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Van de dirigent

Van de voorzitter
Beste vrienden,

Zo hebt u de eerste Zangkoerier van 2017 
in handen.
En in dit nieuwe jaar hebben we inmiddels 
alweer twee concerten achter de rug.
Terwijl ik dit stukje schrijf is het weer 
nogal wisselvallig. Gelukkig zien we de 
zon al wat vaker te voorschijn komen, en 
dan zie je opeens wat er eigenlijk al was; 
de natuur ontwaakt. Het leek zo dor en 
doods en dan toch…
Wat een wonder! Persoonlijk vind ik het 
ontluikende voorjaar altijd weer een 
mooie tijd. En wat we in de natuur zien  
leeft ook bij de mensen. We genieten 
weer. Het voelt goed, zo na de wintertijd 
op adem te komen. 
Ja, zo mag het ook gaan met zingen en 
dan wel het zingen wat getuigd en ons 
brengt bij  Jezus Christus. Want ook die 
tijd van gedenken zijn we weer in ge-
gaan. Opnieuw mogen we stil staan bij 
het lijden en sterven van de Heere Jezus 
Christus. Hij die gezegd heeft dat niemand 

het leven van Hem neemt, maar dat Hij 
het van zichzelf aflegt, maar ook weer 
opneemt. En dat mogen we met Pasen 
weer gedenken. Hij heeft dood en graf 
overwonnen. 
Want nu jaagt de dood geen angst meer 
aan, want alles  alles is voldaan.
Dan kan het weleens gebeuren tijdens een 
repetitie of tijdens een concert dat we 
opademen,  terwijl we zingen van Gods eer 
dat  we in geestelijke zin weer opademen. 
Dat we als het ware er weer even boven 
uitgetild worden. 
Wat kan daar naar gehunkerd worden in 
dagen van zorg en rouw. Er even boven 
uitgetild. Dan zijn de omstandig heden 
niet veranderd maar dan mogen we toch 
de rust en vrede ervaren die HIJ zo mild 
schenkt.
En wat  mogen we dat ook dikwijls horen, 
zowel binnen het koor als ook van de 
luisteraars. Jazeker, dat bemoedigt en 
dat geeft moed en lust om te zingen voor 
onszelf en voor anderen.
Ik hoop dat dit ons mag blijven stimu-

leren, want dan zijn we er zowel op de 
repetitie als op de concerten bij. 
Wat een zegen dat we zo vaak gevraagd 
worden,  mag het zijn tot rijke zegen voor 
ons  zelf en voor anderen.

Allen, ook namens mijn vrouw, 
de hartelijke groeten,

Uw voorzitter,                                
                                                                                          
Hessel de Boer

Terwijl ik deze bijdrage voor onze Zang-
koerier zit te schrijven hebben we net 
een prachtige lentedag achter de rug. De 
winter ligt weer achter ons en het voorjaar 
is weer ontloken.
We kunnen de grootheid van God ook op-
merken in de wisseling van de seizoenen 
en wij mogen met psalm 19 wel opmerken 
dat het ruime hemelrond met blijde mond 
Gods eer en heerlijkheid vertelt. En van 
die grootheid mogen wij ook zingen, maar 
ook van het feit dat des Heeren wet noch-
tans volmaakter glans verspreidt.
Er is weer een tijd van studeren aangebro-
ken dat hebben we wel gemerkt tijdens de 
afgelopen repetities. We zijn momenteel 
bezig om, naast ons gewone repertoire, 
een aantal nummers in de map te verza-
melen die alle betrekking hebben op de 
zee. We hebben nog geen vastomlijnde 
plannen gemaakt, maar misschien kun-
nen we op termijn eens een CD opnemen 
met allerlei liederen en psalmen met dit 

thema; nogmaals, hier is nog niets defi-
nitiefs over maar dan hebben we in ieder 
geval wel repertoire.
Wel staat er weer een  live CD-opname op 
stapel die opgenomen gaat worden in de 
Bovenkerk in Kampen, januari 2018 D.V. 
Let wel: koorzang én samenzang. Als deze 
CD net zo mooi wordt als de twee voor-
gaande live CD’s in deze kerk, dan hebben 
wat om naar uit te kijken.
Onze twee solisten zijn in opleiding en 
hebben reeds geroken aan het echte werk, 
zij hebben inmiddels al enkele keren 
gesoleerd tijdens een concert. Meindert en 
Hendrik, doe je best!
We hebben dit jaar nog een aantal mooie 
concerten voor de boeg: Cunerakerk in 
Rhenen, Grote Kerk Tholen en ook Elburg, 
jawel ook dit jaar Bovenkerk Kampen en 
tijdens onze bootreis een concert in de 
mooie Catharinakerk in Heusden, wat 
zijn we ook een bevoorrecht koor! Heel 
blij zijn we ook met de uitnodigingen uit 

Groningen, Geldermalsen en Ouderkerk.
Ik wil jullie dan ook opwekken om niet 
alleen de repetities, maar juist ook de 
concerten jullie plaats niet onbezet te 
laten. Jullie kennen mijn lijfspreuk 
: Crescendo is pas echt Crescendo 
als we met z’n allen zijn.

Ik wil jullie, ook namens 
mijn lieve vrouw Aukje, al het 
goede toewensen.

