
Pro g ram m a

Verblijdt U in Zijn Naam ( met solo)

C. Wesley

7. Orgelsolol Renk van Putten

Pauze

8. Samenzang: Psalm 146 : 1

Zing, mijn ziel, voor nod Uw Here,
zing, die U het l0.vengeeft.
Zing, mijn ziel, uw god ter ere,
zing voor Hem zoLrng gij lpeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer, U~ God.

9. Koer: De Heilige StaG ( met solo)

Ziet in blinde razernij bew. dirigent

Psalm 73 idem

Mannen, broeders F. Pijlman.

10. Solozang: Lammy de Bruin.

11. looI':Psalm 90
Vol verwachting blijf ik uitzien

De Heem'len roemen

Neerland en oranje

J. Zwanepol

bew,dirigent

idem

H. de \':olf

2. Opening: Samenzang Ps~lm 42: 5 en 7
M~ar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die '8 daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven
En .latmelden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht
Zingen, dR~r ik Hem verwacht.
En mijn hart, wat mij moog'treffen
Tot den God mijns levens heffen.

3.
4.

0, mijn ziel, wat buigt g'u neder?
Waartoe zijt g'in mij onrust?
Vond het oud vertrouwen weder;
Zo~k in 's Hoogsten-lof uw lust;
Menig·,;erfheeft Hij mi druk
Doen ve ran-. eren in geluk.
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven;
Ik zal God, mijn God nog loven.

Ser.4:if tlezing en gebed.

Koor; Jeruzalem W. Vlarren
't Zij vreugde mijn deel is

( met solo) J. Zwanepol
U bid ik aan, 0 macht der liefde

K.J. Mulder
Zie ons wachten aan de stromen

( met solo) bew.dirigent

12. ~.:i1uiting

Slotwoord
Dankgebed
Samenzang Lien 390. 1 en 3.
'k Wil U, 0 God, mijn dEnk bstaten,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn liGht, bel2eft 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."

Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en n2cht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe,

5.

6.

Solozang: Lammy de Bruin

Koor : Bede voor 't vanerlnnd- P.M.Zijderlaan

Luister naar Uws Heilnnds pleiten

Jezus, die mijn ziel bemint

(met solo bew.dirigent
EeuHge Vader idem
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gezellig samenzijn op 4 november 1978

in Hotel "HET CENTRUM" te GIETHOORN
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=i= !NTROIT: hors d'oeurvre a capella,.

soup"cantores amant humores"

REPAS GENERAL: Viande del Tonia vin: d'urkos
JIIIi1Id p!Id

cantabel
~

légumes

pommes puikos

DESSERT: Glace cantus firmus
~
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eRE S C END 0

Een Feestavond vol ontspanning

en gezelligheid.
+++

2 5 J A A R.
=======~==========================

1. Dat men op Urk graag zingen mag
dat ziet men aon Je koren
en 5 september is de dag
Crescentlo werd geboren.
met Louwe Kramer dirigent
Crescendo werd alom bekend
van do-re-mi-fa-sol
en men trok zalen vol

~. Oude Kramer die trad af 4.
zijn zoon kwam dirigeren
bezielend was zijn leiding steeds
bekwaam in 't musiceren
als meinàert voor het koor kwam staan
dan zwellen bassen tot orkaan
tenoren ruizend zacht
met pieppiep stille nacht •.

5. Dekend,beroemd bij iedereen .6.
ontelbaar de concerten
en Hink van Rijke mist er geen
met Det naar verste verten
beschermheilige Groent!velJ
zor~de veor veel collecte~eld
en moest er nog ~at bij
dan naar Griet van Harij.

Alwaar een ieder genoot van de

sfeer welke hier heerste,en

waar een ieder aan meewerkte.

+ + +

2. Hen zong in sanatoria
concours en ziekenhuizen
en overal vond men publiek
dat luisterde als muizen
al was het kerst of nieuwjaarsdag
in kerk, een tent, of visafslug
van Ulrum tot Haastricht
Crescendo deed zijn plicht.

Crescendo trok door heel het rijk
drong door tot in paleizen
met kerst in t Loo of op Soestdijk
zong men vertrouwde wijzen.
De koningin schenk poeiermelk
en sprak genoegelijk met elk
en voor de prinsgemaal
had Toon gerookte aal.

Vandaag een jubileumdag
reeds vijf en twillti~ jaren
waarop U blij herjenken mag
waardering mocht vergaren
ilij weEseE U het be!::itetoe
en zeGgen wordt nooit zingensmoe
Crescendo is Uw naam
doe die naam ere aan.



TER U' G B LIK
=================

1. 0 dierbaar plekje grond
waar menig ~ieg op stond
het Urkerland
ook ik de nune kreeg
donk borst en flesje leeg
zoog op een sukkerdot
wat een genot.

6. Hoe knus het oude huis~:
bedstee en fort in huis
en onde]7deur
geen bankstel van formaat
daar geen wasautomaat
men deed het op wasbord
balems in forto

2. Daar kip en Jan-plak-an
speelde ik "hout-is-an"
en pierewiep
zat op de ossebos
fonne~en mit een klos
dan was er :log "verleg1!
uut-wuut-waai-weg.

7. Een olielamp gaf licht
de driepit deed zijn plicht
de kapkool smaakt
een bak mit akertjen
een mildemaakstertjen
bol mit kiviete koek
kesse in d'hoek

3. Men waS er visserman
begon als dordeman
op Zuiderzee·
Men koos het ruime sop
en hees de fokke op
nam mee naar huis een maal
ondermaatse aal

B. De man vol van de zee
maak t ude afvloeiing mee
de dijk die kwam
om steun naar het Rokin
armoede in gezin
Urk kwám op een idee
naar de noordzeeo

4. Je liep vaak om het. top
meisjes met hullen ~p
dat was een pracht.
Ut ging nog ouwerwes
vr~Jen in 't grune gres
je leefde in een ~oes
een lekkre poeso

9. Urk ging heel snel vooruit
nu kotters en geen schuit
alles modern
t.v. en radio
bedstee wordt"lisimo"
een hulle werd een hoed
weg Urker goed.

5. Ze diend' in Amsterd3m 1 00 Een roer wordt autostuur

2 J.;eerper jaar zij k w arn make-up van 't vrouwtjen duur

bij moeder teus. oorijzer af

ve:rdiende niet v_eel geld roodhemd wordt kamasool

spaarde voor gouden speld klapskoel een hogeschool

banken die had r'1enniet en bèbe wordt opa

wel pof-credieto bessien oma

wet ook veîandren ging
zorg dat er bYijft een ding
het zingen met elkaar
van jaar tot jaaro

110 Eind van nostalgisch lied
kijk wat de toekomst biedt
als mannenkoor

Een Feestavond waar smakelijk

kon worden gelachen, door

de b~zondere medewerking van

den Hr.Jaap Bakker als

Confronc~ •
++++



I 'CRESCENDO' TRAD OP TE MEPPEL

"Urkerland"
24 nov. '78

Woensdagavond 15 november
1978 vertrok het Chr. Urker
Visserskoor 'Crescendo' onder
leiding van waarnemend dirigent
Jo Schrijver naar Meppel, om
aldaar met een gedeelte van het
koor op te treden in het Herv.
Bejaardentehuis.
Het was de tweede maal dat
'Crescendo' hier optrad, gezien
men in 1972 hier eveneens had
opgetreden.
Een mooie avond mocht in deze
recreatiezaal van dit bejaarden
tehuis verzorgd worden, met
medewerking van de soliste Lam
my de Bruin, terwijl het koor werd
begeleid door Albert Metz, welke
dit uiteraard op keurige wijze
deed. Op hartelijke wijze werd
men door de directie verwelkomt,
en zeer gastvrij ontvangen.
Aan het slot van deze avond werd
een dankwoord gesproken door
de directeur, terwijl door de
directrice aan de soliste bloemen
werden aangeboden. De heer Jo
Schrijver (welke in verband met
een sterfgeval) op het onver
wachts voor 'Crescendo' werd
geplaatst als dirigent, maakte zich
deze avond wel zeer verdienste
lijk doordat hij dit koor uiterot
correct wist te dirigeren.

PROGRAMMA
-_--_-_-----------

Zangavond in het Hervormd Jejaardentehuis te Meppel op woensdag 15 november 1978

t>ledewerkenden:Chr, Urker Visserskoor "Cresendo" dirigent Meindert Kramer

Lammy de Bruin

i1.1bertMetz

sopraan)

organist)

J.anvang 8.00 uur
-------_-_-------------_--------

1. Koor; Looft, looft verheugd den Heer

20 Opening

3. Koor;

God heb ik lief KoJ. Mulder

't Zij vreugde mijn deel is

~en toevlucht in gevaren Heer

Luister naar des Heilands pleiten

( met solo ) Jo Zwanepol

"

40 Solozang;

50 Koor;

U bid ik aan, 0 macht der liefde

Lammy de Bruin

KoJo Mulder

De HeiIge stad

Jeruzalem

Dier'bre Heer en Heiland

( met solo )

ii0 Warren

( met solo ) KoJo Mulder

6. Solozang;

7. Koor;

Ziet in blinde razernij
Hebt g' een anker sterk

Lammy de Bruin

( met solo )
Ma Kramer

"
Mannen broeders Fo Pijlman

Mo Kramer'k ~al dan gedurig bij U zijn

8. Sluiting

90 Koor;

Vol verwachting blijf ik uitzien "
"-***********



EVANGELISCHE ONTIOEP
-- Hilversum

TIA D I 0 - 0 P NAM E

Zaterdagavond 2 decernber
a.s. kornt de E.O.-radio in
Urk opnarnen rnaken voor
het prograrnrna 'Laat ons
de rustdag wijden'. De
opnarnen vinden plaats in
de Maranathakerk aan de
Pyrarnideweg.

Belangstellenden zijn hier
bij van harte welkorn en de
toegang is vrij. De avond
begint orn 8 uur. Er is veel
plaats ingeruirnd voor
koor- en sarnenzang. Mu-

zikale rnedewerking wordt
verleend door het Christe
lijk Urker Visserskoor
'Crescendo' o.l.v. Meindert
Kramer, evenals door
Klaas Jan Mulder, orgel.
Gesproken zal worden
door ds. J. Brons en ds. J.
Westerink.
De te rnaken opnarnen
zullen worden uitgezonden
op de zaterdagen 16 de
cernber en 3 februari a.s., in
beide gevallen vanaf 22.00
uur via Hilversurn 2.

van het programma ·Laat ons de rustdag wijden· op zaterdagavond
:2 decemuer in de Chr. Geref.- ·Naranatha*-kerk, Pyramide\Veg te
UHK.

}iedf>\"erkingverlenen: ds. J. Brons, Chr.Geref. predikant te Urk;
het Chr. Ur-ker- Visserskoor "Crescendo" 0.1. v.
Neindert Kramer en Klaas Jan Nu Lder-, orgel.

