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Programma rn~O~m@maJ g
Welkom/Opening de heer A.G.R. Groenman, voorzitter "Debarim"

Samenzang Hoe zal ik U ontvangen

Debarim, Excelsior
en Crescendo Heer, geef vrede arr. A. de Joode

Crescendo Nu daagt het in het Oosten M.Vulpiusiarr. MW. Kram....Crescendo,
Solo: Piet Baarsen Lang geleden, in Efrata's velden L. v.d. Leedeo/arr.M.W. Kramer

Martin Zonnenberg/
Nu zijt wellekome arr. M.W. Kramer

Kees Alers Orgel/fluit-solo "Pie Jesu" A.L.Webber e e
Debarim en Excelsior : Herders in 't veld van Efrata arr. J. Mulder

Great, great joyl E. Kae & B. Carr

Samenzang Komt, verwondert u hier, mensen

Crescendo Vol van pracht arr. MW. Kramer
Kerstlied arr. M.W. Kramer

Debarim, Excelsior
In de mensen een welbehagen arr. MW. Kramer

en Crescendo De geboorte van Christus arr. A. de Joode
Stille nacht I In donk're nacht

Samenzang Daar is die zegenrijke nacht

PAUZE

Samenzang Hoor, de eng'len zingen d'eer

Debarim en Excelsior : 't Was nacht... arr. A. de Joodeo holy night! J.E.west

Martin Zonnenbergl e eKees Alers Romantische Stücke A. Dvorák

Debarim en Excelsior : Twee Kerstliederen arr. A. de Joode
He is bom D. Burgess

Martin Zonnenberg Orgelimprovisatie

Samenzang Komt allen tezamen

Debarim en Excelsior : DeChristus is geboren Arie Pronk
Liefde is de bron P.McHugh

Sluiting de heer G.v.d. Maarel,penningm. "Debarim"

Samenzang Ere zij God arr. Aria Pronk
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Enkele wetenswaardigheden met betrekking tot de
koren, die u vanavond beluistert:

Christelijk Gemengde Zangvereniging "Excelsior" te Kockengen

De doelstelling van dit koor is het verkondigen van Gods Woord door
middel van de zang en het bevorderen van de zangkunst. Het koor werd
opgericht in januari 1977 en bestaat momenteel uit 75 leden, waaronder
een groeiend aantal jonge koorleden. Jaarlijks wordt er een
zomerzangavond en een kerstzangavond georganiseerd in Kockengen.
Sinds april 1997 staat het koor onder muzikale leiding van dirigent en
musicus Ad de Joode te Dordrecht. Inmiddels is er met de andere koren
van Ad de Joode een prettige samenwerking tot stand gekomen. Zo wordt
er dit jaar voor de tweede maal meegewerkt aan het Kerstconcert in de St.
Laurenskerk te Rotterdam.
Het repertoire omvat hoofdzakelijk Nederlandstalige geestelijke liederen.
Het koor is te beluisteren op de CD "Leer mij Uw stem te verstaan",
opgenomen in de Bovenkerk te Kampen in november 1994.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het secretariaat: Purperreiger 70,
3628 CN Kockengen, tel. 0346-242134.

Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"

In de wereld van de koormuziek neemt Crescendo, als grootste
mannenkoor van Urk, een bijzondere plaats in. Het koor werd opgericht op
5 september 1953 door Louwe Kramer, de vader van de huidige dirigent
Meindert Kramer, die thans reeds meer dan 40 jaar dirigent is van het koor.
Crescendo is een koor met een officiële koninklijke erkenning. Men zong op
het Loo, bij de koninklijke kerstfeestvieringen in Uddel, bij het defilé in de
paleistuinen van Soestdijk en tijdens de 75e verjaardag van vorstin Juliana.
Dit laatste optreden tezamen met de bekende zangeres Vera Lynn. In 1978
kreeg men een gouden langspeelplaat uitgereikt uit handen van Mr. Pieter
van Vollenhoven.
Het repertoire is in de loop der jaren in feite ongewijzigd gebleven. Men
zingt bewerkingen van psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen.
Binnen de landsgrenzen zingt men uitsluitend Nederlandstalig repertoire.
Crescendo heeft een bijzonder karakteristieke uitstraling. De eenvoud is
tevens één van de sterke kanten van Crescendo. Men zingt technisch
goed, maar niet perfect. Toch weet men telkens volle zalen te trekken. In
Zwitserland zegt men het kernachtig: "ze geloven in wat ze zingen" en dat
is hun geheim.

Nadere informatie te verkrijgen bij het secretariaat: postbus 78, 8320 AB
Urk, tel. 0527-682459, fax 0527-683247.
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Christelijk Gemengd Koor "Debarim" te Rotterdam

Het koor "Debarim" is in 1995 opgericht met het doel "het beoefenen,
bevorderen en uitdragen van het geestelijk lied door middel van koorzang
op een zo breed mogelijk terrein". Dit doel tracht men tezamen met Ad de
Joode, dirigent vanaf de oprichting, te verwezenlijken door het verlenen
van medewerking aan kerkdiensten en bijeenkomsten met een
evangeliserend karakter. In de korte tijd van haar bestaan heeft "Debarim"
al vele malen mogen optreden en heeft zij op uitnodiging van "Christenen
voor Israël" een concert mogen geven in de Grote Kerk te Dordrecht.
Bovendien heeft "Debarim" de feestelijke viering van het 50-jarig bestaan
van Israël in de Nieuwe Kerk te Middelburg mogen opluisteren. Vele
koorleden voelen een grote verbondenheid met het volk Israël, hetgeen
o.a. tot uitdrukking wordt gebracht in de naam van het koor. "Debarim" is
het meervoud van het Hebreeuwse woord "Dabar' (woord en daad).
Wekelijks wordt door ongeveer 100 zangers en zangeressen in de
Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen enthousiast gerepeteerd.
Hoogtepunt van het jaar is wel het Kerstconcert in de Laurenskerk dat
vanavond voor de 3e achtereenvolgende maal onder de titel "m [l~ 8(!)l]aJ"
wordt gegeven.

Mocht u vragen hebben of wilt u "Debarim" uitnodigen voor een
medewerking, dan kunt u dit doen via het secretariaat: Heemraadsweg 28,
2935 AW Ouderkerk aan den tJssel,
telefoon- en faxnummer 0180-683318.
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Welkom!
Opening

Samenzang

Debarim,
Excelsior en
Crescendo

de heer A. G. R Groenman, voorzitter "DEBARJM"

HOE ZAL IK U ONTVANGEN

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wiJtGij zijn ontmoet,
0, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

Wat deed uit 's hemels zalen,
o Heer der heerlijkheên,
op aard' U nederdalen?
Uw grote liefd' alleen,
uw eindeloos erbarmen
met onze grote nood,
dat als met reddend' armen
ons zegenend omsloot!

HEER, GEEF VREDE arr. A. de Joode

Wij mensen leven in een tijd van nood,
Do-na no----bis pa----cem,

van oorlogsdreiging, rampen en voor velen hongerdood;
Do-------------na no--------bis

wij leven voor onszelf 0 Heer, 't gevaar is groot,
Do---na no----bis pa----cem.

dat wij vergeten dat Gij de wereld schiep
en al het leven hier tot leven riep.
Refrein:
Heer, geef vrede, al zijn wij het niet waard,
maak het leven leefbaar hier op aard.

Zolang wij leven voor onszelf op aard,
niet omzien naar de ander en geen leven wordt gespaard,
zijn wij het leven ons gegeven niet meer waard.
Laat dan de wereld er van doordrongen zijn,
dat leven zonder U berust op schijn.
Refrein.

Want Gij alleen geeft aan het leven zin.
Vernieuw ons Heer en maak met ons een nieuw begin.
Zendt ons als peilers van Uwwerk de wereld in.
Laat ons dan sterk staan, te midden van geweld,
want Gij hebt allen hier een taak gesteld.
Refrein.
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Crescendo

Crescendo,
Solo:
Piet Baarsen

NU DAAGT HET IN HET OOSTEN

Nu daagt het in het Oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal!

De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken,
met ongekende pracht!

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood!

Reeds daagt het in het Oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten
die eeuwig heersen zal

LANG GELEDEN, IN EFRA TA'S VELDEN

Lang geleden, in Efrata's velden,
lagen herders en hielden trouw de wacht,
tot een schijnsel kwam uit de hemel,
in die koude donk're nacht.
En de eng'lenkoren zongen
't lied van liefde en van vreugd:
"Vreed' op aarde, God zij d'ere,
vreed' op aarde, weest verneuqd!"

En het licht, dat daar toen heeft geschenen,
was het licht, dat uitstraalt van Gods troon.
't Was het licht van liefd' en leven,
van de Vader en de Zoon.
En de eng'lenkoren zongen
't lied van liefde en van vreugd:
"Vreed' op aarde, God zij d'ere,
vreed' op aarde, weest verheugd!"

Laat het licht van geloof, hoop en liefde
op mij schijnen, vervul mijn hart daarmee;
dat 'k U eeuwig lovend mag danken
Heere Jezus, is mijn beê.
Dank, Heer Jezus, voor Uw liefde,
voor wat U eens deed voor mij.
Door hel wonder van Uw liefde
mag ik leven, ben ik vrij.
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M.Vulpius

arr. M.W. Kramer

L. V.d. Leeden

arr. M.W. Kramer

Crescendo NUZYT WELLEKOME arr. M.W. Kramer

Nu zyt wellekome, Jesu, lieven Heer!
Ghy komt van alsoo hooghe, van alsoo veer.
Nu zyt wellekome, van den hooghen hemel neer.
Hier al op dit aerdtrijk zyt Ghy ghesien noyt meert
Kyrieleys.

d' Herders op den velde hoorden een nieuw lied!.
Dat Jesus was ghebooren, sy wisten 't niet.
Gaet aen geender straeten en ghy sultet vinden klaer.
Bethlem is de stede, daer is 't gheschiedt, voorwaar!
Kyrieleys.

Wijzen uyt den oosten, uyt soo verren landt,
sij sochten onzen Heere, met offerandt.
s 'Offerden ootmoedelijck myrrh', wieroock ende goudt.
't eeren van dat Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieteys.

Martin Zonnenbergl
Kees Alers ORGEUFLUIT -SOLO "PIE JESU"

Debarim en
Excelsior

A.L.Webber

HERDERS IN 'T VELO VAN EFRATA arr. J. Mulder

Herders in 't veld van Efrata
hoorden naar het Gloria.
Blij klinkt door de nacht:
"Uw Koningwacht in een stal".

Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die blijde stem.
Kom, 0 mensen kom en kijk niet om,
kijk niet om.
Refrein:
Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie Hem vindt.
Voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen.

Ga mee op weg naar Bethlehem
luister naar die Eng'lenstem:
Kom, 0 mensen kom en kijk niet om,
kijk niet om.
Refrein.
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Debarim en
Excelsior GREAT, GREAT JOYI E. Kee& B. Carr

While by the sheep, we watched at night,
glad tidings brought an angel bright.
"There shall be bom" so he did say,
"In Bethlehem a child today."
He brought tidings of great, great joy,
joy to all the earth;
Great, great joy of the blessed Savior's birth.
Where fear of heart has been,
let peace on earth begin
with tidings of great,
great joy to all men.

There shall the Child lie in astall,
this Child who shall redeem us all.
This gift of God we'lI cherish weil,
for God has come with men to dweil.
With tidings of great, great joy,
joy to all the earth;
Great, great joy of the blessed Savior's birth.
Where fear of heart has been,
let peace on earth begin
with tidings of great,
great joy to all men.
Tidings of great, great [oy, tidings of great, great joy,
Tidings of wonderful joy, tidings of great, great joy,
to all men. Great, great joy!

Inhoud: Grote, grote vreugde
Terwijl wij bij de schapen 's nachts de wacht hielden, bracht een stralende engel ons een blijde
boodschap. "Er za/ vandaag", zo zei hij, "In Beth/ehem een kind geboren worden."Hij bracht een
boodschap van grote, grote vreugde, vreugde voor de hele earde; grote, grote vreugde van de ge- boorte
van de Verlosser. Waar vrees in het hart is geweest, laat vrede op aarde beginnenmet een boodschap
van grote, grote vreugde voor a/le mensen. Daar zal het kind in een sta/liggen, dit kind dat ons allen zeI
verlossen.Dit geschenk van God zullen wij zeer liefhebben, want God is bij de mensen komen wonen.

Samenzang KOMT, VERWONDERT U HIER, MENSEN

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
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Crescendo

Crescendo

o Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij, dat ik door Uwense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

VOL VAN PRACHT alT.M.W. Kramer

Vol van pracht, vol van pracht,
schijnt een ster in d' oosternacht.
Wijzen leidt zij, met haar gloren,
daar, waar Jezus is geboren.
Hier is 't heil door hen verwacht.

Zingt verblijd, zingt verblijd
lied'ren aan de Heer gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken
wat Hij ons heeft willen schenken,
wat Hij schenkt in eeuwigheid!

