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Een leven lang werken in de goot

ZEELAND BOUWT HUIZEN
IN INDIA



Hoe oud zal hij zijn? Acht, negen
jaar? Met zijn glinsterende oogjes
staat 'ie daar op zijn blote voeten
tussen het vuilnis. Sinjoe is z'n
naam. Zijn haar wijst alle richtin
gen uit, aan elkaar geklit door stof,
vuil en vet. De lichtbruine vlekken
in zijn zwarte haardos wijzen op
iets anders: ondervoeding. Onder
het vuil van z'n shirtje zijn nog net
wat van kleur verschoten bloeme
tjes zichtbaar; door hoeveel broer
tjes of zusjes zal het inmiddels zijn
gedragen? Sinjoe weet al lang
wat 'ie later wil worden: politie
inspecteur!

Zijn vader en oudere broers had
den vroeger vast dezelfde
idealen: inspecteur worden, of
ambtenaar of... ober in een chic
restaurant. Ze weten nu wel beter:
wie als scavenger geboren is, of
je nu superintelligent bent of over-

loopt van ijver,er staat in je verde
re leven maar één taak op je te
wachten: vuilnis verzamelen, latri
nes reinigen, riolen uitbaggeren.
Wat 't oplevert? "Stank voor dank"
en niet veel meer.

Onreinheid

Hoe zouden de straten van
Chilakaluripet, leuk provinciestad
je in Andhra Pradesh, India, er uit
zien als er géén scavengers
waren? Juist, vuilnisophalers zijn
volstrekt onmisbaar. Helaas krij
gen deze mensen niet altijd de
waardering die ze verdienen.
Trouwens, dat is in onze eigen
omgeving al precies hetzelfde.
Maar in een land als India komt
dat wel érg scherp naar voren.
In de Indiase godsdienst en cul
tuur is alles onrein wat in aanra-
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~ In krabbëndi;ke.kuntu ferêcht
::;:; ....voor 'n klasse keuken met vele
// / fTI?i1~/!ikheaénJn opstellingJ"..... Jillllij{;Ww.r;r.rt:

vormeh klëurem. iII

Levering rechtstreeks van de
fóbrieK.
O.a. eigen import vanuit
Frankrijken Duitsland.

Enorme keuze in inbouwappara
tuur waaronder de bekende
merken zoals:
Pelgrim, Bosch en Miele die zeer
functioneel in uw keuken worden
toegepast.

Oostpolderweg IQ (bedriiventerrein Oostpolderl Krabbendiike
OPENINGSTIJDEN:vriidag van 9.00 tot 11.00 uur. zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Of op afspraak (telefoon 01131 50 23 42·5035661



Zoek1u kinderkleding voor groot en klein
Dan moet u bij kinderboetiek "Henry" zijn.
Zoals: * Jongensjacks vanaf! 59,95
• Ruitrokken maat 1za t/rn 1ï6

vanaf! 59,95
* Spijkerrokken
~ Zeer gevarieerde zomersokken
De voorjaars/zomercollectie is nagenoeg binnen. Nu volop keus!
.. Nieuw in onze zaak: grote sortering damestassen en rugzakken *
* Bij aankoop van een rok, jurk ofbroek hijgt u een paar sokken kado!

"DE ZEEU\VSE HOEDENKAMER"
* Van 15 tfm 28 rnaart 10% korting op alle dameshoeden ..
Kinderhoedjes ! 25,- en! 39,- en kinderbaretjes ! 19,90
Loop gelUst eens vrijblijvend binnen, ti bent hru1elijk welkom!

Bloemenhandel L. Kopmels

Uw adres voor:
• Winterviolen(okt-maart)
• Bolchrysanten(sept-nov)

• Geraniums,fuchsia's en vele
soorten perkplanten (mei)

• Tuinprimula's(feb-maart)
• Grcentenplanten (feb- juli)

• Frambozenen bramen in zomerseizoen
• Het hele jaar door verse eieren

Bossewerde 40
4431 AE 's-Gravenpolder
teLJ0113) 311272
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Techno service 's-Gravenpolder b.v,
Schoorkenszandweg 17a Fax (0113) 312763
4431 Ne 's-Gravenpolder Tel(0113) 312020

(ff'SCREEN-ITBeeldschermbesturing

~HITACHI PLC besturing

@=OMRON Frequentieregelaars

~ MODEM Verbindingen

~ LOW - MOUNT Verlichting

~ INDUSTRIËLE Automatisering

Inleidend orgelspel, aansluitend samenzang gezang 182.
1. Jezus, leven van mijn leven, 2. Gij, 0 Jezus, hebt gedragen
Jezus, dood van mijnen dood, lasteringen, spot en hoon,
die voor mij U hebt gegeven, zijt gebonden en geslagen,
in den bangsten zielenood, Gij des Vaders eigen Zoon,
opdat ik niet hoop'loos sterven, om van schuld en eeuwig lijden
maar uw heerlijkheid zou erven, mij, verloor'ne, te bevrijden,
duizend, duizendmaal, 0 Heer duizend, duizendmaal, 0 Heer,
zij U daarvoor dank en eer! zij U daarvoor dank en eerl

3. Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:
duizend, duizendmaal, 0 Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

2. Koor:
a. Heer ik kom tot U •

3. Opening door ds. T. Cammeraat.

4. Koor:
a. Psalm 25·
b. Hymnus Juicht en zingt nu de Heer

5. Solist:
a. Hier ver van 't aards gewoel
b. Op die heuvel daarginds (3X)

Gezamenlijk refrein:
Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d 'eeuwigheidskroon .

6. Instrumentaal intermezzo

7. Koor:
a. Cantate psalm 116
b. Op ten strijde
c. Vrede als waterstromen" (met solist)

8. Appèlwoord

9. Samenzang met collecte psalm 22 vers 1 en 13
1. Mijn God, mijn Godwaarom verlaat Gij Mij
En redt Mij niet, terwijl Ik zwoeg en stri]',
En brullend klaag in d'angsten die ik lij',
Dus fel geslagen 7
't Zij Ik Mijn God, bij dag moog'bitter klagen,
Gij antwoordt niet;
't Zij Ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen.
In mijn verdriet.

4. Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt'ren bangen nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in den dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizendmaal, 0 Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

- F. Silcher

- M. Zonnenberg
- Joh. de Heer

- G.Jellesma
- Trad.

13. Ik loof eerlang U in een grote schaar,
en, wat ik U beloofd'in 't heetst gevaar,
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Bij die U vrezen.
't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Ten dis geleid.
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.
Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid I



10. Koor:
a. Stilte over alle landen" (met solist)
b. U bid ik aan
c. Het Hemels Vaderland"

- K. J. Mulder

11. Solist:
a. 't Is middemacht
b. Ik wil mij gaan vertroosten

- W.B. Bradbury
-trad.

12. Samenzang gezang 382 vers 1 en 4
1.God enkel licht,
Voor Wiens gezicht
Niets zuiver wordt bevonden.
Ziet ons bevlekt,
Met schuld bedekt,
Misvormd door duizend zonden.

4. Ja, amen I Ja
Op Golgotha
Stiert Hij voor onze zonden.
En door Zijn bloed,
Wordt ons gemoed,
Gereinigd van de zonden.

13. Koor:
a. Psalm 35"
b. De llchtstad"

14. Sluiting door dhr. C.Walhout

15. Samenzang gezang 722 vers 1 en 3
1. Kroon Hem met gouden kroon,
Het Lam op Zijnen troonl
Hoor hoe het Hemels loflied al
Verwint in heerlijk schoon
Ontwaakl mijn ziel en zing,
Van Hem Die voor u stiert,
En prijs Hem in all' eeuwigheid
Die 't heil voor u verwierf,

3. Kroon Hem, den Vredevorst I
Wiens macht eens heersen zal,
Van pool tot pool, van zee tot zee;
't Klinkt over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
En vrede heerst alom,
Wordt d'aarde weer een paradijs,
Kom, Here Jezus! Kom!

16. Gezang 720
1. Gouden harpen ruisen,
Bij der eng 'Ienzang.
Paar'len poorten beiden,
's Konings hemelgang.
Jezus Gloriekoning
Vol van majesteit.
Ging Zijn troon bestijgen
Hem omhoog bereid.

3. Biddend voor Zijn kind'ren
In dat zalig oord,
Roepend hen tot glorie
Eeuwig, ongestoord;
Llef'lijk plaatsbereidend
Voor Zijn toevend kind,
Daar waar Jezus eeuwig
Leeft en hen bemint

Dood en graf verwon Hij,
Juicht uit volle borst:
Jezus voer ten hemel,
Glorie onze Vorstl

Dood en graf verwon Hij,
Juicht uit volle borst:
Jezus voer ten hemel,
Glorie onze Vorst!

" Arr. M. W. Kramer.

Bij de uitgang is er een CD-tafel van het Urker Visserskoor. Daarnaast een verkooptafel met CD's en MC's t.b.v, Woord en
Daad.

D.V. zaterdag 12 april verzorgt het Thools mannenkoor "Rehoboth" i.s.m. Kinderkoor "Asaf" uit Werkendam, een concert in
de Ned. Herv. Kerk te Kapelle.

Wij luisteren
het liefst
naar u

Rabobank

Kapelle - Wemeldinge
tel: 0113-344010
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Bij ons kunt U terecht voor

COMPACTOPLEIDINGEN
VOOR ALLE RIJBEWIJSCATEGORIEEN
* spoed theoriecursus voor personenwagen en motor

(3 dagen)
binnen 3 dagen het theoriecertificaat AB

* praktijkopleidingen:
motor
binnen 3 dagen het rijbewijs A
personenwagen
binnen enkele weken het rijbewijs B
personen + aanhangwagen
binnen 2 dagen het rijbewijs BE
vrachtwagen
binnen 3 dagen het rijbewijs C
vrachtwagen + aanhangwagen
binnen 3 dagen het rijbewijs CE
trekker - oplegger
binnen 3 dagen het rijbewijs CE
bus
binnen 3 dagen het rijbewijs 0

U zegt het maar welke compactopleiding U wenst en
wij zorgen ervoor dat U heel snel het rijbewijs krijgt:

FAM • ANWB· BOVAGerkend

Vooraanmeldingen en informatie:
Van Doornestraat 14 - 4462 EX Goes
Langeweg 31 - 4431 RP 's-Gravenpolder

Uw Dierenspeciaalzaak te 's Gravenpolder

Een greep uil onze ruime voorraad:
- voer: ~ vogelvoer (tropisch, kippe- en duivevoer}

-+ paarden- en schapen voer, honden- en kallenvoer
- vogels: ~ KOOP NU UW BROEDVOGELS VOOR 1997 !

.... vele soorten/kleuren papegaaien, parkieten, kanarte's

....amandines, astrilden, wida 's, wevers, nachtegalen

....div. fazanten, kwartels, duiven enz.
_ knaagdrn ~ div. cavia 's, hamsters, gerbils en konijnen

....konijnen en cavia 's zijn ingeënt
_ vissen ~ o.a. dwerg-cichliden, rummerezie, div. meervallen

.... labeo's, zalmen, Ie/ra 's, algeneters. krabben, slakken

....alle aqllarillm-ben{){ligdheden
_diversen .......kooien, manden. medicijnen, speelgoed enz.

Onze grote kollektie aan
dierbenodigdheden
is er ook 1'00ru !!
Komt 11 zelf kijken naar
onle scherpe prijzen
eragoede kWldllell.

O[1errings.ijden:
ma/do 8,00-/2,00 13,00-18,00
vr 8,00-12,00 13,00-20,00
zu 8,00-16,00

NATUURLIJK VOOR DIEREN!
Winkelcenlnlln ·Vrellgde/JO!", 's Gravenstraat dd, 4431 AA, tel 01/3-31/006

BOEKENHUIS L.M. SCHRIJVER te 's Gravenpolder
Winkelcentrum "Vreugdehof", 's Gravenstraat 45, 4431 AA, Tel 0113-311006

Ons assortiment bestaat uit: - boeken: .... theologie
- rOl1wns
.... kinderboeken
- kaarten
.... papier
-t> pennen en potloden
.... bludmuziek op bestelling
-. cd's
- IW",J
.... speelgoedertikelen
.... div art. leverbaar op bestelling

- kantoorart.
Komt u zelf kijken naar
onze ruime sortering
vall christelijke boeken.

- muziek

- diversen

OEKENHUIS
SCHRIJVER
BOEKEN - MUZIEK - KANTOORARTIKELEN

Openingstijden:
ma/do 8,00-/2, (JO/3.00- 18.00
vr 8.00-12.00 /3,00-20.00
za 8,00-16.00

BOUWBEDRIJF L.M. SCHRIJVER 'S GRA VENPOLDER

Voor al uw:

* nieuwbouw
* renovatie
* timmerwerken
* tegelwerke/l
* tekenwerk

* verbouw
* onderhoud
* metselwerken
* bouwkundig advies
* bouwmaterialen

TEKEN- EN ADVIESBURO 'S GRA VENPOLDER
Provincialeweg 28-30 - 443i NB 's Gravellpolder - tel O1I3-31I527 - fax O1I3-312727
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De eerste vervvarmingsketel met
een toprendement van 9ï,4 Oio!

