR Yerseke
Postbus 150
4400 AD Yerseke
Nederland
Tel. 0 I 13- 57 26 26
Fax 0 I 13- 57 34 30

Official Peugeot Dealer

pta g[]E!S
westhavendijk 148 goes (0113) 22 06 20

6

AI meer dan 175 kotters werden
door ons vakkundig betimmerd

~~. \ ~
~ ~ ~ . i~
\~ . I)

ScheepslimmerbedrijllJTAMA B.V.
STELLENDAM

Gespecialiseerd in het betimmeren van allerlei soorten visserij
schepen o.a. accommodaties, visrulmen. houten dekken enz.

Werkplaats: Deltahaven 13 - 3251 LC Stellendam.
Telefoon (0187)492489 Fax (0187)492806

SCHEEPSWERF METZ B.V., URK

NIEUWBOUW EN REPARATIE
VAN ZEEGAANDE SCHEPEN

I~OI1T(/ERTR()tfUlE;f/ UlI1I1RO.

POSTBUS 16 - 8320 AA URK - TELEFOON (0527) 681741

7



RIEDIJK TRANSPORT
Stationsweg 15b, 4416 PH Kruiningen
Tel. (0113)382865, fax (0113) 382821

Voor al uw
koel- en vriestransporten

Dagelijks:

Antwerpen
Rotterdam
Vlissingen
Zeebrugge

8

~

~

Schildersbedrijf

Burg. Sinkelaan 1 - 4401 AL Yerseke
Tel. (0113) 571507 - 574025 - 572819

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

HET adres voor heerlijke frisse ...

VLAAIEN
U kunt kiezen uit ons assortiment:
• APPELKRUIMEL

• KERSEN DE LUXE
• CHRISTOFFEL

· AARDBEI DE LUXE
• FRAMBOZEN

· APPEL SPECIAAL
• RIJSTEVLAAI

• APPELCITROEN
• WOUDVRUCHTEN

fU; ,/n'itL.J/dC':J
ria S'laS' Ie W

Bakkerij Dekker
Schuttershof 6 - ~"
4401 CP Yerseke ~
lel. (0113) 571501

(j)) WOfJfJfPJ71©fJfJ& ©W&~g
Visserij, sleepvaart, binnenvaart, kustvaart of grote vaart.

[K!Jo@(]JJ'W@@(]JJ'W @îJ !J'u@[J[)'ITj)@~@[Jo®@[JOITD®c

Er zijn zoveel goede redenen om Volvo Penta te kiezen voor voortstuwing of
hulpvermogen.

In al onze 6 cilinder in lijn motoren van 145 tot 770 pk zijn de nieuwste
technieken toegepast. Betrouwbaarheid, lage bedrijfskosten en lage

emissiewaarden zijn hiervan het directe resultaat. Daarnaast geeft onze
3-jarige garantie nog meer zekerheid.

Volvo Penta heeft meer dan 80 jaar ervaring in zeer veel toepassingen
en geeft optimale service in meer dan 120 landen.

HAN DELMAATSCHAPP IJ

Postbus 195 - 3640 AD Mijdrecht - (0297)280111

VOLVO
PENTA

9



ti wilt uw woning verkopen
zonder zorgen?
Deskundige hulp is dan van
groot belang, met
name juridische aspecten,
prijsonderhandeHngen,
vakkundig en persoonlijk
advies zijn belangrijke
aspecten.
Voor de aan- of verkoop
van een woning zonder
zorgen moet u zijn bij:

. ~.JAÄ»IAeunBEMIDDELINGS8URO 1J8~"~:-Al'
NEESKENS BV fI(IA ll~f'8WUIW"

Bemiddelingsburo
Neeskens b.u.

Marijke/aan 2a Yerseke
Postbus 79, 4400 AB Yerselce

TsI: {0113157 31 00
FIJlt: {01131 574333

Ook voor betrouwbare en vooral op uw persoonlijke wensen
afgestemde hypotheekadviezen moet u zijn bij:

BEMIDDELINGSBURO
NEESKENS BV . _/~A."'11,lMlV$'de/t.ypDe~;;;t,

1J(Mf.Retme'"
bemiddeling. taxaties· verhuur· hypotheken • geldleningen

aBn-en verkoop regIstergoed

10

...

1. SAMENZANG: Psalm 138:1 en 2

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
VermeldenHeer',
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de gaan,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der hoven,
En, om Uw gunst en waarheidsaam,
Uw groten naam
Eerbiedigloven.

Door al uw deugden aangespoord,
Hebt Gij Uw woord
En trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel op haargebed,
Verhoord,gered,
Haar krachtgegeven.
Al 's aardrijksvorsten zullen, Heer'
Uw lof en eer
Alom doen horen;
Wanneer de rede van uw mond,
Op 't wereldrond,
Hun klinkt in d'oren.

2. OPENING door de weleerwaarde heer Ds Chr. van der Poel.

3. ZANG DOOR 'CRESCENDO':

a. Psalm 25
b. Hymnus
c. Het Hemels Vaderland

M. W. Kramer
F. Silcher
M. W. Kramer

11



4. SAMENZANG: Psalm 89:1 en 8

'k Zal eeuwig zingen van Godsgoedertierenheên;
Uw waarheid i' allen tijd vermelden doormijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 'i hoofd omhoog en zullen d' eerkroondragen,
Door U, door U alleen, om 'i eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 'i strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels Godgegeven.