Bethlehem, Bethlehem,
hoort gij daar die eng'lenstem:
"Vreed' op aarde, lof den Here,
's mensen heil is Godes ere,
alle heem'len loven Hem."

KERSTLIED arr.M.W. Kramer

AI was des hemels gloed geblust
en zweeg der eng'len stem,
het liet de herders niet met rust,
in 't veld van Bethlehem.
Zij zochten in de donk're nacht
het Kind all' eeuwen door verwacht.
Gods eigen Zoon, Halleluja,
geschonken uit genà.

0, wonder! In de kribbe lag,
zeer arm'lijk, op het stro
het Kind, waar David reeds op zag
en meer dan Salomo.
Toen hebben zij met blijde mond
de komst van 't Kind alom verkond.
Gods eigen Zoon, Halleluja,
geschonken uit genä.
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Crescendo

Debarim,
Excelsior en
Crescendo

En waar die blijde boodschap kwam
daar trof zij elks gemoed.
De vrome, die hun woord vemam,
deed 't aan de ziele goed.
Want wie God zelf dal leert verstaan,
die neemt Hem heilbegerig aan.
Gods eigen Zoon, Halleluja,
geschonken uit gens.

IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN arr. M.W. Kramer Debarim,
Excelsior en
Crescendo

Ere zij God in de hoge!
Ere zij God, ere zij God.
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen
een welbehagen
Ere zij God, ere zij God,
ere zij God in de hoge.

Verheugt u, lieve Christ'nen,
weest blij thans altegaar:
u is geboren Christus,
0, nieuwe, blijde maar.
Wij zingen nu met d' eng'len
voor 's Heeren hoge troon,
doormengelend' hun lied'ren
met onze jubeltoon.

Hoort toe, wat d' eng'len zingen:
"Het Kindeke, uw Heer,
daalt, naar des Vaders wille,
tot Heiland voor u neêr.
Het is voor u gegeven
opdat g' in Gods genä,
in 's Vaders gunst en zegen
zoudt delen vroeg en spa."

DE GEBOORTE VAN CHRISTUS arr. A. de Joode

Jezus is geboren, daarvan spreekt ons lied.
Dit is de blijde boodschap: God vergeet u niet.
Als een baby kwam Hij, arm en in een sial.
Niemand had er plaats voor de Redder van 't heelal.
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Als een proclamatie zjngen wij steeds weer:
Heden is geboren Christus onze Heer.
Waarvan spraken eng'len in Judea's veld?
Glorie en aanbidding: de weg naar God hersteldl

Armen, maar ook rijken, knielden voor Hem neer.
Brachten Hem geschenken, gaven Jezus d'eer.
Zo lief had God ons mensen, dat Hij gaf Zijn Zoon.
leder die dat gelooft heeft de toekomst naar Gods troon.

STILLE NACHT!
IN DONK' RE NACHT

Slille nacht, heil'ge nachl!
In donk're nacht in stille nacht,

Davids Zoon, lang verwacht.
werd Vredevorst geboren,

Die lot God ons terugbrengen zal,
bij eng'/enzang en herderslied,

wordl geboren in Bethlehems stal,
bij 't lichtend sterreglaren.

Hij, der schepselen Heer! (bis)
Vredeop aarde, vrede.

Hulp'loos Kind, heilig Kind!
In donk're nacht in stille nacht,

Dat zo trouw zondaars mint,
weerklonken eng'lenzangen

ook voor mij hebt G' Uw ere ontzegd,
en hoorden herders in hef veld

werd G' in stro en in doeken gelegd.
die wond're hemelk/angen:

leer m' U danken daarvoor! (bis)
Vrede op aarde, vrede.

Slille nacht, heil'ge nacht!
In donk're nacht, in stille nacht,

Heil en vreê wordt gebracht
weerklonken eng'lenkoren

aan een wereld, verloren in schuld,
en blijde herders in het veld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
die wond're zangen hoorden:

Amen, Gode zij d'eer! (bis)
Vrede op aarde, vrede.
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Samenzang DAAR IS DIE ZEGENRIJKE NACHT Debarim en
Excelsior 'T WAS NACHT ... arr. A.. de Joode

Daar is die zegenrijke nacht,
waarin 't gesternt' met nieuwe pracht, 't Was nacht in Bethl'ems dreven,
en 't eng'lenheir met nieuwe vreugd een schone stille nacht.
zich over Jezus' komst verheugt. En trouwe herders bleven

bij hunne kudd' op wacht. (bis)
o Zoon van God, de mens gelijk,
voor wie verlaat G' uw troon en rijk, En ja, juist in die stonde,
voor wie wordt Gij in 't stof verneêrd, in deze zelfde nacht.
die met een wenk 't heelal regeert? Werd hun door eng'lenmonden,

Kom, Christenschaar, komt zingen wij!
het blijde nieuws gebracht.(bis)

)
Het is voor ons, voor u en mij, e e De Heiland is gekomen,
dat God zijn Zoon gegeven heeft, ) in Bethl'ems kleine stal.
het is voor ons, dat Jezus leeft. Die voor miljoenen vromen,

een Herderwezen zal.(bis)
Dies loven w' U, Immanuël! Debarim en
Uw dood verwint èn dood èn hel: Excelsior o HOLY NIGHTI J.E.west
uw dood maakt ons van zonden vrij:
dies juichen en aanbidden wij. o holy night! The stars are brightly shining,

It is the night of the dear Saviour's birth;

PAUZE
Long lay the wond in sin and error pining,
til! He appeared, and the soul feIt its worth.
A thrill of hope, the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious mom!

Samenzang HOOR, DE ENG'LEN ZINGEN D'EER
Fall on your knees, Oh hear the angel voices!

Hoor, de eng'len zingen d'eer o night divine! 0 night when Christ was bom!
van de nieuwgeboren Heer! o night divine! 0 night divine!(bis)
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld. Led by the light of faith serenely beaming,
Mengt u, volken, in het koor, with glowing hearts by His cradle we stand!
dat weerklinkt de hemel door, So, led by light of a star sweetly gleaming,
mensentong en eng'lenstem, ) Here came the wise men trom the Orient land.
zingt het Kind van Bethlehem! e The King of kings lay thus in lowly manger,
Hoor, de eng'len zingen d'eer ) In all our trials bom to be our friend;
van de nieuw geboren Heer!

He knows our need, He guardeth us trom danger,
Heil de Vorst der eeuwigheid, Behold your King! before the Lowly bend!
Zonne der gerechtigheid! Behold your King! before the lowly bend! (bis)
Van zijn vleug'len dalen neer
licht en leven altijd weer. Inhoud o heilige nacht!
lof U, die uw glorie deed De sterren stralen helder. het is de nacht van de geboorte van de
schuilen in het aardekleed, geliefde Verlosser; lang lag de wereld te kwijnen in zonde en dwa-
opdat wij, van zonde rein, ling, tot Hij verscheen, en de ziel zijn eigen waarde besefte. Met een

nieuwgeboren zouden zijn. aangrijpendgevoel van hoop verheugt de vermoeide wereld zich.

Hoor, de eng'len zingen d'eer
Want ginds breekt een nieuwe en heerlijke morgen aan! Val op uw
knieën! 0, hoor de engelenstemmen! °goddelijke nacht, toen

van de nieuw geboren Heer! Christuswerd geboren! Geleid door het licht van het geloof dat he{-
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der straalt, staan wij met gloeiende harten bij Zijn kribbe; Zo, geleid
door het licht- van een ster die liefelijk straalde, kwamen hier de wijze
mannen uit het Oostelijk land. De Koning der koningen lag zo in een
nederige voerbak, geboren om een vriend te zijn in al onze beproevin
gen. Hij kent onze nood, Hij beschermt ons tegen gevaar; aanschouw
uw Koning! Buigt u voor de Nederige'

Martin Zonnenbergl
Kees Alers ROMANTISCHE STÜCKE

Debarim en
Excelsior

Debarim en
Excelsior

A. Ovonlk

TWEE KERSTLIEDEREN arr. A. de Joode

Refrein:
't Is geboren het Godd'lijk Kind,

Engelen door 't luchtruim zwevend,
komt herders speelt op uw feestschalmeien,

zongen zo blij, zo wonder schoon,
't is geboren het Godd'lijk Kind,

van de Heer van dood en leven,
Dat ons allen zo teer bemint.

Die er vreed' op aarde bracht.

'k Zie een engel die daar gezwind,
dalend over de groene weiden,
'k zie een engel die daar gezwind,
bij de schapen de herders vindt.
Refrein.

Schrikt niet herders, weest blij gezind,
laat uw schapen in die valleien,
schrikt niet herders, weest blij gezind,
nu gij daar de Verlosser vindt.
Refrein.

In een stal ligt dat Godd'lijk Kind,
op wat stro moet Zijn leden spreiden,
in een stal ligt dat Godd'lijk Kind,
waar Zijn moeder 't in doeken windt.
Refrein.

Gloria in exceJsisDeo.

HE ISBORN D. Burgess

Alleluia! Jesus is bom, sing His praise in all the earth;
Alleluiallift up your voice and celebrate His birth.
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I Inhoud

Refrein:
He is bom. Rejoice for the King of kings is bom;
He is bom. Rejoice for Messiah is bom!

Alleluia! Jesus is bom, a child Ancient of Days!
Alleluia! lift up your voice, He's worthy of praisel
Refrein.

Glory to God in the highest, and on earth peace,
good will toward men; glory to God in the highest,
and on earth peace, good will toward men (bis).
Refrein.

Hij is geboren
Halleluja! Jezus is geboren, zing Zijn lof op heel de aarde;
Halleluja! verhef uw stem en vier Zijn geboorte. Refrein: Hij
is geboren, verheugt u, want de Koning der koningen is
geboren. Hij is geboren, verheugt u want de Messias is
geboren. Halleluja! Jezus is geboren, een kind-God vanaf
oude tijden! Halleluja! verhef uw stem, Hij is onze lof
waardig!
Refrein.
Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde, in mensen een
welbehagen.
Refrein.

Martin Zonnenberg

Samenzang

ORGELIMPROVISATIE

KOMT ALLEN TEZAMEN

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, 0 komt nu naar Bethleheml
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Refrein:
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

o Kind, ons geboren
sluim'rend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Refrein.
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Debarim en
Excelsior

Debarim en
Excelsior

DE CHRISTUS IS GEBOREN

De Christus is geboren,
komt weest met ons verheugd.
Laat blij het feestlied horen
met harten vol van vreugd.
Als 't klonk in Efra's velden,
bij 't wonder sterrelicht.
Waar eng'lenzangen melden
het grote Heilsbericht.
Refrein:
Exce/sisMajestatis, Exce/sis Jubilé
Excefsis Jubifate, Exce/sis G/oriae.

Komt allen Hem nu zoeken
in Bethl'ems kribb' en stal.
Het Koningskind in doeken,
Die 't mensdom zaal'gen zal.
De ster zal ons geleiden
in 't duister van de nacht.
Maar helder licht verspreiden
in hemels stralenpracht.
Refrein.

Brengt eer aan deze Koning
in deze kleine stal.
Die Gods Kind heeft tot woning,
als Redder van 't heelal.
Wil deze Koning eren
voor 't Heil van deze nacht.
Looft Hem als Heer der Heren
Die aan Zijn erfvolk dacht.
Refrein.

LIEFDE IS DE BRON

Liefde is de bron,
waaruit het Licht het lijden overwon;
in verwarring, angst en dood,
is God jouw reisgenoot,
Zijn Liefde is de bron.

Liefde is de bron,
een stroom van Licht,
een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond,
Hij is jouw diepste grond,
Zijn Liefde is de bron.

16

Arie Pronk

Muz.: Phil Mc.Hugh I
Tekst J. Blei

Sluiting

Samenzang

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn woord begon.
In Hem zijn wij bevrijd,
Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn Liefde is de bron.

Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon;
in verwarring, angst en dood,
is Hij jouw reisgenoot,
Zijn Liefde is de bron.

Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn woord begon.
In Hem zijn wij bevrijd,
Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn Liefde is de bron. ( bis)

In Hem zijn wij bevrijd,
Hij leeft in eeuwigheid, eeuwigheid,
Zijn Liefde is de bron. Amen.

de heer G. v.d. Maarel, penningmeester "DEBARIM"

ERE ZIJ GOD arr. Arle Pronk

Ere zij God,
ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, Amen!
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Nieuwe bank nodig?

VSB. Daar kom je verder mee.

