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Van de dirigent

Van de voorzitter
Beste vrienden,

Met de komkommertijd achter ons en de 
R weer in de maand, zijn we zondagavond 
10 september weer begonnen met onze 
repetities. Ja een oud gezegde, als er 
niet veel nieuws te melden is wordt dit 
vaak gebruikt. En zo ook binnen ons koor, 
alhoewel er toch altijd wel wat gebeurt 
binnen de familiekringen of zelfs binnen 
onze gezinnen. Zo is er afgelopen zomer 
ook binnen onze familie rouw gekomen, 
en wellicht ook bij anderen. Hier zal in 
het stukje onze leden wel aandacht aan 
geschonken worden. Wat dat betreft is 
het goed om ook verdrietige dingen met 
elkaar te delen. Maar ook is het ook fi jn 
om te horen van de vele verjaardagen de 
jubileums en andere gedenkdagen.

Ook kunnen we terug zien op de prachtige 
avond die we samen hadden met Zingen in 
de Zomer. We hebben weleens zorgen van-
wege het feit dat we precies midden in de 
vakantie aan de beurt zijn. Maar we had-

den toch nog een goede koorbezetting, en 
dan wat een massa mensen! Ja dan ga je 
weer met een dankbaar hart naar huis. 
Maar de R weer in de maand betekent dat 
we de herfst weer zijn ingegaan, en dat 
hebben we zeker gemerkt. Ook voor ons 
koor is de R wel een belangrijke letter en 
dan denk ik aan Repetitie, geneRale, con-
ceRt, uitvoeRing, en bij dit alles TROUW. 
Ja vrienden, na een lange periode van 
vakantie zijn we natuurlijk allemaal weer 
blij dat we weer zijn begonnen. Maar dit 
betekent dan ook voor ons allemaal weer 
TROUW onze plaats innemen, zowel op de 
repetities als ook bij de uitvoeringen. 

Zoals u weet mogen we ons D.V. weer 
meerdere malen van ons laten horen, en 
we weten de mensen zien naar ons uit. 
Ja wat mogen we toch een zeer dankbare 
hobby hebben. Maar ook een verantwoor-
delijke. En als we dat beseffen zullen we 
zeker niet gauw missen. 
Nu ik dit schrijf weet ik niet wat nog voor 
ons ligt en wat inmiddels als u dit leest 

weer achter ons ligt. Maar ik wens ons 
allemaal een goede tijd met elkaar, en 
dat we met veel genoegen onder de zegen 
van God mogen zingen tot Zijn eer en tot 
bemoediging voor onszelf en onze naaste.

Ook namens mijn vrouw Joke 
een hartelijke groet,

Hessel de Boer

Het was een lange zomer dit jaar. En dan 
bedoel ik niet het zomerweer, maar wel 
het feit dat we dit jaar behoorlijk lang 
vakantie gevierd hebben. Dat is best wel 
eens prettig. Maar toen we na de vakan-
tie weer repetitie hadden en we met een 
groot koor konden beginnen, realiseerde 
ik me opeens: wat heb ik dit gemist! 

Met een warm gevoel kijk ik terug op 
het Zingen in de Zomer. Wat een schare 
mensen! De Bethelkerk vol en ook het 
Kerkje aan de Zee zat vol. Ook de reacties 
naderhand waren warm en bemoedigend. 

Een nieuw seizoen staat voor de deur met 
daarin weer tal van concerten en natuur-
lijk onze bootreis komende maand! Al vele 
jaren hadden wij het plan om eens een 
(mid)week met een boot de Nederlandse 
wateren op te gaan en nu is het zover, 
met op de woensdagavond een concert in 
de planning in het mooie vestingstadje 

Heusden. Het belooft een mooie week te 
worden. 

Er is weer nieuwe muziek uitgedeeld en er 
wordt nog gewerkt aan nog meer nieuwe 
muziek. Gerrit de Wit, dank je wel voor de 
mooie tekst die je gemaakt voor het lied 
‘Mijn eeuwig Huis’. Na de bootreis komt 
Kerst alweer in zicht en gaan we voor-
zichtig beginnen met ons kerstrepertoire. 
Waar blijft de tijd. 

