
ORGELSPEL

SAMENZANG -ZONDER MNKONDIGING- GEZANG 50 : 1

1. Erezij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heiige Geest,de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

SAMENZANG: PSALM89 : 1 EN8

1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t' allen tijd' vermelden door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van uw gunstbewijzen
naar uw gemaakt, bestek in eeuwigheid zal rijzen:
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

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

SAMENZANG: LIED442 : 1 EN2

1. Jezus,gaons voor
deze wereld door,
en U volgend op
uw schreden
gaanwij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer,
om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
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SAMENZANG: LIED 135 : 1 EN2

1. 0 eeuwge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoont der baren kracht,
die wijst de grondlooz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wi I verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee.

2. 0 Christus, wiens bestraffendwoord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stromen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wi I verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!

OPENING DOOR KLAASDE BOER

SCHRIFTLEZING:MARCUS 4 : 35-41

En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij
oversteken naar de overkant. En zij lieten de schare achter en namen
Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij
Hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het
schip, zodat het schip reeds volliep. Maar Hij zelf lag op het achter
schip tegen het kussen te slapen. Enzij maakten Hem wakker en zeiden
tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan? En Hij,
wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees
stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. EnHij zeide tot
hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? Enzij wer
den bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat
ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

GEBED

WOORD VAN WELKOM
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KOORZANG - EERSTEBLOK: 'CRESCENDO' ZINGT:

.. Cantate Psalm 116 - G. jellesma / M.W. Kramer

.. De Heer' is mijn Herder - L. Kramer

SAMENZANG: PSALM 65: 5

5. 't Gebruis der zee, doet Gij bedaren,
daar Gij haar golven stilt.
't Rumoer der volken als der baren
betoomt Gij, waar Gij wilt.
Wie d' einden dezer aard' bewonen,
aanschouwen dag aan dag
de teek'nen, die uw almacht tonen,
met vrees en diep ontzag.

BIJDRAGE:"DAN HOEFJENIET BANG TEZIJN!"

SAMENZANG: GEZANG 171 : 1

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

SAMENZANG: LIED 213 : 1 EN 3

1. 't Scheepkeonder jezus' hoede,
Met de kruisvlag hoog in top,
Neemt, als arke der verlossing,
Allen, die in nood zijn, op.
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Refrein:
AI staatde zeeook hol en hoog,
Enzweept de stormons voort,
Wij hebben 's VadersZoon aan boord
En 't veilig strandvoor oog.

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

)
Refrein:
"Dies rijst een lied tot God omhoog,
Ruistvol een dankakkoord:
Wij hebben 's VadersZoon aan boord
En 't veilig strandvoor oog.

KOORZANG - TWEEDEBLOK: 'CRESCENDO'ZINGT:

.. Samendienen

.. U bid ik aan

.. Psalm 135

- M.W. Kramer
- K]. Mulder
- M.W. Kramer

SAMENZANG: LIED757 : 1 EN3

1. Meester, hoe kunt Gij zo slapen!
De stormen bedreigenons zeer;
De golven zij stijgen steedshoger
EnGij ligt daar rustig ter neer.
't Angstzweet staatons op het voorhoofd.
Bevend zien wij de nood.
leder ogenblik kan zijn de laatste
Dan zijn wij ten prooi aan de dood.
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Refrein:
Daar staatHij en spreekt tot wind en zee:
Zwijg, wees stil!
Enhoor, hoe wonderlijk klinkt Zijn stem!
De golven en winden gehoorzamen Hem,
Het scheepje is veilig al schijnt het mis.
Waar Jezusde Meester aan boord slechts is.
Het moet alles gaan zo Hij het wil,
Zwijg, wees stil, zwijg, wees stil.
Het moet alles gaan zo Hij het wil,
Zwijg hart, zwijg stil.

3. Meester, de storm is nu over,
Het duister is opgeklaard,
En't zonnetje schijnt weer in 't harte,
De onrust is nu weer bedaard.
Laatmij nu, HemelseMeester,
Niet alleen verder gaan.
Houd Gij tot de hemelsehaven,
Het roer in de hand voortaan.

Refrein: zie boven

DANKGEBED

SAMENZANG: PSALM138: 1 EN4 (TIJDENSDECOLLEGE)

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

6

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,
schenktGij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
uw rechterhand
zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk
voor mij volenden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron,
wil bijstand zenden.

DANKWOORD DOOR KLAASDE BOER

SAMENZANG: LIED52 : 1, 2 EN4 (SAMENMETCRESCENDO)

1. Lichtstadmet uw paarlen poorten,
wondre stadzo hoog gebouwd.
Nimmer heeftmen op deez' aarde,
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naarZijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levensbloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godsstadvloeit.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
straksvereend te zijn met Hem.
In die stadmet paarlen poorten;
in het nieuw Jeruzalem. .

Refrein: zie boven Refrein: zie boven

ORGELSPEL
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SPRUITE DAVIDS

Een spruitjen heeft de Heer' geplant
TeBethlehem in 't Joodse land,
Uit Davids stam gesproten,

Volkoninklijke loten.

Zijn twijgen staan wijd uitgebreid
met bloemen sierlijk overspreid,

Als met een peerlen krone;
Geen schoonheid is zo schone.

In 's Heeren lusthof zal hij staan,
Volvruchten die de ziel verzaàn.
Zijn loof geneest de kranken
Wijd boven alle dranken.

Gods waarheid zal zijn wortel zijn,
Gods hete liefd' zijn zonneschijn,

Den groten Geest een reine
En levende fonteine.

0, Vader goed, geeft dat wij ras
Dit overkostelijk gewas

Met hertenvreugd genieten;
Geen kruis zal ons verdrieten.

Jacobus Revius

,
~



c

I
Cl)
Q)
Q)

cl
I

.
::z::
'ï

Cl)
::1
.j.l
Cl)
::1
00
::1
ct)

o
...-4

SPRUITE DAVIDS

Een spruit jen heeft de Heer' geplant
Te Bethlehem in 't Joodse land,
Uit Davids stam gesproten,

Vol koninklijke loten.

Zijn twijgen staan wijd uitgebreid
met bloemen sierlijk overspreid,

Als met een peerlen krone;
Geen schoonheid is zo schone.