Louwe Kramer 
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Concertagenda  D.V. 2017
Zat. 8 april: Rhenen, Cunerakerk,
 tbv tehuis De Schutse
Zat. 6 mei: Tholen, Grote Kerk (Marty Neele)

Zat. 20 mei: Vissersmonument Urk

Do. 25 mei: Hemelvaartsdag

Za. 3 juni: Urk, Urkerdagconcert
Zat. 17 juni: Elburg tbv Domari
Wo. 16 augustus: Urk, Zingen in de Zomer

Zat. 23 september: Kampen, Bovenkerk, 
 concert met Salem

Ma. 2 okt-vr. 6 okt.: Bootreis
Wo. 4 oktober: Heusden, concert Woord+Daad 

Zat. 28 oktober: Geldermalsen, op uitnodiging 
 van de SVVHED
Zat. 25 november: Onstwedde 
Zat. 16 december: Ouderkerk a.d. IJssel

Jezus, leven van mijn leven

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielennood,

opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven,
duizend, duizend maal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer!

Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,

om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor'ne, te bevrijden,

duizend, duizend maal, o Heer,
zij u daarvoor dank en eer!

Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,

die mijn boeien hebt ontbonden,
en voor God mij vrijgekocht,
ik, onrein in schuld verloren,
ben opnieuw in U geboren:

duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,

voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,

voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer!

 Concertagenda  D.V. 2018
Zat. 20 januari:  Kampen, Bovenkerk
Zat. 17 februari: Ridderkerk
Zat. 24 maart: Middelharnis/Sommelsdijk,
Zat. 14 april: Staphorst
Do. 10 mei:  Hemelvaartsdagconcert
Zat. 19 mei: Urk, Urkerdagconcert
Zat. 15 september: Opheusden i.s.m. Betuwse  

Bovenstemgroep
Zat. 6 oktober: Wezep
Zat. 3 november: Aalsmeer
Zat. 15 december: Stadskanaal, Zingend naar de  

Zondag

     Concertagenda  D.V. 2019
Zat. 2 maart: Goes, jubileumconcert 
 De Lofzang
Zat. 13 april: Alkmaar, ism. Zendingspost Ger Gem.

Zat. 21 december: Rhenen, kerstconcert tbv Bonisa     
Zending
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Zingen. Ja, dat vond hij fijn. Al jong was 
mijn bèbe lid van verschillende koren. 
Zijn broers en zussen hadden allemaal 
een mooie stem, samen zongen ze thuis 
de Psalmen.
In 1957 trouwde Klaas de Boer met Trijn-
tje Bakker en ze mochten vijf kinderen 
ontvangen, twee zoons en drie dochters.
Na zijn drukke arbeid zag hij uit naar 
de zondag om samen met zijn koor de 
liederen te mogen repeteren voor een 
concert, dit was iets wat hij niet graag 
miste.
Van mevr. Pluister kreeg hij zangles, het 
vormde zijn stem tot een mooie tenor. 
De concerten, het zingen met Lammy de 
Bruin en Femmy van der Weg, hij vond 
het geweldig. Zelf heeft hij ook solo 
mogen zingen. Er waren hoogtepunten, 
mooie herinneringen, bijvoorbeeld toen 
er een meisje na een concert bij hem 
kwam en hem vertelde dat ze dacht dat 
er een engel stond te zingen. Dat waren 
momenten die hij nooit vergeten is en 
waar hij zo graag van mocht vertellen. 
En zo waren er nog veel meer bijzondere 
momenten die hij mee mocht maken 
met Crescendo. Zoals bijvoorbeeld het 
zingen voor koningin Juliana, het zin-
gen in Amsterdam en de uitreiking van 
de gouden plaat.
Tot het laatst van zijn leven leefde hij 
met zijn koor mee. Ook toen hij zelf niet 
meer mee kon zingen bleef bèbe op de 
hoogte en wist precies wanneer er een 
concert was. En als hij mee kon luiste-
ren deed hij dat. In zijn eigen gezin zat 
niemand op een koor, maar dat hij zag 
dat zijn kleinkinderen hem wel volgden 
in het zingen deed hem dat goed.
Toch kwam heel plotseling vlak voor 
ons kerstconcert in de Rehobothkerk die 
hersenbloeding, het gevolg van een val 
twee dagen daarvoor. Buiten bewustzijn 
werd hij ‘s avonds thuis gebracht op de 
Ankerplaats om te sterven. Zijn koor 
Crescendo was net klaar met zingen. De 
klokken luiden. Tweeede kerstdag bij het 

In Memoriam:

Klaas de Boer

zingen van Psalm 68 vers 10 blies hij 
zijn laatste adem uit, en weer werd bui-
ten het klokgelui gehoord.
Bèbe mocht al die jaren (50 jaar bij Cres-
cendo en 26 jaar bij Hallelujah) zingend 
het Evangelie uitdragen. In spreken was 
hij stil, maar zingend beleefde hij zijn 
geloof. Al die jaren mocht hij zingen 
onder drie generaties Kramer: Louw Kra-
mer, Meindert Willem Kramer en onze 
huidige dirigent Louwe Kramer; hij had 
het hier vaak over.
30 december werd hij begraven. Samen 
met een deel van zijn koor mochten 
we Psalm 68 vers 10 op het kerkhof bij 
het geopende graf zingen. Onze familie 
heeft dit zeer gewaardeerd dat jullie er 

waren en dat ook op deze wijze samen 
zingend het Evangelie verkondigd mag 
worden tot eer van Zijn Naam en tot uit-
breiding van Zijn koninkrijk, om straks 
het lied te mogen zingen van het Lam 
Gods.
En zo gaan we weer verder om het 
Evangelie uit te mogen dragen met ons 
mooie koor. Oude leden ontvallen ons, 
maar gelukkig mogen er ook steeds weer 
nieuwe jonge leden zich aansluiten bij 
ons mooie koor om ook dat mooie werk 
te mogen doen tot eer van Zijn nooit 
genoeg volprezen Naam.