De bezetting van ons koor is momenteel 
mooi verdeeld over de verschillende par-
tijen en daar ben ik uiteraard zeer content 
mee. Als de opkomst van jullie, mannen-
broeders, op de concerten net zo goed is 
als op de repetities dan hoor je mij niet 
klagen.

Ook onze nieuwe solisten zijn bezig zich 
te ontwikkelen tot volwaardige solisten en 
dat valt echt niet altijd mee. Ik zou zeg-

gen, geef ze de kans en de ruimte om die 
ontwikkeling voort en door te zetten dan 
komt het goed. 

Ik wil jullie tenslotte veel zang-
plezier toewensen en vergeet het 
niet: de eerste zegen is voor 
jezelf. 

Louwe Kramer 
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Concertagenda D.V. 2017
Ma. 2 okt-vr. 6 okt.: Bootreis Amsterdam, Dordrecht, 

Heusden, Nijmegen, Deventer
Wo. 4 oktober: Heusden, concert t.b.v. 

Woord+Daad
Zat. 28 oktober: Geldermalsen, op uitnodiging 

van SVVHED
Zat. 25 november: Onstwedde, Nederlands 
 Hervormde Kerk
Zat. 16 december: Capelle a.d. IJssel, Nieuwe 

Westerkerk t.b.v. SEZ

Concertagenda D.V. 2018
Zat. 20 januari: Kampen, Bovenkerk, opname live-cd
Zat. 17 februari: Ridderkerk, Sionskerk
Zat. 24 maart: Middelharnis/Sommelsdijk,
Do. 10 mei: Hemelvaartsdagconcert
Zat. 19 mei: Urk, Urkerdagconcert
Zat. 15 september: Opheusden i.s.m. 
 Betuwse Bovenstemgroep
Zat. 6 oktober: Wezep, Vredeskerk
Zat. 3 november: Aalsmeer, Dorpskerk
Zat. 15 december: Stadskanaal, 
 Zingend naar de Zondag
Ma. 24 december: Urk, kerstconcert Bethelkerk

Concertagenda D.V. 2019
Zat. 2 maart: Goes, jubileumconcert De Lofzang
Zat. 13 april: Alkmaar, i.s.m. Zendingspost 
 Ger. Gem.
Zat. 21 december: Rhenen, kerstconcert t.b.v. 
 Bonisa Zending

 Lofzingen in de nacht
En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, 

en zongen Gode lofzangen en de gevangenen 
hoorden naar hen.

En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, 
alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; 

en terstond werden al de deuren geopend, 
en de banden van allen werden los.

En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, 
en ziende de deuren der gevangenis geopend, 

trok een zwaard, en zou zichzelven omgebracht hebben, 
menende, dat de gevangenen ontvloden waren. 

Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: Doe uzelven 
geen kwaad; want wij zijn allen hier. En als hij licht geeist 

had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor 
Paulus en Silas neder aan de voeten;

En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: 
Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? 

En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, 
en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken 
tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn 
huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelve ure des 

nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond 
gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en 
zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al 

zijn huis aan God gelovig geworden was.
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Het zal je maar gebeuren! Lees je in 
de concertagenda: 8 april 2017 con-
cert in Rhenen! Ik kon mijn ogen niet 
geloven, gaan we nota bene naar mijn 
geboorteplaats!

Ja echt mensen, ik ben daar 55 jaar 
geleden geboren. In Rhenen. Daar te 
gaan zingen klonk mij natuurlijk als 
muziek in de oren. Rhenen: een oud 
stadje in de provincie Utrecht met een 
rijke historie. We mochten daar zingen 
ten bate van de Schutse. De Schutse is 
een stichting voor gehandicaptenzorg. 
Wij als Crescendo voelen ons altijd aan-
getrokken door mensen die extra hulp 
nodig hebben.
We vertrokken om 17.00 uur met een 
goed gevulde bus naar de Cunerakerk 
in Rhenen. Een prachtige oude kerk met 
een goede akoestiek. Bij aankomst kre-
gen we koffi e met een heerlijk saucij-
zenbroodje aangeboden van onze zeer 
gewaardeerde busondernemer, reislei-
der en grote vriend Ab Koetsier ter ere 
van zijn 81ste verjaardag.
We waren met 85 koorleden onder lei-
ding van onze eigen dirigent Louwe 
Kramer. Op verzoek van de organisatie 
verzorgden wij de hele avond, dus in-
clusief opening, Schriftlezing en ge-
bed.
De kerk was goed gevuld, ook bewoners 
van de Schutse waren aanwezig en ge-
noten zichtbaar deze avond. Het is ont-
roerend hoe deze mensen dit mee-bele-
ven. Ook hun begeleiders verdienen ons 
respect hoe zij met veel liefde zorgen. 
Op het grote van Vulpen orgel werden 
we begeleid door Pieter Heykoop.
De opening werd verzorgd door onze 
voorzitter Hessel de Boer. Waarna Lou-
we de leiding nam. We zongen als koor 

