
Stand gram. platen Gemeentezang

In de visafslag is een stand met gram.platen van gemet

en samenzang (vanuit Petra- en Bethelkerk) plus dubbe"

nenkwartet. De baten van deze verkoop zijn bestemd VOl

belverspreiding in Oost-Europa.

De bloemversiering werd verzorgd door

Bloemenhandel W.LI
Urk



1. SAMENZANG "0 Heer, die daar des heme ls tente spreidt"

o Heer, die daar des hemels tente spreidt,
en wat op aard is, hebt alleen bereid,
het schuimig, woedig meer kondt maken stille,
en alles doet naar Uwen lieven wille,
wij slaan het oog tot U omhoog,
die ons in angst en nood,
verlossen kondt tot aller stond,
ja zelfs ook van den dood.

Als gij, 0 vrome dikwijls hebt gesmaakt,
vermaakt u nu vrij, dat 't uw harte raakt
Looft God den Heer met zingen ende spelen,
en roept vrij uit tesaam met luider kelen:
"Hadd' ons de Heer - Hem zij al d' eer
alz~ niet bijgestaan,
wij waren lang - ons was zo bang -
al in den druk vergaan !"

De dag door uwe gunst ontvangen,
IS weer voorblj, 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.

Zodat de dank, U toegezonden
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

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

2. OPENING

3. KINDERKOOR "Klein maar dapper" o.l.v. Puck van der Zwan
a. Ga niet alleen door 't leven
b. Als mensen aan ons vragen
c. Slumber - A.B.Targett
d. Wiegelied - W.A.Mozart

4. SAMENZANG Psalm 47 vers en 3

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.

19. GEZAMENLIJKE KOREN o.l.v. Alle Roodbergen

met BRASSBAND "VALERIUS"

a. Nederland en Oranje (gez. mannenkoren)
b. Ambrosiaanse Lofzang (alle koren) - E.Gebhardt

bew. E.Ruh

20. SLUITING

God vaart voor het oog
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard',
is die hulde waard.

-2-
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"CRESCENDO" CONCERTEERDE IN
ZEELAND

(Van onze speciale verslaggever)
Eet Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
dirigent Meindert Kramer trad j.l. :wijdag28
mei j.l. op te St. Philipsland (Z.).
De belangstelling voor ,dit optreden was

overweldigend groot, zodat twee concerten
moesten worden gegeven n.l. om 7 en 9 uur.
Deze concerten welke georganiseerd werden
door het Gem. bestuur van St. Philipsland,
werden gegeven in het Dorpshuis (Sporthal)
"De Wimpel" .
Om kwart voor zes mocht men op dit voor

malig eiland arriveren en zong men ter be
groet.ng aan het gemeentebestuur enkele
nummers voor het tehuis van bejaarden.
Vervolgens werd "Crescendo" een brood

tafel aangeboden in een bijzaal van "De Wim
pel", door het gemeentebestuur, terwijl burge
meester v. d, Berg de zangers en supporters
hartelijk verwelkomde.
Van heinde en ver uit Zeelandwas men ge
komen, en het gebodenewerd door de Zeeuwen
hoog gewaardeerd, hetwelk bleek uit de ge
sprekken welke tussentijds plaatsvonden met
de leden van "Crescendo"en de enorme.gram
mofoonplatenverkoop ten bate van het fonds
"Nagelaten betrekkingen van in zee omgeko
men vissers". Bij herhaling ontving men uit
nodigingen deze avond uit Middelburg,Goes,
Zierikzee en Tholen, zodat een trip van een
paar dagen door Zeeland alleezins het over
wegen waard is.
Aan deze concerten werkten verder mee

Lammy de Bruin (sopraan) en Henk van Put
ten (pianist), terwijl Jelle Koffeman op keu
rlgc wijzedeclameerde "De Thuisvaart".
Burgemeester V. d. Berg van St. Philäpsland

had de leiding bij beide concerten, en deed dit
op correcte en hartelijke wijze.Na afloop van
beide concerten werd "Crescendo" een dave
rende en staande ovatie gebracht, waarna
bloemende soliste werden aangeboden, terwijl
de verdere medewerkers iets van blijvende
waarde ontvingen.
Tijdens dit korte verblijf van "Crescendo"

was een sneltekenaar aanwezig, welke een
staaltje van zijn kunnen weggaf, zodat velen
met een pentekening als herinnering huis
waarts keerden.
"Crescendo"mocht hier een prachtige avond

beleven,al was het dan ook tevens een drukke
avond, mede gezien de leden beide concerten
moesten staan, gezien de plaatsruimte.
Diep in het middernachtelijkuur mocht men

zeer tevreden weer op onze plaats arriveren.

" Urkerland 11
===============

B~ aankomst trad men eerst op

voor het Rusthuis van Bejaarden

" De Rozeboom "

+ + + +



11 Cresoendou verleende medewerking met een gedeelte van het koor

bij100 jarig bestaan van de Gerei .Zondagsohool te Uzk,

1876 1976

100 jaar Gerei. ZondagschooI Urk

HeRDeNKINGSDIeNST

in de Bethelkerk

op 19 juni 1976



DANKGEBED.

SLOTZANG: Psalm 108 vers 1

Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
Ik Zal zingen voor den Opperheer;
Ik Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit';
Ik Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

-0-0-0-0-0-0-



PROGRAMMA

AANVA.~G - ZINGEN Psalm 68 vs. 2 en 10

Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen.
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is Heer der heren.

Is een lammetje afgeweken,
Bleef niet bij de schapenstal ?
IJlings gaat hij 't schaapje zoeken
In woestijn, op berg en dal.

In de diepte ziet hij 't liggen,
Vol van liefde daalt Hij neer:
Vrolijk draagt Hij 't op Zijn schouder,
Brengt het bij de kudde weer !

ZINGEN KOOR "CRESCENDO".

SPREKERS.

ZINGEN - Psalm 42 vers 1
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.

'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
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen ?

KOOR.

WOORD VAN DANK 2de VOORZITTER.
GEBED SCHRIFTLEZING Mattheüs 18 vers 1 - 7.

ZINGEN: Psalm 118 vers 11
OPENINGSWOORD VOORZITTER.

Kent gij reeds de Goede Herder,
Kent gij reeds de Herdersstaf,
Die de Vader in de hemel
In Zijn trouwe handen gaf ?

De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht 'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's Heeren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
wij zien het, maar doorgronden 't niet. z.o.z.

