
MATTHEÜS 4 : 19

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Opgericht 5 september 1953

Koninklijk goedgekeurd: 15 juni 1963
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Van de dirigent

Van de voorzitter

Beste zangersvrienden,
Inmiddels zijn we weer begonnen met 
onze repetities en hebben we alweer 
een concert achter de rug. Na een peri-
ode van rust en vakantie, waarbij de één 
ver weggaat en een ander dichtbij blijft 
en weer een ander thuis blijft, zijn we 
weer blij en enthousiast om als koor te 
oefenen en uit te voeren. 
Terwijl Crescendo meewerkte aan Zingen 
in de Zomer waren wij zelf in Oostenrijk. 
Toch gingen ook daar ongemerkt en on-
gedacht onze gedachten naar ons koor. 
Terwijl we tussen een bergkloof liepen 
en het water zo zagen stromen, moest ik 
denken aan ons zingen. Al die misschien 
wel duizenden waterdruppels die zich 
samenmengen tot kleine waterstroom-
pjes en uiteindelijk met grote kracht 
een stortvloed van water geeft. Zo ook 
ons zingen, zo heel zacht en dan weer 
wat sterker, opdat tenslotte met een 
krachtige jubel gezongen wordt van de 

lof des Heeren. 
Wat is het ook wonderlijk als er dan 
zomaar allerlei gedachten naar boven 
komen, dat je in de schepping weer 
opeens (want het is er elke dag) dan 
de grootheid van God mag zien en hoe 
wonderlijk ook alles gemaakt is. Maar 
bovenal Gods trouw mag ervaren en dat 
tegenover dikwijls onze ontrouw. Want 
bergen zullen wijken en heuvelen wan-
kelen maar Mijn goedertierenheid zal 
van u niet wijken en het verbond Mijns 
vredes zal niet wankelen, zegt de Heere 
uw ontfermer.
Vrienden, zoals ik al bij het begin van 
de eerste repetitie deze maand zei: Het 
is fijn om te horen dat jullie ook zelf 
geestelijke vreugde en dankbaarheid 
mogen beleven bij het zingen. Laat het 
des te meer ons aansporen om zoveel als 
in ons vermogen ligt er te zijn om juist 
die vreugde niet te missen. Laten we in 
dit alles zowel met de repetitie als ook 

met het uitvoeren 
tijdens concerten 
weten de woorden 
die we zojuist uit Jesaja 54 aanhaalden. 
Gods trouw zal niet wijken, naar Zijn 
eigen belofte, en Hij kan en wil zelfs het 
zingen gebruiken opdat velen getrokken 
worden en uiteindelijk tot in eeuwigheid 
Hem de lof zal gezongen worden.
Vrienden en vriendinnen, ja allen die op 
wat voor wijze met ons koor verbonden 
zijn, bij zorg en nood, ziekte of verdriet: 
zie op Zijn trouw. Mag dat u kracht en 
steun geven om verder te gaan. En laat 
het des te meer zijn met vreugde en 
dankbaarheid. Laat ons zo samen in bid-
dend opzien het nieuwe seizoen ingaan. 
Met de hartelijke groeten, ook namens 
mijn vrouw,

Hessel de Boer

Wat mochten we weer een mooie zomer 
meemaken, vindt u ook niet. Dan bedoel 
ik niet in de eerste plaats het weer, 
maar het zingen deze zomer. Eerst op de 
Willem-Alexander, een cruiseschip dat 
onze wateren bevaart met als passagiers 
onze wat ouderen van dagen. Mooi om 
te doen, emotioneel ook. Je ervaart dat 
onze liederen de harten van mensen 
raakt en dat is goed.
Dan Zingen in de Zomer, wat een hap-
pening ieder jaar weer. Je raakt er be-
schaamd van. Als je rond een uur of half 
zes de Bethelkerk nadert staat het plein 
voor de kerk al bomvol met mensen. De 
begeleiding was in handen van Jaap en 
Hendrik, top mannen! Ook waren we met 
een mooi koor, ik dacht van ongeveer 55 
mannen, fijn.
Maar nu gaan we alweer richting Kerst, 
al moet/mag ik zeggen dat we het sinds 

de zomervakantie al weer aardig druk 
gehad hebben. Ik noem Damwoude, de 
Ichthuskerk en dan hebben we Oud-
Beijerland en natuurlijk onze reis naar 
Kroatie nog in het verschiet.
Onze vriend Gerrit de Wit heeft weer een 
mooi lied geschreven die hij de naam 
‘Vaders Liefde’ heeft gegeven, ik hoop 
dat het lied in de smaak zal vallen en, 
nog belangrijker, dat het lied zijn weg 
mag vinden naar de harten van veel 
mensen. Ook zit ik nog bezig met een 
tweetal nieuwe kerstliederen, ik hoop 
dat ik ze bijtijds klaar heb om ze voor 
deze Kerst nog in te studeren. Met ons 
kwartet gaat het ook lekker, ze groeien 
in de samenklank en dat is mooi. Voor 
iedere partij van het kwartet moet er 
nog wel een stand-in komen, maar dat 
komt goed.

Iets anders, ik heb al een paar keer 
gelezen dat zingen goed is voor de 
gezondheid, als je goed in de maat 
stimuleert dat een regelmatige hartslag. 
Ook schijnt het goed voor de bloeddruk 
te zijn.
Allemaal extra redenen om veel te zin-
gen en je plek niet leeg te laten tijdens 
de repetities en natuurlijk bij 
de concerten.

Ik wil jullie samen met 
jullie gezinnen alle goeds 
toewensen, 
natuurlijk 
mede na-
mens mijn Aukje.