Met Crescendo naar Rhenen!

Zingen op 
geboortegrond

14 liederen, afgewisseld door solozang 
van Meidert de Boer die het mooie lied 
‘t Is middernacht en in de hof’ zong; dit 
in het teken van Pasen.
Ook was er de aankondiging van de col-
lecte ten bate van de Schutse. Zij willen 
namelijk het gebouw uitbreiden om de 
bewoners extra zorg te kunnen bieden. 
Dit kost bijna 20.000 euro, waarvan 
goed 13.000 euro al opgehaald was. 
Het benodigde restant volgde deze 

zangavond.
De sluiting van deze avond werd ver-
zorgd door onze tweede voorzitter 
Klaas Kramer. Waarna wij ‘Het ruw hou-
ten kruis’ zongen.
Rond 23.00 uur kwamen wij weer vei-
lig op Urk aan, terugziend op weer 
een prachtig concert met een gouden 
randje.

Harco Mulder
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In Elburg voor Stichting Vrienden van Domari

‘Bij de naam geroepen’
We schrijven zaterdagavond 17 juni. Na een warme 
zomerdag gaan de deuren van de Grote Kerk te Elburg 
open om zeven uur. De eerste bezoekers hebben al een 
plekje ingenomen voor het concert van het Urker Vis-
serskoor Crescendo onder leiding van hun bezielende 
dirigent Louwe Kramer. 

Spontaan heeft het koor medewerking toegezegd aan een 
concert ten bate van de Stichting Vrienden van Domari. 
Deze jonge en nog onbekende Stichting zet zich in voor 
de Roma-kinderen en hun moeders in het oude Jeruzalem. 
De Domari’s worden zowel door de Joden als de Arabieren 
veracht en ze hebben eigenlijk geen toekomst. Maar een 
van hen die met de Bijbel in aanraking is gekomen, zet zich 
met haar hele zijn in voor deze doelgroep in Jeruzalem. De 
Stichting heeft toegezegd 40.000 euro per jaar binnen te 
halen en daarom is dit concert ook georganiseerd om wat 
geld te verzamelen. 
Louwe heeft een pro-
gramma samengesteld 
met de toepasselijke 
naam: ‘Rondom Jeru-
zalem’. Om half 8 klinkt 
het machtige Psalm 93 
in de schitterende kerk 
van Elburg. Dat er wat 
onzekerheid is over het 
tweede of derde cou-
plet heeft geen enkele 
invloed op het verdere 
verloop van de avond. 
Wat genieten de aan-
wezigen van melodie en 
inhoud van de Psalmen 
en geestelijke liederen 
die er worden gezongen. De hoge tenoren en diepe bassen 
mengen hun stemmen vol overgave en ademloos wordt er 
geluisterd. Jorrit Woudt begeleidt op de piano en soms het 
Quellhorstorgel en dat doet hij vakbekwaam en ingetogen. 
Evangelist Johan Krijgsman uit Amsterdam houdt een 
indrukwekkende meditatie onder het thema: ‘Bij de naam 
geroepen’ naar aanleiding van de geschiedenis van Zache-
us, de tollenaar. Zanger en collectant Kees wordt ook nog 
even apart genoemd tijdens de toespraak…
Vandaag, maandag 26 juni, sprak ik nog twee mensen 
die aanwezig waren op de avond. Ze vertelden me hoe de 
inhoud van de liederen voor hen onvergetelijk waren als 