*
1. Inleidend orgelspel

2. Samenzang: Psalm 62: 1

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van lIemwacht ik een heilrijk lot;
Hijimmers zal mijnrotssteen wezen.
Hijn heil, mijnhulp in mijn gebrek,
Mijn toevlucht en mijnhoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

3. Schriftlezing: Lucas 10: 38 - 42

4. Koorzang: Dierb're Heer Jezus - J.de Heer 737:1 eü 2/bew.Kl.Mulder

5. Meditatie: "Eén ding is nodig"

6.Koorzang: Psalm 73: 12, 13 en 14 - bew. M. Kramer

Mannen, broeders
bundel J.

ziet het teken - arr. F. Pijlman
de Heer nr. 139: 1 en 2

Verblijdtu in Zijnnaam - G.M.Vail/Ch.Wesley/M.Punt

7. Dankgebed en voorbede

8. Samenzang: Psalm 119: 8 en 23

Ik zal, 0 God, bepeinzen Uwe wet,
In 't onderzoek van Uw bevelen waken;
Terwijlmijnziel op Uwe paden let.
In Uw geboon zal zich mijn geest vermaken,
En, daar ik hulp verwacht op mijngebed,
Uw heilig woord vergeten, noch verzaken.

Dan wandel ik vol moed op ruimer baan,
Omdat mijnziel gezocht heeft Uw bevelen;
Dan doe ik zelfsaan koninge n verstaan,
Hoezeer mijUw getuigenissen strelen;
Dan zal ik mijniet schamen, noch Uw daan
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen.

9. Uitleidend orgelspel.



PROGRAMNA

1. INLEIDEND ~RGELSPEL
2. KOORZANG A: bewerking Psalm 150
J. OPENING EN GEBED door Ds. L. v.d. Peut
4. SAMENZANG: Psalm 147: 1 en 4

~ KERK á RENSWOUDE

5. ~~ZA.."'lGB: Troost mijn volk. (Naar Jesaja liO)
C: Zie ons wachten aan de stromen (m.m.v. Lanwy de
D: Dierbre Heer en Heiland (m.m.v. Lammy de Bruin)
E: Luister naar des Heilands pleiten.

Bruin)

6. le SCJffiIFTLEZING:Jesaja 35. (door een Jeugdlid)
7. KOORZANG:

F: Psalm 73
G: De Heilige Stad (m.m.v. Klaas Bakker)
H: Jerusalem
I: Solozang Lammy de Bruin, sopraan
J: De Heem'len roemen.

8. 2e SCHRIFTLEZING: Mattheus 24: )-14. (door een Jeugdlid)
2 Petrus 3: 8-18.

9. SAMENZANG: Gezang 111: 1 en 2 (naar Jesaja 35)

10. TROMPETSOLO met orgelbegeleiding- Wim Van Schaik
Arnout Looyé
Henny Pomp...

11. APPELWOORD WEEST STERK en VREEST NIET !!
Ds. W. Ch Hovius.

ORGELIHPROVISATIE: Henny Pomp
SAMENZANG: Lied 300: 1,11 t 5 en 6
KOORZANG:K: 1I1annenbroeders, ziet het teken.

L: U bid ik aan, 0 Macht der Liefde.
N: 't Zij vreugde mijn deel is. (m.m.v. Klaas Bakker)
N: Vol verwachting blijf ik uitzien.(m.m.v. Lammy de Bruin)

DECLAMATIE: " ONZE TIJD", Van Nel Benschop.
Voorgelezen door Martine Held.

SLOT KOORZANG:O: Verblijd u in Zijn Naam ..(King all glorious)
m s mv v , Lammy de Bruin

SANENZA..'lG~ Zegeb ede uit gezang 94..
DANKGEBED EN SLUITING. Ds. L. v.d. Peut.
ALLEN: SLOTZANG, STAANDE: Geprezen zij de Heer. (W'ijs:Rule Brittannia)

15.

16.

17.

lB.
19.



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

.Fantastische zang Urker Visserskoor
RENSWOUDE- De fraaie acht

kantige koepelkerk van de Neder
landse Hervormde Gemeente van
Renswoude was zaterdagavond tot
de laatste plaats gevuld toen daar
een jeugdappeldienst gehouden
werd, georganiseerd door de Ring
Ede en de plaatselijke afdeling van
deHervormd Gereformeerde Jeugd
Bond,die voor deze appeldienst het
Urker Visserskoor "Crescendo"
naar Renswoude had weten te ha- i
len,

Tegen halfzeven arriveerden de
mannen van het Christelijk Urker Vis
serskoor bij gebouw .Rehoboth" . In
hun fraaie klederdracht, het uitgaanste
nue, en met hun aparte kleine mutsjes.
en de muziek in de hand betrad men
gebouw Rehoboth. Terwijl de mannen
nog aan de broodmaaltijd moesten be
ginnen, kwamen de eerste bezoekers al
naar de kerk. De animo voor het Urker
Visserskoor was enorm en in een mum
van tijd was de kerk tot de laatste plaats
bezet en daar men hiermee rekening
gehouden had konden ongeveer 200
mensen de jeugdappeldienst via twee
. tv-toestellen rechtstreeks volgen in ge
.bouw Rehoboth. Naar schatting hebben
zo'n 800 mensen de dienst bijgewoond.
Na het inleidende orgelspel van Hen

ny Pomp trad het Urker Visserskoor ,
onder leiding van dirigent Meindert
Kramer voor de eerste maal op en zong
het koor een bewerking van psalm 150.
Ds. L. van de Peut verzorgde de ope
ning van de jeugdappeldienst en ging
voor in gebed. Gezamenlijk werden
hierna de versen 1 en 4 van psalm 147

"Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen" en
"Zingt beurtelings en dankt de Here"
ten gehore gebracht. Hierna zongen de
vissers "Troost mijn volk", naar Jesaja
40, en "Zie ons wachten aan de stro
men" en .Dierbre Heer en Heiland",
met medewerking van de sopraan
Lammy de Bruin, die dit op voortref-

felijke wijze deed. Het optreden werd
besloten met "Luister naar des Heilands
pleiten".

Door een jeugdlid werd hierna een
gedeelte voorgelezen van Jesaja 35.
Opnieuw trad het Urker Visserskoor op.
Op een bijzonder warme en indringen-

de wijze bracht men achtereenvolgens
ten gehore Pslam 73 en "De Heilige
Stad", waarbij bariton Klaas Bakker
een enorme indruk achterliet. Bijzonder
goed en mooi was de vertolking van
"Jerusarem", waarna sopraan Lammy
de Bruin, via haar fantastische bijdrage
alle aandacht voor zich opeiste. Tens-

lotte werd "De Heem'len roemen" ten
gehore gebracht.
Uit Mattheus 24, vers 3 tot en met14

en uit 2 Petrus 3, vers 8 tot en met 18
kwam het tweede gedeelte van de
schriftlezing, door een jeugdlid. Nadat
gezamenlijk gezongen was, gezang 111
vers 1 en 2 "De dorre vlakten der
woestijnen" en "Versterkt dan nu de
slappe handen" volgde een indruk
wekkende trompetsolo van Wim van
Schaiken Arnout Looyé met medewer
king van organist Henny Pomp.
Na een mooie orgelimprovisatie van

Henny Pomp werd gezamenlijk van
Lied300 de versen 1, 4, 5 en 6 "Eens als
de bazuinen klinken", "Als de graven
openbreken", "Mensen, komt u lot te
boven" en "Van die dag kan niemand
weten" gezongen.

Opnieuw was daarna aller oog en oor
gericht op de voortreffelijke zang van
de Urker Visserskoor, dat opende met
"Mannebroeders, ziet het teken". "U
bid ik aan, 0 Macht der Liefde" werd
vervolgens gebracht" waarna met me
dewerking van bariton KlaasBakker ,,'t
Zij vreugde mijn deel is" werd gezon
gen. Tenslotte werd op mooie wijze ge
zongen "Vol verwachting blijf ik uit
zien", waarbij Lammy de Bruin de sop
raanpartij voor haar rekening nam,

.Bijzonder aangrijpend was de slot
zang van het koor "Verblijd u in Zijns
Naam" ("Het King all glorius") waarin
sopraan Lammy de Bruin op meester
lijkewijze haar bijdrage leverde. Na een
zegebede uit gezang 94 sprak ds.L.van
de Peut het dankgebed en sloot hij de
jeugdappeldienst.

11 Barneveldse Courant 11 11 dec. '78
====================================

•



KERSTZANGAVOND
met

'CRESCENDO'

Aanvang: 8 uur

KERSTZANGAVOND

met het Chr. Urker Visserskoor

"CRESCENDO".

Dirigent: Meindert Kramer

Vrijdag 15 décember 1978 in het

kerkelijk centrum "De Poort"

met medewerking van:

Lammy de Bruin
Klaas Bakker
Albert Metz

sopraan
bariton
organist

Programmaleidin~

Ds. P.P.J. Monster te Harderwijk

Centrum open: 7 uur

Deze avond is speciaal bedoeld voor alleénstaandén,

lichamelijk gehandicapten, en is dus niet toeganke

lijk voor ander publiek.



T E KST S A MEN Z A N G

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan als aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den Heer met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d'aard in 't rond verheugt!

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
Gij komt van also hoge, van also veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit me
Kyriëleis.

Op U, mijn Heiland blijf ik hopen,
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, 0 Heer, Uw tempel zijn.
0, Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge Geest
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van Liefde, mijn gemoed!

Hoe zal ik U ontvangen
Hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij.

Nog eenmaal zal Hij komen,
Als richter van 't heelal,
die dan het hoofd der vromen
voor eeuwig kronen zal.
Nog i~ die dag verborgen;
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen,
reeds schemert boven 't graf!



PROGRAMMA

1.

2.

KOOR~ U bid ik aan, 0 macht der liefde K.J.Mulder
9. SAMENZANG: "Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen"

(tekst op achterkant)

10. KOOR: "In Bethlehem stal" .M. KramerSAMENZANG: Psalm 98 2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade
"Klokkenklank in Kerstmistijd" M. Kramer

(met solo)

3. OPENING: Gebed "'t Zij vreugde mijn deel is" M. Kramer
(met solo)

Schriftlezing
11. SOLOZANG: Lammy de Bruin

4. KOOR: "Psalm 105"
12. KOOR: "'t Is geboren het Goddelijk Kind"

(met solo) M. Kramer

M. Kramer

"Dierb're Jezus"

"0, heil'ge nacht"
(met solo)

K.J. Mulder

K.J. Mulder " stille Nacht" (met solo) " "
" Vol verwachting blijf ik uitzien"

(met solo)
"

5 • SAMENZANG: "Nu zijt wellecome" (tekst op achterkant)

6. 13. SAMENZANG:"Hoe zal ik U ontvangen"

"Nog eenmaal zal Hij komen"

(tekst op

achterkant)
SOLOZANG: Larrunyde Bruin

7 • KOOR: "Er,is een roos ontsproten"

M. Praetorius

"Luister naar des Heilands pleiten

M. Praetorius

"De Heilige Stad" (met solo)

M. Praetorius

M. Koekelkoren

14. SLUITING:

15. KOOR: "ERE ZIJ GOD"

8 • Wijziging voorbehouden.PAUZE



KERSTAVOND MET 'CRESCENDO'
Het Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo',
dirigent Meindert Kramer, hoopt evenals in 1974 en
1976 op vrijdag 15 december 1978 een kerstzang
avond te houden in het Kerk Centrum 'De Poort'.