Eindelijk !; er e e n verwa rming skere] die .irecie s geert wat u nodig hebt: warrnre.

ro rnlo rt e n ce n \\cl héél lage gasrekenin~ De nieuwe :.Jetït Ecorn l.ine breekt

alle records :n zuinig, schoon en c ornlorrc oe] stoken .. \\ogen we u de voordelen

daarvan ~c'!l; \ oorrekenen" [(om geru,t c" e n langs. '11
-li!11

NEFIT' I,tl:

De Nefit EcomLine breekt alle records.

L.W. van Gilst
Loodgieter en installateur voor uw
sanitair, gas en centrale verwarming
Oude rijksweg 45. 'B' (0 I 13) 22 18 73

's-Heer Hendrikskinderen

- --'_.- -----_._--- ..._----------_

king komt met de dood of met
wat uit een levend lichaam afkom
stig is. Bloed, zweet, urine, afge
knipt haar, maar ook straatafval,
huiden van dieren, zijn volgens
deze regel onrein. Het vermijden
van onreinheid is een belangrijke
zorg voor iedere zichzelf respec
terende Indiër.

Eenmaal scavenger ...

"Maar wie wil er dan nog soaven
ger worden?" vraagt u verbaasd.
Want een straatveger en putjes
schepper - in India zijn open riolen
langs de straten heel gewoon -
staat natuurlijk haaks op dat rein
heidsideaal. Antwoord: Niemand
natuurlijk. Echter, de straten
mogen ook geen uitgerekte vuil
nisbelten worden. De oplossing is
eenvoudig: maak het beroep erfe-

lijk, zodat Sinjoe I, Sinjoe 11en
Sinjoe 111,maar ook hun moeders,
vrouwen en dochters, gewoon
geen andere keus hebben dan
met schepjes de drek op te
scheppen uit de riolen, dit te ver
zamelen in tinnen potten en naar
verafgelegen stortplaatsen te
brengen! Eenmaal scavenger,
altijd scavenger.

Een nieuw huis

Woord en Daad bouwt in het
kader van gezondheidszorg nieu
we huizen voor 40 van deze sca
vengergezinnen. Het worden 19
duplexwoningen en _ om de
beschikbare grond zo econo
misch mogelijk te gebruiken _
twee vrijstaande huisjes. Alle
huisjes krijgen een kamer van 2,5
x 3,5 m, een keuken van 2 x 2,5 m



en een veranda. Er komt een
gemeenschappelijk toiletgebouw.
Het ontwerp van de huisjes is uit
gekiend en doet vriendelijk aan.
De constructie zal degelijk zijn. De
fundering zal men uitvoeren met
bulbpalen; deze kunnen het krim
pen en zwellen van de klei door
uitdroging en vocht goed opvan
gen. Zes huisjes zijn in 1996
gereedgekomen. Aan de rest
wordt gewerkt.

Uitzicht

De nieuwe huisvesting zal een
hele verbetering zijn voor mensen
die nu in strohutten en in hutten
gemaakt van afval moeten leven.
Hun kinderen kunnen om twaalf
uur dagelijks een heerlijke warme
maaltijd komen eten in het kinder
opvangcentrum. Ook wordt de
volwassenen de kans geboden
lager onderwijs te volgen.
Door dit werk komen de soaven-

gers ook in aanraking met de
Bijbel. De arme Indiër die van
kindsaf geleerd heeft zich te
schikken in zijn uitzichtloze lot,
hoort zo voor het eerst in zijn
leven van een God Die wil zorgen
voor Zijn schepselen. Voor tijd en
eeuwigheid. De huizen in aan
bouw verrijzen in Chilakaluripet
als een symbool van die zorg.
Daadwerkelijke hulp van een
groep mensen, christenen, die
zich het lot aantrekken van de
verre naaste.

Betonsteen f 2,50
Dagloon metselaar f 5,-
Zak cement f 10,-
Verf per huis f 30,-
Raam f 100,-
Deur f 250,-
Stucadoorswerk per huis f 325,-
Fundering f 400,-

Er is f 148.000,- nodig voor de bouw van 40 huizen.

Helpt u ook mee?
Uitzicht voor mensen die een leven lang

moeten leven in de goot

ZEEUWSE COMITÉS:
Schouwen-Duiveland Walcheren _
Banknr.66.64.26.899 37.55.03.110
INGZierikzee RaboMiddelburg
Giro bank 179035 Giro bank 64 569

Zuid-Beveland
38.05.77.291
RaboGoes
Giro bank 64 539

Zeeuws-Vlaanderen
Postgiro 39 26 169

I leeft voor elke beurs In"kc diltqclt
Altijd wel iets nieuws!
Dus loop eens v,ijblijv()"d bij ons hi,,,,,,,,

Kees en Bea

~Hjrrrl'tlL'lm(lI 23 - s-~;ml'CIII'"Idj-T
'1((,(i"I1, .'OJ1J -J11364 - 'TtrdllCl; .'0 If.l l/ I It",

BOS
l~b1W@r~ii3~13~1

ElKE VIlI.JD/lG GIllIfIS UEZOIIGING VAN

I I Kassnrollou

I I Thermorollen (kassa/weegschaal)

I I Pincoclerolleu

I I ElikeIlen (prijs lang/weegschaal)

I I Inl<llilllen!roliclI/casselies

(kassa/plncodeapparnnt]

REPARATIE/ONDERHOUD
Tel. 0113-312038
's-Gravenpolrto}

Wij kunnen u van dienst zijn bij: - verkoop woning

- aankoop woning

,- hypotheken

- taxaties

Wij kopen ook woningen direct'aan tegen contante ~etalinq via
de notori".

Kosteloze verzorging van uw hypotheek togen concurrerende
rente!

Vraag ,vrijblijvend "aar onze gunstige voorwaard,,""n tarieven.

~"
VBO
VASlOOeD
ADVISEUR

".
SCHRIJVER-VERSLUYS B.V.

In- en verkoop en bemiddeling onroerend goed

Piet Heinstraat 10 I Segce,st,aat 35
4461GLGoes 4331JMMiddelburg
Tel.0113-223946en 214352 Tel,0118-611339
Fax0113-211710 Fax0118-625321



Zingen op Hemelvaartsdag

Donderdag 8 mei j.l. mochten we alweer voor de dertig
ste maal optreden in de visafslag voor het traditionele
concert van alle Urker koren. De publieke belangstelling
viel dit jaar wat tegen, wat volgens de organisere~de
commissie te wijten was aan het koude en regenachtige
weer. Desalniettemin zaten er toch ruim 2000 luiste
raars in de afslag. Persoonlijk vind ik het ieder jaar weer
een belevenis om samen met onze plaatselijke collega
koren en, niet te vergeten, de Brassband op te treden.
Crescendo zongPsalm 35 als eerste lied en ik moet eer
lijk bekennen dat ik kippevel op mijn armen kreeg bij, , bhet aanhoren van deze Psalm, Crescendo op z nest.
Ook de nummers: Samen dienen en Jeruzalem klonken
goed. De spanning was wel wat merkbaar, want deze
nummers werden voor het eerst uitgevoerd, maar dat
komt het koor ten goede want iedereen was geconcen
treerd en lette goed op de dirigent. We mogen terug zien
op een mooi Hemelvaartsdagconcert.

L. Kramer

Concert Urker koren trekt
dit jaar minder bezoekers
Het dertigste concert van alle Urker koren op Hemelvaartsdag heeft dit jaar minder bezoekers getrokken
dan de voorgaande uitvoeringen. Het gemiddelde ligt op zo'n 3.000 bezoekers, terwijl nu iets meer dan
2.000 zangliejhebbers afgelopen donderdagavond de oude afslag vulden. De oorzaak daarvan wordt door
de organisatoren toegeschreven aan het weer op Hemelvaartsdag. Dat was niet uitnodigend om de belang
stelling voor het concert bijvoorbeeld te combineren met een dagje of middagje Urk. Zij die er wel waren,
kunnen terugkijken een mooie avond waarop door een achttal koren en de brassband Valerius een geva
rieerd programma geboden werd dat vlot werd afgewerkt. Ook was er volop gelegenheid voor samenzang.
Programmaleider was Jaap Koffeman. Het slotoptreden van de gezamenlijke koren en Valerius stond dit
keer onder leiding van Karel Schulz: Ook nu werd het concert besloten met het zingen van twee coupletten
van het Wilhelmus.



Wij zongen in Dchten (Gld)

Afgelopen zaterdag 10 mei, mochten we vanaf de ons
welbekende plek vertrekken naar Ochten. Ondanks de
schrale bezetting in de bussen, nog geen 60 leden, moch
ten we in Ochten toch nog 80 leden tellen. Een der
veilinghallen was omgebouwd tot concertzaal. We moch
ten samen met "Con Amore" zingen voor een groot pu
bliek (zo'n 4500 mensen). Voor sommige leden was 't
zwaar deze avond om te zingen, want zij stonden hoger
dan de rijen ervoor (we stonden naar boven toe opge
steld). Op een paar kleine schoonheidsfoutjes na moch
ten we onze liederen goed ten uitvoer brengen. Ook de
nummers van het gemengde koor en het kinderkoor wa
ren goed. De dirigent van deze beide koren was best ge
spannen, hetgeen hij uitte in zijn dirigeren. De gebroe
ders Brouwer en Klaas Jan Mulder zorgden voor de
muzikale intermezzo's. Al met al mochten wij als koor
terugzien op een mooie, gezegende avond.

Pieter Ras
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in de Bethel-kerk ...

Urkerdag
concert

Zo mochten wij afgelopen "Urker" zaterdag 17 mei sa
men met het mannenkoor "Hallelujah" concerteren in de
Bethel-kerk op ons eigen Urk.
We begonnen samen met de aanwezigen met het mooie
lied ,,0 hoogt' en diepte looft nu God" en wat is het d~m
geweldig, dat een ieder dit uit volle borst mee mocht zm-
gen.
Na de opening door de voorzitter van Hallelujah was
Crescendo aan de beurt.
Wij mochten een drietal nummers zingen onder leiding
van een toch ietwat gespannen dirigent. Maar, ere wie
ere toekomt ook deze avond was hij in topvorm.
J.Q. Zwart deed overigens niet voor hem onder: beide di
rigenten hebben de koren goed in de hand kunnen hou-
den.
Ook Hallelujah had deze avond drie mooie nummers, die
goed en heel gevoelig ten gehore werden gebracht. .. "
Als laatste mochten we met beide koren "Op ten strijde
gaan en de aanwezigen zingend een wonderschoon voor
uitzicht tonen van de "Lichtstad met zijn paar'len poor-
ten".
Al met al mochten we als koren en luisteraars een mooie,
gezegende avond beleven.
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Welkomstwoord

Samenzang Psalm 25 : 1 en 6
traditionele disco Bew.: M. v. Dijk

1. 'k Hef mijn ziel, 0 God der goden,
Tot U op; Gij zijt mijn God;
'k Heb op U vertrouwd in noden;
Weer van mij toch schaamt' en spot;
Dat mijn vijand nooit van vreugd
Om mij opspring'. Die U wachten,
Dekt nooit schaamt'; maar die de deugd,
Zonder oorzaak, stout veracht.

6. Wie heeft lust den HEER te vrezen,
'tAllerhoogst en eeuwig goed ?
God zal zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand' len moet.
't Goed dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestroord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard' rijk erven.

3. Gemengd koor
a. Heer, wij komen voor Uw troon.

mel.: Dykes / bew.: C. Meijering

Heer', wij knielen voor Uw troon;
Wij verdienen geenszins loon;
Zie ons, vol van schuld en smart;
Geef Uw vrede ons in 't hart.

Heer', wij knielen aan Uw voet;
Geef ons rust voor 't bang gemoed;
Duister is ons bang verleên
Laat, 0 laat ons niet alleen

Opheusden

Wist u:
• dat wij uw vee zouden
willen slachten?

SLACHTERIJ
IZAK ROEL.OFSEN

':;,-.-

- Tielsestraat 1b - iJ~heusden



Heiland, hoor ons smeken nu',
Dat genade komt van U;
Eigen pogen baat ons niet;
Dat Uw bloed ons d' redding biedt.

Vader, Zoon en Heil 'ge Geest;
U bent altijd Heer' geweest;
Geef ons raad en geef ons kracht;
Geef dat redding wordt gebracht.

b. Alle volken, looft den Heere.
Buononcini / nl. bew.: C. Meijering

Looft God den Heer' gij alle volken; springt op van vreugd
En brengt Zijn naam de dank. Looft Hem, Prijst Hem,
Zing van zijn grootheid, Zing van zijn weldaàn,
Met heerlijkheid Zijn naam verklaard.
Kom, alle volken, breng Hem de Glorie
Met blijdschap, verheft Zijn naam.

4. Kinderkoor
a. Van U zijn alle dingen

Psalter bew.: C. Meijering

Van U zijn alle dingen, van U, 0 God, alleen,
Van U de zegeningen, 0 Hoorder der gebeên!
Uw liefd' en trouw omringen mijn wankelende schreên,
En wat w' ooit goeds ontvingen, het is van U alleen.

