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Kerstieest 1994
Rhoon ...

Fan van ons koor organiseert
concert in haar woonplaats.

Dit was de aanhef van de convocatie,
waarmede onze secretaris ons opwekte
deel te nemen aan ons concert in de plaats
Rhoon bij Rotterdam. Zo vertrokken we
rond de klok van half vijf in de namiddag
richting Rhoon, om daar een concert te
verzorgen ten bate van de restauratie van
de oude Dorpskerk. Na een voorspoedige
heenreis werden we hartelijk ontvangen
met koffie, cake en broodjes. Nadat we dit
alles tot ons genomen hadden, gingen we
met de bussen naar de kerk, welke inmid
dels tot in alle hoeken en gaten gevuld
was. Het programma werd door ons geo
pend met "Heer, ik kom tot U", waarbij
opviel dat het contact tussen orgel en diri
gent niet optimaal te noemen was. Later
werd dit beter. Nadat Ds. Franzen geo
pend had met gebed, werkten wij ons pro
gramma af op de ons bekende eigen en
thousiaste wijze, waarbij m.i. enkele kritische kant
"tekeningen geplaatst kunnen worden. Gepraat (en noem
maar op)tussen de programma-onderdelen door van ver
schillende leden wordt door veel koorleden en luiste
rende toeschouwers als zeer hinderlijk ervaren. Laten
we met elkaar trachten dit zo veel mogelijk te beperken.
Een beetje zelfdiscipline kan toch geen kwaad, zou ik zo
denken. Wat het muzikale betreft: de overgangen tussen
de verschillende coupletten van "Jacobs Ladder" lopen
bepaald nog niet vloeiend. Ook het neuriën bij het lied
,,'k Ben reizend naar die stad" verloopt nog niet naar
wens. Maar er valt natuurlijk ook veel goeds te vermel
den. Positief waren de ons op het lijf geschreven num
mers zoals "Kom tot het Feest" en "De Lichtstad". Deze
en meer nummers werden met overgave en aandacht ge
zongen evenals "Vrede als waterstromen", waarbij Piet
Baarssen op verdienstelijke wijze de solo vertolkte. Een
bijzondere vermelding verdient Klaas Bakker met zijn
mooie vertolking van het lied "Alzo lief had God de we
reld!" Het was voor de verstaanbaarheid beter geweest
als Klaas zich voor het koor had opgesteld. Ditzelfde
geldt ook voor Femmy, die met haar fraaie stem naast

haar solo, ook in enkele nummers met ons meezong.
Toen wij Psalm 103 zongen, gingen mijn gedachten uit
(en ik denk wel van meer vrienden) naar de zwaar ge
troffen familie Bakker, die ook verschillendefamilie
betrekkingen binnen ons koor heeft. Inderdaad: "des
mensen dagen zijn als het gras, als een bloem des velds,
zo bloeit hij, maar als de wind daar over gegaan is, zo is
zij niet meer". Dan krijgt de Psalm op dat moment toch
een extra dimensie. Vanaf deze plaats wensen wij de be
droefde familie Bakker het vervolg van die Psalm toe,
waarin staat dat de goedertierenheid des Heeren van
eeuwigheid tot eeuwigheid is over degenen die Hem vre
zen. We sloten ons concert af met "Vol verwachting" en
ja, het was te verwachten: we konden niet onder een toe
gift uit. Het werd de onbetwiste nummer 1, zoals onze
dirigent het uitdrukte: "Ziet in blinde razernij". De Do
minee zei in zijn slotwoord, dat er vele koren gezongen
hadden in deze kerk, maar dat er nog geen koor in ge
slaagd was de kansel te laten trillen op zijn grondvesten.
Waarvan akte. En dan natuurlijk ..... de kosteres! Met
ruisend gewaad schreed zij door de kerk, onderwijl de
menigte vorsend of er hier of daar nog een plekje over
was. En als zij dat gevonden had gaf zij dit met luide
stem en een breed armgebaar te kennen. Ook de domi
nee zette zij kordaat aan de kant van de preekstoel, toen
hij vergat de geluidsinstallatie aan te zetten. Kortom,
een koste(r)lijke kosteres! Nadat we samen met de aan
wezigen Psalm 42 gezongen hadden gingen we naar de
bussen waarna we, uitgezwaaid door de organiserende
dames, richting Urk vertrokken.

Louwe Kramer





KOOR- EN SAMENZANGAVOND

in de Ned. Herv. Ker'k van Rhoon op

zaterdag 8 oktober 1994

m.m.v.

Het Chr. Urker Visserskoor

" CRESCENDO ..

o.l.v. M.W,Kramer

Femmy van der ,veg
Klaas Bakker
Henk van Putten

Ds. H.J.Franzen

- sopraan
- bariton
- orgel

- meditatie



1. Koor: Heer. ik kom tot U

2. Opening, gebed

3. Samenzang met koor:
Psalm 138 vers 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden. Heer
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de g05n
op hoge toon
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw e~s
naar uw paleis,
het hof der hoven,
en om uw gunst en waarheid saam
uw grote naam
eerbiedig loven.

Dan zingen zij, in God verblijd.
aan Hem gewijd,
van 's Heren wegen;
want groot is 's Heren heerlijkheid,
zijn Majesteit
ten top gestegen.
Hij slaat toch. schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die ned'rig knielen;
maar ziet van ver met t,ramschap aan
de ijd'len Waan
der trotse 7.ielen.

4e Koor:
- Want op U Heere, hoop ik
- Zie ons wachten aan de

stromen (met solo)

- Jacobs ladder
- 'k Ben reizend (met solo)

7. Meditatie

8. Orgelimprovisatie met aansluitend
samenzang Lied 459:

S.v.Marion
K.J.!I1ulder

5. Solozang

6. Koor:
-Hoe lief'lijk z1Jn Uw
woningen (met solo) trad.

allen:
l.Door de nacht van strijd en zorgen

schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

allen:
2.Liedren zingend vol vertrouwen

tot in het voltooide licht
broeder broeder zal aanschouwen
staande voor Gods aangezicht.

vrouwen:
3.Door de nacht leidt ons ten leven

licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven.
als ons God ontvangen zal.

mannen:
4.In ons hart is dit de luister,

dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.

allen:
5.Met één lied uit duizend monden

gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

vrouwen:
6.Eén van hart en één van zinnen,

één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.

mannen:
7.Zo gaan wij hier met elkander

door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.

tol.\ol. Kramer

idem



allen vers 8:
Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs.

9. Koor:
- Kom tot het Feest
- Vrede als waterstromen

(met solo)
De Lichtstad

J.Zwanepol

M.W Kramer
idem

10. Solozang

11. Koor:
- Cantate Psalm 10)(met solo) M. \v Kramer
- Vol verwachting (met solo) idem

12. Sluiting, dankgebed

1). Collecte

14. Samenzang met koor:
Psalm 42 vers 1 en 5

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

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

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

Na afloop van het concert is er gelegen
heid om CD's en MC's van het koor te
kopen.