voorbereiding op het Heilig avondmaal wat zondag 18 juni 
in hun gemeente werd gevierd. Heimwee had hun zielen 
volgemaakt: heimwee naar God en naar de dag van zijn 
wederkomst! En niet alleen van deze twee hoorden we dat; 
ook van meerdere aanwezigen heeft het optreden van het 
koor harten geraakt!  
Hartelijk dank voor onze vrienden van het koor! De col-
lecte heeft bij elkaar zo’n 900 euro opgebracht. Zeker, we 

hadden gehoopt op 
meer bezoekers en op 
een hogere collecte, 
omdat zo’n avond heel 
wat onkosten met zich 
meebrengt. Maar onze 
Stichting heeft meer 
naamsbekendheid gekre-
gen en we hopen dat het 
werk van onze Stichting 
harten heeft geraakt. 
Dan volgen er vast ook 
nog wel financiën. 
Vanuit ons hart vragen 
we het koor en Louwe of 
er nog een avond mag 
komen met het thema: 
‘De wederkomst’. Opdat 

het heimwee versterkt mag worden. Het wordt zo donker 
op deze aarde, zo zong het koor en dat is echt waar! Straks 
echter is alles van ‘hier’ voorbij en dan zullen de blijde zan-
gers en de speellien zich eeuwig verblijden in het Lam. Op 
een oude LP van Crescendo hoor ik dan de stem - van wijlen 
Teun Schenk? – ‘En het Lam dat in het midden van de Troon 
is zal ze leiden en … (….) Hij zal alle tranen van hun ogen 
afwissen’. Wat een uitzicht! 

Wim Visser, voorzitter 
Stichting Vrienden van Domari

Zacheus

En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was 

een overste der tollenaren, en hij was rijk; En zocht Jezus te zien, 

wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van 

persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, 

opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. 

En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, 

en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet he-

den in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af, en ontving 

Hem met blijdschap.

Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
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Tholen, zaterdag 6 mei

Wat een verwachting!

M. komt terug van drie weken Ma-
lawi! Een beetje gehaast ruim ik de 
kamer op, stop de wasmachine vol, 
en jaag de stofzuiger om de stoel-
poten heen. Losse kranten, stekkers 
en sokken houdt ze niet van; onder 
de bank ermee. Hoe komt plotseling 
al dat onkruid op de achterstraat? 
Dat was nooit zo. En de ramen! Die 
akelige meeuwen ook. Altijd op een 
ongelegen moment.

Aan die drukke voorbereiding moet 
ik terugdenken als ik met het verslag 
van Tholen bezig ben. Hoe zou M. het 
gevonden hebben als ze bij thuiskomst 
een chaos had aangetroffen, en ze 
duidelijk zou merken dat ze eigenlijk 
niet verwacht werd?
Ik zie de mensen in de zaal van het 
bejaardenhuis weer voor me. Klaar-

gemaakt voor de langverwachte dag 
dat Crescendo uit Urk komt zingen. De 
blijde verwachting is van de gezichten 
af te lezen. De zusters en vrijwilligers 
ontvangen ons met een gulle lach en 
een hartelijke groet. Het is duidelijk; 
we worden verwacht!

Later die avond zien we de rijen men-
sen voor de kerk in Tholen. Met vrien-
delijke knikjes worden we begroet als 
we erlangs lopen. Ook hier die warme 

ervaring: we zijn welkom!
Zo zingen we met een dankbaar 
gemoed een paar eenvoudige liederen 
voor onze bejaarde medemensen in 
het verzorgingstehuis Ten Anker. Niet 
te lang, niet te hard, niet te moeilijk. 
Wat een vreugde zo’n half uurtje voor 
oudere mensen niet kan geven! En als 
we dan als laatste zingen “Eens breekt 
in mij het zilv’ren koord”, dan zingen 
we dat niet alleen voor de mensen in 
de zaal, maar ook voor onszelf, want 
het leven is een damp.