5. ZANG DOOR BEIDE KOREN:

Cantate Psalm 150 G. Jellesma/M. W. Kramer

6. ORGELIMPROVISATIE B. Bout

7. ZANG DOOR 'ETHAN':

a. Psalm 121
b. Leid mij, Heer'
c. Als g' in nood gezeten

K. J. Mulder
S. S. Wesley
M. W. Kramer

8. SAMENZANG MET KOLLEKTE: Psalm 97:5 en 7

Gans Sion was verheugd,
En juicht, 0 Heer', van vreugd,
Met Juda's docht'renscharen,
Wanneer 'i de blijde maren
Uws oordeelshad gehoord;
Want Gij heerst ongestoord,
En toont Uw macht alom,
Ver boven 't godendom,
't Welk siddert voor Uw woord.

12

Gods vriend'lijk aangezicht
Heeft vrolijkheid en licht
Voorall' oprechteharten
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lot;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
Vooral dit heilgenot.

9. ZANG DOOR 'CRESCENDO':

a. Wees stil tot God
b. Psalm 84
c. Ziet in blinde razernij

10. ZANG DOOR BEIDE KOREN:

a. Psalm 90
b. Cantate Psalm 116

11. SLOTWOORD DOOR DE VOORZITTER

12. SAMENZANG: Psalm 147:1

Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 'i,onzen God te prijzen!
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn en harten treffen.
De Heer' wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergarenen in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

13. SLUITING

M. W. Kramer
Trad.
M. W. Kramer

J. Zwanepol
G. Jellesma/M. W. Kramer

GELIEVE NIET TE APPLAUDISSEREN

13



Deze mosselkotters zijn geheel
gebouwd naar de wensen
van de opdrachtgevers

met puur Hollands vakmanschap

SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK

Gebr. Kooiman b.v. - Zwijndrecht
SWINHAVEN- LlNDTSEDIJK84 - 3336 LEZWIJNDRECHT

TELEFOON(078) 6100477 B.G.G. (078) 6123453
TELEFAX(078) 6100039
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HANDELSONDERNEMING

DIRKVANDERJAGT
Yerseke - Tel. 0113-574000 - Fax 0113-572302

dJilb
MARINE POWER

REVISIEBEDRIJF

cJJoQ01]o ©~ [ID~
eB 'CATERPllLAR' SERVICE

IN- EN VERKOOP VAN
CATERPILLAR MOTOREN

Ruilmotoren
Reparatie en revisie

Nieuwe en gebruikte onderdelen

Breeweg 23
4401 BN YERSEKE

Tel. (0113)573432 /383691
Fax (0113) 572877

Autotel. 06-5323 32 54

DUIVELANDS MEUBELHUIS BV
Ruim 20 jaar ervaring

Wilgenstraat 1, 4307 DA Oosterland 'll' (0111)64 1213
Poststraat8,4311 AL Bruinisse 'll'(0111) 641513

ijzerwaren
gereedschappen
bouwmaterialen

van den B~;;~';;;d
Kaaistraat 8
4401 eH YERSEKE
Tel.lFax (0113)57 1809

hout en plaatwerk
op maat
verf
beveiliging

17



Ook voor al uw
reparaties aan al uw
uurwerken, klokken,
horloges etc.

S
Sc

.
en

lonqevrue15, 4401 GL YerseKt!t~t (01131')742 "I'

Het juiste adres
voor de juiste hoed voor

dames en heren
Keuze uit vele kleuren en modellen.Juwelier POOT

uurwerkmaker Ook:
paraplu's
tassen
sjaals

dames en heren
handschoenen

dames, heren en kinderen
riemen

kleinvak en accessoires

Wijngaardstraat20
Yerseke,
tel. (0113) 573370

's Maandags gesloten
Vrijdags koopavond.

Kerkplein 10, erseke, (0 I 1
Voorstraat 35, St Annaland, (0166) 652250

~~W~\~(
~ ~

B. P. N I UWE N H U IJS E
'0 ~ HOGEWEG10
~Á. ~ POSTBUS92, 4400 AB YERSEKE
.V~:rt\''Co.\<:ç TEL. (0113)572437

I V~.:0v FAX (0113)573860

Hét adres voor financiële dienstverlening:

* Dagelijks opvraagbaar sparen '1'1'"1;I='4W' 4, 10%
vanaf slechts f 100,- inleg zonder ~.nige v~~;~:~~~~~n)
opnamebeperking. Ook voor zakelijk geld.

- Een ambachtelijk product
- Rechtstreeks van producent naar consument
- U proeft en merkt het verschil!

Wij zijn geopend:
vrijdag: 13.00-17.00 uur

zaterdag: 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur

Koffiesalon / Lunchroom

voor + lunch
+ koffie
+ ijs en
+ frisdranken * Administraties * Hypotheken

* Belastingaangiften * Leningen
* Belastingvrij sparen
* Bedrijfssparen

Paardenmarkt 12 Yerseke
tel. 0113-574185 Bel voor afspraak of informeer vrijblijvend.
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Wij feliciteren ETHAN met het
jubileum en wensen alle leden een

'heldere blik' op de toekomst.