De bekende E.O.-predikant
ds. P.J. Monster uit Harder
wijk heeft de leiding, en hoopt
deze avond net zo te presen
teren als in het radioprogram
ma 'Licht en Uitzicht'.
Deze avond zal een speciaal
karakter dragen, gezien deze
bedoeld is voor weduwen en
weduwnaren, zo ook voor
verdere alleenstaanden en
lichamelijk gehandicapten met
begeleiding.



•
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s: 1600. k . UUrHet Chr. Urker Vissers oor
'Crescendo', dirigent Meindert
Kramer, en het Chr. Urker
Vissersvrouwenkoor 'Laus
Deo', onder directie van Frits
Bode, zingt tweede Kerstdag
om vier uur in de Bethel-kerk.
Klaas J. Mulder speelt op het
orgel en burgemeester A.P.
Buijs heeft de leiding van deze
middag.

kerstzang

in de " BETHEL - KERK "

2e KERSTDAG 26 dec. 1978

AANVANG: 4 UUR

KERK OPEN: HALF VIER

Medewerkenden: Chr. Dameskoor "LAUS DEO"

Dirigent: Frits Bode

Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"

Dirigent: Meindert Kramer

Soliste: Lammy de Bruin

Organist: Klaas J. Mulder

Programmaleiding: Burgemeester A.P. Buys

(beschermheer "Crescendo")



REFREIN:

REFREIN:

3 :

REFREIN:

14. SLUITING.

2 :

Hem zij de glorie, want Hij die overw
zal nooit verlaten, wat Zijn hand beg
Halleluja, geprezen zij het Lam.
Dat de schuld der wereld op zich nam
Halleluja, 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, enz.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het
Dat uitstraalt van het kruis
dat eens voor ons werd opgericht;
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, enz.



PRO G RAM M A
mensentong en eng'lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen d'eer,
van de nieuwgeboren Heer!

Gez. Koren: Psalm 1001.

2.

L. Bourgeois

SAMENZANG: Komt allen tezamen,
Komt verheugd van harte,
Bethlehems stal in den Geest bezocht.
Zien wij dat Kindje,
ons tot heil geboren.
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden, Die Koning.

Hij, die heerst op s' Hemels troon,
Christus d'eeuw'ge, 's Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Vleesgeworden Woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, 0 Heer,
U, Immanuël, zij eer!
Hoor, de eng'len zingen d'eer,
van de nieuwgeboren Heer!

Gez. Koren: Dierb're Heer en Heiland K.J. Mulder
In 't nacht'lijk duister Jan Kaas

schieter

Komt, zingt nu die Heiland,
Hemelse eng'lenkoren,
Zingt Zijne liefde, gij mensenkind
Ere zij God in hemel en op aarde,
In mensen welbehagen,
In mensen welbehagen,
In mensen welbehagen, Voor eeuwig.

9.

10. Dameskoor: Nimmer blonk een schoner Licht
J. Zwanepol

Er is een roos ontloken M. Preatorius
't Was nacht in Bethlems'dreven

J. Zwanepol

11. Visserskoor: 0, Heil'ge Nacht (met solo)
K.J. Mulder

Klokkenklank in Kerstmistijd (met
solo) F. Pijlman
Looft, looft den Heer M. Kramer

12. Gez. Koren: Daar ruist langs de wolken
A. Swiers

OPENING

DAMESKOOR: 0, hoe heerlijk
Ehre sei Gott
Sterren van 't Oosten

3 .

4. Trad.
F. Schubert
J. Zwanepol

K.J. MulderVISSERSKOOR:Dierb're Heer Jezus
't Is geboren het
Goddelijk Kind ( met

solo)
Stille Nacht (met solo)

Lammy de Bruin

5.

M. Kramer
M. Kramer

6.

7 .

8.

SOLOZANG:

ORGEL SOLO

SAMENZANG: Hoor, de englen zingen d'eer
(Tijdens het zingen wordt er gekollekteerd voor
dekking van de kosten).

Hoor, de eng'len zingen d'eer,
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door.

Solo: Lammy de Bruin
Refrein: Aanwezigen
Wordt staande gezongen

1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft,
Die vol ontferming ieder troost,
hem al zijn schuld vergeeft7
Die hier het aards gebeuren
vast in handen heeft.

13. Samenzang:

-3--2-



l 'CRESCENDO' TRAD OP IN HATTEM

Woensdag 17 januari 1979 trad
het Chr. Urker Visserskoor 'Cres
cendo', dirigent Meindert Kra
mer, op in het Chr. Bejaarden
centrum 'De Bongerd' te"Hattem.
Ondanks het winterse weer waren
. de wegen goed begaanbaar en was
het zicht goed, dit in tegenstelling
met andere gedeelten van ons
land, alwaar het ijzelde.
Voor een aandachtig gehoor
mocht 'Crescendo' onder grote
belangstelling in de fraaie recrea
tie zal optreden en een keur van
geestelijke liederen en psalmen ten
gehore brengen. Op de piano werd
het koor ditmaal op keurige wijze
begeleid door de heer P. V.d.
Zwan, terwijl Lammy de Bruin
solistische medewerking verleen
de. De directeur, de heer H. ten
Velde, bedankte koor en mede
werkers voor de mooie avond,"
terwijl aan dirigent, pianist en
soliste een surprise werd uitge
reikt.

"Urker1and" 26 jan. '79
================-========

ZANG IN "DE BONGERD"
Geachte redaktie.
De bewoners van het bejaardencentrum

"de Bongerd" verzoeken u het volgende in
uw blad te willen opnemen.
Woensdagavond 17 januari 1.1. werd ons

door direktie en bestuur een zangavond aan
geboden, waarvoor was uitgenodigd het zeer
bekende, o.a. van radio en televisie, Chr.
Urker Visserskoor "Cresendo", o.l.v. diri
gent Meindert Kramer; medewerking ver
leenden de sopraan Lammy de Bruin, die de
verre reis had ondernomen vanuit Veendam
en de pianist Puc v. d. Zwan uit Elburg.
Na een begroetingswoord van onze direk

teur, de heer v. d. Velde, opende de secreta
ris van het koor deze avond met gebed en
gaf daarna een korte toelichting omtrent het
bestaan, enkele hoogtepunten uit de geschie
denis en het geven van talrijke concerten,
waarvan vele worden opgenomen op gram
mofoonplaten. Het koor treedt op in Urker
klederdracht en zingt overwegend geeste
lijke liederen. Aansluitend hieraan werd de
leiding overgenomen door de dirigent en
werden verschillende liederen, met de uit
stekende medewerking van sopraan en pia
nist, ten gehore gebracht.
In de pauze werd koffie met cake geser

veerd en kregen enkele leden van het koor
gelegenheid om grammofoonplaten te ver
kopen, o.a. de zeer bekende jubileum-uitgave
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
vorig jaar. De baten van de platenverkoop
worden aangewend voor het fonds "nagela
ten betrekkingen" van in zee omgekomen
vissers.
Na deze pauze was wederom het woord

aan de zangvereniging en mochten »r«, onder
aandachtig gehoor van de talrijke aanwezi
gen, nog een achttal liederen beluisteren.
Vervolgens ging de secretaris van het koor

voor in dankgebed en droeg de Ieiding over
aan onze direkteur, die namens de bewoners
en alle andere aanwezigen het koor hartelijk
dank bracht voor het gebodene en wel in
het bijzonder aan de sopraan, de pianist en
de dirigent, onder aanbieding van een sur
prise. Spontaan volgde hierop een ovatie
van de aanwezigen aan allen die aan deze
mooie avond hadden medegewerkt.
De bewoners van het bejaardencentrum,

alsmede de zelfstandige bewoners van de
bijbehorende huisjes hebben deze avond ge
weldig op prijs gesteld en bijzonder van het
gebeuren genoten en wij danken allen die
zich hiervoor hebben ingespannen en dit tot
stand hebben gebracht; wij spreken de hoop
uit dat wij meerdere van deze avonden te
gemoet mogen zien.
Tenslotte danken we de redaktie voor àe

plaatsing van het bovenstaande.
De bewoners van "de Bongerd".

"Hattemmer-Courant" 19-1'79
=============================



'CRESCENDO' TRAD OP TE HAREN (GR.)

zingt t.b.v het Christ. Blinden- en Slechtziendeninstituut
"BARTIMEUS" te Zeist en Doom

Het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"

geeft een concert op 10 februari 1979 in de Geref. Kerk
te Haren

's avonds om 7.30 uur Kerk open 7.00 uur

Medewerkenden :

"Crescendo" o.l.v. dir. Meindert Kramer

Lammy de Bruin sopraan

Klaas Bakker bariton

Henk van Putten organist

*

Op uitnodiging en ten bate van
het Chr. Blindeninstituut 'Barti
meüs' te Zeist, tradj.!. zaterdag 10
februari 1979 het Chr. Urker
Visserskoor 'Crescendo', dirigent
Meindert Kramer, op in de Geref.
Kerk te Haren (Gr.).
Ds. L. Raven (Gereformeerd
predikant) sprak een kort ope
ningswoord en ging voor in
gebed. Waarna Crescendo gele
genheid kreeg haar programma af
te werken, waarin een keus van
psalmen, geestelijke en vader
landse liederen werd gebracht,
waarop het publiek tussentijds
spontaan reageerde door te
applaudiseren. Solistische mede
werking werd hierbij verleend
door Lammy de Bruin (sopraan)
en Klaas Bakker (bariton).
Een bijzonderheid was deze
avond dat Lammy de Bruin 10jaar
bij Crescendo solistische mede
werking verleende. In verband
hiermee werd zij toegesproken
tijdens dit concert door de voor
zitter van Crescendo, en ontving
daarbij een zilveren sieradenset
met inscriptie. Op het orgel
begeleidde Henk van Putten op
correcte wijze koor en samen
zang. De heer S. Rozendal
(propagandist Bartimeus) sprak
een slotwoord, hij overhandigde
daarbij twee blinde kinderen een
brailleschrift-horloge; en de me
dewerkers van deze avond bood
hij bloemen aan, waarna het
publiek Crescendo een staande
ovatie toebracht.
Terug mag worden gezien op een
mooie zangavond, gegeven onder
goede belangstelling.