Aan onze Urker vrienden ...

Naar aanleiding van de ramp die zich afgelopen maan
dag 7 november op zee voordeed, waarbij een zestal vis
sers de doodvond in de golven, gevoelen wij grote behoef
te omU allen en in het bijzonder de naaste betrekkingen
ons medeleven te betonen. Wanneer wij dit schrijven,
beseffen wij - al zoekend naar woorden - gelijktijdig de
nietigheid van onze troost. Immers Gods Woord zelf
spreekt ervan dat wij nietige vertroosters zijn. En als wij
daarbij dan nog bedenken hoe onpeilbaar diep de smart
en groot de verslagenheid bij U moet zijn. Zo kort gele
den mochten wij als gezamenlijke mannenkoren op een
zangavond bijeen zijn en wij hebben het zo mogen erva
ren als werd een band gelegd tussen Urk en Yerseke,
tussen twee mannenkoren, tussen twee vissersdorpen.
In dat verband past het niet alleen samen te zijn op
vreugdevolle momenten, maar ook elkanders lasten -
ware het mogelijk - te dragen in droeve omstandighe-
den. Wij wensen U van harte toe dat U allen de kracht
mag ontvangen om dit kruis te dragen. Bovenal dat de
Heere in het bijzonder de naaste familieleden zoudt wil
len gedenken en ondersteunen.
Dat is de wens van bestuur, leden, dirigent en organist
van het mannenkoor Ethan uit Yerseke.
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1. Koor: "Heer, ik kom tot U". 6. Solozang.

2. Opening door Ds.W.Westland. 7. Meditatie door Ds.W.Westland over Psalm 130 : 5.

3. Samenzang met koor: Psalm 138 : 1 en 3. "Ik verwacht den HEERE;mijn zIel verwacht,

'k Zal met met ganse hart Uw eer, 7- en ik hoop op zijn woord."
Vermelden, HEER, , 1- ..{ c?U dank bewijzen; 8. Samenzang: Psalm 130 : 3 en 4.
'k Zal U In 't midden van de GoOn,
Op hogen toon, SC; Ik blijf den HEERverwachten;
Met psalmen prijzen; MIJn ziel wacht ongestoord;
Ik zal mij buigen, op Uw els, LtS

Ik hoop, In al mijn klachten,
Naar Uw paleis, Op Zijn ontellbaar woord;
Het hot der ho-ven,

IJ -1 b MIJnziel, vol angst en zorgen,
En, om Uw gunst en waarheid saam, Wacht sterker op den HEER,
Uw groten naam Dan wachters op den morgen;
Eerbiedig loven. J:;-~>9 Den morgen; ach, wanneer?

Dan zingen zij, In God verblijd, Hoopt op den HEER, glJ vromen;
Aan Hem gewijd, 0y Is Israël In nood,
Van 's HEERENwegen; Er zal verlossing komen;
Want groot Is 's HEERENheerlijkheid, 60 Zijn goedheid Is zeer groot.
ZIJn majesteit Hij maakt, op hun gebeden,
Ten top gestegen; Gans Israël eens vrlj
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, ~t Van ongerechtigheden;
Op hen het oog, Zo doe HIJ ook aan mij.
Die need'rlg knie-len:
Maar ziet van ver met gramschap aan Lt . 9. Orgels010.
Den Ijd'len waan
Der trose zielen. ru -2 f 10. Koor:

4. Gebed en schriftlezing: Psalm 130. a. Kom tot het feest J. Zwanepole b. Vrode als waterstromen M.W.Kramer

5. Koor: c. De Lichtstad M.W.Kramer

a. Want op UHeere, hoop Ik M.W.Kramer 11. Solozang.b. Zie ons wachten aan de stromen
(met solo) M.W.Kramer



GROOT BRONSWI}K
Psychiatrisch ziekenhuis
voor.noord oost en oost groningen

Wij zongen in
Groot-Bronswijk

Woensdagmiddag 26 oktober vertrok de bus vanaf de
bekende plaats naar Wagenborgen. De stoelen waren,
ondanks het slechte weer, alle bezet. We gingen zingen
in het psychiatrisch ziekenhuis Groot-Bronswijk. We
arriveerden omstreeks half acht en na een heerlijk kopje
koffie en belegde broodjes stelden we ons op om in twee
blokken, gescheiden door een pauze van een half uurtje,
onze liederen te zingen. De grote zaal was gevuld met
belangstellenden, niet alleen patiënten maar ook familie
en verplegend personeel. Tineke Korf opende en heette
ons welkom. Meindert Kramer nam het over en praatte
de liederen op de hem eigen wijze aan elkaar. Heerlijk
om te mogen zingen in zulk een inrichting, de mensen
genoten en gaven commentaar, sommigen zongen mee.
Op de vraag van de dirigent ofwe nog eens terug zouden
mogen komen was het antwoord heel duidelijk. In de
pauze mochten we de twee consumptie-bonnen omzetten
in drinken en konden we even praten met de aanwezi
gen waar we goed gebruik van maakten. Fijn was het
ook dat Tineke twee keer een samenzang had opgeno
men waar door de aanwezigen enthousiast aan werd
meegedaan. Na afloopkreeg niet alleen de dirigent maar
ook de secretaris een bloemetje en dat is echt een uitzon
dering. Meer dan vijftig leden van ons koor waren aan
wezig en allen waren dankbaar dit te mogen doen; het is
natuurlijk een hele avond, een verre reis, je moet je om
kleden in tenue en je vrouw moet er achter staan, maar
toch. Ik weet wel dat we niet elke maand zoiets moeten
ondernemen maar het is wel dankbaar werk en ik zet
het, al lijkt het afgezaagd, nog maar eens zwart op wit:
we moeten dankbaar zijn dat we ook hiervoor gebruikt
worden.

Meindert de Vries

P .S. Tineke is de vrouw van Bertus Korf en Bertus is de
broer van Anne en Jacob Korf beiden lid van ons
koor. Zij is werkzaam in de inrichting en heeft al
les georganiseerd en geregeld; de contacten voor en
na ons optreden waren fijn en zij bedankt Cres
cendo voor de waardevolle avond.

~eze keer op de.~offie bij Tanja van Paul van Gorsel, hij
zmgt Ie bas. WIJwaren zo gezellig aan het schrijven en
praten dat wij niet in de gaten hadden, dat hun kleine
dochtertje van 11/2jaar er vandoor was. Een hele conster
natie! Maar gelukkig hebben wij haar na veel zoeken
gevonden.

