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Enorme belangstelling
Bevrijdingsconcert

VIANEN - In een stampvolle kerk genoten ruim 1000 bezoekers
van een schitterend concert, dat verzorgd werd door het Chr.
Ürker Visserskoor Crescendo. Medewerking werd verleend door
Femmy v.d Weg, sopraan; Bram Kramer, bariton; Loek v.d.
Leeden, concertvleugel en Henk van Putten, orgel.
De algehele leiding was in handen van Meindert Kramer. Ds. J.
Kooien uit Ijsselstein verzorgde de opening en sluiting van deze
onvergetelijke avond.

Het programma werd ingeleid met
Psalm 150, een bewerking van de diri
gent, een prachtige psalm met een
voortreffelijke bewerking, feilloos ge
zongen en begeleid.
De aanwezigen zongen psalm 118 vers

1 ~n 14; "Laat ieder 's-Heeren goed
held. loven" en "Gij zijt mijn God U
zal Ik loven, verhogen Uwe majes
teit". Als je dit uit volle borst mee kan
zingen, gaat er toch wat door je heen.
Na de opening zong het koor weer

~en bewerking van de diri%ent "Heer
Ik kOl? tot U", een prachtig lied voort
reffelijk en beheerst uitgevoerd
wa~rbij voora! .Loek v.d. Leeden op
schitterende wijze de tegenmelodie op
de vleugel vertolkte.
Vervolgens een bewerking van Jan

Zwanepol "Als ik maar weet dat hier
mijn weg".
,,1!eilige Stad" was een prachtig

muzikaal geheel, waarbij de solisten
voor een perfecte solozang zorgde.
. Loek v.d. leed en gaf een prachtige

pianosolo van het lied "Welk een
Vriend is onze Jezus". Het was voor
velen fascinerend deze concertpianist
te zien en te horen.

Jesu Joy of Man's Desiring" werd
door organist en pianist vertolkt.
Ademloos werd dit door het publiek
gevolgd.

Daarna zong het koor nog Psalm
134, een bewerking van de organist
Klaas Jan Mulder, en "Verblijd U in
Zijn Naam" waar de solo-partij werd
gezongen door Femmy v.d. Weg.
Het lied "Zachtkens en teder" werd

gezongen met solozang van Bram
Kramer. Het volgende gedeelte van ~
het programma bestond uit Vader- I

landse Liederen.
Henk van Putten gaf een grandioze

orgelsoio van de .,Hollandse Rapso-

die", waarin vele Hollandse liederen
in verweven zaten. Een eindeloos stuk
orgelwerk met vele varianten.

Hierna werden nog enkele Hol
landse liederen gezonden, o.a. "Com
nu met sang": "Gelukkig is het land"
en "Mijn Nederland".

Femmy V.d.Weg zong nog een solo
over "Het Zonnelied" van Catharina
van Renes, waarna nog enkele Vader
landse Liederen volgden, o.a. "Waar
de blanke top der duinen"; "Bede
voor het vaderland" en "Dankt, dankt
nu allen God".

Hierna dankte Ds. J. KooIen voor
deze bijzondere fijne avond, waarvan

ook onze burgemeester Van Wijk ge
tuige was.
Na sluiting van Ds. J. Kooien zong

het koor het overbekende koorwerk
van H. de Wolf "Nederland en Oran
je". Dit koorwerk was een daverend
slot getuige het applaus waarbij het
publiek ging staan. Na dit waarderend
applaus gaf de dirigent het sein om dit
nog eens te zingen.

Het was een prachtige avond waar
men mog lang aan terug zal denken.
Hoe zal een dominee, koor en aanwe
zigen een Bevrijdingsconcert beter
kunnen eindigen dan met het zingen
van het" Wilhelmus".

BEVRIJDINGSCONCERT

in de Ned. Herv. Kerk te Vianen



Zaterdag 26 mei 1984 Kranslegging bij het
~aterdagavo.nd vond bij het Urkervissersmonumenteenplech- V·lssersmonument
tige herdenkmg plaats van de vissers die in zee omgekomen ..
M d ki di zIJn.
j e ewe~ mg aan ~t gebeuren werd verleend door het Chr.
Urker visserskoor Crescendo', dat voorafgaande aan de
herdenking twee liederen zong en tot besluit.

_'

Er werden kransen gelegd door
burgemeester en mevrouw Buijs
namens het gemeentebestuur, de
heer en mevrouw Post namens het
comité Visserijdagen en twee
leerlingen van de visserijschool
met hun leraar K. Bakker. Tot
slot werden er door de nabe
staanden bloemen gelegd bij de
gedenkplaten.

Programma:
krans-leggend en gedenkend publiek
verzamelen in het Hervormd Centrum.
Ledenvan "Crescendo" verzamelen
in hetKerkje a/d Zee.

Klokgelui
Opstellen van publiek en Mannenkoor

17.30-17.50 uur:

18.00-18.15uur:

18.15-18.25 uur: Mannenkoor zingt een tweetal liederen

18.25-18.40 uur: Kranslegging

Mannenkoor zingt een aantal gepaste
liederen.

18.40-18.55 uur:

HET URKERLAND

1 JUNI 1984

Plechtige herdenking van omgekomen vissers

Crescendo zong
bij kranslegging

Afgelopen zaterdag vond de
jaarlijkse plechtigheid van de
kranslegging bij het monument ,
voor in zee omgekomen vissers
weer plaats. De leiding bij de
kranslegging was in handen van
de inmiddels bekende public-re
lation-man van de visafslag Jac.
Koffeman.
Na de samenkomst in het Kerkje
aan de Zee .en het Hervormd
Centrum zong Crescendo psalm
119 en "Als ik maar weet..", wat
erg mooi klonk zo in de open
lucht tegen de achtergrond van
het water. Na de kranslegging
zong Crescendo nog "Nader
mijn God bij U."

s~

~

Öok deze keer grote belangstelling bij de kranslegging Vissersmonument.



Maandag 28 april' 84 bracht een gezelschap van 250 ouden van dagen een
bezoek aan onze; plaats uit Hoogeveen en omgeving.
s-Avonds trad ons Koor" Crescendo" voor dit gezelschap op!alwaar men
zichtbaar van genoot •

= + = + = + = + = + =

Later kwam het gezelschap weer
terug in 'Irene' waar hun door de
heer L. Visser een film over de
visserij werd vertoond, en men
een voortreffelijke broodmaal
tijd geserveerd kreeg. Het slot van
dit bezoek was voor alleen een
grote verrassing, toen om kwart
over zeven het Chr. Visserskoor
'Crescendo' in de zaal verscheen
en onder leiding van zijn dirigent

Bejaarden bezochten Urk
Maandagmiddag bracht een groep
van 250 bejaarden van de Gere
formeerde kerk te Hoogeveen,
een bezoek aan Urk. In gebouw
'Irene' werd eerst koffie gedron
ken, waarna een rondwandeling
werd gemaakt door Urk en langs
de havens. In het 'Kerkje aan de
Zee' gaf de heer Korten een korte
explicatie over het reilen en zeilen
op Urk.

Meindert Kramer en aan de piano
begeleid door Henk van Putten,
een aantal liederen ten gehore
bracht. Een geweldig applaus na
ieder optreden bewees hoezeer dit
optreden werd gewaardeerd en
hoe er intens van werd genoten.
De voorzitter van het koor. Joop
de Vries, sprak nog een enkel
woord terwijl de voorzitter van
het comité Hoogeveen, de heer
Van Venhuizen, de dank over
bracht voor de geweldige fijne
middag die de bejaarden op Urk
hadden gehad en iedereen uitno
digde voor een tegenbezoek aan
Hoogeveen.
Met het zingen van enkele cou
pletten van het bekende lied ,,'k
Heb geloof en daarom zing ik",
werd het bezoek besloten en zocht
ieder de bus weer op om naar
Hoogeveen terug te keren.

HET URKERLAND

I JUNI 1984

GROETEN UIT

Crescendo zong
voor bejaarden
Hoogeveen

Afgelopen maandag deed een
groot aantal bejaarden uit Hoog
eveen tijdens een reisje Urkaan.
Daar werden ze 's avonds om
zeven uur in gebouw Irene onder
meer onthaald op een concert
van Crescendo, waarbij onder
meer de liederen Ziet in blinde
razernij, Neêrland en Oranje, De
heilige Stad en Psalm 134 ge
zongen werden. Als dank voor
deze spontane medewerking
kreeg Crescendo uit handen van
één van de gasten een symbo
lisch geschenk aangeboden in
de vorm van een aantal turven.
In een vergezeliend gedicht
werd de symboliek hiervan uit
gelegd: zoals de Urkers vis uit
de zee halen, zo haalden de
Hoogeveners turf uit de grond.

STUURBOORD



Hemelvaartsdag 31 mei 1984.

If
11
~,

~~ In het nieuwe gedeelte van de viSalSlag
11"S PROGRAMMA

Concertavond alle Urker koren
met samenzang

Hemelvaartsdag 31 mei 1984.
_ Aanvang: 19.00 uur.
Progammaleiding: Dhr. E. de Boer.
Aan de vleugel: Henk van Putten.

Progammaprijs : f 6,50



en reactie op de Urker koorzang op Hemelvaartsdag

v
De bekende Chr. Geref. pre
dikant ds. J.H. Velema, zelf
een trouw bezoeker van de
jaarlijkse Urker zangmanifes
tatie op Hemelvaartsdag, heeft
in het Ref. opinieblad 'Koers'
aandacht geschonken aan de
jaarlijkse zang-happening.

Hij schrijft in zijn rubriek 'Veluw
se Vonken' als volgt: ,.In - of moet
het zijn: op - Urk, waar de traditie
zeer in ere is, vormt zich een
nieuwe traditie: op Hemelvaarts
dagavond wordt door alle Urker
koren een concertavond gegeven
in het grote gebouw van de vis
afslag. Dat betekent dat acht
koren plus een brassband - geen
kleinigheid - zingen en spelen op
een wijze, die bij alle aanwezigen
een diepe indruk nalaat.
Omdat de Urkers zo fijn en be
schaafd zingen? Dat niet in de
eerste plaats - het is geen Bach
koor, dat zich presenteert. Maar
omdat zo overtuigend wordt ge
zongen. Oe kracht van deze urker
zangavond ligt duidelijk in het in
waarde houden van het christelijk
lied, dat uiting geeft aan het
klassieke geloof naar Gods
Woord. In een tijd van verval.
waarin er gegronde reder, IS tot
klacht over allerlei verontrusten
de verschijnselen. is het een
weldaad een avond ars deze mee te
maken en zich verbonden te weten
met duizenden, die gekomen
waren om Urk te horen zingen.
Het is tegelijk een prachtige
gelegenheid - een christelijke
'happening' - om met zovelen
bijeen te zijn: tussen de 3500 en
4000 mensen, komend uit alle
delen van het land. Er waren
mensen uit Friesland en uit
Brabant.
Alleen de EO-familiedag - bij
verschijnen van dit nummer ook
reeds weer verleden tijd - overtreft
in aantal de U rker samenkomst.
Het lijkt er duidelijk op dat de
rechterflank van de gereformeer
de gezindte aan dergelijke ont
moetingen behoefte heeft. Dat is
heel begrijpelijk. Demonstraties
zijn vandaag aan de orde van de
dag. Oe kernraketten brengen

honderden mensen op de been. En
de honderdduizenden die naar
Oen Haag togen in het najaar van
1983, bewezen de kracht van een
overtuiging, dit bij anderen vra
gen oproept.

alle Vrker koren
t vondconeer aGrootse samenkomsten als die in

Urk zijn geen tegenhanger van
genoemde acties. Maar ze ver
sterken wel het saarnhorigheids
besef van velen, die heel eenvou
dig in de oude lijn niet alleen
christen willen zijn, maar ook aan
hun christelijke overtuiging uiting
willen geven.

Het was een imponerend gezicht
toen al de Urker koren - ze lijken
elk jaar groter te worden - op het
podium stonden en samen zon
gen: Neem mijn leven, Psalm 42
naar Bach en Blijf met mij Heer.
Het podium was te klein. En
onvergetelijk was het samen zin
gen van de bekende twee couplet
ten van onze nationale psalm
onder de bezielende leiding van
Frits Bode. H ier werd uiting
gegeven aan de eigenlijke, de gees
telij.ke kracht van ons volk. Mijn
schild ende betrouwen zijt Gij .0
God, mijn Heer! Oe Urker
traditie moge blijven!"
Tot zover ds. J.H. Velema in
'Koers'.

uit: Het Urkerland
vr.8 juli' 84

MEDEWERKENDEN:
O.l.v. F. Bode
o.l.v. F. Bode

o.l.v. M.W. Kramer
o.l.v. W. Mulder

o.l.v. F. Bode
o.l.v. B. Boersma

o.l.v. F. Bode
o.l.v. M. Hakvoort

o.l.v. Puck V.d. Zwan

Brassband 'Valerius'
'U rker Zangers'
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
Chr.Dameskoor 'Laus Deo'
Kinderkoor 'Klein maar Dapper'
Chr. Gemengd koor 'Excelsior'
Gospelkoor 'The Removels'
Vrouwenkoor 'De Lofstem'
Piano: Henk van Putten
EN SOLISTEN

Slot: GEZAMENLIJKE KOREN o.l.v. F. Bode



ZANGAVOND
in de NED. HERV. KERK
te MIDDELHARNIS

op ZATERDAG 16 JUNI 1984

t.b.v. WOORD EN DAAD

MET MEDEWERKINGVAN:

CHr.Urkervlsserskoor "CRESCENDO·
o.l.v. Meindert W. Kramer

Femmle v.d. Wegsopraan - ii··-""-
KlaasBakker bariton -_....;;.':-~ ~ •
Wlllemde Vrfes tenor ._._ {': ?rif'i!
Henkv. Putten orgel ~:';:,;~~I!I!~~ ~.

- \ :'"!~. -~~:.

R U~KER VISSEIlSKOOIt ..CRESCENDO"

AANVANG 18.30 u.
kerk open 17.45 uur.

PROGRAMMATEVENS BEWIJS VAN TOEGANG.



Het Chr. Urker Visserskoor "CRE3CENDO"

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" werd opgericht 5 sep
tember 1953 onder de naam Chr. Jongemannenkoor, met als diri
gent de heer L. Kramer.
Bij de opric_hting bedroeg het aantal leden 23, hetwelk nu
gestegen is tot 125 leden.
In 1955 nam de heer Meindert Kramer Jr. de dirigeerstok van
zijn vader over en onder zijn bekwame leiding werden naast de
vele concerten in diverse plaatsen van ons land en buitenland,
ook een'12~tal-_langspeelplaten in de handel gebracht door-
Phonogram en'Mirasound. .
Het visserskoor bestaat overwegend uit vissers, welke de
gehele week van huis zijn en rondzwalken op de Noordzee en
IJsselmeer. Vandaar dat dan ook vele verzoeken moeten worden
afgewezen, omdat men vanwege :het',uitte_.o~fenenber-oeph.ier
niet aan kan voldoen.
Zou het koor profe$sioneel zijn, dan was men al ~erschillende
malen OR ~er~ldtournee geweest, getuige de ontvangen verzoeken
uit Cao'ada,Ver. Staten, Zwitserland, Oostenrijk en een Oost
blokland. Maar de koorleden zijn nu eenmaal amateurs, die het
koorzingen naast hun werk als hobby uitoefenen.
Desondanks maakte men in september 1980 een zeer geslaagd
Concert-tournee door Zwitersland, zulks op uitnodiging van de
Evangelische Methodistische kerken aldaar. .
Onder overweldigende belangstelling mocht geconcerteerd worden
in diverse kerken o.a. Adelboden, Bottenwil, Biel',Vevey, Thun
en-Zürich. Op uitnodiging van de Reformieften Kirche herhaalde
men dit in oktober 1981, eveneens onder grote belangstelling.
Men trad hierop te Erlinsbach, Rapperswill, Kloten, Bern,
Oerlikon en Zurzach.
In de E.O.-programma's "Van U wil ik zingen" en "De Muzikale
Fruitmand", is het Visserskoor geen onbekende en veel gevraagd.
Het koor treedt op in Urker klederdracht en zingt overwegend
psalmen en geestelijke liederen, dit vaak met de medewerking
van Lammy de Bruin sopraan, Klaas Bakker bariton en Willem de
Vrfes tenor'.
Het comité "Woord en Daad" van Goeree-Overflakkee is verheugd
over de komst van het Chr. Visserskoor "Cr-escendo" naar Middel
harnis; dat het een goede avond mag worden.

Programma

1. KOOR PSALM 134 Kl.J. Mulder

2. OPENING DOOR: Ds. K. van Meyeren.

3. SAMENZANG: Psalm 111 : 1 en 6

1. Looft, Hallelujah, looft den Heer;
Mijn gansche hart verheft Zijn eer;
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d'oprechten onderling
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.

6. Zijn naam is heilig en geducht;
De vijand beeft en op Zijn gerucht;
Maar 's Heeren vrees zal altoos wezen
't Begin der wijsheid; wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand;
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen.

4. KOOR: a. Heer', ik kom tot U M.W. Kra~er
b. 't Zij vreugde mijn deel is

(met solo van Femmie v.d.Weg)J.Zwanepol
c. Als ik maar weet J.Zwanepol

5. SOLOZANG FEMMIE V.D. WEG

, 6. KOOR: a. Gedenk aan mij J. Kinkel
b. Een koninklijk kind M.W. Kramer
c. Zachtkens en teder

(met solo van Klaas Bakker) Kl.J. Mulder

7. ORGELSOLO

8. KOOR: a. Psalm 27 M.W. Kramer
b. Heilig is de Heer' M. Praetorius
c. Dierb're Heer' en Heiland

(met solo van Femmie v.d.Weg)Kl.J. Mulderd. Ruwe stormen mogen woeden Kl.J. Mulder

9. SOLOZANG



10. KOOR: a. Ik heb een Heiland
(met solo van Klaas Bakker) M.W. Kramer

b. Tel Uw zegeningen M.W. Kramer
c. Neem mijn leven

(met solo van Femmie v.d.Weg)C.H. Malan
d. Nader mijn God bij U H.J.van Oosten

11. SLUITING DOOR: VOORZITTER "WOORD EN DAAD"

12. SAMENZANG: Psalm 150 : 1 en 2

1. Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heeren groote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zoo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

2. Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot 'des Heeren glorie, par~n.

13. KOOR NEDERLAND EN ORANJE H.W. de W01ff

Na afloop kunt U grammofoonplaten van
"Crescendo" kopen t.b.v. het fonds
"Bijzondere Noden".
Wij attenderen U op de prachtige nieuwe
L.P. "Zing van Uw Schepper".

HARTELIJK AANBEVOLEN.

Bij de uitgang wordt nog een collecte gehouden
ter bestrijding van de onkosten.

DEN HERTOG .Delicatessen
WESTDUK31 MIDDELHARNIS

"Het 1ekkerste winkeltje van d'n diek"
Een keuze uit de fijnste delicatessen:

Een keuze tiit27 'soo~ten'Belgische
Slagroombonbons, zowel los verkrijgbaar
als in geschenkverpakking van 250-500-
750 of 1000 gram. Leuk om kado te doen.

Een overh~erlijke delicatesse uit onze
eigen bakkerij. Wij kraken uw baksel
natuurlijk niet af, maar vakmensen
leveren nu eenmaal vakwerk.
U zult het moeten toegeven wanneer u
dit geproefd hebt.

Een gezonde lekkernij:
Omroeringhoning import levert een
klasse-honing zoals honing behoort te
zijn. Niet verhit, zodat kwaliteit en
smaak gehandhaafd blijft.

Thee drinken is ook weer in opkomst!
Bij ons vindt u vele soorten thee,
zowel gearömatiseerde als gewone thee.
Een belangrijk facet voor de goede
smaak van thee, is het zetten van de
thee.

U proeft het gelijk, dat is echte
koffie. Iedere morgen van 10 tot 12 uur
hebben we de koffie bruin, kom eens
langs en proef het.

Ov~uig uzel6 en kom een~ (ang~ op W~tdijk 31.