" Urker1and 11

16 febr. '79



1. Koor:
2. Opening:

3. Koor:

4. Solozang :

5. Koor:

6. Orgelsoio

7. Koor:

8. Solozang

9. Koor:

PROGRAMMA

Verblijd U in Zijn Naam (met solo)
Door Ds. L. Raven, geret. predikant met gebed en
samenzang: Gez. 434 : 1
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere,
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

C. Wesley 10. Dankwoord: Door S. Rozendal, Drachten, medewerker van het Steunfonds
Bartlrnéus

11. Sluiting: Met samenzang Gez. 434 : 5:
Lof zij de 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.

Jeruzalem
't Zij vreugde mijn deel is (met solo)
U bid ik aan, 0 macht der liefde
Looft, looft de Heer

W. Warren
J. Zwanepol
K.J. Mulder
M. Kramer

12. Koor: Looft nu den Heer M. Kramer

Lammy de Bruin
wijziging voorbehouden.

Troost mijn volk
Luister naar des Heilands pleiten
Jezus, die mijn ziel bemint (met solo)
0, eeuw'ge Vader

M. Kramer
Trad.
M. Kramer
M. Kramer

De Heilige stad (met solo)
Ziet in blinde razernij
'k Zal dan gedurig bij U zijn
Mannen broeders, ziet het teken

Trad.
M. Kramer
M. Kramer
F. Pijlman

Naafloop van het concert is er gelegenheid voor het kopen van platen en cassettes
van het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo".
De netto opbrengst is voor de nagelaten betrekkingen van omgekomen vissers uit
het gehele land.

Een toevlucht in gevaren Heer
Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo)
De Heem'len roemen
Neer'land en Oranje

J. Zwanepol
M. Kramer
M. Kramer
H. de Wolf
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1ATt~AG 24M
Medewerking:
HET URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"

O.LV ME I NDERT KRAM ER

HET SCHEVENINGS VISSERSVROUWENKOOR
OLV ARY NOORDHOEK

THE CREEDSINGERS
O.LV FRANS ROESSEN

JACQ. P. BEKKERS
D.S. J.G. JANSEN
JAN ZWANEPOL
KLAAS BAKKER
JOOP DE VR I ES
THEUN SCHUPPERS

PROGRAMMA:
1. WELKOMSTWOORD door Ds. J.G Jansen

2. The CreedsiE~ers
ONZE VADER

3. Schevenings V~ssersvrouwenkoor
a. INTO MY HEART
b. DID YOU THINK TO PRAY
c. HIJ, DIE RUSTIG EN STIL

4. Urker Visserskoor "Crescendo"
a. LOOFT, LOOFT DE HEER
b , "t ZIJ VREUGDE MIJN DEEL IS
c , NEER' LAND EN ORANJE

5. ORGEL/Jacg. P. Bekkers
ALLEGRO UIT ORGELCONCERT NR. 2

6. The Cre~9-sip.gers
a. WIJ ZOUDEN VLUCHTEN
b. TIJD VAN LEVEN

7. Schevenings VissersvI'ouwenkoor
a•.VOOR IEDER WID
b. COME, 0 JESUS, COME TO ME
c , WAARHEEN..... WAARVOOR ?

8. The Creedsinger~
a. AVE VERUM
b. IK HEB GEIWEG

9. Urker Visserskoor "Cresendo"
a. JERUZALEM
b. DE HEILIGE STAD
c , LOOFT NU DEN HEER

10. ORGEL/JACQ. P. BEKKERS
TOCCATA UIT "SUITE GOTHIQUE"

11. SLOTWOORD

12 FINALE/Gezamelijke koren

AMBROSIAANS LOFGEZANG

IN DE

rob poeIs/frans roessen

ary noordhoek
arjan/ary noordhoek
d.b. towner

m. kramer
j. zwanepol
h. de wolf

g.f. handel

f. roessen/j. scholte

g. breäs/k.m. de bruin
ary noordhoek
arjan/ary noordhoek

~ob poels/frans roessen
f. roessen/j. scholte

w. warren
trad.
m, kramer

1. boëllmsnn

e. gebhard
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ST. ~ANSKERK

- -
"Crescendo trad OP te Schiedam". Voor de tweede maal mocht het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer, j.l. zaterdag
24 maart optreden voor een groot aandachtig gehoor in de Grote of St.
Janskerk te Schiedam. Dit op uitnodiging van het comité "Schiedam zingt",
terwijl deze avond geheel ten bate was voor de dakrestauratie van deze
monumentale kerk. Dit concert werd verzorgd in samenwerking met nog twee
andere koren, o.a. het Schevenings Vissersvrouwenkoor o.l.v. Ary Noordhoek
en The Creedsingers o.l.v. Frans Roessen. Vandaar dat Crescendo slechts een
deel van deze avond verzorgde en zodoende zeS hummers uitvoerde, n.l.
Psalm 150, It Zij vreugde mijn deel is, Neerland en Oranje, Jeruzalem,
De Heilige Stad en Psalm 105. Op de piano dit keer zeer correct begeleid
door Jan Zwanepol uit Kampen, terwijl solistische medewerking werd ver
leend door de bariton Klaas Bakker. De opening en de sluiting werden ver~
richt door ds. J.G. Jansen. Ten laatste mochten genoemde koren deze
prachtige zangavond in deze alleszins romantische kerk afsluiten met het
Ambrosiaans Lofgezang, waarop de koren en medewerkers een staande ovatie
werd toegebracht.

~_Urkerland 11 29 mrt. '79--=====:=-==~=-~-=========



Choir

Dirigente :

Mevr. Elise Rautenbach

Vooreerst in de geschiedenis van ons koorbestaan,

mochten vle op 2 e Paasdag 16 april t 79 het "Choir

Koor" ( Gem.koor) uit Johannesburg ( Zuid-Afrika);
11

ontvangen in geb.Irene ,alwaar hen een broodmaal-

tijdmet gebakken vis werd aangeboden.

s'Middags traden in hetzelfde gebouw beide koren op

ter kenismaking.

Vooraf werd een wandeling door ons dorp gemaakt,en

een bezoek gebracht aan de havens,vissersmonument en

het Visserijmuseum.

Een van de hoogtepunten uit Crescendo's bestaan.

+ + + + +



~------------------------------------------------------------------

Een Jaarl~~_~~~g~~~~~~_~E~~~~~~_~~~_§~~~_~~~~~_(_~rke~~~r~~_2_~~_~~_Y~§§f~~§ete URK.=========-==------ ------------------ ._-------------,_-- ~--- ------------------- - .====.::::_==

PROGRAMMA
.',.. ,~,....' ....-...'-.'~,.

1.,.+
!', j..;" .:

t.> - ....

,·~')(;:ONCERTAVOND:ALLE URKER I<ORl:N""";
i : i:

I> ;,!.
) ;' .:met samenzang

.,,.

~ ~:-:-=:..,.=-==- .
"\----==-L.;::;:;--'_'

....",~

---
: I..' 24 MEI 1979 Aanvang:

Programmaleiding: Dhr, E.de. Boer 7.30uur n.m. :','_'



SA1\1ENZANG:Gezang 102 vers 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 zijden Heer met de heerlijkste naam van zijnnamen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wa t ademt zegt: Amen.

• OPENING.

• CHR. DAMESKOOR IJ LAUS DEO 11 0.1.v. Fri ts Bode
Begeleiding; Henk van Putten

a. Luister naar die blijde klanken
b. Gebet
c. Die Welt singt Gottes Preis
d. Looft nu den Heer 0 mijne ziele

SAJ"lENZANG:Gezang 94 vers 1 , .5 en 6.
Wij loven U, 0 God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, V geeft heel de wereld eer.
V zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen,
G~j, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
waens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand
tot Gi~ als ::echter eens de laatste vierschaar spC:Ut.
Laat nlmmer 1n de nood uw bijstand ons ontberen
G~j kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons·regeren
vlll door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren '
en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.'

Wij zegenen, 0 Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat ee~~ i~.eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat W1J b1J uw komst onstrafflijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen'
O~.U steunt onze hoop, 0 God van ons vertrouwen:"
ZJ-J worden nooit beschaamd, die op Ui,' goedheid bouwen.

arr. K.J. Mulder
M. Hauptmann
J.W. Franck

6.

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
Begeleiding: Hank Varl~:·'Pdtteri-·

. • . ~'" .• i- ~'1; ,çr .' i' . ,

a. Wie op God. -bet'r'ou1vt
b , De Heilige' Stad -.
o s, .Ps.aIrn 1_05,,';
SAMENZ;ANG;'P;alm 47 vers 1 en 3:.",)11

'0.1.v •.Meindert
- ·W. Kramer:'-'

S. Adams
"M:o'W'~'.iKramer

. ;
Juich t, o 'volkerb (~l.l~chti'\r-,a,11.~-i'i~fL' ~p; b:e-;Ç/~i.--&:t;.v ':
onzen God uw vreugd, wé est te zàa.mverheugd, --.,-_._.
zingt des Hoogsten.'lee_l1";-'buigl!;f;u~ivooJ:"~Hem ·neer. c;.

Alles ducht zijn'·.kriacht:,'al'l:esL[\l'rBtést-)z:ijn macht.
Zijne .r-1ajestei..t+-maak't haar he:e.ril±jkhé:±ct:.
over 't rond .der :aard':wi.jd en"z-d.jduVer_maard.

God vaart vooy"het ~ofi inei g~jJ\:~h~:~mh~Og;
't schel bazud.rige I'udd g5t~~t 9~<i?SI.!~-;t'(p:ieuit-•
Heft de lofzang aan, zingt zi~P.,'f?n4~rdaan,
zingt de schoonste stoft zing-t-'d è s Konings lof
met een zuiv're galm, met een~b&îjde' psalm:
Hij, de Vorst der aard', i.sd:iehulde -waard.

_ - r, -; i .,-r 0',,' .
7. CHR. BRASSBAND "VALERIUS" o,.l.v,.Frits Bode. " .

a. Koraal .~i
b. Into Thy Hands
c , Mars

'. ':

r :.) ..:", N. Wcr-lae[y
K.J. ':Alf'ord

8. SAMENZANG: Gezang 50' lii-ei-s1 , 3 en 4'~'
Ere zij aan God,''t:te" Yad~r_, ere zij
'eer de'HeiIge Geest f.~ 'de .Trooster t

troon.' ! - :f'"

Halleluja, halleluja, de D;rie~enge in zijn troon C-
Ere zijde Heer der englen, ere zijde Heer der Kerk,
ere aan de Heer der volken; aard' en hemel 100ft'.'uw

I;.