Louwe Kramer
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Concertagenda  D.V. 2019
Zat. 5 oktober: Oud-Beijerland, GG de Kandelaar, 

Bonisa Zending
8 t/m 11 oktober: Reis Kroatië
Zat. 2 november: Ouderkerk a/d IJssel, SEZ
Zat. 30 november: Veenendaal, GG Adventkerk, 

Bonisa Zending
Dinsdag 24 december: Urk, kerstconcert De Bron

Concertagenda D.V. 2020
Dinsdag 21 januari: Kampen (Myosotis)
Zat. 12 februari: Stolwijk, Hervormde Dorpskerk
Zat. 14 maart: Kampen, Bovenkerk, met Betuwse 

Bovenstemgroep
Zat. 25 april: Dordrecht, Grote Kerk, samen met 

Ethan
Zat. 9 mei: Apeldoorn , Loolaankerk
Zat. 16 mei: Urk, herdenking Vissersmonument
Donderdag 21 mei: Urk, Hemelvaartsdagconcert
Zat. 30 mei: Urk, Bethelkerk, Urkerdagconcert
Zat. 26 september: St. Annaland (verzorgingshuis 
 De Schutse)

Zat. 26 september: Tholen, Grote Kerk
Zat. 31 oktober: Alblasserdam (Grote Kerk)
Zat. 19 december: Alkmaar, Kapelkerk

Concertagenda D.V. 2021
Zat. 9 januari: Middelharnis/Sommelsdijk, 

nieuwjaarsconcert Hersteld 
Hervormde Gemeente

Zat. 2 februari: Ridderkerk, Sionskerk
Zat. ?? maart: Broek op Langedijk (Trefpunt 

Kerk) samen met Geestmerzangers
Zat. 23 mei: Urk, Urkerdagconcert
Zat. 18 december: Krimpen aan den IJssel (SEZ)

Concertagenda D.V. 2022
Zat. 17 december: Uithuizermeeden, kerstconcert 

met Brassband Immanuel
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In memoriam 

Grietje Kramer-Visser
* Geboren 23 maart 1932      † Overleden 10 juni 2019

Op Tweede Pinksterdag dit jaar overleed onze moeder 
Grietje Kramer-Visser op de gezegende leeftijd van 
88 jaar. Onze moeder werd geboren als tweede kind 
van Riekelt Visser en Dirkje Bakker. Al vroeg in haar 
leven kwam er verdriet toen plotseling haar oudste 
zus Marijtje op 14-jarige leeftijd overleed. Het leven 
in het gezin Visser veranderde hierdoor. Moeder 
Visser is daarna altijd een zeer bezorgde moeder 
geweest.

Onze moeder Grietje ontmoette in het jaar 1947 Mein-
dert Willem Kramer en ze kregen al gauw vaste verkering. 
Die verkeringstijd heeft zo’n 7 jaar geduurd. We kunnen 
wel stellen dat de muziek hen bij elkaar heeft gebracht. 
Beide waren ze lid van het Gemengde Koor Excelsior. Ze 
trouwden op 4 februari 1954. Hun huwelijk werd geze-
gend met zeven kinderen. De muziek heeft altijd in het 
verdere leven van de Kramers een belangrijke rol ge-
speeld tot op de huidige dag. 
Toen de kinderen de deur uit waren kon ze intens genie-
ten van de concerten en concertreizen van Crescendo. 
Ook ondernamen ze samen vele fietstochten en werden 

dikwijls uitgenodigd bij zangersvrienden in Zeeland 
of elders. Of samen met kinderen en kleinkinderen op 
vakantie te gaan. Veel vriendschappen zijn door de jaren 
heen gesmeed en moeder kon zich verheugen in deze 
vriendschappen.
Toen onze vader Meindert op 1 januari 2008 overleed 
na een ziekbed veranderde het leven van onze moeder 
drastisch. Moeder die altijd trots was op haar man, waar 
hij zelf niks van wilde weten, moest het zonder haar 
Meindert doen. Moeder die de laatste jaren van vaders 
leven door hem op handen werd gedragen was haar hulp 
en steun kwijt. Wat volgde was een grote heimwee. Zij 
moest hulp van de thuiszorg krijgen en thuis blijven 
wonen op de Schotbalk werd moeilijk. Ze verlangde er 
naar om te verhuizen naar Talma Haven. Daar woon-
den immers al enkele van haar vriendinnen. Het waren 
vriendinnen van de krans waar ze vanaf haar kindertijd 
al bevriend mee was. Ze onderhielden de vriendschap 
door de jaren heen en kwamen elke week een avond bij 
elkaar om te breien en de laatste nieuwtjes met elkaar te 
wisselen. 
In Talma Haven kon moeder genieten van veel dingen. 
De bezoeken van familie, vrienden en kennissen deden 
haar goed. Naar het wekelijkse zanguurtje op donderdag 
zag ze uit. Ze mocht graag zingen. En Louwe was de diri-
gent! Zo heeft ze nog een aangename tijd mogen hebben 
in de Talma.
Toen ze op Tweede Paasdag bij haar jongste dochter 
had gegeten is ze onwel geworden en sindsdien is ze 
lichamelijk achteruit gegaan. Gelukkig was daar wel het 
geestelijk contact en konden er nog goede gesprekken 
volgen. Uiteindelijk kon en mocht zij zich toevertrouwen 
aan haar Heere en Heiland. Op vrijdag 14 juni jl hebben 
we haar begraven na een rouwdienst vanuit de Bethel-
kerk. 

Riekelt Kramer
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Het is een fenomeen in Nederland: de 
zomerse zangbijeenkomsten op Urk. 
Zo’n twintigduizend mensen komen er 
op af. In acht weken tijd.