Gij kent steeds mijne noden, waarin Gij trouw voorziet!
Gij geeft geen steen voor broden, een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden, die Gij geen hulpe biedt?
Gij laat de zondaar noden, nog eer hij tot U vliedt.

U zal ik eeuwig eren, die eeuw' ge Goedheid zijt!
U blijv' 0 Heer' der heren, geheel mijn hart gewijd!

Een landelijke
woon winkel

voor sfeervolle,
antieke
meubels,

verlichting en
kado-artikelen

A.M. Drost
Tielsestraat 94

4043 JT Opheusden
Tel./fax 0488-441786

}.i!$~&~r~traa.~l~
..4045JB Ophe~Jaen

Exclusieve alleen-verkoop
voor Nederland:

BUILT IN AMERICAFORTHE WORLD

Voorverkoop:

ORGEL- EN PIANOHANDEL

JAN VAN DAM
Kerklaan 3, Opheusden, telefoon 0488-443570



Wat kan ik niet ontberen, wanneer Uw hand mij leidt;
Wat vuriger begeren, dan Uwe heerlijkheid.

b. Breng ons nader
muz. : C. Meijering, tekst uit: ]. de Heer

Rots, waarop wij bouwen, Evangeliewoord,
Gij zijt ons vertrouwen, zalig die u hoort.
Gij wilt steeds ons laven, met het hoogste goed.
't Beste aller gaven, dat de ziele voedt.

Help ons steeds met blijheid in die Bron van Licht.
Wetder volle vrijheid, spieg'len ons gezicht.
Breng ons hart steeds nader, tot Uw deel, 0 Heer';
Help ons, sterk ons, Vader,Doe het tot Uw eer

5. Solo : Tineke Kerkstra- van Dijk
Gebed G.Welpton

Als ik kom tot U, hoor dan mijn gebed,
Vergeefmijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Leg toch Uwe hand zeeg'nend op mij neer.
Ja, trek mij met de band van UwLiefde Heer'.

Zie mij voor U staan, vol met zond' en schuld
0, Jezus, zie mij aan, maak mijn beê vervuld.

Jezus, op Uwwoord, vestig ik mijn Hoop,
Dat UwLicht voor mij gloor', is mijn beê tot U.

6. Con Amore & Crescendo
Psalm 56
bew.: C. Meijering

Genà, 0 God, bescherm mij door Uw hand;
Zie, hoe ik ben omringd aan allen kant;

De RECT/CELgroep is Europa's belangrijkste producent van
polyurethaan hard- en zachtschuim (Pil-schuim) met vestigingen
in Nederland, België, Duitsland, Spanje,Frankrijk, Engeland, Italië
en Zweden. Bijna nooit zichtbaar; maar des te vaker voelbaar
vormt PU-schuimde basis voor ons zit-, slaap- en rijcomfort. Het
gebruik ervan is niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Als onderdeel van deze internationale groep biedt RECT/CEL
NEDERLANDB.V.werkgelegenheid aan ruim zeshonderd mensen,
verdeeld over vestigingen in Kesteren, Deventer; Buren en Bladel.
Onze afnemers opereren op de industriële en de consumenten
markten, verdeeld over de segmenten: meubel- en comfort-;
matrassen-; industrie- en transportsector (waaronder de auto
mobiel- en luchtvaartindustrie) en de isolatiesector. Binnen de
eutomobiel-, comfort- en industriesectoren levert RECT/CELdeel
produkten. Voor de matrassenmarkt worden hoogwaardige
eindprodukten geleverd, zoals UB/CAmatrassen en boxsprings.
Een vertrouwd merk op de Nederlandse markt.

Recticel
Nederland B.V.

Spoorstraat 69
4041 CL
Kesteren

Postbus 1
4040 DA
Kesteren

tel.:
(0488) 489999
fax:
(0488) 483126
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Echteld
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Voor aanleg en onderhoud van:* luchtinstallaties* krachtinstallaties* airconditioning* ventilatiesystemen* geluids- en omroepinstallaties

Nreuwsgreng geworden?
Gewoon even bellen
en WIJ zenden u

geheel vnjblijvend
alle infonnatle roe.

Verkoop en reparatie van:* groot- en klein huishoudelijk* hang-, staand-, en wandverlichting
*- sanitair
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Zie, hoe de mens zijn boze netten spant,
Om mij daarin te jagen.
Den gansen dag is 't oog op mij geslagen;
Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen;
Zijn macht vergrootmijn ongeluk en plagen;
Ontroert mijn ingewand.

Gratis thuisbezorgen in
de regio vanaf f 50,-

I Royale sortering in:I
aardappelen, groenten, fruit, ~
brood, vlees, vleeswaren, ..
kaas vers van het mes.

Gij weet, 0 God, hoe 'k zwerven moet op aard';
Mijn tranen hebt G' in Uwefles vergaard;
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
Niet op Uw rol geschreven ?
Gewis, dan zal mijn wreev' le vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.

Beneden de f 50,- brengen wij f 2,50 per rit in rekening.
Wij bezorgen ook in Ochten, Ingen, Ommeren

en Uenden aan huis!

lilVoortaan kunt u ook met uw pincode betalen bij:

Kerkstraat 24a 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488-482950

Fax 0488-483779

UwGarantmarkt. Een zekere zaak!Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouwop God, door gene vrees gestoord;
Watsterv' 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.

ACCOUNTANTSKANTOOR RUI]GROK

Accountantskantoor Ruijgrok is een
dynamisch kantoor dat met name
werkzaam is ten behoeve van
bedrijven, instellingen en de

zelfstandige beroepsbeoefenaren.

Onderde vele activiteiten valt onze nadruk op:

* controle van uw jaarrekening
* fiscale en bedrijfseconomische advisering
* begeleiden van ondernemers
* verwerken van financiële- en loonadministraties
* samenstelling van de jaarrekening
* advies inzake ondernemingsvormen e.d.

Onze aanpak gebaseerd op een persoonlijke benade
ring en actieve begeleiding vindt, getuige de sterke
groei van ons kantoor, weerklank bij onze cliënten.

Tolsestraat 2 - 4043 KB Opheusden
Telefoon 0488-442652 - fax 0488-442910

*Schommels
accessoires noor keuze:
bondschommeJ, houten
schommel, rubber schommel,
rekstok. ringen, klimtouw. Ook
losse schommels rijn verkrijgbaar.

*Zandbakken* PicknicktafeIs*Glijbanen* Tuinschermen
(6 Vf!!nchillende soorten)

*Borderrollen
* Bloembakken* Tuinhekjes*Blokhutten*Palen

rond en halfrond
(voor O.Q. afrasteringen).
schommelpo/en. tuinpoolrjes,
pe'folo's en klimhout

*Bielzen* Planken
(Alleskan op maat gemaakt worden)

Voor al uw tuinhout
WILLEMSEN TUINHOUT
Tielsestraat 85 C, Opheusden, tel. 0488-441228

Bouwbedrijf
H. Tollenaar B.V.
Nieuwbouw - verbouw I

renovatie

Hamsestraat 39 - Opheusden
Telefoon0488-442645



7.

8.
a.

b.

Solo: Orgel & Trompet
a. : Arioso G.F. Handel
b.: Hornpipe G.F. Handel

Crescendo
Hymne ".Juicht en zin2t"
Fr. Silcher / Nl. tekst: M. Kramer

Juicht en zingt nu den Heer! Zingt en roemt en weest blijde,
Looft nu den Heer met harpen en met psalmen!
Bidt Hem aan met heilig ontzag!
Gij volken brengt nu de Heer ere en macht!
Juicht nu voor de Heer,Juich nu de Koningmet tromen snarenspel,
met trompetten en bazuingeschal!
Hemel open U en aarde wees vrolijk.
Bruise de zee, en al wat daarin woont!
Juicht nu den Heer! Zingt en roemt en weest blijde,
Looft nu den Heer met harpen en met psalmen!
Zingend, Prijzend, Roemend,
Lovend van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja!

Stilte over alle landen
arr. Br. Bout / M.W. Kramer

Stilte over alle landen, in deze nacht;
Vouwenwij tesaàm de handen, vóór deze nacht.
Welkezonden wij bedreven,wil ze Heere, toch vergeven;
God wil Zijne ruste geven, in deze nacht.

Stilte over alle landen, in deze nacht;
Vouwenwij tesaàm de handen, ook deze nacht.
God zal voor de Zijnen zorgen, tot het dagen van de morgen;
Veiligen bij Hem geborgen, zijn zij vannacht.

Stilte over alle landen, in deze nacht;

Als U uw woning wilt verkopen,
hebben wij alvast een adres ...
Wonen in de Betuwe is gewild. Geen wonder, de Betuwe biedt wat
elders wordt gezocht. Ruimte, natuur én aantrekkelijke prijzen.
Vestiging in de Betuwe neemt toe. Hoe komen aanbieders van
woningen in kontakt met woningzoekenden? Via de makelaar die de

Betuwe kent als geen
ander: Makelaardij o.g.
[oop van Mourik.
Als u overweegt om op
korte of langere termijn
uw woning te verkopen,
is het daarom voor u
aantrekkelijk kontakt
met ons op te nemen.
Wij hebben of zoeken
voor u een passende
koper.

• • • • MAKELAARDIJ O.G.

J OP VAN MOURIK BV
8/edt het Beste vaff de 8ettlWe, , ,
Lienden, Oudsmidsestraat 12 • Opheusden, Dorp~straat9a



VAN LEEUWEN AUTO'S
U overweegt een nieuwe auto te
kopen en u wilt weleens wat
anders?
Laat u adviseren door Van
Leeuwen Auto's en u bent
verzekerd van een onafhankelijk
en onpartijdig advies!
Maali ook voor een occasion
moet u bij Van Leeuwen Auto's
zijn, waar men pas blij is, als u
tevreden bent.

--IJ
het Rek\amestudio

van Suilichem
• BEKISTINGS
SYSTEMEN

• VLECHTWERK
• BETONMORTEL

BEL VOOR
EEN OFFERTE,
VOOR U TEVEEL
BETAALT!

BOEKHANDEL

W '!ht-QLJij- uan ~ck Te koop
Kom eens langs voor een proefrit!\ JI.V\ BEKISTINGSSYSTEMEN

VVt\ W. ~
Alle soorten tuin-, bloem- en

landbouwzaden.
Ruime keuze in:

VAN LEEUWEN AUTO'S

Batterijenweg 5, I~BOII\G~:~I4041 DA Kesteren. ~
Telefoon 0488·482828
Fax 0488-482855

• Bijbels - Psalmboeken
• Kinderbijbels
• Leesboeken
• Kantoorartikelen
• Schoolartikelen
• Cassettes - CD's Predikaties
• Inbinden boeken
• Inlijsten
• Borduurwerken
• Wol-handwerken

Altijd dè zaak die u zoekt!
Burg.Lodderstraat 23- Opheusden

Telefoon 0488-441612

PANHUIZERWEG5AlB -
Telefoon(0488) 48 20 62 -

Autotelefoon 06 -

Alle soorten kool-, sla-,
andijvie- en perkplanten.

Tevensmeststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen.

Zaad-en
plantenhandel
van Binsbergen & Zn

Broekdijk 31a Kesteren
Telefoon 0488-481343Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren

Telefoon 0488 - 48 2226

Boeken, bijbels,
Kantoorartikelen
C.D.'s, kado-artikelen
Speelgoed ('S maandags gesloten)



Vouwen wij tesaàm de handen, in deze nacht.
Wil omringen met Uw vrede, deel van Uwe ruste mede,
Klinke tot U onze bede, in deze nacht.

c. Psalm 3S
arr.: M.W. Kramer

9.

Twist met mijn twisters, Hemelheer,
Ga mijn bestrijders tocht te keer!
Wil spies, rondas en schild gebruiken,
Om hun gevreesd geweld tefnuiken;
Belet hun d' optocht, treedt vooruit,
Zo worden z ' in hun loop gestuit.
Vertroostmijn ziel in haar geweên,
En zeg haar: '"k Ben uw heil alleen. "

Laat vromen,juichen t' allen tijd,
Om mijn gerechtigheid verblijd,
Die lust, die ijver nooit bedwingen;
Maar zeggen, onder 'i vrolijk zingen:
"Verheerlijkt zij de hoogste God;
Hij schenkt Zijn knecht een vreedzaam lot."
Dan meldt mijn tong, met diep ontzag,
Uw recht, Uw lof de ganse dag

Orgelimprovisatie
Klaas Jan Mulder

10. Solo Tineke Kerkstra- van Dijk
Wanneer de schemer valt.
Ierse melodie / tekst: A. Zielman
Wanneerde schemer valt over de landen, de avondwind de
zielen koelte geeft,
Gaan aan de hemel duizend lichten branden en daalt de rust in 't hart van
al wat leeft.
Daarboven al de gloeiende sterrenogen, houdt God bezorgt Zijn oog op
all' gericht,

Nedereindsestraat 23, Kesteren
Telefoon 0488-481205

* Bijbels
* Goede boeken
*CD's
* Cassettebandjes
* Veel andere
kado artikelen
Komt u 'ns vrijblijvend kijken,

tot ziens in de winkel!

rê~-~-I5-1
De fijnproevers kennen
allen het adres van
Bakkerij W. de Greef
* Iedere dag ovenvers brood
*Ca. 40 soorten gebak uit
voorraad leverbaar
* enz.. enz.