KOLE.
optiek

Noordzandstraat /1

de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland

Voor: Beclri;fsacJviezen
Bela~nngadViezen
Juridische adviezen
Administratieve organisatieadviezen
Verzorging van administraties
Ver~orgin9van belastingaangihen

't.SKAN,
~\ 0
~ 0

~ 'P

DE GOFFAU ···lepelstraat4
Tel. (0113) 572797
Fax (0113) 574209

YERSEKE
20

Minder verbruik,
meer prestaties

De Zweedse ASKO
wasmeetune heeft ene
zaken nauweluks
nodig water, energie
en waspoeder
ZUinige standaard
proqramma's.
vanabele persoonluxe
programma's. speciale
oesparmqsroetsenaan
alles ISgedacht Op de
reenmek en constructie
ISechter niet bennmqd
Pure kwalrtertr
Overtuig uzelf In onze

aJASKO
D. VAN DE GRAAF

ELEKTROTECHNIEK
Erkend elektrotechnisch installateur
Plein 31 - 4454AY BORSSELE

Tel. (0113) 3517 95

ASKO. KWALITEIT UIT ZWEDEN

'Bloemisterij
Rinus en Ria Slabbekoorn

Wijngaardstraat 8
Yerseke

Telefoon (0113) 571528

TIMMER/METSELBEDRIJF
WAVERI)N V.O.F.

ONDERAANNEMERS
VAN METSELWERKEN
Margrietstraat 6
4401 EZ Yerseke
Telefoon (0113) 571674
Autotel. 06-52770288
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HANDEL & CONSTRUCTIE
IH IrlnlFlFlll'\\vqlFln IB\V Tel. (0113)573878

tI 111LIL'" n I.jIIL 'Fax (0113)573978
Kreeft 4 4401 NZ Yerseke Postbus 16 4400 AA Yerseke

- Metaalbewerking en machinebouw

- Reparatie en onderhoudswerk staal en roestvrijstaal
- Ontwerp en berekening

5Iarker
HYDRAULlEKSERVICE

8E&E

SNEL JE RIJBEWIJS?
Misschien kan jij dat ook in 10 dagen.

Je kunt ook kiezen voor een tempo
dat voor jou beter uitkomt.

Informeer even bij de vakman.

FRANS HOOGSTRATE
Cf) (0113) 571999
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Vissers vertrouwen
op Cummins

Vis en schelpdieren mogen zich in een grote populariteit

verheugen Daaromzijn vissersvele dagenper jaar op het

water in de weer,vertrouwend op

de solide

Cummins

dieselmotor

die verantwoordelijk is voor de voortstuwing van hun

schip. Jaar in Jaaruit. Nu en in de toekomst. Want een

Cummins klant is meestal een klant voor het leven. Door

~ de degelijkheid en betrouwbaarheid van de

Cummins produkten En niet

te vergeten,de onovertroffen

Cummins-service!

Galvanistraat 35

3316 GH Dordrecht

Telefoon 078 6181200

Telefax 0786176579

Customer for life

23
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Wij laten eerst onze dirigent even aan het woord ....

Beste zangersurienden,

Gaarne wil ik, misschien ten overvloede, U allen via deze convocatie aanmoedigen om uw plaats
aanstaande zaterdag 14sept. niet onbezet te laten!
In Yersekewacht men, in brede kring en in spanning, op onze komst.
Laat het uur van vertrek, alsmede de afitand, geen beletsel zijn om maar thuis te blijven.
De jarenlange relatie met dit jubilerende koor, en niet te vergeten het gezamelijke concert in
Dordrecht, zijn voor mij persoonlijk onvergetelijk.
Wij hopen elkander aanstaande zaterdag in gezondheid te ontmoeten.

_AtlANNENKddR "n~c_-ETHAN Gl'Rff.C,fMEfNTf YERSEKf IJ:. ' d_

Tot dan, Uw dirigent M. WKramer

Het Mannenkoor "Ethan", o.l.v. Rijk J. Rijkse, bestaat 30 jaar. In het verleden zijn er tussen ons
en deze Zeeuwse vrienden al vele goede kontakten geweest. Dat mag gezegd worden.
Dat is maar een van de redenen, waarom men ons D.V. zaterdag 14 september a.s.
inYersekeverwacht.
Wij zijn bij "Ethan" te gast om hun jubileum mee te vieren in hun eigen kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente aan de Molenstraat, in het centrum vanYerseke.
En ook dat is een uitzonderlijk gebeuren !

U begrijpt dat wij, vanwege de afstand, op tijd moeten vertrekken, en wel om 14:00 uur, dat is
om 2 uur (vlak na de kost). Zoals gewoonlijk vetrekken wij vanaf de dorpsingang.
Wij worden om 17:00 uur verwacht in een der zalen van de bovengenoemde kerk voor een
Zeeuwse broodmaaltijd. Hebt u wel eens van een "bolus" gehoord? Zaterdag kunt u ze proeven!
Het concert begint om 18:30uur, en men verwacht veel volk.

