
Alles wat U prijzen kau,
U t de E'euw'ge. Ongeziene,
looft Uw liefd"en zingt ervanl
Alle eng'len die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe.

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons np in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw besta~n •••
laat ons niet verloren gaan!

10. Koor: a. Tel uw zegeningen

b. Komt tot Uw Heiland
(met bariton sola)

c. God eeuwig licht
(met sopraan solo)

8". Samenzang: Gezang 180, ver s 1 en 2.

Beveel gerust uw wegen,
al wat u '~,harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die 'wo11(.en " 'lucht en winden
wijst spoor ~n loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.

De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij d' uitkomst, gqed,
'op Hem uw hope bouwen, ''
zal 't slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden z~jn.

11. Samenzang: Gezang 293. vers 1, 3, 5 en 6.
o God, die droeg oris voorgeslacht
in nacht en .!'Itormgebruis.
beHijs ook ons Uw trouwen macht?
wees eeuwig ons tehuis!

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart9

de God der eeuwigheid!

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn i~stage stroom;
ze zijneals gras, door zOn verdord?
vervluchtigd als een droom.

U God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed eb kruis,
wees ons een gids in storm en nachtg

en eeuwig ons tehuis!

7. Koor: a. Psalm 56
b. It Zij vreugde m1Jn deel is

(met sopraan solo)

~. Komt, komt tot Mij

12. Overdenking door de heer J. Goedhart

13. Orgelspel: Sander van Marion

14. Koor: a. Zachtkens en ted~r
(met bariton ~016)

b. Klem vast aan de Rots

'-I :

15. Solozang Femmy v.d. Weg: Als ik maar weet
9. Solozang Klaas Bakker: De Meester is wachtend



16. Samenzang: Gezang 304, vers 1 en 2

Gelukkig is het Lan d , "
dat God de Heer beschermt.
als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt9

en dat9 men meent, hij zal
't schier overwinnen al:
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot rleval.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God9 die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'zijner eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewrocht!
o Heeri 0 Heer, 0 Heer,
hoe groot is Uwe macht!

170 Koor: a. Wilt heden nu treden

b. 09 Heer die daar des Hemels
tenten spreidt

t8. Dankgebed

19. Mededelingen

20. Samenzang: Gezang 301, vers 1 en 6
Wilhelmus van Nassauen:
ben ik van duitsen bloed,
het vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen9

verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t' aller stoud:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

U kunt ook reageren n.a.v. de inhoud
van deze dienst, liefst 's avonds na
19.00 uur: 01720 - 34632 of 94360.

;t

De eerstvolgende zangdienst hopen we
te houden op zondag 30 augustus.
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5. CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
o.l.v. M.W. Kramer - beg. H. van Putten

a. Psalm 56
b. Komt tot uw Heiland
c. Klem vast aan de Rots U
d. Eens als de bazuinen klinken

bew. dirigent
idem
idem
idem

6. SAMENZANG
Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden.
Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

a. Ik weet dat mijn Verlosser leeft
b. Zijn Naam is wonderbaar
c. Blijfbij mij Heer

bew. P. v.d. Zwan
idem
idem

7. VROUWENKOOR 'DE LOFSTEM'
o.l.v. P. v.d. Zwan

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
Wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees Gij mijn Gids.
Blijfdicht mij bij; Ga stap voor stap mij voor;
Dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.

8. SAMENZANG: Gezang 569 vers 1 en 3 (Joh. de Heer)

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids.
't Zij door moeras of wel langs struik en heg
Leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
'k Houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.



9. JONGERENKOOR 'IMMANUËL'
o.l.v. J.Q. Zwart

13. SAMENZANG: Gezang 586 vers 1 en 3 (Joh. de Heer)

a. Sjaloom

b. Voor ieder land

c. Leid mij Heer

d. U wil ik dienen

K.N. de Bruin. G. Breüs, J.Q. Zwart

Hans v.d. Laan/S.s. Wesley

Cor Letter/Roei Bouton

Blijf met mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt
Blijftmet mij, Heer, als straks de avond daalt. '
Als vrienden henengaan in stormgetij,
BlijfGIJ ter hulp gereed, 0, blijfmet mij!

'k Kan zonder U geen enk 'Ie schrede gaan.
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij,
Zij 't voor- of tegenspoed, 0 blijfmet mij!

10. BRASSBAND 'VALERlUS'
o.l.v. F. Bode

a. Twee Hymnes
b. Song of Liberation

Eric Bali
Jac. de Haan

14. MANNENKOOR 'URKER ZANGERS'
o.l.v. F. Bode - beg. H. van Putten

a. Zing van Zijn trouw
b. Benedictus
c. Près du fleure etranger

Trad.
Ch. Gounod
Ch. Gounod

11. SAMENZANG: Psalm 98 vers 1 en 4

Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
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.

15. SAMENZANG: Psalm 150 vers 1 en 3
Looft God, looft zijn naam alom,
looft Hem in zijn heiligdom,
looft des Heren grote macht
in de hemel zijner kracht;
looft Hem om zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van zijn heerlijk koninkrijk
voor zijn troon en hier beneden!Laat al de stromen vrolijk zingen,

~e handen klappen naar omhoog,
t gebergte vol van vreugde springen
en hupp'len voor des Heren oog!
Hij komt, Hij komt om d'aard te richten
de wereld in gerechtigheid! '
AI 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten
wordt in rechtmatigheid geleid. '

Looft God naar zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
looft den Heer, elk moet Hem eren!
AIwat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der heren!

12. KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER'
o.l.v. J.Q. Zwart - beg. M.W. Kramer

a. Duizend vragen
b. Heer ik kom tot U
c. In een scheepje
d. Waar zou de stad van vrede zijn

A. Pronk
Jan Visser/Go Whelston

Ellyen Rikkert
H. Larn/W. ter Burg

16. CHR. GEMENGD KOOR 'EXCELSIOR'
o.l.v. F. Bode _beg. H. van Putten

a. Lichtstad met uw paarlen poorten
b. Psalm 24
C. Thanks be to God

p_ Bos

Hans Boelee
Stanley Dickson
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1. SAMENZANG: PSALM 47 VERS 1

Juicht, 0 volken, juicht,
Handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
weest te zaêm verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht,
Zijne Majesteit
maakt haar heerlijkheid
over 't rond der aard
wijd en zijd vermaard.

2. OPENING

3. CHR. VROUWENKOOR 'DE LOFSTEM'
o.l.v. P. v.d. Zwan - beg. Arie v.d. Zwan

* Klem vast aan de rots U* Kom tot uw Heiland* Er is een God, Die hoort

4. GEZANG 229 VERS 1 EN 3

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Heere,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

5. MANNENKOOR 'HALLELUJAH'
o.l.v. W.H. Zwart - vleugel Harry Hamer

* God enkel licht* Morning has broken

* Vader vol van mededogen* Gouden harpen ruisen
bew. Everhard Zwart

bew. W.H. Zwart

VERTALING VAN HET LIED 'MORNING HAS BROKEN'
1. De Morgen heeft zich laten zien. Precies zoals de allereerste.

morgen dat eens heeft gedaan. De merel heeft zich laten horen.
Ook zoals de eerste uogel dat eens deed.
Juich uoor dit gezang. Juich uoor deze morgen.
Juich uoor hen allen ontsproten uanuit het Woord.

2. Teder, uer/icht door het zonlicht, ualt de frisse regen.
Juist zoals de dauw eens het frisse gras beroerde.
Juich om de tederheid uan het bedauwde hof.
Ontsprongen in uolmaaktheid, daar waar Zijn uoeten zich zetten.

bew. P. v.d. Zwan
bew. P. v.d. Zwan
bew. P. V.d.Zwan

•

3. Van Mij is het zonlicht. Van Mij is de morgen.
Geboren uit het licht in Eden begonnen.
Juich in uerrukking, prijs iedere morgen,
(want) deze is Gods herschepping uan de Nieuwe Dag.

6. SAMENZANG: PSALM 68 VERS 9 EN 10

Gods wagens boven 't luchtig zwerk
zijn tien- en tienmaal duizend sterk,
verdubbeld in getalen!
Bij hen is zijne Majesteit
een Sinaï in heiligheid,
omringd van bliksemstralen.
Gij voert ten hemel op vol eer,
de kerker werd uw buit, 0 Heer!
Gij zaagt uw strijd bekronen
met gaven tot der mensen troost,
opdat zelfs 't wederhorig kroost
altijd bij U zou wonen.

I

I
~

I
JI
•Geloofd zij God, met diepst ontzag!

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

bew. W.H. Zwart
bew. Gotze Kaspersma



7. URKER KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER'
EN JEUGDKOOR 'RES NOVA'
o.l.v. Jan Q. Zwart - vleugel W.H. Zwart

12. PSALM 138VERS 1

'k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goón
op hogen toon
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis
naar uw paleis,
het hof der hoven,
en om uw gunst en waarheid saam,
uw groten naam
eerbiedig loven.

* Jezus en de kinderen* Kind'ren zijn wij* Er is een Heer* Zeg, waarom pieker jij toch

C. van Harten-Strijbos / J. de Haan
C. Groot-Walstra

Trad.
Trad.

8. SAMENZANG: GEZANG 397 VERS 1 EN 4

o God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis!