Wiechert Hoefnagel
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Evangelisatieconcert 'Bij de Bron' in de Kapelkerk

De symboliek van 
zwart, wit en roodVertwijfeld wrijft onze dirigent over 

zijn kin, een diepe rimpel tekent 
zich af op zijn voorhoofd. Hij kijkt 
ons aan met ogen waarin we de vraag 
lezen: ‘wat is er met jullie aan de 
hand?’ Het lied wat we net gezongen 
hebben klonk voor geen meter, en 
de echo van het slotakkoord doet 
pijn aan onze oren. Timide kijken we 
terug. Wat moet dit worden?

Het is zondagavond. We hebben de 
generale repetitie in het Irene voor 
het concert aankomende zaterdag in 
Damwoude. We krijgen het juiste ritme 
niet te pakken, en het lijkt wel of de 
verschillende partijen elk met hun ei-
gen programma bezig zijn. De stemmen 
klinken alsof ze tegen elkaar aanschu-
ren, en de onzekerheid daalt als een 
zware deken over ons heen.

Die zaterdag erop gaan we met een 
flink koor op weg naar Damwoude. 
Voor de kerk staan we nog even buiten 
als een auto sterk afremt en vlak voor 
ons tot stilstand komt. De deur wordt 
opengegooid en een mevrouw komt 
gehaast naar ons toelopen. ‘Weten jul-
lie soms waar het concert van die Urker 
vissers is?’ Dan gaan haar ogen open 
en ze zegt met een opgewonden stem: 
‘O, ik zie het al; hier is het!’ Verheugd 
rent ze terug naar de auto om de inzit-
tenden te roepen. 
Een beetje verbaasd over zoveel en-
thousiasme lopen we naar de kelder-
zaal onder de kerk voor koffie en brood. 
Als we daarna welgemoed de kerkzaal 
binnenmarcheren, zien we aan de 
mensen dat ze onder de indruk zijn van 
de strakke georganiseerdheid van ons 
koor. Het zachte geroezemoes verstomt 
onder de cadans van de Urker schoenen 
op de vloer. Links, rechts, links, mooi 
in het gelid. Kleine tenoren, grote 
tenoren, kleine bassen, grote bassen, 

allemaal mappen links. De mannen 
rijgen zich bij het opstellen vloeiend 
aaneen tot een organisch geheel van 
zwart en rood. Op de plaats rust. Op 
een enkel teken van Louwe openen 
zich de donkerrode mappen en de witte 
bladzijden van Psalm 119 weerkaatsen 
het licht op ons gezicht. Zwart, rood en 
wit. Symbool voor zwarte zondaren die 
wit gewassen worden in het bloed van 
Christus, de kern van onze gezongen 
Boodschap.

De dirigent heft de armen op, en de 
eerste tonen van Psalm 119 golven 
over de hoofden van de menigte de 
kerk in. De bede ‘Och, schonkt Gij mij 
de hulp van Uwen Geest’, even later 
gevolgd door de dankbare en blijde 
uitroep ‘Dan vloeit mijn mond steeds 
over van Uw eer’ doen ons de haperende 
generale repetitie van zondag helemaal 
vergeten. Wat is het mooi om zo als 
koor deze aloude Psalm te laten horen. 
Het is alsof David het net nieuw voor 
ons geschreven heeft met de aanspo-
ring ‘Zingt, zingt een nieuw gezang 
den Heere!’. Op zulke momenten is het 
een zegen om onderdeel uit te maken 
van de zangers van alle eeuwen om de 

Psalmen aan te heffen en die traditie 
ook in onze tijd voort te mogen zet-
ten. Twijfelachtige generale repetitie? 
Niemand die er meer aan denkt.

De opening wordt gedaan door domi-
nee P. Roos en hij heet ons als koor 
hartelijk welkom. Hij heeft van te 
voren al wat gesprekken gevoerd met 
sommigen van onze zangers om onze 
theologische standpunten te onderzoe-
ken, en dat stemde hem tot dankbaar-
heid. Na de samenzang zingen we als 
koor Psalm 38, ‘Licht in mijn hart’, en 
‘Dan heb ik vree’. Wat een mooi lied is 
dat. In een wereld vol afgunst, strijd, 
ongerechtigheid en onvrede mogen wij 
zingen van de vrede die alle verstand te 
boven gaat:

Ja, kalm op mijn Verlosser steunend,
dan heb ik vree, dan heb ik vree.

Onze solozangers hebben ook geen 
last van de generale repetitie. Met 
vaste stem zingen Meindert en Bert 
hun solo’s voor een ademloos publiek. 
Het is aan de luisteraars te zien dat de 
afwisseling met solozang erg gewaar-
deerd wordt. Twee jongetjes met mooie 

Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 



7
Zangkoerier december 2016

colbertjes zitten vooraan vol aandacht 
te luisteren. Bij de samenzang daarna 
zingen ze allebei luidkeels en met 
opengesperde monden mee. De kabels 
in hun hals worden steeds dikker en 
hun hoofden lopen rood aan. Kostelijk 
om te zien! Meer naar achteren zit een 
meneer die zijn vrouw iets in het oor 
fluistert. Ik dacht aan zijn lippen te 
zien dat hij “mooi hè” zei. Zijn vrouw 
knikt. De meneer wrijft aan zijn neus, 
maar ik zie dat hij ook even over zijn 
ogen wrijft. Zo doe ik dat ook wel eens, 
want zoiets wil je graag verbergen, zeg 
nou zelf.
De meditatie gaat over “kiezen”, naar 
aanleiding van de geschiedenis van de 
scheiding van Abraham en Lot. Lot liet 
zich bij zijn keuze leiden door wat zijn 
ogen zagen, en dat is verkeerd voor 
hem afgelopen. Zien wij aan wat voor 
ogen is, de dingen die tijdelijk zijn, of 
laten wij ons leiden door de dingen die 
onzienlijk zijn; die eeuwig zijn? Met de 
gezongen belijdenis ‘Wat de toekomst 
brenge moge, mij geleidt des Heeren 
hand’ sluiten we deze mooie avond af.

