
"CRESCENDO" TRAD OP
TE ALBLASSERDAM.
. Onder overweldigende belangstelling mocht
j.l. zaterdag 13 juni 1970het Chr. Urker Vis
serskoor "Crescendo" optreden in de Ned.
Herv. Kerk te Alblasserdam.
In een goede koorbezetting voerde "Cres

cendo" voor een aandachtig gehoor een keur
van geestelijke liederen en psalmen uit, op
het orgel begeleid door de heer Jan Bonefaas.
De heer Meindert Kramer (dirigent) werd

deze avond bijzonder welkom geheten, daar
hij voor het eerst na zijn ziekte weer in het
openbaar optrad.
De heer Kramer dirigeerde enkele num

mers, o.a. Psalm 146 en Psalm 66, terwijl de
heer Zwanepol de rest van het programma
voor zijn rekening nam.
Mevrouw de Bruin en de heer Teun Schenk

traden deze avond op als solisten.
Men werd te Alblasserdam op spontane
ijze ontvangen en het optreden van ons

Visserskoor is hier dan ook op bijzonder ho
e prijs gesteld.

PROGRAMMA
zangavond
te geven door het

0.1. v. dirigent JAN ZWANENPOL

met medewerking van

mevr. DE BRUIN- VAN VEEN - sopraan

en de heer TEUN SCHENK tenor

Orgel: JAN BONEFAAS

in de Grote Kerk, Cortgene, te Alblasserdam

op ZATERDAG 13 JUNI 1970

Aanvang 7 uur n. m.

De opbrengst komt ten goede aan het nieuw te bouwen

Wijkcentrum, Wijkgemeente Ill, "Blokweer " der Ned.
Hervormde Kerk te Alblasserdam.



1. SAMENZANG: (Psalm 146 : 1) (wijze bundel Joh. de Heer)

Prijs den Heer met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

7. ORGEL

8. ORGEL en SOLISTE mevr. De Bruin - Van Veen

9. KOOR:

2. KOOR:. "Zalig hij, die in dit leven" (Psalm 146 : 3)

a. Een toevlucht in gevaren (Psalm 90)
b. 0, eeuw'ge Vader
c. Nader tot U, 0 Heer

(solo de heer Teun Schenk)
d. Ziet in blinde razernij

3. OPENING door de Weleerw. Heer Ds. J. Wieman

4. KOOR:
10. KOOR:

God baande door de woeste baren (Psalm 66)
a. Breng mij de aloude tijding
b. Kom geef uw hart aan Jezus
c. Zouden wij ook eenmaal komen

(solo mevr. De Bruin- Van Veen, Veendam)
d. Kom tot het feest

11. SLUITING door de voorzitter van het Bouwfonds,
de heer A. Goudriaan.

5. SAMENZANG:

Lof zij den Heer, den almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt den heiligen naam,
looft al wat ademt den Here.

Lof zij den Heer die uw lichaam zo schoon heeft
geweven,

dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

12. SLOTZANG: (staande)
'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met Uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij.
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

a. De Tien Geboden
b. Psalm 84
c. Hoog omhoog

(solo de heer Teun Schenk, Ridderkerk)
d. Ambrosiaans lofgezang

Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe:
hij faalt niet, die Uw heil verwacht.
Eens aan den avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elken dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

6. KOOR:



Geslaagd concertlUrker vissers
I in Veendam Vv/. 4-..;ç,~~

/t--
VEENDAM - Vrijwel tot de

laatste plaats bezet was de gere
formeerde kerk in Veendam toen
daar zaterdagavond het vaa ra
dio en televisie zo bekend gewor
den Urker visserskoor ,Crescen
do' een concert verzorgde.

Het koor heeft zich voornamelijk
gespecialiseerd in het geestelijk'
:ied; de ltefhebbers daarvan zijn
goed aan hun trekken gekomen.
Bb het veriaten van het kerk

gebouw viel het kOOr dan ook een!
ware ovatie ten deel.
Het concert dar op zichzelf reeds

op het predicaat "uitstekend"
aanspraak kon maken kreeg nog
meer reliëf door de medewerking
van de sopraan mevr. de Bruin
van Veen uit Veendam. Zij zong
enkele soli en trad ook el1i~e ke
ren met het mannenkoor op.
Een welverdiende bloemenhulde

was de beloning voor haar succes
vol optreden.
Het mannenkoor (in kleder-

i "1<;1.,. 'n.Ul - \ rijwel tol de
laai tI' plaats bezet was de ger e
!ol"lue8rde kerk in \' eendam toen
daar zaterdagavond 1)("1van ra
dio I'D tetevisle zo bekl'ud gewor
den T'rker- vi"-Serskoor ,Ore5("811-
<10' eelt CODeert, verzorgde.

Het 1<0orheeft zich voornamelijk
;e'!;{1>eciali~eerd in het geestelijk
."ad; de ltethebbers daarvan zijn
goed aan hun trekken gekomen.
Bij het verlaten van het kerk

geoouw viel het koo1,dan ook een
ware ovatie ten deel.
Het eoneen dal op zichzelf reeds

op het predlcaat "uitstekend"
aanspraak kon maken kreeg nog
-neer l'elië! door de medewerking
van de sopraan mevr. de Bruin
"van Veen uit Veendam. Zij zong
enkele &011 en trad ook enil::e ke
ren met hel mannenkoor op.
Een welveldiende bloemenhulde

W&_s de beloning voor haar succes
vol optreden.
Het mannenkooj- (in kieder

aracht) werd op bekwame wijze
gE'leid door Jan Zwanepol. Veen
dam kon op deZe avond tevens
xennis maken met de organist Jan
Honefaa.'<. die het koor op deskun
dige wijze begeleidde en op deze
manier vee) bijdroeg aan bet suc
ces van deze avond,
Dit concert werd gehouden on

der auspiciën van de samenwer
kende kerken op evangelisatie
gebied in het ultbreidingsplan
.Sorghvliet' en g-eopend door ds.
Louwerse, vrij evangelisch predi
kant in Veendam, tcrwij; het
slotwoord werd gesproken door ds
11'. de Jong, gereformeerd predt
kant te Veendam die de leden van
net koor teven... een hartelijk tot
weerziens toeriep.

eracht) werd op bekwame wijze
.:eleid door Jan Zwanepol. Veen
dam kon op deze avond tevens
senms maken met de organist .Jan
Bonefaas, die net koor op deskun
dige wijze begeJeidde en op deze
manier veel bijdroeg aan het suc
ces van deze avond.
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I '

KOOR;

KOOR~

OPENINGe

SAMENZANG:

SOLOZANG:

KOOR:

SAMENZANG:

GOD BAANDE DOOR DE WOESTE BAREN 0

(Bew. M.Kramer)

DS. LOUHERSE.

PSALM 150.

Looft God, looft Hem overal,
Looft de Koning van 't heelal
om,zijn wonderbare macht,
9m de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef? bazuin, uw gouden stem!
harp en fluit verheerlijkt Hem!
Cither9 cimbel, tamboerijn
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer, Hij zij geprezen.

BRENG MIJ D'AL OUDE TIJDING
(Bew.dirigent)

KOM GEEF UW HART AAN JEZUS
(Bew. M.Kramer)·

'lULTGIJ VAN ZONDE EN SCHULD ZIJN VERLOST.
'(metsolo - bewodirigent)

Mevr. de Bruin --va'nVeen..-

JEZUS mrT VERZOENEND STERVEN (Bew.Kramer)
U BID IK AAN 0 MACHT DER LIEFDE

(Bew. K.J.Mulder)
EEN TOEVLUCHT IN GEVAREN (Bewodirigent)
DE TIEN GEBODEN (Bew. M.Kramer)

PSALM 89 : 6, 7, en 8.
Wij loven Heer, de macht van uw verheven
hand, uw -uitgestrekte arm houdt al uw we-rk
in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht
en waarheid beide,

KOOR:

ORGELSOLO:

KOOR:

SOLOZANG:

SLUITING:

SAMENZANG:

als pijlers van uw heil,onwrikbaar door
de tijden, en als herauten gaan U voor
op al uw schreden, uw goedheid en uw trouw
o Vorst van onze vrede.

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang
zingt)dat uitbreekt in gejuich als de
bazuin weerklinkt" Uw lichtend aangezicht
zal altijd hen geleiden. Zij zullen in
uW,naam zich dag aan dag verblijden, zij
gaan in vrede voort,zij wandlen voor uw
ogen,want uw rechtvaardigheid zal hen
voorgoed vez-hcgen; ,

Gij Here,die de glans van onze sterkte
zijt,geeft luister aan uw volk,en hoge
heerlijkheid.Uw welgevallen doet ons grote
dingen wagen,en met geheven hoofd de

kroon der ere dragen. Gij heiIge Israëls
Gij zelft hebt ons ten leven,een koning
naar uw wil,eenschild van heil gegeven.

DE HEEMLEN VERKONDEN (Bew.MoKramer)
DE PAARLEN POORT (met solo II )

AMBROSIAANS LOFGEZANG (E.Gebhardt)

Door de~heer Jan Bonefaaso

OP TEN STRIJDE (Bew. MoKramer)
KOM TOT HET FEEST (Bew.Jan Zwanepol)
NADER TOT U 0 HEER (met solo-Bew.M.Kramer)
ZIET IN BLINDE RAZERNIJ (Bew.MoKramer)

Mevr. de Bruin - van Veen "GEBED"

Ds. Fo de Jong.

U ZIJ DE GLORIE.

U zij de glorie,opgestane Heer, U zij
de victorie, nu en immermeer! uit een
bIinkend stromen daalde d' engel af 7

heeft de steen genomen van 't verwonnen
graf. U zij de glorie,opgestane Heer,
U zij de ~ictorie, nu en immermeer.

Zie Hem ve~chijnen,Jezus onze Heer,
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer



KOOR~

OPENING~

SAMENZAN(

KOOR:

SOLOZAN(

KOOR:

SAMENZA

ti

Weest dan volk des Heren1blijd en welgezind1
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie1 opgestane Heer1
U zij de victorie, nu en immermeer!

Zou ik nog vrezen,nu Hij eeuwig leeft, die
mij heeft genezen,die mij vrede geeft.
In zijn Goddlijk wezen is mijn glorie groot
niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer!

o EEUTrTGE VADER STERK IN MACHT
(Bew.M.Kramer)

~

~
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Urker visserskoor 'Crescendo'
zong voor stampvolle kerk'

Nog het vroege aanvangsuur, noch de vrij hoge entreeprijs - waar
'van overigens de opbrengst ten goede komt aan het nieuw te bou
wen wijkcentrum 'Blokweer' van de Ned. Herv. kerk - vormden za
terdag j.l. een beletsel voor zeer vele zangliefhebbers om de gang
naar de Grote Kerk te ondernemen, alwaar een zangavond werd
gegevendoor het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Jan Zwa
nepol.

Ds. J. Wieman,die de avond opendemet gebed en een kort inleidend
woord constateerde terecht dat het eenvoudige geestelijk lied in een
tijd van verwereldlijking nog steeds weerklank vindt in veler hart.
Het is, zo bleek ons, de verdienste van 'Crescendo' dat zij niet meer
brengt dan dit eenvoudige lied, en dat zij ook niet meer pretendeert
te brengen, waardoor haar voordracht een eerlijk karakter draagt.
Verdere medewerking aan deze zangavond verleenden de heer Teun
Schenk (tenor), mevr. De Bruin-Van Veen (sopraan) en de organist
Jan Bonfeaas.