En duizend jaar gaan als de dag
van gistren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

9. CHR. GEMENGD KOOR 'EXCELSIOR'
o.l.v. F.F.W.J.B. Bode - vleugel H. van Putten

* This is my Father's world* Blijfmet mij Heer* Gods choir in the sky

10. SAMENZANG

Ruwe stormen mogen woeden
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijftmij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

11. CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
o.l.v. M.W. Kramer - vleugel H. van Putten

* Psalm 98* Komt, komt tot Mij* Daar ruist

13. BRASSBAND 'VALERlUS'
o.l.v. F. Bode

* Favorite Hymn* Pastorale* The Young Amadeus

14. SAMENZANG: GEZANG 255 VERS 1

arr. Kurt Kaiser
arr. Lex Karsemeyer
arr. Harold de Cou

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heiige Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

15. JONGERENKOOR 'IMMANUËL'
o.l.v. Jan Quintus Zwart - beg. Wim Magré

* Heer onze God, hoe heerlijk Uw naam* Zingt met vreugde* Nader nog nader

16. SAMENZANG: GEZANG 255 VERS 4

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

Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Eric Bali
Jan de Haan

arr. Jan de Haan

F.C. Atkinson
J.S. Bach / H. Boelee

Trad.



17. CHR. DAMESKOOR 'LAUS DEO'
o.l.v. F. Bode - vleugel H. van Putten

2l. GEZAMENLIJKE KOREN EN BRASSBAND
o.l.v. F. Bode

* Teken van Hoop* Nooit alleen* De Gouden Stad

Joh. W. Peterson
Anonymus

H.L. Brooks

* Psalm 150* AFlag to follow
(Lof aan de Heer)

M.L. Mc Vail
John W. Peterson

Ned. tekst mw. G. Groot-Walstra

22. SLUITING

18. SAMENZANG: GEZANG 586 VERS 1 EN 3 JOH. DE HEER

Blijfmet mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt,
Blijftmet mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetii,
BlijfGij ter hulp gereed, 0 blijfmet mij!

'k Kan zonder U geen enk 'Ie schrede gaan.
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij,
Zij 't voor- of tegenspoed, 0 blijfmet mij!

19. MANNENKOOR 'URKER ZANGERS'
o.l.v. F. Bode - vleugel H. van Putten

* Voorwaarts Christenstrijders* Nooj pa, oh nocoj* LivingHumbIe* Dare to believe

A. Sulliven/arr. P. Mickelson
Fr. Venturisi

Trad. Dale Grotenhuis
Larry Leader

SAMENZANG: GEZANG 393 VERS 1,2 EN 4

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

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

De pentekening op het programma is van Jacob Korf, Nink 89.
De bloemen werden dit jaar verzorgd door Bloemsierkunst Post, tel. 2060, v/h Idzerda.
Cassettebandjes ten behoeve van Stichting Ethiopië worden van dit concert uitgegeven.
U kunt zo'n bandje bestellen door f.17,50 over te maken op rekeningnummer 91.03.21.590
van Bondsspaarbank te Urk (het gironummer van de bank is 867939) ten name van
'cassette copy' of telefoon 1561 of 1337.
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errassende Hongarijereis van
Urker Visserskoor 'Crescendo'
Als voorbereiding op de reis naar Hongarije kwamen de deelne
mende leden van 'Crescendo', vergezeld van vrouwen en verwan-

- ten, op maandag 21 september bijeen in gebouw 'Irene'. De nodige
afspraken voor de reis-werden gemaakt en onder vertoning van
een dia-serie werden nog enkele goede raadgevingen en tips
meegegeven. Eindelijk was het dan zover. De door de leden van
'Crescendo' zo fel begeerde dag was aangebroken. In de vroege
morgenuren van donderdag 24 september, het was rond de klok
van half zeven, werd er afscheid genomen in gebouw 'Irene' en
vertrokken de zangers via Zwolle richting Arnhem. De stemming
was opperbest en gedurende de gehele reis heeft de Urker humor
beslist niet ontbroken,
Het zou te ver voeren om een volledig
verslag van deze reis te geven. We
volstaan daarom met een beknopte
weergave van de trip, die dagelijks,
tot aan de Russische grens, zorgde
voor verrassingen. De chauffeurs Cor
Sikkema uit Emmeloord en Mein
dert de Vries (beiden geen onbeken
den in de transportwereld) hebben op
ervaren en deskundige wijze de ge
huurde autobus bestuurd. Aan het
einde van de rit bleken 4.500 kilome
ter te zijn gereden om zeven coneer-

ten te verzorgen in Hongarije.

Lange rit
Donderdagmorgen was men om on
geveer kwart over acht aan de Duitse
grens en na een rit van 15 uur door
Duitsland en Oostenrijk bereikten de
zangers 's avonds om kwart over tien'
het overnachtingsadres in Sint Nicola
nabij Wenen aan de Donau. De
andere dag is men na een bezoek aan
Wenen verder getrokken. Om vijf
uur 's middags bereikte men de Hon-

gaarse grens. Na de gebruikelijke
kontrole mochten onze plaatsgeno
ten het Hongaarse grondgebied be
treden. Het weer was goed en na een
vlotte rit door een niet zo aantrekke
lijk landschap kwam de hoofdstad
Boedapest in zicht. Daar namen de
zangers hun intrek in het Erzebeth
hotel in het centrum van de stad. Het
eerste optreden van het koor vond
plaats op zaterdagavond in Jaszbe
reny. De belangstelling was verras
send en overweldigend. De zangers
met de solisten Klaas Bakker en Kees
van Lenten, begeleid door de Hon
gaarse organiste Chila Deszo hebben
op de eerste avond een goede indruk
achtergelaten. Na afloop werden
door de vrouwen uit de gemeente
overvloedig zelfgebakken traktaties
aangeboden. Daarna was het moei
lijk afscheid nemen.

Kerkdienst
Op zondagochtend werd medewer
king verleend aan een kerkdienst in

Boedapest. De kerk was goed bezet
en onder de aanwezigen bevonden
zich de Urkers die met Chiel Post een
bezoek brachten aan de hoofdstad.
Ontroerend was de ontmoeting met
enkele Roemeense broeders en zus
ters en hun kinderen. Dominee Balint
las uit Psalm 107 en Jacob Nentjes,
de voorzitter van 'Crescendo' las
dezelfde Psalm in het Hollands. Er
volgde een bewogen ontmoeting na
de dienst. 's Avonds volgde een
optreden in de kerk van Gyuro waar
evenals de voorgaande zaterdaga
vond in een sfeervolle dienst de
mannenkoor klanken hun weg von
den naar het talrijke publiek.
Maandag volgde een optreden in het
kerkje van Tizsanagyjalu. Het was
niet voor de eerste keer dat hier Urker
stemmen klonken. Enkele maanden
geleden zongen hier Urker bouwvak
kers in en buiten het kerkgebouw het
hoogste lied.
Dinsdag voerde de tocht naar Döge
aan de Russische grens. Daar werd
geconcerteerd in de kerk. De liederen
'Mannen broeders ziet het teken' en
'Kom tot Uw Heiland' werden door
de vele aanwezigen spontaan in het
Hongaars nagezongen. Woensdag
volgde een optreden in Hajdulaszor
meny. Daar was de grote kerk met
1.500 zitplaatsen minder bezet. Ter
afwisseling van de zang gaf Meindert
Kramer een solo op het grote driekla
viers orgel. Het laatste concert werd
gegeven in de kerk van Tapiozele.
Een plaats waar enkele jaren geleden

* Op ut striept; zingend in een
1:

*Maar liefst 24 uur achtereen in een
bus zitten is toch te veel van het goede
zo blijkt uit deze opname.

ook Urker bouwvakkers werkzaam
waren. De uitvoering betekende een
geweldige afsluiting van het tournee.
In de overvolle kerk werd ondanks
de vermoeidheid vande zangers goed
gezongen. Ook hier was het afscheid
ontroerend. Om negen uur 's avonds
werd de lange, 25 uren durende
terugreis naar Nederland aanvaard.
Blijen dankbaar werden de 'Crescen
dozangers vrijdagavond 2 oktober
rond tien uur door de familieleden in
gebouw 'Irene' begroet. Men kon
terugzien op een bijzonder geslaagde
reis.

* Crescendo-voorzitter Jacob Nen
tjes in gesprek met een Hongaarse
gastvrouw.



Programma van het
Chr. Urker Vissersmannen koor

CRESCENDO
zingt o.l.v.

Meindert W. Kramer

solisten:

Femmie van de Weg
sopraan

Bram Kramer
bariton

Henk van Putten
orgel

aanvang: 19.30 uur - deuren open: 19.00 uur



1. Koor: God, enkel licht

2. Opening en gebed: ds. Maasland

Samenzang: Ps. 146 vers 1

"Prijst den Heer met blijde galmen,
Gij mijn ziel hebt rijke stof,
'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen,
Vrolijk wijden aan zijn lof,
'k Zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

3. Koor: a) Lof aan de Heer

b) Kom tot U Heiland (solo Bram Kramer)

c) De Heer is mijn licht

4. Solo Bram Kramer

5. Koor: a) Mannen broeders, ziet het teken

b) God, eeuwig licht (solo Femmie van de Weg)

c) Als de Heiland zal verschijnen

6. Orgelsoio door Henk van Putten

7. Koor: a) Als g' in nood gezeten

b) Hij, die rustig en stil (solo Bram Kramer)

c) Dank zij U Heer

M.W. Kramer 8. Solozang Femmie van de Weg

9. Koor: a) Psalm 56 M.w. Kramer

b) Er komen stromen van zegen

c) Vol verwachting (solo Femmie van de Weg
en Bram Kramer)

M.w. Kramer

M.w. Kramer

10. Sluiting en gebed: ds. Maasland

Samenzang: Psalm 68 vers 10

J. Peterson "Geloofd zij God, met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag,
Met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen
Die God is ons een God van heil
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil
Ons 't eeuwig zalig leven
Hij kan en wil en zal in nood
zelfs bij het naadr'n van de dood
volkomen uitkomst geven"

M.w. Kramer

J. van Zweden

F. Pijlman

H.R. Shelley

M.w. Kramer

11. Koor: a) De heilige stad (solo Femmie van de Weg
en Bram Kramer

b) Zegen ons Algoede M.w. Kramer

M.W. Kramer

M.W. Kramer

S. van Marion



Crescendo

Een krachtig armgebaar
en ruisend klinkt uit mannenmonden
ootmoedig psalmgezang
dat spreekt van schuld en zonde.