ZINGEN (tevens collecte) "Kent gij reeds de Goede Herder"



~~~~~=~z=~~!Z~werd opgetreden voor chronische zieken verpleegd in

=~~~~;Q~~~!~_!p~!~QQ~-------------- ----------
Namens Crescendo werd in de pauze aan elke pati~.t een fruit schaaltje uitgereikt.

Ons optreden in ilRnnderodeii te P~eldoorn.

Dinsdag 17 augustus 1976 hopen wij op te treden met een gedeelte van ons

koor in het verpleegtehuis voor chronische zieken "Rander-ode" Zr .Heyboomlaan 10

te Hpeldoorn.

Ons programmn is alsvolgt.:

Psalm 66; Ik wil zingen van mijn Heiland(met solo); Mannen broeders, ziet het

teken; -Declamatie-; Ziet in blinde razernij; Psalm 42; Psalm 90;

Pauze. In de pauze zal meegebracht fruit door de leden aan de pati~nten worden

uitgedeeld.

Komt tot hot feest; Psalm 116; De paarlen poort 9met solo)

Kort woord.
Hij, die rustig en stil (met solo); Licht in de nacht; Verblijdt U in Zijn Naam;

Psalm 150.

HedcYlerkers:

Soliste: Mevr.Hoekstra-Plugers

Organist: Albert Netz

Declamator: Jelle Koffeman

Verbindende tekst: Joop de Vries.

Wij hopen vanuit urk busstation om HALF ZEVEl'Tte vertrekken.

Het optreden vangt aan om ACHT UUR.

Mogen wij op U allen rekenen?

Daarom graag tot ziens DINSDAGAVOND 17 augustus a.s.

Namens het bestuur

"ORESCENDO" TRAD OP TE APELDOORN
Het Chr. Unker Visserskoor "Crescendo",di
r:igentMeindert Kramer trad dinsdag' 17 aug.
1976 (met een gedeelte van het koor op in
het Verpleegtehuis yoor chrcmsohe zieken
"Randerode" te Apeldoorn.
Dit optreden vond plaats in een recreatie

zaal, aJl'waarongeveer 150 patiënten zittend
of liggend dit optreden bijwoonden,terwijt 200
patiënten het zingen via de microfoonkonden
beluisteren, gezäenzij dit optreden visueelniet
konden bijwonen.
"Crescendo"mocht hier een keur van psal

men en geestelijikeliiederenten gehore bren
gen, met als soliste mevr. Hoekstra-Plugers.
Jelle Koffeman declameerde, terwijl Albert

Metz het koor op het orgel begeleidde.
Joop de Vräes sprak tussen de gezongen

nummers een verbindende tekst uät, hetwelk
bemoedigendoverkwam bij de patiënten.
In de pauze werden door "Crescendo" mee

gebrachte fruitbakjes uitgedeeld.
Dit was de derde maal dat in deze stiehtmg'

door "Crescendo" werd opgetreden, avonden
welke door patiënten en directie bij210lIlderop
prijs worden gesteld.
A.S.zaterdag 4 september worden de leden

van "Crescendo" om kwart, voor zeven in de
Petrakerk verwacht, ter voorbereidäng van
een eventuele televisieopname van de IDvan
gelisClheOmroep.

Urker zang in
Randerode
APELDOORN Een

dankbaar publiek van ver
pleegden en gasten van het
verpleegtehuis Randerode
heeft gisteravond geluisterd
naar een optreden van het
Chr. Mannenkoor Crescendo
uit Urk dat in het traditionele
visserskostuum een program
ma van vooral christelijke lie
deren zong.
De koorzang werd afgewis

seld door declamatie van Jelle
Koffeman terwijl als soliste
bij verscheidene nummers
mevrouw Hoekstra-Pluggers
optrad.

Apeldoorse Courant aug'76 Urkerland aug'76
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4.. Visserskoor "Crescendo"
a. God baande door de woeste baren Meindert
b. Ik wil zingen van mijn Heiland

(met solo+trompet)
c. Licht in de nacht
d. Kom tot het feest
e. Neerland en Oranje

5. Solozang Lamnly de Bruin.
6.

Kramer

8. Orgelsolo Jan Bonefaas.
9. Visserskoor "Crescendo"

a. Een toevlucht in gevaren Heer J.Zwanepol
b. God heb ik lief K.J.Mulder
c. De paarlen poort (met solo) Meindert Kramer
d. Ziet in blinde Razernij Meindert Krame

10. Sluiting Ds.J.Westerink
11. Zingen (samenzang) Ps.138 : 1, 2 en 3:

> ,

vers l~'k Zal met mijn gansche hart Uw eer
Vermelden, Heer~
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden Ván de Goan,
Op hoogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen,op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der ho-ven,
En, om UVlgunst en waarheid saam,
Uw grooten Naam,
Eerbiedig loven.

vers 2gDoor al Uw deugden aangespoord,
Hebt Gij Uw woord
en trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed,
Verhoord, gered,
Haar kracht gegeven;
Al 's aardrijks vorsten zullen,Heer',
Uw lof en eer
Alom doen hoo-ren;
Wanneer de rede van Uw mond,
Op 't wereldrond
Hun klinkt in d 1 oren. 11

vers 3:Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd,
Van 's He8ren wegen;
Want groot is 's Heeren heerlijkheid,
Zijn majesteit
Ten top gestegen;
Hij slaat tOEh, schoon oneindig hoog,

1. Opening Ds.J.Westerink
2. Zingen (samenzang) Ps.150:1 en 3:

vers 1: Looft God, looft Zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heeren groote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem,naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

vers 3: Looft God,naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
~ooft Hem,op het schel metaal
Ean de vroolijke cimbaal;
Looft den Heer; Elk moet Hem eeren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den Heer,die eeuwig leef~;
Looft verheugd den Heer der heeren.

3. Kinderkoor "De Kinderstem"
a. Kleine dochter van Jalrus
bo Denk dan aan ons Heer'

Wim ter Burg
W.Hardenbol

Neindert Kramer
'J•WoPetersen
J.Zwanepol

E.Elgar/H.de Wolf

Zangvereniging fLaudate neum"
a. Psalm 23
b. Grote God wij loven U
c. Herders Zondagslied

Bernhard Klein
Evert Westra
C.Kreutzer

7. Visserskoor "Crescendo"
a. 't Hijgent hert der jacht ontkomen
b. Hij die rustig en stil (met solo)
c. Tien geboden
d. Troost mijn volk

M.Kramer
M.Kramer
M.Kramer
M.Kramer

\



1. Opening ns.J.WesteJ
2. Zingen (samenzang) (p~.138:3)

vers l~ Looft God
Looft Hem
]Looft des
In den hel
Looft Hem
Looft Hem
Van Zijn
Voor Zijn
Looft God
Met het k
:tooft Hem
Ean de VY.
Looft de
Al wat g
Looft de
Looft ve,

vers 3:

3. Kinderkoor "ne Kill
a. Kleine docht
b. nenk dan aan

4..Visserskoor "Cres
a. God baande d,
b. Ik wil zingeJ

Cm
c. Licht in de
e• Kom tot het.
e. Neerland en

5. Solozang Lammy de

6. Zangvereniging f
a. Psalm. 23
b. Grote God w'
c. Herders Zon

Visserskoor "Cre
a. 't Hijgent
b. Hij die rusiJ
c. Tien geboden
d. Troost mijn

. 7.

-4-· .

Op hen het oog,
nie needqrig knie-len9
Maar ziet van ver met gramschap
nen ijdYlen waan
ner trotse zielen.

aaR

12. Visserskoor Crescendo~
Verblijd U in Zijn Naam, C.Wesley,

----------------==;=-~==;=;=----

Aan de uitgang worden grammofoon
-platen van "Cresce~do" verkocht, ten bate
van het fonds "Nagelaten betrekkingen van

in 'zee omgekomen Vissers".
Gezien het doel van het bovenge

-noemde fonds, bevelen wij de aankoop van

platen hartelijk aan.

-.-41-0-.-



·Jarig koor gaf j~bileumconcert

Zangavond ter gelegenheid van het lO-jarig Jubileum
"LAUDATE DEUH"

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

----------o • • • 0 0 0 0 000

MEDEWERKENDENg

ChroUrker Visserskoor "Crescendo"~
o~l.v.Meindert Kramer

Organist~
Trompetist~
Soliste~

Jan Bonefaas
Bert Timmer
Lammy de Bruin

Chr.Geref.KinderkooryyDe Kinderstemi~
o.l.v.Marinus W.Petersen

Organist~ Pieter J.Leusink

Chr.Geref.Zangkoor "Laudate Deum"
o.l.v.Marinus WoPetersen
Pieter J.LeusinkOrganist:

Begeleiding samenzang: Dick Verdouw
met trompetist H.Drost

"Crescendo" verleende medewerking aan Jubileum.-avond

in de Ned.Herv.Kerk (DorpSkerk) te Nunspeet op

zatd.18 sept- 1976. + + + + +

NUNSPEET- In de Hervormde
Dorpskerk gaf het Christelijke
Gereformeerde koor 'Laudate
Deum' zaterdagavond een jubi
leumconcert, dit ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan. Verder
1Varente horen het kinderkoor
'DeKinderstem' enhet UrkerVis
serskoor 'Crescendo'. Deopening
en sluiting van de%eavond was in
handen van ds. J.Westerink.
Ds.Westerinkgafinzijnopenings
woord een terugblik en vertelde
iets over de geschiedenis van het
koor. 'Uw naam betekent 'Looft
God'. Ging het daar altijd om,gaat
het daar vanavond om?', zovroeg
hij zijn gehoor. Het zang-gedeelte
van de avond werd geopend met
samenzang, begeleidt door orgel
en trompetten. Vervolgens zong
het kinderkoor twee liederen, de
laatste met solist Eibert van Bra
ke.
Het Visserskoor 'Crescendo' zong
op de hen bekende sublieme ma
nier een aantal liederen, waarmee
soliste Lemmy de Bruin aan de
beurt kwam. Daarnazonghetjari
ge koor een drietal liederen en
stond daarna haar plaats weer af
aan de Urker vissers in hun mer
kwaardige klederdracht.
'Crescendo' werd begeleid door
organist Jan Bonefaas, die ook
nog een orgelsoio ten beste gaf.
Ook in het tweede en derde deel
van hun optreden bleken de vis
sers in staat uitstekende
zang-prestaties te leveren.
Na de sluiting door ds. Westerink
zongen koor en aanwezigen drie
verzen van Psalm 138.Ook hierbij
werden zij begeleid door organist
Dick Verdouw en de trompetisten
Bert Timmer en H. Drost. Als slot
van de avond zong 'Crescendo' het
lied 'Verblijd u inZijn naam'. De
succesvolle avond werd goed be
zocht.

"Nunspeter Courant"

sept. '76

CRESCENDO TRAJ) OP IN NUNSPEET.
Afgelopen zaterdag trad het Chr. Urker

Visserskoor "Ores,cend'O" (dirigent Meindert
Kramer) 'Op in de Nederlandse Hervormde
Kerk in Nunspeet. Dit ter gelegenheid VIMl 'het
IO-jarig bestaan van het Ohr. Zangkoor "Lau
date Deum", o.l,v, Marmus W. Petersen.
Ds. J. Westernink 'Opendedeze jubileum

zangavond en sprak een kort openingswoord
naar de betekenis van de naam van het jubi
lerende koor "Looft God".
"Crescend'O"mocht het leeuwendeel van dit

coneert verzorgen, en men deed dit op een
voor-treffelljke wijze. Dit ondanks het feit dat
de tenoren deze keer minder bemand waren.
Verder werd aan dit concert medewerking

verleend door het kinderkoor "lDe kinder
stem", welk koor leuk en correct optrad.
De samenzang en koorzang wem begeleid

door de trompetisten Eert Timmer en H.
Drost en de organisten Jan Benefaas en P. J.
Leusink.
Al met al een mooie zangavond waar zowel

de medewerkers als de vele belangstellenden
met genoegen 'Op kunnen terugzien.

"Urkerland" sept.'16



Urker Visserskoor in Gorcum

Crescendo too t
stijl en niveau <r:'

GORINCHEM - Er was zaterdagavond in de Grote
Kerk vrijwel geen plaats meer onbezet toen het Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo" in de traditionele klederdracht de
zangavond begon, die ter afsluiting van het concertseizoen
door de Stichting Orgel Grote Kerk Gorcum georganiseerd
werd.

KERKKONSERT in de GROTE KERK te GORINCHEM

zaterdag 30 oktober 1976, aanvang 19.00 uur
te geven'door het

CHR. URKER VISSERSKOOR,"CRESCENDO"

.o..•l.v.,.:)~eJndertKramer" m~m.v •.;:·Lammyde Bruin
(sopraan)','~an Bonefaas (o~gel),·Eert +i~er

.{!:~o~pet).''en Jelle Koffeman: (d~clamator)
-0-0-0-0-0-0'';'0:-0-:' , .

1. KOOR (met trompet): Psalm 150 bèw. dirigent

2~ 'OPENING door Ds. C. van den Bosch, Ned. Herv. predikant
te·Gorinchem

3,~ SAMENZANG: Psalm 136 vers'i_'~3 en 26.

4. KOOR:
a. Mannen broeders ziet het teken
b. Psalm 42
c. Ik wil zingen van'mijn Heiland

(met trompet)
d. Kom'tot het feest

5. SOLOZANG Lammy de Bruin

6. KOOR:
a. Psalm 116
b. Hij die rustig en stil (met solo)
c. De Tien Geboden
d. Licht in de nacht

7. ORGEL: Improvisatie

8. KOOR:
a. Wees m1Jn Leidsman
b. Glory, Glory Halleluja
c. Troost mijn volk
d. Neer'land en Oranje

9. DECLAMATIE: Jelle Koffeman

10. KOOR:
a. Ziet in blinde razernij
b. Psalm 90
c. Dierbre Heer en Heiland (met solo)
d. Eens zal op de grote morgen

(mettrompet)

11. TROMPETSOLO: Bert Timmer

12. SLUITING door Ds. C. van den Bosch

11. SAMEN,ZANG:Psalm 89 vers 1 en 8:

14. KOOR: Verblijd U in Zijn Naam (met solo)

F. Pijlman
bew. dirigent
bew. dirigent

J. Zwanepol

Klaas J. Mulder
bew. dirigent
bew. dirigent
J.W. Peterson

Jan Bonefaas

J. van Rossem
Ho v.d. Yp
bew. dirigent
H. de Wolf

bew. dirigent
J. Zwanepol
Klaas J. Mulder
bew, dirigent

C. Wesley

Hoewel deze zangavond om
" zeven uur zou beginnen, moes

ten zij die na kwart voor zeven
binnenkwamen, genoegen ne
men met een plaatsje achter
een pilaar of ergens anders zon
der zicht op het koor. Toen
"Crescendo" om tien minuten
over zeven het eerste nummer
inzette, was er een zangavond
begonnen, die maar liefst ruim
twee uur zou duren, en waar
de bij een breed publiek gelief
de geestelijke liederen volop te
horen waren.
Het Visserskoor nam met het

zingen van achttien C!) liederen
het overgrote deel van het pro
gramma voor zijn rekening. Dit
moet een enorme inspannin=
vergen van het koor, en zeker
ook van dingent Meindert Kra
mer. Toch bleef de koorzang tot
het eind toe goed op niveau en
maakten de zangers na afloop
nog een fitte indruk. Meindert
Kramer is een dirigent die door
ztjn gedetailleerde directie niet
alloen een goed klinkend resul
taat wed te bereiken, maar ook
voor een boeiend schouwspel
zorgt. De toon van de Urker
vissers IS vol, en vaak maakt
het een stevige, welhaast mas
sale indruk, hoewel ook wan
neer zacht wordt gezongen de