Uit de grote opkomst is zonder meer
gebleken dat aan het genre muziek
dat 'Crescendo'brengt in onze streek
een grote behoefte bestaat. Het evan
geliserendkarakter spreektvelen aan;
men komt vooral vanwege de religi
euze beleving. Het ,grootstedeel van
de toehoorders van zaterdag 2al men
daarom tevergeefs op andersgeaarde
concertavondenontmoeten.Het zij g-e-,
zegd tegen diegenen die zich vertwij
feld afvragen waarom andere zang
avonden in onzestreek zo slecht wor
den bezocht.

De koorzang heeft ons zeker niet te
leurgesteld, De koorklank was zeer
beschaafd, terwijl de voordracht goed
uitgebalanceerd overkwam. Slechts
wanneer van het koor een groter vo
lume werd gevraagd, konden wij de
zang Jets minder waarderen vanwege
de soms dat ruwe uitspraak die de
neiging tot draaien aan het eind van
een regel versterkt.
Ook vonden wij het jammer dat het
aanvangslted (psalm 146)nu juist op
de melodie van Joh. de Heer moest
worden gezongen,daar de oorpsron
kelijke psalmmelodieeen veel edeler
karakter draagt.
Voor het overige echter onze waar
dering voor het koor dat haar suk
ses niet in de laatste plaats ookdankt
aan de bezlelingwaarmee het concer
teert.
De eigenlijke dlnigent,Meindert Kra
mer - die lange ,tijdziek is geweest -
dirigeerde ook een tweetal nummers.

Hoewel wij aan zijn goede intenties
niet in het minst twijfelen, ,gaat onze
voorkeur toch sterk uit naar de rus
tige en correcte leiding van Zwanen
pol, daar de toch wel vele overtollige
,gebarenvanKramer de exactheld van
de koorzang onmogelijk kunnen be
vorderen.
Het aandeel van de tenor Teun
Schenk uit Ridderkerk 'en de sopraan
mevr. De Bruin-Van Veen uit Veen
dam vormde een welkome afwisse
ling. Hoewel het stemtype van de
heer Schenk ons niet zozeer aan
spreekt, moet worden gezegddat zijn
zang aan zulverheid miets te wensen
overliet. Mevr. De Bruin 'bezit een
mooie glasheldera stem. Haar inter
pretatie van het bekende lied 'De
vreemdeling van Gàlilee' was be
slist knap te noemen.
De 'organist Jan Bonefaas paste zdch
wals gewoonlijk uitstekend aan en
vormde een betrouwbaar sluitstuk.
Op de zijn eigen,bekendewijzespeel
de hij als slo een improvisatie over
'het ,gezang'Gort u aan!'.
De heer A. Goudriaan, voorzitter van
het bouwfonds sprak aan het eind
van de avond een dankwoord, en be
trok hierin speciaal de heren M. de
Jong en J. de Knecht van het orga
niserende comité.
Na afloopwas er nog gelegenheid tot
het kopen van een grammofoonplaat
waarvan de <opbrengstten goedekomt
aan de nabestaanden van omgekomen
urker vissers.

H. Nederlof.
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TER/EUR"

\Ve lazen in Noord-Hollands Dagblad:
"CRESCENDO" IN ENKHUIZEN.

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
heeft zaterdagavond - voor een tjokvolle
eeuwenoude "Wester-kerk" - een zeer ge
slaagd koncert verzorgd, waarvan de baten
bestemd waren voor de kankerbestrijding. Het
organiserend comité is dan ook zeer dankbaar
dat "Crescendo" opnieuw In Enkhuizen met
zoveel sukses een koncert mocht geven.
Zeventig in Urker klederdracht gestoken

zangers maakten door de vertolking van het
geestelijk lied diepe indruk op de honderden
aanwezigen, waaronder velen uit Andijk,
Medemblik alsook uit de Zaanstreek.
Lammy de Bruin verleende solistische mede

werking, Haar heldere sopraangeluid maakte
col, veel .indruk samen met de senore mannen
stemmen. Onder de zeer bekwame leiding van
Meindert Kramer heeft men ook nu weer zeer
mogen genieten, van de liederen, waarin zij
hun geloof getuigen jegens Hem, Dit getuigen
ging veel van uit.
De voorzitter van het koor, Tj. Hoekstra,

sprak een openingswoord. O.I. gaf het ons de
indruk er tevens een godsdienstoefening van
te willen maken, terwijl juist in de zang zoveel
Evangelie naar buiten kwam. Een kort wel
komswoord was al ruim voldoende geweest.
Tenslotte vond men het jammer dat de tenor

Teun Schenk: door ziekte niet aanwezig kon
zijn. Hij werd vervangen door een onvoor
bereide deklamator, Joop de Vries, die enige
verzen uit de Richteren brief deklameerde,
alsof Simson zelf in de Westerkerk op de
kansel stond.
Dhr. de Jong sprak namens het comité een

dankwoord, en hoopte dat "Crescendo" spoedig
dit koncert zou komen overdoen.
Bij de uitgang werd nog voor bijna f 800,

aan platen verkocht.

CON C E R T

door het Chr. Urker Visserskoor

"CRESCENDO"

Op zaterdag 15 augustus 1970

in de Westerkerk - Enkhuizen

Aanvang 7.00 uur n.m.
deuren open 6.30 uur

Dirigent: Meindert Kramer

Solisten: Jan Bonefaas (6rgel)

Teun Schenk )
Lammy de Bruin-van Veen ) zang

Entr~e: f 1,50 p.p.

prcgramma tevens toegangsbewijs



CON C E R T Koor ft Hijgend hert der jacht ontkomen

Kom, geef Uw hart aan Jezus

Nader tot U, 0 Heer (solo Teun Schenk)

Liefde, bew. M.Kramer

door het Chr. Urker Visserskoor

"CRESCENDO"
op zaterdag 15 augustus 1970 in de Westerkerk,Enkhuizen

Dirigent

Solisten

Meindert Kramer

Jan Bonefaas (orgel)
Teun Schenk )
Lammy de Bruin-van Veen ) zang

OrgelsoIo: Jan Bonefaas

Solozang Mevr.Lammy de Bruin-van Veen

Koor Op ten strijde - bew. N. Kr-amer

Een toevlucht in gevaren Heer
bew. J. Zwanepol
De Paar'len Poort (solo Lammy de Bruin
van Veen) - bew. :. Kramer

De Heem'len verkonden - bew. M. Kramer

Prijst den Heer met blijde galmen
bew. M. Kramer

PRO G RAM M A

Koor God baande door de woeste baren
bew. Tl1.Kramer

Opening door de Eerw. heer J. Maris

Gem.zang
, '

Psalm 99 ': 3
Sluiting

Koor Ziei in blinde razernij - bew.M.Kramer

~ilt gij van zonde en schuld zijn verlost
'(met solo van mevr.Lammy de Bruin-v.Veen)
bew. J. Zwanepol

U bid ik aan 0 macht der liefde
bew. K.J.ltIulder

Breng' mij dfaloude tijding
bew.J. Zwanepol

Slotzang:: Wat de toekomst brengen moge

Koor Vol verwachting blijf ik uitzien
bew. M. Kramer

Voor tekst Psalm 99:3 en slotlied zie ommezijde!

Solozang rr eun Schenk-



op zaterdag

Dirigent

Solisten

PROGHJ

Koor

Opening

Gem.zang

Koor

Solozang

door

PSALM 99 : 3

Looft met hart en stem,
looft de kracht van Hem,
die het recht bemint
in zijn rijksbewind
't Recht hebt Gij gestaafd
ft Geen g'aan Jakob gaaft,
toond' aan Isrels leden
recht en billijkheden.

WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE

Wat de toekomst brengen moge,
mlJ geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen:
Vader, wat Gij doet is goed'
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed'

.......... -- -------- _----_ _---_._----- _---_ .. -

De commissie "Herv.Centrum" zal zo
vrij zijn bij de uitgang te collecteren
voor het fonds "Hervormd Centrum", en
de aan dit concert verbonden onkosten.
Deze collecte bevelen wij hartelijk bij
U aan •

...... 0---- ·· 0.---0 ._ . . ._ .,. .

rNa---~fï;~p-:-,-~~het co-;certis er-gelegen='--'
beid tot aankoop van diverse m60ie grammo
foonplaten met opnamen van het koor. De
opbrengst hiervan komt ten goede van nage-

Llatmt betrekkin~n Tan in zee omgekomen vis----_. --,- - .._---- -----
I



ENKHUIZEN - Zaterdagavond ze
ven uur. Een tjokvolle Westel'kerk, ze
ventig in klederdracht gestoken Urker
zangers, gedirigeerd door Meindert
Kramer en begeleid door organist Jan
Benefaas. Solistische medewerking
door Lammy de Bruin-Van Veen. die
haar vakantie op Terschelling had on·
derbroken om toch vooral bij deze
"happening" in de eeuwenoude Wester
kerk acte de présence te geven. Haar
heldere sopraangeluid met de sonore
mannenstemmen maakte veel indruk
op de twaalfhonderd bezoekers, waar
onder velen uit Andijk en Medemblik.
Wat toch is de grote aantrekkings

kracht van het Urker Visserskoorv
Zingen deze stoere vissers zoveel beter
dan andere mannenkoren of het Ne
derlands Kerkmuziek Ensemble. dat
anderhalve week geleden voor slechts
ruim 160 belangstellenden zo'n su
bliem concert gaf? We achten ons niet
competent genoeg de reden na te vor
sen, waarom men in zo'n groten geta
le en vaak van zo verre naar de zang
van deze eenvoudige Urkers komt luis
teren. Feit is, dat de Urkers er steeds
weer in slagen volle zaken en kerken
te trekken.
Het is misschien ook meer de ge

beurtenis dan het concert dat trekt.
Daarbij komt nog, dat de Urkers zon
der enige pretentie en altijd belange
loos hun liederen voor een liefdadig
doel zingen. Liederen, waarin zij hun
geloof getuigen jegens Hem, van wie
zij zich in hun dagelijkse arbeid op zee
zo afhankelijk weten. Dit getuigen
trachten zij op hun toehoorders over

llrker Visserskoor
trok 1200 bezoekers I

te brengen. In hoeverre hen dit gelukt, l
valt uiteraard moeilijk na te gaan, I
maar uit de massale opkomst zou men
kunnen afleiden, dat het gezongen
geestelijk woord in verstaanbaar Ne
derlands een veel grotere aantrek
kingskracht heeft dan het vaak in
moeilijke bewoordingen gesproken
woord ...
Men komt voor d.e zang, die deze

Urker vissers onder uitstekende Iei
ding van Meindert Kramer met veel
evertuiging en zuiverheid brengen. D2i
men voor de zang komt, zullen de
Urkers bij een eventueel volgend con-j
cert in Enkhuizen ons inziens JU wel
willende overweging moeten nemen.
Een openingswoord van twintig minu-I
ten door de voorzitter van het koor
geeft ons namelijk de indruk, dat men
van dit concert een godsdienstoefe
ning wil rnaken. Niemand zal het de
Urkers kwalijk nemen, wanneer zij er
prijs op tellen hun zang vooraf te
laten gaan door schriftlezing en gebed,
maar omdat hun liederen reeds zo'n
grote geestelijke rijkdom bavatten.
zijn wij van mening, dat een kort
welkomstwoord door het comité van
ontvangst voldoende zou zijn geweest.
We hebben in ieder geval mogen vast
stellen, dat de Urkers weer een goede
indruk in Enkhuizen hebben achterge
laten en wij zien hen graag volgend
jaar weer terug. We zijn ervan over
tuigd, dat ook dan de Westerkerk weer
tot de laatste plaats gevuld zal zijn.
Welk bedrag voor de kankerbestrti

ding overblijft. is op dit moment nog
niet exact bekend. Wel weten wij, dat
na afloop van het concert voor bijna
f 800 aan grammofoonplaten i" ver
kocht en de collecte voor het herv.
centrum f 700 heeft opgebracht.