Bonbon6

Bote/tkoek

Hon.i.ng

Thee

Ko66.ie
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Middelharnis

WENST U EEN LUISTERRIJKE AVONO •••••
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Urker zangers boeidenop zangavondin Middelharnis
••. Hoogtepuntenvan het concertwarende liederen,die het koor samenmet

Is het de .klederdr~ch~.v~n de Ur~ers vissers,. z~Jnhet de ove~: de solistenFemmie van de Weg - bekenduit de Kerstconcerten inDe
bekende liederen, die ZIJ zangen, of IS het de bezieling, waarmee ZIJ Doelen - enKlaas Bakker- eenbariton uit het koor - lietenhoren en
hun liederen ten gehore brengen, dat ook nu - zaterdagavond - dan, niet te vergeten, de liederen van de zee, zoals bv. Ruwe stormen
weer, net als twee jaar geleden, honderden mensen naar de mogenwoeden.
Hervormde kerk in Middelharnis waren gekomen? Of is het een Ook het aandeel van de organist, tevens pianist, Henk van Putten,
combinatie van deze factoren? In ieder geval, ze waren er, tot zelfs verdient vermelding.
uit Waddinxveen, Oud Vossemeer, Yerseke en Spijkenisse toe. De voorzitterv~nhet eilandelijkcomitév~nWoord&Daad, de heerVan
Ondanks de E.O.-familiedag, het zangconcours in De Doelen, Hoorn, dankte In een slotwoo~~allen, die a~n het welslagenvan deze
waarbij verschillende Flakkeese koren betrokken waren en on- avo~d hadden mee.gew.~rklHlJ de~d een dringend beroep op d~ aan
danks de ele zangavonden die er de laatste weken geweest zijn. wezigeneen steentie bij te dragen l~ de bouw van een zl~~enhU1s,datvere zauaavonueu, f 150.000,- moet gaan kosten. HlJ hoopte, dat het comité Goeree &
Omkwartvoordriewarenze vanhuisgegaan,ondanksdat velenvanhen Overflakkee,samen met nog 4 comité's uit Zeeland dit bedrag vóór de
's morgensom 9 uur nog op zee zaten. streefdatum,15septembera.s. op tafel zou kunnenleggen,zodatmet de
Drie kwartiervoor de aanvangvan het concert, dat omhalf zevenbegon bouw van het ziekenhuis in het in 1976 zo zwaar door aardbevingen
endat tenbate van deStichtingWoord&Daad gegevenwerdarriveerden getroffenSan Lukas (Guatemala) kan wordenbegonnen.
ze. En wie er geweest is mag terugzienop een mooie avond. Aanzijnoproepomhulpwerdbovenverwachtinggehoorgegeven,getuige
Ds. K. van Meijeren uit Ooltgensplaat opende, ~adat het koor .de de opbrengst uit de kollekte bij de uitgang van de kerk, die op enkele
zegenbedeuit Psalm 134gezongenhad, metHandehngen4, toegespitst guldensna f 2.500,- opbracht.
op vers 12,waar het gaat over die Enige Naam, die onder de ~emeltot Hoe zeer het optredenvan het koor in de smaakgevallenis, blijktweluit
zaligheidgegevenis. Ds. wees erop, dat de verkondigingvan die Naam het feit, dat de grammofoonplaten, die ze meegebracht hadden als
opdrachtvan de Stichtingis. Hij sprak ook de wens uit, dat het hart van broodjesover de toonbankgingen,zodat ze omongeveer9 uur de verre
zangersen luisteraars door dieNaam in beslagmochtwordengenomen. reis naar huis zonder één plaat konden aanvaarden.

"EILANDEN-NIEUWS" DINSDAG 19 JUNI 1984



Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' en het Chr. Da
meskoor 'Laus Deo' hebben
enige tijd geleden een eervolle
uitnodiging ontvangen. Deze
betreft medewerking te ver
lenen aan een H erdenkings
dienst, die D.V. volgende'
week zaterdag 30 juni zal
plaats vinden in de Grote of
St. Jacobskerk te Den Haag.
Dit in verband met het feit dat
het 400 jaar geleden is dat de
Vader des Vaderlands, Prins
Willem van Oranje, op laf
hartige wijze is vermoord.

Eervolle uitnodiging voor Urker koren
'Crescendo' en 'Laos Deo' zingen
in Grote Jacobskerk te Den Haag

"éWj ~eb~en me:H.:rn a.lbet'oppet'rten
é)Jote~(,tlUt be» é)Poter"tltien

een v(lsiett ve't'bonb .$e1Xt(Le~t"

programma

Herdenkingsdienst sterfdag Prins Willem van Oranje (1.584-1984)
in de Grote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage
op 30 juni 1984 aanvang 19.00 uur.

Medewerkenden:
Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"

Christelijk Urker Dameskoor "Laus Deo"
Jeugdkoor "Benjamin" van de Ger. Gem. te Scheveningen

Het Noordhollands Koperkwartet

Sander van Marion, orgel

Sprekers:
Ds. L. Wüllschleger, Ned. Herv. predikant te 's-Gravenhage

Ds. J. van Amstel, Chr. Gerei. predikant te Ede
Ds. R. Kattenberg, predikant van de Ger. Gem. te Scheveningen

HET URKERLAND

Een comité, bestaande uit leden
van de Geref. gezindte, heeft
gemeend dit niet ongemerkt te
moeten laten voorbij gaan. De
fractie van GPV, SGP, RPF heeft
onder toeziend oog van de Haagse
gemeenteraad deze herdenkings
dienst georganiseerd. Uit ver
schillende plaatsen, dorpen en
steden zullen afgevaardigden dit
gebeuren bijwonen.
De Jacobskerk is een gigantisch
bouwwerk dat enkele duizenden
belangstellenden kan herbergen.
Een monumentaal gebouw dat
dateert uit de vijftiende eeuw. Een
schitterend Gnizzer orgel heeft
dat in een uitstekende staat ver
keert. Dat alles zal de samenzang
van zovelen zeker op een indruk
wekkende manier tot haar recht
doen komen. De organisten zul
len zijn Sander van Marion en
Henk van Putten. Bovendien zal
ook het Noord-H ollands koper
kwartet haar solistische mede
werking verlenen. Het Haagse
comité heeft hiervoor kosten noch
moeiten gespaard, zoveel moge
lijk luister aan dit alles bij te
zetten. De beide Urker koren. met
haar dirigenten Meindert Kramer
en Frits Bode, zullen naast enkele
geestelijke liederen, ook een aan
tal vaderlandse liederen ten geho
re brengen.
De opening van dit Oranje
gebeuren zal geschieden door de
Hervormde dominee Wüllsleger.
terwijl de Chr. Geref. predikant
Van Amstel uit Ede zal mediteren
over: "Ik heb met de Potentaat
der Potentaten een vast verbond
gemaakt". Ds. R. Kattenberg,
predikant der Geref. Gemeente te
Scheveningen, hoopt het slot
woord te spreken.
Met de medewerking van de beide
Urker koren zijn ongeveer 200
zangers en zangeressen gemoeid.
Omdat het visserskoor concerten
verzorgt in Urker kostuums, is
eveneens aan het dameskoor het
verzoek gericht zich zoveel moge-
lijk in de Urker dracht te steken.
Het ligt in de bedoeling dat ook
een aantal leden van ons Konink
lijk Huis hierbij aanwezig zal zijn.
Het valt niet te ontkennen dat er
op Urk en tussen ons Koninklijk
Huis nauwe banden zijn gegroeid.
Onlangs nog heeft het Vissers
koor 'Crescendo' bij een televisie
opname medewerking verleend
voor de TROS. in verband met
het programma: 'Juliana 75jaar'.
"Och, 'Crescendo' is voor 'Ko
ningin èn Vaderland' geen onbe
kende meer....", aldus de voor
zitter van ons Visserskoor Joop
de Vries.
AI met al wensen we de Urker
zangers voor dit unieke optreden
veel succes!

VRIJDAG 22 JUNI 1984



Inleidend orgelspel

1. Gezamenlijke koren: Grote God, wij loven U Kl.J. Mulder

2. Opening door ds L. Wüllschleger

3. "Crescendo" a Psalm 27 M. W. Kramer

b Groot is Uw trouw, 0 Heer'

c Gedenk aan mij J. Kinkel

4. "Laus Deo" a Tel uw zegeningen E.O. Excell

b Salvum fac Regem A. Sacchini

c Cantate Valerius Jef Penders

d Mijn Nederland P. Louwerse

5. "Benjamin" a Stort tranen uyt Valerius
Gedenckclanck

Ad den Bestenb Laat ons de Heer' lofzingen

6. De betekenis van Prins Willem van Oranje in het verleden
door ds J. van Amstel

7. Samenzang: Psalm 138 vers 1 en 2

COLLECTE

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, HEER',
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goên,
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.
Uw groten naam
Eerbiedig loven.

Aanvangspsalm
Psalm 150 : 1 en 2

Jontsen
Et.Hl!=:±=c= J 4 ~ I 'c~ ---&----= J ~ .J ~

Looft God, looft Zijn naam alom;
tHEJ=;E5ZJ~R ,-

Looft Hem in Zijn heiligdom;
~ijE=J===<.L:d --t' Îr=~

Looft des HEERENgrote macht,
~H!=--d-=e l::=.F jJ IfJ J ~~~~~

In den hemel Zijner kracht;

~~ J J J- J-=""Tj
Looft Hem, om Zijn mogendheden,

t~~ S#$fJ J'
L;OftHeIl1;naar zo menig blijk

tlil!Ëjtt& =---=r-Q J. J I'
Van Zijn heerlijk koninkrijk,

11 ==--I •
~~====c<=====:1 J J itJ J

Voor Zijn troon en hier beneden.

2 Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren j
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEERENglorie, paren.

Mededelingen:

De pianobegeleiding is van Henk van Putten.

Aan de uitgang worden platen verkocht van en door het
Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo".



Inlei

1. Gez

2.0pe

3. "Cr~

4. "La

5. "Be

6. De
doa

7. Sar

C(

'k :
Ver
U c

Een album met twee grammofoonplaten met

HISTORISCHE WAARDE
waar Uzelf op meezingt!

Beleef deze avond iedere keer weer opnieuw als U naar de
platen luistert.
Ook verkrijgbaar op cassette.

Album met twee platen of dubbelcassette f 33,95.

Teken nu reeds in.
Direkt na verschijnen wordt Uw bestelling zonder bijkomende
kosten bij U afgeleverd.
Een deel van de netto-opbrengst zal ten goede komen aan
WOORD EN DAAD.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••

Naam: .......................................

Adres: .

• Postcode: .••••••••••••••

Woonplaats: .

Telefoon: ..................................... •••••••••

zou graag zonder bijkomende kosten willen ontvangen:

o album met 2 platen à f 33,95

o dubbelcassette à f 33,95
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deze bon kunt U aan de uitgang inleveren of opzenden
naar:
Het adres voor verantwoorde muziek:
Platenverzendhuis DE BAZUIN
Rossinirode 19 • 2717 GN Zoetermeer
Telefoon: 079 - 21 53 00

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, HEER',
Uw lof en eer
Alom doen ho-ren;
Wanneer de rede van Uw mond,
Op 't wereldrond
Hun klinkt in d'oren.

8. Orgelimprovisatie Sander van Marion

9. "Crescendo" a Com nu met sang D. Kuxhaven

b Mijn Nederland

c Gelukkig is het land

d Dankt, dankt nu allen God Joh. Crüger

C.A. Mangold

J. Zwaan

LO. "Benjamin" a Eén weet alles van ons leven

b Psalm 72 vers 1, 6 en 11

11. Gezamenlijke koren

a Psalm 100

b Zing van uw Schepper

12. De betekenis van Prins Willem van Oranje in het heden
door ds R. Kattenberg

B. Verboom

13. Sluiting door ds Kattenberg

14. Gezamenlijke koren

Nederland en Oranje H. de Wolff

5. Wilhelmus



ilhelmus van Nassouwe Ben ik van Duitsehen bloed
en vaderland getrouwe Blijf ik tot in den doet
-n Pr ince van Oranje Ben ik vrij onverveerd,
en Koning van Hispanje Heb ik altijd geeerd.

ijn schild ende betrouwen Zijt Gij, 0 God, Mijn Heer'!
) U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer!
rt ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar t 'allen stond
~ tyrannie verdryven, Die mij mijn hart doorwondt.

taat uit een brief van de Prins aan de commissarissen
n het noorderkwartier na de val van Haarlem, geschreven
9 augustus 1573 te Dordrecht:

I schrijft ons, datmen u soude laten weten of wy ook met
nigen groten, machtigen Potentaet in vasten verbond
zen, om also door eenig treffelijk ontset die grote
weldige macht van den vyand te mogen wederstaen, weerop
I niet laten en willen ulieden voor antwoorde te geven,
t, al eer wy oit dese sake en de beschermenisse der
ristenen en andere verdrukten in desen lande aengevangen
bben, wy metten alderoppersten Potentaet der Potentaten
ulken vasten verbond hebben gemaekt, dat wy geheel
rsekert: sijn, dat wy en alle degene, die vastelijk daer-
betrouwen, door sijne geweldige en machtige hand ten
ten nog ontset sullen worden, spijt alle sijne en
~e vyanden, sonder nochtans, dat wy middelertyd eenige
:1ere middelen, die ons de Heere der Heerscharen toege
likt heeft, hebben of alsnoch willen laten voorbygaen.

t batig saldo van de collecte is bestemd voor
chting Reformatorische Hulpaktie "Woord en Daad".

mité "Herdenkingsdienst Prins Willem van Oranje" te Den Haai

lk Algemene Bank Nederland 'N.V. te Den Haag
keningnummer 51.73.28.151
'onurnrner bank 7112 (als omschrijving s.v.p. het 9-cijferige

bankrekeningnummer meegeven)

rt a.u.b. uw programma niet achter!



Volle kerk bij
herdenkingsdienst
J I'

Willem van Oranje 1
,._ . I

Den-Haag, ds. L. Wüllschleger, (
.WiUem van Oranje als ,-,poli-1
tiek'en nationa~ een Lguur'
van allure". Ds. J. van Amstel, ;
Chr. Geref. predikant uit Ede, i
stelde dat Willem van Oranje- i
van enorme betekenis is ge- I
weest voor de vrijheid van ons I
land. Verder wees hij op het I
onlosmakelijke verband dat er
bestaat tussen het ontstaan van
de Nederlandse staat en de
Nederlands Hervormde Kerk.
Ds. R. Kattenberg ten slotte
wees op de betekenis, die
Prins Willem van Oranje nog
steeds heeft.

Medewetkenden aan de her-!
denkingsdienst waren onder'
meer het Noordhollands Ko- I
perkwartet. het jeugdkoor I
Benjamin van de Ger. Gem. te j

Scheveningen, het Christelijk:
Urker Visserskoor Crescendo .
en het Christelijk Urker Da
meskoor dat een uitmuntende
versie van A. Sacchini's Sal
vum fac Regem ten gehore
bracht. In een samenzang
werd de drie uur durende
dienst besloten met "Neder
land en Oranje" en het Wil
helmus.

DEN HAAG - Op de-
. grens van de vakantiepe
riode heeft de herden
kingsdienst van de vier
honderdste sterfdag van
Willem van Oranje in de
Grote of St.v.Iacobskerk in
Den Haag maar liefst 1700,
belangstellenden getrok-'
ken. - "

De op initiatief van het Haagse
gemeenteraadslid L. van -Po
pering (SGP /GPV /RPF) ge
houden dienst· werd bijge
woond door tal van prominen
ten, onder wie enkelen uit de
Eerste en Tweede Kamer, de
Haagse gemeenteraad, burge
meester F. Schols, diens echte
genote en brandweercomman
dant Van der Molen. Koningin
Beatrix was eveneens uitgeno
digd, maar in een brief had zij
laten weten het initiatief tot
de herdenkingsdienst welis
waar op prijs te stellen, maar
niet te kunnen komen omdat
zij afgelopen zaterdag verhin
derd was. In zijn openings
woorden omschreef de Neder
lands Hervormd predikant uit

#'

Het interieur richting koor,

Medewerkenden:

Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
Christelijk Urker Dameskoor "Laus Deo"
Jeugdkoor "Benjamin" te Scheveningen

Het Noordhollands Koperkwartet
Sander van Marion, orgel



· ..

Ds. Wüllschleger:Schakelin handelen Go~!

PrinsWillem van Oranje'
in Den Haag herdacht

(Va/l 011ze corresp 0/1den I )

DEN HAAG _. In de Grote of Sint Jaccbskerk te 's Gra
venhage vond zaterdagavond onder grote belangstelling (on
geveer 1700 aanwezigen) een dienst plaats waarin de sterf
dag van Prins W-illem van Oranje werd herdacht.

'>--=..-::-"--= -'- ~ lijk was, maar duidelijk samenhangt
Voor aanvang van de dienst sprak met heel de gedachtegang van Calvijn

het Haagse SGP/GPV/RPF-raadslid overhet recht van de opstand.
en tevens initiatiefnemer tot deze
dienst de heer L. van Popering, de
aanwezigen toe. Waarbij hij in het
.bijzonder de burgemeester van Den
Haag, drs. F. G. L. L. Schols, en diens
echtgenote, de ambassadeur van de
republiek van Zuid-Afrika, de heer D.
Kotzé, met zijn gevolg en de aanwezi
ge Eerste- en Tweede-kamerleden
alsméde de Haagse raadsleden ver
welkomde. Centraal in de dienst
stond de uitspraak van Prins Willem
van Oranje (wij hebben met den al der
oppersten Potentaat der Potentaten
eenvasten verborid'gè'fuaektf_ _ _
- "De eerste spreker, ds. L. Wüllschle
ger, Ned. Herv. predikant te 's Gra
venhage bepaalde zijn gehoor bij
psalm 77. Deze psalm werd geschre
ven in een tijd van nationale crisis.
Het gaat niet goed met Israël, het
heeft God vergeten. Wanneer wij God
vergeten, raakt dat niet alleen de ker-
ken; dan raakt ook het maatschapoe-
lijlMëVen ontwricht en gaan de ont
bindingsverschijnselen in!reden,.- .

Gods daden
-Psalrn 77 steit een voor-vraag, die
een kern-vraag is: Heeft God ons ver
stoten? In de uitspraak van de dichter
van psalm 77 "ik zal de daden des
Heeren gedenken, de daden van God
in het verleden", trok ds. Wüllschle
ger de lijn door naar Prins Willem van
Oranje die diende als een schakel in
het handelen van God. Wij moeten
Prins Willem van Oranje niet alleen
als een politieke en nationale' figuur

.,..v24Politi~keallure zien. Dan doen we
'"1ek.Q:t:tml'll.qe c!_adenvan God in de ge
schie~i~ah ons volk, aldus ds.
Wüllschleger. __
Ds. J. van Amstel, Chr. Geref. pre

dikant te Ede liet vervolgens op histo
rische wijze het leven van Willem van
Oranje de revue passeren. Hij merkte
op dat de vele beelden welke van WiJ
lem van Oranje in omloop zijn elkaar
soms aanvullen, maar meer dan eens
élkaar ook tegenspreken. Het blijkt
dàt het van belang is'"vanuit welke
achtergrond men leeft bij het ordenen
van historisch materiaal en het beoor
delen van feiten.
Van de vele mogelijkheden die er

zijn om Willem van Oranje koos ds.
Van Amstel er twee, namelijk om zijn
betekenis te belichten voor de vrij
heid van ons land en voor de vrijheid
van de kerk. Ten aanzien van de be
tekenis van Oranje voor de kerk werd
het onlosmakelijke verband tussen de
wording van de Nederlandse staat en
het ontstaan van de Nederlandse her
vormde kerk benadrukt. Spreker ver
wees naar dr. Bremmer die onder
meer schrijft dat de keuze van Willem
van Oranje voor de' Gereformeerde
kerk niet zo zeer. poll'tiek noodzake-

Vandaag
Ds. R. Kattenberg, predikant' van

de Gereformeerde gemeente te Sche-

veningen stelde vervolgens de beteke
nis van Willem van Oranje in de we
reld van vandaag aan de orde. Waar
om zijn wij vanavond hier bijeen'
Gaan we de erfenis van Oranje bekij
ken, zoals in een museum van oudhe
den naar vergeelde documenten
wordt gekeken? Het is veel meer: Op
dat wij niet vergeten! In dit verband
verwees ds. Kattenberg naar psalm
78: Uot 4. Spreker merkte tevens nog
opdat de laatste woorden van Willem
van Oranje "Mijn God, mijn God..."
als het ware een .samenvatting van
heel zijn leven geven. .
Zij geven aan waar het in zÎjn leven

om ging, ze geven een blik terug maar
ook een blik vooruit tot op de dag van
vandaag. Laten wij de erfenis van
Oranje meenemen in ons huis en in
ons hart. Wat een Oranje? Nee, wat
ecn God! Tot deze God zij ons gebed
voor het huis van Oranje. Willem van
Oranje, vader des Vaderlands. Is deze
vader, in Christus uw broeder?, aldus
beëindigde ds. Kattën1rerg zijn be-
toog. ~ -
Aan de. herdenkingsdienst werd

verder nog medewerking verleend
door' het Urker Visset'S'koórCrescen
do het Urker dameskoor Laus Deo,
het jeugdkoor Benjamin-uit Scheve
ningen, het Noordhollan~ Ko
perkwartet, Sander van Marion (or
gel) en Henk van Putten (pia1)o,l._·_



Herdenkingsdienst sterfdag Prins Willem van Oranje (1584-1984)
in de Grote of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage
op 30 juni 1984 aanvang 19.00 uur.



KOORCONCERT

IN DE GROTE KERK

TE GORINCHEM

OP ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1984

Visserskoor

GORINCHEM - Het Chr. Urker Visserskoor "Cres
cendo", onder leiding van Meindert Kramer, geeft op
zaterdag 1 september een concert in de Grote Kerk te
Gorinchem.

door het

CHR. URKER VISSERSKOOR

"C R E S C END 0 "

O.L.V. Meindert W. Kramer

Medewerkenden:

.Femmie v.d. Weg9 sopraan

Bram Kramer9 bariton

Peter Eilander, orgel.