I



De Urkers komen weer1

Wij zongen, opnieuw,
in Middelharnis

Op uitnodiging van het comité Woord en Daad (Goeree
Overflakkee) vertrokken wij zaterdag 26 november j.l.
naar het Zuidhollandse Middelharnis, voor de vijfde
maal in de geschiedenis van ons koor. Eigenlijk hadden
wij wat goed te maken, en gelukkig is dat naar onze over
tuiging ook gelukt. Na een lange reis, met diverse hin
dernissen in het verkeer, werden wij verwelkomd met
koffie door de voorzitter van het comité de heer Pater. Hij
verhaalde ons, op bemoedigende wijze, van het meeleven
rond het vergaan van de viskotter FD 141. Vervolgens
mochten wij met ca. 80 zangers aantreden in de overvolle
Ned. Herv. Kerk. Er waren 1000zitplaatsen gecreëerd
en alle waren bezet. Wellicht heeft het persbericht vooraf
daar ook aan meegewerkt. "De Urkers komen weer"
stond er in de krant, boven een foto van Crescendo met
Urk op de achtergrond. Het werd een prachtige zang
avond. Ds. W. Westland, plaatselijk Herv. predikant
(Geref.Bond), had de algehele leiding en mediteerde, na
enkele nummers van Crescendo, over "Ik verwacht den
Heere; mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord"
n.a.v. Psalm 130. Opvallend deze avond was het duet
van Piet Baarssen en Femmy van der Weg over "Al de
weg leidt mij mijn Heiland", in één woord: keurig! On
danks de wat moeilijke en onvoordelige opstelling van
het koor kwam onze koorzang toch goed uit de verf - en
zo hoort het ook. Vele nummers werden ten gehore ge
bracht, met Henk van Putten op de orgel- of pianobank.
En dat het gewaardeerd werd blijkt ook wel uit de vol
gende woorden uit een brief van het comité: "Namens
het comité Woord en Daad Goeree-Overflakkee zeggen
wij U hartelijk dank voor het optreden van uw koor op
26 november j.l. Het doel dat het comité voor ogen stond:
"ondervoede kinderen in Haïti" hebben wij, mede door
de enthousiaste inzet van uw koor en de solisten, kunnen
realiseren. Een groot deel van Flakkee heeft er erg van
genoten". Tijdens het voorspel bij de laatste samenzang,
Psalm 27:7, werd er een collecte gehouden voor bovenge
noemde kinderen. Wij hebben vernomen dat deze col
lecte maar liefst f 3.000,- heeft opgebracht. Er werd ons
direct toevertrouwd dat wij over twee jaar weer van
harte welkom zijn om te zingen.

Bestuur
en

Dirigent

allen

toe
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Jubileum dirigent Meindert W. Kramer

Meindert Kramer 40 jaar
dirigent van "Crescendo"

1955 1995\,



Binnenkort viert
Meindert W. Kramer
een uniek jubileum.
Uniek omdat het niet
vaak gebeurt dat
iemand vier decennia
lang de directie voert
over een mannen
koor. Sinds Meindert
Kramer in 1955de
dirigeerstok van het
jonge koor ter hand
nam beleefden de
dirigent en zijn man
nen diverse hoogte
punten. Op deze
pagina een foto
impressie van ver
schillende mijlpalen
die de jubilerende
dirigent met Crescen
do passeerde.



MAANDAG 27 FEBRUARI 1995

*Het prille begin. Meindert W. Kramer was in 1957 twee jaar dirigent toen Crescendo dankzij de inspannin
gen van de dames een vaandel kreeg.

JTI)nrrn~®IIDÜMI®nIIDcru®rrü W0 OCrr
CCrr®~~®IIDcru@~® ]$l$lrr @IID$lli~~

* Toen het koor in 1976 de verjaardag van koningin Juliana opluis
terde, overhandigde de dirigent een kistje paling aan de vorstin.



*Loco-burgemeester Dirk Bakker overhandigt de zilveren erepenning
van de gemeente Urk bij het 25-jarig dirigentenjubileum van Kramer.

* Bloemen voor de dirigent bij het veertigjarig bestaan van het koor
in 1993.

* Een concert in de openlucht in Elten in het jaar 1967.

*Mr. Pieter van Vollenhovefeliciteert de dirigent van Crescendo met de gouden tulp. Toon Bakker (links) en
erevoorzitter dominee Groenevelt (rechts) zijn er getuige van.



's Middags druk bezochte receptie

Jubileum M.W. Kramer
gevierd met groots concert
Veertigjaar dirigent bij het
zelfdekoor, dat is eenunieke
gebeurtenis. Reden voor het
Christelijk Urker Vissers
koor Crescendoom dit jubi
leum van Meindert W. Kra
mer dan ook groots aan te
pakken. Afgelopenzaterdag
was het dan zover. 's Mid
dagswerd er in GebouwIre
ne een receptie gehouden
voor Meindert en Grietje
Kramer. In De Schuilplaats
verzorgde Crescendo 's
avonds een schitterend con
cert waaraan ook 'Song of
Praise' uit Rotterdam mee
werkte.
Af en toe was het zo druk tijdens
de receptie dat de mensen buiten
moesten wachten. Honderden
mensen wilden de jubilerende
Kramer en zijn vrouw de hand
schudden. Uit het hele land waren
de mensen voor de dirigent van
Crescendo naar Urk gekomen.

Video
Het echtpaar Kramer werd over
weldigd met bloemen en cadeaus.
De tafeltjes waren al spoedig te
klein. Rond de klok van vijven was
Crescendo aan de beurt. Namens
het koor bood de kersverse voor
zitter Hendrik de Vries Meindert
Kramer een gouden dasspeld met
inscriptie aan waar de dirigent zeer
verguld mee was.
Co Bakker en Willy Kramer had
den door tante Bep een gedicht in
tweespraak voor de jubilaris laten
maken. Co en Willy lieten in dicht
vorm de geschiedenis van Cres
cendo en Meindert Kramer horen.
Centraal daarin stond de relatie
tussen Crescendo en het Oranje
huis.
Ook Co en Willy boden namens de
mannen van het visserskoor Mein
dert Kramer een cadeau, dat be
stond uit een videocamera, aan.

Concert
Om zeven uur 's avonds zat De
Schuilplaats al helemaal vol. Er
moesten stoelen worden bijgezet
om iedereen een plaatsje te geven.
Voorin de kerk zaten maar liefst
115 zangers van Crescendo. Het
jubileumconcert was groots opge
zet. Naast het Urker visserskoor
zong ook het bekende Christelijk

gemengd koor 'Song ofPraise' uit
Rotterdam onder leiding van Jelte
Veenhoven. Femmy v.d. Weg ver
zorgde de soli. De koren werden
begeleid door Henk van Putten aan
het orgel, 1. Broekhuis aan de pia
no en enkele leden van Valerius.