Wij hopen de volgende nummers te zingen:
nr. 2 Psalm 25
nr. 3 Hymnus
nr. 39 Het Hemels Vaderland

nr. 27 Cantate Psalm 150*

nr. 26
nr. 15
nr. 1
nr. 63
nr. 33

Wees stil tot God
Psalm 84
Ziet in blinde razernij
Psalm 90*
cantate Psalm 116*

( * = gezamelijk met het mannenkoor Ethan)



Gerrit Hakvoort

In de Kerstweek mochten we zingen in de Talma-haven
op Urk. Wij traden op in klein koorverband en zongen
voor ons en voor de aanwezige "oudjes" bekende liederen.
Onze luisteraars waren niet alleen Talma-bewoners. In
het vooronder zaten ook bewoners uit Het Kompas, zoals
onze oud-secrearis en -voorzitter Toon Bakker. Ons ere
lid Tjeerd Hoekstra sprak tussen de gezangen door een
verbindend evangelisch woord, terwijl tweede tenor
Hendrik T. Kramer een troostrijk gedicht voorlas.
Tweede voorzitter Jan Bakker sloot de avond af met
dankgebed. Na afloop waren we, met onze vriend en fan
Willem Kramer, te gast op de koffie.

Kerk in de stad-

werd tot de bouw besloten, drie jaar
later werd de eerste kerkdienst
gehouden.

Hij stond op de voorpagina van het
decembemummer van de Oogst, de
Noorderkerk. Gelegen op een steen
worp afstand van het Opvangcentrum
in de Willemsstraat. Al een aantal
jaren viert de Ver. Tot Heil des Volks
in deze kerk haar kerstfeest. Hoewel
de restauratie al enige jaren in volle
gang is, werden we dit jaar toch weer
gastvrij ontvangen. Een half jaar
geleden is de restauratie van de
buitenkant gereed gekomen, een lust
voor het oog. Als ik op een zonnige dag
in de buurt ben en ik heb tijd dan loop
ik even om de kerk heen om met volle
teugen te genieten van de
prachtige architectuur. Het
straalt de kracht van eenvoud
uit. Ik realiseer me dat het
genieten ook voor een deel
gevoed wordt door het feit dat in
deze kerk nog elke zondag
zonder terughouding het Woord
van God verkondigd wordt. Ook
in dat opzicht heeft de Noorder
een rijke geschiedenis. Van het
allereerste begin ging het om het
woord van God. Op een feeste
lijke samenkomst bij het gereed
komen van de restauratie van
het exterieur van de kerk,
vertelde Prof. Borger van de Universi
teit van Amsterdam over hoe het
begonnen is. Direct na het beëindigen
van de Dordtse Synode (1619) 'kwa
men enige dolerende broeders die zeer
begeerend waren het Woord van God
te horen, bijeen met het verzoek een
kleine kerk te mogen bouwen'. In 1620

ReddeNoorder
Nog niet zoveel jaren geleden besloot
de centrale kerkeraad van de her
vormde kerk van Amsterdam de
Noorder afte stoten. De kleine, maar
groeiende (Gereformeerde bonds)
gemeente verzette zich met succes
tegen dit heilloze plan, en startte een
landelijke actie om de kerk te redden.
In 1993 stemde de gemeente Amster
dam in met de toekenning van

subsidiegelden voor de restauratie.
Wel moest de kleine gemeente zelf 3,5
miljoen bijdragen. Er werd vanuit het
hele land spontaan gereageerd. Tot
nog toe kwam er 2,5 miljoen binnen.
Er rest dus nog ruim een miljoen
gulden. Via de Stichting "Vrienden
van de Noorderkerk" (Noordermarkt

48 1015 NA Amsterdam) hoopt men
het resterende bedrag bij elkaar te
krijgen. Er is o.a. een boek 'Een open
monument' uitgegeven waarvan de
opbrengst ten goede komt aan de
restauratie. Het boek is geschreven
door de vroegere predikant van de
Noorderkerk, ds C. Blenk. Het is een
heldere en bij de tijdse uiteenzetting
over de Heidelbergse Catechismus.
Een boek waarbij de Schrift open gaat.
Het is nog steeds te verkrijgen bij
uitgever Buijten en Schipperheijn in
Amsterdam.

Kerstfeest
Gelukkig zijn er goede banden tussen
de Noorderkerkgemeente de Ver. Tot
Heil des Volks. We proberen er voor
elkaar te zijn. Dat betekent ook dat we
welkom zijn om in de Noorder ons
kerstfeest te vieren. Vanwege de
restauratie activiteiten die nu naar
het interieur verschoven zijn, was het
een enigszins hachelijke ondememing.
Maar met medewerking van de
bouwers en zeker ook van de kosteres
is het allemaal goed verlopen. Meer
dan 500 mensen kwamen op 17
december naar Amsterdam om met
ons het kerstfeest te vieren. Samen
hebben we gezongen 'Daar is uit 's
werelds duist're wolken, een licht der
lichten opgegaan'. Met z'n allen
hebben we genoten van het kerst
verhaal van Frinsel Sr.

Gekomen waren ook de zangers
van het Urker mannenkoor
Crescendo. Vol overgave
werden de oude kerstliederen
door hen gezongen. Ook zij
ervaren het als een bijzonder
gebeuren om in Amsterdam op
te treden. Of, zoals de dirigent
het uitdrukte toen hij ons een
gezegend kerstfeest toewenste,
'het is bijzonder om dat elkaar
in de binnenstad van Amster
dam toe te kunnen wensen'. En
zo is het. Christus is niet alleen
gekomen voor enkele christe
lijke enclaves, Hij is ook

gekomen voor de stad. Christus in de
stad, tot redding van de stedelingen.