Een heldre orgelklank
leidt zuivere tenoren
naar ongekende hoogt
en steunt de sonore
baritons en bassen in een lied
vol vreugd en dank.

Zij zingen van het hert der jacht ontkomen
dat schreeuwt naar frisse waterstromen
en vluchtend uit het duistre land
mag rusten aan de waterkant.

...

Zij zingen van de heilgc tent
waar mus en zwaluw woning vinden
en waar Hij Zijn beminden
troost en helpt in hun ellend.

Geef, Heere, dat ons zingen
door lucht en wolk mag dringen
Zo wordt Uw heerschappij en macht
door ons nog eeuwen lang
geloofd met psalmgezang.

* Kasteel Arolsen



* Kasteel Arolsen. * Trappenhuis.

* Blauwe salon. * Muzieksalon.
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Programma

Christelijk Urker Visserskoor "CRESCENDO"
****************************************
Medewerkenden: Femmy van de Weg - sopraan

Kees van Lenten - bariton
Henk van Putten - orgel

Dirigent: Meindert W. Kramer

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

Welkomstwoord door de president van de
Lionsclub Krimpenerwaard.

2 Intrada door het koor

God,enkel licht bew. M.W.Kramer

God,enkel licht
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden
ziet ons bevlekt
met schuld bedekt
misvormd door duizend zonden

Heer,waar den heen?
Tot U alleen!
G~ zult ons niet verstoten!
Uw eigen zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten!

Ja.amen,ja!
Op Golgotha
stierf H~ voor onze zonden
En door z~n bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden



3 Opening met gebed door Ds. P.de Jager

4 Samenzang "Daar is uit 's werelds
duist're wolken"

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot Z~n sch~nsel alle volken,
en g~ m~n ziele,bid het aan.
Het komt de schaduwen besch~nen
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdw~nen
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil,een kind is ons geboren,
Een Zoon gegeven door Uw kracht
De Heerschapp~ zal Hem behoren
z~n last is licht,Z~n juk is zacht.
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden
z~n wond'ren van genade alleen.
H~ doet ons,hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des vaders treên.

5 Koor: A Lof aan de Heer John W.Peterson
bew: M.W.Kramer

0, Here GOd,wat z~t G~ groot,
want zie ik om m~ heen,
aanschouw ik met verwondering,
als G~ is er niet een.
Heel d'aarde spreekt van wond'ren,
die G~ met w~sheid schiep',
daar G~ rees b~ de schepping
de mens b~ name riep.

Heel de natuur verkondigt,
o Here, Uw bestaan:
als in het milde zonlicht
de bloemen opengaan;
waar in de vroege morgen
de vogel zingt haar lied,
als z~, met zuiv're tonen,
haar schepper hulde biedt.

Eens hebt g~ overwonnen
der wereld zondemacht
G'omringt m~ met uw liefde
en geeft de zwakken kracht.
G~ balsemt elke wonde,
liedt door de diepte heen
en vreugdevol ervaar ik:
G~,Heer,laat niet alleen!

Daarom wil ik U pr~zen,
zolang ik leef op aard',
omdat er niets te vinden is,
wat,Heer, U evenaart.

B Kom tot uw Heiland bew:M.W.Kramer

Kom tot uw Heiland,toef langer niet;
kom nu tot Hem,die redding u biedt,
die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar Zijn roepstem: "Kom!"
Heerl~k,heerl~k,klinkt de vreudetoon,
van de zaal'gen b~ Gods Zoon
als z~ vergaad'ren rondom de troon,
daar,waar de eng'len staan.

"Laat kind 'ren komen", zo klonk Zijn stem,
spring op van vreugd, verbl~dt u in hem
O,luister naar die lief'l~ke stem:
"Toef langer niet,maar kom!"
Heerl~k,heerl~k,klinkt de vreudetoon
van de zaal'gen b~ Gods Zoon,
als z~ vergaad'ren rondom z~n troon,
daar,waar de eng'len staan.

Wil toch bedenken,H~ is nab~;
volg dan Z~n stem,ook u maakt H~ vr~
Luister! H~ spreekt tot u en tot m~:
"Komt tot mij,zondaars,komt!"
Heerl~k,heerl~k,klinkt de vreugde toon
van de zaal'gen b~ Gods Zoon,
als z~ vergaad'ren rondom z~n troon
daar,waar de eng'len staan.



C De Heer is m~n licht en m~n heil

Jan van Zweden bew: M.W.Kramer

7 De Heilige Stad (sopraan,bariton)

Terw~l ik lag te slapen
kreeg ik een schone droom
'k was in het oud Jeruzalem,
'k stond aan de tempelzoom.
Ik hoorde kind'ren zingen,
een lied vol bl~de klank
en 't was als paarden engelen
zich juichend aan hun zang:
Jeruzalem,Jeruzalem,
zing uwn vorst ter eer
Hosanna,in den hooge,
hosanna voor uw Heer.

De Heer is m~n licht,is m~n licht
en is m~n heil,wat vrees ik nog?
De Heer is de kracht van m~n leven alleen
voor wie dan bevreesd te z~n ?
Schoon de v~anden m~ omringen,
ik vreeze toch niet!
Of dat een oorlog opstond,
op U alleen verlaat ik m~!

Zo 'k niet had geloofd in m~n Heer
en in mijn God,
dat ik zou zien het goede des Heeren
in 't land der levenden,
ik waar' in de druk vergaan!
Ja,wacht dan op den Heer,z~t sterk!
Ja,wacht en houd moed
H~ zal uw hart versterken,
ja,wacht,verlaat u op den Heer!

Een ding heb ik van God begeerd,
een ding zal ik zoeken:
dat ik mag bl~ven in s Heeren huis
dat ik mag bl~ven in s Heeren huis
t'allen t~d,t'allen t~d,t'allen t~d!
Wacht op de Heer. Amen!

Maar plotseling werd het alles,
zo donker om m~ heen,
het kinderkoor verstomde en
de eng'lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verr~zen,
toen werd het plots'ling nacht
en klonk van gindse heuveltop
een stem: " Het is volbracht!"
Jeruzalem,Jeruzalem,
zing uwen vorst ter eer
Hasanna,in den hooge,
hosanna voor uw Heer.

En weder zag 'k een ander beeld,
doch nu vol heerl~kheid:
een stad die,als een bruid versierd
haar koning wachtend beidt.
'k Zag straten van het zuiverst' goud
door d'open paarlen poort
miljoenen gingnen uit en in,
geen wanklank werd gehoord,
maar onder harp en cimbelspel
juicht mens~ en eng'lenstem
Jeruzalem,Jeruzalem,
nu is voorb~ uw str~d,
hosanna in den hoge,
hosanna in eeuwigheid (2x)

6 Solozang Femmy van de Weg



Elsie Ahlwen
Bew:M.W.Kramer

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez'aarde
ooit uw heerl~kheid aanschouwd.
Daar zal ik m~n Heer ontmoeten,
luist'ren naar z~n liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

10 H~ die rustig en stil (bariton) M.W.Kramer

H~,die rustig en stil
zich steeds voegt naar z~n wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft;
die slechts hoort naar z~n stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde,die nimmer verdooft.
Zie slechts op Hem,volg gehoorzaam z~n stem,
bl~f maar rustig vertrouwen,
alt~d ziende op Hem.

Wordt U moeite en str~d
door de mensen bereid,
zie op Hem-slechts z~n blik schenkt ons moed.
H~ draagt U,ook uw kruis;
brengt straks veilig U thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'.
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam z~n stem,
bl~f maar rustig vertrouwen,
alt~d ziende op Hem.

O,hoe groot is 't genot
als men wandelt met God,
hier door 't leven gaat,eerl~k oprecht;
al in droefheid of vreugd
men in Hem zich verheugt
en z~n al op 't altaar heeft gelegd!
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam z~n stem,
bl~f maar rustig vertrouwen,
alt~d ziende op Hem.

De Lichtstad

Heilig'oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godsstad vloeit.
Daar zal ik m~n Heer ontmoeten,
luist'ren naar z~n liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen:
straks vereend te z~n met Hem,
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik m~n Heer ontmoeten
luist'ren naar z~n liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

8 Orgelsolo Henk van Putten

9 P A U Z E



1m Als de Heiland zal versch~nen

G.F.Root
Bew. M.W.Kramer

13 Vol van pracht Bew. M.W.Kramer

Als de Heiland zal versch~nen
in glorie op aard,
met z~n kind'ren al de z~nen
om zich heeft geschaard,
o,dan zullen z~ juichen rondom Jezus troon
's Heren lof dan vermelden
zo heerl~k en schoon.

Als het lam Gods op de wolken
van zuid en van noord
zal verzaam'len uit de volken
wie Hem toebehoort,
O,dan zullen z~ juichen
rondom Jezus troon
s Heren lof dan vermelden,

zo heerl~k en schoon.