W'oorden
te veel ...

Kerkconcert af
kerkdienst?

Aangetrokken door advertenties heh
ben honderden uit Enkhuizen en ver
daarbuiten zaterdagavond belangstel
ling getoond \'001' het concert, dat
door het van radio. televisie en gram
mofoonplaten bekende Urker vissers
koor ..Crescendo" gegeven werd in de
Westerkerk te Enkhuizen.
Deze bezoekers. kerkelijk of niet ker

kelijk. hadden met elkaar gemeen dat.
zij wilden luisteren naar het zingen
van de Christelijke liederen door dit
kool' en de solisten. Een woord van
waardering hiervoor is op zijn plaats.
Voor velen is echter het concert "de

mist ingegaan" omdat bleek, dat het
hier een kerkdienst betrof, waaraan
door het visserskoor medewerking
werd verleend.
De voorzitter van het koor achtte

het nodig vanaf de preekstoel een half
uur lang te mediteren over een passa
ge uit de bijbel.
Waarna enkele nummers van net

koor een solo van Teun Schenk op het
programma stond, beklom een ander
IJd van het koor de kansel om uit een
bijbels verhaal te gaan declameren.
Het gevolg van een en ander was

een zekere onrust onder de bezoekers,
waarvan er velen reeds vertrokken
voordat het "concert" half was aïge.
werkt.
Uit een gesprek met enkele leden

van het Hervormd Centrum te Enkhui
zen bleek, dat ook zij niet tevreden
waren over deze gang van zaken.
Men zij gewaarschuwd voor culture

le manifestaties in kerken, die gepre
senteerd worden als "concerten" van
het Urker Crescendo.

M, DE VRIES,
DL De Vriesstraat 39,

Benningbroek,



IN STAMPVOLLE1 I(~'RK
Schenk zijn soli zong.

Heel mooi tekende zich de hoge
sopraanstem van Lammy de Bruin ..
van Veen afte gen de sonoriteit van
het mannenkoor in "Wilt gij van
zonden verlost zijn" en in "De paar
len poort". Het beroemde koor "De
hcemlen verkondigen" kreeg zowel
door de bewerking als door de stijl
van ztr gcn een zwaarte en traag
heid, die niet in het oorspronkelijke
lichte stralende koor voorkomt.

URKER VISSERSKOOR
ZONG IN HASSELT Onze sterke voorkeur gaat uit

naar de al genoemde geestelijke lie-
. deren, vol zuivere natuurlijke uit-
I drukking gezongen, op een lichte

HASSELT _ stampvol was de mannenkoren uit onze omgeving I gezon;en. Muzikaal een hoogte- \ ongedisciplineerdheid na verzorgd
ruime Hervormde lierl, van Hasselt duidelijk nastreeft. pun; g,lf ,,'c Hijgend hert der jae/':--: en muzikaal. Jan Bonefaas, die de
en deze grote belangstelling gold I Tot de mooiste voordrachten uil Iontkomen", omdat hier een even- \ koorvoordraehten heel mooi met
zaterdagavond ongetwijfeld het Chr. I de talrijke gezongen liederen reke- wicht werd gereikt tussen expressie zijn orgelspel reliëf gaf, liet ook so- I

Ur ker Visserslwor "Cres('endo" in Inen we "Ziet in blinde razernij", \ en m"d-20!10l'f' k1'l11k vooral in het listisch de ruisende orgelklank ho-
zijn eigen vertolking van het feeste- waarvan de zetting van Meindert piano en pianissimo. ren. Applaus bleef in de kerk ach- \
lijk lied. Sinds de prachtige restau- Kramer zelf heel fraai aangepast Daarentegen vonden we de bewer- terwege, maar de heer J. Maris die
ratte van de oude ker k met zijn aan het mannenkoor. In een stro- king van ..Op ten strijde" te veel op de avond ook had geopend heeft in
fraaie or ....eJ worden van tijd tot tijd mende, fijn genuanceerde melodie uiterlijk effect gericht en de uitvoe- zijn sluiting aan mannenkoor. diri-I'
concer1~-r gegeven die in Hasselt en werden de coupletten in verhalende rin~ zweernel- naar de manierisme gent en organist veel lof gebracht.
een wijde omgeving zeer gewaar- duidelijke dictie gezongen. Ook de dat niet bij het karakter van het Alle zeer aandachtige toeehoorders
deerd worden. Zeker wanneer een I dynamiek verstoorde de tekstzeg- mnnnenkoor past. Ook "Nader tot zullen deze dankwoorden uil 't hart
bekend mannenkoor al., het Urker Iging niet. Op eenzelfde niveau stond u" vonden we minder sterk, al heb- gegrepen zijn, dit is zeker.
koor in zijn kaJ'alttel'i<;tiekc Ieleder- ,.Breng mij de aloude tijding", licht benen we waardering voor de toe-!
dracht zich laat horen. \ i lt rmsch en pittig-fris van tempo wijding waarmee de solist Teun
Meindert Kramer en zijn onge

veer honderd zangers hebben zich
in hun gekozen repertoire volkomen
gebonden aan het geestelijk lied en
dit is de kracht van het koor. Het
zeer eigen karakter van de koor
zang van het Urker koor is in de
loop van de jaren harmonisch sa
mengevloeid met een zekere sreer
van romantisch gekleurde religiost-
teit, die volstrekt eerlijk is en past
bij het soms wat ruige in klank en
stijl.

Toch is het ons dit keer sterk op
gevallen, dat vergeleken bij enkele
jaren geleden het mannenkoor een
scholing heeft doorgemaakt. Mein
dert Kramer heeft veel aan de
klank en dictie gewerkt, de nuance
ringen zijn toegenomen. maar deze
dynamiek blijft zich bewegen bin
nen de grenzen die we bij een gees-

, telijk eenvoudig lied verwachten.
Slechts een enkele maal heeft de I

koorleider een bewerking gekozen:
die net iets te veel op effectbejag is
gericht.
Maar meestal zijn de bewerkingen I

uitstekend; zij zijn ook nodig om 1
een eentonigheid te vermijden, om- ;
dat het mannenkoor op een uitzon
dering na uitsluitend betrekkelijk I
eenvoudige geestelijke liederen:
zingt. Alle liederen werden gezon-I
gen met orgelbegeleiding en óók dit
is een element in de koorstijl die het
Urker Visserskoor evenals meer

HENRI TH. TIMMERM,iI/

~la 7(')'1.1-?
:.r I

"

"CRESCENDO"
TRAD or- IN HASSELT

Zaterdag 18 juli 1970 verzorgde het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent Mein
dert Kramer, een concert in de Grote Kerk te
Hasselt.

Di~ .~_oncert - hetwelk gegeven werd onder
auspicien van het comité orgelconcerten - was
in tegenstelling met reeds andere georgani
seerde concerten, overbezet.

De belangstelling was dermate groot, dat
van alle kanten stoelen moesten worden bij
gedragen.

Mede gozien de zeer goede acoustiek van
deze kerk "en. het zeer fraaie orgel, mocht
"Crescendo hier een in alle opzichten ge
slaagd concert verzorgen.
Medewerking werd bij dit optreden ver

leend door de solisten Lammy de Bruin en
Teun Schenk, terwijl de heer Jan Bonefaas
als organist fungeerde.

;:;.V.. zaterdag 15 augustus hoopt "Crescen
do voor de Vierde maal in de Westerkerk te
Enkhuizen op te treden,



URI(ER CONCERT WERD EEN[ ENORM SUCCES
Dat de belangstelling voor de zang
van het Chr. Urker Visserskoor niet,
groot zou zijn volgens sommige
voorspellingen, is. j.l. zaterdagavonc,
26 september wel ten enenmale gelo
genstraft, gezien de meer dan afge
laden Noorderkerk, waar plm. 1100

I bezoekers "acte de precense" hadden
gegeven. AI deze mensen hebben var)
het begin tot het einde' volop kunnen
genieten van de machtige en soma

, ook ontroerende zang van deze een
voudige vissers. De vraag is gewet
tigd, hoe komt het toch, dat dezo
mannen overal waar ze optreden
overvolle kerken of zalen trekken?
Op zichzelf dwingt de presentatie al
· bewondering af, a'ls men ze ziet staar.
in hun schilderachtige kledij, en al-
· len met door zee eri wind gebruinde

1
gezichten.

, Maar het enthousiasme, en de gloed
van hun geloofsovertuiging die van

Oó de gezichten afstraalt, zodat men
a.h.w. ziet dat deze zang regelrecht
uit het hart komt en ze hun geloof
wi1len en moeten uitzingen, dwingt
een diep respect af.
Dat een concert als hier werd gege
ven, het in deze jachtige tijd nog ze
doet, dat zalen en kerken te k'vei

· blijken te zijn, geeft zeer zeker te
denken.
Het zou te ver voeren, en te veel
ruimte vragen, en het is ook niet !JO
dig bij alle gezongen nummers een
kanttekening te plaatsen, al mag dan
o.i. "het gebed voor de zeeman", en
I"de 10 geboden" wel apart genoemd
worden, vanwege de eerbied die hier
uit sprak en die elk aangreep. En
toen er gezongen werd van de storm
op zee, het "Ziet in wilde razernij",
zag je ze staan, d e stoere vissers, op
hun kotters te midden van de brui
sende golven, maar ...... met Vaders
Zoon aan boord! Eet was machtig
mooi!
Vooraf had "Crescendo" een paar
liederen gezongen voor de bewoners
in het "Suderhiem", waar tevens een
grammafoonplaat werd aangeboden.
In het gebouw "Irene" stond een
goed voorziene broodmaaltijd gereed,
die de mannen zich best lieten sma
ken, te meer aüs men bedenkt, dat
sommigen van hen dezelfde namiddag I
nog waren binnengevaren, en dus
weinig rust hadden genoten. Ook
daarvoor past diepe bewondering en
waardering en zeer terecht bracht
Ds. v. d. Meulen dat ook heel duide
lijk naar voren, toen hij de Urkers
een hartelijk welkom toeriep in
Drachten.