Krijn de Jong

(Overgenomen uit "DEOOGST)



WIJ GAAN NAAR KA TWIJK AAN ZEE

Wij traden op in
Katwijk aan Zee

Op verzoek van het Woord en Daad comité uit Katwijk aan Zee
hebben wij een optreden verzorgd in deze plaats. Het concert vond
plaats op 25 januarij.l. in de Nieuwe Kerk. De begeleiding van het

koor was in handen van Henk van Putten. Floor
van Rijn begeleidde de samenzang op het be
faamde Van der Heuvel orgel. Dit orgel is qua
aantal stemmen het grootste van Nederland.

Het uitnodigend comité had gezorgd voor lekkere
broodjes met koffie. Het was alleen jammer dat
er erg veel broodjes overbleven en dat lag zeer
zeker niet aan de eetlust van de wel aanwezige
zangers van Crescendo.

Ondanks het kleine aantal zangers mochten we
toch een geslaagd concert hebben, al vond ik dat de soli wat verlo
ren gingen in de grote ruimte van de kerk. De reacties van de
mensen na afloop waren hartverwarmend, zodat we welgemoed de
terugreis konden aanvangen. De mist die we vreesden bleef gelukkig
weg, zodat we na een voorspoedige terugreis weer behouden op Urk
aankwamen.
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L. Kramer



PROGRAMMA:

1. lntrada

"Abba Vader Floor van Rijn

2. Crescendo

"HEER, ik kom tot U"

3. Opening Ds. A.L. v. Zwet

Koor- en Samenzang Psalm 138: 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer, U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de g06n,
Op hogen toon, Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen op Uw eis,
Naar Uwpaleis, Het hof der ho-ven,
En, om Uw gunst en waarheid saàm,
Uw groten naam Eerbiedig loven.

Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd, Van 's Heeren wegen;
Want groot is 's Heeren heerlijkheid,
Zijn Majesteit, Ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog, Die need'rig knielen;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd'len waan der trotse zielen.

4. Crescendo

"Hoe lief'lijk zijn Uw woningen"
"Het Hemels Vaderland"

5. Solozang

6. Crescendo

Cantate "God heb ik lief" naar Psalm 116
"Op ten strijde"
"Vrede als waterstromen"

7. Meditatie
Ds. A.L. v. Zwet

8. Samenzang

Psalm 133 : 1,2 en 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is t, dat zonen
van 't zelfde huis, als broeders, samenwonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als zalf op 's Hogenpriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als 'd olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en kiederzoom doortrekt;
Z' is als de dauw, die Hermans kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedersproeit.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen;
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

COlLECTE VOOR "WOORD EN DAAD"

9. Crescendo

Hymnus "Juicht en zingt nu De Heer"
Psalm 35

10. Orgelsoio Floor van Rijn

11. Crescendo

Psalm 42
"De Lichtstad"
"Stilte over alle landen"

12. Samenzang

Psalm 108 : 1en 2

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 dagenraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, 0 Heer, Uw wonderdaàn
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft nog paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard Uw grootheid zingen.

13. Sluiting
Ds. A.L. v. Zwet



PROGRAMMA:

1. 1ntrada

"Abba Vader Floor van Rijn

2. Crescendo

"HEER, ik kom tot U"

3. Opening Ds. A.L. v. Zwet

Koor- en Samenzang Psalm 138 : 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer, U dank bewijzen;
'k Zal U in't midden van de go6n,
Op hogen toon, Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen op Uw eis,
Naar Uwpaleis, Het hof der ho-ven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten naam Eerbiedig loven.

Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd, Van 's Heeren wegen;
Want groot is 's Heeren heerlijkheid,
Zijn Majesteit, Ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog, Die need'rig knielen;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd'len waan der trotse zielen.

4. Crescendo

"Hoe lieFlijk zijn Uw woningen"
"Het Hemels Vaderland"

14. Koor- en Samenzang

"Grote God, wij loven U"

Grote God, wij loven U
Heer, 0 sterkste aLLersterken!
HeeLde wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
BLijftGij ook in eeuwigheid!

Alles wat Uprijzen kan,
U, den Eeuwige, Ongeziene
Looft Uw Lied' en zingt ervan
Alle eng'len, die U dienen
Roepen U nooit Levensmoe
"Heilig, heilig, heilig" toe.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan ...
Laatons niet verLorengaan.

15. Uitleidend orgelspel FLoorvan Rijn
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Harderwijk aan het Veluwemeer gelegen

Wij zongen in Harderwijk

Zwet. Naar onze mening was het
een mooie avond, waarbij wij de
(opbouwende) kritiek aan een ieder
zelf over laten.
Wij mochten het als een gezegende
avond beleven.

Afgelopen 15 februari zongen wij in
de Onze Lieve Vrouwe Kerk in
Harderwijk. Hieraan voorafgaand
waren wij uitgenodigd bij paling- en
zalmrokerij Foppen, waar wij in de
kantine enkele broodjes met het
benodigde beleg mochten nuttigen.
Daarna kregen we een exclusieve
rondleiding door de zaak van de
heer Foppen. Omstreeks de klok
van zeven uur mochten wij onze reis
hervatten naar de Onze Lieve
Vrouwe Kerk te Harderwijk. De
aanvang van het concert was rond
half acht. De leiding en de meditatie
waren in handen van Ds. Van der

Misschien leuk om te weten ...