0, m~n ziel,bl~f dan waken
en wachten op Hem,
want het t~dstip zal 'dra naken,
ja, let op zijn stem.
O,dan zullen z~ juichen,
rondom Jezus troon,
's Heren lof dan vermelden,
zo heerl~k en schoon.

Vol van pracht,vol van macht,
sch~nt een ster in d'oosternacht.
W~zen leidt z~ met haar gloren
daar,waar Jezus is geboren.
Hier is't heil door h~n verwacht.

Zingt verbl~d,zingt verbl~d,
lied'ren aan de Heer gew~d.
Laat aanbiddend ons herdffnken
wat H~ ons heeft willen schenken,
wat H~ schenkt in eeuwigheid.

Bethlehem,Bethlehem,.
h~ort ~~ daar di~ eng'lenstem
Vreed'op aarde,iof din Heere,
's mens~n heil is Gb~es ere~
Alle heem'len loven Hem.

11 Solozang Kees van Lenten

Nu zyt well,ekome

Nu z~t wellekome,Jesu,lieve Heer!
G~ komt van alzo hoge,van alzo veer.
Nu z~t wellekome van den hoge hemel neer.
Hier al in dit aardr~~,
z~t gezien nooit meer!
Kyrieleys.

d'Herders op de velden ~oorden een nieuw lied:
dat Jezus was geb 0 ren.Zij wis ten 't niet.
Gaat aan gerie strateri ~n g~ zult het vinden klaar.
Bet hl' hern is' des te de,'"
daar is 't geschied v?orwaar.
Kyrieleys.

W~zen uit het oosten,uit ~o verre land,
z~ zochten onze Heere,~~~ 6fferand.
Z'offerden ootmoediglijk mi-rr ,wierook ende goud
t'eren van dat Kindje"'dat,,alle ding behoudt.
Kyrieleys. _ ,

- ,
J r

12 Meditatie door Ds. De Jager

. "_ l~:c



° heil 'ge nacht (sopraan)

Bew: M.W.Kramer

O,heil'ge nacht,
w~ luist'ren naar uw zangen,
w~ zien verheugd op het licht van Bethlehem.
Maachten des doods,
z~ hielden d'aard gevangen,
maar bl~ en troostvol
klonk der eng'len stem.
Laat oost enwest de bl~de mare horen:
God zond Z~n Zoon
als Drager onzer schuld.
Juicht,volken juicht,Uw Heiland is geboren
geeft Gode d'eer,Z~n heilwoord is vervuld
Geeft Gode d'eer,Z~n heilwoord is vervuld.

Laat ons dan saam
de Heere ere geven,
Die ons zo trouw en liefder~k gedenkt.
W~dt hem uw kracht,
Uw hart,geheel uw leven,
Die U Zijn Zoo n ,
Z~n teerste Liefde schenkt.
Laat oost en west de bl~de mare horen:
doet alle volken 't grote heil verstaan!
Juicht,volken juicht,
Uw Heiland is geboren -
God zag de mens met welbehagen aan.
God zag de mens met welbehagen aan!

14 Dankgebed door Ds De Jager

15 Samenzang: "Stille nacht"

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon,lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehem's stal,
H~ der schepselen Heer,
H~ der schepselen Heer.

Hulp'loos Kind,heilig Kind.
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor m~ hebt G'uw r~kdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd,
leer m'U danken daarvoor,
leer m'U danken daarvoor.

Stille nacht,heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerl~k vervuld.
Amen,Gode z~ d'eer,
Amen,Gode z~ d'eer.

16 Zegen ons,algoede M.W.Kramer

Zegen ons,algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort op onze bede
in ons hart Uw vrede
en vervul ons met de kracht
van Uw geest b~ dag en nacht.

Amen! Amen! Amen!
Dat w~ niet beschamen
Jezus Christus,onze Heer.
AMEN! God,Uw naam ter eer!

Vol verwachting bl~f ik uitzien

Vol verwachting bl~f ik uitzien
tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal dat wezen,
als m~n oog hem schouwen mag
en m~n oor Z~n stem zal horen,
op die grote bl~de dag.



Welk een uitzicht,bruidsgemeente,
eeuwig Hem ten eigendom.
"Maranatha" blijv'ons wachtwoord.
Amen,ja,Heer Jezus kom!

Al de teek'nen onzer dagen
zeggen mij: "De kornst genaak t
van de brui'gom die Z~n liefste
tot Zich roept en haar v6lmaakt".
0" hoe blijde zal ik wezen,
op te tr€kken met die stoet:
juichend,met ontelb're zaal'gen
onze brui'gom tegemoe~.
Welk een uitzicht,bruidsgemeente,
eeuwig' Hem ten eigendom.
"Maranatha" bLijvi ons wachtwoord.
Amen,ja,Heer Jezus kom!

O,soms voel "k een sterk verlangen,
heimwee,in m~n hart ontstaan~
"k vraag mij af dan: "Dierb're Heiland,
zijt Gij reeds op weg gegaan ?"
Neen,het zal niet lang meer 9uren:
H~ verlangt nog meer dan w~!
"Maranatha" blijve 't wachtwoord
voor een elk, maar ook voor m~.
Welk een uitzicht,bruidsgemaente,
eeuwig Hem ten eigendom. '
"Maranatha"_ blijv~ons wachtwoord.
Amen,ja,Heer Jezus kom!

i , I

18 Samenzang: "ERE ZIJ GOD" '1 ,1

17 Afs-;Luiting -doon .pres,ident "Lions"

• r

Ere z~ God,ere z~ God
in den hoge,in den hoge,in den hoge.
Vrede op aarde,vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere z~ God in den hoge,
ere z~ God in den hoge.
Vrede op aarde,vrede op aarde,
vrede op aarde,vrede op aarde;
in de mensen,de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.
Ere z~ God,ere z~ God
in den hoge,in den hoge,in den hoge;
vrede op aarde,vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen,amen.



Met dank vermelden WD onze sponsors,die
bereid waren dit project te ondersteunen.

Nolte Expertise BV. Gouda
Niestadt Foto Schoonhoven
Bolnes Motorenfabriek BV.
Stouts Timmer-en AannemingsbedrDf BV. Berg
am b a c h t.
I.C.S. Utrecht
G.J.Buys Aannemer BV. Lopik
Kantorenhuis N.V. Amstelveen
Haan Chemie Schoonhoven
Gebr. Huisman B.V. Schoonhoven
Fa.Looren de Jong RDwiel-Naaimachinehandel
Schoonhoven
Rabobank Bergambacht
Rabobank Lekkerkerk
Rabobank Schoonhoven
Esco AandrDvingen BV. Alphen aid RDn
Boogaerdt en Schmidt BV. Bergambacht
C.Teeuwen LoonbedrDf Bergambacht
Hasco Lakfabriek Schoonhoven
Architektenbureau Ir. R.Visser BV. Schoonhoven
Albert Heyn Schoonhoven
Van Grevenstein Scheepswerf BV. Krimpen
aid Lek
Belvédère Schoonhoven
Plus Markt Van der Vlist Bergambacht
AMRO-bank Schoonhoven
Firma van der Vlist BV. Gouderak
Coöperatie Drogisten Associatie DA Zeist
Deurenfabriek van der Plas BV. Hardingxveld
Giessendam
Schoonhovense Apotheek
restaurant kasteel Montfoort
Bonds-spaarbank Schoonhoven
KPMG Klynveld Kraayenhof & Co (verzorging
drUkwerk)

Caves
Hubert

Speciaalzaak

Wijnen
en

gedistilleerd

Huub Oosten dorp
Albrecht Beylinggracht 44
2871 SC Schoonhoven
Telefoon 01823 - 2566

Voor:
Bemiddeling bij aan- of ver
koop van onroerend goed,
taxaties, hypotheekadviezen,
via computer, verzekeringen.

JULES JANSEN
Makelaardij

iJ De Witte 1!Irug
WORLOWlOE R & H l"'t...,-..!.,~
-fiOTELS estaurant ote """"

KERKWEG 138 - LEKKERKERK ~ 01805·3344 - FAX 01805·1335

* Bijzonder sfeervol
a la carte restaurant.

* Spec.wildmenu en specialiteiten
* Regelmatig organiserenwij Diner Dansan
* Groot veilig eigen parkeerterrein
* 4 sterren hotel met div. extra's:

sauna, stoombad, whirlpool, fittnes

NOOIT EEN BRUG TE VER DUS!



HEUVELMAN HOUT
HOUTHANDEL H. & P. H. HEUVELMAN B.V.
Postbus 3007,2935ZG Ouderkerk aId Ijssel

NOG'NREDEN
OM ESCORTTE
RI DEN Eenstylingwaar de sportiviteit vanafstraalt.

•
Een hoog prestatJeniveauen een zeer laagbrand
stofverbruik. Volop ruimte en door endoor

. betrouwbaar. Kortom, er zijnheel wat redenenom
• Escortte njden. Plusdeze: een servicedie - net als

de Escort - nietste wensenoverlaat.