klank fraai is. Alles goed afge
stemd .op de tekst van het lied.
Dat met de uiterste perfectie
werd bereikt op deze zangavond
men zat er in toonhoogte wei
eens ~at tegenaan, zal bij vriJ
wel memand afbreuk gedaan
hebben aan zijn of haar luis
terplezier. Aan deze gevarieer-
de zangavond werkten verder
mee Lammy de Bruin, sopraan,
'Pnrt "T',rn~"'r t.."""'......""f T ........ T'"

nefaas, orgel, ;;ry' Jelle Koffe
man, declamatt:'
De solozangeres Lammy de

Bruin voldeed het beste daar
waar zij zong met steun van
het mannenkoor; hetzelfde kan
eigenlijk ook gezegd worden
voor de trompetist Bert T'irn-:
mer; een goede begeleiding van
waar nodig, koor en samenzang: I
Beide solisten waren in hun
soli met orgelbegeleiding echter
weinig boeiend. Dit laatste geldt
zeker niet voor organist Jan Bo
nefaas, die in begeleiding van
koor, samenzang en solisten en
ook in zijn improvisatie behoor
lijk op dreef was. Hierbij mag I

er ,,:,el eens de aandacht op ge
vestigd worden dat bij een der
gelijk kerkconcert de organist
vrijwel gedurende het gehele
programma aan het werk is.
De eenvoudige, maar indrin

gende declamatie van Urker vis
ser Jelle Koffeman, bedoeld als
een greep uit het leven van de
Urker Visser, zal bij velen toch
overgekomen zijn als een stukje
folklore; Ds. C. van den Bosch
zal in zijn sluitingswoord de ge
voelens van velen vertolkt heb
ben, toen hij zijn dank uitsprak
over het welslagen van deze
prachtige avond.



PHOGR.\l"J ui..

Ter gelegenheid van rl~ Zancwonct op 'wofmsde.e; 16 nov. '76 in h=t

Beja.arden C,mtrull') "álmenum"
medew-,')rkenden Chr. 1]:rl<er ViSS8J.'f.:lworIICrescendoll

Soliste: movz-. Hoekstra-Plue;erf.i
Orga..'1.ist: Albert Netz
Declamatie: Je.l Le Kof'f'eman

Kort Woord: Joop de Vries

t. Opening.

2. Koor: Ps. 42
Lioht in de nacht

Weesmijn Leidsma.'1
Dierbre Heer en Heiland

3. Declanrtie Jelle Kof'f'eman

lnetsolo

4. Koor: Ziet in blinde razernij
"'-De Parlen Poert met solo

5. Solozang

Troost mijn voihk

Kom tot het feest

Nevr. Jloekstra.-Pluge1:"8

Pau;~e

6. Koor: Ne(~r'la.r.!d en Oranje
Glocy Glo:r:yHalleluja
Tien neboden

EBns zal op de grote Ulorgen

7. Kort Woord Joop de Vries
8. Koor: Ps. 116

Rij die rustig en stil met solo

Een toevlucht in gevaren He(~r
Looft nu den Heer

9. Sluiting.

lO.Koor: Verblijd ij in zijn naam

dirigont Neindert Kl"él.mer

..T •• ~. Peterson

J. v. Rossem
R. • .j.1'lulder

bew. dirigent

è.irigent
dil:igent
J. Z'\<n'...'1epo 1

bew, H.de ~lolf
H. vld Yp

dirigent
dirigent

bew, K.J. Hulder
dirigent

J. Z\.raIwpol

dirigent

c. Wesley

"CRESCENDO" TRAD OP TE HARLINGEN
Woensdag 10 nesremoer 1976 trad het Chr.

Urker Visserskoor,,!Crescendo"o.l.v.Meindert
Kramer (met een gedeelte van het koor) op
in het Bejaardencenrrum ~,Amenum"te Har
lingen.
Dit was op veler verzoek voor de tweede

maal dit jaar. dat genoemd koor onder grote
!belangstelling hier mocht optreden. Bracht
men bij een vorige maal (.18febr.) een gedeel-
telijk programma, thans mocht men hier een
volledigavondvullendprogramma ten gehore
'brengen voor een 'zeer aandachtig en dank
baar publiek.
Aan deze avond werd verder medewerking

verleend door Albert Metz (organist), Jetty
Hoekstra (sopraan) en Jelle Koffeman (de
clamator).
Joop de Vries sprak een kort woord als

avondoverdenking'.
Allerhartelijkst werd men in deze Stichting

ontvangen, terwijl in de pauze en na afloop
"Crescendo"goed werd verzorgd in de serve
ring van koffie en frisdranken. De directeur
van het tehuis bedankte na afloop "Crescendo"
<en haar medewerkers op hartelijke wijze, ter
wijl door hem aan de medewerkers bloemen
werden aangeboden:

Een verzoek om in 1977opnieuw in dit be
jaardencentrum op te treden. moest worden
afgewezen 1.vJb. met een reeds volgeboekt
pro~a.nrm3.:: _

"Urkerland" 19 nov. '76
========================
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ZANGAVOND IN HET ,,DOLFINARIUM".

Het Ohr. Urker Vissers~oor "Crescendo"
o.l.v, Meindert Kramer verleende j.l. zaterdag
20 november zijn medewerking aan een
"Zangavond" in het "Dolfinarium" te Har
derwijk.
Deze avond was georganiseerd en ten bate

van de "Inwendige Zending" te Amersfoort,
en mocht plaatsrvindenonder grote belangstel
ling.
"Crescendo" was bijzonder goed bemand, zo
dat men met in de honderd leden deze avond
optrad, en een keurige uitvoering mocht ver
zorgen.
Solistischemedewerkingwerd verleenddoor

Lammy de Bruin (sopraan), zo ook door eigen
solisten uit het koor.
Aan dit concert werkten verder mee het

Kamper Mannenkoor "Door eendracht verbon
den", o.l.v. K. J. Mulder, en het Stafmuziek
corps van het Leger des Heils wi~Amsterdam

o.l.v. dhr. Oooper (Engelse dirigent).
Ook hiervan mag gelden, dat zeer correct

en gediciplineerdwerd opgetreden.
Heilikvan Putten beleiddede koren op keu

nige wijze, terwijl de samenzang grotendeels
werd begeleid door het muztekcorps.
Deze avond werd afgesloten door een op

trenden van beide koren o.l.v, Meindert Kra
mer, in het uitvoeren van Psalm 42 en 116 in
'een bewerking en begeleid op de piano door
K. J. Mulder.
De opening en de sluiting werd resp. ver

zorgd door Ds. Schimmel en Ds, v. d. Hoef,
terwijl een appélwoord door Ds. Snoei werd
uitgesproken,
Algehele leiding had Marianne Glashouwer

van de E.O. Deze massale 'zangavond werd
opgenomen voor diverse ziekenomroepen.

"Urkerland" 26 nov. '76



• Opening doo.!'De ; E ..J..Schim.in()1 ot

~ Samenzang I Psalm 1,50 :: 1 en 3, ( begGleidil1t':;' tromp'S' tti,st·

1; Looft God. loo1't zijn naam alom,
Loo:ft Hem in ~ij:rl helligdom.,
Looft des Heren grot~ macht
in de hemel ~~jnêr kracht;
looft Hem om ~iJn roogandh~den,
loof't Holt! fHlI.a't" z o m(ltnig bIi, jk.
V~U'1 :l.:l.in heerli,i1c l<.on:inkri jk
VO{),r;' zi jn tT·~wr~ ~il. hi er b~n~de!l.•

3; Looft God na~r ~iJn hODg bev~1
mat het Kl~nkend cimbelspel
loo€t H6m np h~t schal metaal.
van do vrolijk.;}>cimba.al,
,1.OQ:ft d9H ih~@.r, elk i1!o-P.tHem eren.
Al wat geeet en adem he~ft,
l.oofi~ den. 'He~r, die €(·nxwi~ leef't,
100ft verheugd de~ He.r der her~n.

: Urker vieser~kI)Qt' ..Crec:endo 11 o.l.v. Kl •.!..Ml.LtdEJr.,

., Licht in d$ vacht, (John Pet9rsen)
'Ot Ik wil zingen VflD mijn Hei,land ('bey", d.irJ.g~nt )
Cl t 'Wees mi j Lei.do!1l'lanll 1 J. van :'itOPlItSO'm )
d, Peal.m 1.50 f bew.. diri.gent j .
e: Kom.tot het .fee~t;t bew. ,1. ZW9nppf)1)
:r; Verblijd U in Zijn na...,", C. wos1ey)

met 8010 Lammy de Bruin.

~ Samenzang ; ErE\'zij aan God de Vader,
( b~g.leiding 6tafmuzièkkorpa )

1; EX'é 7.iJ eau God, de Vader,
er. :ai.l a.all. God t de ZOOlt,
('t("r de Heil'ge 4tH'et. de Trooster
d. Driè-eeutge in Zijn troon,
11a1141111).5a,halleluja,
d,i-! 1>t-ie-ifHm'gè in ~,ijn t1:'oon!

4; Halleluja, lof, aanbiddi..ng
brengen éng'len U ter eer,
heElrli':~he~d (~nkracht '!n machten
?',fWt i/v sC"h<l)prtn~~o...\r U neer ..
uB~leluja.hu~l~~uJa
lof' ~iJ Hf dê1." he:r.'f'I") H.;,-erl

.u

o [};:)lil'dn~ J,'i)~,IJ. Ch:r.-i.ste
Nader mijn God bij Ut
n_~1_ h? _ar~ ~ ~ ~~ •r ,~.......'" .....~, ,,'" ". ..!' -" f... ;. .~;11'

,l?~alm 'i 16.. ",.~!"& ;,2,3, ;en

Sa.w"'!!:nzanrr ~ Hi2'~"11"'•. ik hoür VRn r::.tJk~ i,;€CBrlti l~.n 2.
\ b-algel~:lding S ttii'xtlt.J.z:iekkorp5.)

1; j'Ü'?fJî'" ik hoor YéU1 l,*i,jkë z'_~g~nll

Die ~~j uitRtort ke&r op ks«r;
L;';.'t,at~CQx v an d.ie mi ..ld.1'J l"eg·~:n. f>
I~QPp'lan vallen\ Dp mij neqr;
(',-,." 0l"l "i!)':'" ~,';,. ~..•• ','h,;...... . .',.,~ ..l 9 ,_,,~,x., '1..·'1.1 'W)_~I î.t

.D;t'oppt l~uJ. vaJ_1.e1'l; eok op mi.j ..

:r:~;,}a mlj n:tl'?'t VOtH."b:l"i. o Vl:~dilrt
ZJ~ j hol(l,>Tlüj m,i,jn ~onde m1ta-rt i
'l'l"'!!-.k m.i,j m.et Ui'!" kOi),:cd€.i'n n.~d.t'rJl
~>-to:r't Uw 1.:i.i!r.:fdf Ct.)k :i:n mijn '::m,rt:"
(ol~: Ü:. :mij, OOt( ;.n n~i,1~ .
St;o-rt. I,hf .li~::rd~ oc,1\: Ln ,i' i,j"

.,
j

"
\,

\

l,).$l",v .. CH't.,J0'Gl' CQOp"?~"~ ,

~:lel;l:"my, s'~ah'..nd;-'l"d !Mar:~ ) /
~ön.n.n c'u t. 't ..$ i.':r'<) (';]. ::"ima t::l tyt', r "'.".t. •• ,, .: ',0 .. ,.'1 '.",....,,' /~:.,,~, ,.. ,.. 10,' ">ol! •• ~~, ~ .,. .ie ~l·.,I;11...... 4i' ....J .&( .l! :i>{.!J,~.. 4..;1 J
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Gaat Ou~ Je~us voort '
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MASSALE ZANGAVOND IN BET DOLVINARIDM TE HARDERWjK



Prachtige zang
in Dolfinarium

HARDERWIJK - Vijftienhonderd bezoekers genoten zaterdag in het Dolfinarium van een prachtige zang
avond, georganiseerddoor de Echowinkel en de Ned. Hervormde Jeugdvereniging te Harderwijk, ten bate van
de Inwendige Zendingsbond. Medewerking aan dit welluidende gebeuren verleenden het Kamper mannenkoor
Door Eendracht Verbonden (o.l.v. Kl. J. Mulder), het Urker visserskoor Crescendo (o.l.v. M. Kramer) en het
stafmuziekkorps van het Leger des Heils, onder leiding van majoorS. Cocper. dat de samenzang begeleidde.Als
solisten traden op Lammy de Bruin-van Veen, Henny Drost, Jan Hansink en Arie vart Enk. Algemeen leider
van de koor- en samenzang was Kl. J. Mulder. De avond werd geopend door de Ned. Hervormde predikant ds.
E. J. Schimmel. Ds. C. Snoei, verbonden aan de Inwendige Zendingsbond, sprak een kort appèlwoord met als
titel "Het geloof van mijn buurman" en ds. R. J. van de Hoef verzorgdede sluiting, waarnahet Wilhelmus werd
gezongen. Mede dankzij de uitstekende presentatie doorMarianne Glashouwer, van de Evangelische Omroep,
was het een zeer geslaagde manifestatie. Ook de belangstelling viel alles mee, na een vrij matige voorverkoop.
De organisatorenoverwegendan ook er eenjaarlijkse traditie van te maken.



KERS TCONCIffiT
************

11 december 1976 in "V}:;LUW.r1IAL"te Earnevel.d

Viss8rskoor Crescendo o.l..v.·
Neindert Kramer;
Jetty Hoekstra - Plug~rs;
Klaas J.Mul.der;

Tvl:EDEvJ::::RKI:.NDEN :

Chr. Urker

Sopraan:
Vl.eugel:
Trompet: Bert Timmer;
Decl.amatie:Jelle Kofman.

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

1 • Koor: Verblijdt U in Zijn Naam

2. Opening

******
C .Wesley

a. Komt allen tesamen (met trompet)
b. Stille Nacht (met solo)
c. Christus' komst

Koor:

Sol.ozàng Jetty Hoekstra Pltigers

6.

Koors a. Kerstlied
b. Eethl.ehem
c. Gloria in excelsis Deo (

d. Troost mijn volk

Pianosolo Klaas J.Mulder

7. a. Licht in de NachtKoor:

l\l.Kramer
M.Kramer
J.v.d.Waart

M.Kramer
J.v.d.Waart

met trompet
en sopraan) N.Kramer

M.Kramer

J.W.Peterson
b. Kl.okkenklank in kerstmistijd (m8t

sol.o). N.Kramer
c. T.:ris een Kindeke geboren op d'aard K.Koekel.kor~n

8. D~cla~atie Jelle Koffeman

a. Dierbre Heer en Heiland (met solO)
b. Wees mijn Leidsman
c. Heer blijf bij ~mij (met solo)
d. Psalm 150

9. Koor:

10. Trompetsolo Bert Timmer

11. Sluiting
Samenzang: Ere zij God

12. 'Eens zal op de grote moz-genKoor:

gegeven in
++++++++++1111++

xi ,J.Mulder
J.van Rossem
l\l.Kramer
!"l.Kramer

Tv1. Kramer

CONCERT VISSERSKOOR CRESCENDO
IN VELUWEHAL.

De Veluwehal te Barneveld was j.l. zater
dag tot de laatste plaats bezet, toen Crescen
do aldaar een kerstconcert ten gehore bracht.
Met dit goed verzorgd concert en een correct
optreden heeft het visserskoor de harten van
o.eVeluwenarenzeker veroverd.
Men sprak na het optreden over een adem

'benemendeuitvoeräng. De sopraan Jettie Plu
gers rnaakte die avond haar debuut en deed
dit op een waarlijk fraaie wijze, zodat zij na
afloop onderwerp van gesprek was.
De vakkundige begeleiding op de vleugel

van de bekende Klaas J. Mulder was gran
dioos en bereikte een hoogtepunt in een im
provisatie over bekende kerstliederen en In
zijn begeleidingvan de trompettist Bert Tim
mer.
Het zeer gevarieerde publiek werd afwîsse

l!inggeboden in de vorm van een declamatie,
welke op keurige wijze werd verzorgd door
Jelle Koffeman.
CrescendoZM haar indrukwekkende con

certenreeks van dit jaar afsluiten met dever
zorging van een kerstfeestviering voor alleen
staanden, zieken en Invaliden op zaterdag 18
december a.s. in de Poort, waarover u op een
andere plaats. in dit nummer meer kunt lezen.

11 Urker1and 11 11 dec. '16
================-======-===



Urker vissers trokken record aantal bezoekers

Bomvolle Veluwehal bij het urker mannenkoor.

BARNEVELD -' Een bomvolle Veluwe
hal - capaciteit 1300 zitplaatsen - was
zaterdagavond getuige van het optreden
van de Urker vissers. Het Christelijk
Urker Visserskoor "Crekendo" on
der leiding van de heer Meindert Kra
mer. werd ingeleid door de heer G.
Aelbers, die samen met mevrouw C.
Schueler-Dekkers. op speciaal verzoek
van het koor. de organisatie van deze
uitvoering op zich had genomen.
De heer Aelbers sprak een welkomst

woord uit namens de sectie Beheer Ve
luwehal en het Rode Kruis. Dit ge
schiedde na het eerste optreden van
het koor. Het was de avond begonnen
met" Verblijdt U in Zijn Naam" waar
in ook de sopraan. mevrouw' Jetty