Het programma bevatte 15 num
mers, waarvan enkele met solo, ver
zorgd door Mevr. de Bruijn uit Veen
dam, die over een uitstekende so
praanstem beschikt, zij had de plaats
ingenomen van Teun Schenk, die
door ziekte was verhinderd.
Het orgel werd op meesterlijke wijze
bespeeld door de organist Jan Bone
faas uit Gorichem.
De dirigent Meindert Kramer stond
ook nu weer in zijn kracht, en had
het koor volledig in de hand. Hij weet
zijn mannen op de hem eigen wijze
te stimuleren, zodat zij op nepaasde
momenten, als het moet, een geWel-)
dig volume weten op te brengen.
Na een passend dankwoord van Ds.
v. d. Meulen, gevolgd door samen
zang, werden door Zr. Heiderna, als I
pres. van het Vrouwen-Zendings- I
thuisfront, bloemen aangeboden,
waarop het koor spontaan een staan
de ovatie werd gebracht.
In de hal was nog gelegenheid een
langspeelplaat van "Crescendo" te
kopen waar een gretig gebruik van
werd gemaakt, en welks baten be
stemd zijn voor de nagelaten betrek
kingen van op zee omgekoinen vrs
sers.

"Drachter Ceurant"

~~~~=~~~~=!~1~~~~~1~~~=~~~~~=~_~E_~~_~~~~!~~_-----------------
Zat&.26 sept. 1970

PRO G RAM M A
=========================

tevens BEHIJS VAN TOEGANG

tot het

CON C E R T
===================

te geven door

HET CIm. l1RKER VISSERSKOOR "CRESCENDOn te URK

op zato~da6 26 september 1970, IS avonds half

acht iè! de G8ref. Noorderkerk te Dr-achtcn , ui t

caande van het Vrouwen-Zendine-s-Thuisfront.

MGdevJCrl;:;mden:

IiIeindert Kramer, dir i.gerrt

Teun Schenk~ solist
P,;9,n_5

jan Bone~, orgel
Zr. A.J. Heide:na, z.endi.ngstoeapr-aak

Algehele leiding: Ds. C.J. van der Meulen f Geref.

Pred. te Drachten.

deuren open: kHart voor zeven.
aanva-igs precies half acb t ,

"CRESCENDO" CONCERTEERDE.
J.l. zaterdagavond 26 september 1970 ver

zorgde het Chr. Urker Visserskoor Crescen
do", o.l.v. Meindert Kramer, een c~ncert in
d~ Ge~e~. Noorderkerk te Drachten. Zulks op
uttnodtgtnj- van het comitè Zendings vrou
wen Thuisfront. Vandaar dat de baten be
stemd waren voor de Zending op Java en Ar
gentinië.

E~ was voor dit optreden dermate belang
stelling, dat ook de politie deze avond in de
weer was voor de regeling van het verkeer;
de mensen bij de kerk in bedwang te houden
en te verbieden meerdere belangstellenden als
de kerk kon bevatten, toe te laten.

"Crescendo" mocht ook hier een geslaagde
avond verzorgen in samenwerking met de
organist, de heer Jan Bonefaas, welke het
koor op het orgel begeleide.

''Urker1ani''



3. Koor: 2. Hilt gij van zonde en schuld zijn
verlost. J. Swanepo

PROGRAMMA

1. Koor: Openingslied:

God baande door de woeste baren. (Psalm 66).

8. Samenzang: Gezang 62.

9. Koor:

2. Opening - Gebed - Samenzang: Psalm 150.

1. Ziet in blinde razernij bew, M. Kramer

1- Breng mij d' aloude tijding. bew. J. Swanepol

2. Nader tot U, o Heer (met solo) M. Kramer

3. Mijn Herder is de Here God"

4. Psalm 42.

5. 0, eeuw'ge Vader (gebed voor de zee-
man) bew. ]1,'1. Kramer

3. U bid ik aan

4. Op ten strijde.

bew. K. Mulder.

bew. M. Kramer.

10. Sluiting met samenzang: Lof zij de Heer (Gez.136 N.Herv.~

11. Koor: Slotlied:

Vol verwachting blijf ik uitzien. M. Kramer.
4. Solo mg van Teun Schenk.

2. Een toevlucht in gevaren (Ps.90) It "

5. Koor:
vhjzigingen voorbehouden.

1. De Tien Geboden. bew. 1\1.Kramer

3. 't Oog omhoog

4. Liefde.

(met solo)

6. Orgelsolo. Na afloop kLmt U in de hal langspeelplaten van '~rescendo
kopen of eventueel bestellen. De baten zijn bestemd voor
het fonds van de nagelaten betrekkingen van op zee omgeko
men vissers.7. Toespraak Zr. A.J. Heidema.



We gedenken .ns gatr.uw lii en .ui bestuurslii
IDE NENTJES==============

Dinsdag 6 oktober 1970 werden we geroepen onze trouwe Zangersvriend
lEDENENTJES,geb.15 juli 1930, naar zijn laatste rustplaats te begeleiden,
hetwelk geschiede onder overweldigende belangstelling, niet alleen van vns
koor, maar ook uit alle lagen van de bevolking, en ver daar buiten.

Omstreeks kwart voor twee verzame~den wij ons in de Arubastraat, alwaar
we ~nze vriend uit Zijn huis droegen.

Het koor ging deze droeve gang voor de baar uit, met voorop een sierlij
ke bloemenkrans \Tem ons ViS88..:::-skoor7terwijl diverse leden voornamelijk uit de
2e bassen hembegeleiden naast de baar,

Qmstreeks kwart voor drie arriyeerden we bij de Petrnkerk, alwaar bij het bin
nen treden onze dirigent het orgel bespeelde Det nummersdoor IEDEin 't koor zo
graag gezongen altijd.
Bij het binnenkomenvan de k0rkeraad, werd door de dienstdoende ouderling uit
GodsWoordgelezen Jes. 40 - 25 - 31 en :,?sl2Il190.

De predikant D2. :Vcenstra sprak hierna naar aanleiding van de tekst welke bo
ven de rou.wbrief van lEDE.s·eond.aangegeven uit Hosea 6 ~ 1. :

" KomtLaat ons wede:t.·kerentot den IIeere 7 want Hij heeft vez-scheurd, en Hij
zal ons genezen; Hij heeft ons gesl8,gen, en Hij zal ons v8:rbinden ."

Spreker begon te zegGendo.:;ylij genegen zijn~ omnet als de v-..ciendenvan Job,
hier neer te zitten m2t do familie9 en te zwiJgen} e:qnog eens te zwijgen, dit ge
zien nu in 4 mnd, tijd 1"111 al 4 jOè1gemensen door verdrinking on het leven kwamen.

De IIee..cespreekt in deze e::;'_"Ilstig~ot ons f'arai.Li,een als bevoIkf.ng van Urk "te--------------
rug te keren tot den IIee:re.
De dagen in welke genoemdetekst door Hosea werd geprofeteerd waren gelijk aan de
dagen waarin ïYij leven: Welvaart, geen tijd ergens voor, liefdeloo~heid tot God
en des naasten.

Het voIk -,lerd toen bezocht en de IIeere dreef ze in bal.Llngechap, en het volk
kwamnet boete en berouw, ~Üt die nood ylGl"dteruggekeerd tot God0 A1!J w::.j ui ij de
nood van onleven leren roepen tot God, dan mI Hij ons ook uit die nood redden,
daarvoor geeft Hij Zijn beI.ofcen, Hij zeL ons genezen en zal ons verbinden.

Deze profetie van Hosea La in CHristüs vervuld. -~-
Over onze" W:1aroTI!s" in ons leven, hèeft Hij zelf het" waarom" ')p Golgotha
uitgesproken omons :~eredden van verderf, ellende en schu.l.d, wij die de dood
verdiend hadden, heef'f Hij overwonnen,

Hierna we:;:-dgezonc:~::doox dé eemeente Pca.lm89 ~ 19, waarna onze voorzitter
Hceket.ra namens ons koor het wcord vcer-de, Deze sprak ever de gelijkenis van de
verlo.:r.;;:.;:zoon"

"Maar als Hij bedroefd
heeft, zo zal Hij Zich
ontfermen, naar de
grootheid ZijMr goeder
tierenheden."

Klaagl. 3 vers 32
Met grote verslagenheid
geven wij U kennis, dat
donderdagavond 1 ok
tober, in de IJmuider
haven door een droevig
ongeval door de Heere
zeer plotseling uit ons
midden werd weggeno
men ons aller zangers
vriend

lEDE NENTJES
geboren 15 juli 1930.
Sinds de oprichting van
ons Visserskoor was hij
een aktief en plichtsge
trouw lid, en fungeerde
hij vele jaren als be
stuurslid.
Trooste de Heere zijn
vrouwen kinderen, wel
ke in grote verslagen
heid eenzaam achter
blijven, zo ook zijn ou
ders en verdere familie.

Namens bestuur,
dirigent en leden
van het
Chr. Urker
Visserskoor
"CRIDSOElNDO".

Urk, 2 oktober 1970

Vader stond TIet de hand aan de ogen utc to zien naa,::'zijn zoon? en toen hij
verre was \tlordde vader met If innerl:.i.jke. orrtf'e'rrai.ng 11 over hembewogen.
Wij bidden onzo Vader die in de IIer..1elenis) ai:' Hij zo net !l innerlijke ontferming I!

over u- \'Ï3d. Nent;jes cm f'ard.Li,ebewogenDag z:i.jn.
Daarna.zmng on3 koor (het~elk aohter in de kerkwas Jpgesteld), Psalm 42; 2-3,

Nader tot U90 Heer; 1·-2 en 4~) 01 eeuwige vader ste:ck in machtj 1 en 4, waarna Ds.
Veenstra deze d.Lena+beGJ.o:)"~met gebed.

Omongeveer 4 ~z :.:.Gah:;enwi,i ·v..c:.i.endNen~.;je8uitdragen onder begeleidend or
gelspel, naax de beg::;:,ru;fpJ.aats.

Daar aangekome:1spxak Ds. Voenstra de ge'_oofsbel±i:Lcnis uit en bad hij het·
volmaakte gebed. W ,:

De heer Kramer-sprak namerisde i'ru:J.ilie tenslotte een dankwoozd., waarna deze
aangrijpende plechtigheid was heëindigd.

Wij nochben camenop deze ,üjZG ir..ciel-idIede Nentjes een eervolle begnaveru,s
goven, woIke lang in onco ~l,8riIl..ne.ringca'l blijven nalev-en.

~~ 01'
<t)\>J:V'

...:1\)0 _,~~.
sO~\.~.rl:f,lV'

0)\>1> \)~ 'lJ~ Zaterdag 10 oktober 1970 trad het Chr. Ur-
'~OO)\> ker Visserskoor "Crescendo", dirigent Mein

dert Kramer op voor zieken en verplegend
personeel van het Sophia-ziekenhuis te Zwol
le. Dit optreden vond plaats om half zeven in
de hal van het ziekenhuis, welke via de mi
crofoon was aangesloten met 400 zieken, ter
wijl de lopende patiënten in de hal aanwezig
waren om "Crescendo" te horen en te zien.
Verder vulden de gangen zich met honderden
bezoekers, zodat een ieder plaats vond onder
een aandachtig gehoor.
Solisten waren deze avond T. Bakker en M.

de Boer, het geheel op het orgel begeleid
door de heer G. Kamp uit Zwolle ,welke op
keurige wijze dit optreden omlijnde.

.. U t-K e ;- I... a. "'\Cl ..

Voorzitter Hoekstra overhandigde namens
"Crescendo" de grammofoonplaat "God baan
de de woeste baren" aan de directie van het
ziekenhuis.
Dit optreden' vond plaats mede op verzoek

van mevr. Melk-Visser (Erelid van "Crescen
do"), welke hier geruime tijd werd verpleegd,
Uit dankbaarheid bood zij voor verzorging en
verpleging het hoofd van de afd. Rheuma
(zuster v. d. Marie) een Urker pop aan.
Het was tevens dezelfde zuster welke na

mens de directie "Crescendo" en mevr. Melk
Visser bedankte voor het gebodene.
Na afloop koffie en gebak te hebben ge