100% 
De Bethelkerk op Urk is de locatie waar 
op 10 juli het 44e seizoen van Zingen in 
de Zomer begon. Zes van de acht woens-
dagen zitten er nu op. De weken vliegen 
voorbij. Zingen in de Zomer is een mu-
ziek- en zangbelevenis, die elk jaar dui-
zenden mensen trekt uit alle hoeken van 
ons land. Om samen christelijke liederen 
te zingen. ,,Als je langs de kerk loopt en 
de deuren en de ramen zijn open, dan 
galmt het over heel Urk”, zegt voorzit-
ter Jan de Boer (45). Zo luidt én intens 
is het.
De Boer kijkt al met grote tevredenheid 
terug op alle bijeenkomsten die er zijn 
geweest. ,,Het is in één woord geweldig. 
Er is ook dit jaar weer heel veel belang-
stelling. Elke week spreek ik dankbare, 
blije mensen.” Zelf was hij er maar één 
week niet: vanwege een vakantie in de 
Ardennen.

Samen geloof delen
Zingen in de Zomer is zoveel meer dan 
alleen zingen. ,,Het is samen je geloof 
delen. En hoe kan dat beter dan door 
met elkaar te zingen? Mensen komen 
er speciaal voor naar Urk. Het is één 
grote familie, zeg ik wel eens. Er ont-
staan door de zangbijeenkomsten echte 
vriendschappen. Bezoekers treffen el-
kaar ieder jaar weer, en praten dan bij.”
44 jaar geleden begon het op Urk. De 
opa van Jan de Boer, Evert de Boer, nam 
het initiatief. ,,Urk had destijds ook al 
veel toeristen en die klopten op de deu-
ren van de kerken, want die gebouwen 
wilden ze graag bekijken. Mijn opa vond 

Op de avond dat Crescendo medewerking verleende aan Zingen in de Zomer was het Friesch Dagblad aanwezig en 
Lodewijk Born maakte een reportage.

‘Zingen in de Zomer’ op  Urk is één grote familie

dat kerken open moesten, maar dat je 
dan mensen ook iets moest bieden.”
Er ontstaan door de zangbijeenkomsten 
echte vriendschappen. Bezoekers tref-
fen elkaar ieder jaar weer, en praten dan 
bij
Want met ‘alleen even snel in het kerk-
gebouw kijken’, dan waren bezoekers 
zo weer weg. Dus begon een groepje 
Urkers, heel kleinschalig, met een zan-
guurtje in de Bethelkerk. ,,Van 12.00 tot 
13.00 uur.” Het bleek een schot in de 
roos. Vanaf het begin wisten mensen de 
weg te vinden naar het zanguurtje op de 
werkdagen en de zangbijeenkomsten op 
zaterdag. Aanvankelijk in het kleinere 
Kerkje aan de Zee met 250 zitplaatsen, 
maar toen dat verbouwd werd, week men 
uit naar de grotere Bethelkerk. Dat be-
viel zo goed dat de bijeenkomsten daar 
bleven. ,,In die kerk konden we ook vier 
keer zoveel mensen ontvangen.”
Er werd wel gewisseld van dag, want de 
wekelijkse zangdienst van Zingen in de 
Zomer ging naar de woensdag. Dat paste 
ook beter in het schema van veel men-
sen die er een ‘dagje Urk’ van maakten. 
Klaas de Boer – de vader van Jan – 

maakte Zingen in de Zomer tot wat het 
tegenwoordig is ,,Iets wat uniek is in 
Nederland”, zegt Jan de Boer. ,,Hij wás 
Zingen in de Zomer. Hij genoot lande-
lijke bekendheid, ook omdat hij bijna ie-
dere week wel ergens preekte in een heel 
eigen, aansprekende stijl. Met die stijl 
bouwde hij ook aan Zingen in de Zomer.”
In 2014 overleed zijn vader plotseling, 
aan een hartaanval, op 65-jarige leef-
tijd. ,,Toen dachten we: hoe moet het 
nu verder? We zijn met een groepje gaan 
zitten en toen hebben we gezegd: dit 
móét doorgaan, ook zonder Klaas.”
Jan de Boer nam als voorzitter het stokje 
van zijn vader over. ,,Ik ben opgegroeid 
met Zingen in de Zomer en zag natuur-
lijk altijd al hoe bijzonder het was, maar 
als je zelf in de organisatie zit ervaar je 
dat nog sterker.”
De hele zomer lang is elke werkdag tus-
sen twee en drie uur het Kerkje aan de 
Zee open. Bezoekers worden ontvangen 
en kunnen zelf de te zingen liederen 
opgeven. Er is zang en declamatie. Op 
de woensdagen pakt Zingen in de Zomer 
wat meer uit. Om twee uur is er al een 
optreden van een koor in de Bethelkerk. 
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‘Zingen in de Zomer’ op  Urk is één grote familie

Aansluitend is er dan een bekende or-
ganist die een kort concert geeft. Om 
half acht ‘s avonds gaat de Bethelkerk 
weer open, waarbij er dan de feestelijke 
samenzangdienst is met in de regel een 
van de Urker koren en een meditatie van 
een predikant.