Hoekstra-Plugers. een solopartij zong
en waarvoor een spontaan applaus op
klonk.
Namens het koor verzocht de heer

Aelbers het publiek applaus achterwege
te laten. gezien de inhoud van het pro
gramma. dat geheel in het teken van
het naderend kerstfeest stond.
Of het koor er verstandig aan heeft

gedaan om dit verzoek te doen valt
te betwijfelen. Het gaf aan de' hele
avond iets onwezenlijks. dat werd ver
oorzaakt door een volledig gebrek aan
contact tussen uitvoerenden en publiek.
Dat was bijzonder spijtig. want een
goed koor en een talrijk publiek zijn
op zichzelf nog geen garanties voor een
sfeervolle avond.

SOLISTEN

Na opening en gebed. bij ontstentenis
door ziekte van ds. Groeneveld uit
gesproken door het koorlid de heer
Bakker. werd de uitvoering door het
koor vervolgd met bewerkingen van
bekende kerstliederen. waarvan som
rruge met begeleiding van de heer Bert
Ttmmer op trompet en door de reeds
genoemde sopraan mevrouw Jetty
Hoekstra-Plugers. Beide solisten zijn
muzikanten uit hefhebberij en naar de
~ervoor geldende maatstaven leverden
ZlJ goede prestaties. De zangeres zong
"Stille Nacht" heel gevoelig. door het
koor sonoor en door de pianist be
schelden begeleid.
.oo~. haar solozang bij ,,0. kindeke

klem was zeer welluidend. Een solo
optreden van pianist Klaas J. Mulder.

waarin ook hij bewerkingen van kerst
liederen speelde. klonk buitengewoon
goed. zij het dat de heer Mulder aan
vankelijk wat onzeker leek en wat veel
pedaal gebruikte. In de variaties over
een bekend kerstlied echter vielen deze
bezwaren geheel weg en boeide de pia
nist het publiek zodanig. dat - ondanks
het eerder genoemde verzoek - een wel
verdiend applaus zijn deel werd!

DECLAMATIE

Koor' en solisten brachten andermaal
een aantal liederen ten gehore. waarbij
het arrangement van Maastreechter
Staar's dirigent Martin Koekelkoren
van "Er is een Kindeke geboren op
d'aard" voor dit koor minder geschikt
leek dan de andere bewerkingen. die
voornamelijk van de hand van dirigent
Meindert Kramer waren.
Hierna kwam de heer Jelle Kofman

uit het koor naar voren om een tweetal
gedichten te declameren. Het eerste
was van de onlangs overleden schipper
van de UK88. Hendrik Kramer ge
naamd "Israël Kerstfeest 1975..·. Het
tweede gedicht was van de hand Van
A. Wapenaar en droeg de titel Mijn
laatste reis". ..

AKOEST~CHEPROBLEMEN

Uit de daarop volgende koorwerken
klonk de routine van het - ongetwijfeld
hardwerkende - koor. waarbij helaas
de. solo van twee koorleden in Heer
blIjf bij mij" in de grote Vel~';"ehal
Vrijwel geheel verloren ging.

Een speciale vermelding, verdient
de dirigent, de heer Meindert Kramer
wiens koordirektie een studie waard
was. De dirigent" vormt .. als het ware
de muziek met zijn handen. Geen won
der dat dit zijn weerslag vindt in de
prestaties van het attent reagerende
koor. Trompettist Bert Timmer had
aanvankelijk wat moeite om de goede
klank van zrjn instrument te vinden in
zijn trompetsolo uit een werk van
Guiseppe Torelli. Een troost voor de
heer. 'I'imrne r zij, dat zelfs de beroeps
muzikanten van het Gelders Orkest
hier in de Veluwehal problemen mee
zeggen te hebben! '

GEEN APPLAUS

.Opvallend was opnieuw de prachtige
planobegeleiding bij de trompetsolo.
Vreemd genoeg werd dit niet-religieuze
werk niet beloond met applaus. zodat
de heer Timmer voor zijn optreden
ook niet de waardering oogstte. die de
heer Mulder voor zijn piano-solo te
beurt was gevallen. Onervarenheid bij
het publiek met muziekuitvoeringen
zullen hiervan wel de oorzaak zijn.
maar voor de solist was het wat ont
moedigend.

SLUITING

De heer Aelbers dankte na het op
treden van de heer Timmer de uitvoe
renden voor de geleverde prestaties.
In de persoon van mevrouw Jetty Hoek
stra-Plugers werd koor en solisten
met een fraai boeket bloemen hulde
gebracht. Na sluiting en samenzang
zong het koor ter afronding van haar
optreden nog .. Eens zal op de grote
morgen". Het Christelijk Urker Vis
serskoor "Crescendo" heeft een goede
prestatie geleverd voor een bijzonder
talrijk publiek. De baten van de uit
voering gingen naar de nabestaanden
van omgekomen Urker vissers en naar
de afdeling Barneveld van het Neder
landse Rode Kruis.
Het is verheugend dat deze instellin

gen door dit optreden. met zo'n over
weldigende belangstelling. financieel
gesteund worden.
Als gevolg van het gebrek aan wissel- '

werking tussen uitvoerenden en toe
hoorders. ben ik er echter niet van
overtuigd dat de Urker vissers de
vreugde van het kerstfeest op het pu
bliek hebben weten over te brengen.

L.



bijzondere Kerstviering in
1t

D poort
tt e

Crescendo verzorgt
SPECIALE AVOND VOOIR ALLEENSTAANDEN EN GEHANDICAPTEN.

V · k "CRESCENDO"met het Chr. Urker ~ssers oor

dirigent Meindert Kramer

KERSTZANGAVOND

zaterdag 18 december 1976 in het

. . "n P t"kerkel~Jk centrum e oor

met medewerking van:

Jetty Hoekstra-Plugers

Albert Metz

Joop de Vries

Jelle Koffeman

soliste

organist

declamator

declamator

Programmaleiding:

Ds. H.R. Groenevelt, Erevoorzitter/Beschermheer

van "Crescendo"

Aanvang: Half acht Centrum open: Half zeven

Deze avond is speciaal bedoeld voor alleenstaan

den, lichamelijk gehandicapten en langdurig zie

ken, en is dus niet toegankelijk voor ander pu-

bliek.

De bewoners van de TALMA

zeggen allen harteliik dank die
ons een gezellige en feesteliike

avond gegeven hebben.
inzonderheid Crescendo.

De bewoners van de Talma

GESLAAGDE KERSTZANGAVOND
"CRESCENDO"

De Kerstavond, welke zaterdagavond door het Chr.
mannenkoor "Crescendo" werd aangeboden aan
de alleenstaanden, lichamelijk gehandicapten en
langdurig zieken, kan zonder meer geslaagd
genoemd worden.
De kerkzaal van de "Poort", die voor deze avond in
een stemmige kerstsfeer was gebracht, was tot de
laatste plaats bezet. Met grote aandacht werd
geluisterd naar de prachtige zang van het koor, en
de soliste Mevr. Hoekstra-Plugers. welke een apart
woord van lof verdient voor haar prachtige zuivere
solo's.
De leiding van de zang was in goede handen bij
Meindert' Kramer, terwijl de orgelbegeleiding
verzorgt werd door Albert Metz, die bij de
begeleiding van het koor soms iets teveel volume
gaf.
Jelle Koffeman en Joop de Vries declameerden op
sti.j}vollewijze enkele gedichten, waarbij Joop de
Vries een door hem zelf gemaakte declamatie ten
beste gaf.
De algehele leiding was in handen van Ds. H.R.
Groenevelt, die dit op de hem eigen wijze verzorgde
en ook een korte toespraak hield.
In de pauze werd koffie met koek geserveerd, en bij
de uitgang kregen alle aanwezigen nog een
heerlijke banketkerstkrans mee naar huis.
Over het geheel kan gezegd worden dat het een
bijzonder prachtige en stijlvolle avond was, die
voor herhaling vatbaar is. Velen hebben deze
avond genoten van wat hun werd geboden.
Voor de organisatie van deze avond verdio;(.,
"Crescendo" een woord van hartelijke dank.

- .



T E KST S A MEN Z A N G

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

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.

"In Bethlehems stal"

In Bethlehems stal
Lag Christus de Heer
In doeken gehuld
Als kindje ter neer.
Voor Hem was geen plaats meer
In herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe
Zijn kroon was een kruis.

"Heerlijk klonk het lied der eng'len"

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



SAMENZANG: "Daar is uit 's werelds duist're wolken"

(tekst op achterkant programma)

PROGRAMMA

1. KOOR: "Komt allen tezamen"

2. OPENING: Gebed

Schriftlezing

3. KOOR: "Licht in de nacht"

"Troost mijn volk"

"Christus' komst"

"Gloria ~n excelsis Deo"

4. SOLOZANG

8. SAMENZANG: "Heerlijk klonk het lied der eng'len"

9. KORT WOORD

bew. dirigent 10. KOOR: "Stille Nacht" (met solo) bew. dirigent

bew. dirigent

bew. dirigent

J. van Rossum

"Kerstlied"

"Heer, blijf bij mij"

"Wees mijn Leidsman"

11. DECLAMATIE

J.H. Peterson

bew. dirigent

J.v.d.Waart

bew. dirigent

12. KOOR: "Verblijd u i n Zijn Naam"

(met solo) C. Wesley

13. SLUITING.

14. SAMENZANG: "Ere zi j God"

5. SAMENZANG: "In Bethlehems stal" (tekst op achterkant)
-0-0-0-0-

6. DECLAMATIE

7. KOOR: "Bethlehem"

"nierb're Heer en Heiland"

(met solo)

"Er ~s een Kindeke geboren op

d' aard"

J.v.d.Waart
,I , I

..' 1.:
:. (tr=

K.J. Mulder

"Klokkenklank ~n Kerstmistijd" bew. dirigent

M. Koekelkoren

-PAUZE-



~~
\,\-çz_ÇZj met het Urker Visserskoor ..CRESCENDO"

_. ~~ dirigent Meindert Kramer
...L ~ zaterdag 18 december in het Kerkelijk Centrum
~ ..De Poort".

GEEN GEBALDE
VUISTEN,
MAAR GEVOUWEN
HANDEN!

We zijn weer samen in de Poort gekomen
en riepen u een hartelijk welkom toe.
"Crescendo" heeft u weer eens uit de sleur genomen,
ook u bent dat alleen-zijn misschien moe?

Want mensen voelen zich soms eenzaam en verlaten,
wat lijkt Gods liefde danook eindeloos en ver.
En 0 die diepe wonden van geslagen gaten,
God kán geen liefde zijn, zo hoorje her en der.

Wie tobt er niet met vragen in dit leven?
Uw man wasfier en sterk, en toch.....
ineens die tijding van: 'Uw man op zee gebleven ...{!}
hoe,kan ik dán in God geloven nog?

o God, Ik bal m'n vuist! Ik kan dat niet verwerken,
m'n bloed begint te 'koken' in mijn lijf.
En dat U liefde bent verkondigd men in vele kerken,
....en dan die doden in Turkije ....ik verstijf. ....

Een eeuw van rampen zou je 't kunnen noemen.
Een vliegtuigramp, een kotter die verdween.
Met al die stervelingen tóch in Gods liefde roemen?
o God, ik bal m 'n vuist!En dat doet menig één.

Als één man toch van lijden mee kon spreken
dan is hetjob geweest, die arme-rijke man.
Jobs vrouw beveelde zelfs met God te breken,
ZEG GOD VAARWEL! en sterf dan maar als 't kan.

Mar Job is later op de puinhoop toen gaan zingen:
Ik wêét, IK WEET DAT MIJN VERLOSSER LEEFT!
Job heeft gelóófd! God doet straks grote dingen,
in Bethlehem! als God Zijn liefste gééft!

De Hemel scheurde open, en engelen daalden neer!
o herders kom toch naar de stal in Bethlehem!
een Kind met rode knuistjes, zo klein en 0 zo teer,
'tIS DE BELOOFDE! zo sprak de engelenstem!

(Afgelopen zaterdagavond werd door Cres
cendo in' "De Poort" een bijzondere
Kerstavond gehouden voor alleenstaanden
bejaarden en gehandicapten. Door Joop d~
Vries werd een gedicht gemaakt over het
afgelopenjaar, het Kerstfeest en het jaar dat
weer voor ons ligt. Op de Kerstavond in "De
Poort" werd het gedicht door de maker zelf
gedeclameerd.

Maar na Zijn kribb' een kruis! Jezus daaraan geklonken
en nagels door de Heiland heen geboord!
En Christus heeft de bitt're kelk toen leeggedronken,
voor ons! 't staat in Zijn eigen Woord!

En Christus ging vanuit dat helse lijden verder
glorie van Pasen: HIJ IS OPGESTAAN!!
We hebben U vermoord! 0 lieveHerder
U bent voor zondaars door de dood gegaan!

Er is vergeving voor Uwen mijne zonden!
kal dáárom niet uw vuist!ER IS GENA!
En Christus onze Trooster heelt de diepste wonden
kniel daarom bij Zijn kruis op Golgotha! '

Ik kan bij mensen veelal nu geen troost meer vinden,
Al die versplintering, 0 God, hoe kan 't bestaan!
De liefdeloosheid waait nu uit zoveel winden,
in vele huizen kan ik nu echt wel gaan .......

Er wordt gezongen: 'VREDE OPAARD' in vele kerken,
maar welke vrede mensen gaat het om?
Is dat geen dood geloof, zonder de goede werken?
en als de liefde ontbreekt, lacht zich de duivel krom!

Toen ik geboren werd, toen had ik al gebalde vuisten,
vanaf 't eerste uur van mijn bestaan.
oHere léér op kerst ook mijn gebalde knuisten
te buigen, tot gevouwen handen - saam!

De mens die hier geleerd heeft - handen vouwen -
die ook gebukt ging onder 'taardse kruis:
die mens die leerde hier op God te bouwen,
gaat met GEVO UWEN HANDEN naar zijn eeuwig Huis!

Nu heb ik vaak mijn vuisten nog geballen!
Ik vraag U heer: met mijn gevouwen handen saam,
als bij Uw wederkomst bazuinen zullen schallen
laat mij dan zeggen: Amen! IN UwNaam!

Urk, 18 december 1976 Joop de Vries.'



CM. UJlkeJl V-W<!JeJl.6kooJt"CJtuc.endo"
V.-iJUgent: Me1..ndeJLt Knamen:

UITNOV1GING

Wij nodigen U (en een i~oduc.eJ
haJttw.jk u..U onze "JaaJtveJtgadeJLing"
bij te wonen, welke gehouden wOJtd:t op

woen.<!Jdag29 dec.. 1976

in Hotel "WaandeJl.6", Rijfuweg 12 te
StaphoMt.

Na het h~houde.lijk pJtogJtamrna
(0. a. j aaJtoVeJlzic.h.ten van .6ec.Jtetalt-Ü,
en penn.ingmeuteJlJ wOJtd.t een "VineJl"

aang eboden,

Aanvang: 8 UUlt

Zie binnenzijde vooJt het menu

WijhieldenJaarvergadering op

~g~~~~~=~~=~~~~~2I~

~=~g~~~=:=~~~~è~=~~=~~~~~gè~~=

Alwaar ons een DINER werd aangeboden

++++++++



HUZARENSALAVE-
HELDERE GROENTESOEP
GEBONDEN KIPPESOEP-

SCHNITZEL-
VIVERSE GROENTEN-

VERSE AARVAPPELW
GEBAKKEN AARVAPPELEN

POMMES PARISIENNE

......,

.-(
a

-
COUPE DAME BLANCHE-

KOFFIE



_______________________ -- ----- ---