bruikt, aangeboden in Hotel "Geitenbeek",
werd dankbaar de terugreis naar Urk weer
aanvaard, alwaar men reeds vroeg in de
avond weer arriveerde.



PROGRAMMA

AFDELING GOUDA
SECRETARIAAT :
STATENSINGEL 27

VERENIGING PROTESTANTS NEDERLAND

tevens UITNODIGING

Int e r k e r k e 1 ijk e Her den kin g

KERKHERVORMING
D.V. ZATERDAG 31 OKTOBER 1970, aanvang 7 uur n.m.
in de ST.JANSKERK te GOUDA 'l'oegangvrij.

1. Samenzang

2. Schriftlezing en gebed

3. Openingswoord door ds. H.Rijksen, predikant Geref.Gemeen
te te Gouda

4. Zang van het Chr.Urker Visserskoor "Crescendo" te Urk.
Dirigent: M.Kramer Organ1st: Jan Bonefaas

a. Psalm 66
b. Ziet in blinde razernij
c. Op ten strijde
d. Hoog omhoog
e , Bidt Hem aan

5. Spreker: ds. J.den Hoed, predikant Herv.Gemeente te Meer
kerk
Onderwerp: "GODS REFORMATIE"

6. Samenzang

Tijdens deze samenzang zal een kollekte worden gehouden
ter bestrijding van de onkosten van deze dienst.

7. Zang Chr.Urker Visserskoor "Crescendo"

a. Psalm 1
b. Mijn Herder is de Here God
c. Ik bid U aan, 0 macht der liefde
d. Geef de Heiland 't roer in handen
e. Kroont Hem

8. Ds. D.J.Modderaar, Geref.pred.te Waddinxveen spreekt het
slotwoord
Dankgebed

1. Een vaste burcht
2. Geen aardse macht

10. Zang Chr.Urker Visserskoor "Crescendo" met solo:
"Vol verwachting blijf ik uitzien".

9. Samenzang:

Bij de uitgang worden door het zangkoor platen ten verkoop aan
geboden ten bate van de nagelaten betrekkingen van in zee omge
komen vissers

"CRESCENDO" TRAD OP IN GOUDA.
J.l. zaterdag 31 oktober 1970 verleende het

Chr. Urker Visserskoor Crescendo': diri tM . " - ,Ingen
emder~ Kramer, haar medewerking aan een

herdenkmg "Kerkhervormin 0""

Deze "herdenking" welke '"werd bijgewoond
door' circa 3000 bezoekers werd gehouden in
de St. Janskerk te Gouda.
Ds. R~jksen, pred. Geref. Gem. verrichtte

de opening, Ds. Hoed, pred. Herv. Gem. De
Meerkerk sprak over "Kerkhervorming"
"toen" .en "nu':, terwijl Ds. Modderman, ger:
pred. te Waddmxveen de sluiting verrichtte.
"Crescendo" verleende (in groot koorver-

band) op waardige wijze medewerking deze
a,vond, met solistische medewerking van dhr.
'Ieun Schenk, op het machtige, orgel van deze
kerk begeleid door dhr . .Jan Bonefaas.
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PRO P A G A N D A - A V 0 N D
van de

E V A N GEL I S C H E 0 1'1 ROE P

op zaterdag 21 november 1970 in de
PETRAKERK te Urk ..

PRO G RAM 1'1 A (URK)0

1 Openingswoord door DSoJoCoMaris,
(ChroGeropred ..te Bloemendaal)

2 Samenzango

3 Koorzang Chr..Urker Visserskoor "Crescendo""

a God baande door de woeste bareno~bewodirigent"
b Nader tot U, 0 Heer (met solo)ooobew"dirigent~
CoU bid ik aan, 0 macht der liefde"KloJoMuldero
doHoog om hoog (met solo)oooooooooobewodirigento

4 Samenzango

5 Toespraak door Dso woGlashouwero
Onderwerp: Twatwil de EvangeLischo Omroep e

6 Koorzang:Urker l'1annenkoor"OudHalleluja"

a Psalm 36 vers 1 en 2
b Psalm 150 vers 1,2,3
c Liednr 8 uit de hazobundelo
d Liednr 2 uit de hazobundel.

met medewerking van:

7 Orgelimprovisatie en samenzango
Chr. Urker Visserskoor !!Crescendo"
o s Ls v, I"IeindertKr-ame.r,

8 Koorzang Urker Dameskoor "Laus Deo" Urker 1'1annenkoor"Oud Halleluja"
o..lov. Ouke Kapitein.,

a Wij bezitton een woord voor de wereld
arroJo Zwanepolo

b Ik zing een nieuw lied.ooJ.Zwanepolo
c Christus is mijn lichtoooMelgo Mulpiuso
d King all gloriousooooooooVail"

9 Samenzang"

10 Slotwoord door DSoJ"CoMariso

Urker Dameskoor "Laus Deo!!
ool"v. Ho IJzermano

orgel: Jan Bonefaaso

11 Samenzang Psalm 27 vers 5 en 6..
Evangelische Omroep
houdt propaganda-meeting
in de Petrakerk.
De Evangelische Omroep houdt op

zaterdagavond (21 november a.s.) een
propaganda-meetingin de Petrakerk.

De bijeenkomstmaakt deel uit van de
ledenwervingekampagne,
Ook dn vele andere plaatsen worden

dergelijke propaganda-avonden belegd.
Ds. 'w. Glashouwer,Ned. Herv. pred.

I te Drtiebergen,en Ds. J. C. Maris, Chr.
Geref. pred, te Bloemendaal zullen er
het woord voeren.
Doel van de avond is de achtergron

den van oprichting en streven van de
EvangelisoheOmroep toe te lichten.
De E.O.-propaganda-meetings zijn

avondenmet veel muziek.
In de Petrakerk zullen de volgende

koren hun medewerkingverlenen:
Chr. Urker Dameskoor "Laus Deo",
o.l.v,Meindert Kramer;
Chr. Urker Dameskoor "Leus Deo",
o.l.v. H. IJzerman;
Urker Mannenkoor "Oud Hallelujah",
o.l.v. Auke Kapitein.
Het orgel wordt bespeeld door Jan

Bonefaas.
De Evangeüsohe Omroep kwam in

april van dit jaar in de ether, toen de
daarvoor vereiste 15.000.kontribuanten
zich hadden gemeld. Enk2le jaren van
voorbereidingwaren daaraan vooraf ge
gaan, De EvangelischeOmroepo~tstond
op initiatief van een groep chrtstenen
uät diverse denominatlies,die vond dat
er via de bestaande omroepente weinig
evangelieop de beeldbuisen uit de luid
sprekers kwam,



Mooie kerstzangavond
met Urker visserskoor

HRMELO - De kerstt.angavond, die de hervormde
jeugdraad op zaterdag 19 december in de Nieuwe Kerk
aan de Horsterweg organiseerde, is door het optreden
van de Veendamse sopraan Lammy de Bruin in uit
stekende combinatie met het christelijk Urker vissers
koor "Crescendo" tot een onvergetelijk murlkaal hoog
tepunt van de adventstijd geworden.

Het visserskoor onder leiding van Meindert Kramer
werd begeleid door Jan Boneiaas op het orgel. Het koor
opende de avond met het overbekende kerstlied "Komt
allen tezamen". Na een kort openingswoord vall domi
nee Meiiers liet Jan Boneiaas het orgel schallen in de be
geleiding van psalm 89, dat door een grote schare aan
wezigen (de kerk was zeer goed bezet) uit volle borst
in de oude berijming werd meegezongen. Nadat het koor
twee verzen van psalm 98 had gezongen, was het een
grote verrassing de heel aparte klank te horen, die het
koor kreeg in het lied "Hoog omhoog". Zij neurieden
de melodie en de heldere sopraan van Lammy de Bruin
resoneerde prachtig tegen de diepe mannenstemmen.
Lammy de Bruin heeft een warme, zuivere sopraan, die
tot in de hoogste tonen mooi vol hlijft. Zij zong 00'<

een nummer zonder het mannenkoor .. I/echts begeleid
door Jan Bonejaas. Toen viel speciaal haar ongekun
stelde wijze van zingen op.

Aan de diepe stilte, die in de (grote) kerkruimte hing.
wanneer sopraan en vissers samen optraden, wa duide
lijk te merken, hoe intens !r geluisterd werd. Adembene
mend mooi in zijn eenvoud was b,v, 's werelds meest
gezongen kerstlied "Stille Nacht" en bijna even. indruk
wekkend het daarop volgende "Gloria in Excelsis Deo".
Dominee Johan Diikstra uit Kampen sprak in een

kerstboodschap over Gods kerstgeschenk. Zijn enige
Zoon, en de grote blijdschap die Iezus ook nu nog op
aarde kan brengen.
Jan Boneiaas, een zeer bekend en geliefd orgelist In

den lande, speelde op fijnzinnige wii:e een fantasie van
bekende kerstliederen. Dominee Meijers vertolkte veler
gedachten, toen hij in zijn slotwoord een beetje verbaasd
zei: "Dat kan dus ook, dat je twee 111/1' in een kerk zit
en dan nog stil zit en luistert".
Na de dienst was er gelegenheid om platen van het

koor te kopen, iets waarvan druk gebruik gemaakt werd.
De opbrengst van deze platen is bestemd voor steun aan
nabestaanden van op zee omgekomen visser.

(Ds. S. Meyers).Gebed.

3. Koorg Psalm 98 g 1 + 2.
"Hoog omhoog" (met solo).
"Bethlehem".

4. Optreden soliste.

5. Koorg "In Bethlehems stal".
"Klokkenklank in kerstmistijdII.
"U bid ik aan, 0 macht der liefde".

6. Kerstboodschap: "Gods kerstgeschenk".

7. Samenzang: "Dankt dankt nu allen God".

8. Koorg "De herdertjes lagen bij nachte".
"Stille nacht!' (met solo).
"Gloria in Excelsis Deo".

9. Orgelsolo van Jan Bonefaas.

10. Koor r "Ere ziiGod".
"Eoric 2Gl op (:e Crot<? ï.1orgen"~

11. Sluiting door Ds. S. Meyers.

12. Samenzang: Gezang 10 1-5-7.

bew. M. Kramer.
" M. Kramer.
" J •v ,d ,"laart•

" J.v.d.Waart.
F. Pijlman.
K.J. Mulder.

"
"

Ds. Joh. Dijkstra.

bew. C. v.d. Peet.S.C.J
" M.Kramer.
" M.Kramer.

" M. Koekelkoren.
" dirigent.



En het geschiedde ....
Het Kerstevangelie in woord, muziek en zang

Donderdag 24 december 1970
in de Bethelkerk te Urk.

Medewerkenden :

ds. H. Veenstra
Joke de Vries

meditatie
declamatie

soliste
organist

Lammy de Bruin-van Veen

Albert Metz

Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO", dir. Meindert Kramer
Chr. Urker Vissersvrouwenkoor "LAUS DEO", dir. Jan Zwanepol

Organisatie:
Gereformeerde Jeugdcentrale, Urk

Iq']o
=rr

PLAATSELIJK
NIEUWS

IiERSTZANG IN DE BETHELKERK.
Zoals in de advertentäekolommenook te Ie

zen is, wordt aan de vooravond van Kerst
feest een "Kerstzang" gehouden in de Bethel
kerk. De organisatie is in handen van de Ge
reformeerde Jeugdcentrale. Niet minder dan
ongeveer 200 zangers/zangeressen zijn er die
hun medewerking verlenen. Het zjjn de leden
van "CRESCENDO" en "LAUS DEO" resp.
onder leiding van Meindert Kramer en Jan
Zwanepol. Organist is Albert Metz.
Solistische medewerking is er van mevr. de

Bruiju-van Veen. Eerst wordt uitgevoerd een
declamatorium "En het geschiedde..." waar
bij Joke de Vlies de declamatie verzorgt, en
Teunis Neutjes de Schriftlezing. .



ORGELSPEL
Dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid !

1. SAMENZANG(plm. 10 voor half 9): Gez.18 (Geref. Bundel)