In 's Heeren lusthof zal hij staan,
Vol vruchten die de ziel verzaän.
Zijn loof geneest de kranken
Wijd boven alle dranken.

Gods waarheid zal zijn wortel zijn,
Gods hete Iiefd' zijn zonneschijn,

Den groten Geest een reine
En levende fonteine.

0, Vader goed, geeft dat wij ras
Dit overkostelijk gewas

Met hertenvreugd genieten;
Geen kruis zal ons verdrieten.

Jacobus Revius
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Orgelspel
Woord van welkom
Zingen: Gezang 434:1,2

8 Ik leer en onderwijs u aangaande de wegdie gij gaan moet;
Ik raad u; mijn oog is op U.

9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand.
welks trots men bedwingt met toom en bit,
opdat het u niet te na kome.

10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze.
maar wie op de HERE vertrouwt,
die omringt Hij met goedertierenheid.

11 Verheugt u in de HERE en juicht, gij rechtvaardigen;
jubelt allen, gij oprechten van hart.

:4~Jj J
1 Lofzij

riJ, ) ti ! J. )' J ! J J : i ; 2 :
de Heer, de al-mach - ti-ge Koning der e - re.

U 1 7: J, ; J i Z. jj J :; ; 2 i j :
Zingen: Psalm 32:2,3

2 Nu heb ik, HEER, mijn Z01UU U beleden:
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Grj vergaaft het, GIJ verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen met af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

3 Gij zijt, 0 HEn, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met liedren van bevrijding mij!
Gij zult mIJ voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Laat ons naar har-te-lust zin - gen en blij mu-si - ce - ren.

Komt al-len saam,

psalmzingt de hei - li - ge naam,

looft al wat a - demt de He - re.

2 Lof zi] de 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.

Stil gebed
Onze hulp...
Groet

Verkondiging

Gezang 460:1,3
j j; J J r

Zingen:

@*: n
I

t Loof de Ko-ning, heel mijn we - zen,
Koorzang • ! ;

Gebed
Schriftlezing: Psalm 32
Welzalig hij, wiens overtreding vergeven.
wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens,
wie de HEREde ongerechtigheid niet toerekent, 0

en in wiens geest geen bedrog is.
3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg

onder mijn gejammer de ganse dag;
4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij,

mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. sela
s Mijn zonde maakte ik U bekend,

en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet;
ik zeide: Ik zal de HEREmijn overtredingen belijden,
en Gij vergaart de schuld mijner zonden. b sela

6 Daarom bidde iedere vrome tot U
ten tijde dat Gij U laat vinden;

zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren
zullen die hem niet bereiken.

7 Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid.
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela

gij be-staat in zijn ge-duld,

want uw Ie - ven is ge - ne - zen

en ver - ge - ven is uw schuld.

Loofde Ko-ning, loof de Ko - ning,

tot gij Hem ont-moe-t~ zult.

i Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.



Wij zongen in het
Ziekenhuis

23 November j.l. waren er ongeveer 30 leden in het zie
kenhuis te Emmeloord. Wij mochten daar onze mede
werking verley,ten in 't ons vertrouwde ziekenzaaltje.
Ds. Voorberg UItEmmeloord leidde deze dienst. De door
ons ~ezongen vier nummers zijn à capella gezongen. De
dommee had een mooie meditatie over Lukas 17:11-19.
Wij mogen terug zien op een gezegende Zondagmorgen.

PieterRas

Bedankt Jongens'

Graag wil ik iedereen langs deze

weg hartelijk bedanken voor de vele

blijken vanmedeleven rond mijn

verblijf in het ziekenhuis te Zwolle.

Ook wil ik koor en dirigent bedan

ken voor het mij toezingen vanmijn

lievelingslied "De Lichtstad" op de

repetitie van 6 december j.l.

Het heeft mij goed gedaan.

Nogmaalsallemaal hartelijk bedankt.

Pieter van Veen

100Jaar mannen -koorzang op Urk

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan.

En wat was het een voorrecht om samen met vier andere
Urker mannenkoren skouder an skoer onder andere dit
lied te zingen. Oudere leden zullen, een stuk beter dan
ondergetekende, weten dat de goede verstandhouding
onderling niet altijd zo geweest is. Maar gelukkig mag
dit nu beter zijn. De concerten in beide kerken waren
uniek. Ieder koor liet een aantal liederen horen. Het was
geweldig. Alle koren waren qua opkomst zeer goed bezet,
de beide kerken waren goed gevuld en een ieder zette
zijn beste beentje voor. Zo'n avond gaat eigenlijk veel te
snel. Ik ga niet schrijven wie er het mooist gezongen
heeft. Alle vijf de koren hebben hun best gedaan en ten
slotte was 't geen wedstrijd, maar een dankbetuiging. Er
is er maar Eén aan wie wij dit te danken hebben en die
God willen we daarvoor danken. Allen mochten wij te-

rugzien op een goed georganiseerde avond en opUrk een
muzikaal toppunt wat mannenkoor zang betreft. En on
danks het vele werk dat er in zat hoop ik dat zoiets va
ker mag gebeuren.

Looft, looft den Heer! Verheft nu zijn eer
Want Zijn genade engoedertierenheid

blijft in der eeuwigheid.

Liefd' is deHeer!Hij mint ons zo teer!
Zijn grote liefde, Zijn trouwen wijs beleid

blijft in der eeuwigheid.

Dankt, dankt den Heer! Geeft lof Hem en eer!
Al 't schepsel prijst Hem en zijne heerlijkheid

blijft in der eeuwigheid.