Bakker!;
W.deGREEf

Hoofdstraat 26, Kesteren, telefoon 0488-482624L J

- Erkend dClCllernClfit-fasto
- CV-ketels (zowvl Ivasll GIswrkoop)

'R;.~~~~~i;:;::~~~t
Gas- water - lood - dakbedekkers

centrale verwarmingen
sanitaire-installatiebedrijf

gasservicedienst

a lid van de
Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrilven

Dalwagenseweg2 Telefoon (0488)441374
4043MX Opheusden Telefax (0488)443374

Arends Handelsonderneming V.O.f.
Tielsestraat 95 • 4041 CS Kesteren

Telefoon0488-483275 • fax 0488-482895



Hij waakt van boven 't spansel in de hoge
En wist de hete tranen af van 't droef gezicht.....
Zo mag ik altijd rusten in mijn Herder,
Al dreigt de nacht des doods, al woedt het vuur,
Al duist'ren tranen 't oog, al moet ik verder tot aan het lang gevreesde
stervensuur.
HEER', laat, wanneer het zwart voorgoed gaat dalen,
Uw ster mij toch verlichten in die nacht, Opdat 'k U zie, en eeuwig mag
herhalen:
"Mijn Licht, mijn Heil, mijn Leven en mijn Kracht".

11. Kinderkoor
Gods Schepping
Silcher I Worp ITieriejr. bew.: C. Meijering
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal, met volle zuiv're toon.
Enfors en stout klinkt door het woud die galm zo mooi en schoon,
Natuur ligt in dromen verzonken
De maan die blikt vriend' lijk terneer
De duizenden sterren zij spieg' len zich zacht in het water terneer.
De wind die ruist zacht door de bomen
En schommelt de vogels in rust.
Natuur is zo mooi om mij henen,
Maak Heer' mij hier steeds van bewust.

Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond,
Met zijn wit gewolde kudde die bewaakt wordt door zijn hond,
En al dwalend ginds en her, denkt de herder; och hoe ver.
Hoe ver is mijn heide, hoe ver is mijn heide, mijn heide.

Trillende bomen, glanzende blaad'ren
bloesems die bloeien gras dat gaat groeien
Zomer gaat komen ik zie 't om mij heen,
't is God die schiep, vergeet dat niet.

Slaat dan Uw ogen, dankend naar boven,
Laat all' wat leeft de schepper steeds loven,

OEiANDENCENTRUM
PHEUSDEN

Uw adres voor:

• Banden
• Velgen

• Accu's
• Schokdempers
• Uitlaten
• Trekhaken
• Autoradio's
• Etc.

V.O.F. Dierenspeciaalzaak
'De DrieaprDng'

T.A. Zaaijer
Fam. Bunt

Broekdijk 37
4041 CT Kesteren

Telefoon 0488-481373

J.Arends
Hamsestraat 40, tel. 442116

Opheusden

Het juiste adres voor:
vaste planten
bloemstukken
snijbloemen
etc. etc.

voor een
gezellig

babbeltje
of een

partijtje
biljart

café - bar - sliiterii

Kom eens
even langs

DE LAMP
Tielsestraat50 -Opheusden
Telefoon0488-441241



~ GEOPEND
~ TUINMEUBEL TUIN

ACHTER HET BEDRIJF MET EEN ENORME SORTERING TUIN TERRAS EN SERRE
MEUBElEN PAVILJOENS TUINVERUCHTING TUINHUIZEN ENZ ENZ

VlYlEK IN NEQ_EB_LAND!INRUILAKTIE TUINMEUBELEN

Owoudetuinmeubelen zijn nu 2S,-per
stuk waard, bij aankoop nieuwe set.
Bijvoorbeeld:
4 HartmanAmbassador lauteuils marineèfauw+ 1 ovale talel Aquarius blauw
+ 4 luxe kussens. 9-DELIG COMPLEET 675,·
af inruilkorting 4 x 25 100,·

a betaalt 575,-
Deze aktie geldt voor alle complete tuinmeubelsets
boven de 400,' (meer dan 100 tuinmeubelsets direct
leverbaar!) U kunt maximaal 4 oude stoelen inruilen.

inruilaktie tuinmeubelkussens!
Uw oudatuinmeubellrussBnszijn nu 10,
per stuk waard.
Bijvoorbeeld:
4 tuinmeubelkussens 'Solair' à 39,- per stuk

Ubet_lt nu 4 x 29,
(150 verschillendekussens!)
Gratisthuisbezorgen.

lIIIIrIguRng17 .,Dada
~. (0488) 44 12 20

(A15 afslag Opheusderv' Dodewaard)
Vrijdag koopavond.

Brood- en Banketboetiek

'~"
Burg. Lodderstraat 11
4043 KL Op heusden
Tel. 0488-441885

Fam.Arends· tel. 441885
De Poort
Chr. Streekschool voor M.A. V.O.
Boveneindsestraat 6 . 4041 El Kesteren
Telefoon 0488·481206

1965 R~
REÜNIE

CHRISTELIJKESTREEKSCHOOL
VOOR MAVO 'DE POORT' TE

KESTEREN

1997

Met ingang van het nieuwe cursusjaar
zal 'De Poort' gefuseerd zijn met het
'Van Lodensteln-college',

Erzijn, buiten de vele bestuursleden en
medewerkers uit heden en verleden,
2476 mensen in de regio en daarbuiten
die zich 'Poorter' mogen noemen.

Op D.V. vrijdag 27 Juni 1997 stelt het
bestuur alle 'Poorters' in de gelegenheid
afscheid te nemen van hun school.

Tevens is men in de gelegenheid de
heren Van Houwelingen en Van der Klis
de hand te drukken. De eerstgenoemde
maakt na 40 dienstjaren gebruik van de
VUT-regeling.

De heer Lukasseherdenkt het feit dat hij
25 jaar als leraar aan 'De Poort'
verbonden is. In de nieuwe
scholengemeenschap zal hij
plaatsvervangend locatiedirecteur zijn.

Oud-leerlingen worden volgens
onderstaand schema verwacht:

Brugklasjaar
1965-1979 18.00- 20.00uur

Brugklasjaar
1980-1993 20.00- 22.00uur

De kantoor
specialist

De Smalle Zijde 22, Veenendaal
telefoon 0318-551122

----./ <c.>: -------------~
---../ ~ ---------------------- -------------./ -------..__/......______...--------- ........___....<,----...,....-----=:::::::.---- ---- ----=::::- ---- -

• kopieersystemen • faxen • papiervernietigers • overheadprojektoren
• inbindapparatuur • kantoormeubelen • direktiemeubilair • arbo-oplossingen

Uitgebreid sortiment kuip- en
terrasplanten in diverse snoeivormen

SUPERBODEMBEDEKKERGlit.'" Verbena Tapien®
AI/eenmet kleuretiket.

TUINLIEFHEBBERS OPGELET!

G TIS
voorlichting en advies!

Alles uit eigen kwekerij
Dus:goede kwaliteit en...

SCHERPE PRIJZEN!

Plantencentrum
EERBEEK

Een schitterende collectie tuinplanten, vele
kleuren en ieder jaar nieuwe introducties!

TERRAS•• Datura
VASTE- .Stamfuchsia
PERK· , ~
KUIP- • 8rachicome
HANG- .Surfinia
GROENTE- • Heliotropium
Voor uw groentetuin:
• sla, andijvie,
• kool, aardbei,
• tomaten, komkommer,
• zaden, potgrond,
• gewasbescherming,
.enz.

Maarook:
• Geraniums
• Hangfuchsia
• Hangverbena
• Vlijtig Liesje
• Petunia enz.

Dalwagenseweg 25 - Opheusden
Tel. 0488-441489 - fax0488-441518



12.

13.
a.

Danken en bidden tot God onze Heer',
't is God die schiep, vergeet dat niet! Koopieshal

Verwoert & SchalkTrompet & Orgel
a.: Exodus
b.: Andante

Traditioneel
W.A. Mozart

Het adres
voor ia·

ea verkoop
van gebruikte

meubelen

Mannenkoor
Cantate Psalm 116
G. Iellesma / arr. mk. M.W. Kramer
God heb ik lief, want die getrouweHeer'.
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' angst der hel mij alle troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar 'k riep den Heer dus aan in al mijn nood.

Rijnbandijk 117 Tel.0488 . 442355
4043 JK Opheusden Fax0488 . 441873

Autobedrijf LIDO AUTO'S

EiiAo?
• in- en verkoop van
alle merken auto's

• ook voor
exclusieve merken

• ook voor onderhoud
en APK

Betrouwbaar zaken doen met:

A. van lienden
en J. Drost

Acaciastraat 1B - Opheusden
0488-441356 en 06-52872348

Elitair Falino

"Och Heer, och, wierd mijn ziel door U gered l "
Toen hoorde God; Hij is Mijn liefde waardig.
De Heer is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

d' Eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan,
Om daar met lof Uw grote Naam te danken.
Jeruzalem, Gij hoort die blijde klanken;
Elk heff' met ons de lof des Heeren aan. Halleluja!

Setterlad
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b. U bid ik aan, 0 Macht der Liefde.
Bortnianski / mk. bew.K]. Mulder

U bid ik aan, 0 macht der liefde, die zich in Jezus openbaart.
o Licht, dat Cthelse duister kliefde, en blijde hope bracht aan d'

aard';
Ik wil die liefde steeds gedenken, wil U mijn liefde weder schenken.

o Jezus moge Uw naam mij immer, in Ctdiepst der ziel
geschreven zijn;

En geef' mijn schuld'ge lauwheid nimmer Uw liefd'rijk
harte weder pijn.

In woord, in werk, in heel mijn wezen, Zij steeds Uw
heil'ge Naam geprezen.

c. De Lichtstad
E. Ahlwén, tekst: M.R. Alt, arr. mk. M.W. Kramer

Lichstad met Uwpaar'len poorten, wond're stad zo hoog gebouwd;
Nimmer heeft men op dee: aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Refr.: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar
Zijn Liefdestem,

Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem!

Heilig oord vallicht en glorie waar de Boom des Levens bloeit;
En de stroom van Levend water door de gouden Godstad vloeit.

Reir.

Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem.
In die Stad met paarlen poorten, In het nieuw Jeruzalem. Refr.

14. Trompet en orgel
The Holy City
A.Adams
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HALLO!
Weetje waar je moet zijn voor het

lekkerste softijs?
8 VERSCHRLENDE
SMAKEN!
Bij Cafetaria 'Ons
Hoekje' natuurlijk!

En voorde
heerlijkste snacks?
Dat kunt u zelf wel

invullen:

Cafetaria 'Ons Hoekje'
Rep en Mientje Hendriksen

Koningsstraat 8 - Opheusden - 0488-441360

Kegelaars
Transportbedrijf
Hamsestraal49 - Opheusden
Telefoon0488-441495 Ookop zaterdag!

Uw adres voor:

* containers

~~*zwarte
-..: tuingrond

* zand

* grind

* diverse
grondwerken

~OE..KlS
Keukenmotstege-

&
Afwerkingsbedrijf

• keukens
;.::.::

• séUlÎtair••
4043 NT Opheusden

Telefoon/fax 0488-443050

AVIA

TankstationBlankestijn
Kesteren - telefoon 0488·482090

Het adres voor:
Benzine, Diesel, Motorolie,
Auto-onderhoudsmiddelen,

Wegenkaarten,
Telefoonkaarten en
Strippenkaarten.

OPENINGSTIJDEN:
maandag Urn vrijdag 6_00tlm 22_00uur
zaterdag 7_00tlm 20_00uur
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15.
a.

b.

Gemengd koor
Jeruzalem
J. Watts / R. Lowry / C. Meijering

Kom ga met ons op weg, naar 't nieuw Jeruzalem.
Die weg is nooit vergeefsgegaan.Komga met ons en blijfniet staan.
Jeruzalem, wel saámgevoegd, en wel gebouwd.
Ga mee, nu kan het nog; naar 't nieuw Jeruzalem;
Ga met ons op weg, en laat uw vreugde zien;
Verenigdin een zoet accoord,Verenigdmet de daad en 't woord.
Kom ga dan nu op reis,naar 't land dat God u zal wijzen,
Volkerenhoort naar Zijn stem.Dat gij met diepst ontzag.naar
's HEEREN stem steeds horen mag.Verenigduw gezang,
En wis uw tranen af.Blij] hier niet staan, maar ga op reis,
Naar 't land dat God de HEER' uw wijst.
Wil naar Zijn stem nog horen, volkeren, hoort naar Zijn stem.
Dat gij met diepst ontzag nog naar dee:' woorden horen mag.
Laat ieder het horen, volkeren, zingt nu van Hem!
Roept uit met luide stem: Jeruzalem, Gij gouden stad.