Rembrandtjaar
Elk jaar wordt voor een overkoepeld 
thema gekozen. Het thema van dit jaar, 
‘Aan de hand van de meester’, sluit aan 
hij het Rembrandtjaar, in verband met 
zijn 350e sterfdag.
Rembrandt maakte meer dan drie-
honderd kunstwerken met een Bijbels 
thema. Daaruit koos men op Urk acht 
meesterwerken en bouwde daarmee een 
doorlopende verhaallijn. Steeds een van 
die meesterwerken staat op de woens-
dagavond centraal. Het bijzondere is dat 
koren de keuze van de liederen ook op 
het thema aanpassen. Samenzang, koor-
zang en meditatie: het is één geheel.”
Zo’n 175 vrijwilligers zijn voor en ach-
ter de schermen betrokken bij Zingen in 
de Zomer. ,,Programma’s samenstellen, 
bezoekers ontvangen en een plaats wij-

zen, informatie uitdelen, koffie schen-
ken, collectanten, organisten, noem 
maar op. Dan zijn er ook nog honderden 
koorleden, solisten en andere musici. 
Dit kun je alleen maar met elkaar rea-
liseren.” Het geheel heeft allemaal wel 
een kostenplaatje maar met collectes 
kan dat gelukkig nog bij elkaar worden 
gebracht. ,,Al wordt dat wel moeilijker”, 
vertelt De Boer.
De Bethelkerk kan zo’n 1100 bezoekers 
herbergen – en heel vaak zitten die er 
ook. Enkele keren zelfs meer. Dan wordt 
ook het Kerkje aan de Zee via een vide-
overbinding aangesloten. Zelfs tijdens 
de recordhitte op 24 juli kwamen er nog 
honderden mensen. ,,We dachten: nu 
zullen ze wel thuisblijven, maar toen 
waren er toch nog zo’n vier- tot vijfhon-
derd bezoekers. In de kerk was het ook 
koeler dan buiten.”

YouTube
De Boer vertelt dat er ook buiten Urk 
veel meegezongen en meegeluisterd 
wordt met Zingen in de Zomer. Tot ver 
over de landsgrenzen. ,,Dat merken we 
aan de reacties die we uit de hele we-

reld krijgen. Bijvoorbeeld uit Duitsland, 
Canada, de Verenigde Staten en Zwit-
serland.” Van elke zangavond worden 
ook video-opnames gemaakt die de we-
bmaster deelt via Facebook en YouTube. 
,,Daar kijken en luisteren per uitzending 
soms duizenden mensen naar.”
De voorzitter weet ook dat in veel ver-
zorgings- en bejaardentehuizen in ons 
land afgestemd wordt op de kerkomroep 
van de Urker Bethelkerk. ,,In heel wat 
huiskamers thuis wordt meegezongen 
met de liederen, ook omdat wij het pro-
gramma vooraf online zetten.”
Sommige kerkelijke gemeenten maken 
er in de zomer een uitje van om met el-
kaar naar Urk te gaan. ,,Dit jaar hebben 
we groepen te gast uit Giessen, Asperen, 
Lopikerkapel en Hollandseveld. Voor het 
eerst ook een gezelschap van tachtig 
man van Beter Uit-reizen.”
In heel wat huiskamers thuis wordt mee-
gezongen met de liederen, ook omdat 
wij het programma vooraf online zetten
De Boer vindt het als bestuursvoorzit-
ter mooi dat hij mensen iets mee kan 
geven via de zangbijeenkomsten, juist 
ook als het gaat om het christelijk ge-
loof. ,,Urk is immers méér dan het mooie 
vissersdorp, een visje eten, het is ook 
de gemeenschap van mensen die samen 
ergens voor staat en waar het geloof een 
duidelijke betekenis heeft. Via Zingen in 
de Zomer delen we dat geloof met velen 
en bemoedigen we elkaar als één grote 
familie.”
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In samenwerking met Expert in Actie

Koorreis Kroatië
(eiland Hvar)

Dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 oktober

DAG 1 (GROEP1)

• 04.30 uur: koffers in de bus
• 04.45 uur: opening in het Irene
• 05.00 uur: vertrek bus naar Schiphol
Op Schiphol staat een aantal mensen 
van Expert in Actie klaar om ons op te 
vangen en iedereen krijgt daar zijn of 
haar ticket. Verdere begeleiding met 
inchecken, gate vinden etc. zal door de 
instructeurs van Expert in Actie worden 
gedaan.

Vliegen met Easyjet om 08:05 uur. 
Aankomst 10:20 uur.

Vanaf het vliegveld wandelen we in 
10 minuten naar het strand waar boten 
klaar liggen.
• 11.00 uur: met de powerboat vanaf 
het vliegveld naar de Paklinski eilan-
den in 1.15 uur
Dat wordt een mooie vaart over het 
prachtige blauwe water. 
De Paklinski eilanden, net een film, 
een tussenstop met een lunch bij Zori.
• 13.00 uur: Lunch bij Zori

• 15.00 uur: Tijd voor een wandeling 
over het eiland, eventueel snorkelen 
en zwemmen.
• 16.00 uur: Met speedboten naar 
Hvar
• 17.00 uur: Inchecken bij het hotel
• 19.30 uur: Buffet in het hotel
Vrije avondbesteding

DAG 1 ( GROEP2)

• 08.30 uur: koffers in de bus
• 08.45 uur: opening in het Irene
• 09.00 uur: vertrek bus naar Rotter-
dam Airport
Op Rotterdam Airport staat Expert in 
Actie klaar voor begeleiding en tickets. 

Vliegen met Transavia vanaf 
Rotterdam, vertrek om 13.05 uur. 
Aankomst 15.20 uur.

• 16.45 uur: Lunch bij Zori
We kijken of er nog tijd is voor een 
wandeling over het eiland, snorkelen 
en zwemmen. 
• 18.30 uur: Met de speedboten naar 
Hvar
• 18.45 uur: Inchecken bij het hotel
• 19.30 uur: Buffet in het hotel
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DAG 2/ WOENSDAG
Ochtend- en middagprogramma
We splitsen de groep, beide groepen 
wisselen gedurende de dag. 
Groep 1 begint met de Kevertour en 
groep 2 met ontdek Hvar. 
Na de lunch wisselen we. 