GO' AUTO BEDRIJF SCHAKEL
'--~_-_-~__J SCHOONHOVEN
oft. Ford-dealer, G.G.Roosweg4,2871 MA Schoonhoven, telefoon 01823-2866



KOTUG
Wehave advaneed "tugnology" and
superior faeilities with the most
sophisticated seriesof tug-boats in the
Rotterdam port and Europoort.
Weoffer you:
o the most powerful seriesot tug-
boats in the Rotterdam area

Doften lesstug-boats per assistaneeo 20% discount for 1year's contract
024 hours serviceo no surcharges for weekendso no surcharges tor nightworko no sureharges tor the use ot tug

hawsers
Dover 50 years ot worldwide

experience

o Harbour Towage in the port ot
Rotterdam and Europort

oWorldwide Towage
DInland Towage
oTugmanagement and consuiting
o Brokerage S+ P

oAssistonce to dredging, marine and
offshore operations

oAnchor-handling operations
o Fbntoon and Heavy-lift transportation
oWorldwide Shipdeliveries
oSalvage and Diving Services

ADRIAAN KOCREN;,.
Tel. (10) 4142855', Telex 25050 kotug nl, Fax (10) 4126023.

Een proefrit in een
Audi 80 kan jaren
duren.
( vlotte levertijd )

De Bruyn's
Automobielbedrijf B.V.•
Lopiketstraat 79, Tel. 01823 - 2296 - 4696
2871 BW SCHOONHOVEN

Op ons
kunt u
rekenen!

NfJ:BBANK
De NMB denkt met umee.

Lopikerstraat 58, Tel. 01823-2555

Speciaal adres voor recepties, huwelijksfeesten, koffietafels, diners en koud buffet.

Aparte zalen voor gezelschappen van 15 tot 150 personen.

Café-Hest-Slijterij "HET WITTE HOF"
Hoogstraat 152
Haastrecht.
Tel. 01821 ·1361.

Uw gastheer: De Heer Ch, Stolwijk.



Mooi en Mathtig!
Xpelair. De ideale ventilator voor elke ruimte in uw

woning. ~es uit het ruime assortiment. Veiligen gemakkelijk
aan te sluiten, Voor raam-/muurmontage en kanaalaansluiting.

. Hoogwaardige techniek in een tijdloos mooie vorm
gevmg, met 5 Jaar garantie.

In soorten, maten en capaciteiten bij de erkende elektro
technische installateur.

Voor meer informatie:
Vanandel bv, Groep Lucht
behandeling, Postbus 6049,
3002 AA Rotterdam.
Telefoon (010) 4260963.

Autobedrijf Catsburg b. v.

VOLVO

ÓÓK ONZE GEBRUIKTE AUTO'S ZIJN ONGEBRUIKELIJK GOED

Officieel Volvo-dealer

Bergambachterstraat 5, 2871 JB Schoonhoven, Tel. 01823-3777



* Kasteel Arolsen. * Trappenhuis.

* Blauwe salon. * Muzieksalon.



Imposant optreden
Urker Visserskoor
LUNTEREN - In de Oude Kerk

werd zaterdagavond een concert
verzorgd door het Christelijk Ur
ker_Visserskoor "Crescendo" on
der leiding van haar dirigent Mein
dert W. Kramer. Medewerking
verleenden sopraan Femmy van de
Weg; een tenorsolist uit het vissers
koor zelf, de organist Henk van
Putten, terwijl Ds. A. Beens de
opening en sluiting van deie avond
verrichtte met tevens een appèl
woord naar aanleiding van een
schriftgedeelte uit Marcus 12.
De opbrengst van de collecte tij-

dens dit concert was voor de stich
ting Woord en Daad. Het concert
zelf werd gesponsord door diverse
bedrijven uit Lunteren e.o. De pu
blieke belangstelling voor het on
geveer twee uur durende concert
'was overweldigend. Een optreden
van dit koor maakten we al eens
mee in de Veluwehal in Barneveld
en ook zaterdagavond was het op
treden weer een imposante gebeur
tenis ondanks het feit dat het pro
gramma altijd zeer traditioneel is.
Hoewel dat hoogst waarschijnlijk
toch ook weer een verklaring is
voor de grote toeloop naar dit con
cert: je weet van te voren wat dit
koor te bieden heeft en in die her
kenbaarheid zul je beslist niet te
leurgesteld worden.
Al kan er tijdens een concert al

tijd iets onvoorzien in de fout gaan,
een verzorgd en verantwoord con
cert blijft het optreden van dit koor
altijd. Crescendo zong onder meer
De Lichtstad. Als de Heiland zal
verschijnen. Als g'in nood gezeten,
Hij die rustig en stil in bewerkingen
van de dirigent. Steeds was het ge
bodene van een zeer constante
kwaliteit met goede schakeringen
als de teksten daar aanleidingen
toe gaven. Hoewel het voor ons
althans een wat vreemde gewaar
wording blijft een lied met overdui
delijke geestelijke tekst te horen op
de melodie van het Wolgalied, bij
sommigen misschien nog meer be
kend als "Aan de oever van de Rot
te".
Zeer majestueus klonk deze

avond ook het Dank sei dir Herr in
een bewerking van Sander van Ma
rion. Organist Henk van Putten is
een uiterst geroutineerde en daar
door zeer betrouwbare begeleider.
Jammer dat hij in zijn orgelsoio
psalm 150 en de bekende Fanfare
van Lemmens op de één of andere
wijze meende te moeten combine
ren, Psalm 150 heeft een schitte
rende melodie en de Fanfare is een
mooi orgelwerk, maar maak van
deze twee geen hutspot. Crescendo
sloot af met De Heilige Stad en het
Zegen ons Algoede.

B. van Surksum.
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Urker Visserskoor in Lunteren
LUNTEREN- Het in originele kledij gestoken Christelijk Urker Visserskoor gaf zaterdagavond een

fraaie uitvoering in de Oude Kerk van Lunteren. Dezangavond was georganiseerd door de Stichting
"Woord en Daad". De belangstelling voor het concert was overweldigend, want de kerk was tot de
laatste plaats gevuld. Aan het concert verleenden de sopraan Femmy van de Wegen de bariton Klaas
Bakker solistische medewerking.



GRECCEl~DO •

Een krachtig armgebaar

en ~uisend klinkt uit mannenmonden

ootmoedig psalmgezang

dat spreekt van schuld en zonde.

Een heldre orgelkank

leidt zuivere tenoren

naar ongekende hoogt

en steunt de sonore

baritons en bassen in een lied

vol vreugd en dank.

Zij zingen van het hert der jacht ontkomen

dat schreeuwt naar frisse waterstromen

en vluchtend uit het duistre land

mag rusten aan de waterkant.

Zij zingen van de heiIge tent

waar mus en zwaluw woning vinden

en waar Hij Zijn beminden

troost en helpt in hun ellend.

•

Geef, Heere, dat ons zingen
door lucht en wolk mag dringen

Zo WOI'd.t Uw heerschappij en macht
door ons nog eeuwen lang

geloofd met psalmgezang.



Een goed voorbeeld uit het recente verleden was, en wij noemen haar
naam met respect, Griet van Marij. Zij was het die op vergadering en
jaarvergadering altijd klaar stond en door middel van lotenverkoop

haar giften aan 'Crescendo' aanbood en daardoor de kas verstevigde.
Wij zijn blij dat zij op hoge leeftijd nog een reis naar Zwitserland met
ons heeft meegemaakt.



Toenemend aantal concerten
U ziet het was vanaf mei 1955 al een druk programma en een
bijzondere vermelding van deze agenda verdient zowel het optreden in
de Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord als de Bethelkerk te Urk op
respectievelijk 24 en 26 december. Beide kerken zaten (ei)vol.
Opgemerkt dat het concert in de Bethelkerk werd gegeven op tweede
Kerstdag, aanvang vier uur 's middags.
Het zangersconcours te Zoelmond leverde een eerste prijs op en werd
gehouden (geef acht!) op tweede Pinksterdag.
In februari 1956 werd voor het eerst kennis gemaakt met de Bijbel
Kiosk Vereniging. De medewerking werd van ons gevraagd voor een
propaganda/ avond te houden in de Bethelkerk. Onder de titel van' Ja,
'k geloof en daarom zing ik' werd deze avond in de biddagweek
gerealiseerd.
Ook werkte die avond mee aan het programma de toen bekende Kees
Deenik, welke in woord en lied zijn kunnen aan de talrijke aanwezigen
liet horen. Ds. Groenevelt merkte in zijn slotwoorden op dat Kees
Deenik zijn carrière was misgelopen, nadat deze in gloedvolle
bewoordingen had aangedrongen om lid te worden van de B.K.V.
Ds. Groenevelt vond dat Deenik nog beter kon spreken boven zijn
prominente zang. De Hervormde predikant ds. Van Beek had die
avond de leiding en maar liefst 100 aanwezigen meldden zich als lid
van de B.K.V.
Het voorjaar was verder rustig en er werd op de repetities druk

gerepeteerd en voorbereidingen getroffen voor een te bezoeken
concours in Hierden op de Veluwe. Op de 25e verjaardag van de
dirigent trokken wij met drie grote touringcars van de 'Zuidwesthoek'
naar Hierden.
Op de heenreis werd het toen bekende sanatorium 'Sonnevanck' te
Harderwijk bezocht en gezongen voor de talrijke patiënten. Dat dit
door de patiënten op prijs werd gesteld, blijkt wel uit de bijgaande
dankbetuiging.

DANKBETUIGiNG.
Mede namens mijn medepat iê n ten

dank ik het Chr. Mannenkoor
"Crescendo" hartelijk voor de be
toonde belangstelling en het zingen
van een aantal Lederen.