De Storm.
Ch. Palmer/Slandon/tekst: H. ten Hove/C. Meijering.
Meester,de stormwindgiert razend,de golven slaan dreigendneer,
De hemel is vol zwarte wolken, waar vind ik nu redding,Heer' ?
Ziet U niet dat ik in nood ben? Hoe bang mijn harte slaat?
Het kan ieder moment nu gebeuren dat zinkend het schip vergaat.
Refrein:
Hij zegt tot de storm: luister naar mijn wil, Zwijg wees stil!
Hoe er de stormwind ook buldert en blaast,
Steeds wilder en luider, steeds feller maar raast,
Het scheepje vaart zeker, dat is gewis,
Als Jezus, de Meester aan boord maar is!
Wantalles, het gaat zo hij het wil, Zwijg! Wees stil.,

Meester, de storm is gaan liggen, de duistere nacht verdween,
De zon zendt haar lieflijke stralen, 't is rustig nu om mij heen.

BETuwseH BEHEER

Betuwsch Accountantskantoor
<> Voor een meetbaar resultaat <>

Van Blijderveen Accountantskantoor
<> Samenwerkingsverband met registeraccountants <>

Betuwsche Administratiesystemen
<> Kantoorautomatisering en opleidingen <>

44 R.I.-straat 33 • 405 IAP Ochten
BAK • telefoon 0344-647000 • telefax 0344-643092
BAS • telefoon 0344-643606 • telefax 0344-644109

Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar!



Laat mij, 0 dierbare Heiland, verder nooit meer alleen,
Ach breng dan mijn scheepje heel zeker, naar veilige haven heen.

Meester, mijn hart is vol angsten, tot U roep ik in mijn nood,
Ik voel m' in de diepte verzinken, ontwaak toch, 'tgevaar is groot!
Stormen van strijd en ellende kan ik niet wederstaan,
Jezus, help mij, laat mij niet verderven,
Grijp mij in mijn nood toch aan. Refrein:

Meester, de storm is gaan liggen, de duistere nacht verdween,
De zon zendt haar lieflijke stralen, 't is rustig nu om mij heen
Laat mij, 0 dierbare Heiland, verder nooit meer alleen,
Ach breng dan mijn scheepje heel zeker naar veilige haven heen.
Refr.

16. Gemengd & Mannenkoor

Dankt, dankt nu allen God.
Bew. : J. S. Bach

Dankt, dankt nu allen God met blijdefeestgezangen.
VanHem is 't heuglijk lot, het Heil dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons, altijd genadig aan.
En heeft ons dag aan dag met goedheid overlaan.

Lof, eer en pijs zij God, door aller scheps'len tongen.
Op Zijnen Hemeltroon, aanbiddend toegezongen.
De Vaderen de Zoon, en ook de Heil'ge Geest,
Drieënig God steeds blijft, wat Hij steeds is geweest.

DOE HET ZELF
llllo Wffim W~m[D~[1

[D~ JJ®®[D~
Homsesfroof 5

4043 lE Opheusden
Tel. 0488-441496

SCHILDERSBEDRIJF
JJolllloWffim W~m[D~[1

[D~ JJ®®[D~
Josmijnsfroof 8

4043 lX Opheusden
Tel. 0488-443302
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Urkerdagconcert 1997
In de Geref. 8ethelkerk te Urk
Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
o.I.v. Jan Ouintus Zwart ,
Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo
o.I.v. Louwe Kramer

.\ m.m.v. Henk van Putten, orgel
\ Aanvang 18.30 uur

Toeganggratis

Zaterdag 17mei 1997

URKER KOREN ZINGEN
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1. SAMENZANG EN KOORZANG:

o HOOGT' EN DIEPTE, LOOFT NU GOD

1. 0 hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt Zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
Zijn weg is majesteit.

5. Hij die voor ons gestreden heeft,
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft,
wat niemand lijdén kan.

HEER! IK HOOR VAN RIJKE ZEGEN

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

K. Rouw

2. 0 won'dre liefd', 0 wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
Een tweede Adam kwam.

6. In het verborg'ne van de hof,
aan 't kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

W.B. Bradbury / W.H. Zwart

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

6. Ga mij niet voorbij, 0 Herder!
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.

2. OPENING DOOR DE VOORZITTER VAN HET
URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH':

3. HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO':

* Stilte over alle landen
* U bid ik aan, 0 macht der liefde
* Samen te dienen

B. Bout / MW.Kramer
D. Bortniansky / K.J. Mulder
B. Gaifher / MW.Kramer

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

1. 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!

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 URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH':

* Psalm 105
* In de hemel is het schoon
* Veilig in Jezus armen

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.

W.H. Zwart
w.H. Zwart
WH Zwart

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.

7. HET URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH' EN HET
CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO':

* Kom in mijn hart
* Op ten strijde
* Als 't bazuingeschal

w.H. Zwart
C. S. Adema van Scheltema / MW.Kramer
MW. Kramer
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Opening namens de Commissie Zang op
Hemelvaart door dhr. J. Koffeman

Samenzang: Gezang 231: 1

1 Wij knielen voor uw zetel neer,
Wi!, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, 0 Godsgetuige,
o Eerstgeboren' Uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

Schriftlezing en gebed

Samenzang: Psalm 108: 1

1.Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'i< Zal psalmen zingen tot Zijn eer
Gij, zachte harp, gIJschelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

KINDERKOOR "KLEIN MAAR DAPPER" en
JEUGDKOOR "RES NOVA"
o.l.v. Wim Magré

1. Wij zullenopstaan
2. Ik vermagalle dingen
3. Godsvolk wordt uitgeleid

E en R.Zuiderveld
J.Jonker
S.Dauerman

2

Samenzang: Gezang 93: 1 en 2

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil' gen Geest, de Trooster,
de orieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drieëen'ge in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

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

1. ComeThou Almigty King
2. ShoweMe
3. Vadervol van vreesen schaamte

Felici di Giardia arr.R.Elsinga
G.F. Händel arr P.Bakker
Adrian Snell arr. R.Elsinga

Samenzang: Psalm 85: 1 en 4

1.Gij hebt Uw land, 0 HEER', die gunst betoond,
Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont.
Oe schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;
De hitte van Uw gramschap is geblust.
o heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.

3



4.Dan wordt qenä van waarheid blij ontmoet,
De vrede met een kus van 't recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog,
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;
Dan zal de HEER' ons 't goede weer doen zien;
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên.
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.

CHR. DAMESKOOR "LAUS DEO"
o.l.v. P.J.Leusink
vleugel: H.van Puttten

1. Elkuur, elk ogenblik
2. Blijvendevrede
3. WonderfulGrace

R.lowry
T.de Vries. J.W.Peterson
Haldonlillenas bew. HenkBrouwer

Samenzang: Psalm 47: 1 en 3

1.Juicht, 0 volken, juicht,
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd.
Weest te zaärn 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.

3.God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid

4

Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaán,
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.

I

I~
CHR. URKER MANNENKOOR "CRESCENDO"
o.l.v. M.W. Kramer
vleugel: H. van Putten

1. Psalm35
2. Samendienen

arr. M.W. Kramerl.Bourgeois
Muziek:BillGaither
Tekst:Hans lieberton arr. M.W. Kramer

3. Jeruzalem(ps. 72 + 122) Muziek:NaomiShemerarr. M.W. Kramer

Samenzang: Gezang 412: 1 en 2

1 0 Heer, die daar des hemels tente spreidt
en wat op aard is hebt alleen bereid,
het schuimig, woedig meer kondt maken stille
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog
tot U omhoog,
die ons in angst en nood
verlossen kondt
tot aller stond,
ja zelfs ook van de dood.

5



2 Als gij, 0 vrome, dikwijls hebt gesmaakt,
vermaakt u nu vrij, dat 't uw harte raakt!
Looft God den Heer met zingen ende spelen
en roept vrij uit tezaam met luider kelen:
Had ons de Heer
Hem zij de eer
alzo niet bijgestaan,
wij waren lang
ons was zo bang
al in den druk vergaan!

BRASSBAND "VALERlUS"
o.l.v. Klaas de Jong

1. Pastorale
2. love Song
3. March - Starlake nO.2

Jan de Haan
Halfdan Kjeruef arr. T. Brevik
Eric Bali

Samenzang: Gezang 452: 1 en 2

1 Verlosser, Vriend, 0 hoop, 0 lust
van die U kennen, neem het lied,
dat U in 't stof een stervling biedt,
een zondaar, die uw voeten kust.
Een zondaar, een verlost', 0 Heer I
en nu geen zondaar meer.
0, neem het aan!
Gij laat geen bidder staan,
Gij hoort in hemelingen
verloste zondaars zingen.
0, neem het aan!

l'
l~

2 Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem.
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem.

6

hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart.
Gods zoon vergeet de broeder niet
die Hij op aarde liet.
Hij is mijn hoop.
Hij wies mij met zijn doop,
Hij geeft mij brood en beker,
'k ben van zijn liefde zeker.
Hij is mijn hoop!

JONG GEMENGD KOOR "IMMANUEL"
o.l.v. J.a. Zwart
vleugel: Harry Hamer

1. O. machtig God
2. Create in me
3. Zie ik sterren aan de Hemel staan

tekst +arr. M.Zonnenberg
arr. Martin Zonnen berg
Ralph Carmicheal

Samenzang: Wees mijn leidsman, trouwe Here

1. Wees mijn Leidsman trouwe Here,
voer mij, pelgrim, door de nacht.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
van Wie 'k al mijn steun verwacht.
Brood des hemels, brood des hemels,
voed mij door uw heil' ge kracht,
voed mij door Uw heil' ge kracht!

2. Open Uw kristalfonteinen,
waar de heilstroom uit ontspringt.
laat Uw wolkkolom verschijnen
als mij moed en kracht ontzinkt.
Doe mij reizen, doe mij reizen
door Uw trouwe zorg omringd,
door Uw trouwe zorg omringd.

7



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

1. Aan Babelsstromen
2. Uw trouw 0 God is Groot
3. Staandeop de beloften

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

Samenzang: Gezang 463: 1

1 0 Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

URKERMANNENKOOR "HALLELUJAH"
o.l.v. 2e Dirigent Henk Brouwer

1. Veilig in Jezus armen
2. DieAlmacht
3. Zangerslied
m.m.v. BrassbandValerius

W.H.Zwart
F.Sehubert.F.liszt
H.v.lijnschoten
H.Brouwer

solo: André Post

Tekst:F.de Vries

Samenzang: Psalm 138: 1 en 2

1.'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, HEER', U dank bewijzen.

8

'k Zal U in 't midden van de g06n,
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 waarheid saám,
Uw groten Naam
eerbiedig loven.

2.Door al Uw deugden aangespoord,
hebt Gij Uw woord en trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel op haar gebed,
verhoord, gered. haar kracht gegeven.
AI 's aardrijks vorsten zullen, Heer,
Uw lof en eer alom doen horen ,
wanneer de rede van Uw mond,
op 't wereldrond,
hun klinkt in d' oren.

CHR. GEMENGD KOOR "EXCELSIOR"
o.l.v. Carel Chr. Schulz
vleugel: H. van Putten

1. The Bannerof the Cross
m.m.v. BrassbandValerius
2. Zeg het aan alle mensen
3. King of Kings

James Me. Granahan

John W. Peterson
CalebSimper
Soliste Petra Kramer

Samenzang: Lied 199: 1, 2,3 en 4

1. Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal.

9



REFR.
Wie zal op de grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

2. Eens zal op de grote morgen
't mensdom zwijgen, eind'lijk stil'
dan zal Jezus Christus vragen:
"Wat deed u om mijnentwil?" refr.

3. Eens zal op de grote morgen
Jezus macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods woord geen leugens kent. refr.

4. Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend:
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend, refr.

GEZAMENLIJKE KOREN EN BRASSBAND
o.l.v. Carel Chr. Schulz

1. Ambrosiaanse lofzang
2. Gezang 143

E.Gebbardt
Feike Asma

Samenzang met Koren: Gezang 143: 2 en 3

2. Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen,
dien dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven,
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bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor 't gans heelal!

3. Gij, aardrijks bont gewemel,
al wat in 't water leeft,
of onder zijne hemel
hoog in het luchtruim zweeft,
gij, alle zijne werken,
ontdekt, bij dag en nacht,
in 't voeden, hoeden, sterken
de goedheid zijner macht.