,
aan God de Zpon,
de Drieëen,gë in zijn

"-,.~werk!
Halleluja, halleluja, 100ft, de Koning, h.eeL zij.ll;,Kerk.l

HalleluJ'a lof aanbidding .brengen englen U ter eer,, , h .
heerlijkheid e~ kracht en mac'hten .legt.,uw'p,c.eppa.rrg

~~~~e~uJ::rha1IeIUja, lof' zijUt der herè:i/!He~~1 .

: ' .. ' ..'



KLASSIEK OE BEST
- . - -

i·

VAKORGANISTEN geven·u .~(:':
graag advies en voor ..<:' -. ei

lichting over onze ~~--~~~
klassieke huiska
merorge15 zoals:

Maar ook in popu
laire orgels kunt u bij
ons Ben keur aan instrumenten
aantreffen.

JOHANJ\T{)S
(5 jaar g'arantie)
EMINENT
OHEGA...~
VISCOUXT
FARFISA
LOWREY enz. enz.

,
!
I

I
I'
I

------ .....

Kom eens helemaal vrijblijvend
kijken, spelen en ·luisteien.
U kunt u dan tevens laten informer(
over ons unieke systeem in gemakkeJ
betaling, ",~arbij geen aanbeta~~ing

ALLE JOHANl\1US-HODELLEN ALTIJD VOC

...,.~., ." ...

Levering zonder extra kosten' door r.
land. Ook inruilmodellen voorradig

.,.. , f _" 1" '. ~•.,



Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons t .' . ,,_ "
Hij kent onze.broze -kr-acrrt , " {;.: ..' :.::~~
Hij bewa~rt _0]15,"Hj.,J,;,.pp;tz"eto:n~,:.. " "
van den Boze. en zi.jnmacnt. " ' , ':;
Looi't Ul_rlfeiîand,' 1'6'pftuw Heiland.. "
die het 'ltcht_~~,in i(t~, naoh.b, .'•.','.-,:"i 'f;

15. URKER KINDERKOOR 11KLEIN MAAR DAPPER ti {).1.v , :l>uck -v ,d,
"...' "Zwan.

a. Hoe groot zijt' Gij c',.., 'J ..C.v ..çi.Leek
b. Alles is gereed (solo'f"-;j~'lieKapi'tein').:,'. .,
c. Slecht~ :e-en""' he'el kl·ein~._(:l;i'ng·"" ' ';
d. Wat God' in deze: tj,jd z'ocht, ,--.'., ,..!

16. SAMENZ~(;-:':ae1;a.p:~'45. ~e~~'\ .." :3.'.: eh''~.,"':.'

De dag van onze Vorst brak aan. "
Zie, Gods gezalfde koning
Gaat tot zijn hemel woning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid s~àan'
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.

De Vader stel.t Be.il.l" .ç[.:n7,~i;fÈ{~~l::r.Q_Qn::.... _
als Chris tus en als HEfre,
bekleed met macht en ere.
De 'h~erschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de .Laatiste vij@d velt.

. . !\(.., .LS· . .

Ot Heer" (,di~..,~~el :k;_qpipg··.,-z:=ï-j,t~I'",.. ; "'.,-:i" '. ,
laat niets uw rijk verhindren,
en open -voor-U'W kinidren . ",
de poorten van uw wonä ng '\v1jd.'·'".": :.r"\
Laat, met uw feéstkieed aan,'
ons tot uw bruiloft ·gaan.

Ü . r:' . ~-·1 .... '

URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" o s Ls v , HarrY,Hamer
Begeleiding: Peter Eilander
Trompet : Hans van der Mate

'.f)::) !

Tjeerd Gietema

a. Voor U rijs~ mijn bede
(Samen met he:t;.'Ki.nderkoor t )

b. Gnädig und b~~erzig ...
c. Nun danket alle Gott
d. Heer, spreek tot mij

Jac,()1;) ~hri st
JoS. Bach
Alle Roodbergen

,', :

18. SAl'-1ENZANG:Gezang 84 vers 1 , 4 , 5 en 6.
o God, die droeg' ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uv,'trouwen macht,
we es eeu\vig ons tehuis!

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

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze z1Jn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

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

19. SLUITING.
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Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
op 25 mei in Oude-Tonge

ZANGAVOND - D.V. 25 mei 1979

NEDERLANDS HERVO.Rt\1DEKERK - OUDE TONGE
t.b. v. HERVORMDE BOND VOOR IN\'lENDIGE
ZENDING OP G.G. (I.Z.B.)

DOOR

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO'

o.l.v.

Mr:H,DERT KfW1ER

Programma tevens toegangsbewijs

Toegangsprijs f 6,50



SOLISTEN:

Lrumny de Bruin - sopraan

Klaas Bakker - bariton

Organist:

Klaas J. Mulder

Na afloop van dit concert wordt U in
de gelegenheid gesteld grammofoonplaten
van het Urker Visserskoor te kopen,
welke ten bate zijn van het fonds
"Nagelaten betrekkingen van in zee
omgekomen vissers".

1. Samenzang: Ps 150:1

Looft God, looft Zijn naam alom;
looft Hem in Zijn heiligdom;
looft des HEEREN grote macht,
in de hemel Zijner kracht;
looft Hem, om Zijn mogendheden,
looft Hem, naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk,
voor Zijn troon en hier beneden.

2. Koor: Looft nu den Heer bew.dirigent

3. Opening: Ds. H. Visser

4. Koor; Jeruzalem
t'Zij vreugde mlJn
deel is (solo) .
Wie op God betrouwd

\-7. Warren
Jan Zwanepol
Klaas Bakker
Ed. Flipse

5. Solozang: Lammy de Bruin

6. Koor: Looft, looft verheugd be'tl.dirigent
Dierbare Heer en K.J. Mulder
Heiland (solo) L. de Bruin
k'Zal dan gedurig bij
U zijn bew.dirigent
Ambrosiaans Lofgezang E. Gebhardt

7, Orgel-solo: Klaas J Mulder

8. Samenzang: Ps 133:1,2,3 + collecte t.b.v.
I.Z.B.

Ai,zie, hoe goed, hoe lieflijk is 't,
dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samen
wonen,
daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd.
't Is als de zalf op 's Hogepriest0rs
hoofd,
de zalf, waarmee hij is aan God ge,,,ijd,
die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
als d'olie, die van Arons hoofd gedropen,
zijn baard en klederzoom doortrekt.
Z'is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
die Sions top met vruchtbaar vocht be
sproeit
en op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den
zegen:
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
verkregen
en 't leven tot in eeuwigheid.

9. Kpor: Ik bid lJ aan, 0 macht
der li.efde
De Heilige stad
(solo);....,,,,." ....
Neer'land en Oranje

K.J. Mulder
t.r ad ,
Klaas Bakker
H. de Wolf

10. Solozang: Larr.myde Bruin

11. Koor: Luister naar des
Heilands pleiten
Jezus die mijn ziel
bem,ind (solo} ,

trad.
bew.dirigent
Klaas Bakker

0, eeuw'ge vader bew.dirigent
Vol verwachting blijf bew.dirigent
ik uitzien (solo).....L. de Bruln

12. Sluiting: Ds. 'T.W.van Bennekom

13. Samenzang: Ps 108:1

Mijn hart, 0 Bemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
Ik zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer,
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'o
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

14. Koor: Verblijd U in Zijn C. Wesley
naam (solo). Lammy de Bruin

VHJZIGING VOORBEHOUDEN



SOLISTEN:

Lammy de Bruin - sopraan

Klaas Bakker - bariton

Organist:

Klaas J. Mulder

Na afloop van dit concert wordt U in
de gelegenheid gesteld grammofoonplaten
van het Urker Visserskoor te kopen,
welke ten bate zijn van het fonds
"Nagelaten betrekkingen van in zee
omgekomen vissers".

De Hervormde Bond voor Inwendige
Zendir !> op G.G. (~?B)
!).: 17B is {'i «m am.1"ren te nelpen u: Let \ ...r'l,1 11\~q bij het uitvoc
ren van de «; evar.gclisatori .. 'hl! roc;':o·!.
r. ',ttHwaar tk. Stt iauc I ',:' t~û~dij ,\ \\ClI ..kll \.. lI~gdjsh,:qi"b~lct.
n.ct name In de centra •...(ln •. !"O\\': c r..:..lcn, 11 u \,h l\.\'\:.ijkeq ct ont
Kerstende gebieden.
Verder worden door de arbeid ";1'1de l/ It Plc'l!-cn toegerust \ oor
dit werk {cvangclisauckommissie«. kerl-l'r,,,kll. ,!rocpcn ouderen en
Jongeren).
Er wordt een C\ angclisatieblad uitgq"'. CII. I I ï 10.
Er IOU veel meer te noemen zijn.
Korl gezegd is het zo dm de vraag uaur hulp "11/<: mogelijkheden
dreigt te overvleugelen.
\Vij zouden nog heel wat geld en I1IC"'\'1I 111,k,,, mooie, moeilijke
en nodige arbeid kunnen gebruiken,
Wilt u daar eens over denken? Will u er (10' ,I"" geven? En er voor
bidden?

Mndn \I nadere Inlichtingen willen
hebben, ncht 1I zich dan tot uw
prcdrkam, kerkeraad. of rechtstreeks
lut hel bureau van de lZB,
Joh, \' :111 Oldcnbarncvclrlaun 10.
Amcrsl()ort, IcL' OJJ t 1949.

liet !!ir,>rWIlHllcr I> 'Ii{O<JXO t.n.v.
Inwcndipc Zending te Amersfoort.

Nieuwe leden zijn eveneens hartelijk welkrun. Elk lid ontvangt vier
maal per jaar 011' Icdcpblad TIJDING om mei hel "Cfk op de
hoogte te blijven.

hervormde bond
voor inwendige zending op g.g.



'Crescendo' trad
Oude-Tonge

op te

Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo', dirigent
Meindert Kramer, mocht op vrijdag 26 mei 1979een
zeer geslaagd concert in de Ned. Herv. kerk te Oude
Tonge verzorgen, zulks op uitnodiging en ten bate
van de 'Inwendige Zending'.
Na een lange maar voorspoedige reis, rende ovatie ten deel, terwijl in het
werd men zeer gastvrij onthaald in het verenigingsgebouw bloemen werden
nabij gelegen -verenigingsgebouw, aangeboden aan dirigent, organist en
waar eer broodmaaltijd werd ge- solisten. Ook de leden werden ditmaal
brui kt. Bij aankomst van 'Crescendo' niet vergeten en kregen ieder een
stonden de belangstellenden at rijen 'kruidendrank' uit deze omgeving
dik voor de kerk, om maar een goede aangeboden.
plaats te krijgen. Enkele weken was Dat men van het optreden van
deze vrjj grote kerk reeds uitverkocht, 'Crescendo' had genoten, bleek wel uit
en is door het organiserende comité, in de platenverkoop na afloop, waar
overleg met 'Crescendo' nog over- voor een paar duizend gulden werd
wogen een tweede concert op dezelfde verhandeld.
avond in te lassen, gezien de afstand en Te middernacht mocht men voldaan
de korte tijd van voorbereiding was dit weer in onze woonplaats arriveren.
echter niet haalbaar. Men trad dan
ook op voor een overbezette kerk met
belangstellenden, en had een zeer
aandachtig gehoor voor het gebodene. "Urkerland" juni '72
De opening en de sluiting werd resp. ==========,,;===-====--=
verzorgd door ds. Visser (op Urk geen
onbekende) en ds. Bennekom, terwijl
door de secretaris van de Inwendige
Zending een kort woord werd gespro-
ken over het werk van deze vereniging.
Het koor, zo ook de samenzang werd
op orgel en piano zeer correct begeleid
door de bekende organist K.l. Mul-
der, terwijl solistische medewerking
werd verleend door Lammy de Bruin
als sopraan en Klaas Bakker, bariton.
Na afloop van deze indrukwekkende
zangavond viel 'Crescendo' een dave-

ZANGA VOND IN OUDE TONGE

Het is, zoals waarschijnlijk al velen
hebben opgemerkt, nogniet zoveelvoor
gekomen dat de Ned. Herv. Kerk te
OudeTonge zo vol was als op 25mei j.l.
Toen klonken in deze kerk de psal

men en geestelijke liederen met zo'n ge-
, weldige inzet, maar ook bewogenheid
door het Chr. Urker Visserskoor "Cres
cendo" o.l.v. MeindeTtKramer en de
solisten Lammy de Bruin, Klaas Bak
ker en Klaas ,J. Mulder.
Eveneens irldrukwekkend was het om

de Psalmen in de samenzang door zo'n
1000mensen te horen zingen.We hopen
dat deze avond nog voor iedereen tot
zegen zal mogen zijn.
Zoals U nog wel weet had de avond

ten doel het werk van de Herv. Bond
. voor Inwendige Zending op G.G. te
steunen en wel in het bijzonder de
evangelisatie in de grote steden. Dit
werk. als ook andere projecten waaron
der de hulp aan drugverslaafden vraagt
veel werk en ook financiële hulp, maar
.bovenal gebed. Mede door Uw gaven
van deze avond kunnen wij de IZB. het
prachtige bedrag overhandigen van:
f 4370,- zijnde de kollekte en de netto
opbrengst kaartverkoop.
Hiervoor willen wij U allen hartelijk

dank zeggen namens de Zendingseem