• Kevertour over het eiland. 
De Kevers - beschikbaar in alle kleuren 
van de regenboog - zijn het perfecte 
vervoersmiddel om dit fraaie eiland 
te ontdekken. We maken een route 
over het eiland waarbij we prachtige 
uitzichten hebben, kleine dorpjes en 
lavendelvelden.
Voor de gasten die niet mee kunnen/
willen in de Kevers verzorgen wij ander 
vervoer waarin zij makkelijker mee 
kunnen. 

Gezamenlijke lunch in Stari Grad.

• Ontdek Stari Grad
De tweede groep gaat in de ochtend 
op pad door het stadje Stari Grad. 
Met vragen, opdrachten en een kaart 
gaan de gasten in teams op pad. Dit 
is een leuke manier om het stadje te 
ontdekken en van alles te leren over de 
geweldige geschiedenis.

• 18.00 uur: Diner restaurant Park
We gaan deze avond lekker eten in een 
gezellig restaurant in het centrum van 
Hvar aan de haven.

• 20.00 uur: Concert in Cathedral of 
St. Stephen in Hvar

De kerk zit aan het grote plein. 
De kathedraal van St. Stephen in Hvar 
is een rooms-katholieke kathedraal in 
de stad Hvar, op het eiland Hvar in de 
provincie Split-Dalmatië, Kroatië.

The renaissance bell-tower of the 
Cathedral and Hvar’s other bell towers 
(St. Mark, Franciscan and the ruined 
one of St. Venerande) are considered to 
be the nicest ones in Dalmatia. Hvar’s 
Cathedral preserves many valuable 
items and paintings of famous painters 
like Stefano Celesti, Palma Junior and 
the Spanish painter Juan Boschettus, 
but the most renowned painting is 
definitely Madonna, an example of the 
proto-Venetian art and one of the oldest 
in Dalmatia originating back in 1220. 
In the Episcopal Palace standing next to 
the Cathedral, a collection of objects of 
art, sacred vessels, archival documents, 
old books and liturgical vestments was 
founded in 1963.
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DAG 3/DONDERDAG

Wisselprogramma met keuzes uit:
- Zeekayakken en snorkelen
- Stadstour Hvar met gids
- E-Mountainbiken over het eiland
- Zeilen 
- Bezoek aan de verlaten stad Humac 

(lunch voor eigen rekening)

Vrije ochtend of middag
Een deel van de groep kan in de och-
tend activiteiten doen en een deel in 
de middag. Het andere deel van de dag 
hebben zij dan vrij te besteden. 
Gasten die zowel in de ochtend als in 
de middag een activiteit willen doen 
betalen € 25,00 extra.

• 18.30 uur: Diner bij Val Marina
Op deze locatie bieden wij een heerlijk 
3-gangen diner aan.

DAG 4/VRIJDAG
Boot naar het vaste land om 07.35 uur. 
We krijgen ontbijtpakket mee van het 
hotel.
Vrije ochtendbesteding in de bijzon-
dere stad Split 8.30- 12.30 uur.

Bezoek in ieder geval het Paleis van 
Diocletianus.
Al in de vierde eeuw werd dit Kroa-
tische paleis in opdracht van keizer 
Diocletianus gebouwd. Het begin van 
het ontstaan van de stad Split was 
hiermee een feit. Door de eeuwen heen 
is het paleis altijd belangrijk geweest. 
Vandaag de dag is het Paleis van Dio-
cletianus deels in gebruik door winkels 
en horeca. 

Zingen in Split
In de vestibule hebben jullie een 
geweldige akoestiek.

• 12.30 uur: Lunch op de boulevard.
• 13.30 uur: Bus naar het vliegveld.
• 15.30 uur: Met Easyjet terug naar 
Nederland
• 17.50 uur: Landen op Schiphol

• 20.30 uur: Bonte avond
Bonte avond in ons hotel.
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Pharos Hvar Hotel 3*
Deze accommodatie ligt op 2 minuten lopen van het 
strand en op 5 minuten lopen vanaf het centrum. 
Het moderne Pharos Hvar Hotel is in 2016 volledig 
gerenoveerd. Het biedt kleurrijke kamers, een 
buitenzwembad, een bar en razendsnelle gratis WiFi. 
In het stijlvolle eigen restaurant worden 
internationale en lokale specialiteiten geserveerd.

Alle accommodaties beschikken over 
airconditioning, een kluisje, een bureau en een 
flatscreen-tv met satellietzenders. De eigen 
badkamers zijn uitgerust met een inloopdouche, 
haardroger en gratis toiletartikelen.

Het buitenzwembad wordt omgeven door 
mediterrane planten en biedt een bar en een terras 
met ligstoelen. U kunt ontspannen in de bijzondere 
lobby met mediamuur en levendige bar.
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Aan boord van hospitaalschip

Uit Liefde zingen

Een van de hoogtepunten tij-
dens onze vakantiereis met het 
Hospitaalschip de ‘Prins Willem 
Alexander’ met onze lichamelijk 
beperkende gasten is; de koor en 
samenzangavond. 

We hebben dit aan boord van de 
P.W.A. meegemaakt met medewerking 
van het Christelijk Urker Visserskoor 
“Crescendo”. Opnieuw een onge-
looflijk mooie avond geweest. Onze 
gasten hebben soms zulke beperkin-
gen dat ze een dergelijke zangavond 
zelden  meer meemaken. 
Zoals het Woord als een rode draad 
door de week mag gaan, werd dit 
onderbouwd door de zangavond in 
het groot maken van de Heere. Wat 
betekent de levensweg, als we die 
iedere dag in de rolstoel moeten 
doorbrengen. Het is als we gezond 
zijn niet in te leven. 
Daarom is het zo ontzettend mooi 
werk, om een week bezig te zijn voor 

onze naaste die beperkingen hebben. 
Dit geldt in het bijzonder wanneer er 
een koor bereid is uit liefde voor onze 
gasten en ons als vrijwilligers te wil-
len zingen, we zijn daar ontzettend 
dankbaar voor.