PieterRas



Gezamenlijke zang unieke ervaring ,

100 jaar
Mannenzang
Toen de mens uit 't Paradijs
Door de zonde was verdreven
Heeft de Here hem een geschenk
In het leven meeqeqeven
Dat geschenk van grote waarde
Was de zang, het blijde lied
Waarmee hij zijn God mocht eren
Dat hem troost bracht in verdriet
En het is altijd gebleven
't Lied is er voor klein en groot
Onze kleine kind'ren leren
AI hun liedje aan moeders schoot
Bij hun doop wordt al gezongen
Van God die nooit zijn waarheid krenkt
Maar in alle eeuwigheden
Zijn verbond met ons gedenkt
Komen we in Gods Huis te samen
Dan klinkt juichend onze zang
'k Mag in 's Heren Huis vertoeven
Door zijn gunst een leven lang
Is er vreugde in ons leven
Op een feestelijke dag.
Dan klinkt blij het lied "Geloofd zij
Onze God met diep ontzag."
Maar ook in verdriet en zorgen
Is er 't lied dat troost en sterkt
En wij zingen onder tranen
"Looft de Heer die wond'ren werkt"
Zingen doen wij met zijn allen
Op ons koor of in de kerk
Maar ook zomaar als we alleen zijn
In ons huis of op ons werk
En wat heeft bij 't ouder worden
Vaak in slapeloze nacht
Ons een lied al haast vergeten
Dikwijls vrede en troost gebracht
Kwam daar rust door simpele woorden
Van een lied uit vroeger tijd
Want waar mensen samen zingen
Is geen plaats voor haat of nijd
Daarom komen wij hier samen
Zingen tot Gods eer ons lied
Want waar Gods lof wordt bezongen
Daar verkeert de boze niet
Honderd jaren Mannenkoren
Zongen we uit een blij gemoed
Onze lied'ren God ter ere
"Looft den Heer, want Hij is goed!"

November 1997
Rep Kramer-van Dijk

Vijf mannenkoren werken mee aan jubileumconcerten

Urk viert op 15 november
100jaarrnannenkoorzang
Demannenkoorzang op Urk bestaat honderd jaar. Om dat te
vieren gevende plaatselijke mannenkoren voor het eerst inde
geschiedenis een gezamenlijk concert. Het optreden staat ge
pland voor zaterdag 15 november en vindt in zowelde Petra
kerk als de Bethelkerk plaats.
Urk telt vijf mannenkoren die alle
maal hun medewerking hebben
toegezegd: het Urker Mannenkoor
Hallelujah (opgericht 1910), het
Christelijk Mannenkoor Oud-Hal
lelujah (1945), het Christelijk Ur
ker VisserskoorCrescendo (1953),
het Mannenkoor Urker Zangers
(1968) en de Mannenzangvereni
ging Onger Oens (1988). Samen
tellen deze koren ruim 300 leden.
De mannenkoren hebben elk een
eigen karakter. Dat uit zich bij
voorbeeld in de repertoirekeuze en
in de wijze waarop men naar bui
ten treedt. Het doel is het samen
zingen tot Gods eer.
Afgelopen voorjaar is door leden

van de vijf koren een comité opge
richt, dat het gezamenlijk concert
organiseert. Op zaterdag 15 no
vember zingen de koren op dezelf
de avond in de twee genoemde
kerken. De koren treden zowel af
zonderlijk als gezamenlijk op.
Dankzij een verschuivend pro
gramma kunnen zo' n 2.000 bezoe
kers hiervan getuige zijn. Mede
door een bijdrage van de gemeen
te en de Rabobank Noordoostpol
der is de toegang gratis. Wel wordt
er een collecte gehouden.
Het ie de bedoeling dat het publiek
uit Urk, Noordoostpolder en de di
recte omgeving naar de Bethelkerk
gaat. Het programma start daar om

Foto boven:*Het comité 'Honderdjaar man
nenkoorzang' dat dejubileumcon
certen organiseert.

20.30 uur. In de Petrakerk begint
het concert alom 19.00 uur. De
plaatsen in deze kerk dient men te
reserveren. Het comité heeft daar
bij vooral het oog op bezoekers uit
het land die soms een verre reis
moeten maken. Deze belangstel
lenden kunnen dan zeker zijn van
een plaats.
Wie wil reserveren kan een aan
zichzelf geadresseerde en vol
doende gefrankeerde enveloppe

. sturen aan het Comité 'Honderd
jaar mannenkoorzang op Urk' ,per
adres T. Roos, Harderbank 7,8321
RS Urk. Men krijgt dan een plaats
bewijs met routebeschrijving
thuisgestuurd. Inlichtingen: tele
foon 0527-683609.



Felicitaties van mr. Pieter van Vollenhovenen belangstelling vanNOS-televisie.

Urk viert honderd jaar mannenkoorzang
URK - De vijf mannenkoren

van Urk hebbenzaterdagavond
in twee overvolle kerken hun
eeuwfeestgevierd.Zededendat
met een gezamenlijk concert,
het eerste in de geschiedenis.
Het optreden trok zestienhon
derd bezoekers, afkomstig uit
het hele land. Medewerking
verleenden Oud-Hallelujah,
Hallelujah,Crescendo,deUrker
Zangers en Onger Oens. Orga
nisten waren Henk van Putten
en Harry Kramer en aan depia
no zaten Johan Bredewout en
HarmHoeve.

Het concert begon om zeven
uur in dePetrakerk met een ge
zamenlijk optreden. De koren
zongen vier nummers. Het eer
ste, Psalm 43, werd uitgevoerd
in de stijl van honderd jaar ge
leden.Vervolgenstraden de ko
ren individueel op. Elk koor
zong een aantal liederen die
kenmerkend zijnvoorhet eigen
repertoire. Daarbij werd duide
lijk dat de Urker mannenkoren
onderling duidelijk verschillen.
Het grootste mannenkoor,

Crescendo (140 leden) bijvoor
beeld zingt uitsluitend Neder
landstalige gewijde muziek,
terwijl de Urker Zangers en
Hallelujah ook negro-spirituals
en klassieke muziek in hun re
pertoire hebben. Oud-Hallelu
jah legt zich toe op de psalmen
en de negentiende-eeuwseHa
zeu-liederen.Onger Oens zingt
eenvoudige hedendaagse
christelijke gezangen.

Bijzonder concert
Behalve het repertoire ver

schilt ook de stijl van optreden
en het muzikale niveauwaarop
men zingt. Alleen de twee
grootste koren, Crescendo en
Hallelujah, treden op in kleder
dracht. 'Maar voor alle koren
geldt, dat ze willen zingen tot
eer van God', aldus de voorzit
ter van het organiserende comi
té. Terwijlde laatste koren nog
moesten zingen in de Petra
kerk, waren de eerste al te voet
naar de Bethelkerk gegaan.
Hier begon het programma om
half negen.Het gezamenlijkop
treden volgde in deze kerk, de

grootste kerk van Urk, aan het
slot. Publiek en zangers rea
geerden zaterdag enthousiast
op het bijzondereconcert. Zelfs
het Koninklijk Huis deed van
zich horen: mr. Pieter van Vol
lenhovenhad een felicitatietele
gram gestuurd. Ook de media
toonden veel belangstelling.
Het NOS-televisiejournaal
maakte opnamen die dezelfde
avond nog werden uitgezon
den.