~~~=~~~~~~g~==~~on~:
Sfeervol
lifeea'lfaa.en romantisch,het had
gesneeuwd.

++++++

Men deel zich het alles

goed smaken.
+++++

Op geluisterd ter afwisseling

door de Urker "Snip en Snap"

met o.a.Je kinnen Urk niet

mar wier •

•l +++++++
Joop de Vries en Jelle Koffeman

====

Een gezonde ontspannings

avond,welke nog lang in

herinering zal blijven •

++++++++



Vrijdad 7 jan. '77 werd medewerking verleend aan het JaarlijksConoert van m. het

Chr.H.armonieOrkest " Looft den Heer"======================================

in het Conoertgebouw " Harmonie " te Leeuwarden.

( medewerking met een gedeelte van het Koor)

Concert
DOOR HET CHR. HARMONIE ORKEST

ccLOOFT DEN HEER"
LEEUWARDEN

Dirigent. Jitze Nicolai

Secr.: J. v. Dijk, Douwe Kalmaleane49

C[)r0'1lramma

daarlij k6e <1{it"oeriK'1I

op vrijdag 7 januari 1977

's avonds half acht in de "Harmonie"

te Leeuwarden

Met medewerking van

De Cantorij van de
Streekmuziekschool "De Waldsang"

en het

Chr. Urker Visserskoor
o.l.v. de heer M. Kramer

..CRESCENDO" TRAD OP
TE LEEUWARDEN.

Op uätnodigfng van het Ohr. Harmonie Or
kest "Looft den Heer" verleende het Ohrist.
Urker Visserskoor "Crescendo" o.I,v, Mein
dert Krarnsr- medewerking aan een concent in
de "Hal'moruie" te Leeuwarden.
Aan deze avond, welke reeds om half acht

was aangevangen verleende veroer nog mede
werkûng' de Call1tory van de Streekmuziek
school "De Wäldsang".

Crescendo trad 's avonds om kwart voor
tien op met de he~t van het koor, gezien het
andere deel nog 'Op zee was, of in visverwer
.kende bedrijven werkte. Mede gezien deze hal
vering mocht men toch nog goed voor het
voetlicht treden.
Op verzoek opende "CrescendJo" met "Neer

dand en Oranje", Zlulkster gelegeniheid van het
40-jal1ig huwelij:ksjubileum van Koningin Ju
Iiana en Prins Bernhard, terwijl daarna door
de aanwezigen staande het "W.ilhelunus" werd
gezongen.
"Cres,cendo" mocht hier optreden onder gro

te belangstelling, begeleid op de vleugel door
Henk van Putten met als solisten Lammy de
Bruin en Klaas Bakker.
Aan de daverende ovatdes welke "Crescen

do" telkens te beurt vielen en de enorme pla
tenverkoop aan de uitgang viel ddt optreden
schijnbaar bij de Friezen goed in de smaak.
Na afloop werden bloemen aangeboden en

werd deze avond afgesloten met samenzang:
"Hru1lelujalheeurw:igdank en ere".

" Urker1and " 14 jan'77==================-=======



we: e ...... , .. ", , t •

Paso Flamenco
La jol ie Cantiniere

14. VISSERSKOOR :
Troost mijn volk
De paarlen poort
Psalm 90
Ziet in blinde razernij

15. ORKEST en KOOR:
Ambrosiaans Lofgezang

16. Samenzang m.b.v.ORKESTenl

Halleluja, eeuwig dank en en
lof, aanbidding, wijsheid, kra
word' op aard' en in de heme
voor uw liefd' U toegebracht
Vader, sla ons steeds in liefde
Zoon desVaders,schenk ons L
uw gemeenschap,Geest van ~
amen, zij ons eeuwig lot!

BENT U AL DONATEUR mn
Voor f. 5,-- (u mag ook meer geve
leert u het werk van ons orkest.

Ja, ik word donateur.
Mijn bijdrage per jaar zal zijn f. 5,'

Naam ·······························

Adres ······························

Woonplaats .

( Langs perforatie afscheuren en bij

entree in bus deponeren S.V.p. ! )



UA

1. SAMENZANG m.b.v. ORKEST:
Gezang134

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in dezetijd.
Mensenvan het welbehagen,
roept op aardevrede uit.
Gloria in excelsisDeo.
Gloria in excelsisDeo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsisDeo,
gloria in excelsisDeo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peisen vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsisDeo.
gloria in excelsisDeo.

2. Opening door de voorzitter van "Looft den Heer"
de heer IJ. Woudstra

3. CANTORIJ:
a Ich will den NamenGottes loben
b. Wij knielen voor uw zetel neer
c. Ein Kind is unsgeboren

4. ORKEST:
Deep River

5. CANTORIJ:
a Jauchzet ihr Himmel
b. Ehre sei dir Christe
c. Benedictus

6. ORKEST:
Fantasieovereenengelseavond
hymne

J.S. Bach
C. Gregor
H. Franck

NegroSpiritual

A.Hammerschmidt
H. Schütz
A. Bruckner

C. Kee

., .,...._-,...~--,_..._--,.,.......""_..._.....,--
7. CANTORIJ:

a Leadmy Lord
b. Gebet fan FeddeSchurer

S.Wesley
Jitze Nicolai

8. ORKEST:
Fartasie over "Boven de sterren" S.P.van Leeuwen

9. SAMENZANG: Gezang255

Halleluja, lof, aanbidding
brengenenglen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw scheppingvoor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

10. ORKEST:
PasoBravo W. Laseroms
Three jolly trumpets W Laseroms
Ensenada J. Olivadoti

11. VISSERSKOOR :
Licht in de nacht J. Peterson
Ik wil zingenvan mijn Heiland M. Kramer
Weesmijn leidsman J.van Rossem
Psalm150 M. Kramer
Verblijdt u in zijn Naam S.Wesley
Heer blijf dicht bij mij M. Kramer

12. ORKEST en KOOR:
Eenszal op de grote morgen M. Kramer

13. ORKEST:
Four contrast for wind T.J. Ford



.Urker visserskoor op
Harmonie•concert In

, 't Programma van vrijdagavond bestond
duidelijk uit drie onderdelen die wij afzon_
derIijk zullen houden. De grote zaal van de
Harmonie was zeker voor driekwart bezet
met donateurs en bezoekers die dunkt ons
wel genoten zullen hebben.

weidet seine Herde" . Prachtig! De pianist was
een zeer goede begeleider met voordracht, rnu-
~i~aa~!- - .' - - - Na de pauze werd er
beter gemusiceerd. Kwam dat omdat er meer
muziek bij was die individueel minder vroeg?
Jammer dat men van de nrs. 6 en 13 niet

alle delen liet horen. Looft den Heer heeft
anders wel mogelijkheden: goede bezetting
met jeugd! De jeugd heeft zich verdienstelijk
laten horen als solisten in "Three jolly trom-
pets". 't Lijkt ons toedat men hardmoet stude-
ren, les nemen waar mogelijk en de kans js er
voldoende. Trouw repetitiebezoek en disci-
pline in een vereniging zijn voorwaarden voor
goede concerten. En ... "Looft den Heer" !s
één van de weinige harmonie-orkesten die
Friesland rijk is.
Tenslotte een compliment voor dirigent Ni

colai die met zijn uiterst rustige, maar duidelijk
directie zijn aandeel in 't programma heeft
trachten waar te maken. Het zal hem toch zeker 1
lukken 't orkest verder te brengen op die moei-j
lijk begaanbare muzikale wegen.

H. K. W. Fr.

De Cantorij van de muziekschool, ,DeWàl
sang" was wat programmakeus en presentatIe
daarvan betreft verreweg het mooiste en beste
deel van het programma. Voor de pauze trad~e
Cantorij driemaal op, begeleid door een klem
ensemble: orgel (Johan de Goede), viool, fluit,
en hobo en soms nog trompet en trombone..
Zuivere zang, soms haast wat te ingetogen (3c,
Sa), fijne koorklank in Schütz en de vertolk~n.g
van Schurers "Gebet" , getoonzet door de dm
gent Jitze Nicolai. Men zou soms wel eens w~t
meer klank willen horen, maar de Harm~me
zingt erg zwaar. Men hoort elkaar nauwelijks.
Selectie is toch wel belangrijk voor een koor.

Het Urker visserskoor "Cresendo" begon in
verband met het huwelijksjubileum van kOl.lÏ?:
gin en prins met "Neerland en Oranje ,
waarna de zaal het Wilhelmus zong meen
levendig tempo, begeleid door 't orkest. De
zang van dit "beroemde koor" is ons erg
tegengevallen. Er waren 60 van de IlO leden.
Of 't daar in zat of niet, maar't klankgehalte
van het koor is zeer matig. 't Programma zeer
ouderwets en traditioneel met "geestelijke"
liederen als wals of mars. Ook de hedendaagse
composities waren 19de-eeuws , zwaar roman
tisch. Er was veel onzuiverheid en ademnood,
men moest zelfs toonaannemen na een voor
spel op de piano! Wij hebben 't tweede optre
den niet afgewacht, omdat het ons te laat werd
en misten dus de "blinde razernij". We heb
ben ze beslist beter gehoord. Met 't orkest zong
men: "Eens zal op de grote morgen" waarbij
de melodie totaal verloren ging. Er was ook
nog als verrassing een sopraan die met h~n
optrad. Die z~ng ~itsteke.nden gaf als toegift 1
de bekende ana UItMeSSIasvan Handel: "Er

Urker Visserkoor

"Fries ~blad ~_~4_j~~~1L==========-=====-------------

Omdat ik het concert in de Harmonie te
Leeuwarden door omstandigheden niet kon
bijwonen, heb ik met des te meer belangstel
ling het versalag inzake dit concert, van de heer
H.K.W.F. gelezen in het Frieseh-Dagblad van
10 januari j.l.