Mijdrecht, Dorpsstraat 14, telefoon 0297 - 281 206
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CHRISTELIJKE

IJlseidijk 422. 2922 BP Krimpen ald tJllel, Tel.: 0180- 590237

CD'S-MC'SBOEKEN
• Bijbels
• Theologische boeken
• Dagboeken
• Vaderlandse- en
Kerkgeschiedenis

• Romans
• Oorlogsboeken
• Jeugd- en kinderboeken
• Bloemen en
dierenboeken

• Reis en hobbyboeken
• Woordenboeken

• Koorlang
• Orgelmuziek
• Klassiek(o.a. NAXOS)
• Gospel
• Instrumentaal
• Gemeentezang
• Jeugd- en kinderkoren

• Blokfluiten I Standaards
• Bladmuziek
• Wenskaarten
• Instrumentaal
• CD- Rom I Video

• Kantoorartikelen
schrijfwaren

Bovendien kunt u bij ons terecht voor school- enstudieboeken

Een bezoek aan onze winkel is altijd demoeite waard !!
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als het om wonen gaat!
. Hoofdweg 18, Capelle aan den Ijssel, tel. 010 - 451 8844

Hitlelaan 30-39, t.o. metrostation Rijnhaven Rotterdam-Zuid, tel. 010 - 485 22 73

VAN DER VORM BOUW

Van der Vorm Bouw BV
Veerweg 165, Postbus 16

3350 AA Papendrecht
Telefoon (078) 615 01 77
Telefax (078) 6154734
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Cl(s U!el"t Iffq?
!ez/el( u!()l"cIel(
~·I •
lilfa. C. De Jong

Schildersbedrijf
Capelle aId IJsselSCHILDERSBEDRIJF

GLAS- EN
WANDAFWERKING

:è,,::::' \ Werkplaats: Evertsenstraat 9

7t.e!~:~~~~~::;""Telefoon: 010-4508429
Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Glashandel

Aannemingsbedrijf
0180-316662
's-Gravenweg 18
2911 CG Nieuwerkerk aid IJssel
Glashandel
0180-320555 1 06-52 546087
na 18.00 uur: 0180-522535
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Welkom bij...

STOLK
ORGELS
dè speciaalzaak

voor het
klassieke orgel
Hoofddealer van o.a.
Johannus, Eminent,

Sweelinck, Ahlborn enz.
Uniekinprj8/

~//t "~orgp.s
(0180) 315652

Nieuwerkerk aid IJssel Vrijheidsl. 55
Genemuiden ProJulianastrait 12
Krabbendijke Oostpolderweg 1
Nedernemert Nrd.Kapeluraat 1
vrijdag koopiVond

aannemingsbedrijf

j.a.,d. bv
9

VAN POPERING
aas u.u. SnNlTnlR EN onKBEOEKKING aannemingsbedrijf

j.a.Y.d. berg)lvUitenhagestraat 44.
2571 w Den Haag

Telefoon: 070 - 364 39 39 voordijk 332 . barendrecht
tel. 0180 - 617 766 . fax 0180 - 620584
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Dit Kerstconcert" mI] O~ 1]01]aJ Y "kwam mede tot stand dank
zij de welwillende (financiële) medewerking van:

U als donateur

U als adverteerder

U als sponsor van 'n brandende kaarsenkroon

Onze hartelijke dank

De datum van het Kerstconcert" mI] O~ 1]0maJ ~" is voor 1999
vastgesteld op d.v, donderdag 23 december.
Medewerkingwordt dan verleend door het bekende "Maasstedelijk
Jongenskoor".
Ook dán hopen wij u weer te mogen ontmoeten!

Dirigenten, solisten, besturen en koorleden wensen u

GEZEGENDE KERSTDAGEN EN
EEN VOORSPOEDIG 1999 !
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24 december 1998 in
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Crescendo
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Organist:
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Organisatie
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De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Orgelspel

Aanvangslied: Komt Allen tezamen

1. Komt allen te zamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2.

3. Het eeuwige Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld inhet mens'lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden inde doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. 0 Kind, ons geboren
sluim'rend inde kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Opening door: Ds. de Koning Gans

Lezen: Lucas 2: 13 en 14

Samenzang: Gezang 25: 1 en 2

1. Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon
Christus, d'eeuw'ge, 's Vaders Zo~n
wordt geboren uit een maagd '
op de tijd, die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, 0Heer,
U, Immanuël, zij eer!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!



Schriftlezing: Genesis 1: 26-28 en 3: 22-24

Samenzang: Gezang 30: 1 en 2

1. D' aarde was in nacht verzonken,
maar 't scheppingswoord heeft weer geklonken
en 't licht ontstroomd' aan 's Vaders troon.
Christus kwam, Gods Eengeboome,
Hij zoekt en zaligt al 't verloome,
Gods Zoon verschijnt als 's mensen Zoon!
Hij heeft in onzen nacht
het licht des heils gebracht.
Halleluja,
ontwaakt, ontwaakt,
want Hij genaakt,
die zondaars eeuwig zalig maakt.

2. Deze zon verdwijnt niet weder,
zij straalt steeds nieuw op 't mensdom neder,
dat zonder haar verkwijnen zou.
Waarheid straalt voor alle volken,
haar glans verdrijft de donk're wolken
van zond' en dwaling, wee en rouw.
Gij, volken, neemt Hem aan,
Hij wijst de rechte baan.
Halleluja!
Maakt u bereid!
Uw Heiland leidt
u tot zijn eeuw'ge heerlijkheid.

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 de mens "de belofte"

Optreden koor:
1. Nu daagt het in het oosten
2. Nu zijt welleeome
3. In 't nacht'lijk duister
4. Vol van pracht

Meditatie door Ds. R. De Koning Gans

Optreden koor:
1. De schoonste aller nachten
2. In de mensen een welbehagen
3. Kerstlied
4. Lang geleden

Samenzang: Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren inBethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos Kind, heilig Kind!
Dat zo trouw zondaars mint.
ook voor mij hebt g' Uw rijkdom ontzegd,
werd G' in stro en indoeken gelegd.
Leer m' u danken daarvoor,
Leer m' u danken daarvoor.



Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

1. Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloomwordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

, Optreden "Valerius"

Collecte voor de diaconale werkgroep

Samenzang: Jezus leeft in eeuwigheid

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de Hemel opengaan,
komt De Heer er aan,
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus leeft in heerlijkheid,
Zijn sjaloomwordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is De Heer van mijn leven.

Sluiting
Zingen: ERE ZIJ GOD (Als het weer het toelaat buiten Zingen)



en
EVANGELISATIE

ZANGAVOND
Oe Sionskerk
Hoofdweg_ 127
Oamwouue

30 januari 1999 om 19.30 uur

met medewerking van:

Dominee P. Roos opening, meditatie en sluiting

"Crescendo" Christelijk Urker Visserskoor onder leiding van
Meindert W. Kramer

Henk van Putten begeleiding koor- en solozang

Piet Baarssen Bariton

Anja Heikamp·Kommerie begeleiding samenzang en muzikaal intermezzo



- S.V.p. niet applaudiseren -

1. koorzang "Crescendo"
- Nader mijn God, bij U (H.J. van Oosten)

2. opening en gebed

3. samenzang Psalm 138 : 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, HEER'; U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de qoön
op hoge toon met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen, op uw eis,
naar uw paleis, het hof der ho-ven.
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw grote naam eerbiedig loven.

Dan zingen zij in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's HEERENwegen.
Want groot is 's HEERENheerlijkheid,
Zijn majesteit, ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog, die need'rig knie-len,
Maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd'le waan der trotse zielen.

4. koorzang "Crescendo"
- Op ten strijde
- Cantate Psalm 116 (met solo Piet Baarssen)
- Samen dienen

(trad.)
(arr. M.W. Kramer)
(arr. M.W. Kramer)

5. solozang Piet Baarssen

6. samenzang Psalm 119 : 52 en 65

Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest!
Geen honing kon 't gehemelt' beter smaken.
Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest
verstand van God en Goddelijke zaken.
Dies heb ik al de leugenpaan gevreesd
en zal bedrog en slinkse wegen wraken.

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;
Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis,
gelijk een licht, het donker op doen klaren.
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis
van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren.

7. bijbellezing Johannes 2 : 1 - 11

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galiléa; en de moeder
van Jezus was aldaar.
En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft.
En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: "Zij hebben
geen wijn". .. .
Jezus zeide tot haar: "Vrouw, wat heb ik met u te doen? MIJnure IS nog
niet gekomen".
Zijn moeder zeide tot de dienaars: "Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet
dat" .
En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der
Joden, elk houdende twee of drie metréten.
Jezus zeide tot hen: "Vult de watervaten met water". En zij vulden ze tot
boven toe.
En Hij zeide tot hen: "Schept nu en draagt het tot de hofmeester". En zij
droegen het.
Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en
hii wist niet vanwaar de wijn was; maar de dienaren, die het water
g~schePt hadden, wisten het), zo riep de hofmeester de bruidegom.
En zeide tot hem: "Alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men
wel gedronken heeft, alsdan de mindere; maar gij hebt de goede wijn tot
nu toe bewaard".
Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft
Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

8. Meditatie

Thema: " De beste wijn"

9. koorzang "Crescendo"
- Vrede als waterstromen (met solo Piet Baarssen)
- Een heilig koor van stemmen
- Uw koning komt
- Psalm 25

(arr. M.W. Kramer)
(arr. M.W. Kramer)
(arr. M.W. Kramer)



Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
't gezegend heidendom Men loov' Hem vroeg en spa.
't geluk van deze Koning prijzen, De wereld hoor' en volg' mijn zangen
Die Davids troon beklom. met amen, amen na.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
bekleed met mogendheên.
De HEER', in Israël geprezen,
doet wond' ren, Hij alleen.

10. muzikaal intermezzo (ondertussen kollekte)

11. samenzang Psalm 72 : 10 en 11

12. koorzang "Crescendo"
- Het Hemels Vaderland
- Lichtstad
- Stilte over alle landen (met solo Piet Baarssen)
- Psalm 35

(arr. M.W. Kramer)
(arr. M.W. Kramer)
(arr. M.W. Kramer)

13. sluiting en dankgebed

14. samenzang Gezang 456

Zegen ons Algoe-de,
neem ons in Uw hoe-de,
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze be-de,
in ons hart Uw vre-de,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, a-men!
Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer'
amen, God, Uw Naam ter eer!

Mededelingen:

a. na afloop is er beneden in de hal koffie verkrijgbaar.
b. bij de uitgang staat een verkooptafel met cd's van "Crescendo"

Deze avond is georganiseerd door de evangelisatiecommissie van deze kerk.
Voor reakties op de meditatie kunt u kontakt opnemen met dominee P. Roos
(tel. 0511-421806). Voor overige zaken kunt u terecht bij de secretaris van
de evangelisatiecommissie H. Heikamp (tel. 0511-423965).



Meindert Kramer droeg
dirigeerstok over aan zoon
Meindert W. Kramer, diri
gent van het Christelijk
Urker Visserskoor "Cres
cendo", heeft op de le
denvergadering van het
koor op vrijdag 12 febru
ari jl, te Urk te kennen
gegeven dat hij zijn actie
ve loopbaan als dirigent
zal beëindigen. Meindert
W. Kramer (69) droeg tij
dens de vergadering de
dirigeerstok over aan zijn
zoon louwe Kramer (41).
Dit afscheid kwam toch wel wat
onverwachts ondanks dat het
wisselen van de wacht niet iets
nieuws was. Het is deze maand
46 jaar geleden dat Meindert
Kramer door enkele jongelui
werd benaderd met het verzoek
om mee te werken (muzikaal
gezien) aan de oprichting van
een jong mannenkoor. Hij was
toen al vanaf 1946 als dirigent
betrokken bij het Urker koorle
ven, o.a. met het meisjeskoor
genaamd "Juliana" en het ge
mengd koor "Excelsior". In die
tijd leerde hij zijn vrouw Grietje

kennen die hem tot op vandaag
heeft ondersteund in zijn muzi
kale activiteiten. Het Christelijk
Urker Visserskoor "Crescendo"
werd in 1953opgericht met een

• 30 tal jongemannen waar vader
Louwe als dirigent voor kwam
te staan. Het koor groeide
steeds en zong dat het een lust
was. Ondanks de drukke werk
zaamheden op de Amsterdam
scheBank nu ABN/AMRO gaf
vader Louwe op 10mei 1955de
dirigeerstok aan Meindert, die
toen 25 jaar was.
Onder leiding van Meindert
Kramer groeide het koor uit tot

Uit handen van voorzitter De Vriesontving Kramer een oorkonde.

zijn huidige omvang en kwali
teit. Tijdens het dirigentschap
van Meindert verkreeg het koor
grote bekendheid, zowel natio
naal als internationaal. Ook ver
wierf Crescendoalschristelijk
mannenkoor in de afgelopen
decennia een speciale plaats in
de muziekwereld. Het koor on
derhoudt tevens een bijzondere
band met het huis van Oranje.
Daarvan getuigen de vele ont
moetingen met leden van het
Koninklijk huis.
Meindert W. Kramer blijft ech
ter wel actief alsschrijver van
mannenkoorarrangementen.
Bovendien blijft hij nauw ver
bonden met Crescendoin de
functie van muzikaal adviseur.
Tijdens de bijzondere ledenver
gadering werd Meindert be
noemd tot erelid van het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo"
en hij ontving een oorkonde.
De nieuwe dirigent Louwe Kra
mer is beheerder van Zalencen
trum Irene te Urk. Daarvoor was
hij vele jaren Noordzeevisser.
Louwe heeft in de afgelopen ja
ren een intensieve muzikale op
leiding gevolgd ter voorberei
ding op zijn loopbaan als
dirigent. Enkele jaren geleden
werd Louwe Kramer reeds be
noemd tot tweede dirigent.
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Meindert Kramer: Ieder mens wil graag een pluim krijgen, maar dat mag niet vooropstaan

Het hoofddoel van een Urker dirigent

ReformatorischDagblad

Meindert Kramer en het Urker Vissers
koor Crescendo leken onafscheidelijk.
Vrijdag kwam echter een eind aan 44 jaar
samenwerking. Zo onopvallend mogelijk
droeg Kramer het dirigeerstokje over aan
zijn zoon Louwe. Met zijn mannen trof hij
veler hart met de ruige, stoere vertolking
van psalmen, geestelijke en vaderlandse
liederen. Bij alle successen bleef voor de
dirigent het hoofddoel: "Lofprijzing van
binnenuit."