Dit komt juist openbaar, als je hoort 
wat er gezongen word, bijvoorbeeld 
in de bede van psalm 43 vers 3: 
“Zend Heer Uw licht en waarheid 
neder.” Iedere dag hebben we dat 
nodig. Wat een wonder als het zo 
mag uitwerken, dat de Heere door het 
geloof ruimte maakt in het hart voor 
de Toekomst: “Dan ga ik op tot Gods 
altaren.” Dan mogen we van harte in 
de samenzang zingen “Eén naam is 
onze Hope, één grond heeft Christus 
kerk.’’ Dat door en in het zingen die 
kracht ervaren mag worden, wat de 
Heere wil schenken in de weg die 
gegaan moet worden, ziende op de 
Heere Jezus Christus alleen. 
Met die levensles dat wij allen 

bewaard moeten blijven. Door te luis-
teren naar het lied wat Crescendo ook 
heeft gezongen: “Blijf bij mij Heer, 
als zonlicht niet meer straalt.” Hierop 
aansluitend met samenzang: “Neem, 
Heer, mijn beide handen en leid uw 
kind.” Als het goed is komen we daar 
iedere dag weer voor te staan, die af-
hankelijkheid te kennen. Door het ge-
loof mag het ons uitdrijven met het 
slotlied: “Wat de toekomst brengen  
moge, mij geleid des Heeren hand.” 
Het is zo weer een ontzettend mooie, 
maar bwenke jullie Zijn onmisbare 
zegen. 

Arie Gijs Damsteegt, Streefkerk
algemeen leider van de P.W.A.

Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
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Wel en wee 

Voorwoordje

Door omstandigheden is er in de 
laatste edities van onze Zangkoe-
rier geen ‘wel en wee’ van ons koor 
vermeld. Sommige van de genoemde 
gebeurtenissen hebben al langer ge-
leden plaats gevonden, maar willen 
we toch noemen. Mijn excuus voor de 
late vermeldingen.

Verdriet

Ook in de afgelopen periode kregen 
leden van ons koor te maken met 
sterfgevallen.
Johan Nederburg moest afscheid ne-
men van een zwager.
Jacco Pereboom verloor zijn schoon-
vader.
Een oomzegger van Kobus Kramer 
kwam op 19-jarige leeftijd als gevolg 
van een verkeersongeval om het le-
ven.
Willemien van der Wiel-Schinkel, een 
oomzegger van Piet Baarssen, over-
leed op 40-jarige leeftijd.
De schoonmoeder van Gerrit Hakvoort 
overleed oktober vorig jaar.
Lub Bakker Willemzn. verloor zijn 
schoonmoeder Jannie Hoekstra en 
zijn zwager Geert Jenema die plotse-
ling op nog jonge leeftijd overleed.
Ondergetekende en onze dirigent 
Louwe moesten afscheid nemen van 
hun moeder die op Tweede Pinkster-
dag van dit jaar overleed op 88-jarige 
leeftijd.

Een hele lijst van een niet zo lange 
periode. Oudere mensen, maar ook 
nog jonge mensen die het tijdelijke 
met het eeuwige moesten verwisse-

len. Memento mori. Gedenk te ster-
ven.

Ziekte:

Binnen ons koor kregen verschillende 
leden te maken met ziekte. 
Dan denken we aan onze vriend Wou-
ter de Vries. In september vorig jaar 
kreeg hij te horen dat hij een ern-
stige ziekte had. Hij is een traject in 
gegaan van kuren met op het laatst 
beenmergtransplantatie met als do-
nor zijn broer Auke, ook lid van ons 
koor. Wij hebben het allemaal kun-
nen volgen op een blog. Wij mogen 
en kunnen nu zeggen dat de gebeden 
verhoord zijn. Inderdaad: God is een 
hoorder der gebeden. Dank aan Hem.
Albert Bakker, 1e bas, moest een ope-
ratie ondergaan.
Arjen van der Bijl kreeg een hartope-
ratie, evenals Reier ten Napel. Bij 
deze vrienden zijn de operaties goed 
verlopen.
We denken aan Marja, de vrouw van 
onze vriend Pieter Bakker. Zij heeft 
al verschillende kuren achter de rug 
om de gevreesde ziekte te bestrijden. 
Marja is een moedige vrouw en we 
hopen en bidden dat de kuren mogen 
leiden tot een volledig herstel.

Jubilea:

Op 17 mei 2018 mochten Bertus en 
Willie Hartman 60 jaar getrouwd 
zijn. Weliswaar al weer een tijdje te-
rug maar zeker nog een vermelding 
waard.
Kees en Riek Romkes waren 50 jaar 
getrouwd.
Veertig jaar getrouwd waren Willem 
Schraal, Piet Baarssen en Klaas Kra-

mer met hun geliefden. Van harte ge-
feliciteerd.

Wij bidden deze echtparen Gods ze-
gen toe bij het klimmen der jaren.

Geboorte:

Een aantal echtparen werden verblijd 
met de kinderzegen.
Klaas en Jannie Loosman werden ver-
blijd met de geboorte van een zoon.
Meindert Bakker, 1e tenor, en vrouw 
werden samen verblijd met de ge-
boorte van een dochter.
Johannes Post werd samen met zijn 
vrouw eveneens verblijd net de ge-
boorte van een dochter Jente.
Hendrik Jan en Tineke Brands kregen 
uit Gods hand een dochter toever-
trouwd. 