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



PROGRAMMA

1. Koor: Psalm 105 K.J.Mulder

7. Orgelsolo Peter Eilander

8. Samenzang: Ps. 68 : 10 en 16

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

2. Opening door de heer M.v.d. Baan, secr.
van de Stichting Orgel Grote Kerk Gorcum.

3. Samenzang: Ps. 98 : 1 en 3

4. Koor: a. Heer, ik kom tot U - M.W.Kramer
b. Verblijd U in Zijn Naam -S.Wesley

(met solo Femmie v.d.Weg) .
c. Hoe groot zijt Gij - M.W.Kramer

5. Solozang Bram Kramer

6. Koor: a. Neem mijn leven - C.H.Malan
(solo Femmie v.d.Weg)

b. 't Zij vreugde mijn deel is -

J.Zwanepol
(met solo Bram Kramer)

c. Psalm 134 M.W.Kramer

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.

Doet bij uw harp de psalmen horen,
uw juichstem geev' de Here dank!
Laat klinken door uw tempelkoren
trompetten en bazuingeklank! ..
Dat 's Heren huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer,
de zee met hare volheid bruise,
de ganse wereld geev' Hem eer.

Gij koninkrijken, zingt Gods lof,
heft psalmen op naar 't hemelhof,
van ouds zijn troon en woning;
waar Hij, bekleed met eer en macht,
zijn sterke stem verheft met kracht
en heerst als Sions Koning!
Geeft sterkt' aan onze God en Heer,
Hij heeft in Israël zijn eer
en hoogheid willen tonen;
erkent die God, Hij is geducht,
Hij doet zijn sterkte boven lucht
.en boven wolken wonen.

9. Koor: ·a. Heilig is de Heer M.Praetorius

b. Een koninklijkekind - fII.W.Kramer
c. Ik heb een Heiland - M.W.Kramer

(met solo Bram Kramer)

10. Solozang Femmie v.d. Weg

11. Koor: a. Psalm 27 - M.W.Kramer'
b. Tel Uw zegeningen id.
c. Vol verwachting blijf ik uitzien

(met solo Femmie v.d. Weg)



12. Sluiting door M.v.d. Baan

1. KOOl 13. Samenzang: Ps. 89 : 1, 7 en 8

Hoe zalig is het volk9dat naar uw klanken hoortj

zij wand'len?Heer,in 't licht van 't godd'lijk
aanschijn voort,

ZlJ zullen in uw naam zich al de dag verblijden!
uw goedheid straalt hun toe,uw macht schraagt

hen in 't lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen

u
L8 Gij toch,Gij zijt hun roem9de kracht van hunne
t kracht.
D' Uw vrije gunst alleen wordt d'ere toegebracht!

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d'eerkroon
dragen

door U,door U alleen90m 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk

4. Koo~ van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

2. Op er
van

3. Same

Zj
d~
Zj
z~
D
n
z

5. Solc

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t'allen tijd vermelden door mijn reÊ
Ik weet hoe't vast gebouw van uwe gunstbeWijzen
naar uw gemaakt bestek,in eeuwigheid zal rijzen:
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,
zo min zal uwe trouwooit wank'len of bezwijken.

14. Koor: "Dankt, dankt nu allen God."

Wijzigingen voorbehouden.

Aan de Uitgang wordt een schaalkollekte
6. Koo gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is

voor het orgel.

VOLGENDE CONCERTEN Aanvang 20.00 uur
zat. 8 sept.

13 okt.
26 dec.

Lucas Lindeboom, Zwolle
(i.p.v. Feike Asma)
Jan Bonefaas
Herman van Vliet, Kerstconcert.



Zaterdag 1 septem ber
oorconeer

Grote Kerk Gorcum-~-~--
door het Medewerkenden:

CHR. URKER VISSERSKOOR .~emmie v.d. Weg? sopraan. .,

"0 R E S C END 0 " Bram Kramer? bariton

O.L.V. Meindert W. Kramer Peter Eilander? orgel.



'Crescendo' houdt
rommelmarkt

Vorige week plaatste 'Crescen
do' een advertentie in dit blad
over de rommelmarkt. Men
mocht al aardig wat spullen
ophalen voor deze te houden
rommelmarkt van het vissers
koor. Men zou graag willen
dat meerderen van de bevol-
king dit voorbeeld volgden.
'Crescendo' kan voor dit doel
alles gebruiken, u kunt het zo
gek niet noemen of het wordt
wel opgehaald. Een ieder is
zo'n beetje bezig met de
jaarlijkse schoonmaak en ve
len willen graag wat oprui
men. Mocht dit bij u ook het
geval zijn, geef het koor dan
een seintje en men komt het
graag bij u weghalen. U kunt
bellen op de nummers 1702,
1994, 1664 en 1348. Uw
medewerking in het verwezen-

I lijken van een dergelijke rom
melmarkt wordt door 'Cres
cendo' vanzelfsprekend bij
zonder op prijs gesteld.

HET URKERLAND

Rommelmarkt'Crescendo' organiseerd
v'rijdag 7 en zaterdaq 8~.epterri ber

~ 't\~~;p de rommeldagenvan
~0 Crescendo in het Irene

vrijdag 11.00 - 20.00
. zaterdag 9.30 - 20.001__________________________ -

_- - STUURBOORD

12 SEPTEMBER 1984

Geachte plaatsgenoten

Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' is
voornemens een

ROMMELMARKT

te organiseren, en daar kunt u allen aan meewerken:
Het is 'schoonmaaktijd', wat u weg wilt doen, zet dit

niet bij het vuilnis. Als u ons een seintje geeft, komen wij
het graag bij u weghalen. Wij kunnen voor dit doel van

alles gebruiken, b.V. meubilair, kachels, bedden,
spiraals, ledikanten, fietsen (of onderdelen daarvan),
kleding, potten en pannen, enz. Mogen wij op uw aller
medewerking rekenen? U kunt ons bellen: TELEFOON
1702 / 1994 / 1664. Uw medewerking in dezen wordt

door ons op hoge prijs gesteld!
Namens het bestuur, .

Voorzitter J. de Vries, secretaris T. Bakker.

},
)
I

Opbrengst
"rommelmarkt"
Het was vorige week wel een
echte rommE;1lmarktin gebouw
Irene. Vrijdag en zaterdag kon
het publiek daar heerlijk romme
len in de spullen die daar ge
kocht konden worden. Op initi
atief van enkele leden van het
Chr. Urker Visserskoor Crescen
do is deze verkoping georgani
seerd. Nu geslaagd is het wel.
Velen kwamen op de "koopjes"
af en het resultaat was netto on
geveer f 6.000,-.
Dit geld zal worden gebruikt om
een evangelisatie-tour in het bui
tenland (gedeeltelijk) te bekosti
gen.



PHOGR.A;~MA VAN HET TE GEVEN CONCERT DOOR fnn OiR. URKER VISSERSKOOR : CRESCENDO.
DIRIGENT: MEINDERT KRA~lliR<

C. H. Malan.
M. Preatorius.
bew. dirigent.

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de
Gij hebt de zege
voor ons verkregen"
G~j zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn.
Gij. onze Here,
doet triomferen
die naar U heten

OP ZATl!:RDAG 13 OKT. '84 IN DE GEREF. KERK TE MJLDELSTUM •
•4ANVA.lIlG! 19.00 UUR.

MET MEDEWERKING VAN: FEMMIE VAN DER WEG (SOPfu'AN)
KtA,AS BAKKER (DAnnON)
PETER EILp~DER (ORGANIST)

1. Koor: Ps. 105
2. Opening.
3. Koor met samenzang: Zingen van Uw Schepper.

Het refrein zingen de aanwezigen mee met het koor:
Glorie, Glorie, Halleluja
Glorie, Glorie, Halleluja
Glorie. Glorie, Halleluja
O. mensen prijst Zijn Naam.
(3 coupletten!

4. Koor: Heer~ ik kom tot U.
Verblijdt U in Zijn Naam. (met solo)
Hoe groot zijt Gij.

5. Solozang: Klaas Bakker.
6. Koor: Neem mijn leven.

Heilig is de Heer.
Ik heb een He iLand , (met solo)•7. samenzang: Geest van hierboven.

leer ons gelovent
hopen, liefhebben
Hemelse Vrede
deel U nu wede
aan een wer"eld die U ver-saoht !
Wij mogen zingen
van grote dingen,
ds wij ontvangen
al ons verlangent
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwighe:idsleven
zal Hij ons geven.
als wij herboren
Hem toebehoren,

door uw kraeht!

bew , di r-igerrt .

bew. di.(~igent,
S. Wesley.
bew. dirigent.

liefgehad'?

hand gevat.

Halleluja!

8.
9.

en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Hallelujal

J. ZVlanepol.
Idem.

die ons is voorgegaan. HalleluJa!

10.
11.

Ol'gelsolo.
Koor: t'Zij vreugde mijn deel is.

Een toevlucht in geval~n Heer.
Ruwe stormen mogen woeden.

Solozang: Femmie van der Weg.
Koor: Ps. 27.

.Volle Verzekering.
Een Koninklijk Kind.
Ps. 150.

Sluiting.
Koor met samenzang:

12.
13. Grote God; wij loven Ut

Heers 0 sterkste alter sterken!
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd.
blijft Gij ook in ecuwi~wid.

bew. dirigent.

bew. diregent.
P. Knapp.
bew. dirigent.
bew , di r-i gent ,



U:Rl<'~l,
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CULTURELE RAAD
MIDDElSTUM

o.l.v. 1TIeinderl ;Kramer -
m.m.v, Jëmmie. ,,0.11. der We~(jopraan

xta.cl~J3akke r (hari lon)
__:JJe,1er tilctnde-r (or,get)

n de ~erer .:Kerk lemiddel~lum.
...Actn"Cln,g: '9/O~U1,tr

Entree : tSI- ~perperjoon.
Jaar eer koop: ){roe1.e:, WClrenht1~



Concert Crescendo

Deze Kerk was dan ook goed vol.

Ook werden aan het slot van de avond verzo2k
nummers gevraagd.

Onder grote belangstelling mochten wijmet ons Koor op zatd. 13 oktobert'1984
in de Gerf.Kerk te MIDDELSTUM voor een aandachtig groot publiek optreden

= + =+ = + = + = + = +

Afgelopen zaterdagavond 13ok
tober concerteerde het chr. Ur
ker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer in Middel
stum (Gr.). Dit concert werd ge
geven in deGereformeerde Kerk
aldaar. Crescendo mocht voor
een goed bezette kerk met een
goed bemand koor optreden en
een keurig programma van psal
men en geestelijke liederen af
werken. Het koor werd op het or
gel begeleid door Peter Eilander
terwijl verdere medewerking
werd verleend door de sopraan
Femmie van der Weg en bariton
Bram Kramer. De leiding van de
ze avond was in handen van de
voorzitter van Crescendo de
heer J. de Vries.

11STUURBOORD 11

17 oktober'84

toornwerd

froomklap

Î 5.OX
41



Verpleeghuis

Wij treden op in "HET ZONNEHUIS" te Zwolle.

Op donderdag 1 november a.s. hopen wij met die leden van ons koor, die thuis
zijn, op te treden voor zwaar gehandicapte patiënten in Het Zonnehuis te
Zwolle. Wij nemen aan, dat U graag aan dit optreden zult willen deelnemen,
ook al omdat het dicht bij huis is en we daarom geen uren hebben te rijden.
Wij hopen te vertrekken vanaf de Bondsspaarbank om HALF ZEVEN.

Wij treden op in Het Zonnehuis in het kader van een "Urk/Visserijweek". De
aanvang is om half acht.

Ons programma ziet er als volgt uit: Ontvangst; opening door de voorzitter;
Koor: Neem mijn leven (6); Volle verzeeklring (13); Vol verwachting'(19);
solo door Klaas Bakker; declamatie door J. de Vries; Koor: Hoe groot zijt
Gij (14); Ik Ben een koninklijk kind (44); Psalm 119 (2); Pauze; Koor: Tel
uw zegeningen (21); Ik heb een Heiland (17); Ziet in blinde razernij (1);
decamatie door J. de Vries; Koor: Als ik maar weet (7); Psalm 105 (11); De
heilige stad (3); Sluiting; Koor: Psalm 134 (28).

Medewerking wordt verleend door Henk van Putten, Klaas Bakker en Bram Kramer.

Mogen wij ook op de Uwe rekenen?

Dankbare patiënten
in het Zonnehuis te
Zwolle
Vorige week donderdagavond
trad een gedeelte van het Urker
Visserskoor "Crescendo" op in
het Zonnehuis te Zwolle. Het
was een zogeheten Urker
avond, waaraan enkele Urker
dagen waren voorafgegaan. De
ze dagen stonden geheel in het
teken van onze plaats en waren
bijzonder goed georganiseerd
door het personeel van de inrich
ting.

De zaal van het Zonnehuis was
dan ook geheel gevuld met pa
tiënten, waaronder de ons be
kende Louw van Slooten, die in
dertijd ten gevolge van een ern
stig autoongeval in het Zonne
huis wordt verpleegd. Het koor
zong' een bijna compleet pro
gramma, waarvan de patiëten
zichtbaar genoten.
Dit programma werd afgewis
seld door solozang van Klaas
Bakker en Bram Kramer terwijl
de voorzitter van Crescendo,
Joop de Vries declameerde en
een eigen gedicht voordroeg
over Psalm 27.

S:rUURBOORD

WOENSDAG 7 NOVEMBER 1984

Urkers werken mee aan
feestweek in Zonnehuis



Urker Visserskoor 'Crescendo' op veler verzoek weer

ZANGDIENST

op zaterdag 3 november 1984 in de Ned.

Helv.Kerk te Lexmond, aanvang half acht.

m.m.v. :
Femmie van de Weg, sopraan

Bram Kramer, bariton

Henk van Putten, orgel

o.l.v. dirigent Meindert W.Kramer

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

Ds.A.Cysouw, Lexmond

De Heer T.Bikker, pres.kerkvoogd.

Crescendo trok
weer publiek

LEXMOND - Op zaterdagavond
werd in de Ned. Herv. kerk te Lex
mond een zangdienst gehouden waar
in voor de tweede keer het Chr. Urker
visserskoor "Crescendo" was ge
vraagd op te treden. De belangstelling
was bijzonder groot en door het plaat
sen van twee grote spiegels konden
ook de mensen in de zijbeuken een
goed zicht krijgen op het koor. Veel I
publiek ook van buiten de gemeente
trof men aan. Onder leiding van diri
gent Meindert Kramer opende het
koor met het lied: Heer, ik kom tot U.
Waarna ds. Cysouw een kort ope
ningswoord sprak. Aan het begin, het
einde alsook middenin het programma
was er ruimte gemaakt voor samen
hang. Het koor trad verscheidene ma
len op met hier en daar solozang door
sopraan Femmie van de Weg en bari
ton Bram Kramer. Henk van Putten
bracht nog een orgelsoio. De liederen,
waaronder ook veel bekende psalmen,
werden in alle in het Nederlands ge
zongen. Een aantal stukken waren
bewerkt door N. Kramer zelf. Aan het
einde van het programma sprak presi
dent-kerkvoogd T. Bikker met vreug
de een dankwoord uit het koor voor
deze mooie avond. De dirigent, en
organist en de solisten kregen namens
het aktiecomité bloemen overhandigd.
Veel lof kreeg ook het aktiecomité
voor de grote voorbereiding van deze
avond. Ter afsluiting zong "Crescen
do": Dankt, dankt nu allen God.
Waarna als toegift werd gezongen het
prachtige bekende: Nederland en
Oranje.



1. KOOR: Heer, ik kom tot U M.Kramer

2. OPENING: door Ds.A.Cysouw

3. SAMENZANG: Psalm 27 : 1 en 7

God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de Heer, die hulp verschaft in nood;
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:
Hij is 't, die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên,
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên,
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
Den Voet, en viel; omdat het God verlaat.

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt zijn kracht op U in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat U op den Heer.

,
4. KOOR: a. Psalm 134

b. 't Zij vreugde mlJn deel is.
(Solo Femmie van de Weg)

c. Koninklijk kind

K.J.Mulder

J.Zwanepol
M.Kramer

5. SOLOZANG: Bram Kramer

6. KOOR: a. Psalm 23 B.Klein
b. Als ik maar weet J.Zwanepol
c. Ik heb een Heiland

(Solo Bram Kramer) M.Kramer

7. ORGELSOLO: Henk van Putten

8. SAMENZANG: Psalm 73 : 12 en 13

'k Zal dan gedurig bij U zlJn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad.
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog ?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten ?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

9. KOOR: a. Heilig is de Heer
b. Zachtkens en teder

(Solo Bram Kramer)
c. Gedenk aan mij

M.Praetorius

K.J.Mulder
Arad

10. SOLOZANG: Femmie van de Weg

11. KOOR: a. Ziet in blinde razernlJ
b. Tel Uw zegeningen
c. Dierbre Heer en Heiland

(Solo Femmie van de Weg)
d. Psalm 27

M.Kramer
M.Kramer

K.J.Mulder
M.Kramer

12. 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 gedoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.



1. KOO

2. OPE

3. SAM

God
Hij
Mij
Hij
Wan
En
Sti
Den

Zo
Mij
Mij
Ik
Wac
Hij
Zo
Wac

4. KOe

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d'olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z' is al de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproei
En op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer den Zege
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil v

kreg
En 't leven tot in eeuwigheid.

13. SLUITING: door de Heer T.Bikker.

14. KOOR: Dankt, dankt nu allen God. Joh.Crüg

*********

5. SOL

Na afloop van de dienst is er gelegenheid

tot het kopen van platen van het Urker

Visserskoor in "De Voorhof"

6. KOG

7. ORC



Onder overweldige belangstelling
traden we op met "Crescendo " op

in de Ned.Herv.Kerk te Yerseke.
Een Kerk van 1500 zitplaatsen,
terwijl er een paar honderd stoe
len bijgezet werden,om het pu
bliek toch nog een plaats te geven.

+=+ =+=+
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;2,:2., DEC.EMBER 1984.

-NED.HERV.KERK Te YERSEKE.
-ggNVQNG: 18A5 UUR.
-TOEGRNGSPRYS: FL.1(),·



PROGRANHA Kerstconcert Yerseke d.d. 22 december 1984.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo"
met medewerking van:

Femmie v.d. Heg, sopraan
Klaas Bakker, bariton
Peter Eilander, orgel

1. Koor met samenzang KOMT ALLEN TESAHEN M.W. Kramer

2. Opening: Schriftlezing en gebed

3. Koor: a) Betlehems Sterre idem

b) Hoor, hoor mijn ziel (solo) K.J. Hulder

c) Eng'len kwamen eenmaal melden J. v.d. Waart

4. Solozang Femmie v.d. Weg

5. Koor: a) Sille Nacht M.W. Kramer

b) Klokkenklank ~n Kerstmistijd
(m.solo) idem

c) Heilig is de Heer H. Preatorius

6. Orgelsolo

7. Koor: a) Al was des Hemels gloed geblust

b) 0, Heil'ge Nacht Cm.solo)

c) Dierbre Heer Jezus

8. Solozang Klaas Bakker

9. Koor: a) Kerstlied (m.solo)

b) Gloria in Excelsis Deo

c) Vol verwachting (m.solo)

10. Sluiting

11. Koor met samenzang "ERE ZIJ GOD"

Wijzigingen voorbehouden

M.H. Kramer

K.J. Mulder

idem

P. van Woensel

H.W. Kramer

idem

J. v.d. Waart



PROGRANlI

Chr. Urk
"Crescen
met mede

Femmie v
Klaas Bal
Peter Ei

1. Koor r

2. Openir

3. Koor:

4. Sol.oz a:

5. Koor:

6. Orgelso

'f'.



ons Kerstconcert te Yerseke.
Op die bewuste zaterdag 19 december 1984 vond in het Zeeuwse Yer
seke dan het langverwachte kerstoptreden plaats. Het vissersdorp Yer
seke valt onder de burgelijke gemeente Reimerswaal. Deze heeft ons
officieel uitgenodigd. Zo op het eerste gezicht vertoont het dorp Yer
seke veel overéénstemming met onze samenleving. Lusten wij graag
schol en tong, de mensen van Yerseke smullen liever van mosselen en
oesters. Deze vissoorten liggen een Urker niet. Je zou kunnen zeggen:
"Wat een boer niet kent dat eet hij niet!" Waren we met drie Bangma
bussen om twee uur vertrokken vanaf de Bondspaarbank, we arriveer
den een uur later dan verwacht in Yerseke. Een kommissie van ont
vangst begeleidde ons naar een café-restaurant. Ook daar kwamen later
andere leden van ons koor met hun "aanhang". Deze waren met hun
eigen auto's naar Yerseke gekomen.
Koffie en brood was rijkelijk aanwezig, en we werden gelijkertijd door
iemand van de gemeente Reimerswaal hartelijk welkom geheten. Op
onze beurt aan het eind van de brood- en koffietafel probeerden we nog
wat zinnen te "lanceren" die blijkbaar goed overkwamen.
Het concert heeft op zich niet lang geduurd. Om kwart voor zeven
aangevangen eindigden we precies anderhalf uur later (om kwart over
acht) de kerstsamenkomst. Overvol was voor dit gebeuren de Ned.
Hervormde Kerk die in totaal 500 zitplaatsen biedt. Maar met een grote
hoeveelheid stoelen kwamen er een paar honderd zitplaatsen bij. De
plaatselijke Hervormde predikant had de opening en de sluiting voor
zijn rekening genomen. Femmy en Klaas droegen beiden hun steentje
bij! Meindert Kramer stond ervoor, en Peter Eilander zat erboven. Het
lijkt wel of een kerstconcert altijd meer aanspreekt dan een 'normaal'
concert. Misschien ook dat het publiek in deze tijd rondom het kerstge
beuren wat gevoeliger is dan anders. Na een hartelijk afscheid vertrok
ken we om kwart voor negen weer uit Yerseke. En mede door het zachte
winterweer kwamen we om kwart over elf reeds terug op de Bult! We
hopen dat vriend Post van Stuurboord ook hiervan zichtbaar kennis
heeft genomen!