'missie van Nieuwe Tonge en Oude Ton
ge.

te TJtxech.t

In samenwerking met het Kampermannenkoor



OPI'BEDENin het Ziekenhuis " NiJ' Smellinghe " te Drachten=================~===============-========-==================

WE TRADEN OP TE'DRACHTEN
Met een behoorlijke bezetting mochten we op een door de weekse dag n.l.
woensdag 22 augustus '79 optreden in het ziekenhuis te Drachten. We nemen
daarvoor over een schrijven van Ds. Vroegop (welke aan dit ziekenhuis
verbonden is):
Op 22 augustus verscheen het"gehalveerde" Crescendo in het Ziekenhuis
I 'Nij Smellinghe" te Drachten. We waren oude bekenden voor elkaar. Het
ziekenhuis heeft het koor vaker binnen zijn muren gehad en stuurde ook
een afvaardiging naar de ~bileumviering, die Crescendo vorig jaar op
zijn programma had staan. De hernieuwde kennismaking bracht grote vreugde
voor vele patiënten, die op de2e avond ook in vrij groten getale direct
als aanwezigen bij de uitvoering betrokken waren. Anderen bleven bij de
televisie, die door de goede zorgen van de huisomroep het·gebeuren tot op
de ziekenkamers bracht. De plaats van uitvoering Was ditmaal de hal bij de
trappen, het punt, waarop men zich het beste door een groot deel van het
huis hoorbaar kan maken. Echte concertruimte kunnen wij niet bieden.

Een atmosfeer om gemakkelijk te zingen nog minder, maar de lage plafonds en
de broeierige warmte bleken geen beletsel voor koor, solisten en organist
om de mensen te bereiken me~ het gebrachte lied. Gelukkig was er voldoende
koffie voor de uitvoerenden en bleek de dirigent niet alleen een kundig,
maar ook een gemoedelijk man te zijn, die zich snel aan de omstandigheden
kon aanpassen, overigens zonder daardoor stijl prijs te geven! We hebben
een avond verkeerd in een sfeer, die niet alleen werd opgeroepen door fol
klore en Christelijke traditie, maar veeleer door een zekere gedrevenheid,
om in eenvoud en ronde taal toch een heel bepaald soort waardigheid aan de
dag te leggen. Die speciale waardigheid, die hoort bij de God, Wiens pad
door de golven was, van oudsher. Dat is een waardigheid, die bij alle ver
anderingen het merkteken van eeUWen draagt. We lazen Psalm 107, het lied
van Gods uitreddingen uit allerlei nood en van de wijsheid om daarQp te
letten. Geen ander leven dan door Gods genade. Lammy de Bruin wist op klare
en directe wijze met liederen aan te spreken, zonder in haar zeggingskracht
hetzij de tekst, het.zä j de toon te overtrekken. Klaas Bakker zong met pure
stem. Albert Metz was èen bescheiden en zeer betrouwbaar begeleider. De
directeur, geneesheer, Dr. Z.S.Stadt, zinspeelde in zijn slotwoord op het
getuigend karakter van hetgeen deze avond geboden was. De volgende morgen
was de dankbare stemming in het huis nog duidelijk waar te nemen. De gram
mofoonplaat, d~e ons werd nagestuurd, zal gaarne door onze ziekenomroep
aanvaard worden, met name voor de "zondagochtendklanken".

Tot ziens, zo hopen w~J,
A. Vroegop, pastor "Nij Smellinghe".
(Prot. Ziekenhuis, Drachten)

'CRESCENDO' TRAD OP TE DRACHTEN

verleend door Lammy de Bruin en
Klaas Bakker, terwijl Albert
Metz op het orgel koor en solisten
keurig en correct begeleidde.
Lammy de Bruin zong ter afwisse
ling alleen een 4-tal nummers o.a.
'k Ben een koninklijk kind', welke
door haar beheerst en zuiver
werden uitgevoerd. Deze avond
werd besloten met de avondover
denking uit Ps. 37, terwijl door de
directeur van het ziekenhuis een
dankwoord werd gesproken.
'Crescendo' mocht met een zeer
goede bezetting in dit ziekenhuis
voor de vierde maal optreden
voor zeer dankbare patienten,
personeel en flirectie.

Het Chr. Urker Visserskoor 'Cres
cendo', dirigent Meindert Kramer i
trad woensdag 22 augustus j.l. op I
voor patienten verpleegd in het
ziekenhuis 'Nij Smellinge' te
Drachten. Dit optreden vond dit
keer plaats in de hal, waar vele
patienten op bedden naar toe
gereden waren, terwijl de patien
ten in de zalen van het ziekenhuis
met deze hal door radio en
televisie verbonden waren.
Ziekenhuispredikant ds. Vroegop
opende deze avond met gebed en
sprak een hartelijk welkoms
woord, waarna 'Crescendo' een
keurig programma van psalmen
en geestelijke liederèn ten gehore
mocht brengen.
Solistische medewerking werd

" Urkerland " aug. '19================-==-==



Zaterdag 20 oktober
Grote Kerk - Gorinchem

•

"

"



Op zatd. 20 okt.1979 voor de vierde maal naar de Grote Kerk in Gorcum.

Ook deze keer voor een "=g2~!2~~~}~~~~=~~~=g~~~~~~~~~e~~e=:

Prijs p.rogrnmma i'l , 50
(tevens toegangsbewijs)

STICH'l'INGORGEL GROTE KERK GORCUM
Secretariaat: Brugdam 27, 4286 AX Almkerk.

CON C E R Tin d e G ROT E K E R K t e
GOR 1 N C HEM

op zaterdag 20 oktober 1979, aanvang 19.00 uur door het
CHR. UHKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. MEIlIDERTKR.A1vffiR
m.m.v. HENK VAN PUTTEN (orgel)

LAW!ITDE BRUIN (sopraan)
KLAAS BAKKER (bariton)

AmbrosietansIJofgezang (met solo)

PRO G RAM M A

1. tQ.Qll: Looft, 100ft verheugd den Heer (Ps. 105)

2. OPFNING: door Ds. C. van den Bosch, N.H. predikant
te Gorj_nchem

3. SAMENZANG: Psalm 108 vers 1 en 2
4. tOOR:

ä:Jeruzalem
b. U bid ik aan, 0 macht der liefde
c , Jezus, die mijn zLeI bemint (solo kl. Bakker)
d. Luister naar des Heilands pleiten

5. SOLOZANG: Lammy de Bruin
6. KOOR:

a:-tk Zal dan gedurig bij U zijn (ps. 73)
b. 't Zij vreugde mijn deel is (solo Lammy en Klaas)
c , neem mijn leven, laat het Heer

7. ORGEll:orgelsoIo
8. SAMENZANG: Psalm 150 vers 1 en 3
9. ROOR:

"ä.J5aar ruist langs de wolken
b. 'Wie op God betrouwt
c. 0, eeuwige Vader
d. De Heilige Stad (solo Kl. Bakker)

10. SOLOZANG: Lammy de Bruin
11. KOOR:

~e Heemlen roemen
b. Dierb're Heer en Heiland (solo Lammy de B!uin)
c. Leid mij Heer
d. Zum Gloria

12. SLUITING: door Ds. C. van den Bosch
13. SAMENZANG: Psalm 116 vers 1, 10 en 11

14. KOOR:-
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

M. K:cE'..mer

w. \ '~,'l'rEn
K..r, 1,Iulder,
M. Kramer '
M. Kramer

Iv:. I(r~~mer
J. Zwenepol
K.J. Mulder

K.J. rl~ulder
E. Flipse
M. Kramer
M. Kramer

M. Kramer
S. Wesly
S. Wesly
Fr. Schubert

E. Gebhardt
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"Grote Kerk Gorcum "=======================

Crescendo concerteerde
Het Christelijk Urker Visserskoor "Cres
cendo" trad j.1. zaterdagavond 20
oktober op in de Grote Kerk te
Gorinchem.
Dit concert werd georganiseerd door de
Stichting "Orgel Grote Kerk Gorcum",
Het was de 4e keer dat Crescendo in
Gorinchem optrad, en evenals voor
gaande keren was de Grote Kerk tot de
laatste plaats bezet. Ds. C. van den
Bosch, Ned. Herv. predikant, opende t

deie avond, waarna Crescendo een
gevarieerd programma mocht uitvoeren
0.1.v. haar dirigent Meindert Kramer.
Solisten waren Lammy de Bruin en
Klaas Bakker, terwijl het koor op het
orgel werd begeleid door Henk van
Putten. Lammy de Bruin zong o.a. op
sublieme wijze het "Gott lebet noch" van
Joh. Seb. Bach, terwijl verder Klaas
Bakker uitmuntte in "De Heilige Stad".
Daar Ds. van den Bosch wegens familie
omstandigheden verhinderd was deze
zangavond te besluiten, deed dit in zijn
plaats de voorzitter van Crescendo, Dhr.
T. Bakker.

CRESCENDO TRAD
OP IN GORINCHEM
Onder leiding van dirigent
Meindert Kramer trad afge
lopen zaterdag het Urker
Visserskoor Crescendo op te
Gorinchem in de Grote Kerk
aldaar. Crescendo trad op in
een bomvolle kerk waarin een
keurig programma van Psal
men en geestelijke liederen ten
gehore werd gebracht. Solis
ten deze avond waren Lammy
de Bruin (sopraan) en Klaas
Bakker (bariton). De orgel
begeleiding was in handen van
Henk van Putten uit Kampen.

"Urkerland" 25 okt. '79=====================~



(Doo B .rt van dé Berg)
GOlID'fCHEM- De enorme toeloop voor het concert

.dat het Chr. .tlrlrer Visserskoor "Crescendo" zaterdag
m de vroege avond in de Grote Kerk gaf, was.te ver ...
wachten .

"Nieuwsblad " Gorcum en Omstreken

Ma;lsale koorzang van een
voucbge en t(:fk p'''tistlsche Iie.
deren In de stijl van Johannes
de Heer boeit blijkbaar zeer ve
len.
Onder leiding val) lUelnder&'
ral'ner gaven de mannen. die

normalite hun nettén uit~er
perrln diepe zeeën ook in de gr -
te kerk blij mensen te kunnen
vang n met bun 'eerlijke en
stoere zang.
Deze avond was angtkon.

digd als concert. Ik kan dit met
de beste wil van de wereld gee';.
(lOnten noemen, maar eerder
een zangavonil. Zou men een en
ander zuIver _artistiek willen
~onlelen, dad ltom.,têIitkoor r
roette bestaf. .
Daaro~ een: summJ re be-:
auwin: van een en ander.

.et een stevige orgelbegel i
~m: van Henk van Putten 7~ng
bet koor. veelal in strofische
vorm. geestelijke liederen in be
werklJlgen van de di igen~ zoals
"Jezus die' mijn ziel tiEmint"
"L~ister naar des Heilands plet:
ten't en ~Imbe\ erkingen. Ook
Gebhard ;\mbr iaans Lofge
zang ',:erd nlet, v rgeten, terwijl
bet emge Duits gezongen num
mer Sehuben's "ZUIDGloria"
urt de Deu1sche Messe was
Bet koor zong .stevig en'"eerlij

en de ~annenung ~l velen__ ...... " -

hebben aangespJ'ok n en oot·
roera.
De sopraan Lammy dè Btuin

en' de- bariton KJaas Bakker
brachten enkele verdienstelijk'
gezongen soli, terwijl d pl:ur.t
selIjke predU,ant ds. C. vän den
Bosch de avond opende en sloot.
Hij las Psalm 150voor en merkt
in zijn inleiding o.m op dat de
basis van aIoriS zingen gelegen
is in GO<}die ons de stem gaf.
..De vogels doen vaak wat'wJJ

in onze tijd maar al te vaak na
laten: ze zingen dat het een !iev
lust is n ze doen dat naar bun
natuur',
Inhakend op deze zinnige 0"·

merki g van de pas&o moet ik
steil n dat de samenzang van

. een drletäl psalmen In de oude
öedJmiJlg, weliswaar mass
en bard op lonk inde stam
volle kerk. maar ik blijf deze
vo u .-au ~~~ecnkz ....ng I\n
tuurUj en gezwellen vind •
De licbtvoetigheid van de on
vervangbare psalmen wordt
dan gemnoord co met olifants
passen wordt de oorspJ:onkelij
ke tac us gereduceerd &otgelo i.
Totti blijk R r vele ZIJ

die deze vorm van z!; en als
natuurlijk en erbledt
Het zij zo.
Re ~mij te vermelden dii dl

'conc,crt' hei laatste wa in de
serie die de Stichting Orgel Gro
te Kerk dit seizoen heeft opge-
zet. •
•. Ik hoop dat deze cemmlssle in
de toekomst ook eens zal mik
ken op dié categorie muzi"klief
hebbers die wars iS'VIl 11 ge
~oUenbeid en êeh ket u·
Z1 waardeert.

ar ~á~,Za1 de her
schijnU~ niet zo vofz·jn.

31-10-'79========-====



Jubileum-concert van 'Jubilate
met het Urker Visserskoor

Programma
tevens bewi js van toegang

JUBILEUM CONCERT

te geven door het

HERV. ZANGKOOR "JUBILATE"

o.I,v. Jan Zwanepol

samen met het

CHR. URKERVISSERSKOOR "CRESCENDO"

o.l.v. Meindert Kramer

Medewerkenden :
Orgel : Frans van Tilburg
Trompet : Leo Torn
Opening en SIuiting: Ds. G. Biesbroek.

op zaterdag 10 november 1979
in de Nieuwe Hervormde Kerk te Ede, Verl , Maanderweg

Aanvang: 20.00 uur

toegangspri is vol wassenen f· 5.00