Alle ouderparen: van harte gefeli-
citeerd met dit Godsgeschenk. Dat 
deze kinderen mogen opgroeien tot 
eer van hun Schepper en tot vreugde 
van hun ouders.

Trouwen:

Wiechert en Jenny Hoefnagel trouw-
den in juli dit jaar. Van harte gefeli-
citeerd en Gods zegen toegewenst in 
jullie huwelijk.
Dat geldt tevens voor Jan Bakker (de 
slager) en zijn Marjan. Zij trouwden 
op 13 september. 
Wij bidden jullie samen Gods zegen 
toe.

Riekelt Kramer
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Ze liep met een blij gezicht op mij 
af. ,,Ik heb met gesloten ogen zit-
ten luisteren om die mooie klanken 
van jullie liederen des te beter te 
kunnen beleven. Heel erg bedankt.’’

Het concert was net afgelopen, en 
we stonden in de hal nog wat na te 
praten. Deze mevrouw was niet de 
enige die met een blij gezicht uit de 
kerkzaal kwam lopen. Iedereen was 
geraakt door de mooie psalmen en 
liederen die we lieten horen. 
Ze zeggen wel eens ‘de eerste zegen 
is voor jezelf’, en dat was deze keer 
ook weer zo. Al zijn het alleen al die 
mooie woorden van Psalm 119 waar 
we mee begonnen:

Ureterp en Siegerswoude, 11 mei 2019

Vrede zij ulieden

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen 
Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leids-
man strekken

Dat zingen we voor onszelf en voor 
de luisteraars, maar ik denk dat Ja-
netta Fokkema, waar we deze avond 
voor zongen, op haar vaak eenzame 
post in Bolivia dat helemaal nodig 
heeft. Misschien heeft ze wel mee 
geluisterd via de kerktelefoon, en dan 
kan ik me goed voorstellen dat ze 
heel graag in ons midden zou willen 
zijn, vooral als je zover van huis en 
familie bent.
Ik sprak eens een man uit België over 
ons visserskoor. Hij vroeg wat we 

dan zoal zongen. ‘Nou’, zei ik, ‘om te 
beginnen de Psalmen’. ‘Psalmen?’ zei 
hij hoogst verbaasd. ‘Kun je die ook 
zingen dan?’ Had hij nog nooit van 
gehoord. Dus mensen, laten we voor-
al doorgaan om de Psalmen te zin-
gen, want er zijn nog steeds massa’s 
mensen die daar niet van weten.

Vooraf kregen we in het knusse 
Siegerswoude een lekker hete kom 
soep met bolletjes om te stippen. Zo 
gingen we goed verzorgd naar de kerk 
in Ureterp toe. Daar stond een tafel 
met allerlei spulletjes te koop voor de 
ondersteuning van Janetta’s werk, en 
onze Urker dames maakten daar goed 
gebruik van.

Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
Concert 
   Verslag 
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De kerkzaal van Ureterp is eenvoudig, 
maar het geluid klinkt er heel goed. 
De akoestiek was uitmuntend, Gerwin 
van der Plaats voelde ons haarfijn 
aan en liet het orgel jubelen, en we 
hadden een dankbaar en intens luis-
terend publiek voor ons zitten. Vaak 
zag je mensen mee zingen als we 
bekende liederen zongen, en dat vind 
ik altijd mooi om te zien.

Meindert zong een prachtige solo met 
een mooie tekst. Weet iemand die 
nog? Zet het dan even op de ‘wot-
sep’, dan kan iedereen het nog even 
nalezen. Ds. Van der Zwaag had een 
indringende meditatie over ‘vrede zij 
ulieden’.
Bij het zingen van het eerste cou-
plet van ‘De negenennegentig’ was 
Louwe zelf ook even de herder, want 
we waren hem allemaal kwijt. Maar 
hij zocht ons weer op, zodat we hem 
weer konden volgen bij het tweede 
couplet. Ons kwartet klonk ook heel 
goed en zuiver. Het was duidelijk te 
merken dat ze steeds beter op elkaar 
zijn ingespeeld met het volume en 
het stemgeluid. We waren blij dat 
Hendrik ook zijn plaats weer had 
ingenomen in het koor, al was het 
lange staan wel wat teveel van het 
goede voor hem.
Kees verzorgde de collecte, terwijl 
wij als koor bleven staan. Daardoor 

kwam niet iedereen aan de beurt 
om een gave te doen, maar Kees zei 
‘dan hadden jullie maar moeten gaan 
zitten’. Tja, daar was niets tegenin te 
brengen. De solo van Bert bij ‘Blijf bij 
mij Heer’ klonk ook bijzonder mooi. 
Het is al zo’n mooi lied, en als het 
dan ook met gevoel gezongen wordt 
dan raakt het je altijd weer.

In de bus terug ging Kees traditie-
getrouw met de pet rond voor de 
kinderwagen van de chauffeur. Toen 
die voor het toetertje daarvoor een 
bedankje stamelde, was er plotseling 
een harde klap tegen de voorruit. 
Verschrikt keken we op. Wat was dat? 

Verschillende meningen werden geop-
perd, en dat gesprek verliep ongeveer 
zo:

“Was dat un mogge?
“Ik docht een koe; zoon klap”
“Nee, zal wel een voegel ewest eewen”
“Woaromme got ie dan ok in ut donker 
vliegen. Lot ie op zun nest goon”

En zo konden we terugkijken op een 
hele mooie avond, en we hopen dat 
Janetta in Bolivia er ook veel aan 
gehad heeft.