Foto boven:* Tijdens de receptie in Gebouw
[rene, afgelopen zaterdagmiddag,
was het zeer druk.

verder met de cantate over Psalm
103 met de solist Klaas Bakker.
Maar Meindert Kramer kwam naar
de microfoon en sprak een woord
van dank uit. "Juist op dit moment
in het concert" , aldus Meindert
Kramer. De jubilaris vertelde iets
over zijn loopbaan bij Crescendo.
"AI veertig jaar bij één en hetzelf
de koor, hoe hou je het vol? Door
mezelf weg te cijferen en God van
alles de eer te geven. Verder zijn er
twee mensen die ik in het bijzon
der wil noemen. Allereerst mijn
vrouw Grietje. Als zij mij niet ge
holpen had en mij de ruimte gaf,
was dit niet tot stand gekomen.
Verder wil ik Toon Bakker noe
men die jarenlang het koor tot
steun is geweest als voorzitter en
secretaris. De Heere gedenke hem
in zijn omstandigheden", zei een
geëmotioneerde Meindert Kramer.
Na nog enkele concertblokken die
de koren apart verzorgden, werd
de avond besloten met het lied
'Dank aan de Heer' dat gezamen
lijk werd uitgevoerd.

Psalm 103
De avond werd geopend door
Tjeerd Hoekstra. Tjeerd was veer
tig jaar geleden voorzitter van
Crescendo. Tijdens zijn welkomst
woord stond hij stil bij Psalm 103,
de lievelingspsalm van Meindert
Kramer.
Daarna zongen de beide koren sa
men met de aanwezigen Psalm
138. De cantate over Psalm 150
werd vervolgens op bezielende
wijze door het machtige Crescen
do gezongen. De solopartijen wa
ren voor rekening van Femmy v.d.
Weg. Het was opvallend dat de
beide koren erg geconcentreerd
zongen.
In het volgende blok zong' Song of
Praise' ondermeer 'The Man of
Galilee' en 'Nader komt de dag'.

Interkerkelijk
Nadat Crescendo Psalm 119 ten
gehore had gebracht, zou het koor

*Namens het koor bood voorzitter Hendrik de Vries dejubilerende diri
gent een gouden dasspeld met inscriptie aan.



Urk en Katwijk aan Zee,
Elburg en Arnemuiden. Dat
houdt in: gebakken vis en
gerookte paling,wind en ba
ren, maar ook veel psalmen
en geestelijke liederen. Vis
sersdorpen hebben altijd al
behoorlijk wat gewijde mu
ziek voortgebracht en geëx
porteerd. Het zijn veelal op
merkelijk dierbare wijzen als
"Ruwe stormen mogen
woeden", "Als op 's levens
zee de stormwind woedt" of
"Zij die de zee bevaren".
Vissen en zingen,waar ligtde
link?Is er iemand die dat
weet?

ViSsen en •
Zlllg~n

• Meindert Kramer: "Vissersman
nen zitten op zee, met een man of
zeven op een boot Als je gelovig
bent en je laat daar de grootheid
van de natuur op je in werken, dan
is er zoiets als:Van Uwilik zingen!"

Foto RD. J. Verboom
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WOENSDAG 8 MAART 1995

Zingend Urk geeft
Meindert en Grietje een
onvergetelijke dag
Zaterdagmiddag j.1.hield M.W.Kramer in gebouw
Irene zijn 40-jarig jubileum als dirigent van het
Visserskoor "Crescendo". Terzijde gestaan door
zijn vrouw Grietje en de kinderen was de receptie
op zich al iets waar woorden tekort schoten. Van
einden en ver waren de vrienden, vriendinnen en
kennissen van deze Urker dirigent gekomen om
hem en zijn vrouw te feliciteren. Het waren niet al
leen handdrukken maar de kado's stapelden op
en de bloemen gaven de fleur die Meindert en
Grietje Kramer verdienden. Nade receptie werd in
de Chr. Ger. kerk "De Schuilplaats" een zang
dienst gehouden, dat uiteraard een groots con
cert werd.

Om zeven uur stonden al vele
toehoorders voor de kerk om ze
ker te zijn van een plaatsje. In
korte tijd was de kerk dan ook vol
ledig bezet en moesten de gere
serveerde plaatsjes ingenomen
worden. Demeer dan 130 aanwe
zige koorleden van Crescendo
hadden op stoelen voor de kansel
een plaats ingenomen. Ter rech
ter en linker zijde nam het ge
mengde koor Song of Praise uit
Rotterdam plaats en daarmee
was ook het voor gedeelte van de
kerk gevuld.
De avond werd geopend met het
optreden van Crescendo die het
'Heer ik kom tot U' zong. Het eer
ste werd neet zacht geneuried,
wat voor de aanwezigen na de
twee andere coupletten, een ware
beleving was. Men kon een speld
horen vallen.

Hoogtepunten
Oud-voorzitter Tjeerd Hoekstra
sprak vervolgens een enkel
woord en wenste dirigent Mein
dert en zijn vrouw Grietje een on
vergetelijke avond toe 'en dat wij
allen met deze weldaden in de
Weldoener mochten eindigen'. Hij
haalde nog diverse hoogtepunten
aan uit de 40 jaar lange dirigents
periode bij Crescendo, o.a. de be
zoeken en het optreden voor de
Koningin.
Vervolgens zongen de aanwezi
gen Psalm 138 waar Crescendo
de koorzang vervulde. Bij het op
treden met Psalm 150 en soliste
Femmy v.d. Weg konden de aan-

wezigen zien en horen hoe Mein
dert de bezieling op de hem eigen
wijze overbracht op de koorleden.
Het gevoel, woorden en de diepe
inhoud van alles moet een bele
ving worden, zo geeft Meindert
zijn koorleden te kennen. En dat
was zonder ophef deze avond in
het bijzonder waar te nemen. Het
gemengde koor Song of Praise
trad ook diverse keren op wat ze
ker een succes was. Zij het min
der in vollume doch kwalitatief
goed. Ook dit koor verdiend dan
ook alle lof in het bijdragen van
deze dag.
Crescendo liet deze avond het
publiek genieten van de nummers
Psalm 119, Psalm 103 met solist
Klaas Bakker en 'Vrede als water
stromen'. Niet te vergeten was
ook deze avond het orgel- en
pianospel van Henk van Putten
en J. Broekhuis. Het was prachtig
en de gedane opmerkingen van
GEWELDIG MOOI mogen we dit
keer zeker vermelden. Beide ko
ren zongen kwalitatief heel goed.
Als afsluiter dirigeerde Meindert
de beide koren bij het zingen van
Dank aan de Heer.

Niet vergeten
Meindert sprak de aanwezigen
nog enkele woorden toe. Bij dit al
les wilde hij in deze twee perso
nen niet vergeten in de eerste
plaats zijn vrouw Grietje die mij
zo stelde Meindert in de achter
liggende jaren de tijd heeft ge
gund om dit te kunnen doen. Als
tweede noemde Kramer zijn grote

vriend Toon Bakker. 'Hij heeft
heel veel voor het koor gedaan en
betekent. Langs deze weg daar
voor onze hartelijke dank. Niet
minder denk ik aan de vrienden
en kollega's die ons in de achter
liggende jaren zijn ontvallen. Dan
schieten woorden tekort om hun
bij dit ons vergund heugelijk feit
van 40 jaar dirigent zeker te noe
men'.
De jubilaris vond het zelf, en met
hem het koor, een prestatie om 40
jaar met dezelfde groep op te
trekken. 'Waar kom je het nog te
gen met al die scheuringen en
krakelingen'. Tot slot merkte
Meindert Kramerop dat het alleen
in de kracht van Hem kon en
mocht doen. Hem alleen de EER.