" 65+ f. 4.00
" kinderen

beneden de 14 jaar f. 4.00

2~=~~~~~~2=~~~~=~2Z2==!~=~;=!~~~~;=~~~;~~=~;=~~~~=
~;~;=~;~~=~~~=~~=~~~~=~~~~~~~~~~!~=~!~~=~~~~~~~~~



· JUBILATE I JUBILEERT
Met genoegen voldoe ik aan de vraag van het bestuur om
een voorwoord te schri jven in het programma van het
jubileumconcert van "Jubilate".

Het geeft reden tot grote dankbaarheid, dat dit Hervormde
Zangkoor zijn 20- jarig bestaan mag vieren.
Temeer verblijdend, omdat dit plaats vindt in een periode,
waarin het met "Jubilate" heel goed gaat.
AI jaren lang verheugd de veren iging zi ch in een groot
ledental. Het is voor het bestuur een geweldige opgave het
organisatorisch zo te maken, dat dit grote koor een bezield
verband kan zijn.
Voor de dirigent is het een grote taak de vele leden zo te
leiden, dat zi j één van hart en zin, meer stemmig en zuiver
van toon, zi ch inzetten voor een maximale prestatie.
We mogen zeggen, dat zowel en het één als het ander
enthousiast wordt nagestreefd, met als gevolgd, dat
"Jubilate" op een grote familie lijkt, met alles wat daarin
kan voorkomen binnen de band, die allen bindt. Onder de
bezielende leiding van de dirigent Jan Zwanepol wi jdt het
koor zich aan het zingen van psalm en lied, in de zegging
en de zetting, die velen aanspreekt.
Dat door goede discipline en ontwikkeling van ieders gaven
met zo'n massaal koor veel te bereiken is, blijkt uit de con
certen, die jaar! i jks worden gegeven. Ze zi jn voor velen een
gebeurtenis.
Twintig jaar "Jubilate". Niet zonder "Sturm und Drang" is de
fase bereikt, waarin het koor zich nu bevindt. Maar dat is
onvermi jdel i jk om tot volwassenheid te komen.

Graag wensen wij het Hervormd Zangkoor "Jubilate" een lang
leven toe. Het moge, onder de zegen van God, een goede
toekomst tegemoet gaan en overeenkomstig de naam, die men
heeft aangenomen, actief bi i jven in het loven en pri jzen van
God. Ook dit jubileumconcert moge, in overeenstemming met
de doeisteIl ing van de veren iging, strekken tot eer van God
en tot waarachtige stichting van alle medewerkenden en
luisteraars.

Ds. G. Biesbroek.



10. ORGEL EN TROMPET.

11. CRESCENDO.

a. Dierbr'e Heer en Hei land.
b. Leid mij Heer.
c. Ere zi j God en Sanctus.

12. SAMENZANG:

Looft God, looft zijn naam alom,
looft Hem in zijn heiligdom,
looft des Heren grote macht
in den hemel zi jner kracht;
looft Hem om zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van zi jn heer! i jk koninkrijk
voor zijn troon en hier beneden~

Looft God met bazuin geklonk,
geeft Hem eer, bewi jst Hem dank,
looft Hem met de harp en Iuit,
looft Hem met de trom em fl uit,
looft Hem op uw bi i jde snaren!
Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal
tot des Heren glorie paren!

Looft God naar zi jn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem op het schel metaal
van de vrol i jke cimlboal,
looft den Heer, elk moet Hem eren!
AI wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der heren!

bew. K.J. Mulder.
Wesley.
Schubert.

4. 5.

13. GEZAMENLIJKE KOREN.

a. Eens zal op de grote morgen.
b. De Hei Iige Stad.

A. Pronk.
S. Adams.

bew. Geert Gringhuis.

14. SLUITI NG: door de Weleerwaarde Heer Ds. G. Biesbroek.

15. GEZAMENLIJKE KOREN.

Ambrosiaons Lofgezang. E. Ruh
Ned. tekst: Jan Evertse.

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

Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden t.b.v. het
orgelfonds Nieuwe Kerk.

Aan de uitgang worden door leden van het Urker Visserskoor
"Crescendo" grammofoonplaten verkocht, waarvan de baten
bestemd zi jn voor het fonds: Nagelaten betrekkingen van
in zee omgekomen vissers.

Wi j verzoeken u vriendel i jk het programma mee naar huis te
nemen. U bespaart dan de koster veel werk, waarvoor bi j voorbaat dank.
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OUDE KERK te EDE
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met medewerking van:

Het Hervormd Zangkoor JUBILATE

o.l ,v. Jan Zwanepol

en

Jeugdkoor JONG JUBILATE

o.Lv. Jaap van Gils

Jan van Rossum
Leo Tom

- orgel
,.. trompet

VEEL SAMENZANG

)

NOTEER DIT NU ALVAST IN UW AGENDA
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De klanken van Neerlands allerbeste
orgels, voortgebracht door
de allerbeste organisten. Het ouvre van

IUIAI mensen als Jan Zwanepol en
--_. Willem Hendrik Zwart. Jubal Records
mag dan ook in geen enkele verzameling ontbreken. Vraag daarom nu
de gratis informatiemap aan. Hierin vindt u alle gegevens.

Naam
Adres
Woonplaats __

vraagt de Informatrernapvan Jubal Records
aan Opsturen aan Juba' Records
RIvierdiJk814 Hardlnxveld-Glessendarr
Frankeren met 5S cent





CRESCENDO
TRAD Of TE EDE

Op uitnodiging, en ter gelegen
heid van het 20-jarig bestaan van
het Chr. Gem.Zangkoor "Jubila
te" waarn.dirigent Frans van
Tilburg, trad het Chr. Urker Vis
serskoor "Crescendo" dirigent
Meindert Kramer j.l. zaterdag 10
november 1979 op in de Nieuwe
Kerk te Ede. De belangstelling
voor dit massaal jubileumconcert
was zo overweldigend groot, dat
velen in de paden met een
staanplaats genoegen moesten
nemen. Ds. G. Biesbroek, welke
resp. de opening en de sluiting
verrichte feliciteerde het jubile
rende koor, en sprak een kort
woord naar aanleiding van Efeze

U
vers 19 en 20, alwaar wordt

pgewekt elkaar te stichten door
et zingen van psalmen, lofzan
e~ en geestelijke liede~en. Beide

. koren mochten zich op correcte
wijze presenteren deze avond,
terwijl meerdere malen' gezamen
lijk werd uitgevoerd. Opvallend
was dat ook het opkomen en
afgaan der koren zo keurig en
correct mocht verlopen, hetwelk
getuigde van een zeer goede
organisatie.

Aan deze avond werd
verder medewerking verleend
door Klaas Bakker als bariton,
Jan Zwanepol organist en Leo
Thorn trompet. Deze avond
wordt in onze plaats zaterdag 17
november herhaald in de Petra
kerk.

Jubilate concerteerde
met Crescendo uit Urk

Het Urker Visserskoor Crescendo.

" Edestad " 14 nov.'79=============-=========

Crescendo Gastkoor bij
jubilerend" Jubilate"
Zaterdagavond 10 Nov. j.l. vertrok het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer naar Ede. Dit
om medewerking te verlenen aan het
jubileum-concert van het Herv. Zang
koor "Jubilate" uit Ede, i.V.m. zijn 20
jarig jubileum. Vooraf werd een voo.r
treffelijke broodmaaltijd genoten 10

gebouw "Rehoboth". Deze avond in de
overvolle nieuwe Hervormde Kerk werd
geopend door de gezamenlijke koren
met "Op bergen en in dalen", waarna
dS.G. Biesbroek na een kort openings
woord voorging in gebed. Hierna werd
een prachtig programma uitgevoerd
door de individuele koren en gezamen
lijk door "Jubilate" en "Crescendo"
Vooral dit gezamenlijke optreden als
massaal koor van 300 zangers en
zangeressen oogstte veel waardering,~.a.
met "Eens zal op de grote morgen en
"De Heilige Stad." Solistische medewer
king werd verleend door de bariton
Klaas Bakker en trompetist Leo Torn.
De dirigent van "Jubilate" Jan Zwane
pol, kon door een kortgeleden operatie
niet dirigeren, maar verwisselde van
plaats met organist Frans van Tilburg.
Deze ruil deed gelukkig geen enkele
schade aan het concert, beiden deden het
uitstekend.

""Stuurboord" 15/11 '79
=======================

EDE - Het hervormde zangkoor
"Jubilate" gaf afgelopen zaterdag
een concert samen met het Chris
telijk Urker Visserskoor "Cresen
do" in de oude kerk.
Het bekende lied: Daar ruischt

langs de wolken, een pompeus
werk werd door beide koren vol
overtuiging gezonden. De samen
zang die hierna volgde bleek een
gewenst programmapunt te zijn.
Hierna volgde het gevoelige "Prai
se the Lord, oh my Soul" van Ro
land Smart" gezonden door "Ju
bilate", onder leiding van Jan
Zwanepol. De uitvoering van dit
werk getuigde van een goede be
heersing van de dynamiek. "Cres
cendo" zong vervolgens onder lei
ding van Meindert Kramer het al
oude werk: Neem mijn leven laat
het Heer. Hierbij bleek, dat het
koor veel in zijn mars had.
Het hoogtepunt van het concert

waren zeker de werken "Eens zal
op die grote morgen" van A. Pronk
en "De Heilige Stad" van S.
Adams, dat door de gezamelijke
koren vertolkt werd. Deze over
bekende stukken zijn erg mooi,
maar roepen bij een minder goede
uitvoering vaak een zekere over
drevenheid op. Het concert werd
besloten met de "Ambrosiaans
Lofgezang" van E. Ruth.
Aan de uitgang werden platen

verkocht door "Crescendo",
waarvan de baten bestemd waren
voor het fonds: "Nagelaten be
trekkingen van omgekomen vis
sers".



Op bergen en in dalen

Daar ruist langs de wolken

4. ~~~~~~~~8: Psalm 89 I en 7

5. Jubilate:

a. Als de dag met gouden glans

b. Groot is Uw trouw

c. Psalm 138

7. Jubilate:

a. Praise the Lord, 0 my Soul

b. Daal bij 't huiswaarts gaan

8. ~~~~~~~~S:Psalm 108 I en 2

9. Crescendo:

Trad. a. 't Zij vreugde mijn deel is

(met solo)

b. Neem mijn leven, laat het Heer.K.J. Mulder

A. Swiers
I I. Crescendo:

a. Leid mij Heer

b. Ere zij God en Sanctus

A. Swiers

A. Swiers

I en 2

H.W. de Wolf

a. Eens za] op de grote morgen

b. De Heilige Stad

Roland Smart

J. Zwanepol

Ambrosiaans Lofgezang

J. Zwanepol

Wesley

Schubert

A. Pronk

S. Adams -

Bew.G.Grinhuis

E. Ruh/J.Evertse



1. Gezamenlijke_~~E~~:------------
Op bergen en in dal

2.

3.

Daar ruist langs d

4. Samenzang: Psalm--------

5. ~~~i1~!:~:
a. Als de dag met

b. Groot is Uw tr

c. Psalm 138

6. QEg~1_~~_!E~~E~!

7. Jubilate:-------_.
a. Praise the Lo

b. Daal bij 't h

8. Samenzans: Psal--------

PSALM 89 : 1 en 7:

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenhe
uw waarheid 't allen tijd'vermelden door mij
Ik weet hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewi
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal ri
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wij
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwij

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken h
zij wandlen Heer, in 't licht van godd'lijk

zij zullen in uw naam zich al den dag verbli
Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraal

~n
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogei
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhl

PSALM 108 : 1 en 2:

Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
~s tot uw dienst en lof bereid:
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in de dageraag ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Ik zal 0 Heer, uw wonderdaan,
uw roem de volken doen verstaan,
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d'aard uw grootheid zingen!

PSALM 98 : en 2:

Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
dien groten God, die wond'ren deed!
enz. enz.

Hij heeft gedacht aan zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
enz. enz.



Massaat uitwisselings.concert in Petrakerk

TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG TOT HET