Terwijl de bus door het donkere Noorder-
land zijn weg zoekt naar het licht van 
de Urker vuurtoren, zingt Kees voor het 
toetertje een lied over Abraham. Een 
mooie nabetrachting Kees! 
In de bus heerst onzekerheid over de da-
tum wanneer het uur weer verzet moet 
worden, en naar welke kant dat nu weer 
moet. Maar Kees stelt ons gerust dat het 
pas eind maart hoeft te gebeuren, dus 
we kunnen nog een paar weken rustig 
slapen. Dat gedoe ook altijd met die 
klokken. Laat Urk zich erbuiten houden!

Gerrit de Wit

Kort verslag van de evangelisatie-
zangavond in de
Christelijke Gereformeerde Kerk te 
Damwâld op 28 januari 2017.

Op verzoek van uw secretaris leest 
u hierbij een kort verslagje van de 
evangelisatie-zangavond die ge-
houden is in de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk te Damwâld (Fryslân) 
op 28 januari 2017.

In het kort iets over mijzelf: Ik 
ben Pieter Kooistra en maak deel 
uit van de Evangelisatiecommis-
sie van genoemde kerk. Ook ben ik 
organist van deze gemeente en op 
de zangavond van 28 januari mocht 
ik de samenzang begeleiden. Erg 
mooi om te doen, want de kerk zat 
stampvol!
In mijn hoedanigheid als lid van de 
commissie heb ik steeds de con-
tacten gehad met Gerrit en samen 
hebben we de afspraken gemaakt 
voor deze avond. Alles verliep 
prima en we mogen terugkijken op 
een prachtige avond. 
Zelf had ik het mooiste plekje in 
de kerk, bij het orgel en zodoende 
kon ik ook de verrichtingen van de 
koororganist, Harm Hoeve, bekij-
ken. Gerrit zei, toen hij mij voor-
stelde aan Harm, dat ik een groot 
fan van hem was, nou ja, fan, dat 
klinkt zo kinderachtig, maar ik vind 
z’n muziek wel erg mooi en speel 
ook graag bladmuziek van hem!

Als thema hadden we voor deze 
avond: ‘KIEZEN’. En dan gaat het 
niet over die witte zaken in onze 
mond waarvan we wel eens zeg-
gen ‘even kiezen op elkaar’. Nee, 
onze emeritus predikant ds. P. Roos 
hield een meditatie over dit thema 
betreffende de keuze die we in ons 
leven moeten maken. Een keuze 
voor God of een keuze tegen God. 

Abram gaf Lot de keus. Lot koos de 
ganse vlakte der Jordaan, de gebie-
den van Sodom en Gomorra. Want 
voordat de HEERE deze steden ver-
dorven had, zo lezen we in Genesis 
13, was zij als de hof des HEEREN. 
Een mooi gebied, maar we weten 
het, een stad zonder God. Abram 
ging wonen in het land Kanaän, 
hij sloeg zijn tenten op aan de 
eikebossen van Mamre, bij Hebron. 
Maar met een belofte dat God dit 
land aan zijn nageslacht zou geven 
tot in eeuwigheid, een volk, niet te 
tellen. Hij had God aan zijn zij.

Het betrof dus een evangelisatie 
zangavond. Er waren ook veel men-
sen die misschien anders nooit in 
de kerk komen, we hopen en bidden 
dat het eenvoudige woord van deze 
avond nog mensen tot geloof en 
bekering mag brengen. Niet alleen 
door het woord, maar ook door 
de zang. De liederen die gezon-
gen werden waren allemaal korte 
preekjes. Soms kan het gezongen 
woord meer inslaan dan het gespro-
ken woord. Ik heb in ieder geval 
erg genoten van uw zingen en de 
reacties die ik gehoord heb waren 
ook erg positief.
Op de liturgie hadden we afge-
drukt ‘svp niet applaudisseren’, 
dit vinden we niet passend omdat 
God alle eer toekomt. Maar aan het 
eind konden de aanwezigen zich 
niet inhouden en klonk er toch nog 
een kort applaus. Het geeft aan dat 
de mensen genoten hebben en dit 
graag tot uiting wilden brengen. 
We wensen u Gods zegen toe en we 
hopen elkaar weer eens te ontmoe-
ten op een zangavond.

Damwâld, februari 2017

Pieter Kooistra
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Podium vol jubilarissen
Maar liefst negen jubilarissen werden zaterdavond 14 januari gehuldigd tijdens de 
gezellige jaarvergadering van het Chr. Urker Visserskoor ‘Crescendo’. Maarten Wak-
ker en Meindert de Boer zingen al een halve eeuw bij Crescendo. Tijmen Kramer, 
Reier ten Napel, Klaas de Vries, Lub de Boer en Jakob Kramer zijn 40 jaar koorlid. 
En Lubbert de Boer (tegelijk met vader Meindert op het podium) en Hein Hakvoort 
werden gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. 
Onze voorzitter Hessel de Boer noemde het een rijke zegen dat je zo lang bij Cres-
cendo mag zingen. De jubilarissen werden gefeliciteerd met de woorden uit Gods 
Woord, Psalm 96 vers 2: Zingt den HEERE, looft Zijn Naam, boodschapt Zijn heil 
van dag tot dag.
De jubilerende zangersvrienden werd Psalm 75 vers 1 toegezongen. Op de foto de 
jubilarissen met echtgenotes, samen met voorzitter Hessel de Boer en natuurlijk 
Kees Pasterkamp.
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Zingen in het koor

We mogen ons samen voegen,
met het lied en instrument
We voelen ons met elkaar verbon-
den,
door muziek en zang en dirigent

Jong en oud komen samen,
Leeftijd wordt hier niet gevoeld.
Als de stemmen samen komen,
Worden we koor zoals het is be-
doeld.