VanKapel totKerk.
Oorspronkelijk stond op de plaats
van de Onze Lieve Vrouwe Kerk
een kapel, welke later werd omge
bouwd tot parochiekerk. Het oudste
deel van de kerk is waarschijnlijk
nog een deel van de kapel.

De bouw van de kerk vond rond
1400 plaats. Er werd een groot koor
en een dwarsschip ingebouwd. In
1440 werd het geheel afgerond met
een forse toren. Door het slechte
onderhoud (vermoedelijk) stortte in
1797 een deel van de toren in,
waarbij behalve het prachtige orgel,
ook een groot deel van het oude
schip van de kerk vernield werd.
Door gebrek aan geld kon de kerk
niet worden herbouwd. Dankzij een
schenking van de dames Westerveld
werd de westgevel gebouwd ter
afsluiting van de kerk. Deze gevel
met het koor en de beide transepten
bepalen samen met de in de jaren
'70 geplaatste Vieringtoren het
beeld van de kerk. In de jaren 1967-
1980 werd de kerk grondig geres
taureerd. Hierbij kwam een zeer
groot aantal gewelfschilderingen te
voorschijn, welke uniek zijn in
Nederland. Deze schilderingen
dateren uit ongeveer 1561 en zijn
jarenlang verborgen geweest onder
vele lagen witkalk. De preekstoel,
een kunstwerk van Jan de Wiel,
werd in 1614 gemaakt.
Het huidige orgel heeft naar onze
mening 23 stemmen en werd in de
jaren 1826/27 gebouwd door de zeer
bekende orgelbouwers, de Gebroe
ders Bätz.

Andries de Vries
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Beste vrienden ...

Er gaan de laatste
tijd stemmen op uit
het midden van de
koorgelederen om
het koor eens door
te stemmen.
Nu had dit al
geruime tijd de
aandacht van de
dirigent maar het
kwam er maar van.

I
Daar hopen we nu
een begin mee te
maken. Ik kan me
voorstellen dat er
mannen al jaren
dapper 2"tenor

staan zingen die
eigenlijk goed mee
kunnen bij de 2" bas
of 1"tenor. Om hier
goed zicht op te
krijgen is het nodig
om iedereen te
"stemmen".
Ik denk eraan om
dit in groepjes van
ca. 10 personen te
doen. Het stem
advies dat U krijgt
is uiteraard vrijblij
vend, maar het zou
kunnen zijn dat U
meer plezier aan

het zingen zou
beleven als U
ingedeeld bent bij
een partij die
overeenkomt met
Uw eigen stem
bereik. Ik hoop dat
iedereen hier aan
mee wil werken als
hij uitgenodigd
wordt. Het stem
men zal gewoon in
Irene plaatsvinden
op een in overleg te
bepalen tijd.

L. Kramer

Kerstconcert in Huizen

Het was koud in Huizen op die avond van 21 december
van het voorbijgegleden jaar 1996. Wij waren als
Crescendo richting de Oude Hervormde Kerk te Huizen
getogen om aldaar een kerstconcert te verzorgen.
Vooraf zongen wij eerst even in met de soliste voor deze
avond: Map Groenedijk - van der Panne. Dat klikte
gelukkig direct goed. In de Kruiskerk, op loopafstand ...
tenminste ..., werden wij vervolgens onthaald op een
broodmaaltijd. Dit alles was keurig verzorgd door
Hervormde vrouwenvereniging welke ons had uitgeno
digd.
Omdat het moeilijk anders kon was het koor in het
midden van de kerk opgesteld. Dat was echter niet
optimaal. Bij sommige nummers bleek dan ook wel, dat
er onvoldoende contact was met de dirigent. Ook het
contact met de organist leed er merkbaar onder.
Ds. Visser verzorgde een kerstmeditatie. Wij mochten
de bekende kerstliederen zingen, tot onze vreugde en
genoegen. Piet Baarssen verzorgde enkele solo-gedeel
ten.
Met dankbaarheid mochten wij weer huiswaarts keren.

Jan Zeeman



Koor: c c Heer. ik kom tot U"

Opening met gebed

Koor en samenzang Psalm 138: 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, HEER, U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goon,
Op hogen toon, Met psalmen prijzen:
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar uw paleis, Het hof der ho-ven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uwgroten naam Eerbiedig loven.

Koor: Psalm 25
Hymnus"' Juicht en zingt nu de Heer"

Baritonsolo

Koor en samenzang" Heer ik hoor van rijke zegen"

Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropplen vallen op mij neer!
Ook op mij, ook op mij,
Dropplen vallen ook op mij

Ga mij niet voorbij, 0 Herder!
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen andren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

M.W Kramer

Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan hem gewijd, Van '5 HEEREN wegen;
Want groot is "s HEEREN heerlijkheid,
Zijn majesteit, Ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog, Die need'rig knie-len;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd'len waan, Der trotse zielen.