Sluiting: dhr. J. Koffeman

Samenzang: Gezang 301: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassauen
ben ik van duitsen bloed,
het vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

11



Op het vliegveld van Havanna werden we opgewacht
door iemand die ons met de taxi naar de oogkliniek
bracht. De volgende dag kwam er een oogarts bij ons op
de kamer die alles vroeg over Annie's ogen. 's Maandags
kreeg zij allerlei onderzoeken en werd er bloed afgeno
men. Na deze onderzoeken kregen we te horen dat Annie
op woensdag geopereerd zou worden. 's Middags hebben
we een kuiert jen gedaan langs de boulevard en door de
stad. Het is hier erg armoedig en je hebt met veel bede
laars te maken. De temperatuur was er rond de 28 gra
den en volop zon. Het was dan ook heerlijk om weer in

de moderne oogkliniek te komen, die ge
heel voorzien was van airconditioning.
Woensdag 20 november is Annie geope
reerd. De operatie heeft ongeveer 3 uur
geduurd. Om 3 uur kwamen ze met
haar aanrijden in een rolstoel. Haar
ogen waren afgeplakt met verband, dat
er tot de volgende dag op moest blijven.
De operatie was zonder problemen ver
lopen. Donderdags kwam de professor
om het verband eraf te halen. Ze moest
nu de hele dag een zonnebril op, omdat
al het licht te fel was voor haar ogen.
Vanaf nu kreeg ze elke dag nog thera
pieën, o.a. elektrostimulatie en ozon
behandeling. Bij de elektrostimulatie
moest ze met haar voeten op ijzeren
plaatjes staan en in haar nek kreeg ze
twee klemmen, die heel licht onder
stroom stonden. Dit is bevorderlijk voor
de bloeddoorstoming van het oog.Bij de
ozonbehandeling krijg je ozon toege
diend, die in het bloed gaat zitten, wat
ook de bloeddoorstoming bevordert. Een
week na de operatie werden de hechtin
gen verwijderd. Annie was blij dat de
hechtingen eruit waren, want ze voelde
ze wel zitten. Ze krijgt elke dag oog
druppels toegediend om infectie e.d. te
voorkomen. Ze moet nu nog 1 jaar me
dicijnen gebruiken. De kosten voor deze
operatie moesten we zelf betalen, maar
via diverse giften van familie, vrienden
en ons koor Crescendo hebben wij mo
gen ervaren dat er met ons werd meege
leefd in deze situatie.
Nogmaals onze hartelijke dank daar
voor.

... voor een oogoperatie bij echtgenote

Naar Cuba

Na maanden van voorbereiden was op 15 november de
dag aangebroken dat we naar Cuba vertrokken om mijn
vrouw Annie aan haar ogen te laten opereren. Annie lijdt
aan een zeldzame oogziekte, n.l. de ziekte van Stargard.
Dat houdt in, dat haar gezichtsvermogen steeds minder
wordt. In Cuba is een methode ontwikkeld die deze
ziekte kan stopzetten. De nu 72 jarige professor Pelaez
heeft hier 25 jaar over gedaan.
Na een voorspoedige vlucht kwamen we in Holquin aan.
We moesten nu nog een binnenlandse vlucht maken
naar de hoofdstad Havanna.

Johan van den Berg



Even in de tijd terug

Onlangs heb ik de hand kunnen leggen op een tweetal
concertprogramma's uit het verleden. Het eerste pro
gramma, zoals U afgedrukt ziet, is gedateerd 29 decem-

ber 1931 ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de
CHR. GEM. ZANGVERENIGING "EXCELSIOR" te
Urk. Dit koor stond in die tijd onder leiding van de Heer

T. Kramer, schoonvader en vader van
respectievelijk Lub en Jannetje Paster
kamp en oom van ondergetekende. Kra
mer stond bekend om zijn drogen humor
en zijn populariteit onder de zangeressen
en zangers ter plaatse was groot.
Excelsior telde in die tijd zo'n 40 leden en
was aangesloten bij "den Bond van Chr.
Zangvereenigingen in Nederland". On
danks het isolement van ons voormalige
eiland, werd toch jaarlijks het gebruike
lijke zangconcours aan de vaste wal be-
zocht. Opgetogen en vol goede verwach
tingen vertrok men dan 's morgens met
een botter of klipper naar de Oost- of
Westwal om van daaruit (met een bus?)
naar de concoursplaats af te reizen. Aan
één van deze reizen zit nog een anekdote
verbonden.
Het koor stond op één van die concoursen
aangetreden om haar verplichte en vrije
nummer ten gehore te brengen. Op een
gegeven moment gaf de jury via het rin-
kelen van een belletje te kennen, dat men
kon beginnen. Maar dirigent Kramer, of
hij de rinkelende bel gehoord heeft of
niet, kwam maar steeds niet in beweging
en bestudeerde op zijn wijze het talrijke
publiek. Dit werd de secretaresse "Stiene
van Trui" op den duur toch te veel. Zij
stapte resoluut naar voren en zei: "Teun,
het belletje is gegaan!" Waarop de diri
gent laconiek antwoordde: "Ik heb skijt
aan het belletje". De hilariteit en de lach
salvo's kan men zich voorstellen. Men
had gehoopt en verwacht een eerste prijs
te behalen maar de jury was onverbidde
lijk in haar oordeel, zodat het voormelde
incident zorgde voor slechts een derde
prijs. De sfeer en het verdere verloop van
de dag is ons niet bekend.

PROGRAMMA
EN

TEKST DER LIEDEREN
DE UITVOERING DOORVAN

DE CHR. GEM. ZANGVEREEN.

"EXCELSIOR"
TE URK
DIR.: DE HEER T. KRAMER

AANGESLOTEN BIJ DEN BOND VAN CHR.
ZANGVEREENIOINGEN IN NEDERLAND

TER GELEGENHEID VAN HAAR

40-J ARIG JUBILEUM

op Dinsdag 29 Dec. 1931

in de GEREF. KERK.

Aanvang 7 uur
Meindert W. Kramer

Het tweede programma is van 10februari
1932 en betreft een concert van de Chr.
Mannen-zangvereeniging "Halleluja" te
Urk.

Hierover in een volgende Koerier.



•In memoriam r

Maandag 28 juli j.l. was voor het gezin en de familie van
onze overleden vriend en broeder Hendrik Tromp Kra
mer een zware dag. Wie onder ons had gedacht, dat deze
trouwe en meelevende vriend zo plotseling uit ons mid
den zou worden weggerukt en op die maandagmiddag
zou worden begraven. Bij het inzien van de liturgie voor
de dienst van woord en gebed, was het mij niet vreemd
dat Ds. Posthumus zijn meditatie had ontleend aan de
woorden uit Psalm 23: "De Heere is mijn Herder, mij zal
niets ontbreken ... ik zal in het huis des Heeren blijven
in lengte van dagen. We mochten de dienst beginnen met
het zingen van de Psalm, die hem zo intens dierbaar was:
"God heb ik lief ... " en: "Ik zal met vreugd in het huis
des Heeren gaan!" Wat kon hij zich op concert en repeti
tie op zijn eigen wijze geven en dan met vol overgave en
enthousiasme. Ons liederen- en Psalmenrepertoire had
de volle liefde van zijn hart en hij zong zijn verlangen uit
naar de Lichtstad met de Paarlen Poorten. De woorden:
Hoe reikhalst naar Uw vreugd' mijn geest, mijn Hemels

Hendrik Tromp
Kramer

\

Vaderland! Daar wacht mij Jezus bruiloftsfeest, mijn
Hemels Vaderland, waren hem op het hart geschreven.

Hendrik en wij konden niet vermoeden, dat het voor hem
al zo dichtbij was. Hendrik mag nu, naar wij mogen aan
nemen, zingen en jubelen in dat "Hemels Vaderland",
voor de Troon van Het Lam.

Hendrik Tromp Kramer: Hij was ons mede tot een voor
beeld! Hij ruste in vrede.

Naar Ustrekt mijn gebed zich uit,
mijn Hemels Vaderland!

Verscheurendoorn en steen mijn voet,
wat klaag ik, waar mijn Jezus bloed

alleen de poorten open doet,
ja, van mijn Hemels Vaderland!

Meindert W.Kramer



Familie-zangmiddag in "Kaampen"

"Een korte trip naar Kampen" zoomschreef onze dirigent
het in zijn welkomst woord, toen wij zaterdag 7 juni j.l.
naar Kampen gingen, om daar vervolgens in de Boven
kerk onze medewerking te verlenen, samen met het
Mannenkoor "Ethan" uit Yerseke en het Christelijk
Thools Mannenkoor "Rehoboth", aan een Familie-zang
middag ten bate van Helpende Handen, praktische thuis
hulp.
Ondanks de warmte waren er vele zangersvrienden aan
wezig deze middag. Alvorens het concert aanving, hadden
wij eerst een korte gezamenlijke repetitie. Dat was maar
goed ook, want onze Zeeuwse vrienden zongen iets lang
zamer dan wij, maar tijdens het concert was daar niets
van te merken. Onze Zeeuwse vrienden openden met het
zingen van Psalm 68 en Wees mij genadig, Heer.

Daarna trad Crescendo op en zong:Psalm 35 en U bid ik
aan. Het was goed zingen in de Bovenkerk waar de
akoestiek zeer goed was. Het hoogtepunt van deze mid
dag was toch wel het samen zingen van de drie koren, die
gezamenlijk Psalm 90,Psalm 116, 's Heerengoedheid en
Psalm 150 ten gehore brachten. Wat was het prachtig om
als één groot koor, op zo'n overtuigende wijze, van Zijn
liefde en trouw te mogen zingen. Ter afsluiting van het
concert hebben we, gezamenlijk met de aanwezigen ge
zongen en wel: Houd Gij mijn beide handen met kracht
omvat. We mogen terugzien, samen met onze Zeeuwse
zangersvrienden, op een zeer geslaagde Familie-zang
middag in Kampen.

F.B.



Op uitnodiging van
Meindert de Vries werden
wij als koor Crescendo ge
vraagd om medewerking
te verlenen aan de
ingebruikname van het
nieuwe orgel. Samen met
Dick Sanderman, die de
vingers wel goed los had
zitten. Hij kon die avond
niet alle registers open
trekken want dan vielen er
stemmen weg. Dat kwam
doordat hij te weinig
compressie had. Na Dick
Sanderman mochten wij
onze kunsten laten horen.
Wij traden op met onge
veer 80 zangers en onze so-

Wij traden op in

de Nieuwe Rehoboth Kerk

list die avond was Piet
Baarssen, die het geweldig
deed. Maar nu iets meer
over het orgel zelf. Het or
gel is overgeplaatst naar
de nieuwe kerk, waar het
wat uitgebreid is met en
kele stemmen en een an
der front. Het orgel heeft
twee klavieren, een volpe
daal, 30 stemmen en 4
koppels. Al met al een
mooi orgel om te zien en te
horen. We mochten terug
zien op een mooie zang
avond.

J.Schraal

Manuaall
Bourdon 16 '
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
*Quintfluit 22/3 '
Prestant 2'
Cornet 3 st.
Mixtuur 11/3 '
Trompet 8'
*Klaroen 4'

Manuaal 2
Quintafluit 8'
Salieionaal 8'
Celesta 8'
Pestant 4'
Quint 22/3 '
Spitsfluit 2'
Nasard 11/3 '
Terts 11/5 '
Scherp l' 3 st.
Hobo 8'
Kromhoorn 8'

Pedaal
Subbas 16 '
Octaafbas 8'
Quitbas 102/3 '
Gedekt 8'
*Quint 52/3 '
Koraalbas 4'
Bazuin 16 ' "'(j...
Koppel 1+2

~~;:::,
Koppel P+1 ...~

Cl,)

Koppel P+2 ~...
Koppel sub 1+2 ~~
Tremulant 11

*



Zingen in de zomer

... op Urk
Woensdag avond 9 juli was de eer aan Crescendo om
medewerking te verlenen aan Zingen in de Zomer in
onze eigen Behthelkerk. Ondanks de vakantie was er
een zeer goede opkomst van de leden. Ook de kerk was
goed gevuld met mensen uit alle streken van het land.
We stonden onder leiding van onze tweede dirigent.
Onze eerste, M.W. Kramer, begeleidde ons op het orgel.
Wij als Crescendo mogen terug zien op een geslaagde
avond. Alle nummers zijn goed ten gehore gebracht. Ik
heb dan wel niet zo'n muzikaal gehoor, maar persoonlijk
vind ik dat we o.a. Samen te dienen en U bid ik aan heel
goedhebben uitgevoerd. Ds. Veenstra had een mooieme
ditatie over de storm, die hij vergeleek met de stormen
in ons leven en hoe daarmee te handelen in gelovend
opzien. Na dit concert mochten we als koor genieten van
de zomer vakantie, om na 17 augustus weer met volle
kracht vooruit te gaan.

... in Noordwijk
Zo zouden wij, beste zangers vrienden, 20 augustus
's avonds om 18.45 uur van Urk vertrekken om naar
Noordwijk te gaan. Maar de bus kwam niet opdagen, en
na enig wachten kregen we te horen dat de bus in de file
stond bij de Ketelbrug. Er was een aanrijding geweest
waardoor onze bus ongeveer drie kwartier te laat arri
veerde. Dus, logisch, kwamen wij te laat aan in Noord
wijk. De avondzangdienst was reeds begonnen toen we
als koor de kerk binnen kwamen. Maar ondanks deze be
slommeringen was het een mooie avond. We mochten
zeven nummers ten gehore brengen die, ondanks de
warmte en genoemde zenuwen vooraf, goed over kwa
men op ons publiek. Ookwas er veel samenzang, die uit
volle borst mee werd gezongen. Maar aan alles komt een
eind, zo ook aan deze zangavond. Toen we buiten kwa
men was de bus spoorloos, dus moesten we weer wach
ten. Maar geduld is een schone zaak en uiteindelijk zijn
we na een geslaagde avond toch weer heelhuids thuis
gekomen.