Gerrit de Wit
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Pieter van Maaren nam afgelopen 
maand afscheid als burgemeester 
van Urk. Hij zet zijn loopbaan voort 
in Zaltbommel. Onderstaand de 
toespraak van Van Maaren tijdens 
de herdenking bij het Vissersmonu-
ment in mei dit jaar.

Regelmatig bezoek ik mensen. Ze 
vieren een huwelijksjubileum of zijn 
jarig.
Vaak hangen er foto’s. Foto’s met 
daarop de kinderen, kleinkinderen en 
soms ook achterkleinkinderen. 
Trotse grootouders die dan veel ver-
halen hebben. 
Dan wordt het stil. Doodstil. Op het 
dressoir staat die ene foto.
Die ene foto van een man, soms nog 
een jonge man.
Een geliefde, een echtgenoot, een 
vader of een broer.
Dan komt het echte verhaal, de tra-
nen, de emotie.
Dan komt het verdriet.
Dan komt het verhaal achter de foto.

Herdenking Vissersmonument

Namen en foto’s

Nog niet zo lang geleden was ik ook 
op bezoek bij een moeder. Ze had een 
zoon verloren. Op zee. Een zeemans-
graf.
De foto moest zó genomen worden, 
dat de foto van haar zoon ook in de 
krant komt. 
‘Hij hoort er ook bij’, zei ze tegen 
mij. Het is al lang geleden, maar elke 
dag denk ik aan hem. Hij was nog 
maar een jongen. Hij had een hele 
toekomst voor zich. Het voelde zo 
oneerlijk.

Het verdriet blijft. Het maakt niet uit 
hoe lang het geleden is. 10, 20 30, 
40 of 50 jaar geleden. Die lege plek.
Vandaag zijn er velen die een lege 
plek hebben. 
Langer of korter geleden.
Steeds word je er mee geconfron-
teerd: 
Op verjaardagen of je trouwdag of op 
vaderdag of op oudejaarsdag.
Juist op een dag als vandaag komen 
er veel vragen naar boven.

Woorden schieten tekort.
Ook nu nog is het geraas van de zee 
en het gebulder van de golven.
Nog wel. Dat is het leven heden ten 
dage. 
Soms lijkt het of de hoogte van een 
zee is als een berg. 
Een berg waar je tegenop ziet. Je 
bent meer in het dal dan op de top.
Vandaag staan we stil om hen te 
gedenken. 
Soms is het lichaam hier terugge-
bracht.
Soms is er sprake van een zeemans-
graf.

Vandaag, zoals elk jaar, zijn we bij-
een bij het vissersmonument waar al 
de namen van dierbaren staan opge-
tekend.
Eén troost: de namen staan niet 
alleen opgetekend hier bij dit monu-
ment. 
Ze staan ook opgetekend in de holte 
van Zijn hand.
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Hun namen staan 

in de holte van Uw hand. 

Als een teken dat hun leven 

in U, Heer, is ingeplant. 

Steeds als Gij uw handen opent 

zien Uw ogen hen weer aan. 

En gedenkt Gij uw belofte: 

Een volkomen nieuw bestaan. 

Laat ze in de stilte groeien 

totdat op de jongste dag. 

Hun namen open bloeien 

op Uw goddelijk gezag. 

Dan gebeurt wat wij nu dromen, 

dat zij in Uw louter licht: 

Tot U nader mogen komen 

Aangezicht tot aangezicht
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Zuid-Afrika
De familie Gerdessen uit Gorin-
chem zocht vorige maand op onze 
website naar een cd voor familie, 
en toen ze naar de concertagenda 
keken, kwamen ze op een idee. 

,,In de eerste week september 
krijgen mijn man en ik bezoek uit 
Zuid-Afrika, mijn nicht en haar man 
zijn groot fan van het koor, in het 
verleden heb ik al eens c.d.’s voor 
hen besteld en dan gaan zij/wij nu 
een live concert beleven, geweldig! 
Het zal een enorme verrassing voor 
hen zijn, dit verwachten zij absoluut 
niet!
Het is mij inmiddels gelukt om voor 

7 september hotelkamers te reserve-
ren, bij Van der Valk in Hardegarijp. 
Daarom zou ik het prettig vinden om 
van u te vernemen of we inderdaad 
kunnen rekenen op vier toegangskaar-
ten voor het concert van 7 september 
en op welke wijze wij aan de kaarten 
kunnen komen... Liggen ze voor ons 
klaar, worden ze ons toegestuurd?’’

Het concert was gratis toegankelijk, 
en via onze secretaris werden plaat-
sen gereserveerd. Dat bleek overigens 
overbodig. Niet omdat de kerk niet 
vol kwam. Maar voordat Crescendo 
een uur voor het concert aanving ar-
riveerde in Damwoude zat het viertal 

al vooraan in de kerk. Na afloop 
werd onderstaand mailtje gestuurd: 

,,Hierbij laat ik u allen weten dat 
we enorm hebben genoten van het 
concert in Damwoude.
Mede namens de familie uit Johan-
nesburg willen wij u hartelijk dank 
zeggen voor de vriendelijke ont-
vangst en het prachtige concert! De 
nieuwe cd gaat mee naar Z.A.!’’

Met vriendelijke groet,

Koos en Manja Gerdessen
Marjanne en Villiers Greeff (Z.A.)
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Voor € 25,- 
ondersteunt u een evangelist 
om de Bijbel uit te leggen

Voor € 50,- 
bouwt u mee aan een kerk 
voor de Lisu bevolking in de 
bergdorpen

Voor € 10,- 
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kinderbijbels

Voor € 17,50 
geeft u 5 Bijbels in talen 
van etnische minderheden
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