R. NENTjES.
"Sonne\'anck", Harderwijk.





HOOG BEZOEK AAN URK.
Zoals al eerder werd bericht komen PI'1nse3

Bcatrix en Prins Claus zaterdag 6 mei naar
onze plaats om getuige te zijn, als in de Bet
hel~kerk de "gouden tulp" aan het Chr. Urker
Visserskoor "CRESCENDO" wordt uitgereikt.
Het hoge gezelschap komt met "DE GROE

NE DRAECK" in de Urker haven. 's Mor
gens is Prins Claus eerst in Steenwijk om
daar jongeren toe te spreken. Tot dinsdag
middag, het moment waarop wij dit schrijven,
was nog niet vrijgegeven aan welke kade het
schip van het Prinselijk paar afmeert.
Eerst was het de bedoeling aan de oostna

venkade, de plaats waar de Prins Claus ligt.
máar zeker is dit niet.
In een auto gaan de gasten naar de kerk,

waar het comité van ontvangst klaar staat,
bestaande uit de heren Albert Koffeman
(melkhandel) en Meindert de Vries (trans
portbedrijf). Dit zijn bestuursleden van het
koor.
In verband met het bezoek van de Gasten

wordt een ieder verzocht om uiterlljik kwart
voor zeven in de kerk te komen.
Het is geen offdcleel bezoek, maar een vrlen
denbezoek. Zoals wel bekend, ontmoetten de
leden van CRESCENDO en Prins Claus en
Princes Beatrix elkaar tijdens de Kerstfeest
viering van de Ko:nd.nklljkefamilie. Spontaan
werd toen de uitnodiging gedaan orn...aanwp.-
7lig te zijn bij dit heuglijke moment van
"CRESCENDO",
A!l Is het dan geen officieel ,bezoek aan URK,
het gaat toch de avond van de 6e mei om het
Ohr. Urker VISSERSkoor "CRESCIDNDO",
zou het daarom niet spontaan zijn als - op
het moment dat het Prinselijk Paar de haven
binnenkomt varen - van alle schepen het
rood-wit-en-blauw wappert?
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BID -DAG

't Is biddag en wij komen in Uw huis
bijeen, 0 Heer, om need'rig U te vragen
Of U ons in het jaar dat komen gaat
Nabij wilt zijn in 't werk van alle dagen.

Blijf ons nabij, wanneer wij na vandaag
Weermet ons schip naar zee gaan om te vissen
Wijwerpen onze netten uit, maar Heer
Uw zegen kunnen wij daarbij niet missen.

Blijf ons nabij, wanneer wij zaken doen
't Gezin verzorgen, nieuwe huizen bouwen
Als w' in fabriek of afslag werkzaam zijn
Of plannen maken om dit jaar te trouwen.

Blijf met een ieder van ons, die op school
De jeugd bekwaam moet maken voor het leven
En wil ook, voor ons geest'lijk onderricht,
De predikanten liefde en wijsheid geven.

Blijf met een elk die bidt: "Koom toch Uw Rijk"
En voor dat Rijk, elk op zijn plaats, wil strijden
Dan zullen w' ook in 't allerdonkerst uur
Het held're licht van Uw gena verspreiden.

Zo komen wij tot U met ons gebed
Voor alle nood, op elk terrein van 't leven
Maar wil toch bovenal ons in het hart
Veel liefde, Heer, tot U en tot elkander geven.

Dan klimt, bij ons gebed, de dank tot U omhoog
Die ons, tot heden toe, door Uw genade spaarde
Dan valt Uw zaad in dorens, rots, noch heg
Maar draagt straks vrucht uit toebereide aarde.

zelfsdan
Habakuk 3:17--19

Wanneer de vijgeboom niet bloeien zou,
de wijnstok niet zijn opbrengst meer zou geven,
de schapen uit de stallen zijn verdreven,
dan zal ik nochtans juichen in Gods trouw.

Al zou ik altijd eenzaammoeten zijn,
en niemand hebben voor wie ik kon zorgen,
Al zou ik 'savonds bang zijn voor demorgen,
dan zou Gods naam nog op mijn lippen zijn.

Dan zal ik nochtans juichen in deHeer.
Ik zal- ach God, wat zeg ik grote dingen,
U weet, hoe dikwijls ik niet wilde zingen;
de bomen bloeiden - maar ik zong niet meer.

Toch is uw goedheid als de rriorgendauw,
toch blijft Gij met uw liefde mij omringen;
leer mij weer danken, God, leer mij weer zingen
ook als de vijgeboom niet bloeien zou.

Nel Benschop
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PROGRAMMA CONCERT VAN HET CHRISTELIJK URKER VISSERS
KOOR "CRESCENDO" D.V. ZATERDAG 3 JUNI 1989 T.B.V.
OOST-EUROPA
AANVANG 19.30 UUR IN DE GROTE KERK

GROTE KERK

Dirigent: Meindert Willem Kramer uit Urk

Organist: Henk van Putten uit Kampen

Spreker: St. Friedenstimme uit Gouda



PROGRAMMA CONCERT VAN HET CHRISTELIJK URKER VISSERS
KOOR "CRESCENDO" D.V. ZATERDAG 3 JUNI 1989 T.B.V.
OOST-EUROPA
AANVANG 19.30 UUR IN DE GROTE KERK

- SAMENZANG LOFZANG VAN MAR I A 4 en 5

- WELKOM EN GEBED

4. Des Heeren arm is sterk;
Hij deed een "krachtig werk;
Die hoog zijn van gevoelen,
Heeft Hij verstrooid, verward,
Met alles, wat het hart
Dier trotsen mocht bedoelen.- SAMENZANG PSALM_59 : 1 en 5

1. Red mij, 0 God, uit 's vijands handen;
Verlos mij van de dwingelanden;
Uw heil zij, tegen 's Areed geweld,
Mij tot een hoog vertrek gesteld.
Mijn God, -t behaag U, mij t' ontzetten;
Daar d' overtreders van Uw wetten,
Die niet dan slinkse gangen gaan,
Bloeddorstig mij naar 't leven staan.

5. Die stout zijn op hun macht,
Heeft Hij versmaad, veracht,
Gestoten van de tronen;
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waarin Zijn Geest wil wonen.

Mijn vijand roem' op zijn vermogen.
Maar ik, ik sla op U mijn ogen;
Ik wacht op Uwe hulp, 0 Heer;
Gij zijt mijn hoog vertrek, mijn eer.
'k Zal God met Goedertierenheden
Mij eerlang tegemoet zien treden,
En mij welhaast gewroken zien,
Aan hen, die listte mij bespi~n.

- SLOTWOORD EN DANKGEBED

- KOLLEKTE VOOR CHRISTENEN IN OOST-EUROPA

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

- CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"

- ST. FRIEDENSTIMME

- PAUZE

- CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"



Programma
ORGELSPEL

SAMENZANG: ZONDER AANKONDIGING

GEZANG 112UIT HERVORMDE BUNDEL
VERS 1,2 EN 4
Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in énen dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hijwas 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van den dood.

In haar drie-een'gen Here,
nog in haar aardsen strijd,
blijftzij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal'gen rei!

HET KOOR EN DE
MEDEWERKENDENKOMEN BINNEN

SAMENZANG:

GEZANG 171UIT HERVORMDE BUNDEL
VERS 1 EN 3
Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust
van die U kennen, neem het lied,
dat U in 't stof een sterv'ling biedt,
een zondaar, die uw voeten kust,
Een zondaar, een verlost', 0 Heer,
en nu geen zondaar meer.
0, neem het aan!
Gij laat geen smeek'ling staan,
Gij hoort in hemelingen
verloste zondaars zingen:
0, neem het aan!

Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem:
hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem,
hoe ver van d'aard, Hij kent mijn hart.
Gods Zoon vergeet de zijnen niet,
die Hij op aarde liet.
Hij is mijn hoop,
Hijwies mij door zijn doop,
Hij geeft mij brood en beker,
Ik ben van zijn liefde zeker:
Hij is mijn hoop!

OPENING NAMENS DE GEZAMENLIJKE
EVANGELISATIECOMMISSIES
DOOR JAN MARTENTEN NAPEL

KOORZANG:

a. Lof aan de Heer
b. Psalm 25
c. Als g'În nood gezeten



Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een
onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelke
lijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die
in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot
de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden
in den laatsten tijd. In welke gij u verheugt, nu een
weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door
menigerlei verzoekingen; Opdat de beproeving uws
geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud,
hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt,
bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid,
in de openbaring van Jezus Christus; Denwelken gij
niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken
gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u
verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke
vreugde; Verkrijgende het einde uws geloofs, name
lijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid
ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die
geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied;
Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de
Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te
voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen
zou, en de heerlijkheid daarna volgende. Denwelken
geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons
bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij
degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door
den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is;
in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

SAMENZANG:

PSALM 42 VERS 1, 3 EN 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer·
God des levens, ach, wanneer '
za] ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen?

o mijn ziel, wat buigt g'u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder
zoek in 's Hoogsten lof uw lust, '
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal zijn naam nog loven.

SCHRIFTLEZING: GESPROKEN WOORD

1 PETRUS 1 VERS 3 TOT EN MET 12
Dankzegging voor de hope der zaligheid.
Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus
Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons
heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de

'Mag ik u vragen ... waar u op hoopt?'



SAMENZANG:

PSALM 43 VERS 3, 4 EN 5

Zend, Heer, uw licht en waarheid neder
en breng mij, door dien glans geleid, tot uw gewijde
tente weder,
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van uw heiligheid,
daar mij uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen,
wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's Heren welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen.
Uw hoop herleev' naar zijn gebod:
mijn redder is mijn God.

KOORZANG:

a. De Heer is mijn licht
b. God, enkel licht
c. De lichtstad

SAMENZANG:

GEZANG 202 UIT HERVORMDE BUNDEL
VERS 1,3 EN 5
Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijftaan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook sidd'ren in 't heetst van den

strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten m' altijd.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duisteren nacht.