M.W.Kramer
Friedrich Silcher

W.H.Zv.'3rt

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods gendade, sterk en machtig
0, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
0, verheerlijk U in mij!

Koor: - Cantate "God heb ik lief' (naar Psalm 116)
- Op ten strijde
- Vrede als waterstromen ( met solo)

GJelIesma/M. W.Kramer
Trad.
M.W.Kramer

Korte meditatie Woord en Daad aansluitend collecte

Koor: - Stilte over alle landen ( met solo)
- Ubid ik aan, 0, macht der liefde
- Het Hemels Vaderland

M.W. Kramer
KJ. Mulder
M.W.Kramer

Orgelsoio

Koor: -Psalm 35
-De Lichtstad

idem
idem

Sluiting

Samenzang: Grote God wij loven U idem

Grote Godwij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert Uwe werken,
Die Gij waart te allen tijd
Blijft Gij ook in eeuwigheid!

Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuwge ongeziene,
Looft Uw liefd'en zingt ervan!
Alle englen die U dienen,
Roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, Heilig, Heilig toe!

Heer, ontferm u over ons,
Open UweVaderarmen.
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!

-



Naar Kapelle-Biezelinge op Zuid Beveland.
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Koorconcert door Urker mannenkoor
gen staan in de agenda van
dit koor en verschillende
toernees werden gemaakt.
Het repertoire bestaat voor
namelijk uit
Nederlandstalige psalmen
en gezangen en vaderland
se liederen.
Deze avond wordt het koor
aan het orgel begeleid door
organist Henk van Putten.
Ook hij is geen onbekende
in Kapelle, daar hij ook de
vaste concert-organist is
van het Kamper
Mannenkoor. Henk van
Putten neemt ook de bege
leiding op zich van de
samenzang en van tenorso
list Johan Baay uit Tholen.
Johan Baay hoopt deze
avond zowel solistisch als
met het mannenkoor op te
treden.
Ter afwisseling in het pro
gramma hoopt Lisselotte
Fennemaop te treden. Zij is

OP D.V. zaterdag 22 maart a.s. hoopt het Urker een virtuoos panfluitiste. Ook zij zal door Henk van
mannenkoor "Cresendo" zijn medewerking te I Putten begeleid worden. Lisselotte is al een aantal
verlenen aan een koorconcert in de Ned. Herv. jaren een veelgevraagd fluitiste en heeft verschillende

Kerk te Kapelle. Deze avond zal gehouden worden CD's op haar naam staan.
t.b.v. de stichting "Woord & Daad" en begint om Ds. T. Cammeraat uit Krabbendijke hoopt tijdens deze
19.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 18.30 uur I avond een appèlwoord uit te spreken. Hij zal vooral
open en de programma's voor deze avond zijn uitslui- ingaan op het project van Woord & Daad, namelijk de
tend aan de kerk verkrijgbaar. huizenbouw voor de Scavengers in India. Ook de col
Zoals wellicht bekend staat het Urker Mannenkoor al lecte van deze avond is bedoeld voor dit project.
jaren onder enthousiaste leiding van dirigent Meindert
W. Kramer. Hij weet dit ruim 100 leden tellende man- I De entree voor deze avond bedraagt voor kinderen
nenkoor zo te inspireren dat het elke keer weer een t/m 12 jaar f 2,50 en voor volwassenen f 10,-.
genoegen is om er naar te luisteren. Vele uitnodig in- I Iedereen is van harte welkom.



Een reactie uit

Capelle-Biezelinge

Op verzoek van de Zangkoerier voldoen we graag aan
het verzoek een reactie te geven op het koorconcert ge
ven in de Ned. Herv. kerk, 22 maartj.l.
Voor het concert mochten we de dirigent Meindert Kra
mer de hand schudden. Op mijn vraag of dit alle koor
leden waren, keek hij mij eens onderzoekend aan en zei:
"We hebben een bus af moeten zeggen, omdat er zoveel
koorleden een dagje Zeeland van gemaakt hadden, en
dus met eigen vervoer kwamen". Het bleef dus nog even
spannend wie er nog allemaal zouden komen. Hij was
nog niet uitgesproken of er kwamen er al weer heel wat
binnendruppelen. Maar nu even mijn reactie Wat me al
tijd opvalt is eigenlijk de eensgezindheid, waarmee het
koor naar buiten treedt en wat het allerbelangrijkste is:
de vertolking van het Evangelie door het gezongen lied.
Voordat de predikant, ds. Cammeraat, de avond opende
waren we eigenlijk al met het gebed begonnen, door de
intro van het koor Heer, ik kom tot U.En enkele hoogte
punten wil ik graag noemen: b.v. Psalm 25 (heeft mij al
tijd heel veel te zeggen. Ik heb hem als kleine jongen van
mijn moeder geleerd en heb haar deze heel veel horen
zingen) werd door het koor op een eerbiedige en gedra
gen wijze naar voren gebracht. Ook de Cantate van
Psalm 116 vond ik bijzonder pastoraal uitgevoerd. Bij
het lied Op ten strijde viel me de goede samenwerking
tussen dirigent en organist op, je zou zeggen: twee men
sen één gedachte. In het lied Vrede als waterstromen