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.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt, - hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt - op de vleugels van de wind;
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden - zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden, - die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here, - die 't al draagt in zijne hand.

o Heer Jesu, God en mense, - die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat 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 !

Gezang 22 (Geref. Bundel)

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan ~
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht !
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is "Wonderbaar", zijn daden
zijn wond'ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen
verzoend voor 't oog des Vaders treên.
o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel
Doe alle volken tot U vlieden ,
dat al wat ademt voor U kniel'
Des Heren ijver zal bewerken,

2. KOORZANG:CRESCENDO/LAUSDEO
"De herdertjes lagen bij nachte " - bew. C. v. d. Peet S. C. J.

3. OPENING door de voorzitter van de Geref. Jeugdcentraie.

4. CRESCENDO: ''Komt allen te samen" bew. M.Kramer

5. EN HET GESCHIEDDE.....
Het Kerstevangelie in declamatie en koorzang.
De gedichten zijn van mevr. M. Bos-Romkes.

a. Lucas 2 : 1 - 7
b. "Crescendo": "Stille Nacht" bew. M. Kramer

c. Lucas 2 : 8 - 12
d. "Crescendo": "Bethlehern" bew. J. v. d. Waart

e. Lucas 2 : 13 - 14
f. "Crescendo": "Gloria in Excelsis Deo" bew. M.Kramer

g. Lucas 2 : 15 - 17
h. "Crescendo": "Klokkenklank in Kerstmistijd" bew. 'F. Pijlman

i. Lucas 2 : 18 - 20
j. "Crescendo": Psalm 98 bew. M.Kramer

6. SAMENZANG: Gezang 19 (Geref. Bundel)
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Ky-ri-e-Ieis.

Herders' op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar"

Ky-ri-e-Ieis.

3.

2.
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Wijzen uit het Oosten uit ZO verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t' eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.

Ky-ri-e-Ieis.

7. MEDITATIE door ds. Veenstra.

8. SAMENZANG Lied 33 (Bundel Joh. de Heer)

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te saam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet ?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard',
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf:
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij dien Jezus niet,
Die om ons te redden de hemel verliet ?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d' engelen zingen voortdurend Zijn lof,
0, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan.
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

9. LAUS DEO

a. "Nog juicht ons toe die zaal 'ge nacht" - bew. Jan Zwanepol

b. "Hoor, hoor mijn ziel" - bew. Jan Zwanepol

c. "Nimmer blonk een schoner licht" - bew. Jan Zwanepol
KOORZANG/ SAMENZANG: "Hoe zal ik U ontvangen ?"

1. "Laus Deo": Hoe zal ik U ontvangen.
2. Koorzang/samenzang:

Uw Sion strooit U palmen - en twijgen voor de voet,
En ik breng U in psalmen - mijn jubelende groet.
Mijn hart zal 't feestkleed dragen - van altijd jeugdig groen
En van Uw lof gewagen - zo veel mijn lied kan doen.

4.

3. "Laus Deo" : "'k Lag machteloos gebonden".

4. Koorzang / samenzang:
Nog eens zal Hij verschijnen - als Richter van 't heelal,
Die 't hoofd van al de Zijnen - voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen; - Wacht hem gelovig af,
Terwijl de grote morgen - reeds schemert boven 't graf.

10. SAMENZANG Lied 70 (Bundel Joh. de Heer)

Heerlijk klonk het lied der eng 'len
In het veld van Efratha:
Ere zij God in den hoge,
Looft den Heer, halleluja
Vrede zal op aarde dagen:
God heeft in den mens behagen.
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft dien. hoort Zijn stem.

Leer ons bij Uw kribbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kruis.
Leer ons in Uw Naam geloven.
Neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal enz.

11. LAMMYDE BRUINVAN VEEN

12. LAUSDEO: Cantate Psalm 150 G. Jellesma - bew. Jan Zwanepol

13. SCHRIFTLEZING: Openbaring 21 : 1 - Ga
Openbaring 22 : 20 en 21 T ,Nentjes.

14. LAUS DEO / CRESCENDO:

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal bew. Jan Zwanepol / M. Kramer

15. SAMENZANG:Gezang 103 (Geref. Bundel)

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
Die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
Wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt ~
Juicht, mensen, eng'len samen.

5
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Juicht met een vreugd', die 't al verstomt,
Juicht allen ! Amen. Amen !

16. SLUITING.

17. SAMENZANG (staande)

Ere zij God, Ere zij God
In den hoge, in den hoge,
In den ho-ge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den Ho-ge.
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 welbeha-gen.
Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge,
in den ho-ge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
A--men. A-men.

ORGELSPEL

Mogen wij de collecte hartelijk bij U
aanbevelen ? Bij voorbaat dank !

U ALLEN GEZEGENDE FEESTDAGEN---------------------------------
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PROGRAMMA

Van de te houden JAARVERGADERING dd. 2 ja.nuari1971
in llESTAURANT 11 I REN E "•

Voor U, en Uw introducè treden op het gezelsohaP

" Ontspanning door Inspanning 11 •-------- --_ .. _-
Opgevoerd zal worden het blijspel in 3 bedrijven

11 EEN B E ~ L D V A NEE NMA N 11

Aanvang 7.00 uur.- - - - - - - - - -

JAARVERGADERING "CRESCENDO".
Zaterdagavond kwam het Chr. Urker Man

nenkoor "CRESCENDO" voor de jaarverga
dering bijeen in gebouw IRENE.
Voorzitter Tj. Hoekstra herdacht in zijn

openingswoord de overleden leden, R. v. Veen
en I. Nentjes. Bij de bestuursverkiezing wer
den gekozen: C. van Hezel, A. Koffeman, G.
Zeeman en J. Mars. Het overige van de avond
werd gevuld door een optreden van een to
neelgroep uit St. Jansklooster, die het blijspel
opvoerde "Beeld van een man".
Het was een echt gezellige avond voor de

leden en vrouwen of verloorden. Het kool'
ontving een uitnodiging om medewerking te
verlenen aan de Bijbeldag in Antwerpen op 1
mei a.s. Een beslissing werd nog niet geno
men.



3. J A A R 0 VER ZIe H T. Penningmeester
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J. Winters

G. Visser

L.V.Benthem

A. Dekker

G. Winters

J•.Lee uw

J,.Weijs

S. Glastra.

B. ',vinters

R. Rook

1. o PEN I N G. Voorzitter- ROL VER DEL I N G:
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L. Laesche
H.v. Kroth

lI.v. Dalen.
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8;-- 2e deel, "Een beeld van n' man"
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10. 3e deel, ti Een beeld van n' man f1
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11. S L TI1 TIN G •

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



J. Hakvoo'r t

C. v; nezel.
A. Koffeman.

W. Kramer.

J. Mars (Aftredend,herkiesbaar)

J. ten Napel.

J.v. Urk.
G. Zeeman.

Wij wensen U

een

\Joorspoedig 1971



Zaterdag 20 februari

Urker Visserskoor 'Crescendo' zingt
in Anjum Geslaagde zen dingsavond

ellicht kan dit een eerste aanzet zijn tot nauwere kennismaking
mensen uit Urk, als ze zaterdag 20 februari komen zingen in de nieuwe
Geref. Kerk te Anjum.
Want naar verluidt is er grote belangstelling voor de nieuwe vissershaven
op Lauwersoog van de zijde der Urker Noordzeevissers. En Anjum heeft een
belangrijke verzorgende funktie daar en dit zal wellicht in de toekomst zich
nog gaan uitbreiden.

Niet minder dan 80 in Urker kleder
dracht gestoken zangers van het gees
telijke lied komen op uitnodiging van
de Anjumer Zendingskommissie een
concert geven ten bate van die Zen
ding. Tevens zal er een stand zijn waar
grammofoonplaten gekocht kunnen
worden met liederen van het koor. De
opbrengst hiervan gaat mee naar Urk
voor de kas: "Nagelaten betrekkingen
van in zee omgekomen vissers". Dat de
Urkers met hun zang een grote popu
lariteit genieten, bewijst hun overla
den programma. In het algemeen zijn
ze alleen zaterdagsavonds voor con
certen beschikbaar, omdat ze in de
week ver van huis 1017" dagelijks brood
met de visvangst moeten verdienen.
Niettemin slaagt men er in regelmatig
te repeteren.

Tradities.
CRESCENDO.Urk heeft ook na de in
poldering haar tradities stevig vast ge
houden, maar is nuchter genoeg om
wel te proviteren van wat de moderne
tijd aan menswaardigs te bieden heeft.

Een van die tradities is de koorzang,
voortgekomen uit het intensief reli
gieuze beleven, dat deze zo sterk aan
de natuurkrachten overgeleverde men
sen in vaak verschrikkelijke tijden
steun, troost en toeverlaat was. Uit de
massale religieuze koorzang is o.a. het
befaamde mannenkoor "Crescendo"
ontstaan.
Dit koor werd op 5 september 1953op
gericht. Aanvankelijk had L. Kramer
de leiding, maar in 1955 nam diens
zoon Meindert Kramer de leiding tot
op de huidige dag over. Het koor
heeft ook reeds vele aanvragen uit 't
buitenland gehad om te komen zin
gen, maar omdat de koorleden het zin
gen naast hun dagelijks werk als hob
by beoefenen is dit ten enen male on
mogelijk.

la de advertentie, in onze krant van
rijdag j.I., met de mededeling dat de
:aarten voor het konsert van de Urker