Bij de oude kerk in Tholen aange-
komen blijken de nauwe straatjes 
net een maatje te klein voor de bus. 
Zweetdruppels worden zichtbaar op 
het voorhoofd van de chauffeur als hij 
een geparkeerde auto op een centime-
ter is genaderd en hij nog niet genoeg 
ruimte heeft. Maar Crescendo heeft 
wel voor hetere vuren gestaan. ,,Kom 
op jonges, effen dat otootjen an de 
kaant’’, klinkt het, en vakkundig wordt 
de auto een paar centimeter aan de 
kant getild. Verbaasd en opgelucht 
laat de chauffeur de bus ontsnappen. 
Dat heeft hij nog niet vaak meege-
maakt!

Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
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In de oude kerk van Tholen is het 
goed toeven. Het mooie pijporgel 
staat helemaal achteraan en dat is 
niet optimaal voor het begeleiden van 
een koor. Even zijn we bang dat de 
jongens de verschuif actie ook met dat 
grote pijporgel willen proberen (kom 
op jonges!), maar gelukkig is er al een 
elektronisch orgel vlak vóór het koor 
neergezet. En dat beviel goed, want 
Pieter Heykoop weet daar wel raad 
mee.
En dan is alles klaar voor het zingen, 
want daar zijn we voor gekomen. En al 
zijn we dan maar met zo’n 70 zangers, 
de intro van Psalm 119 klinkt als van-
ouds met kracht van woorden:

Och schonkt Gij mij de hulp 
van Uwen Geest
Mocht die mij op mijn paân
ten leidsman strekken!

En zo mogen we ons mooie repertoire 
afwerken. Het Lied van verlangen, De 
Heer is mijn licht, Dan heb ik vree, en 
die andere mooie liederen waarvan 
de woorden steeds op een andere 
manier de goede tijding brengen van 
Heil voor verloren zondaren en vrede 

met God door Jezus Christus. Wat een 
Boodschap hebben wij!
De collecte voor de strijd tegen borst-
kanker bracht meer dan € 1.700,- op. 
Dat kwam ook een beetje omdat Kees 
dubbel liet collecteren bij sommige 
banken, en dat vonden die mensen he-
lemaal niet erg. Het is voor het goede 
doel, moet je maar denken!

Bij het zingen van de Lichtstad, waar-
in de verwachting van het hemelse 
Jeruzalem bezongen wordt, werd mijn 
aandacht getrokken naar een anders 
begaafde jongen met blonde haren. 
Helemaal ging hij er in op toen de 
mensen in de kerk mee konden zingen 
met het refrein. “Daar zal ik mijn Heer 
ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdes-
stem”. Kunnen wij dat ook van harte 
meezingen? Wat een verwachting!

Ja, we waren welkom in Tholen. De 
mensen waren erop voorbereid. Zal 
de Zoon des mensen ook welkom zijn 
als Hij komt op die grote dag? Zijn we 
dan bereid?

Gerrit de Wit
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MAANDAG 2 OKTOBER 2017
09.00 uur Inschepen/toewijzing hut op de ms. “Al-

legro”
10.00 uur Vertrek vanuit de Urker haven (via Lely-

stad-Haven, langs Pampus richting Amster-
dam)

10:30 uur  Koffi e of thee in de Lounge (Weekopening 
plus welkomstwoord + uitleg )

12.30 uur Diner in het Restaurant
14.00 uur  Aankomst Amsterdam (middag vrij te be-

steden in Amsterdam)
16.00 uur  Koffi e of thee (voor diegene die aan boord 

willen blijven of komen)
18:00 uur Broodmaaltijd in het Restaurant
19:30 uur Verlichte avond-rondvaart van één uur door 

de grachten met 2 boten, verzorgd door 
Rederij P. Kooij BV aan het Rokin (bij prijs 
inbegrepen).