Door G. de Looze

Na herhaald aandringen ging Meindert
Kramer (69) in 1955 door de knieën. Hij
nam de muzikale leiding van het Christelijk
Urker Visserskoor Crescendo van zijn vader
Louwe over. Niet wetend dat hij met dit
mannenkoor zowel nationaal als internatio
naal bekend zou worden. Daar was het de
destijds 25-jarige Urker echter niet om te
doen. "Ik heb het dirigentschap altijd als een
roeping ervaren. Het was een voorrecht mee
te mogen werken aan het doel -de eer, de
lofprijzing van God- dat het koor voor ogen
staat.
Het moeilijkste van mijn werk vond ik het

gevecht met de gedachte: "Ik heb dit toch
maar weer gepresteerd", die bij successen re
gelmatig omhoog kroop. Ieder mens wil
graag een pluim krijgen, maar dat mag niet
vooropstaan. Dan kun je als dirigent maar
beter stoppen.
Ik heb mijn koorleden ervan proberen te

doordringen waar we mee bezig zijn. We
zingen niet zomaar een lied, maar vertolken
psalmen en geestelijke liederen. Tijdens de

repetities vertelde ik daarom veel over de
tekst en over het ontstaan van mijn bewer
kingen."
Kramer, gepensioneerd procuratiehouder

van een Urker bankinstelling, is behalve di
rigent ook organist. Zijn muzikale opleiding
kreeg hij bij Iac Broere, Henk Pijlman, Wim
ter Burgen RudolfBeintema. Sinds 1941 be
speelt de gereformeerde organist de orgels
van de Bethelkerk, de Petrakerk en De
Poort. In de Petrakerk kwamen in de jaren
zestig langspeelplaten met samenzang op
Urk tot stand. Meindert Kramer bespeelde
steevast het orgel.
Het dirigeren trok Kramer: "Je krijgt orgel

les, lessen koordirectie en hebt een sterk rit
misch gevoel. Het is waardevol met die mu
zikale bagage aan de slag te gaan. Mijn stijl
van dirigeren? Ik ben geen rustig type, maar
dirigeer met grootse gebaren. Ik wil graag
uitdrukking geven aan de tekst. Bij een lof
psalm zal het er heftiger aan toe gaan."

Vreemde taal
Mannenkoorzang bloeit op Urk. Het dorp

kent vijf mannenkoren: Oud-Hallelujah,
Onger Oens, Urkers Zangers, Hallelujah en
Crescendo. "Crescendo werd in 1953 opge
richt door jongens van 15 jaar die geen lid
van Hallelujah konden worden omdat dit
koor een leeftijdsgrens van 18 jaar hanteer
de", herinnert Kramer zich. "Andere Urkers
voelden zich niet thuis bij het repertoire van
Hallelujah, dat naast het geestelijke lied ook
klassieke koorwerken in een vreemde taal
instudeerde." Crescendo was een feit.
Het concept -het zingen van psalmen,

geestelijke en vaderlandse liederen- sloeg

aan bij de Urkers en bij het publiek. Na het
eerste singletje met Psalm 146, "Welk een
Vriend is onze Jezus", Russisch Vesperkoor
en "Ga mij niet voorbij, 0 Heiland" volgden
lp's en cd's. Honderdduizenden geluidsdra
gers zwierven uit over de wereld. Crescendo,
dat in Urker klederdracht optreedt, trekt
volle kerken.
"Wij zingen het bekende geestelijke lied

dat de doorsnee, muzikaal niet onderlegde
luisteraar aanspreekt. Breng ik een onbeken
de melodie en ga ik -met alle respect voor
anderen die dit doen- de kunst van het zin
gen benadrukken, dan blijven de mensen
weg."

Publiek
Ook bij het bewerken van geestelijke liede

ren houdt Kramer rekening met de luiste
raar. Zijn honderden bewerkingen die door
veel mannenkoren gezongen worden, liggen
goed in het gehoor. "Ik wil mijn muzikale
gevoel laten spreken en combineer dat met
wat het publiek graag hoort. Uitgangspunt is
de inhoud van de tekst. Mijn bewerkingen
zijn bewogen, gevoelsmatig en romantisch
getoonzet, zonder wringende akkoorden. Ik
streef naar het uitbeelden van de tekst. De
cantate over Psalm 25, waarin het gebed
"Heer, ai, maak mij Uwe wegen" voorkomt,
is daarom veel soberder getoonzet dan de
cantate over Psalm 146, "Prijs den HEER
met blijde galmen"."
In zijn omgang met de muziek wil de diri

gent zich niet te vast binden aan de theoreti
sche regels. "Of het niet mogelijk is m'n mu
zikale gevoel binnen de theorie te vangen?
Dat probeer ik tijdens het bewerken van een

• Meindert Kramer is Urker onder de Urkers.
"Kom je als dirigent van buiten, dan moet je
heel wat in je mars hebben om het te redden."

Foto RD, H. J. Visscher

lied zo veel mogelijk, maar wanneer ik ach
ter de piano ga zitten, moet de hele wereld
openstaan, Wanneer ik alle regeltjes in acht
moet nemen, wordt het me te krampachtig."

Twee tellen
Kramer is Urker onder de Urkers, "Kom je

als dirigent van buiten, dan moet je heel wat
in je mars hebben om het te redden, Mijn
koorleden willen graag zingen wat ze ver
staan. Het moet niet te moeilijk zijn en goed
in het gehoor liggen. Ze willen zingen, daar
om mag ik niet te veel zeuren, geen theoreti
sche beschouwingen over de muziek hou
den. Wanneer ik melding maakte van een
noot die twee tellen duurt, werd dat natuur
lijk wel geaccepteerd,"
Iedere zondagavond repeteerde Meindert

Kramer met de 120 zangers. Een kwart van
hen is visser. Het merendeel is betrokken bij
de visserij, In anderhalf uur studeerde de di
rigent het vierstemmig getoonzette geestelijk
lied in. Vast onderdeel van de repetitie is het
beginnen en eindigen met een graag gezon
gen geestelijk lied. "Ik heb voortdurend ge
test wat de koorleden wilden, Zouden onze
wensen uiteenlopen, dan krijg je botsingen.
Ik heb daarom meer gegeven dan genomen,"
Crescendo is laagdrempelig. "Iedereen,

ook al zingt hij slecht, kan lid worden. Al
moet een nieuwkomer zich wel muzikaal
aan kunnen passen, Het gaat immers om de
totaalklank." De klank uit Urker kelen ty-

peert de dirigent als stoer, ruig en volumi
neus. "Ik liet veel toe wat de klank en het vo
lume betreft, maar liet het lijntje nooit zo ver
vieren dat het koor zichzelf overschreeuwde,
De mannen willen graag. Een koorlid zei me
eens het dak er wel af te willen zingen. Ik
probeerde te bereiken dat de zangers de stem
mooi afzwakten, om daarna volume te ma
ken. Ik schaafde wel wat aan de klank, maar
wilde die niet te veel cultiveren. Die ruige,
stoere tint, die past bij het karakter van Cres
cendo, moest hoorbaar blijven."

Vangstbeperkingen
Crescendo gaf honderden concerten in

binnen- en buitenland, In de jaren zeventig
trad het visserskoor enkelekeren op voor de
koninklijke familie, Dieptepunt in de 44 jaar
dat hij voor Crescendo stond, is voor Kra
mer de periode dat hij overspannen was,
"Het was de tijd van saneringen en vangst
beperkingen. Ik had daarals procuratiehou
der direct mee te maken en was te veel be
trokken op de mensen die het betrof, Wat
wil je: ik kende al die vissers,sommigen ook
van het koor. Hoogtepunten? Ieder concert
was voor mij een hoogtepunt."
Meindert Kramer is een bescheiden man.

Zijn vertrek was alleenbij het dagelijks be
stuur van Crescendo bekend. Pas op de
avond van zijn vertrek confronteerde de di
rigent de zangers met hetfeit dat hij het di
rigeerstokje aan zijn zoonLouwe had over
gedragen. "Koorleden vroegen mij een
afscheidsconcert te geven.Ik voel daar niet
voor, omdat ik dan te veel in het centrum
kom te staan. Ik heb mijn taak mogen doen,
wat ik als een gavevanGodbeleef,"
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Meindert Kramer draagt directie Crescendo over aan zoon Lauwe

Afscheid na meer dan 43 jaar
Meindert W. Kramer (69)
heeft vorigeweekvrijdag vrij
onverwacht bekend gemaakt
dat hij z'n actieve loopbaan
als dirigent van Crescendo
zal beëindigen. Dat gebeurde
tijdens de ledenvergadering
van het Christelijk Urker
Visserskoor. Daar droeg hij
de dirigeerstok over aan z'n
41-jarige zoon Louwe.
Het mannenkoor dat in 1953

werd opgericht had als eerste
dirigent Louwe Kramer se
nior, de vader van Meindert
W. Kramer. Reeds in 1955
nam de vertrekkende muzi
kale leider de dirigeerstok
over van zijn vader. Hij was
toen 25 jaar. Onder zijn lei
ding groeide het koor uit tot
zijn huidige omvang en kwa
liteit. In deze periode kreeg
Crescendo zowel nationaal

als internationaal grote be
kendheid. Ook verwierf men
in de afgelopen decennia een
speciale plaats in de muziek
wereld. Het koor onderhoudt
tevens een bijzondere band
met het huis van Oranje.
Meindert W. Kramer blijft
wel actief als schrijver van
mannenkoorarrangementen.
Bovendien blijft hij nauw
verbonden met Crescendo in

de functie van muzikaal advi
seur. Tijdens de bijzondere
ledenvergadering werd
Meindert benoemd tot erelid
van Crescendo.
Louwe Kramer junior is be
heerder van Zalencentrum
Irene. Daarvoor was hij vele
jaren Noordzeevisser.Louwe
heeft de afgelopen jaren een
intensievemuzikale opleiding
gevolgdter voorbereiding op
zijn loopbaan als dirigent.
Enkele jaren geleden werd
Louwe Kramer reeds be
noemd tot tweede dirigent
van Crescendo. Op de foto:
Louwe Kramer heeft de diri
geerstok van vader Meindert
overgenomen.
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Dirigent Meindert W.Kramer in brons

Indrukwekkend afscheid
Dirigent Meindert Kramer nam eerder dit jaar na een indrukwekkende staat van dienst afscheid
van zijn mannenkoor Crescendo. Dat gebeurde in Zalencentrum Irene. Aan het slot van de Urker
dag kreeg het vertrek na bijna 43 dienstjaren een bijzonder accent. Piet Brouwer heeft de bekende
Urker dirigent in brons vereeuwigd. Dit kunstwerkje werd aangeboden tijdens het inmiddels al weer
traditionele concert van de mannenkoren Crescendo en Hallelujah. Voor echtgenote Grietje was er
een bos bloemen. Crescendo-voorzitter Hendrik de Vries bedankte Meindert Kramer hartelijk voor
de inzet over een lange reeks van jaren. De dirigent was onder de indruk van dit eerbetoon. Toen
volgde het laatste officiële optreden in de Bethelkerk: het dirigeren van het door hem gearrangeer
de 'Samen te dienen' dat door de beide koren met overgave gezongen werd.