~~~~ __~~!~~~~~~!~~~CONCERT_----

OP ZATERDAG 17 1979 IN DENOVEMBER

PETRA - KERK TE URK

~y~~ 8 UUR-_-- -- !5~~_ OPEN_______~~~~__~~HT

~~~WERKENDEN·--------_.

CHR. GEM. ZANGKOOR ''JUBILATE" UIT EDE

DIRIGENT: JAN ZWANEPOL

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"

DIRIGENT: MEINDERT KRAMER

FRANS VAN TILBURG

LEO TORN

ORGEL

TROMPET

BARITONKLAAS BAKKER

DS. C. BIJMAN PROGRAMMALEIDING

!Q~~~~§~g!~~:f 5,-

~!~~~~~_~~_~~_~~~~:f4,--

~assaal uitwisselingsconcert
terdag 17 nov. . I .

Petrakerk een co J.. werd in de. ncert gegeven d h
Jubilerende Chr G Za oor et
te" en het Chr U~' .ngkoor"Jubila-
cendo" I . r .er VIsserkoor "Cres-
B" o.. v. Meindert Kramer D
IJman opende met kl' s.psalm 148 Dh en e e woorden uit

. r. Jan Zw I
herstellende van a~epo, nogeen operatie, wisselde

weer van plaats met Fra .die dus "J bil ns van Tilburgu late" di . '
pol het orgel bespee;~;e~rde en Zwane-
het geven van cat hi '. n verband met
gebruik maken :c I~atlekon men geen
was jammer wan~n e Bethelkerk, dit

I beter voor' dit deze kerk leent zich
I soort conce t

concert stond de r en. Het

D
ze avond op hoo '1

e trompetbegeleidin w . g pel.
handen b" L g as in goedeIJ eo Torn terwïl KI
Bakker optrad als b .' .. "J aasdo" E' d anton biJ Crescen-

. en er hoogte"All ,,' punten was het
egro Uit het conc thet "J 1 er van TorreJli en

eruza em" Pdoor orgel e vtan arry uitgevoerd
besloten mass:al rompet. De koren
"Ambrosiaans L f met het machtigeo gezang"
Bijman deze . ' waarna ds.
sloot. prachtige zangavond be-

Vooraf was "J bilu late"
gebouw "Irene" d ontvangen in
van "C oor bestuur en dirigent

rescendo" wa k
maaltijd werd aa~geb~d~~. een brood-

BStuurboord" /================~~_~1'79--====::.



MASSAAL
UITWISSELINGSCONCERT

totaal 300 zangers.

Massaal uitwisselingsconcert
Jubilate (Ede) en Crescendo
Afgelopen zaterdagavond 17 november zongen in de
Geref. Petrakerk het Chr.Gem.Zangkoor Jubilate uit
Ede en het Chr. Urker Visserskoor Crescendo nadat

'ze een week daarvoor gezamenlijk in Ede waren
opgetreden. De programmaleiding was zaterdag in
handen van Ds. Bijman.

klaas B
I=rans akker
l-eo "ovan Ijlbur
Ds C rn 9

. . Bijrnan

Deze twee grote koren (Jubilate
plm. 200 leden) brachten een
uitgebreid en afwisselend pro
gramma zowel door afzonderlijk
als gezamenlijk optreden.
Samen werd begonnen met het
bekende "Op bergen en in dalen"
onder leiding van M.W. Kramer
met orgelbegeleiding van Jan
Zwanepol die net als vorige week
in Ede van plaats verwisseld had
met Frans van Tilburg. Tussen het
optreden door van koren zorgde
Leo Torn , een voortreffelijke
trompettist, voor afwisseling door
twee soli. Verder begeleidde hij
eveneens de koren bij diverse
nummers. Bij Crescendo verzorg
de Klaas Bakker zoals gewoonlijk
de bariton solo. De toehoorders in
de niet geheel gevulde Petra-kerk
hoefden niet de hele avond alleen
maar te luisteren. maar konden

/ich ook uiten in samenzang.
uitstekend begeleid door Jan
Zwanepol. Het slot van het
programma, onder leiding van
Frans van Tilburg waarbij werd
gezongen "De Heilige Stad" en
het "Ambrosiaans lofgezang".
mocht als een hoogtepunt worden
aangemerkt. Het was overigens
jammer dat dit concert niet in de
Bethelkerk kon plaatsvinden om
dat er voor zoveel koorleden in de
Petrakerk eigenlijk te weinig
plaats is voor een goede koorop
stelling en dat afbreuk doet aan
het geheel.

Het publiek was
niettemin zeer dankbaar voor het
gebodene en beloonde de beide
koren met hun dirigenten en
begeleiders met een staande
ovatie. AI met al mochten we op
een goede avond terug zien.

" Urkerland " 22 nov. '12======================--=