DINSDAG 3 OKTOBER 2017
05.00 uur!  Vroeg vertrek naar Dordrecht (via Amster-

dam-Rijnkanaal en bij Vreeswijk de Lek op)
7.30/9.30 Ontbijtbuffet in het Restaurant
1 0:00 uur Dagopening in het Restaurant
10:15 uur  Koffi e of thee in de salon
10.30 uur  Ochtendprogramma (Bingo, verzorgd door 

dames Activiteiten Commissie)
12.30 uur Diner in het Restaurant
13:00 uur  Varen rond of onder het eten langs Kinder-

dijk (diverse Molens !).
14:00 uur  Aankomst in Dordrecht
14.30 uur  Keuzeprogramma, begeleid of verzorgd 

door een team van ‘Expert in Actie’ (be-
kend van onze jubileumreis Duitsland)

16.00 uur Koffi e of thee (voor diegene die aan boord 
willen blijven of komen)

18.00 uur Broodmaaltijd in het Restaurant
20.30 uur  Avondprogramma aan boord: ook verzorgd 

of begeleid door ‘Expert in Actie’

De kosten voor het middag- en avondprogramma worden 
geheel gedekt door onze Activiteiten Commissie!

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017
7.30/9.30 Ontbijtbuffet in het Restaurant 
08.30 uur Vertrek vanuit Dordrecht (via mooie route 

langs de Biesbosch richting Heusden)
10:00 uur Dagopening in het Restaurant
10.30 uur  Koffi e of thee in de salon.
12.30 uur Diner in het Restaurant .
14.00 uur  Aankomst in het stadje Heusden.
14.30 uur Wandeling/ bezichtiging vestingstad
16.00 uur Koffi e of thee
18.00 uur  Broodmaaltijd in het Restaurant.
19.00 uur Omkleden voor het Concert (hulle op).
19.20 uur Wandelen samen naar de kerk.
20.00 uur  Concert in de Grote of St. Catharijnekerk 

van Heusden (Woord & Daad)
 - organisatie: Selov
 - meditatie: ds. K. Hoefnagel
 - orgel: Pieter Heykoop

 PROGRAMMA 
BOOT-/KOORREIS 
MS. ‘ALLEGRO’

Nijmegen

Heusden
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DONDERDAG 5 OKTOBER 2017
06.00 uur Vertrek naar Nijmegen
7.30/9.30 Ontbijtbuffet in het Restaurant
09:00 uur Dagopening in het Restaurant
09.15 uur  Aankomst in Nijmegen
09:30 uur  Ochtendprogramma: Stadswandeling/diverse 

musea
10.30 uur  Koffi e of thee voor diegene die aan boord 

blijven
12.30 uur  Iedereen weer terug aan boord!!
12.45 uur Vertrek via het Pannerdensch Kanaal, daarna 

de IJssel op richting Deventer
13:00 uur!  Diner in het Restaurant (Let op één uur: om 

weer te wennen aan de Urker tijd!)
14.30 uur  Zang- en Spelletjesmiddag in de Lounge
16.00 uur Koffi e of thee in de salon
17.30 uur  Aankomst in de Hanzestad Deventer
18.00 uur  Broodmaaltijd in het Restaurant
19.00 uur  Uurtje vrij te besteden (Koopavond).
20.30 uur  Bonte avond (met o.a. Declamaties & Sket-

ches), met hapjes en drankjes (Deze avond 
worden enkele drankjes aangeboden door onze 
Activiteiten Commissie)

VRIJDAG 6 OKTOBER 2017
7.30/9.00 Ontbijtbuffet in het Restaurant
09:00 uur Dagopening in het Restaurant
09.15 uur  Ochtend vrij te besteden in Deventer (uiter-

lijk 12.30 uur weer aan boord ! )
10.30 uur  Koffi e of thee in de salon voor diegene die 

aan boord komen of blijven
12.45 uur  Afvaart en vertrek via Zwolle/Kampen rich-

ting Urk
13.00 uur! Diner in het Restaurant, dus ook weer op de 

Urker tijd
14.30 uur  Waarschijnlijk enkele workshop(s) in de 

Lounge of Restaurant 
16.00 uur Koffi e of thee in de salon
18.00 uur Laatste broodmaaltijd aan boord (plus week-

sluiting door de voorzitter)
19:00 uur  Spullen weer inpakken en koffers op de gang
20.00 uur  Aankomst en onthaal op Urk….

Alle tijden, activiteiten, vaarroutes en aanlegplaatsen zijn 
voorlopig, waardoor hier dus geen garanties kunnen worden 
gegeven. Dit alles ook natuurlijk onder het voorbehoud van 
Jacobus.
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Woensdag 16 augustus was het topdruk op Urk. ’s Avonds zong Cres-
cendo tijdens Zingen in de Zomer in de Bethelkerk. Wij zongen met een 
half koor misschien niet zo best, maar het mocht een rijke avond zijn. 
De meditatie werd verzorgd door ds. W.P. Emaus. Het Urkerland sprak na 
de dienst met de dominee.