Ten afScheid

Misschien niet helemaal het juiste woord, maar dan toch
wel in zeker opzicht. Afscheid als dirigent van een koor,
waarvan ALLE leden je vrienden zijn geworden. Beste
vrienden, zeggen wij dan, dat is niet niks. Maar ja, ook
voor een dirigent is er een tijd van komen en van gaan.
Ik herinner mij op dit moment de 10e mei van het jaar
1955, de officiële datum van mijn benoeming als dirigent
van "Crescendo." Mede op aandringen van mijn vader
nam ik de dirigeerstok van hem over en met een zekere
schroom, maar toch ook met veel enthousiasme ging ik de
lange muzikale toekomst bij "Crescendo" tegemoet. Ik had
toen al vanaf mijn zestiende levensjaar ervaring opgedaan
met o.m. het meisjeskoor (!!!),,]uliana" en daarna het
Gemengd koor "Excelsior." Kortom, op die 10e mei 1955
kon ik bij lange na niet vermoeden wat "Crescendo" voor
mij en voor velen in Nederland en daarbuiten zou gaan
betekenen. De Heere heeft ons zijn gunst en goedheid
willen betonen. Hij heeft ons willen gebruiken (en dat wil
Hij nog) als dienstbare instrumenten in zijn Koninkrijk.
Het mes sneed aan twee kanten! Aan de ene kant ons
publiek en aan de andere kant wijzelf De vraag is dan:
Wat heeft dit alles ons persoonlijk gedaan.
Vrienden, ik schrijf deze paar regels als een dankbaar
mens, er van overtuigd dat geen enkele verdienste van
onszelf aan dit alles heeft bijgedragen. Ook deze activitei
ten waren van onze kamvolvan gebrekenen tekortkomingen.

I

"Crescendo heeft een stempel op mijn ziel gezet ... "

Daarom:

Geloofd

ZIJ

God,

die

genade

Aan

ons

heeft

grootgemaakt!!

Meindert W.Kramer
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Motto

en had de liefde niet,
ik ware niets.

(1 COL 13).

Als de liefde ontbreekt, dan is Elim Sahel:
Er zijn geen fonteinen en palmen;
dan is tevoren de Bron al verdroogd
en er ruisen geen wuivende halmen.

Als de liefde ontbreekt, is de Petra een rots
waaraan men zich deerlijk zal wonden,
dan is Ebenhaëzer niet meer dan een steen
waar geen hulp en geen steun wordt gevonden.

Als de liefde ontbreekt wordt het Rehoboth eng
en is er geen ruimte om te wonen,
Is de Bethel geen huis van de levende Heer,
maar veeleer een bedrijf van demonen.

Als de liefde ontbreekt is de Poort hemelsbreed,
maar ontsluit zij geen zielen het leven,
en Jeruzalem zal, wàt het lied er ook zingt,
toch het heil en de vrede niet geven.

Als de liefde ontbreekt is het vast fundament
- waarvan de namen nog spreken -
en de kracht waarmee eenmaal de kerk werd gesticht,
van een Jachin en Boaz geweken.

Als de liefde ontbreekt glijdt de kerk aan de zee
van haar hoogte, gescheurd, in de vloeden,
en kan ook de Ark geen behoudenis zijn,
en de Schuilplaats geen sterv'ling behoeden.

Als de liefde ontbreekt, dan wordt nergens en nooit
nog een vol Evangelie gegeven,
is Irene een woord zonder enige zin
en is Ichtus een klankspel gebleven.

Als de liefde ontbreekt, looft Laus Deo de Heer
met valse en ijdele tonen,
en 't Excelsiorkoor kent de hoogten niet meer
van het lied waar God-Zelf op wil tronen.

Als de liefde ontbreekt daalt Crescendo in kracht,
en zal 't Halleluja vervagen,
zal geen psalm en geen lied, geen gedicht en geen preek
nog aan de Opperste Liefde behagen.

Als de liefde ontbreekt ...
dV

leden

Utn
de

In de afgelopen tijd is er weer bijzonder veel gebeurd. Wij
geven een U overzicht van de dingen die ons bekend zijn
geworden.

Er kwam rouw in de families van Jan Bakker (2e voorz.) en
Jan Zeeman (secr.), alwaar een geliefde moeder en groot
moeder gemist moest worden. Tevens werd het gezin
waartoe onze vriend Willem Schenk, 2e tenor en nog maar
kort lid van ons koor, behoort, in diepe rouw gedompeld
doordat hun vader op vrij jonge leeftijd overleed. Diep zijn
de geslagen wonden.
Ook was er rouw in de familie van Pieter Gerssen.
Moge de Heere troosten, zoals alleen Hij dat kan.

Enkele vrienden van ons moesten zich onder behandeling
stellen, of werden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig
mogen ze weer onder ons verkeren en de repetities bezoe
ken. Het betreft Harm Taal, Bram van Slooten, en Kobus
Bakker. Ook Jan Koffeman en Jannes Schraal mogen de
repetities, na een geruime tijd van onderbreking, weer
trouw bezoeken. Dat alles stemt tot dankbaarheid jegens
de Heere.
Onze vrienden Jan Pasterkamp en Klaas van Dokkum
moesten worden opgenomen in het ziekenhuis voor
uiteenlopende behandelingen. De Heere make het alles bij
de voortduur goed en doe hen op Hem vertrouwen.

De laatste tijd hebben wij heel wat nieuwe leden mogen
begroeten. Wij noemen u de volgende namen: Willem
Schenk - 2e ten., Johan Nederburgh - 2e bas, Hendrik
Koffeman - 1e bas, Wouter de Vries - 2e ten., Broer
Stoffer-2e ten, Robert Moors - 1e bas, Arie Post - 1e bas,
Jan Romkes - 1e bas, Hendrik Kramer - 1e bas, Bram
Kramert - 1e bas, Fokke Post, Benjamin Visser en Cerrit
de Wit. De naaisters krijgen het druk. Wij zijn uitermate
blij met een dergelijke aanwas. Tevens hopen wij dat al
deze vrienden in getrouwheid zullen komen en met ons
optrekken. Lid zijn van een vereniging als Crescendo is een
voorrecht, maar schept ook verplichtingen! Wij wensen
hun een gezegende tijd in ons midden toe.
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In RWM hallen te Ochten

Prachtig zangconcert

Op zaterdag 8 mei jl. vertrok 'Crescendo' om 17.00 uur
per bus naar Ochten, waar het rweejaarlijkse korenconcert
in de veiling RWM werd gehouden. Men spreekt van het
grootste concert van Nederland en dat willen we niet
tegenspreken, want als de koren plaatsgenomen hebben
dan zie je een geweldige massa mensen voor je. Het
beloofde een mooie avond te worden, want de organisato
ren hebben de nodige technische maatregelen laten nemen,
zodat het geluid gelijkmatig door de hallen klinkt. Alleen
de grote boxen achter de koren waren soms hinderlijk,
evenals de schijnwerpers. Maar dat deed niets af aan de
optredens. Na de opening van dominee K.M. van Dijk
traden 'Con Amore' uit Opheusden en 'Crescendo' uit
Urk op en wij deden dat bescheiden. Na de samenzang
kon onze dirigent Louwe Kramer 'op', die natuurlijk
popelde om voor het eerst tijdens dit grote evenement zijn
capaciteiten eens te laten zien. En echt, hij groeide bij de
prachtige aanhef van 'Zoals ik ben'. Wij dachten eerst dat
het te zacht was, maar het bleek door de goede geluids
verdeling prima te zijn. En zoals altijd, begeleidde onze
eigen organist Henk van Putten het koor heel mooi. Psalm
84, waar Piet
Baarssen de
solo zingt,
kwam er voor
het publiek goed
uit. De psalmen
die door Cres-
cendo gezongen
worden zijn heel
mooi op muziek
gezet. Na het lied
'Een heilig koor
van stemmen'
zong Crescendo
het geweldig mooie en inhoudvolle lied 'Nader, mijn God,
bij U'. Bij zulke liederen voel je dat het koor er helemaal in
opgaat en een onderlinge partijenstrijd speelt zich af
zonder dat iemand het merkt. Met dit eerste optreden had
Crescendo voor het publiek in de roos geschoten.
Terwijl het nog muisstil na zat te genieten kwamen Arjan
en Edith Post met de trompet daar wonderschoon achter
aan met 'Glory Glory Hallelujah'. Klaas Jan Mulder
begeleidde het trompettistenpaar op het Amerikaanse
toporgel 'Allen' dat speciaal vanuit Luxemburg naar
Och ten was gebracht. Het gemengde koor Con Amore
zong de Hymne, extra moeilijk doordat er diverse invallen
zijn die op tijd moeten geschieden, doch men deed dit
voortreffelijk. Letten op de dirigent en discipline zijn
voorwaarden voor het slagen van dergelijke nummers.

\

Dirigent Cees Meijering kon dit goed overbrengen, ook
naar het kinderkoor. Goed kwam bij de kinderen naar
voren het nummer 'Bashanah' (over de toekomst van
Israël). Het publiek waardeerde zichtbaar het spontane
optreden van het kinderkoor. Soliste Tineke Kerkstra zong
met Con Amore 'Terwijl ik eens lag te slapen'. Hierbij
kwamen de trompettisten weer met een geweldig mooie
zetting, wat afwisselend plaatsvond. Alle deelnemers
leefden vooral naar de laatste regel 'Hosanna in de Hoge,
Hosanna in eeuwigheid' toe. Prachtig! Het publiek kon
naar hartelust genieten, zowel van zang als van de meester
organist KJ Mulder die op majestueuze wijze het 'Allen'
orgel liet horen bij de vaderlandse liederen. Crescendo
mocht de mannenstemmen weer verheffen waarbij we
opmerken dat 'Ode' door toedoen van Louwe op perfecte
wijzewerd gezongen. Onze dirigent glunderde bij het
afslaan van de laatste regel en dat geeft wederzijds voldoe
ning. Achter de vleugel nam voor dit concert Joke Kuik
plaats en haar spel was voortreffelijk. 'Blijf mij nabij' werd
gezongen door Tineke Kerkstra-van Dijk. De soliste was

goed, maar
kwam te zacht
over ten aan
zien van het
orgel, wat
naar miJn
mening ook
weer te
overweldi
gend boven
alles uit
kwam. Er
volgde weer

een optreden van Arjan en Edith
Post. K.J. Mulder bespeelde het 'Allen' en Edith kwam
vanachter het publiek al trompetterend naar voren. Na het
eerste couplet viel Arjan in. Trompettisten en organist
lieten het publiek genieten, je kon dan ook een speld horen
vallen. Dit optreden van Crescendo in de veilinghallen,
waar bijna 4000 mensen bijeen waren, mag voor alle
partijen een groot succes genoemd worden. Tijdens de
samenzang werd een collecte gehouden voor vluchtelingen
uit Kosovo, die het mooie bedrag van f 10.700,-- op
bracht. Na het dankwoord en gebed werd het Wilhelmus
gezongen wat zo massaal uit zoveel mensenkelen klonk dat
we niet anders kunnen zeggen dan: "We zijn, ziende naar
andere landen, toch maar rijk gezegend".
Het volgende concert in de veiling RWM staat al weer
vast: zaterdag 12 mei 2001.

Jan Post
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Beste Vrienden . . .

Het is een veelbewogen tijd geweest, die achter ons ligt en
dan weet U waarschijnlijk meteen al waar ik op doel,
namelijk het afscheid van onze dirigent, mijn vader,
Meindert W. Kramer.
Veel is er al over gezegd, veel is er ook al over geschreven.
Over de belevenissen van Meindert Kramer met zijn koor
"Crescendo" zijn boeken te schrijven en je weet maar
nooit, misschien komt dat er ooit nog eens van.
Er is voor hem en ook voor "Crescendo" een periode
afgesloten van bijna 45 jaar. Dat is voorwaar geen kleinig
heid!

En nu ik zo dit stukje zit te schrijven voor de Zangkoerier,
dan vermenigvuldigen de gedachten zich. Hoe zal het gaan
met "Crescendo?" Zal ik als de nieuwe muzikale leider
geaccepteerd worden door het koor?
Goed, ik ben geen vreemde voor U, ik mag zelfs al van
mijn jeugd af meezingen en dat is inmiddels al 23 jaar,
maar toch, tussen zingen en dirigeren zit een verschil.
Weet U wat ik eigenlijk hoop? Nu, dat "Crescendo"
gewoon Crescendo blijft en dat het met ons koor cres
cendo mag blijven gaan (Wie het vatten kan, die vatte
het).

PAGINA 12

We mochten in het verleden velen tot zegen zijn door
middel van het verrtolken van het eenvoudige geestelijke
lied. Zingend getuigen en getuigend zingen, dat is onze
kracht en onze opdracht en het is mijn diepste wens om
daar op bescheiden wijze mijn bijdrage aan te leveren.
Ik zou U vanaf deze plaats dan ook op willen wekken om
getrouw de repetities te bezoeken en natuurlijk mee te
gaan als wij weer een concert MOGEN geven.

Ook werken we weer toe naar het opnemen van een
nieuwe CD. Een aantal nummers hiervoor is al bekend en
uitgedeeld en er volgen er nog meer.
In het voorjaar van het jaar 2000 hopen we deze CD op te
gaan nemen, dit alles natuurlijk Deo Volente.