De bas, tenor of bariton,
ieder zing zijn eigen melodie.
Als alle stemmen samen voegen
worden wij een melodieuze harmo-
nie.

De tekst en de woorden,
dat is waar het zingen om gaat.
Het is als klinkend metaal,
als het los van onze Heiland staat.

Hem te kennen, voor Hem zingen
een psalm, een lied, een prachtig 
refrein.
Dan pas worden we samen één,
kunnen we tot zegen voor elkaar 
zijn.

We mogen als koor samen zingen,
in veugde, zorg en pijn.
Maar laat ons lied en ons hart,
vol van God’s nabijheid zijn.

Hem samen loven en prijzen,
met hart en ziel, met onze stem.
Jezus Christus, onze Redder,
Kom zing samen en verheerlijk 
Hem.

Agnes den Dulk-Bakker
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Jaarverslag 2016
Memento mori

Maandag 21 maart overleed plotseling onze zangersvriend 
Gerrit Wezelman na een hersenbloeding die dag. Gerrit 
mocht 74 jaar worden. Tijdens de rouwplechtigheid op 
Tweede Paasdag in de Rehobothkerk zongen we op verzoek 
van de familie: O woeste zee, Heilig heilig heilig en En de 
Geest en de bruid zeggen: KOM!

Dinsdagmorgen 11 oktober overleed onze zangersvriend 
Jaawk Nentjes in de leeftijd van 82 jaar. In het ziekenhuis 
mocht hij tegen het medisch personeel nog getuigen eeu-
wig van zijn Koning te zullen zingen.  Jaawk van Beth nam 
een grote plaats in op ons koor. Hij behoorde tot de gene-
ratie oprichters/eerste leden van Crescendo in 1953 en was 
meerdere periodes voorzitter danwel bestuurslid. Tijdens de 
rouwsamenkomst  in 
De Bron zongen we Eens breekt in mij, Lied van verlangen 
en Psalm 42.

Tweede Kerstdag overleed Klaas de Boer, op de leeftijd 
van 88 jaar. Klaas was op dat moment ons oudste koorlid. 
In het najaar van 2015 werd hij gehuldigd vanwege zijn 
50-jarig koorlidmaatschap, iets wat hij als een voorrecht 
beschouwde. Daags voor Kerst werd hij getroffen door een 
hersenbloeding. Klaas werd op vrijdag 30 december begra-
ven, na een rouwsamenkomst in de Eben Haëzerkerk. Op 
verzoek van de familie zongen we op het kerkhof samen 
Psalm 68 vers 10: ‘Geloofd zij God, met diepst ontzag’.

Moment stilte ter nagedachtenis…

Concerten:
Zat. 9 januari  : Middelharnis
Zat. 13 februari  : Oude Kerk Barneveld
Zat. 19 maart      : HHG Arnemuiden
Zat. 26 maart      : Talma Haven Urk
Zat. 23 april     : Capelle a.d. IJssel, 
     Nieuwe Westerkerk

   : Bodegraven, De Akker
Zat. 30 april  : Herdenking Vissersmonument 
Don.  5 mei       : Urk, Hemelvaartsdag, ZOH
Zat. 14 mei       : Urk, Urkerdagconcert Bethelkerk
Zat. 11 juni  : Ouddorp, Hervormde Kerk
Wo. 3 augustus  : Urk, Zingen in de Zomer
Zat. 17 september : Wezep, Vredeskerk
Zat. 22 oktober  : Yerseke, psalmzangavond i.s.m.   
   jubilerend koor Ethan
Zat. 5 november  : Huwelijksjubileum oud-voorzit  
     ter Hessel en Willy Kramer
Zat. 19 november : Alkmaar, Kapelkerk
Zat. 17 december : Aalsmeer, kerstconcert
Zat. 24 december : Urk, kerstconcert Rehobothkerk

Medewerking
Muzikale medewerking werd het afgelopen jaar verleend 
door: Pieter Heykoop, Hendrik van Veen, Harry Hamer, 
Jacob Schenk, Minne Veldman en Fluitesemble Chasifja.
Als solisten zongen: Piet Baarssen, Bert van Slooten, Mein-
dert Bakker en Hendrik Weerstand.

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde 8 keer.
De ledenvergadering met verslag over 2015 vond plaats op 
12 maart 2016. Tijdens deze
vergadering werden Harco Mulder en Abraham Ras gekozen 
als nieuwe bestuursleden, en voorzitter Hessel de Boer en 
penningmeester Klaas Kramer werden herkozen.
Bestuurslid Machiel Post trad eind maart om gezondheids-
redenen terug, en in zijn plaats werd Wiechert Hoefnagel 
benoemd.
In de bestuursvergadering van april werd afscheid genomen 
van de drie vertrekkende bestuursleden. Bert van Slooten 
werd gekozen werd als 2e secretaris.