vissers waren uitverkocht, stond het
-eeds vast dat het een geslaagde avond
-ou worden. Jammer dat zo'n 500 lief-
.ebbers teleurgesteld moesten worden.
)e kerk was met 700 betalenden en
00 gasten uit Urk overvol.

lit was waarschijnlijk ook de reden
'at het koor "zwaar" moest zingen,
Iet geluid wilde niet zo goed weg. De
rensen absorbeerden een enorme hoe
eelheid geluid.
'och was het een prachtig konsert,
'ooral de stukken met solo-partij wa
'en ontroerend.
)e neuriënde zware mannenstemmen
leden denken aan de golven van de
:ee,
I'oen mevr. de Bruin uit Veendam
eng "Hoog om hoog, het hart naar
roven", dacht men terecht aan de zee
m Gods almacht.

Ds. J. H, Meijel' uit St. Anna Pa
rochie hield als deputaat een toe
spraak over de zending en noemde
het initiatief van de Anjumer Ger.
Zendingseemmissie lofwaardig en
voor herhaling vatbaar.

\Ta afloop was er gelegenheid lang
speelplaten te kopen van het koor. De
ipbrengst hiervan was bestemd voor
lagelaten betrekkingen van in zee om
tekomen vissers. Ze vlogen weg. Hon
lerd stuks waren meegebracht, een
ange bestellijst ging mee terug.
'n het dorp regelde de politie het ver
zeer want er was een enorme drukte.

ATTENTIE!!
Voor het concert van het

URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
op zaterdagavond a.s., te Anjum zijn

wegens de overstelpende belangstelling,

DE KAARTEN
UITVERKOCHT

Ook aan de deur zijn geen kaarten meer
verkrijgbaar
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"CRESCENDO" NAAR ANJUM (Fr.).
Het Chr. Urker Vdsser-skoor "Crescendo", di
rigent Meindert Kramer hoopt zaterdag 20 fe
bruari 1971een concert te verzorgen in de
Geref. kerk te Anjum (Fr.).
Dit optreden is ten bate van de Zending,

i.v.b hiermee spreekt deze avond een Zen
dingspredikant een korte toespraak uit naar
aanleiding van het Zendingswerk.
Ds. Franzen (Geref. pred.) zal de leiding

hebben deze avond, en resp. de opening en
sluiting verrichten.
Mevr. de Bruin uit Veendam verleent solis

bischemedewerking, terwijl de heer Jan Bone
faas koor en gemeente begeleid op het orgel.
De belangstelling is dermate groot, dat deze

kerk ,geheelaan plaatsen is uitverkocht.
"Crescendo" hoopt vanuit Urk om vijf uur

te vertrekken, en Zal vooraf te Anjum ge
bruik maken van een broodmaaltijd welke het
koor wordt aangeboden. \



PRO G RAM M'A • KOOF' 0, land waar mijn Heiland.
hnker des geloofs.
Nader tot U. (met solo).

bew. dir.

" "MEDEVVERKENDEN:

Chr. Urker Vissers koor IICRESCENDOlf •
dirigent: M._Kramer,.
organist: Jan Bonefaas.
soliste Mevr. De Bruin.
spreker: Ds. J.H. Meyer.
leiding: Ds. H. Fransen.

fl !I

TOESPR!-i.LiKover de Zending.

, ."", .:. -,

SáMENZANG: Gez. 64.
o machtig' Evangeliewoorden,
spoedt heerlijk voort en overwint!
Och, dat u alle volken hoorden,
zo ver men immer volken vindt!
Be kroon uw werk, 0 grote Koning,
uw zachte scherter heers' alom:
zo word' eens aller hart uw woning
en heel deez' aard uw heiligdom!

d,PENING: Koor: Zijn 'grondslag, Zijn onwrik'bre
',", vastighedoLl.. bew. ö t r ,

S /-iMENZhNG : Ps. 1Î 8: 1 en 5.
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zi jn liefde duurt ,i,ni eeuwigheid.
Laat, Israël, uw I'o't'z ang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
ZiJn liefde duurt in eeuwighei~.
Gij, die den Heer ~reest, laat'het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

- .-. -" (
De Heer is mij tot hulr en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn rsalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp God~ knechten zingen
nu Hij de zege, heeft gebracht:
Gods rechterhand doet ~rote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

KOOR: De tien geboden. '
Ik heb de vaste grond gevonden.
Ziet in blinde razernij. "

bew.
ft

dir.
11

!!

ORGELSO LG : J'anBouefaa s •

KOOR: 1) bid ik aan 0,

Geef de Heiland

macht der liefde.
bew. K.J. Mulder.

't roer in handen. bew. di~
(met solo).

blijf ik uitzien. " tIVol verwachting

SCHRIFTLEZING: Ha4d. ~3: 2 _l12.

/
Sk.MENZaNG: Gez~ 61a.

~men, Jezus Christus, amen!
Ja, Gij zult in 't groot heelal
ft rijk der duisternis beschamen,
tot het, niet meer wezen zal.
Woon, o-~eiland, in ons midden!
Onder uwe heerschappij
zijn wij zalig, ~ijn wij vrije
Leer ons strijden, leer ons bidden!
Amen, he er-Lî j khet d en macht
word' U eeuwig toegebracht!

GEDED.

KOOR: Mijn Herder is de Heere God. tew. J. Kolvot'à'i
Hoog omhoog.(met solo). "dir.

' " "Op ten strijde. '.
D[~NKGEBED•

SOLOZiiNG: Mevr. De Bruin.



KOOR: Eens zal op de grote morgen.

-0-

Deze avond is geheel ten ba-te

van de ZEN DIN G.

-0-

Na afloo~ worden, aan de uitgang van

de kerk, platen verkocht van het

koor bestemd voor "Nagelaten

betrekk'lngen van in zae.r omgekornen

vi~sers".

bew. di r,



r
Medewerkenden~

Chr.Urker Visserskoor "Crescendo"
Soliste Lammy de Bruin
Orgélnist J.BoYLfélo.S
Programmale iding J.de Vries,voorz. evang.kommis sie.

1.Koor~ God baande door de woeste baren bew ,dir.
2.lpening-samenzang-schriftlBzing-gebed.
3.Koor ~Ik heb de v:J.. ste grond gevonden

Mijn Herder is de Here God
Anker des geloofs

4.S010zp_ng Lo.mmy de Bruin
5.Koor~Een toevlucht in gevaren Heer

O.land vraar- mijn Heiland
De paarlen poort, met solo

6.S010 organist
7.Koor~Ziet in blinde razernij

Hoe de storm zijn krachten spant
U,bid ik aan, 0 macht der liefde

8.S010zang Lammy de Bruin
9.Koor~Schepper en Koning

Zouden wij ook eemaaal komen, m0t solo
Op ten strijde
Eens zal op de grote morgen

lO.Sluiting-samenzang-dankgebed.

Chr.Urker Visserskoür "Crescendo"

Pl:~ OGRL-\J\.UI!/IA

Dir.M.Kramer

bew ,dir.
bew ,J.Kolvers
bew ,dir.

bevr,J.Z\7anepol
bewv d.i.r-,
bew ,dir.

bevJ'.-dir.
bew ,dir.
ben.K.J.Mulder

bew,J e Kolvers
bew , J. Zwane po L
b8\7" di r,
bew ,dir.

PLAATSELIJK
NIEUWS

"CRESCENDO"CONCERTEERDE.
Opuitnodigingvan de Interkerkelijke Evan

gelisatiecommissiete Zwaag-Westelnde (Fr.)
concerteerde het Ohr. Urker Visserskoor
"Crescendo" o.l.v.Meindert.Kramer j.l. zater
dag 1 mei in de Gereformeerde kerk aldaar.
"Crescendo"opendedeze avond met het uit

voeren van "God baande door de woeste ba
ren", voorafgegaan met declamatie door dhr.
J. Koffeman getiteld: "Het Vissersmonument"
De voorzitter van de Evangelisatiecomm.,

dhr. H. de Vries verrichtte resp. de opening en
de sluiting en sprak in zijn slotwoord waar
derende woorden aan de medewerkers van
deze avond.
Medewerkingwerd verder deze avond ver

leend door Lammyde Bruin (sopraan) en Jan
Bonefaas (organist). Na afloop van het con
cert werden bloemenaangeboden en werd een
staande ovatie uitgebracht, waarna "Crescen
do" deze prachtige avond, onder grote belang
stelling gegeven, besloot met het zingen van
Psalm 42.
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HARDE MAN
Complete Woninginrichting
TOLLEBEEK - Telefoon 05276 - 1451

Bezoekt met ons geheel vrijblijvend,onze
5500 m2 meubelshowroom. Uwordt ge
haalden gebracht.
10%korting bij kontante betaling.
Tevens elke dinsdag-en donderdagavond
geopend.

Direkte levering van fabriek naar verbruiker.
Enorme keuze in kamerbreed tapijt van 15 t/m 30%korting.

Voor al uw levensmiddelen

RUIME KEUS en

CONCURRERENDEPRUZEN

SPAR

SUPERMARKT
HENK VISSER

PYRAMIDEWEG 3 TELEFOON 1634

VOOR HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN
VOOR AL UW AUTOMATISCHE BiETALINGEN
VOOR ALLE SPAARVORMEN
VOOR INNING VAN SALARIS, LOON of A.O.W.

IS EN BLUFf HET AANGEWEZEN ADRES

NUTSSPAARBANK URK
DE OUDSTE GEZINSBANK TER PLAATSE

PROGRAMMA 30 APRI L 1971

8.00
8.30
9.30
10.00
2.30

uur: Klokgelui.
uur: Rondgang Valerius en Drumband.
uur: AUBADE kinderen op Prinses Wilhelminaplein.
uur: Kinderspelen op de sportterreinen.
uur: Vol kspelen op de Hofstee o.a. Ringsteken stoelen

dans enz.
uur: Feestavond op de Hofstee met muziek van Valeri

us en de Drumband.
8.00

De hofstee zal omringd zijn door kraampjes met verfrissingen en
attracties. Vanaf hetgrote podium zal een boedelmarkt worden
gehouden en spelletjes voor de jeugd, verloofde paren en ou
deren.

ZATERDAG 1 MEI 1971

Een speciale voetbalwedstrijd in samenwerking met de sportver
eniging tegen een attractieve tegenstander.
Contact is opgenomen met de kampion van het Zaterdagvoetbal
Zwart Wit 28 uit Rotterdam.
Een en ander zal opgeluisterd worden met muziek.

7.30 uur: Grote lampionoptocht waarvoor de verzcme lplnct>
sen nader worden bekend gemaakt.



BOUWBEDRIJFASSURANTIEKANTOOR

KAPITEIN H. H. ten Napel
• Onderhoudswerken

• Nieuwbouw

• Verbouw
Industrierondweg 19
Telefoon 05277 - 1292

• Persoonlijke leningen

• Verzekeringen

• Autofinancieringen
Pieter Hoekmanstraat 121
URK-Telefoon 1736

Voor al uw verbandmiddelen
DROGISTERIJ

JAAP BAKKER v/h Lub Korf
DE HOFSTEE 2 TEL. 1215

U kunt nu ook bij ons terecht voor alles op het gebiedvan fotografie.
FOTOTOESTELLEN van f. 15,- tot f. 1600,
PROJECTORS - FILMCAMERA'S ENZ., ENZ.
Ontwikkelen en afdrukken van uw films in 2 dagen.

Telefoon 1215DE HOFSTEE 2

LOODGIETERSBEDRIJF J. Nent ies
WIJK 1 - 74 - URK - Telefoon 1213

Het adresvoor al uw gasverwarming,zoals
GASCOMFOREN-GASKACHELS
GASFORNUIZEN ENZ.

In de winter alle maten SCHAATSEN en NOREN voorradig.

Aannemersbedrijf
Firma H. Hage~oorn& Zn.

Voor al uw

• NIEUWBOUW-,

• VERBOUW- en

• ONDERHOUDSWERKEN

P. BROUWERSTRAAT 37 URK TELEFOON 05277·1310

2

PROGRAMMA