Mannenbroeders, tenslotte zou ik U graag willen vragen
om samen de schouders onder ons mooie koor te zetten,
zodat we, onder de zegen des Heeren, nog vele jaren
mogen zingen. Tot heil van onze naaste en onszelf, maar
bovenal tot eer van Zijn nooit genoeg volprezen Naam!

Louwe Kramer
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Damwáld
Op 30 januari is Crescendo uitgenodigd een concert te
verzorgen op de evangelisatieavond in de Sions-kerk te
Damwoude. Als om half acht Crescendo voor in de kerk
haar plaats inneemt is de kerk tot de laatste stoel bezet.
Het koor opent de avond met Nader mijn God bij U. Dit
lied werd zeer oplettend gezongen, sfeervol en eerbiedig.
Ds Roos opent de avond met schriftlezing en gebed.
Samen met de gemeente zingen we Psalm 138 vers 1 en 3.
De gemeente zingt eerst aarzelend, maar even later, kenne
lijk toch aangestoken door het enthousiasme van het koor,
vol overgave mee. De samenzang werd op het orgel
begeleid door Anja Heikamp-Kommerie. Deze dame was
vingervlug, maar dat net alleen: ook wist deze organiste het
samen zingen op te stuwen tot een grote lofzang. Daarna
zingt Crescendo een blokje van drie liederen: Op ten
strijde, Cantate Psalm 116 en Samen te dienen .. Het
wordt door Harm Hoeve begeleid op de piano. We
vervolgen het programma met de solo van Piet Baarssen.
Het publiek geniet van de prachtige bariton-stem als de
solist het lied Heere, God en Konig vol overgave zingt.
Daarna weer samenzang: Psalm 119 vers 52 en 65. Het
orgelspel is sprankelend, het publiek zingt echt vol over
gave. Zo zie je maar weer dat een organist(e) de gemeente
kan dwingen tot een lofprijzing of een stil gebed. Daarna
volgt de meditatie van Ds. Roos. Het gaat over een
bruiloftsfeest, iets waar we volgens de dominee allemaal
graag naar toe gaan. Het wordt water in wijn, droefheid in
blijdschap; een moeilijk leven wordt weer mooi in dank
baarheid. De Here Jezus heeft zijn bloed, zijn leven,
gegeven. Daarom weer blijdschap. De Here schenkt een
overvloed; echte blijdschap, ruimte in Hem, echt de zon in
je leven. In de lijn van de hofmeester wordt het aan het
eind steeds minder, maar met Christus wordt het steeds
meer, steeds hoger, steeds mooier: aan het eind een rein
accoord. Dan mag het goed zijn in Hem, eeuwig vrede
met de Heere, eeuwig in het licht met Hem.
We vervolgen het programma en zingen Vrede alswater-

Wáter is leven
Na een lange reis kwamen we dan toch aan in
Middelharnis. Het was 13 maart dat wij daar mochten
zingen in de Ned. Herv. Kerk. Een grote kerk, die bomvol
zat. Maar toch een concert dat iets had van spanning voor
sommigen. Een "nieuwe" dirigent. Al was "Crescendo"
niet onbekend voor Louwe, toch was dit zijn eerste concert
als Ie dirigent. Ook in de soli was een wijziging, want i.p.v.
Piet zong Willen de Vries deze avond solo.
Op het orgel zat onze eigen -ongewijzigde- Henk van

stromen, met solo. Dit werd echt prachtig gezongen.
Daarna de liederen Een heilig koor van stemmen en Uw
koning komt. Dit werd veel te snel gezongen; ook het
tempo van de pianist lag veel te hoog. Toch was het koor
er door onze dirigent genoeg op gewezen dat het niet te
snel gezongen diende te worden. Als we daarna Psalm 25
zingen wordt het contrast met het voorgaande nog scher
per. Jammer. Dit blokje was echt een min-punt in de
avond.
Het muzikaal intermezzo wordt verstoord door het
geroezemoes in de kerk en het koor doet daar dapper aan
mee. Vrienden, dit hoort toch niet? Ook het orgelspel is
uiteindelijk bedoeld om Hem, onze Heere, te loven. Dan
past ons meer discipline.
We vervolgen met samenzang: Psalm 72 vers 10 en 11.
Ook dit wordt prachtig door de gemeente samen met het
koor gezongen. Je merkt toch, dat door het opnemen van
veel samenzang in het programma het publiek duidelijker
bij de avond betrokken wordt.
Crescendo zingt het laatste blokje: Het hemels Vaderland,
de Lichtstad, Stilte over alle landen met solo van Piet
Baarssen en Psalm 35. Dit blok van vier liederen wordt
heel erg mooi uitgevoerd. Het koor doet duidelijk haar
best na het opgelopen min-puntje in het vorige blokje.
We sluiten de avond af met dankgebed. Tot slot zingen we
Gez. 456 samen met de gemeente. Het was plechtig en
ontroerend.
Als we na afloop een enkel woord met Ds. Roos wisselen is
deze duidelijk onder de indruk van zoveel animo voor deze
avond en zoveel enthousiasme bij koor en publiek. Voor
het kor weer een stimulans om met dit prachtige werk
door te gaan.
Het is mooi als je zo op deze avond mag terugkijken, dat je
wat mag betekenen voor een ander ... maar groot is het
als je er zelf ook rijke vrucht van mag genieten, onze
Heiland ter eer en ons tot heil.

Evert Jansen

Putten. Ook hij zette zijn beste beentje voor, letterlijk en
figuurlijk, want hij moest veel lopen van orgel naar piano
en andersom.
De leiding deze avond was in handen van Ds. J.W. van
Estrik uit Goedereede. Deze hield een treffende meditatie
met als thema "Water is leven." Hij vertelde van de nood
in de arme landen. Van mensen die amper water hebben.
Ook wij kunnen in nood komen, vergeestelijkte hij Maar
wat een vooruitzicht dat er uitkomst is.
Laten we tocht maar zingend in dat vooruitzicht leven.

P. Ras
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lilnde
Bestuurstafel

Bestuursvergadering Crescendo d.d. 15 januari 1999;
locatie M. de Vries Transport. M.k.a.: J. Bakker

1. Opening
Voorzitter H. de Vries opent de vergadering met het lezen
van Efeze 1:1-14 en gaat voor in gebed. Namens het
bestuur betuigt De Vries tevens zijn deelneming aan
tweede voorzitter Jan Bakker en secretaris Jan Zeeman
wiens moeder en grootmoeder zijn overleden.

2. Notulen
G. Hakvoort leest de notulen voor van de laatste bestuurs
vergadering van 2 november 1998.
Naar aanleiding van de notulen wordt besloten dat Jan
Zeeman zal zorg dragen voor een afschrift van de statuten
voor de bestuursleden.
Jan Zeeman merkt op dat het onzeker is geworden of het
Yerseksemannenkoor Ethan tijdens het concert op 11
september in Zierikzee samen met ons gaat zingen.

3. Ingekomen stukken
- Ontvangen: geboortekaart Lubbert en Willie de Boer.
- In verband met luisterrechten ontvangen wij een bedrag
van f 1.900,-- van de stichting Sena.

- Een bedankkaartje van de Omroep voor Zieken en
Ouderen voor het ontvangen van onze kerst-cd.

- Een felicitatiekaart van de stichting 'Behoud Grote
Toren Kerk' uit Alblasserdam in verband met het 45-
jarig jubileum van Crescendo.

- Een felicitatie van het mannenkoor Ethan uit Yerseke in
verband met ons koorjubileum.

- Een schrijven van brassband Valerius wegens een wijzi
ging van het secretariaat-adres (L. v.d. Berg).

- Uitnodiging van het dameskoor Laus Deo voor het
bijwonen van hun Oranjeconcert op 30 januari 1999.

- Uitnodiging van de Hervormde gemeente in Gorinchem
voor een concert op 25 september 1999. Agenda
technisch komt dit niet uit. Ook hebben wij voor 1999
al zes concerten aan de wal in de agenda staan.

- Uitnodiging van de stichting Wereldwijde Zending in
Dirksland voor een gezamenlijk concert met het
mannenkoor Rehoboth op 27 mei of 3 juni 2000 in
Tholen. Afgewezen omdat wij op 6 mei al naar
Zaltbommel gaan. Misschien op een latere datum?

- Uitnodiging van de Herv. Kerk in Coevorden voor een
Kerstconcert op vrijdag 23 december 2000. Aangenomen.

- Uitnodiging van de Evangelisatiepost Breda voor een
Paas-concert op 27 maart of 3 april 1999. Dit kan voor
dit jaar niet meer.

- Uitnodiging van de stichting Dienst der Belangstellen
den voor een gezamenlijk kerstconcert op 24 december
1999 in het Concertgebouw te Amsterdam. Hoewel we
dit jaar al vol zitten: toch aangenomen.

- Het gemengde koor Con Amore vraagt of we tijdens het
concert op 8 mei in Och ten enkele nummers gezamen
lijk kunnen zingen. Onze dirigent M.W. Kramer zal een
en ander beoordelen.

- Ds. G. Bouw heeft Crescendo gevraagd voor een
zomeravonddienst dit jaar in Doornspijk. Aangenomen.
Datum: 17 juli.

- Urker bewoners van de Talma Hof in Emmeloord
hebben Crescendo gevraagd voor een optreden. G.
Hakvoort zal dit met de activiteitenbegeleiding doorne
men. Als datum wordt dinsdag 23 februari genoemd.

4. Voorbereiding ledenvergadering 12 februari
- Er zijn vier bestuursleden aftredend: Jan Zeeman, Hessel
Kramer, Hendrik Romkes en Cees Bakker. Secretaris J.
Zeeman is herkiesbaar.
Als kandidaat-bestuursleden worden genoemd: Pieter
Kaptein, Albert Bakker, Hessel de Boer, Johan v.d.Berg,
Jan van Urk, Meindert Visser en Wouter Ras.

- Voor de kascommissie worden gevraagd: Jauwk Nentjes
en Kobus Bakker.

- Onder de leden zal een peiling worden gehouden ten
aanzien van een concertreis naar Duitsland (Sauerland),
Hongarije of Zuid-Afrika (drie uitnodigingen).

5. Van en voor de dirigent
G. Hakvoort vraagt M.W. Kramer tijdens de repetitie
extra aandacht te geven aan de uitspraak.

6. Rondvraag
- Hendrik Romkes vraagt om voor de komende cd een
nummer met bovenstem in te studeren.

- Penningmeester M. de Vries vraagt om een beslissing te
nemen ten aanzien van de aanschaf van speciale concert
mappen. Vanwege te verwachten praktische moeilijkhe
den wordt besloten deze niet aan te schaffen.

7. Sluiting
Secretaris Jan Zeeman eindigt met dankgebed.
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Tot aan de Poort:
Tot aan de poort mocht ik je begeleiden, niet verder, nee, ik bleef aan deze kant.
Alleen moest je de drempel overschrijden. Alleen? Nee, Jezus nam je bij de hand.
Wij hebben samen niet zo veel gesproken, we wisten toch, wat God doet is goed.
Maar satan poogt die zekerheid te roven, hij richt zijn pijlen op 'tgeprangd gemoed.
Dan moest ik aanzien hoe je lag te worst'len. 'k Legde mijn handen opje rust'loos woelend hoofd
en heb dan zacht die oude psalm gezongen, steeds weer datzelfde vers: 'Zo ik niet had geloofd'.
Tot aan de poort mocht ikje begeleiden. Tot aan de grens van tijd en eeuwigheid.
Toenbleef ik hier, waar wij nog moeten strijden. Maar: God heeft jou de feestzaal ingeleid!
Bep Kramer-van Dijk in 'Kruimeltjes brood'.

De HEERE heeft tot Zich genomen Zijn moegestreden kind, mijn innig geliefde man,
onze zorgzame vader en opa

Toon Bakker
3 maart 1933 17 april 1999

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden,
noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte,

noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8 : 38 en 39

Molenstraat 4
8321 XJ Urk

Jannie Bakker-ten Napel
Hendrika t

Rijkent Anton
Roelof
Jan
Jannie
Aafke

Almere-stad: Liesbeth - Kees
Maria
Anton

Urk: Petra - Gerard
Lubbert
Thomas

Er is gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum 'D.E.L.', De Noord 6:
- woensdagavond 21 april van half acht tot half negen;
- ná de begrafenis.

De begrafenis vindt D.V. plaats donderdag 22 april op de begraafplaats 'De Vormt'.
Vooraf wordt in de Geref. Petrakerk een dienst van Woord en Gebed gehouden.
Voorganger ds. T. Veenstra. Aanvang half drie.
De familie en belangstellenden van buiten Urk worden vanaf half twee in het Rouwcentrum
verwacht. Hier is nog gelegenheid tot afscheid nemen. Vertrek naar de kerk twee uur.



Urker Koren ...