Ten aanzien van't Urker Visserkoor "Cres
cendo" dat onder de leiding staat van de heer I
M.W. Kramer (bleek niet uit verslag) moeten
mij enkele opmerkingen van het hart. "Er wa
ren 60 van de 110 leden", aldus de heer F. en
dat is juist. De lezer zal zich wellicht afvragen
waarom er dan maar 60 leden waren.

Welnu de leden van het mannenkoor zijn
voor het in~rendeel Noordzeevissers, die van
maandag tot en met vrijdagnacht de zee beva
ren, en dus op de vrijdagavond nog met thUIS
zijn. Daarom heeft het bestuur v~n het man
nenkoor destijds gevraagd, de ultvoer!ng te
verschuiven naar de zaterdagavond. DIt was
echter niet mogelijk, waarop is gesteld dat ~et
risico van een te kleine bezetting voor rekening
kwam van het organiserend comité. Dat risisco
werd genomen.
Het zal duidelijk zijn dat, waar men gewend

is met IlO man te zingen, een groep van 60
man moeite heeft met het "elkaar vinden", en
dan kan het soms tegenvallen, vooral in een
gebouw als de Harmonie, waarin het, óók vol
gens de heer F. zwaar zingt.
Daar komt bij dat buiten het programma om,

op speciaal verzoek begonnen werd met
"Neerland en Oranje". Totzover deze achter
grond informatie.
De heer F. noemt het programma "zeer ou

derwets en traditioneel, zwaar roman
tisch.... ", met geestelijke liederen als wals of

mars. (Dit laatste is mij niet duidelijk).
De stijl van het koor is iedereen, en ook de

heer F. bekend. Voorlopig kan het koor op
geen stukken na aan de aanvragen voldoen, er
is nog steeds meer vraag dan aanbod van ou
derwetse, romantische mannenkoorzang.
De heer F. heeft het grootste recht van de

wereld deze stijl niet te ambiëren, hij moet
echter weloppassen dat hij gaat denigreren. Hij
heeft het tweede optreden niet afgewacht, om
dat het hem te laat werd!!!! Anderzijds spijt het
hem dat, "Looft den Heer" niet alle delen van
de nrs. 6 en 13 liet horen (dan duurde het nog
langer) De heer F. schrijft: "Omdat het ons te
laat werd, misten we dus de' 'blinde razernij".
Omdat vele lezers hier niets van begrijpen en er
onjuiste conclusies uit getrokken kunnen wor
den, wil ikdit fijne ouderwetse lied graag in z'n
geheel laten volgen, waarbij men moet beden
ken, dat de visserman situaties als in dit lied
geschetst dikwijls aan den lijve ondervindt, en
men dit lied een gebed van de zeeman zou
kunnen noemen.

Hier volgt het lied:

Ziet in blinde razernij, tuimelen de vloeden!! I
Hulp noch haven is nabij, in dit onweers woe
den.
Eén toch in de donk're nacht,
Eén houdt over ons de wacht,
Heere trek mee, door stormen en door zee!!

Met bijzondere dank aan de redactie van het
Friesch Dagblad voor de toegestane ruimte.

A. NiCOlai.1Urk



Dinsd.8 febr. 177 werd opgetreden voor pati~ten verpleegd in het
Herv.:ierpleegtehuis en Reactiverings-Centrum" Nassau-Odijkhof"
============================================================

te DRIEBERGEN.
===============- + + + +

John Peterson
b01.To H, Krmaer

~2nvnnG 20000 uur
in cl_elilleent11

LloDoVo
het Chris-celijLUzko.r Vissersl:oor "Crescendo 11 0010 v c Neindert

Krmaor
solisten Jc-c-cyHoolcstrQ-Plugers en Klaas Bakker

Albert IIotz

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

welkomstwoord

Eens z~l OD ~e Grote morgon
woord van dank door

-0-0-0-0-0-0-0-0-

orgcmist
Dcc Laraati.o:Jelle Kof'f'onun

Licht in (Leno clrt
Ik uil zi.nrjonvan mijn JlciLand

(not solo)
Dier'bre lieer on Heiland

(met solo)
U0 es mijn 10 ic~_cnan
Psalm '150
Ambrosio.élDSLofgezang
VerblijclU á.n ZijnnaC_E1

(Dot solo)
Psalm 90

PAUZ:C

Hij die en stil
(net solo)

Troost trijnvoLk
De pLlar'ler Poort

(net solo)
Hc e.r, bljj:.C'cl_iclrcbijDij

(net solo)
Ziet in blinde razern~

IC J 0 J:1ulc1er

bcw, Jovan Rossum
beu 0 1'10 Krame.r
Gebhart
Co Uesley

~)e1.'l0 Jo Zuanopol

beuo Ilo Kramer

bou 0 Ilo Kro.mer
beuo I'1o Kr2mer

beuo rIoKramor

bcvr, Ho Kramer
beu, rIo Kr-anc:r

Dhr. Bontan



"CRESCENDO TRAD OP TE DRIEBERGEN
Dinsdag 8 februari j.l. mocht het Chr. Urker
Visserskoor"Crescendo", dir1genrt Meindert
Kramer (met een gedeelte van dit koor) op
treden voor langdurige zäeken,
Ditmaal vond dit plaats in het Reactäverings
centrum "iNassaJu-Odijkhof",Herv. verpleeg
tehuis te Driebergen.
Menwerd hier allerhartelijkst verwelkomt en
men mochthier een mooieen dankbare avond
beleven bij deze patiënten, welke op rolstoe
len naar de recreatiezaal waren gebracht,
waarin deze zangavond plaatsvond.
De heer Bontan (zelf verpleegd in dit tehuis)
sprak woordenvan dank voor het gebodene.
Namens "Crescendo" werden tenslotte twee
grammofoonplaten aangeboden, en deze
avond afgesloten met dankgebed.
Medewerkingwerd verder deze avond ver
.Ieenddoor: .Ietty Hoekstra en K1aasBakker
als solisten; Albert Metz, organist en Jelle
Koffeman de declamatie.

''Urkerland''ll febr. '11=====================--=



GROTE ZANGAVOND
Op later,dag 5 maart

door het beroemde

Ter gelegenheid van de Koorzangavond ten bate·van het"

zwembad voor gehandicapte kinderen van de Ds. B~auws,chool.

Zaterdag, 5 maart, in de Sto Bavo Kerk te- Haarlem. ..

Hedewerkenden: Chr. Urker Visserskoor 11,. Crescendo 11,

dirigent: Neindert Kramer

organist: Jan Bonefaas

Solisten: Lammy de Bruin - Klaas Bakker

Declamator: Jelle Koffeman

4anvang: 7. 15 uur
=======

1 • Koor: God heb ik lief bev. K.J.Mulder

2 • Openi-ng

3 • Koor: De Ti.engeboden
Di-erbreHeer en Heiland (met solo)
\feesmijnLeidsman

'ti

11

ti

dirigent
K.J.Mul.der
J.van ROSSlL'11

4 • Solozang

• Koor; Troost mijnvolk It, dirigent
Ik wil zingen van mijnHeiland (met solo)
Aml;>rosiaansLofgezang et Gebhart

6 oOrgelsolo

7 • Koor: t'Hijgendhert der jacht ontkomen
Licht in de nacht
VerblijdU in zijn Naam

ti dirigent
'L Johv Peterson
It C.WEsley

8 • Decl.amatie

9 0 Koor; Heer blijfbijmij( met sOlo)
Kom tot het feest
Eens zal op de grote morgen

..dirigent
" Jan ZWallepoJ.
If di.rigent

10.S1uit:i.ng

11. Koor: Looft nu den Heer " di.ri.gent

actie 'EEN ZWEMBAD VOOR



•In de St.Bavokerk, te Haarlem,

Christelijk Urker Visserskoor
o.l.v. Meinert Kramer

Crescendo hi Haarlem
'·tWas koud en tochtig 'in de tempel,
Van Haarleen's stede waar men zong.
Maar W8laThet Lieduit honderd kelen,
Inblijde zang naar buiten drong.

Heit spel van Neerland's mooiste orgel,
De zuivere zang van de sopraan,
Dit ahles loonde zeer de moeite,
Om ver van huis daarheen te gaan.

''Urker1and''11 mrt. '17====================-==

r,Crescendo" concerteerde
Het Chr. Urker Vtsserskoor "Crescendo." (di
rigent Meindert Kramer) trad j.l. zaterdag 5
maart op in de St. Bavoker'k te Haarlem.
Dit was de tweede maal dat bovengenoemd
koor in dit kerk,gebDuw,onder grote belang
stelling op mocht treden.
In junli.1971 trad men hier n.l. ook op ten ba
te van een Verwarmd zwembad voor geestelijk
en Itchamedijk gehandicapte kinderen van de
Ds. BIauwsohDDl.Dit zwembad was nu vol
tooid, vandaar dat men deze actie wou afslui
ten door een optreden van hetzelfde koor,
Vooraf werd brood en koffie gebruikt in deze
nieuwe Ds. Blauwscnool, alwaar dit zwembad
än werd geplaatst, en werd de voltooüng hier
van bezdchtdgd,
"Orescendo" mocht in groot koorverband mer
een geslaagde zangavond verzorgen, voor een
zeer aandachttg publiek, ondanks dat deze
kerk niet verwarmd was, en men zodoende
veel last van de kou had.
DDDrde grote ruimte tussen koor en orgel,
verzorgde de heer P. v. d. 2/wIan(lid van het
koor) de tussendirectie, terwijl dit machtige
orgel werd bespeeld door Jan Bonefaas.
Verder werd deze avond medewel'lking ver
'leend door Lammy de Bruin en Klaas Bakker
als solisten, terwijl Jelle KOiffemanop keurt
ge wij,zedeclameerde.
Aan het slot van de 8JVDndwerd "Crescendo."
staande een ovatie toegebracht, waarna bloe
men wenden aangeboden. Onder de talrijke be
langstellenden waren vele oud-Urkers uit
IJmuiden en de Zaanstreek.

De mannen van Crescendo zongen,
Zij zongen VODreen zeer goed doel,
Maar Haarlem moet wat beter zorgen,
De dimgerst stond op een stoel.

Nou ja, dat zijn zo van die dJingen,
Vergeet het maar, het ls voorbij.
Het werd toch weer een fijne avond,
Dat was genoeg voor U en mij.

De ani.a van hert:sopraantje.
KWalmprachtig over, zonneklaar.
mn ook die solo van het koorlid,
Bravo Crescendo, voor elkaar!

Dit was gezongen evangeäe,
Gegroet mijn vrienden, ga zo voort.
Dit W31S de bult weer op het beste,
Ik wens Crescendo."Zlonnig spoor"!
jan van flerik

"Urker1and" 11 mrt. '77=========================

DE DS. M.Ci.BLAUWSCHOOl TE HAARLEM'



"Orescendo" bvaC'ht enkele nummers ten ge
hore, met tweemaaJl een solo van Klaaa Bak
ker, een liid van het Jroor.
De zang van het Visserskoor was overigens
stoer en robuust, zonder tot uätsohäeters in de
forti te komen.
Ds. de Virulk, Gereformeerd predikant te Em
meioord mediteerde OIVer"Een opgerolde
zweetdoek".
Een trofee van de nacht werd het teken van
Ohrdstus' overwtnmngop de dood. De reactie
van de discipelenwas dat zij gewoonnaar huis
gingen. Ook wij kunnen in het geloof ,inde op
gestane Heer helt leven van elIkedag weer in,
aldus ds. de Valk. Hij besloot deze prachttge
Paasmeeténgmet gebed.
Gerefonmeerde Jeugdcerutrrule,hartelijk dank
en gr8J8Jgtot een volgende keer.

Indrukwekkende Paaszangdienst
in de Petra-kerk
Zondagavond j.l. zette de Gereformeerde
,Jeugdoentraleeen goede traditie voort met het
beleggen van een Paaszangdienst in de Petra.
kerk.