Middelharnis

Wezep Bodegraven
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Activiteiten
Ter ondersteuning van onze reiskas is een comité actief. De 
dames hebben de leiding.
Afgelopen jaar werden de volgende activiteiten georgani-
seerd:
- diner in Zalencentrum Irene
- rolladeverkoop

Om zaterdag 22 oktober met een zo groot mogelijk koor in 
Yerseke voor de dag te komen, maakten we er een com-
pleet-dagje uit van. ’s Morgens reisden we naar Breda, waar 
we een rondleiding kregen in de historische Grote Kerk. Lub 
de Boer mocht op het orgel spelen. Toen we Ziet in blinde 
razernij en Lichtstad met Uw paarlen poorten zongen 
stroomde de kerk vol.
’s Middags werden we gastvrij ontvangen aan boord van de 
mosselkotter YE 72 en/of bij De Oesterij in Yerseke. Tijdens 
een vaartochtje op de Oosterschelde werd een mosselproe-
verijtje georganiseerd. Uiteindelijk waren we met ruim 140 
Urkers in Yerseke. De kerk zat ’s avonds afgeladen vol met 
1.800 mensen. Ten bate van de Theologische School van de 
Ger. Gem. werd door het jubilerende koor Ethan en tijdens 
de collecte ruim 33.000 euro opgehaald.

Statistieken
Publiek/luisteraars 2016: ongeveer 12.500 
Aantal gezongen liederen: 166
Aantal verschillend gezongen liederen: 50
Meest gezongen: Als de storm voorbij gaat (11x), Eens 
breekt in mij, Licht in mijn hart en Sanctus(9x)
Opbrengst voor goede doelen: ca. 48.000 euro, een uit-
schieter dankzij Yerseke.
Aantal leden per 31 december 2016: 125
In 2016 kregen we 6 nieuwe leden op ons koor.

Website/Facebook
Onze website werd vorig jaar 16.648 maal bekeken. Be-
zoekers kwamen uit totaal 17 landen. Het drukst werd de 
website bezocht na ons nieuwjaarsconcert in Middelharnis/
Sommelsdijk op 9 januari 2016.
Facebook telde 67.136 bezoekers.  

Yerseke

Ouddorp Centrum Rehobothkerk

Alkmaar

Aalsmeer

Ouddorp Centrum

Arnemuiden
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In 2012 bezochten Kees en Gerian 
Kwakernaak uit Nieuwe Tonge een 
concert van ons in Maassluis. Sinds-
dien hebben ze tientallen keren 
Crescendo live beluisterd. Kees is 
gepensioneerd, maar runt nog altijd 
met anderen een plantenkwekerij: 
De Halve Maan. Vorig jaar januari or-
ganiseerden ze zelf een concert met 
Crescendo, ter gelegenheid van hun 
huwelijksjubileum. Desgevraagd 
schrijft Gerian – zij is van Scheve-
ningse komaf - het verslag van ons 
kerstconcert in Aalsmeer.

,,Lekker op tijd” zeggen we tegen el-
kaar, als we Aalsmeer binnen rijden, 
op weg naar het concert van Cres-
cendo. Het is even over half zes. De 
Dorpskerk is snel gevonden, het is daar 
duidelijk geen Urk, waar je goed moet 
opletten of je wel bij de bedoelde kerk 
belandt. We parkeren de auto op een 
strategische plek, en de picknickmand 
wordt tevoorschijn gehaald. De   voor-
pret begint.  Bij koffie en een broodje 
worden alle ‘ins en outs’ van Crescendo 
nog eens besproken, en herinneringen 
opgehaald.
Om tien voor half zeven zien we de 
bus aankomen, en de mannen stap-
pen uit. Terwijl die verdwijnen in het 
naast gelegen gebouw, komen de eer-
ste luisteraars al aanlopen en gaan de 
kerk binnen. Dan is het ook met onze 
rust gedaan. Zou het zo gemakkelijk 
zijn dit keer? Geen rijen voor de kerk? 
We proberen het ook maar, natuur-
lijk, want eerlijk gezegd zijn we wel 
gesteld op een goed plekje. De kerk 
loopt snel vol, om zeven uur is er al-
leen nog plaats op de galerij. Ondanks 
dat mevrouw Baarssen zo zorgvuldig 
haar plaats had gemarkeerd met haar 
shawl, hebben de aanwezigen de bank 
in bezit genomen. De kerk is voller dan 
twee jaar terug, volgens de dame die 
naast me zit, ligt dat aan het koor. Als 

O begroet Hem met uw zangen, om met blijdschap Hem 't ontvangen

Kerstconcert Aalsmeer

ik vraag of dit soort avonden leven 
in de regio, volgt er een ontkennend 
antwoord. Nee, het ligt aan Crescendo, 
die trekken wel mensen. Maar het koor 
komt niet vaak hoor, want het is een 
duur koor, zegt ze. Ik lach bij mezelf.

Als het koor zich opstelt, valt de grote 
opkomst op. Fijn! De intro ‘Uw Ko-
ning komt’  zet gelijk de toon voor de 
avond. We luisteren, en lezen mee via 
de beamer. Altijd wat jammer als er 
geen programmaboekjes zijn. De tek-
sten zijn vaak aangrijpend, en de spe-
ciaal voor het koor geschreven liede-
ren, onbekend. Zelf lezen we ze thuis 
ook graag nog eens na.
Koorvoorzitter Hessel de Boer opent 
de avond en leest Lucas 1, de aan-
kondiging van Jezus’ geboorte. Maria, 
overschaduwd door de Heilige Geest, 
zou een zoon baren, de Verlosser. Die 
Geest hebben we nodig. Want als de 
Geest niet aanwezig is, is het alleen 
mooi wat we horen, en blijft het 

slechts bij ‘mooi’. Samen zingen we 
‘Komt verwondert u hier mensen’.
Als het koor aan het eerste muziek-
blokje begint, staan de achterste 
rijen koorleden op de banken.
Het hele koor is zo goed zichtbaar. 
Voor de tweede keer horen we de 
nieuwe solisten, na Alkmaar  hadden 
we hier op gehoopt. Ondanks een 
kleine misser laten ze zich niet uit 
het veld slaan.
Crescendo zingt het Kerstlied. Het 
is een verassend nummer wat we 
niet kennen, maar wat een prachtige 
muziek is het! Als Meindert  de solo-
partij zingt van ‘O, Heilge nacht’ kijk 
ik tersluiks naar Piet. Dat moet hem 
toch raken, zo vaak zelf uitgevoerd 
en dan nu door Meindert. Toch klinkt 
het nummer net zo indrukwekkend als 
voorheen. Meindert blijkt een waar-
dige opvolger, we kijken elkaar eens 
aan, en laten de tekst en de zang tot 
ons doordringen.
Ook de meditatie wordt door Hessel 

Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
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de Boer verzorgd. Hij heet iedereen 
welkom. Misschien ‘toevallig’ hier 
vanavond in de kerk. Wel mooi, zo 
voor de kerstdagen… Misschien ko-
men we  alleen met kerst in de kerk. 
Of misschien komen we wekelijks 
onder het Woord. We hebben allemaal 
het werk van de Heilige Geest nodig 
in ons leven. Hessel vergelijkt het 
kleine watervalletje op Urk, waar 
kleine visjes zwemmen, met de grote 
watervallen van Schaffhausen waar 
je de forellen tegen de stroom in 
ziet zwemmen. Klein in het geloof of 
groot, we delen in een volle Christus.
Samen zingen we ‘De schoonste aller 
nachten’ op de wijs van psalm 42. 
Het klinkt als een mantra door het 
lied: ‘O begroet Hem met uw zangen, 
om met blijdschap Hem ’t ontvangen’.  
Het voelt zo goed, deze getuigenis in 
woord en zang. En ik bid of de Heere 
ook wil werken in dit deel van ons 
land, ook onder deze mensen.
Als Crescendo zijn plaats weer inneemt, 
volgt de solo van Hendrik in het lied: 
‘Lang geleden in Efratha’s velden’. Ook 
dit oude nummer van Piet ontroert en 
maakt stil, door de warme vertolking 
van Hendrik. We zijn blij met de twee 
nieuwe solisten, en hopen ze vaak te 
horen.  We hopen daarbij, dat Piet ook 
iets wil overdragen van de eerbied en 
eenvoud in het zingen, om zelf alleen 
een middel te mogen zijn, en God zo 
alle eer ontvangt.
Tijdens de samenzang wordt er gecol-
lecteerd voor de zustergemeente van 
Hervormd Aalsmeer in Roemenië, wat 
vooraf door de koster wordt toege-
licht.  Na de samenzang vervolgt het 
koor met ‘Stille nacht’, overbekend, 
en toch steeds weer nieuw. Het 
maakt, voelbaar, indruk bij de  men-
sen in de kerk.
Als de avond wordt afgesloten, 
bedenk ik hoe snel alles weer voorbij 
gaat. We leven lang naar de concer-
ten toe, maar de avonden zelf vliegen 
om. Zoals twee jaar terug, in dezelfde 
kerk, besluit Crescendo - op verzoek - 
hun zang met ‘Kom Heer Jezus, kom’. 
Onze gedachten gaan terug. Tot slot 

zingen we samen staande het Ere zij 
God.
De avond is om, het zaad is gevallen 
in een deel van ons land, waar Gods 
kerk zo dun is gezaaid. We kunnen 
dan ook ons verwonderen, en mogen 
dankbaar zijn, dat er in Aalsmeer  
werd uitgekeken naar een koor, met 
een Christelijke identiteit, een koor 
met een Boodschap. We hopen dat 
de liefde voor Christus, de boventoon 

bij Crescendo mag zijn, en blijven. 
Daarop mag zegen worden verwacht, 
in Aalsmeer, maar ook voor de koor-
leden persoonlijk. Louwe schreef het 
zo mooi in de Zangkoerier:  ‘De eerste 
zegen, is voor jezelf’.
Als we terug rijden naar huis, zet-
ten we onderweg nog maar eens een 
Urker cd’tje op.

Kees en Gerian Kwakernaak

Dag Gerrit, Louwe en koor

Het bezoek met Kerst naar Felenyed 
in Roemenië was weer een bijzondere 
ervaring. Het begon eigenlijk met het 
kerstconcert van jullie koor hier in 
Aalsmeer. Hierover hebben we weer 
veel positieve reacties gekregen met 
natuurlijk de vraag: Wanneer komen ze 
weer? 
De Kerst bij de gemeente in Felenyed  
was heel apart. Op kerstavond gaan 
de kerkenraadsleden groepsgewijs de 
gemeenteleden bezoeken. Vantevoren 
weten ze dat bezoek krijgen. Wij gingen 
met een groepje van vijf inclusief de 
predikant op stap. Bij de woning werd 
er buiten eerst een kerstlied gezongen 
en een groet uitgesproken. Daarna naar 
binnen waar wat lekkers stond met een 

drankje. We hadden twaalf adressen 
en overal hetzelfde ‘liedje’.
 Ook werd de jaarlijkse bijdrage voor 
de kerk afgedragen  en opgehaald. Na 
afloop kwam men weer bij elkaar en 
was er 200 euro opgehaald. Wij  moch-
ten dankzij de collecte van het kerst-
concert van jullie vijf keer zoveel over-
handigen. Dit was natuurlijk geweldig 
en werd in grote dank aanvaard. Het 
extra geld is meer dan welkom voor 
deze arme gemeente. We waren dank-
baar dat we dit mochten doen. 
Nogmaals dank voor jullie komst naar 
Aalsmeer en Gods zegen voor het koor. 

Met vriendelijke groeten,
Joop Piet
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Wel en wee
Het is door omstandigheden een tijdje 
geleden dat het wel en wee van onze 
leden in de koerier vermeld werd. Dus 
sommige vermeldingen komen wat 
verlaat in deze Zangkoerier.