Voorzitter de Vries sloot de avond
af met een woord van dank aan
allen die hebben méegewerkt om
deze avond te doen slagen. Ook
aan de sprekers en solisten een
woord van dank en hij eindigde
met dankgebed.
Het was een geweldig concert
waar nog veel over gesproken zal
en mag worden en voor Meindert
en Grietje een onvergetelijkedag.
En dan nog te bedenken dat hij
ook zijn vijftig jarig dirigentschap
dit jaar nog moet vieren.

Jubileum van Meindert Kramer
Meindert W. Kramer is veertigjaar dirigent van het
Urker mannenkoor Crescendo. Op zaterdag 4 maart
wor?t i~de Chr. ~eref. kerk De Schuilplaats op Urk
~etJu~~leumgevierd.Later dit jaar is Kramer vijftig
Jaar dirigent; hij was 17, toen hij door zijn vader
p~omp~erlorenvoor een dameskoor werd gezet.
Sindsdien speelt, arrangeert en dirigeert Kramer
uit liefde voor de muziek.
Meindert Kramer kreeg voor de oorlog zijn muzi
kale opleiding bij Jac. Broer te Andijk. Broer kwam
elke maandagavondmet de boot van Andijk naar
Urk om les te gevenaanMeindert Kramer en om het
toenmalige Urker gemengde koorDe Lofstem bij
te scholen. Kramer heeft ook nog les gehad van zijn
vader, die vijftig jaar langorganist van de Bethel
kerk wasgeweest, en vanWim ter Burg, organist van
d~.Wester~~rkte ~nkhuizen, Dirigeren leerde hij
.bij Henk Pijlmanjr. te Hattem. Kramer maakte met
Crescendo talloze lp's en cd's. Als organist maakte
hij twee soloplaten.
Meindert Kramer -inmiddels gepensioneerd pro
c~ratiehoudervan een Urker bankinstelling- is orga
nist van de gereformeerde Bethelkerk en Petra
kerk. In de Petrakerk kwamen in de jaren zestig de
beroemde veertien langspeelplaten met samen-
zang op Urk tot stand. Ze droegen ontroerend mooie
namen zoals "Op weg naar Zoar" en "In de spelonk
van Adullam". Meindert Kramer bespeelde steevast
het orgel, stuwenden zingend, en van de baten kon
zelfs ds. Gilhuis als zendeling worden uitgezonden
naar Brazilië.



Zwijndrecht, 9 maart 1995

Geacht bestuur,

Graag willen wij bij dezen nog even terugblikken op za
terdag 4 maart. Om het in één zin te zeggen: Wat een
feest! Met allereerst voor de geweldige ontvangst, de ge
zellige en goed verzorgde maaltijd, de ongedwongen
sfeer en het concert zelf. Boven alles was zo goed te mer
ken tot Wiens eer deze dag en dit concert was. In de bus
tijdens de terugreis was er dan ook meer dan voldoen.~e
gelegenheid erover na te praten. Het zal een dag ZIJn
waaraan het koor met veel genoegen zal terugdenken.
Namens leden en dirigent zeggen wij u er hartelijk dank
voor. Uw suggestie voor een vervolg zien wij, indien mo
gelijk, t.z.t. graag gerealiseerd. Mochten er ideeën of
plannen bestaan voor een samenwerking, zoals reeds
zaterdag geopperd werd, dan stellen wij het zeer op prijs
zo spoedig mogelijk een datum te vernemen. Onze mede
werkingen-agenda voor het najaar is aan het vollopen,
maar graag houden wij voor "Crescendo" een gelegen
heid vrij. Hopend op een voortzetting van onze contac
ten,

met vriendelijke groet,
Song of Praise

Christelijk Gemengd Koor
Rotterdam

Krabbendijke, 20 februari 1995

Beste Meindert,

D.V. zaterdag 4 maart 1995 ... een gedenkwaardige dag
in jouw leven. Niet minder dan 40 jaar dirigent van
"Crescendo". Ik zou geen andere collega weten die zo
lang aan hetzelfde koor verbonden is geweest. Er moet
toch wel een speciale band bestaan wanneer koor en di
rigent zo veel jaren met elkaar optrekken om het prach
tige werk, waarmee wij ons wekelijks mogen bezighou
den, met elkaar te blijven verrichten. En voorzover ik
daarvan heb mogen kennisnemen, bestaat die band.
Hoeveel liederen heb je in de loop der jaren al ingestu
deerd, uitgevoerd en bewerkt. Hoevelen heb je in al die
tijd (uiteraard samen met het koor!) -vaak ongeweten -
tot zegen mogen zijn. Wij moeten maar niet te gering van
Gods Macht denken. Hij is immers de Almachtige, die
ook een eenvondig lied in Zijn WijsheId kan gebruiken
om zondaren tot Zich te trekken. Een enkele maal hoor
je daar iets van. Zoals enkele jaren geleden tijdens een
uitvoering met het Thools mannenkoor in Dordrecht.
Een man die nauwelijks nog de kerk bezocht komt naar
dat bewuste concert. Er waren maar enkele woorden
nodig om hem weer op z'n plaats te brengen: "Rustloos
hart.Tuister, Uw Heiland spreekt" (overigens, één van
de liederen die jij hebt samengesteld). Kunnen we dan
niet spreken van een rijke zegen op ons werk? En dat
werk mag je nu, met Gods hulp, al zoveel jaren doen.
Van harte wil ik je dan ook gelukwensen met deze mijl
paal in je leven. Daarbij wil ik de wens uitspreken dat
het je gegeven moge worden om nog menig jaar in staat
te zijn om met "Crescendo" het werk dat je lief is, voort
te zetten. Uiteraard wil ik in deze felicitatie, naast het
gehele koor, ook je vrouwen kinderen betrekken. In de
loop der jaren is er een vriendschapsband ontstaan die
ik best hecht zou willen noemen. Graag had ik gevolg
gegeven aan de uitnodiging van de Jubileumcommissie
om de receptie en het jubileumconcert op D.v. 4 maart
bij te wonen. Helaas ..... andere bezigheden beletten mij
aanwezig te zijn. Op die dag is namelijk de jaarvergade
ringvan het Chr. Thools mannenkoor gepland waarbij ik
geacht word aanwezig te zijn. In gedachten zal ik overi
gens tevens op Urk zijn. Gods zegen toegewenst voor de
jubileum dag en voor de toekomst!