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied:"Zijn goedheid is groot!"

DANKGEBED EN SLUITING
DOOR DS. D. HEUVELMAN

SAMENZANG: STAANDE

PSALM 68 VERS 10
Geloofd zijGod, met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad' ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

ORGELSPEL OVER EEN BEKEND LIED...

Collecte bijde uitgang. Hartelijk aanbevolen ...



"'t\ DE HEEREONZE GERECHTIGHEID
HET WACHTWOORD DER HERVORMERS

Eens was ik een vreemd'ling voor. God en mijn hart}:
. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor G.od?U
Al sprak daar een stem uit de 'Heilige Blaän
Van 't Lam, met de zonden der waereld belaän,
Ik zocht bij de kruispaal .~en veilige Wijk:. ,
'k Stond blind; en van verre, in mij zelven zo rijk.
Ik deed 'als Jeru2;alems dochters 'weleerj ".
Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer',
En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.
Maar toen 'mij Gods 'Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen' werd in mijn ziele de vreze gewekt,
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed;
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!
Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost varrhet vonnis der wet;
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
Ik boog me, en geloofde, en - mijn .God sprak mij vi-ij:
.Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus alieen mijn gerechtigheid is:
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen satan de zegekroon. af!
Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis
Naar 't erfgoed daarboven, in 't Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse;woestijn,
"Gestorven. voor mij!" zal mijn zwanenlied zijn. .-

'..R. M. M'CHEYNE
$coHll.-VIo\ I \'6 wov. ,g:;y

Z'lJoLLE
~/f.f? V.
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Repertoire hoofdzakelijk geestelijke- en vaderlandse liederen

Urker visserskoor Crescendo in Vianen
VIANEN - Het Christelijk Urker
Visserskoor Crescendo geeft op Ko
ninginnedag, zaterdag 29 april, een
concert in de Grote Kerk van Vianen.
Op deze avond zijn tevens te beluiste
ren: Femmy van de Weg, sopraan,
Bram Kramer, bariton en de organist
Henk van Putten. Het geheel staat on
der leiding van Meindert Kramer.

Het Christelijk Urker Visserskoor
Crescendo (één van de vele Urker ko
ren) werd opgericht op 5 september
1953onder de naam Christelijk Jonge
mannenkoor, met als dirigent de heer
L. Kramer. Bij de oprichting bedroeg
het aantal leden 23, inmiddels is dit
aantal gestegen tot 125. In 1955 nam
de heer Meindert Kramer jr. de diri
geerstok van zijn vader over en onder
zijn bekwame leiding werden naast de
vele concerten in diverse plaatsen van
ons land en in het buitenland, ook een
twaalftal langspeelplaten in de handel
gebracht door Phonogram en Mira
sound. Het visserskoor bestaat over
wegend uit vissers die de gehele week
van huis zijn en rondzwalken op de
Noordzee en IJsselmeer. Vandaar dat
dan ook vele verzoeken moeten wor
den afgewezen, omdat men vanwege
het uit te oefenen beroep hier niet aan
kan voldoen. Zou het koor professio
neel zijn, dan was men al verschillende
m~len op wereldtoernee geweest, ge
tuige de verzoeken uit Canada, Vere-

• Het Urker visserskoor Cres
cendo zingt zaterdag in Vianen.
nigde Staten, Zwitserland, Oostenrijk
en een Oostblokland. Maar de koorle
den zijn amateurs, die het koorzingen
naast hun werk als hobby uitoefenen.

Liederen
Desondanks maakte men in september
1980 een zeer geslaagd concerttournee
door Zwitserland, zulks op uitnodi
ging van de Evangelische Metodisti
sche kerken aldaar. Onder overweldi-

gende belangstelling mocht geconcer
teerd worden in diverse kerken onder
andere in Adelboden, Bottenwil, Biel,
Vevey, Thun en Zürich. Op uitnodi
ging van de Reformierten Kirche her
haalde men dit in oktober 1982, even
eens onder grote belangstelling. Men
trad hier op in Erlinsbach-Rapperswil,
Kloten, Bern, Oerlikon en Zurzach.
Het koor treedt op in Urker kleder
dracht en zingt overwegend geestelijke
en vaderlandse liederen. Hoogtepun
ten in de geschiedenis van "Cres
cendo" was een optreden voor tal van
prominente gasten in de Bethelkerk,
toen Hare Majesteit Koningin Juliana
het Vissersmonument onthulde, ter
wijl men in december 1969 een Kerst
concert verzorgde op paleis Het Loo
en in december 1970 zong het koor
tijdens de Kerstfeestviering van de Ko
ninklijke Familie in Uddel.
In 1972 ontving Crescendo tijdens een
concert in de Bethelkerk in Urk van
Phonogram B.V, de Gouden Tulp in
verband met de bijzondere verdienste
voor geestelijke koorzang. Bij dit ge
beuren waren Hunne, Koninklijke
Hoogheden Prinses Beatrix en Prins
Claus aanwezig. Vervolgens mocht
men tijdens de verjaardag van Hare
Majesteit Koningin Juliana op 30 april
1976 het defilé afsluiten in de pa
leistuin met het zingen van het be
kende "Neer'land en Oranje".
Tijdens de viering van het 25-jarig ju
bileum in 1978, ontving het koor een
"Gouden Embleem" (in de vorm van
een langspeelplaat), als bekroning op
de omvangrijke platenverkoop. De
voorverkoop voor het concert van
aanstaande zaterdag is op 19 april ge
start bij: Boek- en Kantoorboekhan
del Schouten, Voorstraat 25; de Rabo-
. bank, Voorstraat 65 en La Papeterie,
Voorstraat 52 in Vianen. In de voor
verkoop kosten toegangsbewijzen 9
gulden, op de concertavond zijn kaar
ten te koop in de kerk voor 10gulden.
Het concert begint om 19.30 uur en de
kerk is om 19.00 uur open.
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Medewerkenden:
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
sopraan: Femmy van de Weg
bari ton: Klaas' 'Bakker
organist: Henk van- Putten
dirigent: Meirrdert Kramer
ope!tli.ng en sluiting: ds. R.H...:Kieskamp'.- :,.. :..:.. ' .
appelwoord: 1:.:' t Lam

Stichting
reformatorische
hulpaktie
woord en daad

PRO G RAM M A

t.b.v.

Z A N G A V 0 N D

zaterdag 1 april 1989
in de Gereformeerde BETHELKERK
te Barendrecht

Met medewerking van het
Chr. Urker Visserskoor

"CRESCENDO"

sopraan
bariton
orgel
dirigent:

Femmy van de Weg
Kees van Lenten
Henk van Putten
Meindert W. Kramer

Ds. J.G. van Willegen opening en sluiting

19.30
19.00

Aanvang
Kerk open

uur
uur

Prijs f1.5,00

PROGRAMMA IS TEVENS HET TOEGANGSBEWIJS



1'. Koor: God, enkel Licht M.,W.,Kramer

2. Opening en gebed ds. R.Hl. Kieskamp
samenzang psalm 119: 53 en 67:

U-w woord is mij een lamp voor mijnen 'Voet1
Mijn pad.ten licht, om t·tdonker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw gena , bestendig zal bewar-en s.

Maak in Uw woord mij n gang en treden vast1
Opdat ik mij niet van Uw paan moogt keren!
En wordt mijn vlees door 'ti..kwade licht

verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren~
Verlos mij, Heer 1 van 's mensen ove rLast ,
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren ..

3.. Koor: P:: :Gofaan de Heer Jr.W" Peterson
B Zie ons wachten(sopraan)

M.W." Kramer
C Psalm 25 M.W. Kramer

4. Solozang Klaas Bakker

5. Koor: A Komt, komt tot Mij M. W. Kramer
rrDe Heilige Stad (sopraan/bariton)

Trad
C psalm .2.6 lY1'.W. Kramer

513. Appelwoord : TI·tt !Jam

b Samenzang pa , 26: 9, 10 en 11

Wanneer ~t, rrw arm·verheft, Den snooden
zondaar treft, Wees Gij dan, Heer, mijn
toeverlaat; Doe mij met hem.niet sneven,
o neen, behoed mijn leven; Als Gij. de
man des bloeds verslaat.

Doe mij niet mee vergaan met hen,··
die U weerstaan, Wier hart steeds schant!:'lijk
misdrijfkweekt; Die trouwen plicht
verachten, En tt recht-om goud v.erkrachten,
Als d'onschuld om bescherming smeekt~

Maar ik, ik ben oprecht; Vérlos da.n Uwen
knecht Van "t ongeval,dat hem genaakt ,
Wil mij in gunst gedenken, Mij \Jin· genade,
schenken; Zo wordt door U mi.jnheil volmaakt.

Orgel/piano solo

Koor: A'De Heer is Mijn Licht .J ..vanZweden
B~·God, eeuwig Dicht (sopraanlbariton)

H~R..SnellèT
C ne TIichtstad. M ..W ..·Kramer

Solozang Femmy van de Weg8.

9. Kbor: A Dank zij u, Heer
B), Kom tot uw Heiland

s. van Marion
(barit.on)
. M"W .. Kramer

F"" PijlmanC Mannenbroeders

9. Sluiting en dankgebed ds. R.H~ Kieskamp
Samenzang psalm 86: 3,4 en 6



1. Welkom door de voorzitter comite Woord en Daad.

2. Koor: God, enkel Licht M.W.Kramer

3. Opening: Ds. J.G. van Willegen
Samenzang Psalm 33:7 en 10

De grote Schepper aller dingen,
Ziet, uit het ongenaakbaar licht'
Het gans gedrag der stervelingen;
Niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Uit Zijn vaste woning,
Daar Hij heerst als Koning,
Daar Zijn lof, Zijn eer,
Klinkt door al de bogen,
Zien Zijn Godd'lijk ogen
Op al 't mensdom neer.