In gesprek met dominee W.P. Emaus

‘Een unieke 
kans’
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Betrokken sinds: ,,Ik ben sinds eind 
april 2016 predikant op Urk. Vorig 
jaar bezocht ik voor het eerst een 
samenkomst van Zingen in de Zomer, 
vorige week mocht ik voor het eerst 
de meditatie verzorgen op woensdag-
avond. Het was eventjes wennen. Je 
staat voor 1.100 mensen en dan zijn 
er nog de mensen die meeluisteren of 
die in het Kerkje aan de Zee meekeken 
– oftewel zo’n 1.300 mensen in totaal. 
Ik vond het erg mooi. Zo’n negentig 
procent van de aanwezigen bestaat uit 
toeristen, afkomstig uit allerlei kerke-
lijke denominaties. Sommigen komen 
nog maar weinig of niet meer in de 
kerk. Het is een unieke kans om kort 
en krachtig de Evangelieboodschap 
neer te leggen.” 

Thema: ,,Het thema was ‘Door het 
geloof alleen’. De tekst kwam uit 
Handelingen 16, de verzen 30 en 31, 
waarin de cipier aan Paulus en Silas 
vraagt ‘Wat moet ik doen om gered te 
worden?’. Hij wilde iets doen, herken-
baar, maar hij hoefde niets te doen. 
Geloof in de Heere Jezus Christus en u 
zult behouden worden!”

Samen zingen: ,,Paulus en Silas 
zongen in de nacht, in de gevangenis. 
Geen klaag-, maar een loflied! Ze zon-
gen de deuren open en de kerker werd 
een kerk. De cipier bekeerde zich, er 
ontstond een gemeente. Door het 
zingen gebeurden bijzondere dingen. 
Die link heb ik ook met Zingen in de 
Zomer proberen te leggen. Al zingende 

kan God openingen geven die wij niet 
verwacht hadden. Nu nog steeds.” 

Verbondenheid: ,,De volle kerk en 
de massale samenzang waren indruk-
wekkend. Mensen hebben het buiten 
moeten horen, daar gaat een positief 
christelijk signaal vanuit. Als de orga-
nisatie me opnieuw zou vragen, zou ik 
het zo weer doen. Er liggen kansen om 
het Evangelie te verkondigen – om op 
korte en eenvoudige wijze een Bijbels 
gereformeerd geluid te laten horen – 
en zo’n kans moet je altijd met beide 
handen aangrijpen. De kerk is breder 
dan ons eigen vakje en het is goed 
om daar overheen te kijken. Kerkmu-
ren vallen weg – er is verbondenheid 
rondom het Evangelie van Christus.” 
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Concert in Spakenburg

Jan-Teun (10) let op details
Afgelopen voorjaar hadden we een 
dankbare concertavond in Spaken-
burg. Ellie Zeeman-Post zat naast 
een jeugdige zangersvriend.

Jan-Teun Ras is ongeveer 10 jaar. Hij 
zat naast mij tijdens het concert in 
Spakenburg. Voordat het koor de kerk 
in kwam praatten we wat over de oor-
log, Canada en zijn pianolessen. Op de 
kerkbank speelde hij een liedje voor. 
Toen kwam Crescendo de kerk binnen 
en alle aandacht was nu voor het koor.
Jan-Teun heeft vier heuse lievelings-
liederen. Ook wist hij mij diverse 
details te vertellen waar ik normaal 
gesproken geen erg in zou hebben. 
Jan-Teun zei: ,,Als Hendrik solo zingt 
gaan de wenkbrauwen van Piet Baars-
sen mee op en neer.’’

Voor mij was bijzonder hoe bij de 
‘Crescendo’-P salm 42 het publiek 
duidelijk reageerde. 