Met hartelijke groeten,
Rijk J. Rijkse



Hel orgel

Hervormde Gemeente van
Oud- Beijerland

Concert Oud-Beijerland

Het laatste con
cert in AD.1994
was uiteraard een
kerstconcert en
dat mochten wij
gevenopzaterdag
17december1994
in de grote Ned.
Hervormde
Dorpskerkte oud
Beijerland. De
kerstzangavond
was georgani
seerd door het
plaatselijke co
mité van Woord
en Daad. De ba
ten waren be
stemd voor het
ons inmiddels be
kende projectvan
de Indiase vissers

in Vadarevu, aan de Golfvan Bengalen. Deze keer zat
Bram Bout op de orgelbank.Demeditatie werd verzorgd
doorDs.L.Groenenberg.Alskoorzongenwijeen keur van
kerstliederen vooreen zeer aandachtig en talrijk gehoor.
Na het kerstlied Ere zijGodmochtenwijdankbaar en vol
daan huiswaarts keren.

De Dorpskerk



Wij zongen in de verpleeginrichting "Talmahof" te
Emmeloord

Door een gestaag neerplensende regen liepen we die
woensdagavond 25 januari 1995 naar de bus. Daar aan
gekomen werden we vriendelijk begroet door onze bus
chauffeur Chiel Post, die ons rijden zou. Een korte rit
ditmaal, door de donkere polder naar het verpleegtehuis.
Toen de patiënten waren binnengebracht in de recreatie
zaal en de familie naast hen had plaatsgenomen, konden
we opstellen. Je kijkt dan de zaal eens rond en dan zieje
al die gehandicapte mensen, sommigen zowel lichame
lijk als geestelijk. Je vraagt je dan bij jezelf af; dringt het

gebodene nog tot hen door? Dan gaje een bekende psalm
zingen, en plotseling zie je doffe ogen oplichten, lippen
gaan bewegen, ze zeggen het op, dat herkennen ze. Dan
wordt je hart vervuld met dankbaarheid dat je iets voor
hen mag betekenen. Samengevat mochten we een heel
rijke en gezegende avond meemaken, afgewisseld met
solozang en declamatie. Alles werd zeer gewaardeerd. De
vraag werd dan ook gesteld: "Komen jullie gauw terug
alstublieft, het was geweldig!"

H.T. Kramer



Zang- en Orgelavond
t.b.v. Stichting "Woord & Daad"

op D.v. zaterdag 18 maart 1995
in de Ned. Hervormde Kerk

te Kapelle

Met medewerking van:

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"uit Urk
Dirigent: Meindert W. Kramer
Sopraan: Femmy van de Weg
Organist: Henk van Putten

Appèlwoord: Ds. P. Molenaar

Aanvang 19.00 uur Entree f 10,- tot 12 jaar f 5,-



MEUBELEN
TAPIJTEN
Of het nu gaat om een gehele of gedeeltelijke inrichting
van uw woning, u zult bij ons zeker slagen.

Op het gebied van meubels hebben we zowel klassiek als
modern in alle prijsklassen voorradig.

Bij alle meubels vindt u bij ons bijpassende
TAPIJTEN

U kunt er van verzekerd zijn dat de inrichting van uw
woning in goede handen is bij:

Woninginrichting

PIETERSE
TOONZAAL-KANTOOR:
Noord. Achterweg 58, Telefoon 01192-1296

GEOPEND:
Dinsdag tot en met vrijdag: 8.30-12.00/13.00-17.00 uur
Vrijdags koopavond tot 20.00 uur.
Zaterdags geopend tot 17.00 uur - 's-Maandags gesloten

INRUIL MOGELIJK!!

Intrada koor: "God enkel Licht"
Samenzang en koor: Psalm 42 vers 1 en 5.

J. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen;
In Uw huis Uw naam verhogen?

1. Opening: Ds. Molenaar

M.W. Kramer

5. Maar de Heer' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht,
Zingen daar ik Hem verwacht,
En mijn hart, wat mij maag' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

2. Koor a: Zie ons wachten (Solo Femmy v.d. Weg)
b: Want op U Heere, hoop ik.
c: Kom tot het feest

M.W. Kramer
M.W. Kramer
Jan Zwanepol

3. Sopraansolo

4. Samenzang: Psalm 136 vers 1, 2 en 26
I. Looft den Heer', want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

26. Geeft den Gods des hemels eer;
Lof zij aller scheps'len Heer';
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

2. Looft den groten God, Wiens troon
Hoger rijst dan die der goon;
Want zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

5. Koor a: Cantate Psalm 116
b: Vrede als waterstromen (m. baritonsoio)

Jellesma/Kramer
M.W. Kramer

6. Orgelsoio

7. Appèlwoord: Ds. P. Molenaar, collecte + samenzang Psalm 146 vers 3, 5,6 en 8
3. Zalig hij, die, in dit leven,
Jacobs God ter hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
Vestigt op den HEER', zijn God.

6. 't Is de Heer', Wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, Die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.

5. 't Is de Heer', Die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

8. 't Is de Heer', die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwd;
Weêuw en wees, in twistgedingen,
En in kommer, staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.



8. Koor a: Jacobs Ladder
b: De Lichtstad
c: Nader tot U (soliste Femmy v.d. Weg)

S. van Marion
M.W. Kramer
M.W. Kramer

9. Solozang bariton.

10. Samenzang Psalm 113 vers 2 en 3

2. Vanwaar de zon in 't oosten straalt,
Tot waar z' in 't westen nederdaalt,
Zij 's Heeren name lof gegeven.
De Heer' is boven 't heidendom;
Zijn heerlijkheid, bekend alom,
Is boven zon en maan verheven.

3. Wie is gelijk aan onzen Heer'?
Aan God, Die, tot Zijn eeuwig' eer,
Zijn troon gevest heeft in den hemel?
Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt,
Van Zijnen hogen zetel ziet
Op 't laag en nietig aards gewemel?

11. Koor a: De Heer is mijn Licht
b: Een toevlucht in gevaren

v. Zweden/Kramer
Jan Zwanepol

12. Sluiting: Dhr Walhout

13. Samenzang staande en koor: Zegen ons algoede M.W. Kramer
I. Zegen ons Algoede,
Neem ons in Uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2. Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Bij de uitgang worden MC's en CD's verkocht van het Visserskoor "Crescendo".
Daarnaast vindt u ook een verkooptafel van Woord & Daad met een groot assor
timent orgelmuziek en instrumentaal van alle bekende organisten.

U wordt vriendelijk verzocht niet te applaudiseren en na afloop uw programma
mee te nemen.

De volgende zangavond is D.V. zaterdag 1 april m.m.v. Mannenkoor Tehilim en
Gem. Koor Vox Humana o.l.v. Dick van Luttikhuizen in de Ned. Hervormde Kerk
te Kruiningen.