Ook voor deze 'Z'angdienst was zeer goede be
langstelling, ook van buiten Urk en dat moet
de organisatoren toch wel stimuleren om roeit
deze avonden door te gaan.
Organist Klaas J. Mulder stuwöe de samen
zang weer met zijn ZOMermeer brtljante be
geleiding.
Een goede zaak, om in deee samenzangdien
sten deze voortreffelijke organist als begelei
der te hebben.
De begeleidingvan het Ohr.Urker Visserskoor
"Crescendo" was uiteraard ook bij hem in
vertrouwde handen.

PAASZANG
in de Petrakerk Eerste Paasdag 10 april '77

Medewerking:

Ds. B.G.de Valk, Geref.pred. te Emmeloord

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
dirigent Meindert Kramer

Klaas J. Mulder, orgel

Organisatie: Geref. Jeugdcentrale Urk

=====================================================

- ORGELSPEL

- Wanneer het koor is binnengekomen, plm. }O min.
voor acht, wordt gezongen:

a. Heerlijk breekt de dag van 't Paasfeest ....

Heerlijk breekt de dag van 't Paasfeest weder aan,
Groot en kleinen mogen vrolijk grafwaarts gaan,
Heffen daar het lied der overwinning aan,
Looft nu saam onzen Heer !
Glorie, glorie hallelujah ! (3x)
Looft nu saam onzen Heer !
Wachters stonden bij het graf van onzen Heer,
Maar zij vloden naar de stad zeer haastig weer.
Want er daalden eng'len uit den hemel neer,
Looft nu saam onzen Heer !
Glorie, glorie hallelujah ! (3x)
Looft nu saam onzen Heer

Toen verrees de Heer met majesteit en macht,
't Werk Hem opgelegd was nu geheel volbracht.
Daarom prijzen wij ook nu Zijn liefd' en macht,
Looft nu saam onzen Heer !
Glorie, glorie hallelujah ! (3x)
Looft nu saam onzen Heer

b. U zij de glorie ••..
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U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
In een blinkend stromen daalde d'Engel af,
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer.
Hij brengt al de Zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,
En zeg telkenkere: "Christus overwint !"
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
I~ Zijn GO?d'lijk wezen is mijn glorie groot,
n1ets heb 1k te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.

3. OPENING door de voorzitter van de Geref.Jeugd
centrale, H.Kramer.

Vóór het gebed zingen wij:

Kom in mijn hart, kom in m1Jn hart,
o kom in mijn hart Heer Jezus.
Ik geef m' aan U, 'k aanvaard U nu,
o kom in mijn hart Heer Jezus.

4. WISSELZANG "Wij bezitten een Woord"

Allen Wij bezitten een woord voor de wereld
Dat kan redden van zond' en van wee.
Een woord van genade en waarheid,
Een woord van liefd' en vreê,
Een woord van liefd' en vreê.

Refr. Na donk're nacht komt schemer,
En na schemer 't morgenrood,
Als Christus komt in Zijn heerlijkheid
Zijn liefde oneindig groot. '

Dames Wij bezitten een lied voor de wereld
Dat all' onrust der mensen bedaart.
Een lied dat het kwade ontmantelt,
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Allen

Vernietigt geweer en zwaard,
Vernietigt geweer en zwaard.
Na donk're nacht komt schemer ... enz.

Wij bezitten een woord voor de wereld,
Dat de Heer, Die het alles aanschouwt,
Zijn enige Zoon heeft gezonden
Op d' aarde, tot ons behoud,
Op d' aarde, tot ons behoud.
Na donk're nacht komt schemer ... enz.

Ja, wij kennen de Redder der wereld,
Die eens ging op de kruisweg van smart.
Nu kunnen de volkeren komen
Door Hem tot het Vaderhart,
Door Hem tot het Vaderhart.
Na donk're nacht komt schemer ... enz.

Heren

Allen

Allen

5. CRESCENDO:

a. De heem' len roemen bew. Dirigent
b. Heer, blijf bij mij

solo Klaas Bakker bew. Dirigent
c. Welk een Vriend 1S onze Jezus bew. Dirigent

6. SAMENZANG "Geprezen zij de Heer"

Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft,
Die vol ontferming ieder troost, hem al z1Jn

schuld vergeeft,
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Hallelujah, geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,
En wie Hem wil aanvaarden, wordt eens veilig

thuis verwacht.
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
Hem zij de glorie, want Hij, die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Hallelujah, geprezen zij het Lam
nat de schuld der wereld op zich nam.

z.o.z.
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Strijdt, volhardt ten einde,
't Geldt Zijn eer, uw kroon.
Voorwaarts .... enz.

11. SLUITING

12. SAMENZANG - staande Psalm 89 vs. 7

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klan
Zij wand'len, Heer, in 't licht van 't

aanschij
Zij zullen in Uw naam zich al den dag v
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht s

hen in '
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val g
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht
kracht;

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toeg
Wij steken 't hoofd omhoog, en zullen d

dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig wel
Want God is ons ten schild in 't strijd

dit leve
En onze Koning is van Isrels God gegeve

ORGELSPEL.

Mogen W1J de collecte hartelijk bij U 8
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Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor

ons werd opgericht,
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Hallelujah, geprezen zij het Lam
Dat de schuld der wereld op Zich nam.

7. Ds. B.G. de Valk, Geref.predikant te Emmeloord

"DE OPGEROLDE ZWEETDOEK"

8. SAMENZANG: "De Kerk van alle tijden".

De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
't Is Christus, die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
't Was Hij, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
Eén Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heiIge dis,
één Heer, op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.

In rampspoed, moeit' en zorgen,
in 't heetste van de strijd,
wacht zij de grote morgen,
de vrede voor altijd.
Tot eens haar hunkrend' ogen
aanschouwen, blij ontroerd,
hoe God haar komt verhogen
en tot ~ictorie voert.

Nog weet zij zich verbonden
in haar Drieën'ge Heer,
met wie zij trouw bevonden:
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de strijders van weleer.
Een wolk van Gods getuigen
omringt ons in de strijd,
tot wij met hen ons buigen,
gekroond met heerlijkheid.

9. CRESCENDO:

a. Troost mijn volk bew. Dirigent
b. Ik wil zingen van mijn Heiland

solo Klaas Bakker bew. Dirigent
c. Licht in de nacht J.W. Petersen
d. Wees mijn Leidsman J. van Rossem

10. SAMENZANG "Voorwaarts, Christenstrijders"

Voorwaarts, Christenstrijders,
Drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heilIge kruisvaan
Gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen,
Wat u dreig', nooit doof;
Toont, hoe bang 't u worde,
In Zijn woord geloof.

Refr. Voorwaarts, Christenstrijders,
Drukt uws Konings spoor,
Met Zijn heilIge kruisvaan
Gaat ons Jezus voor.

't Was Zijn woord bij 't scheiden:
Volgt Mij - onvervaard.
Ook U wordt verdrukking,
Smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen
's Werelds vorst, zijn macht
Zal uw trouw beproeven,
Waakt, strijdt in Mijn kracht.
Voorwaarts ... enz.

Voorwaarts, opwaarts, broeders,
Werpt zijn sterkte neer;
Velt, wie tegenstreven,
't Geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen,
Heerst op 's Vaders troon;
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Concert verzorgd in samenwerking en op uitnodiging

van de Chr.Gem.Zangver. " Nooit Gedacht"

2~=~~~~~±~=~~~~=±~Zl=!~=~~=~~~~~~~~~~~~=~~=!~=~~~

URKER VISSERSKOOR TRAD OP IN
'T HARDE.
Zaterdag 16 apräl 1977 mocht op uitnOldig1inlg
van het Chr. Gem. Zangkoor: "Noot ge:;ac~t:'
het Chr. Urker Vdssers!koor "CreiScendo , din
gent Meindert Kramer, een concert verzorrgen
m de Ned. Herv. Kl(J<IJ:"kop 't Harde.
Het Gem. xoor onder leiding van M. W. Pe
temen trad tw~emaal deze avond op, ·terwijl
het grootste deel van deze avond voor "Cres
cendo" was.
De beäangstelltng was dermate groot, dart: de
koren wässelden in het JeugdgebolUw vlak
naast de kerk, zodat circa 1200 bel,angmel1en
den dn deze vrij grote kerk geperst waren de
ze avond.
"Orescendo" mocht een goed prog ramma
.brengen van psalmen en geesrteHjke liederen,
op het 'Orgel d~t keer begeleid door Jan Zwa
nepol, met als solisten Lammy de Bruin en
Klaas Bakker,
Ds. G. Broere (Herv. predikant) verrichtte
resp. de opening en &1udting.
Een dankwoord werd gesproken door de voor
zatter van .het Gem. Koor de heer Strijker,
waarna bloemen werden aangecoden.
Deze. ail!lesF.l:insgoed geslaagde zangavond werd
besteten door beide koren met het gezamen
lijk uitvoeren van "Eens z,aJ. op de grote mor
gen" onder leiding van Meandert Kramer.
Een goed .bemand "Crescendo" be3.eeá'de op 't
Harde een mooie avond, welïke nog lang in de
hertnnerdng zal naleven.

" Urkerland " 22 aEril' 77==================-=======

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

te geven door de Chr.Gem. Zangvereniging

"NOOIT GEDACHT" - 'tHARDE
==========~======================~======

o.l.v.Marinus W,Pet8rsen.=========================. , .

Organist: G.Engeltjes Solist: B,.v.d.Hul

. . . . . . . . . .
g~_ZATEROAG 16 APRIL in de NED.HERV,KERK - 'tHARDE
---=======.==============='==.========='===== =====:::::.=:=:::;

AANVANG 19.30 uur

Medewerking wordt verleend 'door het

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"=========================?=======~=
o. L;v, Meindert Kramer,

Organist: Jan Zwanepo l,

Solisten: Lammy de Bruin en Klaas Gakker.

Begeleiding samenzang: G.Engeltjes.====================================

Tevens bewijs van toegang.



Psalm 150:

Vers 1:

vers 2:

vers 3:

Looft God, lonft Zijn Naam alomf.
looft Hem in Zijn heiligdom; "
looft ~es Heeren gronte macht,
In den Hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om zijn mO[1enrlheden,
looft Hem, naar zo menig blijk,
Van Zijn heerlijk Koninkrijk,
Voor zijn troon en hier beneden.

Looft Gon met bazuingeklank,
geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
looft Hem met d,e haro en luit,
looft Hem, met de trom en fluit,
Looft Hem OÇl Uw blijde snaren!
Laat zich 'torqel overa11
hij het juichend vreug~geschal,
tot des Heeren glorie raren!

Looft Go~ naar zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelsnel
looft Hem or het sch~l metaal,
van rievrolijke cimb~al,
looft den Heer, elk moet Hem eeren!
Al wat geest en adem heeft,
Looft den Heer, die ~euwig leeft, :
Looft verheuGJd qen Heer r:ièrHeeren!

= = = = = = = =



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

1. Onpninq Os. G.Rroere

2. Zinf]en (samenz<9nrr)ps. 13B'': r-èn 3 5. Solozang

1.

3.

'kZal met mijn O~~sch~ h<9rt Uw eer
Vermelden ,Heer,
U dank bewijzen;'
'kZal U in 'tm~d~~n .van de GaAn,
Op hrrqen trnon,
Met nsalm~n ~rijze~;
Ik zal mij huic;en nflUw eis,
Naar Uw flaleis,
-Het -hof .der hoven,
En, om Uw rrunst en waarheid saam,
Uw groten Na8m' . . . . . .
Eerbiediq loven.

nal']zi-nqen,"\,\'ii, in God verhlijd,
Aan Hem gewijd,
Van 'sHeerenrwegen;
Want qront is 'sH-eeren-'heer lijkheirl
Zijn M<9jesteit
Ten ton.qestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog
OD hen het, org ,
Oie neè'rJTI.ÇJknielen;
Maar ziet van ver met qrsmschRfl aan
DerÎ':-iJcUeh-waan;' ..
Der trrtse zielen •.

Crescendo:

6. Crescendo:

7. Orgels 010

8. Gem.Koor:

9.

10.

Ziét in biinde razernij l3ew.dirigent
~: .'

'Heer blijf bij mij (met solo)

Een toevlucht in gevAren
" "
" J.Zwanepol

U prijs ik·

Wees ~ijn l~idsma~

Waar

H':ins30elee

J.M,Moore

Verblijd U in zijn Naam
(me:t·snlo)

De Paar'len poort -.
(met 501.oJ.. - .,

Oew ._çb~_\N!?sley

Bew.dirigent
,Eens zai op de grote morgen " "

Sluitinq: . Ds. 'G~Broer8
3. Gem.Kror: Psalm 116

..Krnon HèrTl'm-etgruëfGri-kroon
.G.Jellesma

G.M. Vfdl
Kom mijn lang :verwachte Meester Ch.Wesley
';. , . . : .__. .'_ . - - ., .::-'; ;;~ -:::7".~:-;:.:. ~:. __ 11. Crescendo:

4. Crescendo: 'tHijrenrl hert der .iacht ontknmen.8ew.diriqent

Tronst mijn volk.