In 1897werdopUrk onder de
naam Oefening Kweekt Kunst
een eerste mannenkoor opge
richt. Dat koor was zaterdag
niet te beluisteren, want het be
staat niet meer. In 1910maak
ten de zanglustige Urker vis
sers echter eennieuwestart, nu
onder de naam Urker Mannen
koor Hallelujah. Na de tweede
wereldoorlog kwamen er nog
viermannenkoren bij: Oud-Hal
lelujah, Crescendo, de Urker
Zangers en Onger Oens.Devijf
koren tellen samen ruim drie
honderd leden.



100 jaar Mannenkoorzan[j
op Urk

Jubileumconcerten op

zaterdag 15 november 1997

in de Petrakerk en de 8ethelkerk te Urk

Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
Christelijk Mannenkoor 'Oud Hallelujah'
Christelijk Urker Visserskoor'Crescendo'
Mannenkoor 'Urker Zangers'
Mannenzangvereniging 'Onger Oens'

Medewerkenden:
Harry Hamer en
Henk van Putten, orgel
Harm Hoeve en
Johan Bredewout, piano



Autobedrijf
Van Slooten Urk B.V.
Gespecialiseerd in:

• Verkoop nieuwe en
gebruikte auto's

• Reparaties en onderhoud
van alle merken auto's

• Inbouw van LPGinstallaties
• Autoleasing en financieringen

.Schadeherstelbedrijf
• Auto- en personenbussenverhuur
• Verhuur van bestelbussen
• Personenvervoer
• Groepsvervoer
• Kleine transporten

Industrierondweg 27, 8321 EC,Postbus 56, 8320 AB Urk
Telefoon: 0527-681666, fax: 0527-685020, email: vslauto@pi.net

Mogen wij eens 'n andere
toon bij u aanslaan? ~

leystra {;.Buijsman accountants BV is een zelfstandig accountantskantoor van Register
accountants, Accountant-administratieconsulenten en Federatiebelastingadviseurs.

Het kantoor heeft vestigingen in Urk, lemmer en ëmmeicord en heeft een boeiende
cliëntenportefeuille. waaronder veel buiten- L e y 5 tra g B u ijs man
landse ondernemingen. _

In onze dienstverlening staat de persoon-~ ~
lijke betrokkenheid ten opzic~.te van on~e. ~ ~
cliënten voorop. Deze werkwijze zet de JUIste
toon voor een duurzame relatie. q c c 0 u n t a n t S

U bent altijd welkom. Een bak e n i n zak e n
Vlaak 4, 8321RVUrk, Postbus 97, 8320 A8 Urk, tel. (0527) 68 1641

Voorwoord
Geachtebezoekers,bestezangersvrienden,
Ubent vanavondgetuige vaneenbijzonder con
cert. Voor het eerst in de geschiedenisgevende
mannenkoren van Urk gezamenlijk een uitvoe
ring. Deaanleidingmager zijn: honderd jaar ge
leden, om precieste zijn in januari 1897,werd
op het eiland Urk het eerstemannenkoor opge
richt. Dat kreeg de naam 'Oefening Kweekt
Kunst' en stond onder toezicht van de Gerefor
meerde kerkenraad.
Omdat er nogal luid en niet altijd evenwellui
dend werd gezonden, waren er spotvogelsdie
constant zeiden: 'oefening kweakt kunst', wat
in het Urker dialect aan kikkersof eendendeed
denken. Of de zangerszich hieraan stoorden is
niet meer bekend, feit iswel dat ze in 1910een
nieuwe start maakten onder de naam
'Hallelujah'. Later,vooral nade TweedeWereld
oorlog, nam de koorzang op Urk een grote
vlucht. Alleen al het aantal mannenkoren
breidde zich uit tot vijf. Elk koor heeft zo zijn
eigen karakter, wat zich bijvoorbeeld uit in het
repertoire en in dewijze waarop mennaar bui
ten treedt, maarhet doel issteedshetzelfde: sa-

men zingen tot eer van God. Het is onze bede
dat we alsmannenkorenvanUrkdat schonedoel
steedsvoor ogen mogen houden. Danmoeten
we erkennen, dat er in honderd jaar ook strub
belingen zijn geweest,die somspijn en verdriet
hebben veroorzaakt. Maar dan mogen we ook
dankbaar zijn voor een avond alsdeze.
Zingt de HEEREbij beurte met dankzegging!
(Psalm147: 7)

Als organiserend comité zijn we bijzonder blij
dat dit concert tot stand mocht komen. Daarbij
zijn we ook dank verschuldigd aan mensen.Ie
der die zich heeft ingezet, hartelijk dank! Ook
degemeenteUrkenRabobankNoordoostpolder
willen we bedanken, want mede dankzij hun
bijdragen kon detoegang vrij zijn. Drukkerij Het
Urkerland tenslotte verzorgde de programma's.
Wij wensen u allen, bezoekersen zangers,een
genoeglijke en gezegendeavond toe.

TiemenRoos,
voorzitter comité 'Honderd jaar
mannenkoorzang op Urk'

De leden van het comité 'Honderd jaar
mannenkoorzang op Urk', vlnr

Jacob de Vries, Joost Eijkelenboom,
Gerrit de Wit, Tiemen Roos

en Riekelt Loosman.

Niet op de foto:
HesselKramer.



Muzikaal bouquet
Een unieke serie van 10
cd's met daarop bekende
en iJeliefde "ertolkers van

het liJeestelijk lied'

speciaal samenqesteld door
Jan fluintus Zwart

natuurliii: ontbreken niet het
,__ """"Chr. Urker Visserskoor Crescendo

o.t». Meindert Kramer en het
Urker Mannenkoor Haffeluiah

o.I.rl. de onr/ert}.eteliike dirit}.ent
Wiffem Hendrik Zwart

Maar ook: Sasder aan Marion
Klaas Jan Mulder

Vox Jubilans Waddinxrleen
Chr. Kamper Mannenkoor DEV

Gebroeders Brouwer
Stadsknapenkoor Elburt}.

Feike Asma, e.o.a.