HELP DEZE
KINDEREN MET
'N FINANCIËLE
ADOPTIE VAN

40 PER
:- MAAND

WOORD
&DAAD
Stichting Reformatorische
Hulpakfie Woord en Daad
Posfbus 560, 4200 AH Gorinchem
Telefoon 01830-24288

• LEVERING KEUKENS RECHTSTREEKSVANAF FABRIEK!!!
• ALLE INBOUW-APPARATUUR
• KEUKENACCESSOIRES
• WERKBLADEN
• TAFEL/BAR-BLADEN
• VENSTERBANKEN
• RUIME KOLLEKTIE BADKAMERMEUBELEN

JA

eukens
Oostpolderweg 1Q 4413 NN Krabbendijke
Tel. 01134-2342-3566 Fax 01134-2747

Dealerschapvan:
• Tulp-keukens
• Miele apparatuur
• Bosch/Pelgrim-apparatuur
• Kelrow-badkamermeubels

Gespecialiseerd in het plaatsen
(van sloop tot oplevering)

OPENINGSTIJDEN:

ZATERDAG 9.00-17.00 UUR OF VERDER OP AFSPRAAK
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KISTENLEDIGERS: voor land- en tuinbouw. Bediening d.m.v. 1 hendel.
Afvoerbandjes hieraan passend met 2 snelheden, hoekbandjes, maar nu ook
een bunkerband, deze heeft nog 200 kg bij zich als de kist wisselt.

HEFMASTEN: waaronder een doorkijkmast met klem.
Triplexmasten met een hefhoogte tot 5 m.

< PLUKWAGENS: met verschillende mogelijkheden.

CIRKELMAAIER. )

<STROKENPOETSERS.
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Schitterend stukje wereld
De zon straalt boven Vadarevu. De
lucht is blauwen de zee stuwt, nim
mer aflatend, haar golven op het bre
de zandstrand. Een briesje geeft
aangename verkoeling en doet de
palmbomen zacht wiegen. Kleine vis
sersbootjes varen over het rustige wa
ter. Een vakantiebestemming uit een
westerse reisgids? Nee! Er is niet één
toerist te ontdekken.

Vissersdorp
Wel zie je de hele dag door bootjes
het strand opkomen, die hun vracht
je vis komen lossen. Met een paar
man worden de volle netten uit de
boot getild en weggebracht naar de
vrouwen die de vis uit gaan zoeken.
Omdat er geen mogelijkheden zijn
om de vis te koelen, gaat veel weg

Dagelijkse rijstmaaltijd voor de kinderen.

voor vee- en kippevoer. De vis wordt
gedroogd door ze op te hangen aan
waslijnen. Net zoals in Nederland de
was aan de lijn wordt gehangen.

Uitzichtloos?
Eerst een terugblik. Vadarevu, een
vissersdorp in de deelstaat Andhra
Pradesh, gelegen aan de Golf van
Bengalen. De inwoners leven van de
hand in de tand, in diepe armoede.
De mensen zijn ongeschoold en de
kinderen ondervoed. Het gebied is al
meermalen getroffen door cyclonen.
Duinen en dijken ontbreken. Wel
staat in de nabijheid van het dorp een
soort bunker, waarheen men kan
vluchten in tijden van nood. Als de
storm voorbij is, zijn de hutten
meestal ondergelopen of zijn de bla
derdakken de lucht ingevlogen.

•
BETHESDA

O~ICHTHUS·HOSPITAL

Het ziekenhuisje voorziet in een grote behoefte.

Verandering
Woord & Daad heeft hier inmiddels
verandering gebracht door een dorps
ontwikkelingsproject. Er werd aller
eerst een eetzaal gebouwd, waar jon
ge kinderen dagelijks een warme
maaltijd kunnen eten. Ook voor heel
oude mensen, voor wie niemand meer
kan zorgen, wordt dagelijks rijst met
currysaus klaargemaakt.
De nieuw gebouwde school draait
sinds begin 1993. Dankzij financiële
adoptie kunnen de kinderen hier naar
toe.
Er is inmiddels een ziekenhuisje, dat
in een grote behoefte voorziet. Ter
vervanging van de armelijke strohut
ten zijn en worden cycloonvaste huis
jes gebouwd van betonblokken.

Werkgelegenheid
Om de mensen een beter bestaan uit
de visserij te laten halen, zal er een

Een meisje draagt een volle mand met vis
naar het dorp.



Bij de alfabetiseringsgroepen maakt men gebruik van een lei. Men leert het Telugu, de
taal van de deelstaat, lezen en schrijven.

overdekte plaats komen om vis te
drogen en ook een verkoophal. In de
toekomst wordt de vis gekoeld, waar
door ze tegen een hogere prijs dan nu
in de stad verkocht kan worden. Ook
een netten- en botenreparatiewerk
plaats staan in het bestemmingsplan.
Voor deze werkplaatsen, een koeling
en een verkoophal is f 150.000,
nodig. De Zeeuwse comités zullen
zich hiervoor inzetten.

Alfabetisering
De uitwerking van deze plannen is
niet gemakkelijk. Bij het verstrekken
van renteloze leningen voor boten of

netten bijvoorbeeld is het toch wel
nodig dat de mensen kunnen lezen en
schrijven, zodat ze weten waar ze mee
bezig zijn. Er worden daarom dage
lijks diverse alfabetiseringscursussen
voor volwassenen gegeven. Om de
mensen te motiveren, krijgen ze een
paar roepies voor het bijwonen van
de lessen. Reeds nu wordt nagedacht
over contant incasseren van de afbe
talingstermijnen.

Totaal is nodig f 150.000,

Help deze vissers in hun harde
bestaan!

ZEEUWSE COMITÉS:
Schouwen-Duiveland
Banknr. 66.64.26.899
ING Zierikzee
Giro bank 179.035

Tholen en St. Phil.
36.26.18.747
Rabo St. Maartensd.
Giro bank 30.30.76

Walcheren
37.55.03.110
Rabo Veere
Giro bank 296.308

Zeeuws
Vlaanderen
giro 39.26.169

Zuid-Beveland
38.05.77.291
Rabo Goes
Giro bank 64539



. weststrateR,en ~7
Langeweg \der
Is-GravenpoZ186 I
1e\. 0o~~~~--3075
Fa~ f f 280,-
prijzen vana

TECHNO WEST
SERVICES

verhuur - verkoop -
reparaties

vorkheftrucks
Rlen Weststrate
Langeweg 17

's-Gravenpolder
Tel. 01103-2186/
Fax 01103-3075

W.Hoogesteger Yerseke tel. 01131 • 1952

MEEUSE HEEFT DE SCHOEN DIE U ZOEKT!
w. Meeuse
schoenhandel - reparatieinrichting
Kapelle-Biezelinge

Voor alle
COMPACT·
OPLEIDINGEN
zowel voor
theorie als praktijk

VEERWEG 16, TEL. 01198-1706

'N G~R~N1\E.
ONIE. SE.R'J\CE.U

AUTOBEDRIJF M. NIJSSE

-INKOOP
• VERKOOP

• ONDERHOUD
• REPARATIES
• BEMIDDELING SCHOKDEMPERS

MonroeenKonisreeds oneeveer 15
auto's 5 in voorraad!