Geboorte

In huize Post werd Lammert geboren. 
Zoon van Teun en Harmpje Post.
Wim en Klaziena Vrugteveen werden 
verblijd met de geboorte van een 
dochter die ze Rebekkah noemen. 
Beide ouderparen willen wij van harte 
feliciteren met dit Godsgeschenk. 
Wij willen ze veel wijsheid toebidden 
bij de geloofsopvoeding. Als ouders 
worden we geroepen om een wegwijzer 
te zijn naar Christus toe in woord en 
wandel. 

Ziekte

Klaas Kramer (de Kroon) moest plot-
seling worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Hij onderging daar een 
hartoperatie waarbij er vier omleidin-
gen werden gelegd. Gelukkig was het 
allemaal net op tijd. Onze tijden zijn 
in Gods Hand. Ondertussen is Klaas al 
weer volop actief binnen ons koor.

Zangersvriend Albert Post (2e bas) 
misten we geruime tijd op de repeti-
ties. Hij kampt met  problemen met 
zijn aorta. Dat gaat gepaard met pijn. 
Dat is de reden dat hij niet kan mee-
zingen hetwelk hij erg mist. De laatste 
weken zien wij hem weer achter in 
het Irene zitten tijdens de repetitie. 
Hij hoopt binnenkort de 2e bas weer 
te versterken. Appien: veel sterkte en 
Gods zegen bij het lichamelijke her-
stel.

Zoals we elke week zien zingt onze 
vriend Jelte van der Bijl niet meer 
actief mee tijdens de repetitie. Zijn 
stem en gezondheid laten dat niet 
meer toe. Hij mist dit wel. Wij wensen 
onze vriend Jelte Gods nabijheid toe 

nu het allemaal niet meer zo gaat als 
hij zelf wil.

Jan ten Napel (2e tenor) heeft hart-
problemen. Bij een bezoek aan het 
ziekenhuis bleken er aderen verstopt 
te zijn. Nader onderzoek volgt waarna 
de mogelijkheid onderzocht wordt voor 
een hartoperatie. Wij hopen en bidden 
dat onze vriend spoedig mag opknap-
pen en zo weer actief in zijn gezin en 
ons koor mag deelnemen.

Verjaardag

Onze vriend Kees Romkes mocht de ge-
zegende leeftijd bereiken van 81 jaar. 
Onze bezoekvrienden mochten hen 
bezoeken en herinneringen ophalen. 
Wij wensen Kees en Riek Gods nabij-
heid toe bij het klimmen der jaren.

Jubilea

Gerard en Grietje Zeeman mochten 
gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. De 
zorgen zijn hen niet voorbijgegaan. 
Onze vriend kan al enige jaren niet 
meer actief deelnemen aan Crescendo. 
Ook deze vriend en vriendin willen we 
niet vergeten. Gods onmisbare nabij-
heid toegebeden bij de moeiten en de 
zorgen die het ouder worden met zich 
meebrengt.

Maarten en Alie Wakker mochten 23 
december 2016 gedenken 50 jaar 
getrouwd te zijn. Ook aan onze vriend 
Maarten gaan de zorgen niet voorbij. 
Zo heeft hij onlangs na onderzoek te 
horen gekregen dat de ernstige ziekte 
weer terug is gekomen. De laatste 
berichten laten horen dat er chemo 
en bestralingen moeten gebeuren. Wij 
bidden deze vriend veel sterkte toe 
en hopen en bidden dat de middelen 
die aangewend worden het gewenste 
resultaat mag opleveren.

Anne en Lubbe Korf mochten even-
eens gedenken dat ze samen 50 jaar 
getrouwd waren. Donderdag 16 maart 
was het de heugelijke dag. Vanaf deze 

plaats willen wij hen van harte felici-
teren en voor de toekomst Gods zegen 
toewensen.

Onze voorzitter Hessel de Boer mocht 
samen met zijn vrouw Joke gedenken 
35 jaar getrouwd te zijn. Van harte ge-
feliciteerd en moge de Heere jullie in 
de toekomst omringen met Zijn liefde 
en genade.

Verdriet

In het gezin van onze vrienden Harco 
Mulder en Pieter Post kwam verdriet 
omdat hun schoonvaderTeunis Paster-
kamp kwam te overlijden. Van harte 
gecondoleerd met dit verlies.

In januari overleed Hessel Post. Hes-
sel was één van de eerste leden van 
Crescendo. Wij willen bij dit overlijden 
het gezin van Jan Post (1e bas) en 
Jan Zeeman van harte condoleren bij 
dit plotselinge verlies. Zijn getuigenis 
mag achterblijven en jullie tot troost 
zijn.

Gerrit Bakker (1e tenor) moest zijn 
zuster Grietje ten grave brengen. Van 
harte gecondoleerd bij dit heengaan. 
Het wijst ons op de broosheid van ons 
leven. 

Onze vriend Meindert de Boer met zijn 
vouw Jannie werden opgeschrikt door 
het zeer plotselinge overlijden van hun 
kleindochter Femmie. Wat een verdriet! 
Vele vragen blijven achter. Wij willen 
jullie van harte veel sterkte toebid-
den bij het verwerken van dit grote 
verdriet. 

Ook zeer plotseling werden we opge-
schrikt door het overlijden van Geert 
Snijder, broer van onze vriend Piet 
Snijder. Naar de mens gesproken een 
man die niet gemist kan worden. Ook 
hierbij komen vele vragen op je af. 
Wij willen ook dit gezin veel sterkte 
toebidden voor nu en de toekomst.

Riekelt Kramer (2e bas)
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