De 'Bouquet serie'
is een bloemleziniJ

uit de mooiste
Te êeum uitqaoen.

Le De" t11 Postbus 12, 1380AA Weesp
Telefoon 0294-415321

HET URKER MANNENKOOR

Het Urker Mannenkoor "Hallelujah"

Het Urker Mannenkoor "Hallelujah" werd opgericht in 1910 en is daarmee de oudste
zangvereniging van het voormalige eiland. Het koor telt honderd leden. Dirigent is Jan
Quintus Zwart uit Kampen, die in 1996zijn inmiddels overleden vader Willem Hendrik
Zwart opvolgde. "Hallelujah" treedt op in klederdracht.
Het koor geeft regelmatig concerten door heel Nederland en ook wel daar buiten. Zo
maakten de zangersreizen naar Denemarken,Spanje,Duitslanden België.Het repertoire
bestaatuit psalmen,geestelijke liederen'Indiversetalen, negro-spiritualsen klassiekekoor
werken. Sinds1960maakte het Urker Mannenkoor "Hallelujah" ruim dertig platen en
acht cd's.Als eerstechristelijk mannenkoor kreeg "Hallelujah" in 1966een gouden plaat
uitgereikt. In 1986kwam daar een tweede bij.

Correspondentie-adres: Urker Mannenkoor "Hallelujah"
Postbus528320ABURK Telefoonnummer secretariaat: (0527)68 19 10
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Het Christelijk Mannenkoor "Oud Hallelujah"

Het Christelijk Mannenkoor "Oud Hallelujah" heeft een geheel eigen karakter. Dit koor
zingt vrijwel uitsluitend psalmen in de zetting uit de oude vierstemmige bundel van de
NederlandseHervormde Kerk en liederen uit de vroeg-negentiende-eeuwse bundel van
JohannesHazeu.Met preciesdatzelfde repertoire ging honderd jaar geleden de mannen
koorzang op Urk van start. "Oud Hallelujah" ontstond in 1945,toen eendeel vande leden
van het Urker Mannenkoor "Hallelujah" zich niet kon vinden in de repertoirekeuze van
de toenmalige dirigent. Zij gingen hun eigen weg en zongen tientallen jaren onder lei
ding van de Urker visserAuke Kapitein. Dehuidige dirigenten zijn PieterGerssenen Teun
Pasterkamp. "Oud Hallelujah" treedt zelden in het openbaar op. In de jaren zeventig
verschenenvan dit koor drie langspeelplaten. Dit jaar kwamen daar twee cd's bij. Het
koor telt dertig leden.

Correspondentie-adres:ChristelijkMannenkoor "Oud Hallelujah"
p.a. de heerA. BakkerWijk 7-78321VK URK
Telefoonnummer secretariaat: (0527)682483



~ U'SSËLrOÛRS bv

Gespecialiseerdin:
<? Dagtochten

<? Groepsvervoer
<? Schoolexcursies

<? Meerdaagse reizen
<? Verenigingsuitstapjes

<? Bejaardentochten
<? Personeelsuitstapjes

<? Droppings

Kortom: voor al uw
personenvervoer op maat.

(hiel Post, Nieuw·Guineastraat 67,8321 HM Urk
Tel. 0527·681946, Fax 0527·685223
Burg. Roeienweg 1, 8021 EV Zwolle
Tel. 038·4544044*, Fax 038·4545170

Het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"

Het ChristelijkUrker Visserskoor"Crescendo"ismet 140leden het grootste koor van Urk.
Het werd opgericht op 5 september 1953.Dirigent isal vrijwel vanaf het begin de Urker
Meindert Willem Kramer."Crescendo"treedt op in klederdracht en geniet landelijke be
kendheid. Het koor zingt uitsluitend Nederlandstaligepsalmenen geestelijke liederen.
De zang van "Crescendo" is op meer dan twintig platen en zevencd'ste beluisteren. In
1972ontving het koor, wegens de bijzondere verdienste voor de christelijke koorzang,
van zijn platenmaatschappijeen onderscheiding,de zogenoemdegouden tulp. In 1978
volgde het gouden embleem. "Crescendo"maakte verschillendetournees in Hongarije,
Zwitserlanden Duitsland. Het koor istrots op de specialeband met het koninklijk huis.

Correspondentie-adres:
Christelijk Urker Visserskoor"Crescendo"

p.a, dhr. J. ZeemanMuiderzand 68321 PMURK
Telefoonnummersecretariaat:(0527)68 24 59
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MEER WARMTE
MET

MINDER GAS!
0321-321299

VERWARMING GASINSTALLATIESONDERHOUD

Massale Samenzang uit Urk
Meto.a.MeindertKrameraanhetorgel PrachtÎgeinstrumentalemuziek.
Psalm85,Psalm124,NeemHeermijn Orgel.fluit,enz.Wiegenlied,Dalons
beidehanden,enz.Normaalf.29,90 loflied.., My lord, enz.Normaalf.34,90

Nu slechts f.19,90 Nu,lechts f.29,90
')(OJnall!t,'j(/Je

'Muziek voor iedereen dl. 4'

'Romantische Melodieën
Een pracht CD met instrumentale muziek. Orgel, panfluit, piano,
harp, enz. Sanctus, Largo, Stay with me, slavenkoor, e.v.a, bekenden

Nu ter kennismaking: f.24,90
Op deze CD's géén verzendkosten.

Deze3 prachtige CD's samen geen f.74,70
maar slechts f.64,90!

Verzendhuis Kapitein
Bonairestraat 1- Urk TeL 0527-684249
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KWALlTARiV De Bolder
®

Het adres voor al uw:
• snacks
• salades
• halve kippen
• spare ribs
• pizza's

BezorgService van
.maandag t/.m
zaterdag Van

18.00 tot 22 30. uur.

Tevens iedere maand een wisselend voordelig menu.

KWALlTAriÎi("niet zómaar 'n cafetaria.

Zalencentrum
L. Kramer, tel. 0527-681590 / 682874

Voor de perfecte verzorging van uw:

<r Bruiloft <r Warm en koud buffet
<r Receptie <r Diner, etc.

Kom eens
even langs
afbel ons
voor een
gratis
cifJerte.

Wij bieden u naast onze sfeervolle zalen
en persoonlijke zorB ook nOBde laagste prijs!