nam de solist Johan Baay een bescheiden, maar toch
goede plaats in. Het lied Het hemels Vaderland klonk
echt geweldig overtuigend, een prachtige melodie.
Daarna zong Johan Baay 't Is middernacht i.s.m panfluit
en piano: ook in de lijdenstijd voor Pasen spreekt dat de
mensen geweldig aan. Het eerste vers van gezang 382
God enkel licht verliep en enigszins stroef: de organist
zocht schijnbaar héél even naar het juiste tempo voor de
samenzang. Daarna volgde Psalm 35, het eerste vers
was ontdekkend en het laatste vers was bevrijdend. De
Lichtstad met solist en panfluit was een heel mooi be
sluit van dit concert, ook gezien de aandacht tijdens het
gehele concert. Voor de sluiting vroeg onze voorzitter het
koor om een toegift; we dachten: het zit er best nog in.
Maar, helaas: dirigent noch koor reageerde. Na de slui
ting met Gebed volgden nog twee samenzangen: Kroont
Hem met gouden kroon en Gouden harpen ruisen. Bij dit
lied kwam de toegift: het koor zong de tweede stem en dit
was heel goed boven de samenzang uit te horen; een
prachtige afsluiting. Bij een reactie hoort ook eigenlijk
een verzoek (jullie hebben al toegezegd D.V. 12 septem
ber 1998weer terug te willen komen): voer in dat concert
Psalm 29 eens uit. Mannen van Urk, die zo dicht bij de
elementen leven en zo dikwijls met de krachten van de
natuur te maken hebben, plus een dirigent op vol ge
stemd hierover. Dirigent, bestuur, koorleden: nogmaals
hartelijk dank voor jullie komst naar Zeeland, namens
comitéWoord en Daad. Blijf zodoorgaan - getuigend zin
gen van die Grote Herder die verloren schapen zoekt.
Gods zegen toegewenst in alles.

A.A. Geuze



Samen ...

Hoezo, samen?

En waarom wel, samen?

Samen te dienen, samen te strijden.

Toen wij dit nummer van onze muziekmeester ontvingen
vermenigvuldigden onze gedachten: je denkt onwille
keurig aan het mislukte samen-op-weg-proces van de
Kerken enje vraagt je af waarom?
Terug naar de muziek.
Samen op weg gaan; ja, wat houdt dat eigenlijk in? Er
staan zulke zware woorden (zaken) in dit lied. Zijn wij
als mensen, op ons koor, maar ook in de maatschappij,
wel samen? Want "samen" dat houdt nogal wat in. De
sterke en de zwakke samen opweg - dan moet de sterke
de zwakke ondersteunen opdat zij samen verder kunnen
op de weg. Je leest verder in dit lied van een volk, dat
apart is gezet, voor dat "samen" apart gezet dus. Je bent
dat niet uit jezelf en dat moet verwondering geven:
waarom ik, waarom wij? Enje staat er niet zomaar apart
als een bloem in het veld, nee je staat er vol van liefde en
kracht, ja, zelfs als een lamp, schijnend in de nacht. Zijn
we ons hiervan bewust ofzijn we al zovertrouwd geraakt
met deze woorden dat de inhoud ervan aan ons voorbij
gaat? Samen vol van liefde, waaruit blijkt dat! Is het
zichtbaar of alleen maar hoorbaar? Als we zoal om ons
heen kijken, dichtbij of veraf, ja dan zakt het hoofd al
gauw van dubbel forto naar piano. Wat doen we met het
geen ons geschonken wordt, gebruiken we dat als een
goed rentmeester? Hoeveel talenten hebben we er al bij
gewonnen? Het apart staan geeft wel een heel grote ver
plichting als we alles om ons heen zien, dat verdriet, die
ellende en die honger. Durf je nog verder te zingen, of is
het inmiddels al dubbelpiano geworden? Of om te spre
ken met die zwarte bisschop uit Afrika op de Kerkendag
in Keulen, die bedankte voor de vele giften die zij in
Afrika ontvingen vanuit de Duitse Kerken. "Maar", zei
deze man, ,jullie hebben wel veel gegeven maar het is
niet samen delen".
Weer dat "samen".
Het wordt lastig, dat "samen", want hoeveel waarde
heeft ons zingen over alle zegeningen als er mensen on
der je gehoor zijn, hier dichtbij of in een ander ver land,
die niets of heel weinig hebben. Dan komt de realiteit
van "samen" opje af: we mogen niet slordig zijn met het
geen we ontvangen. We mogen er zelf best wel van ge
nieten in dankbaarheid, maar ook aan die ander denken.
Want dan heeft ons lied pas waarde, niet alleen woorden
maar ook daden.
Ja, dan pas is het echt "samen".
Samen juichen (ft) ... tot Zijn eer.

Eoert Jansen



Op verzoek van de nieuwe ridders in de orde van Oranje
Nassau zongen we 's morgens met de aanwezige leden in
het gemeentehuis te Urk.
Voor de tijd konden we koffie krijgen met de belofte, dat
we na 't zingen nog een kopje koffie kregen met een
Oranje-soes.

Het zingen viel goed mee: men dacht n.l. dat het zwaar
zingen zou zijn. De liederen werden duidelijk verstaan
baar gezongen en werden, muzikaal gezien, goed uitge-

I voerd.
I
I Het was kort, maar ook daar kan, naar wij mogen hopen,
kracht van uit aan.

Koni
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