ZANGKOERIEH

KERSTNACHT IN DE BETHEL-KERK URK
Georganiseerd door de Geref. Jeugdcentrale

Medewerkenden .
Chr. Urker Visserskoor Crescendo.

Dirigent Meindert W. Kramer.
Solisten;

Femmy van der Weg - Kampen.
Bram Kramer - Urk.I:l Organist: Henk van Putten - Kampen.~"'L#?,~{~
~-9/r

Û-9/r



Kerstnacht 1984

BETHELKERK URK

De overvolle Bethelkerk .
Ja, die kerstnachtdienst is elke keer weer een gigantisch gebeuren.
Eigenlijk niet verantwoordt dat zovelen worden toegelaten. Stelje voor
dat er iets gebeuren zou ..... De kerstnacht brengt in 't bijzonder wel een
speciale sfeer teweeg. Tenminste dat denk je dan op zo'n avond wel, Als
dan de samenzang onder leiding van organist Henk van Putten jubelend
aanvangt met dat prachtige lied: "Komt, verwondert u hier mensen,
ziet, hoe dat u God bemint!". Dan zingt m'n ziel: "Ziet dit nieuwgebo
ren Kind!" Een keur van samenzang en een keur van koorzang wissel
den elkaar af. Solo's van Femmy en Bram. Fcmmy die met haar kleding
meedroeg aan de sfeer van kerst. Meer man (kerstman) dan vrouw zou
je haast zeggen. Gezegd mag worden dat Femmy ondanks de voor ons
. wat vreemde rode kleding een stem heeft als een nachtegaal, Een
vogeltje dat goed 'gebekt' is, en daarom thuis is bij ons koor. In deze
stille nacht werd er op Urk gezcngenx.Heerlijk klonk het lied der
eng'Ien".
Ds. J. Wieringa opende deze samenkomst. Sprak tevens een meditatie
uit. Ik schroom er niet voor om te zeggen dat ik persoonlijk betwijfel of
hij op deze 'gespannen' manier van spreken en zeggen voor iederéén
verstaanbaar is Want van verschillende mensen mocht ik nadien
vernemen dat de voorzitter van de Jeugdcentrale Hendrik Kramer juist
bij de sluiting veel meer mensen aansprak door juist zijn rustige manier
van zeggen en van brengen. Ik zeg maar zo: de juiste man op de juiste
plaats!
Kortom, een medewerking als koor aan zo'n samenkomst is zinvol.
Omdat de mens geschapen is om zijn Schepper te loven. En hoe kan
zoiets tenvolle bezongen worden dan in de Kerstnacht! ERE ZIJ GOD
IN DE HOOGSTE HEMELEN! Met dankbaarheid zien we op deze
dienst terug. GOD geve dat ook deze avond harten "geraakt" heeft.
Dan mogen we zeggen: Gezegend Kerstfeest 1984!
Het aantal leden van ons koor was in Yerseke 84, en in de 'Bethelkerk'
98. Voor het concert te Ridderkerk telde ik in totaal precies 80 leden.
Toch vraag ik me telkens weer af:"WAAR ZIJN DE NEGEN?"



KERSTNACHT IN DE BETHEL-KERK URK
Georganiseerd door de Geref. Jeugdcentrale

Medewerkenden .
Chr. Urker Visserskoor Crescendo.
Dirigent Meindert W. Kramer.

Solisten:
Femmy van der Weg - Kampen.

Bram Kramer - Urk.
Organist: Henk van Putten - Kampen.

Orgelspel.

Samenzang (vanaf kwart voor tien zonder aankondiging)
a. Komt verwondert U... Gez. 18 Geref. Bundel 1,2 en 3

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren Kind!

Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,

ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.

Ziet, hoe tere is de Heere,
die 't al draagt in zijne hand.

o Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door Uwense,

geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,

maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

b. Daar is uit 's werelds duist're wolken Gez. 22:1,2 en 3

3.



Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Opening door Ds. J. Wieringa.

Samenzang:
Hoor de engelen zingen de eer. (Gez. 16: 1,2 en 3)

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.

Zijn naam is "Wonderbaar", zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.

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

Hoor, de englen 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 weerklink de hemel door,
zingt met algemene stem voor het Kind van Bethlehem!

Hoor, de englen zingen d'eer van den nieuw geboren Heer!

°Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel'!
Des Heeren ijver zal bewerken,

dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.

Hem zij de lof in eeuwigheid!

Hij, die heerst op 's hemels troon, Heere Christus,Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid, Woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.

Hoor, de englen zingen d 'eer van den nieuw geboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij, die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de englen zingen d'eer van den nieuw geboren Heer!

Komt allen tezamen. - Komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht.
Zien wij dat Kindje, ons tot heil geboren.

0, laten wij aanbidden (3 maal) - Die Koning

De Heiland der wereld, - Gods geliefde Zone,
Ligt in een krib en op schamel stro!

't Is de beloofde, nu op aard' verschenen!
0, laten wij aanbidden (3 maal) - Die Koning.

Crescendo:
a. Bethlehems sterre
b. Hoor, hoor mijn ziel Solo B. Kramer
c. Eng'len kwamen eenmaal melden
d. Gloria in Exelsis Deo Solo F. v.d.Weg

M.W.Kramer
K.J.Mulder
J.v.d.Waart

M.W.Kramer

Koorzang/samenzang (ook zonder aankondiging)
Komt allen tezamen M.W. Kramer

Samenzang:
Nu zijt wellekome Gez. 19:1,2 en 3 Geref. Bundel

Komt, zingt nu die Heiland, - Hemelse eng'lenkoren,
Zingt Zijne liefde, gij mensenkind!
Ere zij God in hemel en op aarde,

In mensen welbehagen, (3 maal) - Voor eeuwig.

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Kyrieleis.

4. 5.



Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar".

Kyriëleis.

Samenzang: tijdens dit zingen collecte.

Heerlijk klonk het lied der englen Lied 70 Joh.de Heer

Wijzen uit het Oosten urt zo verren land
zij zochten onze Heere met offerand.

Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t'eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.

Kyriëleis.

Heerlijk klonk het lied der Eng'len
In het veld van Ephrata:

Eere zij God in den hooge,
Looft den Heer, Halleluja!

Koor.
Vrede zal op aarde dagen

God heeft in den mensch behagen
Zalig, die naar vrede vragen,

Jezus geeft dien, hoort Zijn stem.
Meditatie door Ds. J. Wieringa.

Solozang: Femmy van der Weg.

Samenzang:
Stille nacht Gez. 13:1,2 en 3

Jezus kwam op aarde neder,
Als een kindje, klein en teer;

Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.

Koor.Stille nacht, heilge nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer. (2x)

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
wordt G'op stro en in doeken gelegd.

Leer m'U danken daarvoor. (2x)

In een kribbe lag Hij neder,
Weldra werd een kruis Zijn troon;
Ja, om zondaars te verlossen,

Droeg Hij spot, en smaad en hoon.
Koor.

Leer ons bij Uw kribbe buigen.
Leer ons knielen bij Uw kruis;
Leer ons in Uw Naam geloven,
Neem ons eens in 't Vaderhuis.

Koor.Stille nacht, heilge nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht

aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer! (2x)
Crescendo:
a. Klokkenklank in Kerstmistijd Solo B.Kramer M.W.Kramer
b. Vol verwachting blijf ik uitzien M.W.Kramer

Solisten: F.v.d.Weg en B.KramerCrescendo:
~, ""~rstlied

.~Heil'ge Nacht
Komt, zierbre Heere Jezus

M.W. Kramer
K.J.Mulder
K.J.Mulder

Solo F.v.d.Weg Sluiting door de voorzitter Geref. Jeugdcentrale H.

Koorzang en samenzang (staande)
Ere zij GodIn me

6. 7.



Orgelspel.

. rH'LHl
t .l Hei

Kom ,z~erbrJ

In me

J!.;re,zij God.
In den hoge,

Vrede op aarde.
In den mensen een welbehagen

Amen.

God met ons

Als mensen zeggen:
"Mijn kind kan al zoveel!"
Als ze het uit gaan leggen

Dan vliegt 't me naar de keel.
Als alle mensen vragen:

"Zeg kan hij dat nog niet?"
Dan zou ik willen klagen.
Doe me niet zo'n verdriet.
Als alle mensen denken:
Wat is hij achter, zeg!

Dan zie ik Vader wenken
Hij veegt de tranen weg.

***
Hij heeft Zijn zoon gegeven
Zijn Zoon kwam in een krib,

Dit jonge, kleine leven
Was toen vol onbegrip

Die grote Zoon van Vader
Lag in een kleine stal

Wat komt Hij ons nu nader
Als 't moeilijk worden zal.

'k Laat nu de mensen praten
Daar 'k door genade weet

God meet met and 're maten
En heiligt zó het leed.



Wij treden op te RIOD E R K E R K
= = = = = = = = = = = = = = =

ProgrQmma VQn het concert gegeven door het

g~~~ê!~~~:i~_!:!~~~~_~!êê~~ê~~~!,_~g~~ê~~!:~~~
0.1.v : Meindert KrUIDer

m.m.v. Femmie van de Weg, sopraan

Bij aankomt te
Ridderkerk werd ons
Koor met medepassa
giers brood en kof
fie aangeboden.

=+=+=+

Kl. Bakker,

Henk van Putt~n,

bariton

orgel

in·dè Goede Herderkerk, Seringenstraat 1,

Ridderkerk op zaterdag 19 januari 1985,

aanvang 19.QO uur;

opening en sluiting wordt verzorgd

door ds. J.Seton

, J. .,.



l. Koor: Psalm 105

2. Opening

Gebed

M.W.Kramer 7. Koor: 2.) Volle verzekering - M.W.Kramer
b) Dierbre Heer en Heiland - Kl.J.Hulder

(met solo Femmie v.d. Weg)
c) Zipt in blinde razernij .,.. M.W.Kramer

8. SoLoz ang Klaas Bakker

9. Koor: 0.) Pso.lm 134 Kl.J.Muld~r
b) Zo.chtkens én teder Kl.J.Mulder

(I1et solo Kl.Bakker)

c) Hoe groot zijt Gij M.Vl.Kro.mer

Saménzang: PS21m 67:1 en 2

God zij ons g~nstig en gen~dig.
Hij schenke ons 't gezegAnd licht
dat overvloedig en gestadig
stro.o.ltvan zijn heilig aangezicht:
opdnt hier op a2rde elk UH weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent. d) Vol verwachting blijf ik uitzien.I1.W.Kramer

(met solo Femmie v.d. Weg)-

De volken zullen U belijden,
o God, U loven 0.1te zo.am!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over- uwen naam,"
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten
in gerechtigheid,
voLken op deez! aarde, dit!uw arm ver-gear-de,
die Gij veilig leidt.

10. Sluiting

11. Koor en Sarnenzcng:"Zing van Uw schepper" Ber-nend Verboom ~

Zing van uw Schepper, van uw Koning, vo.nuw Heer, (3x)
o mensen, prijst Zijn naam!
- refrein: Glorie, glorie, ho.lleluj0. , (3x)

o mensen, prijst Zijn no.am!

3. Koor: a) Neem mijn leven

b) De Heilige Stad Ir

(met solo Femmie v.d.Heg/Kl. Bakker
c) Psalm 119

C. Malëm
Zing van Zijn liefde, van Zijn grootheid, Zijn gena, (3x)
o mensen, prijst Zijn naam!
- refrein.

Kl.J.Mulder
Als wé verlaten aan het eind van alles staan;
de mensen denken: nu heeft alles afgedo.an,
en zij verbaasd Gods grote glorie ondergaan,
warrt dan vcng t Zijn tijd aan.
- refrein.

4. Solozo.ng Femmie v.d. Heg

5. Koor: a) De Tiengeboden ~
b) Psalm 23

c) t' Zij vreugde mlJn deel is
(met solo Kl.Bakker)

d) Tel Uw zegeningen

B. Klein

J.Zwo.nepol
Wijzigingen voorbehouden.

l1.H.Kro.mer

12. Aan de uitgo.ng wordt aan u, aan jullie een go.ve gevraagd
ter ondersteuning van het werk van A2!'t en Ineke Stolk
Zeggelo.ar, die zich in deze ma2nd~n in Engelar-d voorbe
reiden op uitzending in zendingsdienst n2ar Nepo.l in
dienst van d("Bijbelse en M€')discheZendings GemE'énschap
(B.M.Z.G.) Vanzelfsprekend bevelen wij deze koll(.lktevan
harte bij ee·miedfll"aan I

13. Hij HfInsen ü"der weL thuis en eén gezegênde zondag

6. Orgelsolo



Intrieur

"Goede Herderkerk "

Zatd. 19 jan. 1985 trad het Chr.Urker Visserskoor " Crescendo " op in de
De Goede Herderkerk te Ridderkerk, een en ander onder ~rote belangstelling.

Koor in uit
voering •

Koor in uit
voering



Ons optreden te Ridderkerk!
Wie is meegeweest naar Ridderkerk kan niet anders zeggen dan dat het
een fijne avond is geweest. De weersvoorspellingen van de weerprofeten
Jan Pelleboer en Hans de Jong zijn gelukkig niet uitgekomen. Ze
voorspelden: Sneeuwbuien, mist, ijzel en gladde wegen. Niets was
minder waar op die avond van de 1gejanuari. Wat een ontvangst! Wat
een sfeer! Goedgevulde tafels met brood en koffie! Vlotte bediening! En
wat een kostersechtpaar! Een kosteres die nota-bene op een stoel stapt,
en het koor durft toe te spreken. Nog dankbare herrinneringen heeft
aan ons eerste optreden daar in December 1982. Maar veel meer nog
. aan onze Zwitserse reis naar Kandersteg in 1983. Ze bood ons koor een
blijvend gedenkteken aan. Een trofee, waarvan mijn dikke van Dale
uitéénzet dat een trofee wordt uitgereikt bij een behaald succes. Maar in
kooromstandigheden, vooral met betrekking tot het brengen van het

Na afloop van het
Concert werd door
de kosteres van de
Goede Herderkerk,
Ada vld Linden
namens
het org.commite een
Trofee aan de Voorz
over handigd.

geestelijke lied, spreekje niet zo gauw van een behaald succes nietwaar.
Maar ondanks dat zijn we door haar verrast. Ze durfde het als 'tante'
Ada aan op een stoel ons koor hartelijk toe te spreken. De vrouw 'in het
ambt' van kosteres sprak hartelijke woorden tot ons alleinaal. Dat geeft
nieuwe banden onderling. Banden van verbondenheid met elkaar.
Ziende op de Overste Leidsman Jezus Christus. Daarvan te zingen!
Woorden en zinnen uit te dragen om mensen troost te brengen.
De Goede Herderkerk in Ridderkerk was vol met belangstelling.
Vooral ook veel jongeren. Dat zie je vandaag op zo'n concertavond niet
zoveel meer. Henk van Putten begeleidde zowel op het orgel als ook de
piano. H ij weet van wanten. H ij is vakbekwaam! Bezielend! Legt er als
het ware zijn hele hebben en houwen in! Onze dirigent deed mede zijn
uiterste best om alles perfect te doen verlopen. Onze solisten hebben van
zich laten horen! Femmy (nu in het blauw! in de symboliek: de kleur der
trouw) was stralend! Klaas van Co was op zijn best! Van verschillende
:zijden vernam ik na afloop: Klaas was weer ouderwets! Da's een plus
punt voor hem! Duidelijk in zijn uitspraak, één van de belangrijkste
dingen bij een solozanger. Het duo Fernmy-Klaas klikt goed meen ik te
mogen zeggen. Ds. Seton verzorgde de opening en de sluiting. H ij sprak
evenals de vorige keer in deze Goede Herderkerk herderlijke woorden
van welkom en bemoediging! Circa 9 uur was dit concert ten einde.
Weer werden we voorzien van frisdranken en koffie. Tenslotte kunnen
we 'tante' Ada verzekeren dat de trofee een goede plaats zal vinden in de
glazen kast van 'Cresendo' in gebouw lrene. In de bus nog maar net uit
Ridderkerk vertrokken draaft ons kandidaat bestuurslid Appien Post
alweer met paardewerst. De koffie waren we nog niet vergeten, vandaar
dat na het nuttigen van de paardeworst enkele vrienden kleine hikjes
gaven kort daarop. Paardeworst en koffie door elkaar brengt misselijke
mensen voort. Althans met dat euvel kamt ook mijn geliefde echtge
note. Vandaar dat ze nu gezegd heeft: 'Joop ik geen paardeworst meer!'
Onze chauffeur Jan IJspeert werd door ondergetekende dank gebracht
voor zijn voortreffelijk besturen van bus I. H ij verheugt zich nu al op de
reis naar Epe. 15 februari zal daar dan onze jaarvergadering plaats
vinden naar wij hopen. Da's voor ons koor weer eens wat anders
nietwaar? Een Urker houdt wel van een uitje. En de verwachting is dat
dit een unieke avond zal worden Deo-Volente zeggen we dan!

Jp. de V.

ZANG KOERIER



Jaarvergadering

D.V. vrijdag 15 februari 1985
in Hotel Congrescentrum
'De Dellenhove'
Dellenweg 115
Epe (Gld.)

van het
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'

Jaarvergadering

PROGRAMMA

van het
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'

D.V. vrijdag 15 februari 1985
in Hotel Congrescentrum
'De Dellenhove'
Dellenweg 115
Epe (Gld.)

voor de feestelijke

Aanvang:
Vertrek:

19.00 uur
Vanaf de Bondsspaarbank
om 18.00 uur precies!



PROGRAMMA

• Bij aankomst in het Hotel wordt u verwacht in de
'Dellenzaal' op de vierde verdieping. Daar wordt
ons koffie met gebak geserveerd.

• PIANO FANTASIE door Henk van Putten

• NOGMAALS SOLO DOOR Lammy de Bruin

• WELKOMSTWOORD • JAAP BAKKER GAAT VERDER IN NOTEN

• OPENING
WE ZINGEN: PSALM 68 VERS 10

WE LEZEN: JESAJA 12

GEBED

• VOORZITTER IN GESPREK
MET URKER MIDDENSTANDER

(Actualiteiten uit de Urker samenleving)

• PAUZE (eveneens de tombola!)

• De leden van het koor scheiden zich af voor het
huishoudelijke gedeelte. Een verslag van de
secretaris, de penningmeester en kascontrole
commissie.

• JAAP BAKKER BESLUIT. .

• VIERHANDIGE PIANO-SOLO wordt gegeven
door Meindert en Louw Kramer!

• PAUZE
(waarin bestuursverkiezing plaats vindt) • VRIJE WOORD .

• Een enkel woord tot de aftredende
bestuursleden:

Toon Bakker
Jaauwk Nentjes
Meindert de Vries

• WE ZINGEN OP VERZOEK. .

• DANKGEBED

•.....................................................

• JAAP BAKKER IN EEN VROLIJKE NOOT

• PAUZE (tijdens deze pauze tombola)

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.......---~--------------------------- -----------------------~



Indrukken
van de
jaarvergadering ..

Op vrijdag.februari 1985 arriveerden om ongeveer 19.00 uur vier
volle bussen 'Crescendo' in 'De Dellenhove' te Epe. Daar zou de feeste
lijke jaarvergadering plaatsvinden. In de ontvangstzaal werd koffie met
gebak genuttigd, waarna de voorzitter de verg adJ . '.

ts
ben. De leden begaven zich daartoe opwaarts naar de 'Dellenzaal'.