Mannenkoor "Urker Zangers"

Het mannenkoor "Urker Zangers"werd op
10 februari 1968opgericht. Het koor legt
zich toe op het zingen van het christelijk
lied in de breedstezin van het woord: van
psalmtot oratorium, vannegro-spiritual tot
opera. Het koor treedt op in smoking.

Tot 1990stonden de "Urker Zangers" on
der leiding van Frits Bode, die in dat jaar
plotseling overleed. De huidige dirigent is
RoelofElsingauit Ommen,die met het koor
de laatstejaren een nieuw repertoire heeft
opgebouwd.

De "Urker Zangers" tellen zestig leden. Ze
maakten tot nu toe tien langspeelplatenen
vier cd's.Hoogtepunten uit hun geschiede
nis zijn concertreizen naar Amerika, Dene
marken en Duitsland.

("
~ .
~
\.
\..........~-._-_~

Correspondentie-adres:

Urker Zangers,Postbus30, 8320AA URK
Telefoon secretariaat:(0527)68 5639



LUXE TOURINGCARS
VOOR21EN VAN:

Bar • keffie-automaat- koelkast
" video • toilet • airco bangl'na reizen
Vanaf 15-58
zitplaatsen!

TOURINGCARBEDRIJF MIDNET BANGMA B.V.
Produktieweg7,8304 AV Emmeloord.
Telefoon0527-698316.

MANNENZANGVERENIGING

Mannenzangvereniging "Onger Oens"

DeMannenzangvereniging "Onger Oens"werd opgericht in 1988.Dit jongste mannen
koor van Urk heeft dertig leden,waarvan de meestenwerkzaam zijn in de visserijof de
visverwerkendeindustrie. "Onger Oens" betekent onder-ons en deze naam is typerend
voor de sfeer op dit kleine mannenkoor. Dirigent is de Urker vishandelaarAlbert Bos.
"Onger Oens" zingt eenvoudige Nederlandstaligegeestelijke liederen. Het koor treedt
regelmatig op, zowel op Urk alselders in het land. Eenjaarlijks terugkerend hoogtepunt
is het kerstconcertin het Kerkje aan de Zee. In zijn korte bestaanmaakte "Onger Oens"
reedstwee cd's.

Correspondentie-adres:Mannenzangvereniging"Onger Oens"
p.a.dhr. R.LoosmanDeNoord 1198321CTURK
Telefoonnummersecretariaat:(0527)68 1220



Programma Petrakerk
8. Samenzang(niet-ritmisch)

Psalm 116: 1,2 en 11
Start programma 19.00 uur, afsluiting omstreeks 21.00 uur. Voor teksten
samenzangen en vertalingen buitenlandse liederen zie verderop in dit
programmaboekje.

1. Opening en gebed
door T. Roos, voorzitter van het comité 'Honderd jaar mannenkoorzang op Urk'

9. Mannenkoor 'Urker Zangers'o.l.v. Roelof Elsinga
a. Alle roem is uitgesloten R. Elsinga
b. Cantique de Jean Racine Gabriel Fawé / bew. 1. Dik
c. Show me G.F.Händel / bew. R. Elsinga

10. Samenzang
0, liefde Gods oneindig groot: 1 en 2

2. Samenzang(niet-ritmisch)
Psalm 150: 1,2 en 3

3. Gezamenlijkekoren o.l.v. Meindert Krameren Roelof Elsinga
a. Psalm43 : 1 en 4 De Vierstem
b. Vader vol van vrees en schaamte Adrian Snell / bew. R. Elsinga
c. Samen te dienen Bill Gaither / bew. M.W Kramer
d. 't Scheepke onder Jezus' hoede WH. Zwart

11. Christelijk Mannenkoor 'Oud Hallelujah' o.l.v.TeunPasterkamp
a. Juicht nu christenschaar! Joh. Hazeu
b. Psalm66 : 1 en 8 De Vierstem
c. Troostrijk uitzicht Joh. Hazeu

12. Samenzang(niet-ritmisch)
Psalm 108: 1 en 2

4. Samenzang
Vol verwachting blijf ik uitzien: 1 en 3

13. Urker Mannenkoor 'Hallelujah' o.l.v. JanQuintus Zwart
a. Die Allmacht Fr.Schubert / bew. Fr. Liszt

solist: André Post
5. Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo'o.l.v. Meindert Kramer

a. Cantate psalm 146 G. Jellesma / bew. M.W Kramer
solist: Piet Baarssen
Bornisnski / bew. K.J. Mulder
Bram Bout / M.W Kramer

b. De storm
c. Hallelujah

WH. Zwart
Jerry Sinciair / bew. WH. Zwart

b. U bid ik aan, 0 macht der liefde 14. Samenzangmet collecte
Ik wil zingen van mijn Heiland: 1 en 2c. Stilte over alle landen

solist: Piet Baarssen

6. Samenzang(niet-ritmisch)
Psalm42:1,3en5

15. Sluiting en dankgebed
door J.K.S.Eijkelenboom, lid van het comité
'Honderd jaar mannenkoorzang op Urk'

7. Mannenzangvereniging 'Onger Oens' o.l.v. Albert Bos
a. Dit is het Evangeliewoord Joh. de Heer
b. Dierb're Heiland, mijn Verlosser Dora Boole
c. Luister naar de blijde boodschap John Buurman

16. Samenzanggevolgd door uitleidend orgelspel
Psalm 118: 1,7 en 14



Programma Bethelkerk

Start programma 20.30 uur, afsluiting omstreeks 22.30 uur. Voor teksten
samenzangen en vertalingen buitenlandse liederen zie verderop in dit
programmaboekje.