CONCERTAVOND URKER KOREN op HEMELVAARTSDAG
20 MEI 1971 IN DE GEM. VISAFSLAG te URK. .

Medewerkenden:

8 uur.

Brassband "Valerius "•••.••.....••••••.•.• o.l.v. Frits Bode

Dameskoor "Laus Deo'! •.••••.••.•••.•••• o.l.v. M.W. Kramer

Kinderkoor "Klein maar dapper" •••.•• o.l.v. P.v.d. Zwan

Chr. Mannenkoor "Oud-Hallelujah!'. o.l.v. A. Kapitein

Chr .Urker visserskoor "Crescendo!' •••• o.l.v. M.W. Kramer

Mannenkoor "Urker Zangers '!•••••••••• o.l.v. Frits Bode

Urker Mannenkoor "Hallelujah!' .••..•. o.l.v. S. Pluister

Trompet
Trompet
Piano
Piano
Piano
Sol iste

Karel Roberti
Jan Vlees houwer
Piet Boekel
KL. J. Mulder
M.W. Kramer
Lammie de Bruin- van Veen

PROGRAMMALE 10 ING: AANVANG:

DS.J.B. van Mechelen

IN VERBAND MET TELEVISIE-OPNAME WORDT EEN IEDER

VERZOCHT OM KWARTVOOR ACHT AANWEZIG TE Z UN.



een voordelig
en goed adres
voor

huisverwarming
met aardgasof olie

PROGRAMMA

I l. SAMENZANG: Psalm 47 Vers 3 ( zie tekst).
2. OPENING:

3. ,CHR. MANNENKOOR "OUD - HALLELUJAH":

a. Psalm 68 vers 1 en 9
b. Zondagsl ied ( Hazeu -I ied ) vers 1 en 2
c , Psalm 124 vers 1 en 4

4. SAMENZANG: Ruwe stormen mogen woeden (zie tekst)
5. KINDERKOOR "KLEIN MAAR DAPPER":

a. De Heilige Stad
b , 0, wij kind'ren
c , Ik wil zingen van mi jn Hei land

6. URKERMANNENKOOR "HALLELUJAH"I

Havenstraat - EMMELOORD
.Telefoon 05270 - 2574; b.g.g. 2896

VOOR UW MOTORPROBLEMEN

NAAR DE MOTORDOKTER IN DE

NOORD - OOST POLDER. ALLE

SOORTEN MOTOR - REPARATIES EN

REVISIES NAAR MEIJNDERSHAGEN

MOTORENREVISIE - EMMEWORD - TEL. 2101

G.T. 100
Die fantastische radiaalband •••

en
TOURING
de nieuwe diagonale band met totale garantie

Dezeen vele anderemerken, types en soorten
verkrijgbaar bij uw bandenspecialist
N.V. v.h. LIJS en BOSCH
Bouwerskamp 35 - EMMELOORD
Telefoon 0 5270 - 3043, b.g.g. 2232

a. Gloria in excelsis deo -Jean Redon
b , 's-Maandagsmorgens (Es van Dijk}-Jan Anderson- Breu

Arr.Simon Pluister
c , Tel uw zegeningen (Joh.de Heer) -Arr. Gaston Simon

7. DECLAMATIE: L. Metz.

8. DAMESKOOR "LAUS DEO":

a. De lelie der valleien Arr. M.W. Kramer
b. Triomf Arr. M .W. Kramer
c , Psalm 150 Jellesma/ Bew.

J.Z wanenpol
9. BRASSBAND "VALERlUS":

a. Hymne C. Howard

I'
b. Three songs without words Eric Bali
c , Spin Along (Mars) G. SouthwelI

L 10. MANNENKOOR "URKERZANGERS":

Nu ook in Emmeloord:

4

IVo,~rlooiaeopeningstijden:
19.00 uur,

gehele dag vanaf
na telefonische afspraak.

ZAAYER

a. Blijf bij mij Heer
b. Die Himmel erzöhlen
c , Blesse this house

W.H. Monk
Joseph Haydn
G. Braha.

vindt ons in de
ETTING onder nr. 40

INRICHTING
MEUBELSTOFFEERDERIJ

Assurantiekantoor Gebr. Hoekstra
WIJK 5 - 88 URK TELEFOON 1396

ASSURANTIëN - HYPOTHEKEN - FINANCIERINGEN

5



HUIZE NIEUWENOORD
BAARN
KATHOLIEK CENTRUM VOOR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

16 augustus1971 begint weer een cursusvoor

opleiding Z-verplegende
(ZWAKZINNIGENZORG)

(rnnl. of vr.)
- Leeftijd 17 jaar
- Vooropleiding: Inas, MAVO-4 of gelijkwaardige opleiding
- Vrije kost, inwoning en bewassingen eerste uniformverstrekk.
- De lessenworden in diensttijd gegeven.

Aanmelding gaarnevóór 1 juli 1971 te richten aanonze afdeling Personeels
zaken, die ook alle gewensteinlichtingen verstrekt.

HUIZE NIEUWENOORD
GROENEVELD25 BAARN TEL.02150 . 54451

Voor Emmeloord en omstreken is onbetwist

BLOEMHANDEL VEIJER
uw specialist!

* Altijd verse snijbloemen
en vaste planten.

Wij verzorgen tot in de ...
uw telefonische bestellingen.

Standplaatsen:
URK - EMMELOORD - MEPPEL
Baan7 - ENS- Telefoon 05275 - 1683

6

11. SAMENZANG: al Daar ruist langs de wolken (zie tekst)
bi Rijst op,rijst op voor Jezus (zie tekst)

12. CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO":

a. Hoe de storm zijn krachten spant
b. Zijn last is licht
c. Hoog omhoog (MET SOLO)

13. SLUITING:

14. BRASSBAND "VALERlUS"
CHR.URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" : gezamenlijk
DAMESKOOR "LAUS DEO" optreden.

Arr. M.W. Kramer
Arr. M.W. Kramer
Arr. M.W. Kramer

a. Eens zal op de grote morgen.

15. SAMENZp.NG: 0 God, die droeg ons voorgeslacht.
vers 1,2 en 3 ( zie tekst)

TEKST LIEDEREN SAMENZANG:

Punt 1: PSALM 47 vers 3

God vaart voor het oog

met ge juich omhoog

'f schel bazuingel uid

gal mt Gods glorie uit

heft den lofzang aan

zingt zijn wonderdaan

zingt de schoonste stof

zingt des Konings lof

met een zuiv'ren gal m

met een blijden psalm

Hij, de Vorst der aard'

is die hulde waard!

7



vervolg tekst I iederen SAMENZANG:
punt 4. RUWE STORMEN MOGEN WOEDEN

Ruwe stormen mogen woeden
alles om mij heen zij nacht
God, mi jn God zal mi j behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mijn leiden
door een nacht, hoe zwart hoe dicht
voert Hi j mi j naar It eeuwig licht!

punt 11.
a)

DAAR RUIST LANGS DE WOLKEN
Daar ruist langs de wolken
een lieflijke naam
die hemel en aarde, verenigt te zoom
geen naam is er zoeter en beter voor 't hart
hij balsemt de wonden en heelt alle smart
kent gi j, kent gi j, die naam nog niet
die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn

RIJST OP,RIJST OP VOOR JEZUS: lied!
Rijst op, ri jst op voor Jezus
gij helden van het kruis
verhoogt de kri jgsbanieren
te midden van It gedruis
door stri jd tot overwinning
leidt Jezus keer op keer
tot iedre vi jand volle
voor Zijne voeten neer !
o GOD,DIE DROEG ONS VOORGESLACHT:
o God, die droeg ons voorgeslacht 1,3 en 6
in nacht en stormgebruis
bewi js ook ons Uw trouwen macht
wees eeuwig ons tehuis!

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door Uw woord bereid
alti jd dezelfde, die Gi j waart
de God der eeuwigheid!

o God, Die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

b)

punt 15.

8

In verband met enkele WIJZIgIngenis onderstaande samenzang in de
plaats gekomen voor hetgeen vermeld is in het officiële programma

1.

PSALM 47 (NIET RITMISCH)
2.

Punt 1.

Juicht, 0 volken, juicht
handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
weest te zaam 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.

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog,
't schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt Zijn wonderdaän:
zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv're galm,
met een blijde psalm,
Hij, de vorst der aard
is die hulde waard.

RUWE STORMENMOGENWOEDEN Punt 4.

1.
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil dewacht.
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

DAAR RUIST LANGSDE WOLKEN Punt rra.
1.
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
Die hemel en aarde verenigt tezaam. .
Geen Naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet ?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
2.
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' engelen zingen voortdurend Zijn lof.
o mochten wij allen om Jezus eens staan,
dan hieven wij juichend de [ubeltoon aan.

1.



Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer

RIJST OP, RIJST OP VOOR JE ZUS Punt Llb,
1.
Rijst op, rijst op voor Jezus
gij helden van het kruis.
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d I overwinning
Leidt Jezus keer op keer.
ITot led 're vijand valle
(voor Zijne voeten neer.

3.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur,
na al het krijgsgekletter
komt 't overwümingsuur.
Aan hen, die overwinnen
geeft Hij de zegekroon,
zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn troon.

2.
Rijst op, rijst op voor Jezus,
Nu 't krijgsgeschal gehoord,
Begeeft u in het strijdperk,
Ziet, Jezus leidt u voort.
Gij strijders, zijt dan moedig
Weerstaat des bozen macht.
Hij kan niet overwinnen,
want Jezus geeft u kracht.

b

p

o GOD, DIE DROEG ONS VOORGESLACHT
1.
o God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis !
2.
Gij zijt, van voor Gij zee en aard
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart:
de God der eeuwigheid.
3.
o God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwisr ons tehuis.

Punt 15.

2.
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L. BROUWER
KLlFWEG I URK TELEFOON 1304

= u-

UWADRES VOOR DE BETERE:

* DAMESBONNETERIE
* STOEI-STERK TERLENKA KLEUTERKLEDING
* JONGENS- en HERENCONFECTIE
* GROTE SORTERING SPORTJACKS

Beleefd aanbevelend: L. BROUWER

Abvan Urk
'Schoolstraat 16 - Tel. 05277-1354 - URK

Wij helpen u graagmet alle
elektrische huishoudelijke artikelen,
RADIO -TELEVISIE
GRAMMOFOONPLATEN-WASMACHINES
enz. enz.

CASH AND CARRY
TAPIJTHAL MARKNESSE

voor al uw tapijten

HET LAAGSTE IN PRIJS
PLUS GRATIS LEGGEN

Hogesluiswal47 - Telefoon 0 5273 - 1631
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Aan de Jeugd van Urk:

Wij wensenjullie eenplezierig feest, echter •...
jong zijn betekent niet alleen feest, maar ook denken aan later.

Kom eensbij ons langsom te praten over onze speciale
jeugdspaarregelingenzoalsb.v.

ZI LVERVLOOT

AMsterdam - ROtterdambank n.v.

BONAIRESTRAAT 3 - TELEFOON 1541

Telefoon 05277 - 1248
AFD. REPARATIE 1777

Radio Kuyper
HET SPECIALE ADRES
voor URK!

GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK! !

KOOP DAAROM UW GEREEDSCHAP
BIJ UW VAKMAN

Ook alle tu ingereedschappen

P. van Bergen
KLIFWEG 2 - URK - TELEFOON 05277-1768

UITGAVE BUREAU "DRIESPAN N.V, HEERHUGOWAA.RD
telefoon (02267) 2682
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