PieterRas

Ij ~« ~ •

~

1:: c:
Q) ~

as
o a: E

~

c '-
0 W • Ol
(J ~ l"- Q -0

<t: - mQ) :c Cl c:
Cl <D en al• Z

0: I- '"C I- ,.- > C/)
0 0 • W- Ec: w Ü C ...x!

(!J c::: -- ca (1) o

~ I
•

Ol r'\ ~ E (l) --0
I

V W

0 .._ :c ,.... eI: ..pol

0 W ('I) UJ !0 () --

0: ~ CC c::
~ I

(L
Cl
'-
0

===



KOOR- EN ORGELCONCBRT.

Vanavond zal er een koor- en orgelconcert
worden - gegeven in deze nieuwe RBJIOBOTllkerk
aan de Nagel. Tijdens dit concert zal het
nieuwe orgel, welke door l.fuziekhuisKapitein
is overgeplaatst, ten gehore worden gebracht.
Bet orgel is geplaatst in een nieuwe kast en
is uitgebreid tot een totaal van 28 stemmen
met 2 stemmen als reservering. Door DICK
SANDBRMAN zullen composities worden gespeeld
van o.a. Jan Zwart en Cor Kee. Dhr. Sanderman
is in Rijssen directeur van de muziekschool
en is tevens stadsorganist voor het orgel in
de stadhuishal en organist van de zuiderkerk
der gereformeerde Gemeente in Rijssen. Als
solist en als koorbegeleider werkt hij veel
vuldig mee aan concerten, radio- en cd-opna
men. In 1983 werd hij winnaar van het Natio
naal orgel!mprovisatieconcours te Bolsward.
Van zijn hand zijn diverse c.d.'s en bundels
van koraal- en psalmbewerkingen verschenen.
ook zal deze avond het mannenkoor CRESCENDO
optreden. Ten gehore worden o.a. gebracht
Psalm 35, De Lichtstad en Stilte over alle
landen, met daarin een solo van piet Baars-

Opening door G. Pasterkamp met gebed.

Samenzang psa1m 138 de verzen 1 t/m 4

sen.

Dispositie orgel Rehobothkerk te Urk 3.
Manuaal 1 Manuaa12 Pedaal

Bourdon 16' Quintafluit 8~ Subbas 16'
Prestant 8' Salieionaal 8' Octaafbas 8'
Holpijp 8' Celesta 8' Gedekt 8'
Octaaf 4' Prestant 4' Quintbas 102/3'
Roerfluit 4' Koppelfluit 4' .., Quint 52/3' 4.

lil Quintfluit . 22/3' Quint 22/3' koraalbas 4 '
Prestant 2' Spitsfluit 2' Bazuin 16'
Cornet 3 st Nasard 11/3' Koppel 1+2
Mixtuur 1113' Terts 13/s' Koppel P+l
Trompet 8' Scherp l' Koppel P+2

..,Klaroen 4' Kromhoorn 8' Koppel 1 + 2 sub
Hobo 8' Tremulant

• ziin gereserveerd
------

1. 'k Zal met mijn ganse hart UW eer
vermelden, Beer U dank bewijzen.
'k Zal U in't midden van de goön
op hoge toon met psa1men prijzen.
Ik zal mij buigen op UW eis
naar UW paleis het hof der hoven,
En om UW gunst en waarheid saam,
UW grote Naam eerbiedig loven.

2. Door al UW deugden aangespoord,
hebt Gij UW woord en trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel op haar gebed
verhoord, gered, haar kracht gegeven.
Al s'aardrijks vorsten zullen Beer,
UW lof en eer alom doen horen,
Wanneer de rede van UW mond
op't wereldrond hun klinkt in d'oren.

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Bem gewijd, van s'Beren wegen;
Want groot is s'Beren heerlijkheid
• • • • I

Z1)n ma)este1t ten top gestegen.
Bij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog, die need'rig knielen.. ,
Maar z1et van ver met gramschap aan
de ijd'le waan der trotse zielen.

Als ~~, omringd door tegenspoed,
bezw1)ken moet, schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt
UW rechterhand zal redding geven. '
De Beer is zo getrouw als sterk
Bij zal zijn werk voor mij vole~den.
Verlaat niet wat UW hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.



schriftlezing 1 Kron. 16. 7-36.

Davids lofzang /6: 7-36
7 Toen, op die dag, droeg David voor de eerste maal Asaf en zijn broeders op de
HEREte loven: '

8 Looft de HERE,roept zijn naam aan,
maakt onder de volken zijn daden bekend'

9 zingt Hem, psalmzingt Hem, ,
gewaagt van al zijn wonderen.

10 Beroemt u in zijn heilige naam,
het hart van wie de HEREzoeken, verheuge zich.

II Vraagt naar de HEREen zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

12 Ge~~nkt aan de wonderen die Hij heeft gedaan,
"zUn tekenen en de oordelen van zijn mond,

13 gUnakroost van Israël, zijn knecht,
gij kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen.

23 Zingt de HERE,gij ganse aarde,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.

24 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,
onder alle natiën zijn wonderen.

25 Want de HEREis groot en zeer te prijzen,
geducht is Hij boven alle goden;

26 want alle goden der volken zijn afgoden,
maar de HEREheeft de hemel gemaakt;

27 majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht,
sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.

14 Hij, de HERE,is onze God,
zijn oordelen gaan over de ganse aarde;

15 Gedenkt voor immer aan zijn verbond,
- het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten-

16 dat Hij met Abraham sloot,«
en aan zijn eed aan Isaak ;b

17 ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting,

voor Israël tot een eeuwig verbond,
18 toen IIij zeide: Uzal Ik het land Kanaän geven

als het u toegemeten erfdeel.r

28 Geeft de HERE,gij geslachten der volken,
geeft de HEREheerlijkheid en sterkte.

29 Geeft de HEREde heerlijkheid van zijn naam;
brengt offer en komt voor zijn aangezicht.

Buigt u neder voor de HEREin heilige feestdos,
)0 beefvoor zijn aangezicht, gij ganse aarde:

vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt.
)1 De hemel verheuge zich, de aarde juiche,

en men zegge onder de volken: De I-IEREis Koning.
)2 De zee bruise en haar volheid,

het veld en al wat daarop is, verblijde zich;
33 dan zullen de bomen des wouds jubelen

voor de HERE,want Hij komt om de aarde te richten.

19 Toen zij weinige mensen in getal waren,
een kleine schare en vreemdelingen daarin,

20 en van volk tot volk trokken
van hetene koninkrijk tot'de andere natie

21 gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte
en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: '

22 Raakt mijn gezalfden niet aan,
en doet mijn profeten geen kwaad.«

34 Looft de IIERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.«

35 En zegt: Verlos ons, 0 God van ons heil,
verzamel onsen red ons uit de volken,

opdat wij uw heilige naam loven,
ons beroemen in uw lof.

)6 Geprezen zij de HERE,de God Israëls,
van eeuwigheid en tot eeuwigheid.l

En al het volk zeide: Amen, en: Loof de HERE.



openingswoord door G. Pasterkamp.

organist DICK SANDERMAN.

Merck toch hoe sterck (con variazioni)

- Cor KEE (1900 - 1997)

Mannenkoor CRESCENDO.

a) Jeruzalem

b) Stilte over alle landen
(solo Piet Baarssen)

c) Psalm 35

organist DICK SANDERMAN.

Scherzo in F, op 70 no. 3

- Heinrich Bofmann (1865 - 1934)

Cantilena uit Sonate 11, Op. 148

- Joseph Rheinberger (1839 - 1901)

COLLECTE. Er zal een collecte gehouden worden voor
de gemaakte onkosten.

samenzang PsaLm 42, de verzen 1,3 en 5.

1. t'Hijgend hert der jacht ontkomen
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja mijn ziel dorst naar den Beer,
God des levens, ach wanneer
zal ik naad'ren voor UW ogen
in UW huis UW Naam verhogen.

3. 0 mijn ziel wat buigt g'u neder,
waartoe zijt g'in mij ontrust?
voed het oud vertrouwen weder,
zoek in s'Boogsten 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.

5. Maar de Beer zal uitkomst geven,
Hij die daags zijn gunst gebiedt.
k'Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k Zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Bem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog treffen
tot de God mijns levens heffen.

organist DICK SANDERMAN.

Een fantasie over het Lutherlied "Een vaste
Burg is onze God"

- Jan Zwart (1877 - 1937)



Programma zangmiddag Kampen
ten bate van Helpende Handen, praktische thuishulp

Bovenkerk Kampen 7 juni 1997 Aanvang 1600 uur

Medewerking verlenen:

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

- Mannenkoor 'Ethan' uit Yerseke
- Christelijk Thools Mannenkoor 'Rehoboth', beide o.l.v. Rijk

1. Rijkse
- Solist: Piet Baarssen
- Orgel: Bram Bout
- Vleugel: Henk van Putten
- Appèlwoord: Dhr. C. van de Craats, Helpende Handen
- Algehele leiding: Weleerwaarde heer Ds. B. van der Heiden

[

Zingen in de
Zomer ,1997

Als Jezus met je meeloopt... CD
THEMA:

...dan hoef je niet bang te zijn.

Medewerking:
Ds. T. Veenstra

Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo'
onder leiding van Louwe Kramer
Organist: Meindert W. Kramer

-

WOENSDAG 9 JULI 1997

U, JIJ BENT HARTELIJK WELKOM.

GEZAMENLijKE
EVANGELISATIE
KOlvfMISSIES
Q[J[]3~



WIJ BEDANKEN DE NAVOLGENDE BEDRIJVEN
VOOR DE GEBODEN FINANCIELE STEUN.
ZONDER UW GIFT WAS DEZE ZANGMIDDAG

NIET MOGELIJK GEWEEST!

Al.blasserdam:
Amersfoort:
Bergen op Zoom:
Den Helder:
Genemuiden:

Huisman Keukens
Den Boef & Post Advocaten
Darvi Transport B.V.
Weerstand elektrotechniek
Asko Nederland
Breman Beheer B.V.
Ferm BV
Assurantiekantoor Veltman
Leusink Oil

Kanpen:

Kootwijkerbroek: Teus Hootsen C.V.
Leidschendam: Uitgeverij 'De Stulp'
Nieuw-Lekkerland: Van der Plaat Meubelfabriek
Nijkerk: Bert Rozendaal -

Adm. Dienstverlening
OUd-Beijerland: Nobel
Poortvliet: Goedegebuure Administraties
Putten: Oliehandel Koeweit B.V.
Rhenen: Verhoeks Buro voor

Midden- en Kleinbedrijf
Rotterdam: Verzekeringsmij

'Tegenzeegevaar N.V.'
Drukkerij Cedee Offset

st. Maartensdijk: Van Steenis Auto's
Tholen: Autobedrijf C. Bal

Autobedrijf Eskes
BoekhandelOostdijk
Interseafish B.V.
Ortus Scaldis Visproducten
Verbo Olie & Scheepsbenodigheden
Vishandel Schot-Bout
Vishandel Schot-Van Dijke
Walpot Bouwconsult
Gebr. Romkes Visserijbedrijf
Visser schoenen
Van der Geers Catering
Van Ravenhorst Herenmode
Autoschade Steketee
B.P. Nieuwenhuijse:
Financiêle Dienstverlening
Syntess Software

Urk:

Veenendaal:

Yerseke:

Zierikzee:

AANNEMINGSBEDRIJF
GEBR. DE RUITER B.V.

(lrS!fl;' f~

jWI
~

8277 AT GRAFHORST,DirkieKerkemaat 18
Tel. 038 . 3324400 Fax038 . 3329044

8271 EM IJSSELMUIDEN,Groenendael 233"
Tel. 038 . 3327222 Fax038 . 3328728

Voor uw:

nieuwbouw
verbouw

onderhoudswerk

HANDEL & CONSTRUCTIE
IH.,InnlElElJ) ,,\v3,1E1n tB 'v

Kreeft4 4401NZ Yerseke
Postbus16 4400AA Yerseke

Tel. (0113)573878
Fax (0113)573978

- Metaalbewerkingenmachinebouw
- Reparatieen onderhoudswerkstaal en roestvrijstaal
- Ontwerpen berekening

eJ"'!(JJ
HYDRAULIEKSEAVICE

!lJJ 8E1iE AANDRIlFTECHNIEK

Deze zangmiddag
is mede mogelijk
gemaakt door:

Schipper Accountants
fliTS EN 8fL"SllNG"OV'''EURS

+691 BX Ibolen.Mart! 8-JO
TMoo, (0166) 60H11,Tdd" (0166) 601412 ;~~,.,"

Vf~II<I'''lIl .. ,.. ';Ol'l ""DD(L"~""'. T'""~"lr~ ,,,,,,,'' ...."~~,,.,,;r.~J~~t

AANNEMINGSBEDRIJF
Nees de JOI'1g

BV

Benedenkerkseweg 103
2821 LB STOLWI]K

tel. (0182)341557
bgg.342960

fax (0182)342845



Een goed 'fundament is het halve werk!'