1. Opening en gebed
door T. Roos, voorzitter van het comité 'Honderd jaar mannenkoorzang op Urk'

2. Samenzang (niet-ritmisch)
Psalm 150: 1,2 en 3

3. Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Meindert Kramer
a. Cantate psalm 146 G.Jellesma / bew. M.W Kramer

solist: Piet Baarssen
Bornisnski / bew. K.J. Mulder
Bram Bout / M.W Kramer

b. U bid ik aan, 0 macht der liefde
c. Stilte over alle landen

solist: Piet Baarssen

4. Samenzang (niet-ritmisch)
Psalm42: 1,3 en 5

5. Mannenzangvereniging 'Onger Oens' o.l.v. Albert Bos
a. Dit is het Evangeliewoord Joh. de Heer
b. Dierb're Heiland, mijn Verlosser Dora Boole
c. Luister naar de blijde boodschap John Buurman

6. Samenzang (niet-ritmisch)
Psalm 116: 1,2 en 11

7. Mannenkoor 'Urker Zangers' o.l.v. Roelof Elsinga
a. Alle roem is uitgesloten R. Elsinga
b. Cantique de Jean Racine Gabriel Fawé / bew. J. Dik
c. Show me G.F.Händel / bew. R. Elsinga

8. Samenzang
0, liefde Gods oneindig groot: 1 en 2

9. Christelijk Mannenkoor 'Oud Hallelujah' O.l.v.Teun Pasterkamp
a. Juicht nu christenschaar! Joh. Hazeu
b. Psalm 66 : 1 en 8 De Vierstem
c. Troostrijk uitzicht Joh. Hazeu

10. Samenzang (niet-ritmisch)
Psalm 108: 1 en 2

11. Urker Mannenkoor 'Hallelujah' o.l.v. Jan Quintus Zwart
a. Die Allmacht Fr. Schubert / bew. Fr. Liszt

solist: André Post
WH. Zwartb. De storm

c. Hallelujah Jerry Sine/air / bew. WH. Zwart

12. Samenzang met collecte
Ik wil zingen van mijn Heiland: 1 en 2

13. Gezamenlijke koren o.l.v. Jan Quintus Zwart en Roelof Elsinga
a. Psalm43 : 1 en 4 De Vierstem
b. Vader vol van vrees en schaamte Adrian Snell / bew. R. Elsinga
c. Samen te dienen Bill Gaither / bew. M.W Kramer
d. 't Scheepke onder Jezus' hoede WH. Zwart

14. Samenzang
Vol verwachting blijf ik uitzien: 1 en 3

15. Sluiting en dankgebed
door J.K.S.Eijkelenboom, lid van het comité
'Honderd jaar mannenkoorzang op Urk'

16. Samenzang gevolgd door uitleidend orgelspel
Psalm 118: 1,7 en 14



Teksten samenzangen

Psalm 150

Vers1: Looft God, looft zijn naamalom,
looft Hemin zijn heiligdom,
looft desHeerengrote macht
in den hemel zijner kracht;
looft Hemom zijn mogendheden,
looft Hemnaar zo menig blijk,
van zijn heerlijk koninkrijk
voor zijn troon en hier beneden!

Vers2: Looft Godmet bazuingeklank,
geeft Hemeer, bewijst Hemdank,
looft Hemmet de harp en luit,
looft Hemmet de trom en fluit,
looft Hemop uw blijde snaren!
Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal
tot desHeerenglorie paren!

Vers3: Looft God naar Zijn Hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hemop het schelmetaal
van de vrolijke cimbaal,
looft den Heer,elk moet Hemeren!
AI wat geesten adem heeft,
looft den Heer,die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heerder Heeren!

Psalm 42

Vers1: 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frissewaterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja,mijn ziel dorst naarden Heer;
God des levens,ach,wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naamverhogen?

Vers3: 0 mijn ziel, wat buigt g'u neder,
waartoe zijt g'in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
want Godsgoedheid zal uw druk
eensverwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal zijn naamnog loven.

Vers5: Maar de Heerzal uitkomst geven,
Hij, die 's daagszijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hemverwacht,
en mijn hart, wat mij maag' treffen,
tot den God mijns levensheffen.

Psalm 116

Vers 1: God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort mijne stem,mijn smekingen,mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hemal mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Vers2: Ik lag gekneld in banden van den dood,
daar d'angst der hel mij alle troost deed missen;
ik was benauwd omringd door droefenissen,
maar riep den Heerdusaan in al mijn nood:

Vers 11: Ik zal met vreugd in 't huisdesHeerengaan,
om daar met lof uw groten naamte danken.
Jeruzalem,gij hoort die blijde klanken:
elk heff' met mij den lof desHeerenaan!

Lied 571, Johan de Heer

Vers1: 0, liefde Gods,oneindig groot, ver boven onsverstand;
die zondaarsweer eenweg ontsloot, naar 't hemelsVaderland!
Daartoe zond Godvan 's hemelstroon, tot 's mensenheil, Zijn
een'ge Zoon. Ja! Amen ja! Op Golgotha vond't mensdomweer gena.

Refrein: 0, welk een vreugde, vreugde, vreugde,
0, welk een vreugde, een kind van God te zijn.
Welzalig die zich is bewust, dat Jezusvrede geeft en rust,
Hallelujah! Hallelujah! Prijst God voor Zijn gena.

Vers2: DeHeiland Zelf heeft onsgeleerd, dat d'eng'len zijn verblijd,
alséén der zondaarszich bekeert tot s' Vadersheerlijkheid.
Zingt daarom blij met d' eng'len saamde lof en eer van Jezusnaam;
zingt altijd meerZijn naamter eer,prijst Jezusonze Heer!

Refrein: (zie boven)

Psalm 108

Vers 1: Mijn hart, 0 Hemelmajesteit, istot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer, 'k zal psalmenzingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelleluit, waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken en met gezangmijn God genaken.

Vers2: Ik zal, 0 Heer,uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan,
want uwe goedertierenheid istot de heem'len uitgebreid.
Uwwaarheid heeft noch paal, noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemelskringen, en leer al d'aard, uw grootheid zingen!



Lied 657, Johan de Heer (tijdens de collecte) Vertalingen buitenlandse liederen
Vers1: Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wondergroot,

Die Zichzelvegaf aan 't kruishout, en mij redde van de dood.

Vers2: 'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zichnam mijn straf;
hoe in liefde en genade, Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein: Zing, 0 Zing van mijn Verlosser!
Met zijn bloed kocht Hij ook mij;
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik wasvrij.

Refrein: zie boven.

Lied 769, Johan de Heer

Vers1: Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eensdagen zal.
Dat de Heiland op de wolken,
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen.
Als mijn oog Hemschouwenmag,
en mijn oor Zijn stem zal horen,
op die grote, blijde dag!

Refrein: Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijv' onswachtwoord,
amen, ja HeerJezus,kom!