Zijn machtig' arm beschermt de vromen,
En redt hun zielen van de dood;
Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd en hongersnood.
In de grootste smarten
Blijven onze harten
In de Heer gerust;
'k Zal Hem nooit vergeten,
Hem mijn helper heten,
Al mijn hoop en lust.

4. Koor: A Lof aan de Heer
B Zie ons wachten
C Psalm 25

(sopraan)
J.W.Peterson
M.W.Kramer
M.W.Kramer

5. Solozang Kees van Lenten

6. Samenzang Psalm 93: 1 en 4

De Heer regeert; de hoogste Majesteit
Bekleed met sterkt' omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d'aard', en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beleefd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, 0 HEER,
Eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer.

7. Koor: A Komt, komt tot Mij M.W.Kramer
B De Heilige Stad (sopraan/bariton) Trad.
C Psalm 56 M.W.Kramer

8. Orgel solo

9. Samenzang Psalm 89: 6en 7

J
Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd (voor de
huisjes in Bangladesh). Hoeveel gezinnen kunnen er
na vanavond weer wonen in een eigen huis. fl.400.-p.w.

Gij séhiept het harre noord' en 't zoele zuiden saam;
Ginds juicht een Thabor, hier een Herman in Uw naam;
Gij hebt een arm met macht, Uw hand heeft groot vermogen,
Uw rechterhand is hoog; Uw troon blijft, onbewogen,
Van recht en van gericht zijn vasten steun ontlenen;
En waarheid en genä gaan voor Uw aanschijn henen.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len HEER, in 't licht van Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't

lijden;

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

10. A De Heer is Mijn Licht J.vàn Zweden
B God, eeuwig Licht (sopraan/bariton)H.R.Shelley
C De Lichtstad M.W.Kramer

Koor:

11. Solozang Femmy van de Weg
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Programma

CONCERTAVOND ALLE URKERKOREN
MET SAMENZANG

HEMELVAARTSDAG 4MEI 1989
AANVANG 700 CUR N.M.
IN DE VISAFSLAG TE: URK

PROGRAMMALEIDING HENDRIK KRAMER

PROGRAMMAPRIJS f.6,50

ONnJ"RP/K.AlLlGR.AFIE : ST/EN PO~T.

Urkerpak
TE KOOP:

Urker pak van maat 48,
bij Hans van Lenten, Pyramideweg 43, Urk.

Voor geïnteresseerde leden van ons koor zijn nog een
drietal paar nieuwe originele Urker Broekstukken verkrijgbaar.

Uiteraard tegen betaling af te halen op onderstaand adres:
Rotholm 34 - telefoon 1702.



20. SAMENZANG' PSALM 27 VERS 1 EN 7HERDENKING
De volgorde van het programma wordt plusminus kwart voor acht onderbroken.
Op deze vierde mei willen wij hen herdenken, die gt>vallen zun voor de vrijheid.
Volgorde van deze herdenkmg is.

SAMENZANG: WIJ DENKEN HIER AAN HEN.
Wijze: Psalm 79 - Woorden Tromp de Vnes

God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen?
Hij is de Heer, die hulp verschaft in nood,
mijn levenskracht 'k heb niet vervaard te wezen;
Hij is 't, die mij beveiligt, voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên
en aanrukt' om zich met mijn vlees te voên,
stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
den voet en viel, omdat het God verlaatWii denken hier aan hen, cie 't Jonge leven

Voor land en volk en vrijheid moesten geven,
Aan hen, die vielen voor de vrede naakte,
Waar ook hun ziel zo vuriglijk naar haakte.
Wij denken aan de smart
van menig minnend hart,
Het leed dat moest gedragen
Aan alle zorg en strijd
van droevig oorlogstijd:
Moog' God de lijders schragen.

Zo vele jaren zijn sindsdien verstreken,
Maar rouwen zorgen zijn nog niet geweken,
't Is goed, dat ook de jongeren het weten,
En wij, wat toen geschied is, niet vergeten,
Er was zo grote nood
En lijden tot de dood;
En weer is 't onze bede.
Heer, wees met volk en land,
Bescherm het door Uw hand,
Bewaar ons bij de vrede

DECLAMATIE 'JOODS KIND'
Koraalmuziek. ..
U wordt verzocht te gaan staan.

'THE LAST POST'
Twee minuten stilte

EINDSIGNAAL

SAMENZANG

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd

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

21. GEZAMENLIJKE KOREN o I.v M.W Kramer
vleugel H. v Putten

Tekst Jan Visser
Muziek G. Whelpton

Arr. M.W. Kramer
Brassband Valerius

* Heer ik kom tot U

* Zegen ons Algoede* Psalm 134

22. SLUITING HENDRIK KRAMER
GEZANG 393 VERS 1, 2 EN 4

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbn, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, di€'thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

DE BLOEMEN OP HET PODIUM
WORDEN DIT JAAR VERZORGD DOOR
BLOEMENCENTRUM T KARREWIELHIERNA WORDT HET PROGRAMMA VERDER AFGEWERKT



1 SAMENZANG: GEZANG 229 VERS 1 EN 3

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaa' tot zijn hemelwoning
Hoe zal Hij In zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Heere,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand telt.

2. OPENING

3. URKER VROUWENKOOR 'DE LOFST[~1'
o l.v dir. Puck v.d. Zwan vleugel Arie v d. Zwan

* Het zilv'ren koord* Dicht bn het hart van God* De Heiland klopt* Psalm 90

Bew. P. v.d. Zwan
Bew. P. v.d. Zwan
Bew. P. v.d. Zwan

4 SAMENZANG: PSALM 85 VERS 1 EN 4

Gij hebt Uw land, 0 Heer, die gunst betoond,
dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont.
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan,
ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.
Gij vmdt in gunst en niet in wraak Uw lust,
de hitte van Uw gramschap is geblust.
o heilrijk God, weer verder ons verdriet,
keer af Uw wraak en doe Uw toorn te niet.

Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet,
de vrede met een kus van 't recht gegroet.
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog,
gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog.
Dan zal de Heer ons 't goede weer doen zien,
dan zal ons 't land zijn volle garven biên.
Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht,
Hij let z'alom, waar Hij zijn treden richt.

5. CHR. GEMENGD KOOR 'EXCELSIOR'
o.l.v dir Frits Bode vleugel H van Putten

* Onze Vader* Take the name of Jesus* Trumpet Voluntary

R. Karsemeyer
David S Clydesdale

Henri Puree!.



6. SAMENZANG: GELUKKIG IS HET LAND

7. URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH'
0.1 v dir W.H. Zwart vleugel H. Hamer

* Psalm 35* Vaste Rots* Rejoice in the Lord alway

8. SAMENZANG: PSALM 47 VERS 1 EN 3

JUIcht, 0 volken, JUIcht,
Handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
wees te zaêm verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht,
Zijne Majesteit
maakt haar heerlijkheid
over 't rond der aard
wijd en zijd vermaard.

9. KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER'
TIENERKOOR 'RES NOVA'
o.l.v. Wim Magré - vleugel Wim Magré

* Psalm 106 vers 48* Abba Vader* Er is Hoop* Kom prijs de Heer

12. SAMENZANG GEZANG 300 VERS 1 EN 5

W.H. Zwart
J. Nauta

G. Rathboha
Bew R Hamberg

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en re chts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is Uw pleit beslecht.

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
't schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt zijn wonderdaàn,
zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv'ren galm,
met een blijden psalm:
Hij, de Vorst der aard',
is die hulde waard.

Mensen. komt uw lot te boven,
wacht na drt een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gIJoplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nteuw wordt alle creatuur

13. JONGERENKOOR 'IMMANUËL'
o.l.v. dir. W.H. Zwart - vleugel W. Magré

i:> * Gij kent het leven hier op aarde
1-') * Door de wereld gaat een woord
'1~* Hoor je de trompetten

D. BeyersbergenjE. Zwart
W.H. Zwart

J.W. Peterson

14. SAMENZANG: GEZANG 213 VERS 1 EN 3 JOH. DE HEER

P.J.H. Lusse
David Bilbrough
Harry Govers

Dingerna Gouma

't Scheepke onder Jezus' hoede.
Met de kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing
Allen, die in nood zijn op.
Al staat de zee ook hol en hoog.
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
En 't veilig strand voor oog.

10. SAMENZANG: GEZANG 150VERS 1 EN 3 JOH. DE HEER

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neêr,
Juist omdat wij 't al niet brengen,
In 't gebed tot onze Heer.

11. BRASSBAND 'VALERlUS'
o.l.v. dir. Frits Bode

* Song of praise* Ouverture* Crescendo

Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neêr gedrukt door zorg,
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg,
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot de Heer;
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Arme zondaar, zie de kruisvlag
Wapp'rend langs de oceaan:
Weet! de Heer is in het scheepje,
Kom! neem uw verlossing aan.
Dies rijst een lied tot God omhoog,
Ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.

15. MANNENKOOR 'URKER ZANGERS'
o.l.v. dir. Frits Bode - vleugel H. v. Putten

Jac. de Haan

* Psalm 116* Close to thee* Livin' Humbie* Gnädig und Barmherzig

K.J. Mulder
W. Erwin j solo Joost Eijkelenboom

D. Grootenhuis
A.E. Grell

solo Jelle van UrkHarm Evers