De.secretaris las zijn vrij uitgebreide verslag inzake de activiteiten van
het voorbije jaar. Voor zijn geleverde werk vielen hem woorden van
dank en applaus ten deel. Ook de penningmeester oogstte applaus met
zijn financiële overzicht, maar niet dan nadat hij enkele kritische vra
genstellers tevreden had gesteld. Terwijl de stembriefjes werden uitge
reikt voor de bestuursverkiezing werd de penningmeester terzake kun
dige lof toegezwaaid door de woordvoerder van de kascontrolecommis
sie, J. Kramer. Weliswaar was een verschil geconstateerd van f.1,31
maar overigens had de beheerder der penningen zijn zaakjes 'piek-fijn'
voor elkaar. De rondvraag volgde en de voorzitter was zo goed niet of
hij moest een tiental sprekers het woord geven, dat een nog groter aantal
zaken aan de orde stelde. Het spreekt voor zich, dat deze vragen,
opmerkingen en suggesties alsmede de antwoorden en commentaren
hier niet breed uitgemeten kunnen worden, het opschrift van dit artikel
tje zou dan niet juist zijn ....
De 'afgescheidenen' mochten zich weer bij hun wederhelft voegen en er
werd gepauzeerd. Die pauze werd beëindigd met het zingen van Psalm
68 : 10, door Henk van Putten vaardig begeleid op de vleugel. De
voorzitter z?u zich richten tot de aftredende bestuursleden, doch hij
was, letterlijk, even de draad kwijt: hij had wat moeilijkheden met de
microfoon. Toen hij die overwonnen had, verzocht hij J. Nentjes zich
naar voren 'te verschaffen'. De voorzitter Vond het jammer, dat er
afscheid genomen moest worden van 'deze gewillige dienaar, die in
bescheidenheid heerste'. Neutjes werd dank gezegd voor alles wat hij
gedaan had en die dank werd onderstreept met bloemen en een 'poes'
van Aukje, Vervolgens moest de penningmeester naar voren komen,
daartoe door de voorzitter wat 'zuut' opgeroepen. Ook de penningen be
heerder, dermate met ons koor en alles wat daarmee samenhangt
verweven, dat de voorzitter zich afvroeg, of hij die kas wel over zou'
geven, kreeg van Aukje bloemen en een 'poes'. Het derde aftr-dende
bestuurslid kwam al uit eigener beweging naar voren. Dat deed de
voorzitter opmerken: "Zo is hij nou altijd geweest, die Toon .... ". Tame
lijk uitgebreid memoreerde de voorzitter de carrière van de 'nette,
schoonhandige Antonia'. Wie van met name de jongere leden van ons
koor wist bijvoorbeeld, dat 'de schipper van Crescendo' ooit nog gevist
had? Niet zo zeer achter het net, maar meer bij De Sigaar. Toen hij
echter Jannie had leren kennen moest al dra geconstateerd worden 'ut
koptouw et ie al overegieven!!' De voorzitter naderde het einde van zijn
betoog: "Toon, zo'n terugblik is net een film, maar we hebben ook
filmen met je beleefd. We zijn je echter ontzaglijk veel dank verschul
digd, want je hebt knecht willen zijn in dienst vanje Meester. Aukje nam
het over, niet met zoveel woorden, maar met bloemen en een 'poes'.
Daarna gaf de voorzitter het woord aan onze ere-voorzitter. De burge
meester had aan het bloemrijke betoog van de voorzitter niet meer
zoveel toe te voegen, maar zo zei hij, 30 jaar gaat niet ongemerkt
voorbij, ook niet aan het Gemeentebestuur. En plechtig las hij voor:

Wij, Burgemeester en Wethouders van Urk;gelet op de bepalingen van
de Verordeningregelendede instelling en het toekomen van onderschei
dingen der gemeente Urk; besluiten toe te kennen aan:Bakker, Toon,
geboren 3 maart 1933 te Urk, wonende te. Urk, Moelnstraat 4, de
Gemeentepenning ingesteld bi; besluit van de Raad der gemeente Urk
van 1 september 1958 als erkenning van verdiensten in het culturele
leven van de gemeente Urk door het Iû-jarig lidmaatschap van hel
Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo'.

Of het kwam, doordat de penning besteld was bij een Kamper juwelier
valt niet met zekerheid vast te stellen, maar bij de inscriptie was een fout
gemaakt. Vandaar, dat de burgemeester de penning niet kon overhandi
gen. Hij is echter, zo zei de burgervader, volkomen, volkomen verdiend
en daarom beloof ik hem te zijner tijd persoonlijk te overhandigen, hoe
of waar dan ook. Jannie van Toon werd niet vergeten: namens het
gemeentebestuur werden haar bloemen aangeboden en twee zoenen van
de burgemeester. Voor Toon en Jannie werd gezongen en geapplaudi
seerd, waarna Toon zocht naar woorden van dank.
Voorzitter De Vries, kennelijk ook al wat 'kort van memorie' zei, nog
wat te hebben vergeten. H ij verzocht de aftredende penningmeester
nogmaals naar voren te komen en 'dat Alcantara te verheffen'. Hij
speldde daarop vervolgens een gouden kottertje, want M. de Vries was
25 jaar lid van 'Crescendo'.
Na wederom een pauze volgde de uitslag van de bestuursverkiezing.
Gekozen, dan wel herkozen werden J. Zeeman, K. Kramer, A. Post en
B. Keuter. Allen aanvaardden hun verkiezing.
Het verdere verloop van de avond had duidelijk een wat informeler
karakter. Afgewisseld met de nodige pauzes trad Jaap Bakker op met
een conference; er werd een verloting gehouden; ons allerliefste oud
sopraantje zong en de dirigent speelde samen met zijn zoon een drietal
stukken quatre-mains.

Bij het 'vrije woord' was het Willem Ruiten, die namens 'alle leden en
hun aanhang' woorden van dank sprak aan het adres van het bestuur
voor een onvergetelijke avond. Ook de dirigent richtte zich nog tot de
leden. Met de aftredende bestuursleden was steeds in een goede sfeer en
vooral ook vriendschappelijk samengewerkt. "Treed ook de nieuwe
bestuursleden met die vriendschap tegemoet", aldus de dirigent.
Op verzoek van Tante Griet werd gezongen "Nooit kan 't geloof teveel
verwachten", door Joh. Schrijver begeleid. H ij zat ook aan de vleugel
bij het slotlied - Psalm 79 : 7. .
Het was de Ere-voorzitter, die voorging in dankgebed, waarna om circa
00.30 uur de terugreis kon worden gemaakt.

ZANGKOERIER



Crescendo nam afscheid van drie bestuursleden

Eremedaille gemeente Urk voor
koorstimulator Toon Bakker
Vrijdagavond stond het fraaie hotel "De Dellenhove" in de
bossen bij Epe bijna geheel in het teken van het grote gezelschap
Urkers dat 'bezit' had genomen van dit hotel. Het Christelijk
Urker Visserskoor had hier namelijk haar tenten opgeslagen
voor de jaarvergadering. Een bijzondere ledenvergadering want
er moest op een overigens aangename wijze afscheid genomen
worden van een drietal bestuursleden.
Voorzitter Joop de Vries leidde
deze vergadering op zijn geheel
eigen wijze. Na een aantal huis
houdelijke zaken kwamen de
scheidende bestuursleden aan de
beurt. Naast c.Jauwk Nentjes en
Meindert de Vries was dat ook
Mr. Crescendo: de heer Toon
Bakker, feitelijk al vanaf de op
richting van het koor dertig jaar
geleden de grote stimulator achter
Crescendo.
Joop de Vries over zijn schei
dende secretaris: "Toon Bakker,
de oudste zoon van Bet van Aag
ien, heeft onbeschrijfelijk veel
werk verricht voor Crescendo. Ik
zie hem als de schipper van Cres
cendo die gelukkig direct betrok
ken blijft door het verzorgen van
onze uitgave 'De Zangkoerier',
Hij heeft veel tijd en veel energie
in het koor gestoken, en daarbij
steeds voor ogen gehouden dat
Crescendo een christelijk koor is,
een instrument om het Evangelie
te verkondigen", aldus voorzitter
Joop de Vries.
Ook ere-voorzitter burgemeester
A.P. Buijswilde de scheidende se
cretaris Toon Bakker nog wel
even toespreken. Een toespraak
met een verrassing, zo zou blijken.

De heer Buijs: "Toon Bakker is
een begrip geworden, de stuwende
kracht achter Crescendo. Koren
hebben zo'n stimulator nodig en
het gemeentebestuur heeft ge
meend om haar waardering te
laten blijken voor deze man, die
dertig jaar lang leiding gegeven
heeft aan Crescendo", aldus bur
gemeester Buijs. Hij las vervol
gens het besluit van burgemeester
en wethouders voor, dat aan
Toon Bakker als erkenning van de
verdiensten voor het culturele
leven op Urk de Gemeentepen
ning van de gemeente zal worden
verleend.

Schaamrood
Burgemeester Buijs verder: "Ja,
en nu sta ik dan met het schaam
rood op de kaken want er is iets
mis gegaan met de inscriptie op de
penning door de juwelier, en we
hebben de gemeentepenning niet
tijdig weer terug gekregen. Ik sta
hier dus met lege handen", aldus
de burgemeester. Een voorzet
voor open doel want Crescendo
voorzitter Joop de Vries haastte
zich om de burgemeester mee te
delen dat de gemeente dus blijk
baar met de verkeerde juwelier

zaken heeft gedaan.
De penning zal in ieder geval later
nog uitgereikt worden, de officiële
erkenning was tijdens deze leden
vergadering van Crescendo al een
feit. Toon Bakker kreeg van 'zijn'
koor vervolgens een welverdiende
staande ovatie.
De ove_rigebestuursleden die af-
zwaaiden waren Jauwk Nentjes en
Meindert de Vries. Deze laatste
was tevens 25 jaar lid' van het'
mannenkoor en kreeg derhalve
een speld op zijn revers van voor
zitter Joop de Vries.

Rest ons te melden dat de heer
Bertus Keuter, Klaas Kramer,Jan
Zeeman en Appien Post gekozen
werden tot nieuwe bestuursleden
van het visserskoor, en dat onze
plaatsgenoot Jaap Bakker met
een geheel op het lijf van Cres
cendo geschreven conference deze
speciale jaarvergadering van het
visserskoor nog aangenamer
maakte.

HET URKERLAND

22 FEBRUARI 1985



burgemeester,

gemeente urk

No.: 'l.01

Burgemeester en wethouders van Urk;

gelet op
de instelling
gemeente Urk;

de bepalingen van de
en het toekomen van

Verordening regelende
onderscheidingen der

bes 1 u i ten :

toe te kennen aan:

Bakker, Toon

geboren 3 maart 1933 te Urk, wonende te Urk, Molenstraat 4

de Gemeentepenning

ingesteld bij besluit van de Raad der gemeente Urk van
1 september 1958

als erkenning van verdiensten in het kulturele leven van
de gemeente Urk door het 30-jarig lidmaatschap van het
Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo".

Urk, 22 januari 1985.

Burgemeester en wethouders voornoemd,



Op zatd. 9 mrt.1985 was het dan zo ver dat het Eremetaal met inscripte door
Burgm.A.P Bu~s kon worden uitgereikt,dit gebeurde in b~z~n van het Koor.
Daarna vertrok het koor naar Harderwijk i.v.b.m. van een Concert.

Eremetaal met inscriptie uitgereikt
Koor-secretaris -maakte
zich zeer verdienstelijk
Vrijdag 1$ februari was het
Chr.istelijk Urker Visserskoor
Crescendo afgereisd naar Epe
om aldaar in het fraaie hotel
"De Dellenhoven" getuige te
zijn van de uitreiking van de
erepenning van de gemeente
Urk in zilver aan haar secreta
ris de heer Toon Bakker. Toen
echter het grote moment aan
gebroken was, bleek het ere
metaal zich nog bij de juwelier
te bevinden. Om die reden
moest burgemeester A.P.
Buijs, vorige week zaterdag,
ten tweede male zijn opwach
ting maakte bij het mannen
koor om de uitreiking nog
eens dunnetjes over te doen.
Nadat voorzitter Joop de Vries
met enkele welgekozen woorden
de bijeenkomst had geopend,
werd er gezongen: ,,'k Zal met
mijn ganse hart Uw Eer, vermel
den Heer." en "Dan zingen zij in
God verblijd, aan Hem gewijd van
's Heeren wegen". Nog eens werd
de grote verdienste van de heer
Bakker voor het culturele leven
op ons voormalig eiland gememo
reerd. Inzonderheid werd aan
dacht geschonken aan de moeder
van de gedecoreerde, Beth van
Aagien. Zij is wel eens genoemd
de moeder van Crescendo. Hoe
zorgzaam ze altijd was voor de
zangers, bleek toen het koor af
reisde naar Zwitserland. Voor ze
vertrokken waarschuwde Beth
"haar jongens" om niet op de ber
gen te komen. "En dan te beden
ken dat heel Zwitserland uit ber
gen bestaat", aldus voorzitter De
Vries.

Voor het front
van de troepen
"Het is moeilijk om voor de
tweede keer te beginnen. Toch
stemt het tot blijdschap dat ik de
penning mag uitreiken voor het
front van de troepen. Het is een
unanieme beslissing geweest van
het college van burgemeester en
wethouders om door middel van
deze penning uw secretaris te
eren. Dertig jaar heeft hij zich in
gezet voor het mannenkoor. Het
werk van Toon Bakker was
dienstbaar aan de hele gemeen
schap en bedoelde het uitdragen
van het geestelijk lied. Ook buiten
het koor is vaak de vraag gesteld:
hoe moet het nu verder als de se
cretaris de harp aan de wilgen
hangt. Als de motor, de stuwende
kracht weg komt te vallen?", zo
zei de heer Buijs.
-Na deze woorden overhandigde~

HET URKERLAND

VRIJDAG 15 MAART 1985

de burgemeester de erepenning in
zilver aan de heer Bakker. Zijn
echtgenote werd ook in de hulde
betrokken. "Want", zo werd er
gezegd, "de heren van de schep
ping halen vaak de kolommen van
de kranten en zij alleen worden in
het zonnetje gezet, terwijl iemand
die bestuurt, dat alleen kan doen
als zijn vrouw achter hem staat.
Als het anders is, kunnen deman
nen het wel vergeten".
Tenslotte richtte de heer Bakker
zich tot de leden van het man- .
nenkoor, die in grote getale waren I

opgekomen om de huldiging van
hun secretaris meerdere luister bij
te zetten. Hij zei, zeer vereerd te
zijn met de toekenning van de ere
penning. De algemene dank werd
verwoord in de slotzang: Dat 's
Heeren zegen op u daal



I 'Crescendo' trad op' in Harderwijk
Opbrengst voor' Woord en I?qad'

Bewijs van toegang

PRO G RAM M A

van het te geven CONCERT

door het

Entree f 5,--

OP D.V. ZATERDAG 9 MAART 1985=============================
in de ~~~!~_~~~(Kerkplein)
te HARDERWIJK - AANVANG 19.45 uur

Met medewerking van:

Dirigent M.W. Kramer

Sopraan Femmy v.d. Weg

Bariton Bram Kramer

Orgel Henk van Putten

STICHTING "WOORD EN DAAD"

Crescendo trad op

Zaterdagavond (9 maart) trad
het Christelijk Urker Vissers
koor "Cresc~ndo" op in Har
derwijk ten behoeve van de
Ref. Stichting Woord en Daad
in de GroteKerkaldaar aan het
Kerkplein. Crescendo mocht
als vanouds voor een aandach
tig publiek haar liederen ten
gehore brengen met als mede
werkenden: Femmy van de
Weg, sopraan, Klaas Bakker,

in Harderwijk
bariton terwijl het orgel werd
bespeeld door Henk van Put
ten. Deleiding van deze avond

was in handen van Ds. M.A.
V.d.Berg. De baten van deze
zangavond waren bestemd
voor een speciaal projekt van
de St.Woord b.l Daad op Haîti
en wel ten behoeve van een
opleiding voor beroepsonder
wijs landbouw en techniek.

STUURBOORD

WOENSDAG 13 MAART 1985

Het Urker visserskoor 'Crescendo'
heeft zaterdagavond jongstleden
in de Grote Hervormde kerk in
Harderwijk een uniek concert ge
geven. Haar dirigent Meindert
Kramer zal zelden zo'n voldoe
ning hebben gehad van 'zijn' koor.
Dat koor van honderd leden moet
honderd tegen één hem zeker heb
ben bezield.
Naast zijn muzikale kwaliteiten
maakte hij bij tijd en wijle haast
acrobatische toeren. Een concert
dat de rangschikking heeft ver
diend van een primeur! Liederen
als 'de Tien geboden' en 'Hoor,
hoor mijn ziel' waarbij Femmy
van deWeg de solo vertolkte kwa
men bijzonder goed tot hun recht.
Evenals Psalm 23 dat toch zeker
een bemoediging weergeeft voor

t aandachtig publiek. Zelfs de oude
bekende nummers als 'Ziet in
blinde razernij' en 'Ruwe stormen'
gierden op hun beurt opnieuw als

eenrazende stormwind door het
schip van de kerk. Ook de bariton ~
Klaas Bakker, die de zieke Bram
Kramer verving, heeft op indruk
wekkende wijze zijn solo ten ge
hore gebracht in het lied 'Verlos
ser, Vriend Gij hoop 0 lust' Ook in
het lied 'De Heilige Stad' trad hij
op als solist in combinatie met
Femmy van de Weg. Aan het
begin van het concert en aan het
eind vertolkte ds. M.A. van de
Berg welk een zegen het is om te
zingen 'Grote God wij loven U' en
'Zing van Uw Schepper!'
De avond was belegd door de
Stichting Woord en Daad, en de
baten waren bestemd voor een
project op Haïti.
We wensen Meindert Kramer en
'zijn' mannen voor dit komende
jaar meer van zulke concerten toe!
Iemand buiten de kerk plaatste de
opmerking: 'Zo mooi, was dit
'Crescendo' wel...!

HET URKERLAND

.VRIJDAG 15 MAART 1985



Koor met aanwezigen: "Grote God wij loven U"

1. Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd
blijft Gij ook in eeuwigheid!

2. Alles wat U prijzen kan,
U, den Eeuw'ge Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len, die U dienen
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

3. Heer, ontferm U over ons
open Uwe Vaderarmen
stort Uw zegen over ons
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan ..•
laat ons niet verloren gaan!

Opening: Ds. M.A. v.d. Berg

Koor: a. De tien geboden M.W. Kramer
b. De Heilige Stad Trad.

(solo Femmy v.d. Weg en
Bram Kramer)

c. Als ik maar weet Jan Zwanepol

Solozang: Bram Kramer

Koor: a. Psalm 25
b. Dierbre Heer en Heiland

(solo Femmy v.d. Weg)
c. Ruwe stormen

M.W. Kramer
Kl.J .Mulder

M.W. Kramer

Orgelsolo

Koor: a. Psalm 23
b. Hoor, hoor m1Jn ziel

(solo Bram Kramer)
c. Gedenk aan mij

Solozang: Femmy v.d. Weg

Koor: a. Ziet in blinde razernij
b. Dankt, dankt nu allen God
c. Vol verwachting

(solo Femmy v.d. Weg)

Sluiting: Ds. M.A. v.d. Berg

Koor met samenzang:

"Zing van Uw Schepper"

Refrein door de aanwezigen mee te zingen:

Glorie, Glorie, Halleluja
Glorie, Glorie, Halleluja
Glorie, Glorie, Halleluja
o mensen prijst ZIJN NAAM

B. Klein
Kl.J.Mulder

Trad.

M.W. Kramer
C. Krüger
M.W. Kramer

B. Verboom

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

Aan de uitgang is er een collecte voor onderstaand projekt.

De baten van deze avond zijn bestemd voor het FLON

projekt van de Stichting "WOORD EN DAAD" op Haïti

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



Koor D -----------------------------------------------------

1.
Bij de uitgang is er tevens gelegenheid om
grammofoonplaten of muziekcassettes te kopen van
het Urker Visserskoor "Crescendo"

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

2.

Wat is (heel in het kort) het FLON-projekt

Eind 1981 is men op Haïti gestart met een opleiding
voor beroepsonderwijs.
In Nederland het beste aan te duiden met een lagere
landbouwschool en een lagere technische school.
Op dit moment ontvangen ongeveer 100 jongens
dagelijks vakonderwijs in de volgende richtingen:

- landbouw + veeteelt
- timmeren
- loodgieten + koeltechniek
- metselen

Alle vakrichtingen worden ook onderwezen in
elektro-techniek.

3.

Openinç

Koor:

Solozan

Koor:

orgelsol



Wij maakten als Koor een bijzondere gezellige Zangavond mee in het 11 lRENE'Huis
te Meppel,bij deze Ouden van Dagen.
Een avond om niet gauw te vergeten.

Woensdag 2a maart 1985 optreden ·inhet Bejaardentehuis te
:MEPPE:Ldoor het Chr.Urkervis·serskoor "Crescendo"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

4.

Medewerkenden:
Renk v.Putten, piano
Klaas Bakker, bariton
Bram K.1:'amer,bariton
Joop de Vries (voorzitter

verbindende tekst.

>..
visserskoor)

1. Opening en welkomstwoord

2. Koor: Psalm 2'
Hoe groot zijt Gij
De Heilige stad (solisten Klaas Bakker

en Bram Kramer)

3. Solozang Klaas Bakker

Koor: Eèn koninklijk kind
Neem mijn leven
Zachtkens en teder (solo Bram Kramer)

5. Pianosolo Henk van Putten
P A U Z E

6. Koor: Als ik maar weet
Heer, ik kom tot U
Psalm 134

7. Solozang Bram Kramer.

8. Koor: Gedenk aan mi j
Tel Uw zegeningen
Vol verwachting (solo Klaas Bakker)

9. Slotwoord.

10. Eventueel verzoekUummer(s)

11. Bejaarden met het visserskoor:
"Grote God, wij loven Uil.

M.W.Kramer
idem

trad.

M.W.Kramer
C.H.Malan
Kl.J.Mulder

J.Zwanepol
N.W.Krarner
Kl.J.Mulder

J.Kinkel
M.W.Kramer
idem

wijzigingen voorbehouden.