Psalm 118

Urker Mannenkoor 'Hallelujah':
Die Allmacht
(Koor)
Groot isJehova,de Heere!
Want hemel en aarde verkondigen Zijn macht.
U hoort die in de gierende storm,
in het luide bruisen van de wilde beek,
groot isJehova,de Heere,
groot isZijn macht.

(Solist)
Uhoort haar in het gemurmel van het onluikende bos,
u ziet haar in het wiegende, gouden graan,
in de glans van lieflijke bloemen,
in de schittering van de met sterren bezaaide hemel.

Vers3: 0, somsvoel 'k een sterk verlangen,
heimwee in mijn hart ontstaan;
Ik vraag mij af dan, dierb're Heiland
zijt Gij reedsop weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren:
Hij verlangt nog meer dan wij.
Maranatha! Blijve 't wachtwoord
voor een elk, maar ook voor mij.

(Koor en solist)
Vreselijk klinkt zij in de rollende donder,
en flikkert zij in de bliksemschichten.
Maar uw kloppende hart vertelt nog indringender
de macht van Jehova,de eeuwige God.
Kijk maar smekendomhoog,
en hoop op Zijn genade en ontferming.
Groot isJehovade Heere!

Refrein: (zie hiernaast)
Hallelujah
Hallelujah!
Hij ismijn Heiland
Ik zal Hem loven.
Hallelujah!

Vers 1: Laat ieder 's Heerengoedheid loven, want goed isd'Oppermajesteit:
zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid!
Laat Isrelnu Godsgoedheid loven en zeggen: Roemt Godsmajesteit!
Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Vers7: De Heer ismij tot hulp en sterkte: Hij ismijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hemmijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen van hulp en heil, onsaangebracht.
Daar zingt men blij met dankb're psalmen,Godsrechterhand doet grote kracht.

Vers 14: Gij zijt mijn God, U zal ik loven, verhogen uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat uw roem te boven, U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder '5 Heerengoedheid loven, want goed isd'Oppermajesteit,
zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Mannenkoor 'Urker Zangers':
Cantique de Jean Racine

HetWoord gelijk aan de Allerhoogste,
onze enige Hoop,
EeuwigeDagvan de aarde en van de hemelen,
wij verbreken de stilte van de vredige nacht,
Goddelijke Redder,sla Uw ogen op ons.
Giet het vuur van Uw machtige genade over ons uit.
Dat de gansehel, dat de gansehel vlucht bij het
geluid van Uw stem.
Verdrijf de slaapvan een kwijnende ziel,
die hem leidt tot veronachtzaming van Uw wetten.
o Christusdie in Zichzelf Uw getrouwe
volk genegen is,
voor Uw zegeningen komen wij bijeen.
Neemde gezangen aan die wij U aanbieden,
tot Uw onsterfelijke glorie,
en voor Uw gaven die wij geheel aan U
teruggeven. (3x)

Show me

Als jij een plaatsweet, vrij van zorgen
laat hem mij zien en ik zal jou daarheen brengen
vliegend hoog over de wereld en ik weet, ik weet
dat wij nooit meer terug zullen keren.

Als jij een land weet aan de overzijde
toon het mij want ik heb er eerder naar gezocht
zeilend over de zilveren zee,
de verre horizon roept mij.
Ik weet de weg niet, maar alsjij mij de weg wijst
dan zullen wij de plaats van gisteren vinden en ik zal
je wegbrengen, ik zal je wegbrengen ver,
heel ver weg.
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Exclusieve meubelstoHen en uw fevelingsmeubels
in handen van onze vakbekwame meubelstoHeerJers

Jonkers & Haverkort.
(AAngenaam.)

Admere Accountants heet voortaan Jonkers & Haverkort. Een nieuwe naam,

een nieuw gezicht en een nieuwe vestiging. Want voortaan kunt u ook in

Steenwijk bij ons terecht. Maar natuurlijk zijn we als erkende AA's nog net

zo vertrouwd met administratieve en fiscale zaken als u van ons gewend

bent. Deskundig. betrokken en betrouwbaar.,
Jonkers Haverkort

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS,
Burg. van Suchtelenlaan 3, Urk,

tel: (0527) 68 27 83
Gedempte Turfhaven 18, Steenwijk.
tel: (0521) 51 0099

I Cl' TOYOTA I

Sssstt ... Sssstt ...

Hij staat compleet in de
showroom. U kunt ook
een proefrit maken.

Maar dan wel stil zijn,
anders hoort u hem niet.

anders hoort u de
Toyota Carina niet

Sssstt... Sssstt ...

Autobedrijf
Piet Bal{.l~er

Het Rif 1, 8:121 n" l rk



WOLTERS
KUNSTSTOFFEN- EN EMBALLAGE-INDUSTRIE B.V.

Maatwerk in
polystyreenschuim (EPS)en
polypropyleenschuim (EPP)
verpakkingen
Polystyreen(EPS)is het volmaakte ver
pakkingsmateriaalvoor elk product dat
bescherming verdient. Verpakkingen van
EPSwegen weinig en zijn schokabsorbe
rend. Ze isoleren perfect en zijn water
dicht.

EPS-schuimis ook goed te gebruiken in
combinatie met andere verpakkingsma
terialen.Bovendien is het mogelijk bij
voorbeeld transportkisten in een groot
aantal kleuren te bedrukken.

Dankzijde eigenschappenvan EPSis het
uitermate geschikt voor het beschermen
vaneen breed scalaproducten.Vanfood
tot technisch fijngevoelige producten,
van low-cost tot high-tech.

Tevens produceren wij sinds een aantal
jaren geëxpandeerdepolypropyleen
schuim (EPP)-verpakkingen.Dezeschok
absorberendeen vaakmeermalig te
gebruiken producten worden o.a.toege
past in de automobiel industrie, de eljk
tra-branche,als industriële of als interne
transportverpakking.Zo ontwikkelen wij
ook voor u de verpakking,die uw pro
duct de bescherming geeft die het ver
dient! Uiteraard staan wij garant voor
een perfecte kwaliteit en snelle service.
Vooreen doelmatige en efficiënte bestu
ring van alle activiteiten, zijn procedures
vastgelegd in een kwaliteitssysteem,dat
voldoet aan de norm 150-9002.

ZUiDERMAATWEG 2

POSTBUS 34
7468 ZG ENTER

TELEFOON 0547-386000
FAX0547-386010