Hei- en waterwerken

H. VAN DIEREN
Trekvaart 95
8271AC IJsselmulden
Telefoon 038 - 3317673
Telefax 038 - 3324416

TIMMER/METSELBEDRIJF
WAVERIIN V.O.F.

ONDERAANNEMERS
VAN METSELWERKEN
Margrietstraat 6
4401 EZ Yerseke
Telefoon (0113) 571674
Autotel. 06-52770288

AI Machinefabriek
~ LUYTB.V.

Den Oever.
Nijverheidsstraat 1
Tel. 0227-512341.

Telefax 0227-512148

*" LIEREN •. mechanisch
•. hydraulisch
.- elektrisch* Scheepsreparaties*' Canstrudiewerk..*' Helling- en dak-

werkzaamheden tot 500 ton

*' CATERPILLAR DEALER

SCHEEPSWERF
van Os B.V.
voor alle voorkomende reparaties,
hellingen, overdekt en buiten
tot 50 m lengte

YERSEKE - TEl. 0113-571447

burg. W. martenslaan 16
3958 GS amerongen
postbus 90
3958 ZV amerongen
tel. 03434-53636
fax 03434-53784

ARCHITEKTENBURO
'V"an.. beijn..u..:D1 b'V"

(iva - bna)



Aardappelprodukten

Naar meer dan 40 landen over de gehele wereld
levert Fri-d'Or zijn overheerlijke diepgevroren
aardappelprodukten, zoals Pommes Frites,
Aardappelschijfjes, Aardappelbolletjes,
Rissolees en AardappelkrokeHen.

Zowel in de supermarkten als in de restaurants
en snackbars is Fr;-d'Or een graag geziene gast.

Fri-d'Or b. v.
Postbus 394
4600 AJ Bergen op Zoom

IDe Parelvisser!
Postbus 15 . 8320 AA Urk . Holland

Telefoon: (0527) 68 17 02

CBR THOOLS MANNBNKOOR 'RBHOBOTH'
WERKGROEP 'ZANGMIDDAG KAMPBN'



,

,

Scheepswerf Visser b.v.

EEN TRADITIE
IN KWALITEIT!
VERBOUWING • REPARATIE. NIEUWBOUW

Ankerpark 2, Postbus 114, 178ÓÀC Den He'lder. Tel.: 02230-'16641:

.' Thuis, in (on)bereikb,a_arhe,id

Voordijk 520, 2'J')3 l:lE Barendrecht
T <:!,JOO!l (() 1HU) 621 UUO
Fa.x (() 1KlJ) 1i15()OO

Wesotronic,

professionals op het

gebied van:

-telefooninstallaties

-buispostsystemen

-mobiele communicatie

-geluidsapparatuur

-beveiligings- en

camerasystemenWU7ESOTRONIC -kopieermachines

-fax-apparatuur
otficiuldul.r
ptt tel.,om

@

Kortom: Wesotronic" omdat je (niet) ,altijd bereikba~r wilt zijn! :

Let op: De samenzangenworden niet-ritmischgezongen!

1. Opening
- samenzangPsalm 84 : 3 en 6

Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Want God, de HEER,zo goed zo mild
Is t' allen tijd' een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 'tgoede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in den dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER,die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

- schriftlezingen gebed
- meditatie

2, SamenzangPsalm 32 : 6

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken;
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd,
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt.

M. Zonnenberg
W, van Galen

3. Koorzang 'Ethan' en 'Rehoboth'
- Psalm 68
- Wees mij genadig, Heer

4. Koorzang 'Crescendo'
- Psalm 35
- U bid ik aan

M.W. Kramer
D. BortnianskylKJ. Mulder



5. Appèlwoord door Dhr. C. van de Craats

6. Samenzang Psalm 140 : 1,4, 7 en 13
De collecte zal geheel bestemd worden voor het project
Praktische Thuishulp

1
o HEER, verlos mij uit de banden,
Waarin de boze mij beknelt;
Behoedmij voor des wreedaards
handen,
Voordwing'landij en woest geweld.

7
o HEER, mijn rotssteen. mijne sterkte,
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt,
En in den strijd, waar 't elk bemerkte,
Mijn hoofd als met een schild bedekt.

7. Koorzang gezamenlijke koren
- Een toevlucht in gevaren
- Cantate Psalm 116

8. Orgel solo

9. Koorzang 'Crescendo'
- Stilte over alle landen
- Het hemels Vaderland

10. Koorzang 'Ethan' en 'Rehoboth'
- Psalm 25
- Gedenk aan mij

4
Beschermmij voor de goddelozen,
o HEER, 0 Rechter van 't heelal;
Verlosmij van 't geweld der bozen,
Die niets bedoelen dan mijn val.

13
De vromen zullen U verhogen,
Gezegend door Uwmilde hand;
0' oprechten zullen voor Uw ogen
Steeds bloeien in gewensten stand.

J. Zwanepol
G. JellesmaIM.W. Kramer

A. Bout & M.W. Kramer
M.W. Kramer

K.J. Mulder
A. Bout

11. Koorzang gezamenlijke koren
- 's Heeren goedheid
- Cantate Psalm 150

A. Bout
G. JellesmaIM.W. Kramer

1
J

12. Sluiting
- Dankwoord
- Dankgebed
- Samenzang, staande met alle koren:

'Houdt Gij mijn handen beide' M.W. Kramer

Houdt Gij mijn handen beide met kracht omvat.
Geefmij Uw vast geleide op 't smalle pad.
Alleen kan ik niet ver-der geen enk'le schreê.
Neem trou-we Zieleherder, mij ar-memee.

Op d' ongewisse baren van d' oceaan,
in stormen en gevaren, grijp, Heer, mij aan.
Ik zie Uw aanschijn blin-ken in duist're nacht.
Behoedt mij dan voor zinken door U-wemacht.

Heb deernis, heb ontferming, heb medelij.
Verleenmij Uwbescherming sta aan mijn zij.
AI, waar ik op wou steu-nen, bezweek en viel;
Ai, laat mij op U leunen met heel mijn ziel.

KOM NOG EVEN LANGS
voordat u de kerk uit gaat.

J
Bij de verkooptafeis van de deelnemende koren heeft u ruime

keus uit diverse titels CD's en MC's.

Zo kunt u thuis nog eens rustig nagenieten van zang en
orgelspel!

Ook 'Helpende Handen' heeft een tafel ingericht met diverse
(folder)materialen!



Reizen
Voor kwaliteit
en
redelijke prijzen

INFOLIJN 0166 • 619100 LUXE TOURINGCARS...
van 21 tot 76 personen

Wij verzorgen 0.:\.:

vanuit
Middelburg
Rotterdam
Dordrecht
Spijkenisse
Breda
Roosendaal
Oud-Beyeriand

_Vercniglngs-, bejaarden- en schoolrci7C'11

_ Bedrijfsexcursies

Wij reizen niet op %ondol . Meerdaagse reizen
Spoorstraat 5
8271 RG Ijsselmuiden
Telefoon 038 . 3314792
Telefax 038· 3317098

RIEDIJK TRANSPORTDe werkgroep 'Zangmiddag Kampen'
van Chr. Thools Mannenkoor 'Rehoboth'

bedankt u hartelijk
voor uw getoonde belangstelling

en wenst u een goede reis naar huis.

Stationsweg 15b
4416 PH Kruiningen
Tel.: 0113 - 38 28 65
Fax: 0113 - 38 28 21

Voor al uw
koel- en vriestransporten

S.Cf"lt.rlaat·
Carnalenat r •• t 90 CH. TftOOt.. 111.11''''.1:001'1IIIIO.OTfI'
.U91 KL Tbolen NIfIlKGROIP 'ZAHGI'!ItOOAQ 1t""PIIH'
a.Dk.: a.bob.llit Tholen
rak.no: 1'.2' 51 111
POI:9iro:
rak. nr: " '"~ 9)3 Antwerpen, Rotterdam,

Vlissingen en Zeebrugge
dagelijks:



Autobedrijf "Tholen" B.V.
Bergen op Zoom

Off. SAAB dealer
Gagelboslaan 161
Tel. 0164 - 24 76 36
Fax. 0164 - 247862

Off. LANCIA dealer
Noordzijde Haven 48-50
Tel. 0164 - 233880
Fax. 0164 - 23 8336

BAR.NEVELDSE
.H:RA.A...NVER.:H:UUR.bv

Mercuriusweg 4
3771Ne Barneveld
tel. 0342 - 49 24 64

~T.E D.E O.R..G..A...AT.IST.A.T.I.E
V.A..N" D.EZEi: .z.A..:N"G~.IDD.A.G

~.E.:.D.E ~OG.EL...I..:TEC

va / tran$l1.P.rtl
leren-

TRANSPORT. OPSLAG. DISTRIBUTIE. EXPEDITIE

WEG EN RAILVERVOER DOOR GEHEEL

EIGEN VESTIGINGEN IN GENEMUIDEN
ZELE(ANTWERPEN)
GOTEBORG(ZWEDEN)
RIGA(LETLAND)

EUROPA.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U BELLEN

TEL 038 3854151
FAX 038 3856326



.~i IkMaeOm'W How Hctland d.. ter E~
N:WHOLLAN:>

• Traktoren
• Bouwmachines
• Kompakttraktoren
• Landbouwwerktuigen
• Hogedrukreinigers

Vreeweg 103 - B071SJ Nun.pe"t
Telefoon 0341-251553 - Fax 0341-260238

Scheepswerf "Reimerswaal"b.v.
Postbus 15,4417 ZG Hansweert
Tel. 01130·83021 . Fax 01130-83421

het reparatiecentrum
aan de Westersehelde

voor: - dokkingen
- verbouwingen
- verlengingen
- hermotorisering

van binnenvaart en
visserij

IAANNEMERSBEDRIJF I
van Enk & Bakker

Kamperzeedijk 127
8281 PD Genemuiden

sponsort deze
zangmiddag ook!

Kies uit ons uit;e·-i
breide assortiment !

~~jI1.j~~~~.1 schitterende

111111111I plafond. en wand-elen.
BijMurre-Moens
vindt u onder an
dere de kwaliteit
van Parador. I
Dus voor ieder
interieur een pas-I
klare oplossing.
Kom vrijblijvend I
kijken in onze :
showroom en :
vind de plafond. i
en wandpanelen I
die bij u passen.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijcjagvan 09.~00..
!DI 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot Illoo uur.

ARNESrflNWFG )]MURRE-MOENS MI(1DELBURG "'
. .- . TEL 01180·37005 '-

A f W E R K 5 r 5 TEM E N FAX ouso 1l<7.

MOOIE PLAFOND· ENWANDPANELEN' KIJK BIJMURRE·MOENS' ~

Deze zangmiddag werd mede
mogelijk gemaakt door'

zeevisgroothandel
fresh and frozen seafish

ftAV~~AftAV n "
IIHI -'1;;""'11""'1 U. W.

urk-holtand.................. •••••••
Voor al uw verse vis en
visprodukten !!

GEBR. VAN VEEN
Schulpengat9.8321 WC Urk

Postbus' 54. 8320 AD U,.
Tel.0031-10)52768468"
Fax0031-(0152768'477

Hypotheken b.v.
•Heerjansdam, Krorrme Nering 24, 2995 BH
Sint MaartenIdIJk.Westvest 3, 4896EA

tel.: 078-6772441
tel.: 0166-662454

- de laagste rentes
- de gunstigste voorwaarden
- meer: dan 30 geldgevers
- ook bedrijisiinaneiering en

•pensIoenen



MACHINES B.V.

i(Jl;'rv _ffiJ:!A
1J,~

~®

~ Industrieweg 10
4401 LB Yerseke
Postbus 98
4400 AB Yerseke

tel. 0113 - 571495

fax 0113 - 571256

Van den Berg
interieurverzorging b.v.

Baan 4-10
6271 BE Ijsselmuiden
Tel. 038 - 331 3761
Fax 038 - 332 49 68

SCHEEPSBOUWKUNDIG BUREAU

HERMAN JANSEN B.V.

Galgeriet 48
1141 GK Monnickendam

Tel. 0299 - 651941
Fax 0299 - 652352

SCHEFPSUNTWERPERS . BOUWAUVISEuns· B0UWBEGELEIDING
SPECIALISTEN IN STARILI1EIT· TAXATEURS

Het juiste adres
voor de juiste hoed voor

dames en heren
Keuze uit vele kleuren en' modellen.

Ook:
paraplu's
tassen
sjaals

dames en heren
handschoenen

dames, heren en kinderen
riemen

kleinvak en accessoires

STIJL HERKEN JE
®

BURLEY
MADE IN ITALY

BURLEY-DEALER:

Vestigingen in:

Tholen,
Numansdorp,
Bruinisse,

St. Maartensdijk,
Halsteren,
's Gravenpolder

Telefoon: 0166 - 662167