Oierbre Heer en Heilanrl
[~et s~ln) new.KlaRs Jan MuldRr.

" ,,' .

Ps.' 150 ; ~, 2 en 3
(zie achterkant)

Looft nu den Heer Bew.dirigent.

(Wijziging voorbehDudEn)



I

Eerste optreden koor uilt 't Harde inuniforme kleding I

CONCERT "NOOI11GEDACHT" EN
"CRESCENDO" TROK VOLLE KERK
'T HARDE - De Christelijk Ge
mengde zangvereniging "Nooitge
dacht" onder leiding van Marinus
W. Petersen, gaf zaterdagavond
een concert in de Nederlands Her
vormde kerk. Aan dit kerkconcert
werd ook medewerking verleeend
door het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" onder leiding van
Meindert Kramer de solisten Lam
my de Brutn, Klaas Bakker en B.
v.d. Hul. De koren werden op het
orgel begeleid door Jan Zwanepol
en de samenzang door G. Engel
tjes.
"Nooitgedacht" trad tijdens deze

uitvoering voor het eerst op in u
niforme kleding. De dames in lan
ge fluwelen rok. met bijpassende
bloese en de heren in zwart pak
met vlinderdas. Een grote schare
mensen zowel uit als van buiten 't
Harde was naar de kerk gekomen
om te genieten van diefraaie koor
zang en de soldaten.
Na samenzang bracht "Nooitge
dacht" met solozanger , achtereen
volgens ten gehore "Ps,alm llY6"
(G. Jellesma), "Kroon Hem met
gouden kroon" (G.M. Vail) en
"Kom mijn lang verwachte
Meester" (Oh. Wesley).
Het machtige Urker visserskoor

zong: "t Hijgend hert der jacht ont
komen" en .,Troost mijn volk" in
een bewerking van de dir igent en
"Dierbre Heer en Heiland" met so
~'ozanger in een bewerking van
Klaas Jan Mulder.
Na afloop verkochit het koor

grammofoonplaten waarvan de op
_engst ten goede kwam aan de

nabestaanden van omgekomen Ur
kers op zee.
Lammy de Bruin zong: "Wandel

maar stillekens achter Hem aan"
en "Nu ben ik één met Jezus" en
Crescendo: "Ziet ün blinde razer
'nij", en "Heer blijf bij mij" met
solozang in een bewerking van de
dirigent en "Een toevlucht in geva
ren" (bew. J. Zwanepol).

• Het Chr. Urker Visserskoor
voor een volle kerk in "t Harde.

Crescendo zong tenslotte beken
de liederen als "Verblijd U in Zijn
Naam", "De Paar'len poort" "Eens
zal op de grote morgen" en "Looft
nu den Heer",Na een orgelsoio betrad "Nooit

gedacht" weer het podium en
bracht ten gehore "U prijs ik"
(Hans Boelee), "Wees mijl
leidsman" en "Waar" (J. M. Moor
el.

Na de sllli~ing door ds. Broere,
die ook de opening had verricht
zongen beide koren "Eens zal op
de grote moraell".

( met dezelfde recentie als bovenstaand)

" Zwolse Courant" apri~'77



PROGRAMMA

CONCERTAVOND ALLE URKER KOREN

met samenzang

Ook dit k
ee.r onde.r

ove.r-weldigende
1ing. belang_

+ + + +

HEMELVAARTSDAG 19 MEI 1977 Aanvang:

Programmaleiding: Dhr. E.de Boer 7.30 uur n.m

WE TRADEN OP IN DE VISAFSLAG

Met alle Urker koren traden we op in de visafslag op Hemelvaartsdag 19 mei 's a
vonds om half acht, ook dit keer onder overweldigende belangstelling. Dit was ge
lijk een jubileum, gezien dit de tiende keer was. De avond verliep correcter en
ordelijker als vorige jaren, alhoewel men zich ook nu weer niet hield aan de
afspraken van 3 nummers per optreden van een koor. Wij hebben ons hier wel aan ge
houden en voerden uit: De heem'len roemen - Heer blijf bij mij (met solo van Klaas
Bakker) en Troost mijn volk. Ondanks het feit dat dit een jubileumoptreden was,
heeft geen enkele krant over deze avond een recensie gepubliceerd. Met alle plaatse
lijke koren werd deze avond massaal afgesloten onder leiding van Frits Bode dit keer
met het uitvoeren van: Bidden = Dat ons loflied vrolijk rijze = Van U wil ik zingen
en Gouden harpen ruisen. Voor het Fonds Nagelaten Betrekkingen mochten we na afloop
voor enkele duizenden guldens aan platen verkopen. Afgezien van alles, was het een
mooie, indrukwekkende zangavond.



I. SAMENZANG Gezang 44 vs. 1,4 en 9

De dag der kroning is gekomen.
o al gij vorsten, kust den Zoon
Hij heeft de helburcht ingenomen.
De Triumfeerder stijgt ten troon.

Aard' en hemel galmen,
Sion van uw psalmen
davert het heelal.
God is opgevaren
met gejuich der scharen,
met bazuingeschal.

G' ontsloot u voor den Vorst der·ere,
o poorten der gerechtigheid.
G' ontvingt der legerscharen Here
in zijne midlaarsmajesteit.

Jezus daalde neder,
Jezus keerde weder
in zijn heerlijkheid,
daar Hij voor de zijnen,
tot Hij zal verschijnen,
bidt en plaats bereidt.

Laat ons steeds hopen, bidden, waken
en ons versterken in ons Hoofd.
Ook heden wil Hij vreugde maken
aan al wie dezen Geest gelooft.

Gij werdt opgenomen,
Gij zult wederkomen,
onze Hemelvorst !
Gij stort uit den hoge
stromen op het droge,
laving aan wie dorst.

2. OPENING

3. KINDERKOOR "KLEIN MAAR DAPPER" o.l.v. Puck van der Zwan

a. Daar is een Helper groot van
b. De dierbaarheid van Christus
c. Eenmaal breekt de dag aan.

kracht
(solo: Marijke Scheffer en

Leo Schenk)

4. SAMENZANG Psalm 68 vs. 9 en 10

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk,
Verdubbeld in getalen.
Bij hen is Zijne majesteit,
Een Sinai in heiligheid,
Omringd van bliksemstralen.
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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.

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 de dood
Volkomen uitkomst geven.

5. URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" 0.1. v , Alle Roodbergen
piano: Tineke Roodbergen

a. 't Zij vreugde mijn deel is (samen met kinderkoor)
Bew. J.Zwanepol

Bew. A.Roodbergen
Trad.

S.C. Foster

b. More love to Thee 0 Christ
c. Peter on the sea
d. Old black Joe

6. SAMENZANG Gezang 45 vs. 1,3 en 5

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 Here;
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

0, Heer, die onze koning zijt,
laat niets uw rijk verhindren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw brûiloft gaan.

7. CHR. URKER VROUWENKOOR "DE LOFSTEM" o.l.v. Puck van der Zwan
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begeleiding: M.W.Kramer

a. Zusters 'komt toch
b. Open mijn oog, Heer
c. Tel uw zegeningen

8. SAMENZANG Psalm 47 vs. I en 3

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.

Bew. P.v.d.Zwan
Bew. J.Zwanepol
Bew. P.v.d.Zwan

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

12. CHR. URKERVISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. M.W. Kramer
begeleiding: Kl.J. Mulder

God vaart voor het oog
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard'
Is die hulde waard.

a. De heemlen roemen L.v.Beethoven, arr. M.W. Kramer
b. Heer, blijf dicht bij mij (solo: Kl.Bakker) M.W. Kramer
c. Troost mijn volk C.Palmer, arr. M.H. Kramer

13. SAMENZANG Gez. 102 vs. 1,2 en 5

Lof zij den Heer, den almachtigen 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, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn Woord u gegeven.

Lof zij den Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

9. CHR. GEMENGD KOOR "EXCELSIOR" o.l.v. Frits Bode
begeleiding: Kl.J. Mulder

a. Loflied
b. Dierbre Heer en Heiland
c. The battle hymne of the Republic
d. Edelweiss

Chr.W.von Gluck
bew. Kl.J. Mulder

J. Wilhousky
Richard Rodgers

10. CHR. BRASSBAND "VALERIUS" o.l.v. Frits Bode 14. CHR. DAMESKOOR "LAUS DEO" o.l.v. Frits Bode
begeleiding Kl. J. Mulder

a. Romance
b. A rustic holyday
c, Hymne
d, Mars

Charles Woodehouse
W. Rimmer

a. Russisch Vespergezang
b. Der Lieben Sonne Licht und Pracht
c. Schepper en Koning
d. Overwinning

D. :B'ortniansky
J.S. Bach

bew. J.Zwanepol
Trad. '

11. SAMENZANG "0 God, die droeg ons voorgeslacht" 15. SAMENZANG Psalm 98 vs. I, 3 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 gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween.

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestagen stroom:
Ze zijn als gras, door zon verdord
vervluchtigd als een droom.

Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
Die grote 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 gere~htigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden
Voor 't heiden dom ten toon gespreid.

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

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De 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;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

Van Hem, de ene Heer - gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, - de toekomst is zijn rijk.

20. SLUITING.

Urk steunt Afasie
Heeft U genoten van deze massale samenzang en koormanifestatie ?
Een dergelijke samenzang en koormanifestatie organiseert de Com
missie "URK STEUNT AFASIE" op zaterdag 26 november in de FRIES
LAND HALLEN te LEEUWARDEN.

16. MANNENKOOR "URKER ZANGERS" o.l.v. Frits Bode
begeleiding: Kl.J. Mulder

a. Van U wil ik zingen
b. Dat ons loflied vrolijk r~Jze
c. Gouden harpen hoor ik ruisen
d. Bidden

bew. Pieter Stolk
bew. Pieter Stolk
bew. KI.J. Mulder
bew. Pieter Stolk

Medewerkenden zijn: Mannenkoor URKER ZANGERS
Chr.Gem.Koor EXCELSIOR
Chr.Dameskoor LAUS DEO
Chr.Brassband VALERlUS
Orgel: K.J.Mulder

Het geheel onder leiding van Frits Bode.

Dit consert vormt het hoogtepunt van de aktie "Urk steunt Afasie",
met als doel geld bijeen te brengen voor afasie-patienten, mensen
die door een hersenbeschadiging (veroorzaakt door bijv. een
hersenbloeding, een tumor of een ongeluk) niet meer overweg te
kunnen met de taal. Dat wil zeggen: ze kunnen gesproken of ge
schreven taal niet meer begrijpen of ze kunnen zich niet meer
samenhangend en begrijpelijk uiten door middel van de taal, ter
wijl hun denkvermogen en denkinhoud normaal zijn.

Nederland telt 20- tot 30.000 afasie patiënten. Mensen die ooit
eens, net als U en wij, normaal hebben kunnen praten, schreeuwen,
roepen, schrijven en lezen. Opeens was dat voorbij, waren zij
van het ene op het andere moment de macht over de taal kwijt.
Waren zij patiënten. De taal als communicatiemiddel had zijn nut
voor hen verloren. Uw bijdrage aan dit consert komt geheel ten
goede aan de aktie "URK STEUNT AFASIE", de totaie baten zullen
in nauw overleg met de Stichting Afasie Nederland worden besteed
aan projecten die zijn gericht op revalidatie van patiënten en
hun opvang in de familiekring en op het verspreiden van algeme
ne informatie over afasie.

a. Tiritomba - solo: Henk Kramer
b. Nederland en Oranje
c. Adoramus
d. Psalm 116

arr. M. Koekelkoren
Edw. Elgar
Th. Dubois

arr. KI.J. Mulder

17. SAMENZANG "Wilt heden nu treden"

Wilt heden nu treden voor God den Here
Hem bovenal loven van harten zeer,
En maken groot zijns lievL 1amens ere,
Die daar nu onze vijand slaat terneer!

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, 0 mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog !

Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald

18. GEZAMENLIJKE KOREN + BRASSBAND o.l.v. Frits Bode

19. SAMENZANG Gez. 109 vs. 1 en 3

Kaarten kunt U reeds bestellen door overmaking van f. 10,-- p.p.
op bankrekening nr. 3465.99.571 van de Rabo-bank te Urk t.n.v.
"Urk steunt Afasie", giro der bank 806083, onder vermelding
afasie-consert.

Dankt, dankt nu allen God - met hart en mond en handen,
die grote dingen doet - hier en in alle landen;
die ons van kindsbeen aan - ja, van de moederschoot
zijn vaderlijke 'hand - en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God - die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest - moet heel de schepping loven.

-0-0-0-0-0-0-0-

Op de voorpagina: "De Nederlands Hervormde Kerk te Urk"
Papierknipwerk van Jan Visscher, bijgenaamd "Jantje de knipper".
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