Eén keer per jaar, op Hemelvaartsdag, zingen de Urker
koren in de afslag.
Na vorig jaar, toen er twijfel was of dit door moest gaan
was de opkomst zowat verdubbeld. Bijna 3500 bezoekers
waren getuige van een schittterend concert.
Ook "Crescendo"droeg haar steentje bij. Ditmaal stonden
we, vergeleken met vorig jaar, ordelijk opgesteld op een
trap-podium. Onder leiding van Louwe Kramer zongen
we drie liederen, n1.Zoals ik ben, Psalm 84 en Ja, 't is het
geloof dat wint.
Er werd mooi en spontaan gezongen, al was Psalm 84 voor
sommige partijen nog iets "twijfelachtig."
Ook de andere koren lieten, ieder op eigen wijze, goed van
zich horen.
Al met al was dit een gezegende en grandioze avond, een
stimulans om deze goede tradite levend te houden.

P. Ras

û». CL

Piênsterzooterdag ...

Paling roken, vis bakken, in klederdracht over Urk wande
len en als afsluiting van de dag en als voorbereiding op
Pinksteren, zingen Hallelujah en Crescendo in de Bethel
kerk. Dat is al een aantal jaren een goede traditie. Zo
zongen ook afgelopen Urkerdag beide koren samen en
afzonderlijk in een overvolle Bethel-kerk. "Je krijgt spijt als
je niet komt," had de voorzitter gezegd en hij kreeg gelijk.
Meindert Kramer werd toegesproken en zeer hartelijk
bedankt voor zijn dirigentschap bij "Crescendo." Als dank
kreeg hij een bronzen beeld van een dirigent en als je goed
kijkt lijkt het beeld ook nog op Meindert. Hem werd
gevraagd om nog één keer te dirigeren ... "Samen te
dienen." Twee koren die schouder aan schouder staan.
Zijn persoonlijke hoogtepunt. Toch ook emotioneel- een
gedeelte van je leven afsluiten is niet niks. Misschien zong
men daarom met zoveel overgave ...
Van deze avond is een videoband beschikbaar. Wie deze
hebben wil kan zijn naam en adres doorgeven aan de
voorzitter.

P. Ras
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Urkerdag zeer goed geslaagd

Oens' uit Urk, trokken ook
maandagavond een goed gevLiI
de kerk. Afwisselend met optre
dens en samenzang was dit voor
de luisteraars een leuke avond.
Niet tekort doend aan de koren
was het lied 'Dier'bre Heiland,
mijn Verlosser' van solist G.
Schinkel heel mooi, ondanks dat
de uitspraak nog beter kan. Te
recht een pluim voor de enkele
tenoren die op perfekte wijze
klank en volume hierbij onder
steuning gaven.

Koor- en samenzang siert Pinksterdagen
Het zijn goede gewoontes om zowel voor de jeugd als voor
de ouderen ter plaatse iets moois te doen. Zo startte men
enige jaren geleden met een Urkerdag, met als doel de kle
derdracht niet verloren te laten gaan. Zaterdag was de
deelname overweldigend en waren er leuke activiteiten ge
organiseerd. Met een beetje fantasie waande je je op het
eiland Urk. Wel is duidelijk dat het weer een grote rol
speelt bij het welslagen van zo'n dag.

Botters in de haven, de was op
hangen op de ouderwetse ma
nier, paling roken, visbakken,
nettenboeten en veel Urkers die
de traditionele dracht aan had
den. Het was zaterdag allemaal
te zien op Urk. Ook de koren
droegen hun steentje bij. Zater
dagavond, na vele activiteiten
rond de haven en vuurtoren,
zongen het Chr. Urker Vissers
koor Crescendoen mannenkoor
Hallelujah in de Urker BetheI
kerk. Beide koren trekken veel
publiek waardoor vele bezoe
kersver voor aanvangstijd geen
zitplaats meer konden bemach
tigen. Velen kozen dan ook
voor een staanplaats achter in
de kerk. Het visserskoorCres
cendo opende het Urkerdagcon
cert met enkele liederen, afge
wisseld met samenzangwaarna
Hallelujah haar liederen zong.
Ook traden beide koren geza
menlijk op, wat heel mooi
klonk. Na het zingen van 'Na
der, mijn God, bij U' werd Mein
dert Kramer, sinds enkele maan
den dirigent in ruste, door
voorzitter Hendrik de Vries ge
vraagd naar voren te komen.
Dhr. Kramer heeft zich altijd in
gezet om met en voor elkaar
iets te betekenen en heeft een
lied op muziek gezet voor koor
zang onder de titel "Samen te
nilOnl>n" AI~ rlilnk voor ziin vele

werk ontving hij van het koor
een bronzen afbeelding van een
dirigerende Meindert Kramer.
Ook werd zijn vrouw Grietje
niet vergeten, want zij werd in
de bloemen gezet.
Beide koren zongen het lied on
der leiding van Meindert Kra
mer en dat was voor hen een
mooie afsluiting.
Maandagavond zongen ter af
sluiting van de Pinksterdagen
ook drie mannenkoren in de
Bethelkerk. De evangelisatie
kommissie van 'Zingen in de Zo
mer' maakte hiermee de start
van 1999.
Het mannenkoor 'Sion' uit Kat
wijk, 'Dit is't wat us bynt' uit
Broeksterwoude en 'Onger

Volgende week een
foto-impressie van de

URKERDAG
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Urkerdagconcert1999
In de Geref. Bethelkerk te Urk
Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
o.I.v. Jan Quintus Zwart
Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
o.I.v. Louwe Kramer
m.m.v. Henk van Putten, orgel
Aanvang 18.30 uur

, TOEGANG GRATIS

Zaterdag 22 mei 1999



1. SAMENZANG EN KOORZANG: 4. SAMEN0NG: 'Neem, Heer, mijn beide handen' vers 1, 2 en 3

3. En blijft m'ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot den morgen,
ook door den nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!

't Scheepke onder Jezus' hoede' vers 1, 2 en 3 WH Zwart f Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuwge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m'elke schrede,
als 'k U verlaat.
0, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

1. t Scheepke onder Jezus hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.

Refrein:

Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben ~ Vaders Zoon aan boord
en t veilig strand voor oog.

2. Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen,
koelljes, stuwt het zacht vooruit;
golven, steunt gebed en psalmzang
met uw zilv'ren maatgeluid.

2. 0, doe genaad' ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m'aan uw voeten rusten,
mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d'uitkomst blind!

Refrein: zie boven
5. HET URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH'

3. Arme zondaar, zie de kruisvlag
wapp'rend langs de oceaan.
Weet, de Heer is in het scheepje.
Kom, neem uw verlossing aan!

* Opent de poorten! (naar Psalm 24)
* Psalm 6
* Thanks be to God

J. Heinrich Lützel
WH Zwart
L.P.J. O'Reilly / S. Dickson / H Geehl

6. SAMENZANG: Wees gegroet, gij eersteling der dagen' vers 1, 2 en 3

3. In uw hoede zijn wij wél geborgen,
en schoon eerlang 't oog ons breek',
open gaat het op de grote morgen
na deez' aardse lijdensweek.
Welk een dag der ruste zal dat wezen,
als w'onsterflijk, uit de dood verrezen,
knielen voor uw dankaltaar!
Amen, Jezus, maak het waarl

Refrein: zie boven 1. Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaalgen sabbatsvreê!

2. OPENING DOOR DE VOORZITIER VAN HET
URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH'

3. HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'

* Uw koning komt
•* Zoals ik ben

'.~ ,* Ja, 't is het geloof dat wint

J. Stolk / M.W Kramer
Bradburry / E/liot / H Hoeve
L. Kramer

2. Op uw woord, 0 Leven van ons leven,
werpen wij het doodskleed af!
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,
treden w'uit ons zondengraf.
Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,
en herboren - opgestaan,
achter U ten hemel gaan!



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

* Hoe de storm zij n krachten spant
* Nader, mijn God, bij U
* Samen te dienen

J. Dömer / M.W Kramer
H.J. van Oosten
B. Gaither / M.W Kramer

8. DANKWOORD DOOR ÉÉN VAN DE LEDEN
VAN DE COMMISSIE URKERDAG

9. COLLECTE TIJDENS VOORSPEL ORGEL
MET AANSLUITEND SAMENZANG EN KOORZANG

Psalm 138: 1 en 3 I. Bourgeois / M.W Kramer

1. 'k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, Heer, U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goön
op hoge toon met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis
naar uw paleis, het hof der ho-ven,
en om uw gunst en waarheid saam,
uw grote naam eerbiedig loven.

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van 's HEREN wegen;
want groot is 's Heren heerlijkheid
zijn Majesteit ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog, die need'rig knie-Ien;
maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd'le waan der trotse zielen.

10. SLUITING DOOR DE VOORZITIER VAN
HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'

11. UITLEIDEND ORGELSPEL
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omgaan. Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gouden schaal in
stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad
aan de bornput in stukken gestoten wordt;
En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot
God keert, Die hem gegeven heeft.

Beste zangersvrienden.

Zoals u wellicht gehoord hebt, is maandagj.l. onze vriend Jan van den Berg, door
de dood weggenomen. Jannie en de kinderen hebben ons verzocht, ofwe tijdens
de begrafenis van Jan, enkele liederen willen zingen. Onze vriend Jan wordt
vrijdagmiddag om half drie vanuit de Petrakerk begraven.
Uwordt verzocht om vrijdagmiddag, in het urker, naar de Petrakerk te komen.
( De stokken önger de klappe)
Beste vrienden ik weet dat dit voor velen van ons een hele moeilijke middag is!
Maar nochtans; laten we voor zoveel als mogelijk is, proberen om onze
zangersvriend de laatste eer te bewijzen. Hij was een trouw lid, als hij kon dan
was hij ei!
Tevens spreek ik de hoop uit dat dit niet ten koste van zaterdagmiddag zal gaan!
Tot ziens! ( Zowel in de Petrakerk, als ook in Middelharnis)

PS. Wilt u even doorgeven ofu aanwezig kunt zijn? 681888

Uw voorzitter
Hendrik de Vries



'In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.'
Johannes 14 : 2a

Met grote droefheid geven wij kennis, dat na een langdurig gedragen lijden, bij de Heere is
Thuisgekomen mijn geliefde man, onze zorgzame vader, lieve opa en bèbe

Jan van den Berg
18 juni 1930 8 maart 1999
echtgenoot van Janny van Slooten,

eerder weduwnaar van Ente Hakvoort.

Urk J. van den Berg-van Slooten
Alie en Teun
Tiemen en Jannie
Klaas en Greetje
Jelle en Anna-Marie
Willem en Nellie
Mina en Nico
John en Nieske
Luuk en Ingrid
Erika
en kleinkinderen

Espel
Zwaag

IJrnuiden

Ankerplaats 11
8321 RK Urk

Er is gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum 'D.E.L.', De Noord 6:
- donderdag 11 maart 's avonds van half acht tot half negen;
- en na de begrafenis.

Vrijdag 12 maart wordt er in de Gereformeerde Petrakerk een dienst van Woord en Gebed
gehouden. Aanvang half drie. Op verzoek van Jan wordt deze dienst geleid door ds. J.L.
Posthumus, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats 'Holkenkamp'.

De familie wordt op de dag van begraven vanaf half twee verwacht in het Rouwcentrum.
Van hieruit vindt vertrek naar de kerk plaats.



Beste- vrienden van Crescendo

Vergeef mij dat ik aan de late kant ben om
jullie te bedanken voor alles dat Crescendo voor
Jan heeft gedaan.

Zijn koor was alles voor hem.

Soms, als hij wat moe was om te gaan, dan
spoorde ik hem aan en zei dan: "Ouwe, (dat is
het woordje waar Bram mij altijd mee plaagde)
het is zo goed voor je onder de mensen te zijn."
En als wij dan 's avonds weer thuis waren zei
hij: "Janny, ik heb weer zo fijn van mijn Heer
en Heiland gezongen."

Wij mogen er ook van overtuigd zijn dat als Jan
de belangstelling van de zang in en om het
begraven had kunnen zien, dat hij dan zijn ge
ijkte uitspraak had gedaan en die was: "GroOt is
de wereld - is dat allemaal voor mij?"

Maar Jan is nu in het huis met de vele wonin
gen waar hij nu eeuwig mag zingen voor de
troon van zijn Heer en Heiland.

Jongens, allemaal bedankt!