De bus vertrekt vanaf de Bondsspaarbank om 19.00 uur

De avond bgint om 20.00 uur. Voor koffie wordt gezorgt.



Wij traden op in Meppel
Woensdagavond 20 maart jongstleden, vertrokken wij met een bus om
zeven uur uit onze plaats, voor een midweeks optreden in het bejaarden
tehuis: 'Irenehuis' te Meppel. Wij vertrokken deze keer met 42 leden,
aangezien veel leden verhinderd waren door griep of werkzaamheden.
De stemmenverhouding was evenwel redelijk goed. Onze chauffeur was
een blauwe maandag in dienst bij de firma 'Bangma'. Hij reed niet zo
vlot zoals wij dat van andere chauffeurs gewend waren. Daarbij kwam

nog dat hij niet wist waar hij wezen moest in Meppel, vandaar dat wij te
laat aankwamen en ons optreden wat later dan acht uur begon. Het
bleek volgens zuster Bonthuis dat wij hier in 1958 voor het laatst
geweest waren. Onze voorzitter verwelkomde de aanwezigen van dit
huis op hartelijke wijze. Hij vroeg aan de aanwezigen een openings
psalm op te geven om samen te zingen. Dit werd gedaan door een
bewoonster: 'De Heer is mijn Herder'. Onze voorzitter vond dit goed
(omdat dit lied met Psalm 23 te maken heeft). Wij zongen dit mooie lied
dan ook met orgelbegeleiding van Henk van Putten, waarna hij uit de
Bijbel las uit Openbaringen en voorging in gebed.
Wij mochten hier een mooie en gezegende avond beleven, welke geen
der leden had willen missen. Een goed programma mochten wij met
deze groep van het koor keurig uitvoeren, terwijl het goed zong in deze
zaal. Dit is wel eens minder geweest in dergelijke zalen. De verbindende
teksten werden verzorgd door onze voorzitter, hij deed dit naar aanlei
ding van het Bijbelse verhaal: 'De verloren zoon'. Aan de bewoners van
dit huis kon je zien dat ze genoten en het in zich opnamen.
Na afloop werd ons gevraagd of onze voorzitter dominee was. Wij
vertelden dat dit niet het geval was, maar dat hij als ouderling wel eens
voorging. Het commentaar was verder: wat zouden wij gelukkig zijn als
we dal Evangelie zondags mochten horen, gezien wij hier wegkwijnen.
Klaas Bakker en Bram Kramer waren onze solisten. De pianosolo
kwam te vervallen, terwijl Klaas Bakker in de plaats hiervan een extra
solo zong: '0God die vol van liefde zijt', terwijl hij daarvoor zong 'Jezus
mijn Heiland'. Bram zong: 'Heer wees mijn Gids'. Na de samenzang
'Vaste Rots van mijn Behoud', bedankte een inwoner ons koor en
medewerkers. Onze voorzitter ging vervolgens voor in dankgebed.

Onderstaande reactie ontvingen wij van een bewoner van dit bejaarden
tehuis:

Meppel, 20 maart 1985
Concert van het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' in Irene te Meppel
op woensdag 20 maart, acht uur.
Het bleek alras dat het een bijzondere avond zou worden in Irene.
Aangekondigd was: half acht koffiedrinken, en om acht uur het koor.
Maar dat werd wel een klein halfuur later, door omstandigheden. Maar
daar was het publiek al heel gauw mee verzoend. En waar de mensen
vandaan kwamen, het was onbegrijpelijk. De zaal was overvol. Het ging
maar net. Na een openingswoord van welkom volgde het eerste num
mer: Psalm 25. Hierin bleek al direct dat het over goede zangers
beschikt en dat zou in het vervolg nog menigmaal bevestigd worden.
Een volledig verslag van het gehele concert zou een krant kunnen
vullen, maar dat is onbegonnen werk.
Enkele nummers dus 'even apart: het krachtige 'Hoe groot zijt Gij',
kwam bij ons als een indruk welk een machtige Heiland wij hebben, en
werd dan ook met volle overgave gezongen.
'De Heilige Stad', geen gemakkelijk nummer, werd door de solisten
Klaas Bakker en Bram Kramer prachtig vertolkt.
'Zachtjes en teder' en 'Heer, ik kom tot U', werden ook gevoelvol
gezongen waarbij ook de jonge solist getuigenis aflegde van zijn kwali
teit.
En zo zouden we door kunnen gaan. Alle nummers getuigden van een
volledige inzet van de zangers. Hulde voor de solisten, die nog heel wat
te bieden hebben in de toekomst.
Een apart woord voor het orgelspel van Henk van Putten, die zeer
vakkundig en gevoelvol heeft begeleid en niet minder de dirigent Mein
dert Kramer, welke zijn mannen bijzonder kundig en beheerst diri
geerde. En wat te zeggen van Joop de Vries voor de verbindende tekst.
Ook dat was gloedvol en met volle overtuiging. En alles zeer goed
verstaanbaar, iets wat nogal eens te wensen overlaat.
AI met al: een heerlijke avond waarover nog lang gesproken zal worden.
De voorzitter van de bewoners dankte allen die ons deze gezegende
avond konden bieden, met de wens weer eens gauw terug te komen, als
minister Brinkman hiervoor de gelden beschikbaar wil stellen.

Rapporteur:
J. Korpel - 'Irene' - kamer 108
Irenelaan 4, Meppel

P.S. Het was laat eer dat wij thuis waren (tegen half twaalf). Maar het
was de moeite waard.

ZANG KOERIER T.B.

Een foto uit de lucht genomen van het Bejaardenhuis "IRENEHUIB: te _~~~~L._
=======================~==================~=========~=~==-===---------



Een geweldig Paas-Conce~t
in de Grote Kerk te Hasselt.

Een en ander onder overweldige
belangstelling van het publiek.

=Vgo~~3~h~1!~!a~b~~.=

juicht een toon

Paasconcert
in de Grote- ofStephanuskerk te Hasselt

Medewerkenden:
Chr. Genemuider mannenkoor
'Stereo' o.l.v. Joh. Schrijver

Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' O.l.v.M.W. Kramer

H. van Putten orgel

Petra Kramer sopraan

P. Heutink bariton

Bram Kramer bariton

H. de Boer tenor

Opening en sluiting: ds. A. v.d. Beek

2e Paasdag 8 april
aanvang 20.00uur.

Entree! 5,- per persoon



1. Opening

2. Samenzang: Psalm 118 vers 1 en 12

3. Mannenkoor 'Crescendo'
a. Heer ik kom tot U
b. Psalm 25
c. Hoor hoor mijn ziel

solo Bram Kramer
d. Hoe groot zijt Gij
e. Ik heb eenHeiland
f. Psalm 23

4. Samenzang Psalm 43 vers 1,3 en 4
vers I alleen vrouwen
vers 2 alleen mannen
vers 3 alle aanwezigen

5. Mannenkoor 'Stereo'
a. Heilig ist der Herr
b. Domine Salvam Fac
c. Vaste rots van mijn behoud

6. Solo: Sopraan Petra Kramer

7. Mannenkoor 'Stereo'
a. Heer, ik hoor van rijke zegen

Solo H. de Boer/P. Heutink
b. Roll JordanRail

Solo H. de Boer/P. Heutink
c. Psalm 150

8. Orgelimprovisatie H. van Putten
Daarjuicht een toon
met aansluitend samenzang

9. Mannenkoor 'Stereo'/'Crescendo'
a. Gedenk aanmij
b. Psalm 116
c. Neem mijn leven

10. Solo
Petra Kramer
P. Heutink

11. Mannenkoren Stereo/Crescendo
a. Heilige stad
b. Psalm 119

12. Sluiting
c. Vol verwachting blijfik uitzien.

ds. A. van de Beek Psalm 118 vers 1:

Bew. M.W. Kramer
Bew. M.W. Kramer
Bew. K.J. Mulder

Bew. M.W. Kramer
Bew. Kl. Bakker
Bew. B. Klein

Bew. J. Evertse
Bew. A. Griesen
Bew. K.J. Mulder

Psalm 43:

Bew. Joh. de Heer

Bew. K.J. Mulder

Bew. M.W. Kramer

o.l.v. M.W. Kramer
Bew. K.J. Mulder
Bew. K.J. Mulder
Bew. K.J. Mulder

sopraan
bariton

o.l.v. Joh. Schrijver
Bew. Adams
Bew. K.J. Mulder

Bew. onbekend

Laat ieder 's Heeren goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat lsrel nu Godsgoedheid loven;
En zeggen: 'Roemt Godsmajesteit';
Zijn Goedheidgaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

Vers 12:

Dit is de dag, de roem der dagen;
Dien Isrels Godgeheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen;
Hem roemen, die ons blijdschapgeeft.
OchHeer, geef thans Uwzegeningen.
OchHeer, geef heil op deze dag.
Och, dat men op deez eerstelingen;
Een rijken oogst van voorspoed zag.

vers 1: alleen vrouwen

Geduchte God, hoormijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij.
Vanhen, die vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden;
Opdat mijn ziel Uwnaam belij
En Ugeheiligd zij.

vers 3: alleen mannen

Zend, Heer, Uwlicht en waarheid neder;
En brengmij door dien glans geleid.
Tot Uwgewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder;
Ten berge van Uwheiligheid;
Daar mij Uwgunst verbeidt.



vers 4: alle aanwezigen

Danga ik op tot Gods altaren;
Tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik, juichend, stem en snaren;
Ten roem vanZijne goedheidparen.
Die, na kortstondig ongeneugt;
Mij eindeloos verheugt.

Daarjuicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt doorgans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan;
De zoon van God is opgestaan.

Geengraf hieldDavids zoon omknelt;
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit' t graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.

Nujaacht de doodgeen angst meer aan;
Want al/es, al/es is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet.
Die vreest de dood en helle niet.

Verzoeke niet te applaudiseren



Paasconcert

in de Grote-of Stephanuskerk te Hasselt

2e Paasdag 8 april

Om zes uur tweede Paasdag 8 april 1985verzamelden zich onze koorle
den in grote getale bij de Bondsspaarbank om een gezamenlijk Paas
concert te geven in de Grote- of Stephanuskerk te Hasselt. Dit in
samenwerking met het Chr. Genemuider mannenkoor 'Stereo' onder
leiding van onze waarnemend dirigent Joh. Schrijver. In Hasselt aange
komen werden wij hartelijk verwelkomd door bestuursleden van 'Ste
reo' en kregen in het verenigingsgebouw 'De Regenboog' koffie met
koek aangeboden. Het was de bedoeling dat beide koren eerste geza
menlijk zouden repeteren. Hier werd echter van afgezien, in verband
met de vele belangstelling, welke deze kerk reeds bezet hadden.
Toen het sein gegeven werd dat de koren zich moesten verzamelen
waren er nog velen van ons koor met eigen vervoer gekomen, zodat wij
met een zeer groot koor mochten uitvoeren: Houden zo. Ds. A. van
Beek opende dit concert. Hij verwelkomde de vele zangers van beide
koren en tevens de vele toehoorders die in grote getale waren opgeko
men. Hierna liet hij zingen Psalm 118 vers I en 12, hetwelk werd
gezongen met bovenstemmen van het mannenkoor 'Stereo'. Over
smaak valt niet te twisten. Je houdt van een bepaalde manier van
zingen, of niet. Toch mag gezegd worden, dat samenzang met zo'n
'bovenstem', zeker als het geheel over een hele avond zo goed gedo
seerd is, een zekere charme heeft. Na deze samenzang las genoemde
predikant een gedeelte uit de Bijbel uit Romeinen 8, 'Het Zegelied'
vanaf vers 31 tot en met 39 en ging ons voor in gebed. In zijn openings
woord sprak hij over dit schriftgedeelte: Golgotha en Pasen, een keten
van heilsfeiten, waar vanavond ook van gezongen zal worden. In Zijn
sterven en opstanding heeft Hij ons alles geschonken om niet. Zo
kunnen wij leven uit en door dat Heil door Christus verworven. Wij
mogen, u en ik, de 'grote daden' in ons lied bezingen vanavond met
beide koren en solisten, zo ook met de vele aanwezigen. 'Crescendo' als
gastkoor opende dit concert met het uitvoeren van: "Heer ik kom tot
U",; Psalm 25zonder begeleiding,wat overigens goed werd uitgevoerd,;
"Hoor, hoor mijn ziel"met solo van Bram Kramer; Hierna zong Klaas
Bakker als solist: "Veilig in Jezus armen", dat door hem keurig werd
gezongen. Vervolgenswerd gezongen: "Hoe groot zijt Gij"; "Ik heb een
Heiland die leeft om te bidden" met solo van Kl. Bakker. Daarna was er
samenzang van Psalm 43 vers I, 3 en 4 (één door vrouwen, drie door
mannen en vier met alle aanwezigen).
Hierna was het Mannenkoor 'Stereo' aan de beurt onder leiding van
onze waanemend. dirigent Joh. Schrijver. Dit koor voerde de volgende
nummers uit: "Heilig ist der Herr"; "Domine Salvam Fac'j ; Vaste rots
van mijn behoud"; Hierna volgde solozang van Petra Schrijver (so
praan) en de bariton P. Heutink. Zeer keurig werd door beiden gezon
gen: "Praise the Lord". Verder vervolgde Stereo haar programma met:
"Heer ik hoor van rijke zegen", met de solisten H. de Boer(tenor) en P.
Heutink(bariton). Wij vonden dit nummer bijzonder goed uitgevoerd.
Vervolgens werd nog gezongen: "Roll Jordan roll" met beide solisten
reeds genoemd, terwijl men afsloot met Psalm 150. Henk van Putten
begeleidde als pianist en organist. Hij gaf een orgelimprovisatie op dit
prachtige orgel van deze kerk over het lied: "Daar juicht een toon".
Prachtig mooi deed hij dat en werkte daar nogeens doorheen: "Dui
zend, duizend maal, 0 Heer", zei U daarvoor dank en eer. Aansluitend
daarop werd het lied uit volle borst gezongen door alle aanwezigen:
"Daar juicht een toon, daar klinkt een stem". Wat was dat mooi, door

een geweldig kerkorgel begeleid waar alle registers van open gingen.
Prachtig was dat, waarvan velemensen zeer van onder de indruk waren.
Beide mannenkoren traden hierna gezamenlijk op, en voerden uit:
"Gedenk aan mij", Psalm 116en "Neem mijn leven". Vervolgens traden
Petra Schrijver en P. Heutink op met een solozang van Mendelssohn.
Zij waren beiden hierop goed afgestemd. Opnieuw traden beide koren
op en zongen: "De Heilige Stad", met de solisten Petra en Bram
Kramer, waarna Psalm 119nogwerd uitgevoerd. Ds. A. van Beeksloot
deze prachtige zangavond af met dankgebed, waarna beide koren nog
zongen ter afsluiting: "Vol verwachting blijf ik uitzien". Een van onze
jongere leden kwam naast ons zitten en zei: "Wat is dit heerlijk, zo te
mogen getuigen in het zingen van onze opgestane Heiland en het
anderen te mogen verkondigen in ons lied". En van verschillende leden:
"Jullie konden het niet beter bedacht hebben om op deze manier zo het
Paasfeest af te sluiten".
Vervolgens ontmoetten wij na afloop van deze avond in deze kerk de
burgemeester en zijn vrouw uit St. Philipsland (de heer enmevr. G. van
den Berg, welke nu benoemd is als burgemeester te Genemuiden). Ze
hadden deze zangavond met vreugde bijgewoond en er van genoten. Ze
spraken met ons nog over het optreden is St.Philipsland alwaar wij op
vrijdag 28 mei 1976 twee concerten achterelkaar gaven in een grote
Sporthal, alwaar deze burgemeester de leiding had. De sporthal was
toen met de beide concerten overvol bezet, terwijl er toen voor vierdui
zend gulden platen werden verkocht.

ZANGKOERlER

~oraf aan het Concert dronken wii koffie in het :~==============================~======~=========
Hervormd Kerkelijk Centrum



Urker Visserskoor "Crescendo"
komt zaterdag naar Zierikzee

Ten bate van project" Jfóord en Daad"
ZIERIKZEE - Op uitnodiging van "Woord en Daad",

afdeling Schouwen-Duiveland, komt het Christelijk Ur
ker Visserskoor "Crescendo" zaterdag 20april naar Zie
rikzee. In de Christelijk Gereformeerde kerk te Zierik
zee (aanvang 19.00uur) zal het tachtig leden tellend koor
een schitterend programma uitvoeren. Ds. De Graaf zal
de opening verrichten terwijl ds. W.F. Teekens de slot
woorden zal spreken.

Stichting Reformatorische Hu/paktie "Woord en Daad"

Grote zang- en orgelavond
in de Chr. Geret. Kerk te Zierikzee

op zaterdag 20 april a.s.
aanvang 19.00 uur
kerk open : 18.15 uur

met medewerking van:

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" O.l.v. Meindert Kramer
Sopraan Femmy v. d. Weg
Bariton Bram Kramer
Organist Henk van Putten

Opening Ds. B. de Graaf
Appèlwoord : Dhr. I. 't Lam
Sluiting Ds. W. F. Teekens

Reserveren: tel. 01110-3321/3164
tel. 01115-2007/1331

Toegangsprijs f 5,00

Na afloop verkoop van artikelen uit de ontwikkelingslanden en artike
len gemaakt door comité-leden en medewerkers van comité
Schouwen-Ou iveland.



1.OPENING

2. KOOR MET SAMENZANG "Grote God, wij loven U" - K. J. Mulder
1. Grote God, wij 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!

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

3. Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vaderarmen,
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!

3. SCHRIFTLEZING, GEBED EN MEDITATIE - Ds. B. de Graaf

4. SAMENZANG
Psalm 146: 4 en 5
4. 't Is de Heer', Wiens alvermogen

't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

5. 't Is de Heer', Die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

5. KOOR
a. Heer, ik kom tot U
b. De Heilige Stad (solo Femmy v. d. Weg)
c. Psalm 25

6. SOLOZANG - Femmy v. d. Weg

7. KOOR

10. KOOR
a. Neem mijn leven
b. Hoor, hoor mijn ziel (solo Bram Kramer)
c. Psalm 105

11. SOLOZANG - Bram Kramer

12. KOOR
a. Gedenk aan mij J. Kinkel
b. Psalm 134 KI. J. Mulder
c. Vol verwachting (solo Femmy v. d. Weg) M. W. Kramer

13. KOOR EN AANWEZIGEN "Zing van uw Schepper" - B. Verboom
De aanwezigen zingen alleen het refrein:

Glorie, Glorie Halleluja (3 x )
0, mensen, prijst Zijn Naam.

C. H. Malan
KI. J. Mulder
M. W. Kramer

14. SLUITING MET DANKGEBED - Ds. W. F. Teekens

15. SAMENZANG
Psalm 33: 10 en 11
10. Zijn machtig' arm beschermt de vromen,

En redt hun zielen van den dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den Heer' gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn Helper heten,
AI mijn hoop en lust.

11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde Zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.

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

Na afloop verkoop van artikelen uit de ontwikkelingslanden en artikelen gemaakt door comité
leden en medewerkers.

* Deze artikelen zijn ook na deze avond te koop bij:
Mevr. R. Schot, Grachtweg 13, Zierikzee, tel. 01110-3321.

a. De Tien Geboden
b. Zachtkens en teder (solo Bram Kramer)
c. Psalm 23

8. APPÈLWOORD - Dhr. I. 't Lam

9. ORGELSalO - Henk van Putten

M. W. Kramer
KI. J. Mulder
B. Klein

Tevens is er gelegenheid om Langspeelplaten en musicassettes van het koor te kopen.
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Goed optreden Urker Visserskoor

Enkele zangers uit het Urker Vissers koor.

ZIERIKZEE - Het Christelijk Ur
ker Visserskoor Crescendo onder lei
ding van Meindert Kramer trad
zaterdagavond in de Chr.Ger.kerk te
Zierikzee op.

Solisten waren Femmyv. d. Wegen
Bram Kramer. Organist/pianist was
Henk van Putten.
De vele aanwezigen hebben geno

ten van het prachtige mannenkoor,
dat hoewel door omstandigheden in
een te kleine bezetting, prachtige
zang ten gehore bracht.
De avond was georganiseerd door

het Comité Schouwen-Duiveland van
Woorden Daad, met het doel geld bij
een te brengen voor het Woord en
Daad-project op Haïti. Daar zijn een
aantal medewerkers naar uitgezon
den, om de mensen te helpen, vooral
kinderen. De nood is erg groot en
hulp zeer hard nodig.

De heer 't Lam van Woorden Daad
vertelde hier iets van en dit maakte
grote indruk op de aanwezigen. Dat
kwam ookwel tot uiting in de gehou
den collecte aan het eind van de
avond.Deopbrengst was ruim f 3000.

ZIERIKZEESCHE

NIEUWSBODE •

Dinsdag 23 april 1985



Ongedwongen sfeer bij. Ertïeetste een onçeawonqen

sfeer tijdens het concert.