Jan-Teun vervolgde: ,,Het orgelspel bij 
‘Als de storm voorbijgaat’ is heel mooi, 
dan hoor je regen, onweer en bliksem! 
En weet je, op het laatste moment 
bij ‘Ze komen van oost en van west, 
komen ze ook van noord en van zuid.’’
Op de vraag of hij dirigent of organist 
wil worden is het antwoord: ,,Het 
liefst sta ik naast mijn vader.’’ Toen ik 
hem vroeg of hij misschien met ons 
mee terug wilde rijden, antwoorde hij: 
,,Nee, doe maar niet,  want in de bus 
krijg je drinken en paardenworst!”
Dat luisteraars en medewerkers mogen 
BLIJVEN in ‘s Heeren Huis tot in 
lengte van dagen.

Met vriendelijke groet,
Ellie Zeeman

Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 

Voorganger ds. Reinier Kramer met zijn oom Reijer ten Napel

M

Maranathakerk Spakenburg-Zuid
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Wel en wee
Verdriet

Op 16 juni overleed op nog vrij jonge 
leeftijd Trientje de Boer-Romkes. 
Trientje was de schoonzus van voorzit-
ter Hessel de Boer en van Riekelt de 
Boer (2e bas).
Op 22 juli is rustig ingeslapen de 
moeder van deze twee vrienden. Een 
dubbel verdriet. Wij als koor willen jul-
lie van harte condoleren met dit gemis 
en moge het Woord van de Heere onze 
God jullie en jullie familie tot troost 
zijn.

Eveneens is er weer verdriet gekomen 
in de familie van onze vriend Piet 
Snijder. Vader Appien Snijder overleed 
op 8 juli. Weer een groot gemis. Wij 
willen jullie van harte Gods troostende 
nabijheid  toebidden en veel sterkte 
om dit verdriet te verwerken.

Jubilea

Er waren in de afgelopen periode een 
viertal huwlijksjubilea te vieren.
Op 13 september waren Jelle en Gees 
Bakker 50 jaar getrouwd. In dezelfde 
periode mochten Lub en Ank de Vries 
gedenken dat ze 55 jaar waren ge-
trouwd.
Op 2 september mochten ondergete-
kende samen met zijn vrouw Ellis en 
kinderen gedenken 40 jaar door het 
huwelijk met elkaar te zijn verbonden.

Veertien dagen later, op 16 september, 
mochten onze dirigent Louwe samen 
met vrouw en kinderen gedenken ook 
40 jaar getrouwd te zijn.
Wij willen deze echtparen van harte 
feliciteren met deze mijlpaal. Gods 
onmisbare zegen toegewenst voor de 
toekomst.

Geboorte

Abraham en Gerdien Ras mochten een 
zoon en broertje verwelkomen in hun 
gezin. Wat een zegen. Wij hopen dat 

Derk tot eer van zijn Schepper mag 
opgroeien en dat hij al vroeg de Heere 
Jezus mag leren kennen als zijn Borg 
en Zaligmaker. Wij bidden jullie veel 
wijsheid toe bij de geloofsopvoeding 
van jullie kinderen.

Riekelt Kramer 2e bas

P.S. Mochten jullie wat te melden heb-
ben voor het wel en wee kan dat aan 
mij gemeld worden op mijn emailadres: 
riekeltk@gmail.com.

Geacht bestuur van ons Urker visserskoor Crescendo, 

Na een lange afweging en afnemende gezondheid, heb ik 
nu besloten om mijn lidmaatschap vanaf dit moment op te 
zeggen. Ik heb vele jaren met genoegen met het koor een 
bijdrage mogen leveren.
Al eerder had ik die plannen gemaakt, maar steeds uitstel-
len, maar na de zangoefening van zondag 10 septempter 
j.l. is nu defenitief het besluit gevallen. U merkte wel dat ik 
veel moest gaan zitten, omdat ik lichte hartklachten heb, 

en gauw vermoeid ben.
Ik hoop dat u hier begrip voor kunt opbrengen, en hoop 
dat het koor tot in lengte van jaren mag blijven doorgaan. 
Opdat door en in het zingen Gods Eer en Naam mag ver-
hoogd worden.
Met hartelijke groeten ook namens mijn vrouw, neem ik af-
scheid, en wens u voor de toekomst Gods onmisbare zegen.

G. Bakker -  eerste tenor
Grote Fok 3
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