Jann van den Ber - van Slooten



In RWM hallen te Ochten

Prachtig zangconcert
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Op zaterdag 8 mei jl. vertrok 'Crescendo' om 17.00 uur
per bus naar Ochten, waar het tweejaarlijkse korenconcert
in de veiling RWM werd gehouden. Men spreekt van het
grootste concert van Nederland en dat willen we niet
tegenspreken, want als de koren plaatsgenomen hebben
dan zie je een geweldige massa mensen voor je. Het
beloofde een mooie avond te worden, want de organisato
ren hebben de nodige technische maatregelen laten nemen,
zodat het geluid gelijkmatig door de hallen klinkt. Alleen
de grote boxen achter de koren waren soms hinderlijk,
evenals de schijnwerpers. Maar dat deed niets af aan de
optredens. Na de opening van dominee K.M. van Dijk
traden 'Con Amore' uit Opheusden en 'Crescendo' uit
Urk op en wij deden dat bescheiden. Na de samenzang
kon onze dirigent Lauwe Kramer 'op', die natuurlijk
popelde om voor het eerst tijdens dit grote evenement zijn
capaciteiten eens te laten zien. En echt, hij groeide bij de
prachtige aanhef van 'Zoals ik ben'. Wij dachten eerst dat
het te zacht was, maar het bleek door de goede geluids
verdeling prima te zijn. En zoals altijd, begeleidde onze
eigen organist Henk van Putten het koor heel mooi. Psalm
84, waar Piet
Baarssen de
solo zingt,
kwam er voor
het publiek goed
uit. De psalmen
die door Cres-
cendo gezongen
worden zijn heel
mooi op muziek
gezet. Na het lied
'Een heilig koor,van stemmen
zong Crescendo
het geweldig mooie en inhoudvolle lied 'Nader, mijn God,
bij U'. Bij zulke liederen voel je dat het koor er helemaal in
opgaat en een onderlinge partijenstrijd speelt zich af
zonder dat iemand het merkt. Met dit eerste optreden had
Crescendo voor het publiek in de roos geschoten.
Terwijl het nog muisstil na zat te genieten kwamen Arjan
en Edith Post met de trompet daar wonderschoon achter
aan met 'Glory Glory Hallelujah' . Klaas Jan Mulder
begeleidde het trompettistenpaar op het Amerikaanse
toporgel 'Allen' dat speciaal vanuit Luxemburg naar
Ochten was gebracht. Het gemengde koor Con Amore
zong de Hymne, extra moeilijk doordat er diverse invallen
zijn die op tijd moeten geschieden, doch men deed dit
voortreffelijk. Letten op de dirigent en discipline zijn
voorwaarden voor het slagen van dergelijke nummers.

Dirigent Cees Meijering kon dit goed overbrengen, ook
naar het kinderkoor. Goed kwam bij de kinderen naar
voren het nummer 'Bashanah' (over de toekomst van
Israël). Het publiek waardeerde zichtbaar het spontane
optreden van het kinderkoor. Soliste Tineke Kerkstra zong
met Con Amore 'Terwijl ik eens lag te slapen'. Hierbij
kwamen de trompettisten weer met een geweldig mooie
zetting, wat afwisselend plaatsvond. Alle deelnemers
leefden vooral naar de laatste regel 'Hosanna in de Hoge,
Hosanna in eeuwigheid' toe. Prachtig! Het publiek kon
naar hartelust genieten, zowel van zang als van de meester
organist KJ Mulder die op majestueuze wijze het 'Allen'
orgel liet horen bij de vaderlandse liederen. Crescendo
mocht de mannenstemmen weer verheffen waarbij we
opmerken dat 'Ode' door toedoen van Lauwe op perfecte
wijze werd gezongen. Onze dirigent glunderde bij het
afslaan van de laatste regel en dat geeft wederzijds voldoe
ning. Achter de vleugel nam voor dit concert Joke Kuik
plaats en haar spel was voortreffelijk. 'Blijf mij nabij' werd
gezongen door Tineke Kerkstra-van Dijk. De soliste was

goed, maar
kwam te zacht
over ten aan
zien van het
orgel, wat
naar mIJn
mening ook
weer te
ove~eldi
gend boven
alles uit
kwam. Er
volgde weer

een optreden van Arjan en Edith
Post. K.J. Mulder bespeelde het 'Allen' en Edith kwam
vanachter het publiek al trompetterend naar voren. Na het
eerste couplet viel Arjan in. Trompettisten en organist
lieten het publiek genieten, je kon dan ook een speld horen
vallen. Dit optreden van Crescendo in de veilinghallen,
waar bijna 4000 mensen bijeen waren, mag voor alle
partijen een groot succes genoemd worden. Tijdens de
samenzang werd een collecte gehouden voor vluchtelingen
uit Kosovo, die het mooie bedrag van f 10.700,-- op
bracht. Na het dankwoord en gebed werd het Wilhelmus
gezongen wat zo massaal uit zoveelmensenkelen klonk dat
we niet anders kunnen zeggen dan: "We zijn, ziende naar
andere landen, toch maar rijk gezegend".
Het volgende concert in de veiling RWM staat al weer
vast: zaterdag 12 mei 2001.

Jan Post
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LUXE TOURINGCARS VOORZIEN VAN:
Bar • koffie-automaat • koelkast

• video • toilet • airco •

Vanaf 15-58 zitplaatsen!

ET
TOURS

bang .....a reizen
TOURINGCARBEDRIjF MIDNET BANGMA B.V.

Produktieweg 7, 8304 AV Emmeloord. Telefoon 0527-698316.



Koor- en Samenzangavond

In de Christelijke Gereformeerde Kerk te Doornspijk

Zaterdag 17juli 1999

Aanvang 19:30

M.M.V.
Chr. Urker Visserskoor:
Crescendo o.l.v. Louwe Kramer

orgel Meindert W. Kramer

Piet Baarssen (bariton) solist



1. Samenzang Psalm 98vers 1 en 3
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE
Dien groten God, Die wond'ren deed
Zijn rechterhand vol sterkt' en ere
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid
Zo vlekkeloos en ongeschonden
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

2. Opening Ds. G. Bouw

3. Samenzang Psalm 105vers 1,2 en 3
Looft, looft verheugd, den Heer der heren
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren
Doet Zijne glorierijke daan
Alom den volkeren verstaan
En spreekt, met aandacht en ontzag
Van Zijne wond'ren dag aan dag.

Doet bij uw harp de psalmen horen
Uw juichstem geev' den HEERE dank
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels groten Opperheer
De zee met hare volheid bruise
De ganse wereld geev' Hem eer.

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen
Zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen
Beroemt u in Zijn heil'gen naam
Dat wie Hem zoeken, nu te zaam
Hun hart verenen tot Zijn eer
En zich verblijden in den HEER

Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte
Naar Hem, Die al uw heil bewerkte
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht
Aan Zijn doorluchte wonderdaan
En wilt Zijn straffen gadeslaan.

4.Crescendo
1. Zoals ik ben
2. Uw koning komt
3. Cantate Psalm 84
4. Ziet in blinde razernij

5. Piet Baarssen en Samenzang
1. Hij die rustig en stil

2. Psalm 137 Aan BabyIons stromen

H. Hoeve
M.W. Kramer
M.W. Kramer
M.W. Kramer

(samen refrein)
Zie slechts op Hem
Volg gehoorzaam Zijn stem
blijfmaar rustig vertrouwen
Altijd ziende op Hem.

(solo)

vervolg punt 5
3. Zie ons wachten aan de stromen

6. Crescendo
1.Een Naam is onze Hope
2. Het Hemels Vaderland
3. Straf mij in Uw gramschap niet
4. Hoe de storm zijn krachten spant

7. Piet Baarssen (en Samenzang)
1. Eens breekt in mij,
het zilv'ren koord

2. Betrouwbaar als de tijd

3. Kom tot uw Heiland

8. Crescendo
1. Een heilig koor van stemmen
2. Vrede als waterstromen
3. Nader mijn God bij U
4. Ja, 't is het geloof dat wint

(samen refrein)
Hoe de storm ook moge woeden
Op de reis naar d' eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
Die ons altijd veilig leidt.

L. Kramer
M. W.Kramer
H. Boellee
J. Dormer

(samen refrein)
0, wat zal t'zijn Volmaakt en rein
Voor eeuwig met de HEER te zijn!
Als ook mijn lied Hem hulde biedt
Neen zulk een sterven vrees ik niet!

(solo)

(samen refrein)
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
Van de zaal'genjuichend bij Gods Zoon
Als zij vergaad'ren rondom de troon
Daar waar de eng'len staan

M.W. Kramer
M.W.Kramer
H. J. Oosten
L. Kramer



9. Samenzang Psalm 89 vers 1 en 8 (collecte t.b.v, activiteitenfonds )
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen
Uw w=arheid t'allen tijd vermelden door mijn reen
Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen

Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht
Uw vrije gunst alleen wordt d'ere toegebracht
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

10. Sluiting Ds. G. Bouw

tl.Samenzang (staande zingen) Psalm 134 vers 1,2 en 3
Looft, looft nu aller heren HEER Heft uwe handen naar omhoog
Gij, Zijne knechten, geeft Hem eer Slaat naar het heiligdom Uw oog
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt En knielt eerbiedig voor Hem neer
En voor Zijn dienst in ijver blaakt. Looft, looft nu aller heren HEER.

Dat 's HEEREN zegen op u daal'
Zijn gunst uit Sion u bestraal'
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer
Looft, 100ftdan aller heren HEER.

***

volgende koor- samenzangavond D.V. 31 juli

M.M.V.

-Psalmzangvereniging : Looft den Heere (Doornspijk)

-Chr. gemengd koor : Scheppingsgave (Oostendorp)



Koorconcert
t.b.v. Stichting "Woord & Daad"

D.V. zaterdag I 1 september 1999
in de Nieuwe Kerk te lierH~/ee

\lt't medewerking van:
Urkcr Mannenkoor "Crescendo"

Dingent l.ouwe Kramer
Organist: Henk van Putten
Panfluitist: Jacob Schenk

Appèl woord: Ds. H. Korving

Aanvang 19.00 uur

Entree f 7,50, tot 12 jaar f 5,00, max. gezinsprijs f 25,00

Collecte voor straatkinderen Filippijnen
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Wij leveren stro en hooi van 1e kwaliteit
Ook kuilgras door ons gelost.

Franco thuis met eigen vervoer, uit eigen voorraad,
Grpak door ons gelost! tel 0111-481592

Ook verkopen wij verse en gerookte paliu1!

doe-hel-zelf materialen

Karwei- en verfwinkel
"d ' Ach ter 0mmeU
Nieowertlerk - Oude Noordetr. ~

Telefoon 01114 - 2236



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

Wij zongen in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

Op verzoek van het Zeeuwse comité van de Stichting
"Woord en Daad" mochten we met ± 80 leden op zaterdag
11 september j.1. optreden in bovengenoemde kerk. Aan
deze kerk is een bewogen historie verbonden. Reeds in het
jaar 1454 werd het fundament van de machtige, los van de
kerk staande, toren gelegd terwijl er reeds in 1479 sprake
was van kerkbouw op de huidige plaats. Tengevolge van de
Reformatie werd de kerk in het jaar 1576 definitief ter
beschikking gesteld van de gereformeerden. De kerk was
voorzien van diverse pronkstukken, nog daterend uit de
tijd van de Roomse eredienst. In 1768 werd de kerk
verrijkt met een schitterend orgel, gebouwd door de
beroemde orgelbouwer Bätz uit Utrecht. Al dit mooie
werd door een brand in de nacht van 6 op 7 oktober 1832
volledig verwoest! (Op het moment dat ik dit stukje
schrijf, precies 167 jaar geleden). Alleen de kale muren
bleven over. Na een bewogen periode van herbouw kon
het huidige kerkgebouw op zondag 21 mei 1849 in
gebruik worden genomen voorzien van een nieuw orgel,
gebouwd door de orgelmakers Kam en Van der Meulen uit
Rotterdam. (Kosten f 13.600,--!!)
Dan nu het concert van 11 september j.l.
Het comité had zich verzekerd van onze medewerking
o.l.v. Louwe Kramer met orgelbegeleiding van Henk van
Putten. Verder werkte mee Jacob Schenk met panfluit,

hetwelk bij de medewerkers en de talrijke aanwezigen
bijzonder goed in de smaak viel. Om te wenner, aan de
kerkruimte zong het koor als intro "Uw Koning komt!"
Kort maaar krachtig, toch wat meer gelijk en beheerst
zingen is beter op zijn plaats. Na opening en samenzang
werd het eerste blok afgewerkt, waarbij opgemerkt dat de
"Cantate Psalm 84," zowel door koor als solist Piet Baars
sen, gevoelvol en muzikaal werd uitgevoerd! Bij het lied
"Zoals ik ben" dient door de leden bijzonder te worden
gelet op toonhoogte en zuiverheid. De koraalvormige
melodieën werden, zoals gewoonlijk, door het koor goed
gezongen. Bij "Een heilig koor van stemmen" bestaat nog
steeds de neiging om "gejaagd" te gaan zingen. Minder
zicht in de map en meer aandacht naar de dirgent mag ik
van harte aanbevelen!
De panfluitsolo over "God is getrouw" van Jacob Schenk
met orgelbegeleiding van Henk van Putten werd muzikaal
goed uitgevoerd. Het publiek luisterde ademloos toe.
Beide mannen: Bedankt!
Het appèlwoord en de sluiting werden verzorgd door de
Chr. Ger. Ds. Korving.
Wij mogen terugzien op een geslaagde avond voor een
bijzonder goed doel.

Uwoud-dirigentMW.Kramer
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