Hemelvaartsdagconcert
URK - Traditiegetrouw vond
.op Hemelvaartsdag in de ge
meentelijke visafslag van Urk
een concert plaats door de geza
menlijke Urker koren. Een tra
ditie, die vrijwel ononderbro
ken sinds 1966bestaat. Koor
zang leeft sterk op Urk, want
niet alleen kent men voor een
kleine gemeenschap een zeer
groot aantal koren, ook de be
langstelling voor dit Hemel
vaartsdagkonsert was enorm.

Het kinderkoor 'Klein maar
Dapper' olv.J.Q. Zwart enW.H.
Zwart opende samen met het
mannenkoor 'Hallelujah' het
concert. Heel aardig was het
contrast tussen het mannen
koor, dat deels meeneuriede, en
het wat aarzelende geluid van
het kinderkoor in een lied van
Cath. van Renesse.

. Het Mannenkoor 'Hallelujah'
viel overigens zelfin zijn bijdra
ge wat tegen. De verhoudingen
in het koor zijn niet helemaal in
balans en met name de tussen
stemmen overheersen een beet
je Omdat men over het alge
meen nogal hard zong kwam
ook de nuancering niet echt uit
de verf.Welmooiwas overigens
de ui.terst geaccentueerde arti
culatie, waardoor een forse, vol
le indruk ontstaat.
Het vrouwenkoor 'De Lofstem'
olv. Puck van der Zwan, net al
'Hallelujah' geheel in kleder
dracht, is een tamelijk klein
koor,waarin vooral debezetting
van de hoge stemmen zeer rede
lijk is. De inzetten waren hier en
daar wat onzeker. Voor het jon
gerenkoor 'Immanuel' olv. J. Q.
Zwart was het eigenlijk het eer
ste optreden. Het koor zingt
goed zuiver, de verhoudingen
zijn mooi. Met name 'Abba, Va
der' (David Bilbrought) werd
heel goed genuanceerd en bijna
teder gezongen. Over het alge
meen lagen de tempi aan de lage
kant.
Het Chr. Dameskoor 'Laus Deo'
olv. Frits Bode was voor eigen
lijk het mooiste onderdeel van
de avond. Een groot koor met
een goede bezetting van de di
verse stemmen, dat bovendien
in dynamisch opzicht enmet be
trekking tot accentuering en rit
me mooi soepel nuanceert. Het
koor maakte door die souplesse
een muzikale en enthousiaste
indruk en met name '0, wat een
Dag' (Peterson) klonk erg over
tuigend.
De Chr. Brassband 'Valerius'
onder leiding van Bode
begeleidde gedurende de gehele
avond de samenzang en deed
dat, evenals inhaar eigenbijdra
ge, over het algemeen zeer rede
lijk. Met name in de lagere sec
tor zaten enkele slordigheden.
De Urkers Zangers (olv. Bode)
kwamen wat moeilijk op gang.
Het eerste nummer klonk wat
stug, was niet volledig zuiver.
Het koor revancheerde zichech-

Programma
concertavond alle Urkerkoren met samenzang

Hemelvaartsdag, 16 mei 1985

Aanvang. 7.00 uur n.m.

Programmaleiding. Joop de Vries

Plaats van uitvoering; Gem. Visafslag te Urk

Programmaprijs . f 6 50

ter prima in Tollite Hostias van
Saint-Saëns; men zongmooirit
misch, goedgelijken de opbouw
was goed getimed.
Het gemengd koor 'Excelsior'
(olvBode) bezit een mooie volle
klank, de stemmen zijn boven
dien goed onafhankelijk van
elkaar te horen. Met name bij
Haydn had ik echter wat bezwa
ren tegen de te sterk metrische
Uitvoering,waardoor geen wer
kelijk vloeiend melodisch ge
heel ontstond.

Het Chr.UrkerVisserkoor'Cres
cendo' olv.M.W.Kramer is van
wege de grootte visueel zeer in
drukwekkend. In samenwer
king met Femmy V.d.Wegzon
gen ze 'God eeuwig licht'
(Raadsheer/ RoweShelley).Een
imponerend volume, goed van
verhoudingen, hoewel ook hier
wat weinigaandacht voornuan
ce.Het koordeed haar naam wel
eer aan door mooi opgebouwde
crescendi. De avond werd voor
treffelijk begeleid door met na
me Henk van Putten aan de

WouterRuifrok

prima in orde. Maar naast het
gebodene op zanggebied heeft
echter de sfeer indruk opmij ge
maakt, het enthousiasme van
het publiek, de ongedwongen
heid. Een traditie, die maar
moet blijven bestaan.

I
I;



1. Samenzang: Gez. 255: 1 en 4

1.Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!

4. Halleluja. lof, aanbidding
brengen eng 'len U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren lIerr!

2. Opening

3. Samenzang: "Daar juicht een toon".

1.Daar juicht een toon, daar klinkt een stern ,
die galmt door gans Jeruzalem;

een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld
Hij overwon, die sterke Held, '

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

4. Kinderkoor "Klein maar dapper" o.l.v. J.Q.Zwart nrs. ben c
o.l.v. W.H.Zwart nrs. a en d
Begeleiding: M.W.Kramer ben c

Harry Hamer a en d

a. Engelenwacht (Met mannenkoor Hallelujah) Catherine van Renesse
bew. W.H.Zwarl

Kl. J. Mulder
Joh. de Heer

bew. W.H.Zwart

b. Voor U rijst mijn bede
c. Zouden wij ook eenmaal komen
d. Wilt heden nu treden (met mannenkoor)

2

5. Samenzang: "Ruwe stormen mogen woeden".

Ruwe stormen mogen woeden
alles om mij heen zij nacht,

God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

6. Urker mannenkoor "Hallelujah" o.l.v. W.H.Zwart
Begeleiding: Harry Hamer

solisten Riek van der Haar, alt.
Marrigje Dijkstra, sopraan.

Bew. A. Roodbergen
Bew. W.H.Zwart
Bew. W.H.Zwart

a. Met gouden glans
b. Psalm 100
c. Gebed voor de Urker Vissers

7. Samenzang: Gez. 229: 1,2 en 3

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.

2. Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen
Nu is Zijn uur gekomen;

Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd

weerkaatst Zijn heerlijkheid.

3. De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Heere,
bekleed met macht en ere,

De heerschappij is aan de Zoon,
wiens Goddelijk geweld
de laatste vijand velt
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8. Urker Vrouwenkoor "De lofstem"
a. De eeuwige weg
b. De Heer is mijn licht
c. Als hier op aarde

o.l.v. Puck van der Zwan
Bew. J. Zwanepol
Bew. P. v.d. Zwan

eh. H. Gabriël

9. Samenzang: Psalm 47: 1 en 3

1. Juicht, 0 volken, juicht, handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd, weest te zaám verheugd,
Zingt des Hoogsten eer, Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht; Alles vreest Zijn macht;

Zijne Majesteit Maakt haar heerlijkheid,
Over 't rond der aard', Wijd en zijd vermaard.

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

10. Jongerenkoor "Immanuel" o.l.v. Jan Q. Zwart
Begeleiding: Harry Hamer
J. Visser - G. Whelpton.

Arie Pronk
David Bilbrought

a. Heer ik kom tot U
b. Dank U, 0 Heer
c. Abba, Vader

11. Samenzang: Gezang 231: 1 en 4

Wij knielen voor Uw zetel neer,
wij, Heer, en al Uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied 'ren en gebeden.

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, 0 Godsgetuige,

o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige !

4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.

Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.

Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.

Juicht met een vreugd, die 't al verstomt.
Juicht allen! Amen, amen!
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12. Chr. Dameskoor "Laus Deo" o.l.v. Frits Bode
Begeleiding. Henk van Putten

Trad.
Joh. Kinkel

J.W. Peterson
H.Decou

a. Vroeg of laat
b. Gedenk aan mij
c. 0,wat een dag
d. Vaar over't water

13. Samenzang: Gez. 397; 1,3 en 4

1.°God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,

bewijs ook ons Uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,

de God der eeuwigheid!

4. En duizend jaar gaan als de dag
van gistren voor U heen,

een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

14. Chr. Brassband "Valerius"
a. Hymne
b. The young in heart
c. Singing with the band

o.l.v. Frits Bode

E. Bali
E. Siebert

15. Samenzang: Gez 434: 1,2 en 5

1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Heere.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven

Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt. Amen.
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16. Mannenkoor "Urker Zangers"

a. Blijf mij nabij
b. Tollite hostias
c. Als de Heiland zal verschijnen

o.l.v. Frits Bode
Begeleiding: Henk van Putten

F. Atkinson
C. Saint - Saëns

G.F. Root

o.l.v. M.W.Kramer
Begeleiding: Henk van Putten

W .A.Raadsheer /1 larry Rowe Shelley
M.W.Kramer

20. Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"

a. God eeuwig licht
b. Psalm 25

21. Samenzang: Gez. 393

Vertaling "Tollite hostias ": Draagt offers aan en aanbidt de Heer in
zijn woning. De hemelen verheugen zich en de aarde jubelt voor het
aangezicht des Heeren nu Hij komt. Halleluja.

1.Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.

Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

17. Samenzang:

Grote God, wij 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.

18. Chr. gemengd koor "Excelsior"

a. Wat vlied' of bezwijk
b. Agnus Dei
c. Domine Salvam fac
d. Lof aan de Heer

19. Samenzang:

1..oe 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.
Gez. 444.1 en 2

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!

2. Die.dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt

w~er nieuwe zangen op doet stijg~n,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden
op aard nooit onderbroken wordt'

maar steeds opnieuw door menschenm~nden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorw~ar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' in majesteit.

o.l.v Frits Bode
Begeleiding: Henk van Putten

M. Haydn
G.F.Händel
A. Giessen

J.W.Peterson

Gez. 392: 1,3 en 4 22. Gezamelijke Koren en Brassband
a. Psalm 134
b. Hemelvaart lofzang

23. Sluiting.

o.l.v. M.W.Kramer
Bew. M.W.Kramer

F. Silcher/M.W.Kramer

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
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Urker Visserskoor zingt in Capelle
op zaterdag 18 mei 1985
in de Nieuwe Westerkerk

CAPELLE - Het Ur
ker Visserskoor "Cres
cendo" zal op 18mei in
de Nieuwe Westerkerk
aan het Valeriusron
deel een concert verzor
gen. Als solisten wer
ken nog mee Femmy
v.d. Weg - sopraan en
Bram Kramer - bas-ba
riton. De algehele lei
ding van de avond is in
handen van ds. A. de
Reuver. PRO G RAM M A z a n g a v 0 n d

m.m.v.

het Chr. Urker Visserskoor "c R E S C END 0"
o.l.v. dirigent M. Kramer

op zaterdag 18 mei 1985
in de Nieuwe Westerkerk

Femmy v.d. Weg
Bram Kramer

solisten:
\

sopraan
bariton

organist: Renk van Putten

algehele leiding: Ds. A. de Reuver

De avond begint om
.19.00 uur, de kerkzaal
IS geopend vanaf 18.30
uur.



KOORZANG
Psalm 105 - M.W. Kramer

OPENING EN WELKOMSTWOORD

SAMENZANG Psalm 147 : 1 en 3

Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is 't onze God te prijzen!
't Betaamt ons psalmen aan te heffen
Die lief'lijk zijn en harte treffen.
De Heer wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergaren en in vreê doen leven,
Hen, dien uit Isre1 zijn verdreven.

Zeer groot is onze Heer, vol krachten;
Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten;
Daar Zijn verstand nooit af te meten,
Ver overtreft al wat wij weten.
Zachtmoedigen wil hij bewaren,
Hij houdt ze staand' in hun gevaren;
Maar goddelozen doet Hij bukken,
Bezwijken onder d'ongelukken.

SCHRIFTLEZING Joh. 14: 1 tot 6

GEBED

MEDITATIEF WOORD Hij is mijn weg

KOORZANG

a.
b.

Heer, ik kom tot U
't Zij vreugde mijn deel is
(solo Femmy v.d. ,.;reg)
Psalm 25c.

SOLOZANG door Bram Kramer

Ds. A. de Reuver
MEDITATIEF WOORD Hij is mijn licht

KOORZANG
a. God, eeuwig licht (soli Femmy en Bram)
b , Psalm 119
c. Ik heb een Heiland (solo Bram)

H. Shelley
K.J. Mulder
M.W. Kramer

ORGEL SOLO

MEDITATIEF WOORD Hij is mij groot

KOORZANG

a. Hoe groot zijt Gij
b. Zachtkens en teder (solo Bram)
c. Als ik maar weet
d. Volle verzeek'ring

M.W. Kramer
K.J. Mulder
J. Zwanepol
Ph. Knapp

SOLOZANG door Femmy v.d. Weg

MEDITATIEF WOORD Hij is mijn verwachting

KOORZANG

a. Ziet in blinde razernl.] M.W. Kramer
b. Tel uw zegeningen M.W. Kramer
c. Psalm 134 K.J. Mulder
d. Vol verwachting (solo Femmy) M.W. Kramer

SLOTWOORD EN DANKGEBED

M.W. Kramer
J. Zwanepo1

KOOR MET AANWEZIGEN Zing van uw Schepper B. Verboom

M.W.Kramer
Refrein: Glorie, glorie, Halleluja (3x)

0, mensen, prijst zijn Naam



Wij maken u erop attent dat aan de uitgang platen
gekocht kunnen worden van het Chr. Urker Vissers
koor "Crescendo".



Het Urker Crescendo in Capelle aan de IJssel
'Mijn' ex-kerkvoogdij vroeg me, voor Kerkklanken een verslagje te
schrijven van de zangavond die wij op 18 mei in de Nieuwe Wester~erk
beleefden. Met dit laatste woord is eigenlijk al gezegd dat zoiets met ISte
verslaan. Een belevenis van zulk intens muziek- en zanggenot laat zich
beter vers/aan dan verslaan. Je kunt er wel iets over zeggen, maar het
blijft toch min of meer weergave van de buitenkant, geen ov~rdracht
van de binnenkant. Toch enkele indrukken. Om te beginnen: t ISgeen
alledaags gebeuren om een half uur voor de aanvang het plein voor de
kerk bezaaid te zien met een hele drom mensen. Dat was op Zich al een
feest. En dan her en der zo'n fleurige visser in z'n kleurige kledij. In korte
tijd stroomde het net van de kerkzaal vol, overvol. En al spoedig deed de
temperatuur bepaald niet aan een frisse zeewind denken .... Maar Wie,
die er bij was, vergat niet de warmte, toen de 75 Urkers - rond de
preekstoel, dus rond het Woord geschaard - hun mond opendeden en de
I05e Psalm aanhieven? Een zee van geluid .... Een klein detail: daar ging
iets van wijding en eerbied van uit, toen al die vissers gingen staan voor
het gebed. Twee uur lang genoten wij van één van Gods kostbare gaven:
het lied. Omrankt door korte meditaties zongen koor en solisten rond
een viervoudig thema: H ij is mijn weg, H ij is mijn licht, H ij is mij groot,
Hij is mijn verwachting. Ik heb me afgevraagd, waar toch het geheim
schuilt van de ontroering die hun zang teweeg bracht. Zou dat met
gelegen kunnen zijn in het samenspel van eenvoud en gedrevenheid ?ij
deze Urker broeders? Zowel de woorden als de vertolking daarvan zijn
zonder pretentie. Wat doet de vraag, of dit nu kunst met een kleine k of
met een grote K is terzake, zolang het ongekunsteld is, zolang het echt,
authentiek, bezield en bezielend is, zolang .... het hartelijk getuigenis uit
het Hart van de Schrift mag zijn? Zulk zingen in overgave is meer dan
kunst, het is een gunst. Waarvan het eerste en laatste geheim God Zelf

is! Eén van mijn goede Capelse vrienden zei me na afloop: "Zouden we
als we Boven mogen komen, ook daar zo mogen zingen?" Ik geloof het
vast: zo te zingen dat je ziel als het ware samensmelt met woord en
melodie. Zo te zingen dat de muziek van de ziel de ziel van de muziek
geworden is! Dat is toch een kostelijk geschenk, om in en door het lied
de Heere zo nabij te weten, dat je je opgebeurd weet boven het plat-alle
daagse, omdat de Naam verheven wordt. Dan gaan de woordenleven in
je hart en je hart in de woorden, op de adem van d~ harmonie en d.e
maatslag van de melodie: "Dit is mijn vreugde, altijd te ZIJn, dichtbij
mijn Heiland, Jezus is mijn". Goed, Bach houden we zeer hoo~~ zeer
hoog, en Schütz mag er zijn, en Händel zingt mee .... Maar we zijn met
eenkennig, vanuit een muzikaal-andere traditie mogen óók de Urkers er
zijn! Waar? Daar waar God wordt geëerd en het hart wordt geroerd.
Hun zang was bruisend als de branding, ruisend als de golfslag, SUizend
als de zeewind. Wij wensen hen goede visvangst in de netten van hun
schepen, bovenal een rijke vangst in de netten van hun zangkunst. En
onszelf? Een herhaalde ontmoeting in Capelle. Want ook hier valt wat
te vangen!

A. de Reuver

r.s. Kollekte Zangavond Urker Visserskoor:
Deze voor het orgelfonds bestemde collecte bracht het mooie bedrag
van f.2.146,- bijeen. Hartelijk dank daarvoor.

Uit: Kerkblad Wijk West

ZANGKOERIER

"c R E S eEN D 0"
0·1 • 11".

solisten:
\

Femmy v.d. Weg
Bram Kramer
organist: Renk van

sopraan
bariton
Putten

Ds. A. de
Reuver



- -.Niet voor de vakantie, maar wel voor de grote nood in Afrika, werd
onze medewerking gevraagd door het plaatselijk comité 'Ethiopië' voor
een tv-opname. AVRO's Televizier wil nogmaals de aandacht vestigen
op de indringende nood in Afrika en de activiteiten van het comité
accentueren. Daar waar zich ook mensenmassa's verplaatsen, niet van
wege de vakantie, maar op zoek naar voedsel en vruchtbare grond en op
de vlucht voor de hongerdood. De zestig leden, die hun medewerking
hebben verleend, dank voor hun aanwezigheid.
Naar ik heb vernomen is de opname bijzonder geslaagd en zal in de
maand september aanstaande via een special worde uiWezQJ;l

In de vakantietijd, wanneer ook veel mensen zich binnen ons land
verplaatsen, dagtochten maken en meerdere dagen of weken op vakan
tie gaan, worden veel activiteiten op touw gezet om het de vakantiegan-

ger zo aangenaam mogelijk te maken. Op onze plaats kennen we onder
meer het 'Zingen in de zomer', uitgaande van de Hervormd
Gereformeerde Evangelisatiecommissie. Tussen de middag in de maan
den juli en augustus staat het Kerkje aan de Zee voor een ieder open,
zowel burgers als buitenlui en stellen mensen zich beschikbaar om van
hun kunnen de vakantiegangers en dagjesmensen iets te bieden. Koren
(een deel van de leden) worden gevraagd om te zingen en alle plaatse
lijke koren zijn, naar ik meen, bereid een optreden te verzorgen op de
woensdagavond van genoemde maanden. Zo was het onze beurt op
woensdagavond 17 juli jongstleden. Spreker van die avond was dr.
Tukker. Een ongewoon onderwerp in de vakantietijd 'De gekruisigde
Christus', aldus de spreker, welke de talrijke (overvol) aanwezigen op
een aangrijpende en begrijpelijke wijze wist te benaderen. Afgewisseld
door ons zingen werd dr. Tukker met grote aandacht beluisterd. Een
dertigtal leden was aanwezig. Door de beperkte ruimte was dit meer dan
voldoende. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!



Droeve en indrukwekkende
plechtigheid

Dinsdag 27 augustus 1985 werden we geroepen ons aller
zangersvriend Jan Bakker, Topshoofd 39, naar zijn laatste rust-

plaats te begeleiden. Omstreeks half twee verzamelden we ons
als .koor in de benedenzaal van de Petra-kerk. Op dezelfde tijd
asslstee:den enkele leden bij het uitdragen en begeleiden van
onz~ ~nend Bakker. Bij het binnenkomen van de rouwdragende
familie, dewelke hun plaatsen innamen voorin de kerk, was deze
kerk geheel vol met belangstellenden, zodat wij mogen zeggen
dat er grote belangstelling was uit alle lagen van de bevolking.
Onder orgelspel van Albert Metz werd vriend Bakker de kerk
binnengereden, terwijl vele bloemstukken de baar bedekten. Na
binnenkomst van de predikant ds. J. Wieringa en de dienst
doende ouderlingen, begon deze rouwdienst met het zingen van
psalm 62 vers ~ en 4 waarna hij ons voorging in gebed, en alle
nod~n van gemis, smart en rouw voor de Heere neerlegde. Door
de dienstdoende ouderling werd eerst psalm 90 en verder psalm
3~ gelezen. Waarna door genoemde predikant een meditatie
UItgesproken werd uit psalm 39 vers 8: "En nu, wat verwacht ik
o Heere! Mijn hoop is op U". Spreker richtte zich in hartelijk
meelev~n allereerst tot de familie en vervolgens tot de talrijke
aanwezigen. Geachte zr. Bakker, kinderen familie en vrienden.
Wij ~ijn .~ie:. vanmiddag op een punt in' ons leven gekomen
waann WIJbijna voor een onmogelijke opgave geplaatst worden.
We moeten een man en vader ten grave dragen, die volgens ons
denken volstrekt niet gemist kan worden. Wanneer je daar dan
t~~? toe geroepen wordt kan er een weerbarstigheid en opstand
bij Je opkomen, en die is te~en God. Wij geloven immers dat Hij
de Gever en Onderhouder ISvan het leven. In het aanschijn van
de dood over een jong en onmisbaar mens, kun je wel schreeu
wen dat hi~r ee~ fout is begaan. Door dit gezegde kun je in een
hopel?ze sltua~le terecht komen. Als Hij een fout heeft begaan,
als HIJ tekort IS geschoten, wat mag je dan nog van Hem ver
wachten? Is ?et uitzi:ht naar de toekomst, is die dan niet hope
loos? ~aa~ JUISt als Je op dat dieptepunt komt, mag je met de
noodsituatie waar u als familie bent geplaatst, bij de Heere aan
kloppen. Hij kan en wil en zal op het gebed uitkomst en kracht
geven, want Hij is "Ik ben, Die Ik ben", Ik ben te vertrouwen. En
dat, vertrouwen dat God zelf vastlegt geeft dan de wezenlijke
boodschap weer, dat Hij bij Zijn kinderen wil zijn waar die zich
ook bevin~en, .zodat je uit gaat roepen "Mijn hoop, die is op U!"
En als we Indie hoop leven dan kennen we kracht. Neen, dat is
dan geen kracht die tot grote wonderen komt waar de wereld van
o~~iet. ~aar wel de kracht om in de nood het lichtend gezicht te
blIJ~en zien van onze Hemelse Vader Die slechts één keer Zijn
gezicht heeft. afgekeerd van Zijn Zoon, Jezus Christus, opdat Hij
dat ook n.oo.lt.weer zou hebben te doen van één van Zijn kinde
r.en. En ?Ie J.~lIst,toen heeft willen bewijzen met welk een grote
liefde HIJ ZIJn handen heeft willen uitsteken opdat we daarin

zouden kunnen rusten met al onze nood' en angst en pijn. ln die
hoop willen en mogen we dan ook uw man, vader, zoon en broer,
ten grave dragen. In geloof. Dat geloof dat weet dat geen van
Gods kinderen ooit uit Zijn handen zijn genomen omdat hun
namen onuitwisbaar in Zijn handen staan en Hij naar Zijn
belofte ons draagt tot in eeuwigheid.
Amen.
Na deze meditatie van ds. Wieringa, sprak onze dirigent enkele
woorden namens ons koor, gezien onze voorzitter met vakantie
was. Wij nemen het door hem gesprokene in zijn geheel over:

'}
In memoriam: Jan Bakker
"Wij zijn verbijsterd!" Aldus begon onze voorzitter Joop de
Vries de repetitie zondag 25 augustusjongstleden. Het heengaan
van onze vriend en getrouw medelid Jan Bakker had ons diep
aangegrepen. En ook bij ons de vraag: Waarom? Eenjong gezin,
dat op het onverwachtste moment een man en vader moet
afstaan. Jan was in onze gelederen een gezien figuur. Zijnjoviali
teit en hartelijkheid heeft ons steeds verwarmd en zijn altijd
vrolijk en opgeruimd gemoed zullen wij missen. Jan was een lid,
dat mij steeds positief benaderde en ik kan zeggen: Open en
eerlijk! Hij heeft in dit aardse de liederen met ons mogen zingen
en zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Wij mogen geloven,
dat hij in dit zingen, zijn vreugde heeft beleefd en zijn Heer en
Heiland heeft beleden, gedankt en aangebeden. Eén van zijn
verzoeknummers was psalm 119: Dali. vloeit mijn mond steeds
over van Uw eer! Moge dit tot troost zijn voor zijn moeder,
vrouwen kinderen en verdere nabestaanden.

~ier~a werd door reeds genoemde predikant de geloofsbelijde
llIS UItgesproken, en zongen we nog psalm 27 vers 7' Zo ik . t
h d loofd . . . I mea . ge 001' dat In dit leven, mijn ziel Gods gunst en hul
gemeten zou. p
Daarna we~? onze vriend uitgedragen onder begeleidend orgel
sp:l, naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats 'de Vormt'.
Hier aangekomen werd do~: de predikant een kort woord ge
sproken, waarna deze aangrijpende pleChtigheid was beëindigd.
Na .a~oop werd er nog gelegenheid gegeven in 'De Ark' de
familie t.econdoleren, alwaar velen gebruik van maakten, terwijl
de predikant afs~?ot met sC.hriftlezing en gebed. Wij mochten
samen op deze wIJ~eonze vnend Bakker een eervolle begrafenis
geven, welke lang In onze herinnering zal voortbestaan.
P.S. Onze overleden vriend werd lid van ons koor op 27 augus
tus 1977 en werd ter aarde besteld ook op 27 augustus 1985.
Moge ~e Grote Heelmeester u allen: zijn vrouw, kinderen en zijn
oude Zieke mo~der en .?ok de verdere familie rijkelijk vertroos
ten en bemoedigen. HIJ kan en wil dat doen als wij de toevlucht
tot Hem nemen, en alle noden voor Hem neerleggen.



Wij traden op te Rotterdam ....

In Rotterdam staat de Grote- of St. Laurenskerk, gebouwd n.a
1449 en voltooid in circa 1525. In de daarop volgende eeuwen IS

er heel wat aan de kerk verbouwd, gebouwd en gerestaureerd.
De laatste restauratie van de toren werd beëindigd in het voor-
~aar.van .194? .

Het was in deze historische kerk, dat Crescendo op 7 september
jongstleden medewerking verleende aan een zangavond ten be
hoeve van Woord en Daad. Zo'n 90 zangers zongen daar drie
blokken van drie nummers elk, afgewisseld met samenzang,
meditatie door ds. J. van Rossem, solozang en orgelsoio, een en
ander regelmatig verstoord door voorbij denderende treinen.
Toch was het wel een ervaring, om te zingen in een dergelijke
kerk, die overigens zeer goed gevuld was. Slechts zelden bewo
gen de tweede bassen zich met zoveel gemak naar de onderste
regionen der notenbalk. Vermeldenswaard ten aanzien van het
eerste door Crescendo gezongen blok is Psalm 25, dat gedeelte
lijk à capella werd uitgevoerd. Na solozang van Klaas Bakker
(Hij die rustig en stil) en de meditatie door ds. Van Rossem
volgde het tweede blok. AI vóór het begin daarvan maakte de
dirigent een duidelijk onrustige indruk -hij verzuimde het teken
te geven voor 'mappen open'. Jammer was, dat de begeleiding
door Henk van Putten op het zogeheten transept-orgel bij het
tweede couplet van Hoe groot zij Gij wat te hard was. Ook bij de
uitvoering van God, eeuwig Licht valt een kanttekening te plaat
sen: zeker in een kerk als de Laurens verdient het aanbeveling
om het middengedeelte niet door één solist maar door de eerste
tenoren te laten zingen. Het klonk in deze machtige kerk nu wat
iel. Soli volgden van Klaas Bakker ('k Ben reizend naar die stad)
en Arie J. Keijzer, die het hoofd-orgel bespeelde: Partita over
'Herr Jesu, Gnadensonne, wahrhaftes Lebenslicht'. De keuze
van dit orgelwerk was wellicht niet zo'n gelukkige, want zeker op
bepaalde momenten voldeed het orgel meer aan de omschrijving
'een kast met onweer' - mogelijk was het met de Toccata en Fuga
in d van Bach beter tot zijn recht gekomen. Echter, smaken
blijven verschillen. .
Toch kon, ondanks dit soort kleine onvolkomenheden, na af
loop terug gezien worden op een fijne avond. De collecte bracht
f.7.71 3.10 op, waarvan de netto-opbrengst bestemd zou worden
voor het melkdistributiecentrum in de krottenwijk St. Martin te
Port-au-Prince op Haïti.



Een leven in dienst van de gewijde muziek

Meindert Kramer ruim dertig
jaar dirigent van. 'Crescendo'
In de maand mei was het dertig jaar geleden dat onze plaatsge
noot de heer Meindert Kramer de muzikale leiding van het toen
bijna tweejarige mannenkoor Crescendo op zijn vierentwintig
jarige schouders nam. Hij had toen al een lange ervaring, want al
op zeventienjarige leeftijd dirigeerde hij het dameskoor Juliana.
Als we terugblikken op die tijd, herinnert de jubilaris zich
dat hij toen een verlegen jongeman was en dat het leiding geven
aan zoveel dames voor hem bepaald geen peuleschiIletje was.
Deze verlegenheid was ten aanzien van tenminste één dame
echter van korte duur, want één der zangeressen werd de levens
gezellin van de jonge dirigent. "Dat is de reden waarom ik in de
jaren die achterliggen veelbegrip van mijn vrouw heb ontvangen
voor de vele dagen en avonden die ik niet in mijn gezin kon
doorbrengen", zegt de heer Kramer.
"Toen de heer Kramer benaderd Hoogtepunten
werd door het visserskoor Cres- Als we de dirigent vragen enkele
cendo, wilde hij aanvankelijk de hoogtepunten te noemen, steekt
boot afhouden. "Maar", zal hij hij vlot van wal: "Voor mij waren
ruim dertig jaar later zeggen, "ik de optredens voor het koninklijk
heb nooit berouw gehad dat ik op huis onvergetelijk", De heer Kra-
het aanbod in ben gegaan. In die mer schiet nu nog in de lach, als
jaren heb ik enorm veel mensen- hij vertelt over het eerste contact. I

kennis opgedaan, want ik ont- "Ik werd op een gegeven moment
moette ongeveer duizend koorle- opgebeld door een dame die zich
den. Bovendien kreeg ik een speci- voorstelde als freule Roéll, secre-
ale band met de zangers. Tijdens taresse van Hare Majesteit de ko-
mijn dirigentschap overleden ningin. Ze vroeg aan mij of het
zeven leden van het koor en koor bereid was een optreden te
vooral het plotselinge overlijden verzorgen voor het personeel van
van Jan Bakker, op veertigjarige paleis 'Het Loo'. Ik dacht dat ik
leeftijd, is voor ons koor een aan- voor de gek gehouden werd en
grijpende gebeurtenis geweest". vroeg of ik haar terug mocht bei

len. Ik keek in de telefoongids en
het telefoonnummer dat ik opge
kregen had bleek inderdaad te
kloppen. Ik nam contact op met
onze secretaris en de afspraak
werd gemaakt dat de freule een
bezoek aan Toon Bakker zou
brengen om de zaak verder te re
gelen. Op de afgesproken dag zat
Toon bijtijds 'met het wit voor' de
komst van de secretaresse te ver-
beiden. Hij verwachtte dat een ko
ninklijke wagen, vergezeld van
motorpolitie, de Molenstraat zou
binnenrijden .' Wie schets echter
zijn verbazing, toen een 'lelijk
eendje' de straat in kwam schom
melen met daarin de hoge gaste en
twee grote buldog-honden".

Verrassing
"Tot onze grote verrassing, bleek
het hele koninklijke gezin tijdens
het concert aanwezig te zijn.
Voorafgaande aan het optreden
moest ik een bezoek aan Het Loo
brengen. De freule ontving mij en
ze zei dat prinses Christina ook
mee wilde zingen. Ze vroeg of dat
mogelijk was. De prinses was bin
nen en zou een solo ten beste
geven. Voor mij betekende het de
eerste ontmoeting met een lid van
het koninklijk huis. Ik maakte een
buiging van een halve meter,
waarop Christin a tegen mij zeidat
ik stoppen moest met die onzin.
Nadat zij een lied gezongen had,
vroeg ze mij of het goed geklon
ken had. Ik zei: "Ja", maar Chris
tina antwoordde dat ze dat altijd
zeiden, omdat het door een prin
ses werd gevraagd. Tijdens het
nuttigen van de traditionele cho
colademelk vertelde een koorlid
aan prinses Beatrix dat binnen
kort de gouden tulp uitgereikt ZOl'
worden aan het koor. De kroon
prinses reageerde daar spontaan
op, door te zeggen uai ze aal wel
eens wilde meemaken. Toon Bak
ker knoopte dit uiteraard in zijn
oren en aan de vooravond van de
tulp-uitreiking werd contact op
genomen met onze huidige konin
gin. We ontvingen het bericht dat
zij op die datum helaas verhin-

. derd was. Teleurstelling aIlerwe
ge, want men had er bij het koor
op gerekend dat zij zou komen",
zo vertelt de dirigent.

* Meindert Kramer, naast diri
gent ook een zeer begaafd orga
nist, achter het orgel van de Be
thelkerk. Inzet: de organist Mein
dert Kramer dertig jaar geleden.

HET URKERLAND

Noodleugentje
De heer Kramer vervolgt: "Toen
hebben we onze toevlucht geno
men tot een nood leugentje. Ik
belde naar de secretaris van prin
ses Beatrix en vertelde hem dat ik
toevallig in Den Haag moest zijn.
Ik vroeg of het mogelijk was om
even langs te komen. Het ant
woord luidde dat daar geen enkel
bezwaar tegen was. Ik lichtte
Toon in en vroeg hem om zijn
knappe pak op te zoeken omdat
we de volgende dag om elf uur op
paleis Het Lange Voorhout ver
wacht werden. Daar aangeko
men, legden wede zaak uit aan de
secretaris van prinses Beatrix.
Nadat hij ons verhaal had aange
hoord zei hij: "Als de kroonprin
ses dat aan jullie toegezegd heeft,
kan ze daar niet onderuit". Hij
bladerde in zijn agenda en belde
haar op. We kregen van haar de
toezegging dat ze op de dag van de
tuipuitreiking met de 'Groene
Draek' in de Urker haven zou
komen. Maar het zou dan geen
officieel bezoek worden. Wedien
den zoveel als inons vermogen lag
de zaak geheim te houden. Het
lekte echter uit en tot mijn verras
sing werd ik opgebeld door burge
meester Bossenbroek. Hij waswit
heet omdat er koninklijk bezoek
op komst was en hij als burge
meester nergens van wist", weet
de heer Kramer zich te herinne
ren.

Defilé
Het zouden niet de enige ontmoe
tingen blijven met het 'Huis van
Oranje'. Tijdens ons gesprek ont
rukt dirigent Kramer het optre
den op de verjaardag van konin
gin Juliana aan de vergetelheid.
"We moesten zingen tijdens het
defilé. Onze voorzitter Jan van
Urk had een mand met gerookte
aal meegenomen en vlak voor het
moment dat wij moesten zingen,
drukte Jan die mand in mijn han
den. Een adjudant die in onze na
bijheid stond, stelde ons de vraag
wat wij met die mand van plan
waren. Ik vertelde hem dat wijdie
aan de koningin wilden geven. De
man verbood het ons echter. Daar
stond ik met mijn gerookte aal.
Toen de koningin mij was gepas
seerd en even later terug kwam,
gaf zemij een hand en ik drukte zo
snel als ik kon de aal in haar han
den. Daar was ik af. De adjudant
die alles gezien had was woedend.
Prins Bernhard reageerde toen
heel laconiek, door op te merken:
"Ik zie, dit is kwaliteit. We zullen
ze straks meteen proeven".



Het Urker Mannenkoor zong voor de Schakelomroep.

Schakel-omroep Bennekom
organiseerde geslaagde avond
BENNEKOM - De grote

avond die jaarlijks wordt ge
houden door de "Schakel
Omroep Bennekom" , beter
bekend als de SOB, is ook
ditmaal weer een succes ge
worden. Geen wonder, want
de medewerkenden die voor
deze avond waren uitgeko
zen, waren van een hoog ge
halte: Het Christelijk Urker
Mannenkoor "Crescendo",
onder leiding van Meindert I ---------
Kramer, de vaste sopraan
van dit koor Femmy van der
Weg en Arjan van Dijk, orgel
en piano. De presentatie was
in handen van Nel Bramer,
Henny Busser en Joke van
Butselaar.
Zonder iemand te kort te willen

doen, mag de enorme inzet van 1
Joke van Butselaar hier wel even
nader worden genoemd. AI meer
dere malen is gebleken, dat zij één
van de stuwende krachten achter
de SOB is.
Joke van Butselaar is de pro

grammaleidster "Gewijde muziek"
en opende de avond met een har
telijk welkom voor alle luisteraars,

waarna zij voorging in gebed. Hier
na volgde samenzang, onder
steund door het in klederdracht
gestoken Urker Mannenkoor. Dit
koor treedtmeestalmetmeer leden
op in grote kerken. Het zingen in
een kleine kapel,met hetpubliekzo
dicht om hen heen, hebben de
ledenvan dit bekende koordan ook
als bijzonder prettig ervaren.
De kapel was vol: bedlegere

patiënten, patiënten in rolstoelen
en vele anderen bezochten deze

Programma

bijzondere avond van de S08.
Zang werd afgewisseld met decla
matie, onder andere uit de bundel
"Voor zieken en gezonden" van
Annie Sanders.Veel van de gezon
gen liederen waren speciale ver
zoekjes. Vaak wordendezelfde lie
deren gekozen en hiermee was
rekening gehouden met het sa-I
menstellen van het programma.

Deavondwerd beslotenmeteen
dankgebed door de heer Kuntz,
directeur van Beringhem.

voor de Grote Avond van de
SCHAKEL-OMROEP-BENNEKOM

op woensdag 9 oktober 1985 in de
Kapel van het StreekziekenhuiscompZex

Medewerkenden

Het Chr.

Femmy van
Arjan van

Urker Mannenkoor "Crescendo"
o. l.v. Meindert Kramer

der Weg - sopraan
Dijk - orgel en piano

Declamatie
Nel Bramer
Henny Busser
Joke van Butselaar

Aanvang 20.00 uur.
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1. Samenzang : lsalm 66 vers) en 8.

God baande door de woeste baren
En brede stromen ons een pad;
Daar rees zijn lof op stem en snaren,
Nadat Hij ons beveiligd had.
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren,
Zijn oog bewaakt het heidendom.
Hij zal d'afvalligen vernêren,
Hij keert hun trots ontwerpen om.

Komt, luistert toe, gij godgezinden,
Gij, die den Heer van harte vreest,
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven,
Ik riep den Heer ootmoedig aan,
Ik mocht met mond en hart Rem loven ,
Hem, die alleen mij bij kon etaan.

2. Opening I Ds. A. van Vuuren.

3. Koorzang: "Zingend Evangelie".

A. Ere zij aan God de Vader.

Vers 1 koor.

Vers 2 samenzang : Ere zij aan Rem, wiens liefde
One 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!

Leo J. Mens.

Vere 3 koor.

Vere 4 samenzang Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer,
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt Uw sohepping voor U neer.
Halleluja, Halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!

~. Psalm 84 B. de Vries.

4. Koorzang: Urker Visserskoor "Crescf9ndo".

A. Heer ik kom tot U.

B. 't Zij vreugde mijn deel is.
Solo : Fernmy v.d. Weg.

C. Psalm 25.

5. Solozang Klaas Bakker.

6. Koorza.n,g: Urker Visserskoor "Crescendo".

A. God, eeuwig licht.
Solo : Femmy v.d. Weg en Klaas Bakker.

B. Psalm 119.

C. Ik heb een Heiland.
Solo : Klaas Bakker.

7. OrgelsoIo Henk van Putten.

M.W. Kramer.

J. Zwanenpol.

M.W. Kramer.

H. Shelley.

K.J. Mulder.

M.vr. Kramer.

8. Samenzang: Gezang 132 vere 1 en 6.

Wij loven U, 0 God, wij prijzen uwen naam;
U, eeuwig' Vader, U verheft al't schepsel Baarn!
Zingt serafs, eng'len zingt, heft aan, gij machten, tronen:
Onafgebroken rijz' Uw lied op hoge tonen!
Gij, driemaal heilig zijt G', 0 God der legerscharen;
Dat aard' en hemel steeds u grootheid openbaren!

Wij zegenen, 0 Heer, uw goedheid al den dag
Geef, dat, eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
Geef, dat we bij Uw komet onstraff'lijk wezen mogen;
Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, 0 God van ons vertrouwen:
Zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen.

9. Koorzm.ng : Urker Visserskoor "Crescendo".

!. Hoe groot zijt Gij.

B. Zachtkens en teder.
Solo : Klaas Bakker.

Q. Als ik maar weet.

M.W. Kramer.

K.J. Mulder.

J. Zwanenpol.



12. Koorzang: Gezamenlijke koren.

Ambrosiaans lofgezang. E. Gebhardt.

10. Soloz&n& ' Femmy v.d. Weg.

11. Koorzang : Urker Viseermkoor "Crescendo".

!_. Psalm 134.

B. Vol verwachting.
Solo : Femmy v.d. Weg.

K.J. Mulder.

M.W. Kramer.

13. Sluiting Ds. A. van Vuuren.

14. Koorzang en !emeente.

Zing van Uw Schepper. D. Verboom.

Refrein gemeente: Glorie, Glorie Halleluja,
Glorie, GIQrie Halleluja,
Glorie, Glorie Halleluja,
0, mensen, prijst Zijn Naam.

Na afloop is er gelegenheid om grammafoonplátèn te
kopen van het Urker Visserskoor "Crescendo" in het
verenigingsgebouw.