Ook leveren wij nieuwe SCHERPE PRIJZEN!
en biina nieuwe auto's

uitlaten....
altijd gratis
montage'

Merkbanden.
gemonteerd.
gebalancerd
en uit voorraad
leverbaar'

B&S automatisering
Postbus 2
4400 AA Yerseke
Tel 01 131-4140
Fax 01131-4140

#Hardware (Computers/printers/moderns)
#Software (standaard/maatwerk)

#AnalyseJAdvies/Begeleiding
#Onderhoudscontracten

#Computersupplies

B&S automatisering iel
wenst u

een fijn concert

met veelluisterplezier .
OFFICIAL
SYSTEM

INTEGRATOR

voor dames
en heren

Haarverzorgingssalon

Li-Ann
Openingstijden:
maandag 13.00-18.00uur
dinsdag 08.30-18.00uur
woensdag 08.30-12.00 uur
donderdag 08.30-18.00 uur
vrijdag 08.30-21.00 uur
zaterdag 08.30-12.00 uur

Hoofdstraat 22 • Biezelinge
Tel. 01102-43427

behandeling op afspraak

Uit onze prijslijst:

KNIPPEN v.a.
f 15.=

PERMANENTv.a.
f 73.=
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ADVIESBUREAU ING. J.J. VAN DAMME

ASKO, DE ZUINiGE...·Z.~EED.:

- bouwkundige ontwerpen
- milieuvergunningen
- lozingsvergunningen
- sterkte berekeningen
- landmeetkundig werk

Oude Torenstraat 11 - 4401 EH Yerseke
tel. 01131 - 1758 fax 01131 - 3894

Zuinig;rqs!/iit;i~!*~;;F'.' .
Zuinig met energie ( · .
Zuiriig~ät ~~sp~~der

;•.•.•..·····JI.~~a~d~:fJ~~e~~·.·~~~~iî~~.··~~n:
: l?1~&~Nli~:GB~i~

ELEKTROTECHNIEK • ( .
~~k&ri:a~i~kfiàtiêHrii~gii \
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Stuntprijzen voor speurders
naar goedkope fietsen bij:

Tankstation - Rijwielshop

c.w. den Haan

tE Papeweg 6 ~.
4471 BO Wolphaartsdijk m:'S'"\
Telefoon 01198-1935 V V

I!
In onze rijwielshop
staan nu 20 modellen
van Gazelle en Batavus
tour, sport, race, ATB,
hybride en city bike

I]

.
I

Bij ons al een Gazelle
of Batavus fiets met
trommelremmen en
3 versnellingen vanaf

f 699,-



Ur~er}Vlannenkoor "eresendo" zingt
voor Woord ck Daad .

OPD.V. 18 maart a.s. hoopt het komitee Zuid
Beveland weer een zangavond te houden in
de Ned. Herv. Kerk te Kapelle, m.m.v. het

Urker Mannenkoor "Cresendo". De netto-opbrengst
is bestemd voor de stichting Woord & Daad.
Aanvang van het koncert 19.00 uur. De entree
bedraagt deze keer voor volwassenen f 10,- en voor
kinderen t/m 12 jaar f 5,-.
Het Urker Mannenkoor staat al 40 jaar o.l.v. dirigent
Meindert Kramer. Hij weet nog steeds op onnavolg
bare wijze dit koor te inspireren tot een gloedvol

optreden. Het koor is opge
richt in 1953 en bestond toen
uit 23 zangers. Tegenwoordig
is het ledental ver boven de
100 uitgestegen. Het koor
treedt altijd op in de Urker kle
derdracht en zingt overwe
gend psalmen, geestelijke en
vaderlandse liederen. Hun
optreden wordt meestal in
samenwerking gedaan met de

. sopraan Femmy van de Weg
en de bariton Klaas Bakker.
Aan het orgel vinden we deze
avond Henk van Putten.
Ds. Molenaar uit Woudenberg,
tevens bestuurslid van de
stichting Woord & Daad,
hoopt deze avond in een
appèlwoord iets te vertellen
over het werk vanWoord &
Daad in Vadarevu.Vadarevu is
net als Urk een vissersplaats.
Echter de armoede straalt van

de bevolking af. Vandaar dat onze stichting daar een
hulpprogramma heeft opgezet. Dit ter verbetering·
van hygiëne, onderwijs, voeding, woning en visserij.
Na dit appèlwoord hopen we dan in een kollekte een
bijdrage te vragen voor deze hulpverlening aan deze
arme vissersbevolking. We hopen op een goede
opkomst.

Let u erop dat het koncert alom 19.00 uur begint.
De deuren van de kerk gaan om 18.30 uur open!!

De Opdracht (Markus 15:21)

Niemand wil Zijn kruis gaan dragen
op de weg naar Golgotha.

Niemand wilde zonder dwingen
met dat kruis Hem achterna.
Niemand op de weg aanwezig
was een hulpe in Zijn smart.

Niemand wou dat hout der schande.
0, wat is een mens verhard.

Simon, had je 't maar geweten
dat jij 't kruis van Jezus droeg.

Want dat kruis was niet Zijn schande,
was Zijn gang niet zwaar genoeg?

Simon, 't was ook voor jouw zonden
dat dit offer werd gebracht.

Op die lange weg der smarten
heb jij toch Zijn leed verzacht.

Is jouw kruis te vergelijken
met het kruis dat Jezus droeg?
Zou jij Hem ter hulpe komen
als Hij om jouw bijstand vroeg?
Ach,wat moest Hij bitter lijden
voor jouw zonden aan het kruis.
Door Zijn eeuwig welbehagen
komt een mens bijVader thuis.

Ga dus met jouw kruis totjezus,
leg het aan Zijn voeten neer.
Hij, in Zijne grote liefde,

neemt je kruis op, keer op keer.
Welk een mateloos gebeuren.

Hijwil met jou, jouw kruisweg gaan:
0, wat waar zijn toch die woorden:
Jezus neemt de zondaars aan!

C. Spaanderman - R'dam



Wie dacht naar een concert te De zwaarmoedigheid werd ver
gaan met muzikale hoogtepun- sterkt door de samenzang, die
ten kwam helaas bedrogen uit. vooral hard moest zijn. Het or
De uitvoering leek meer een op gel speelde hard, veel te hard.
muziek gezette gebedsdienst,' Een overdonderend lawaai,

Koor: Heer, iK Kom tot U (7)

1. opening, gebed Ds. J.van DUk

door MoniqueMeeuwisse

mOLEN - Pianist Henk van
Putten imponeerde zaterdag
avond tijdens het concert van het
Chr. Urker Visserskoor in de
Grote of Onze LieveVrouwekerk
van Tholen al' vanaf het begin.
Het koor en de solisten moesten
eerst echt ingezongen raken om
indruk te maken.

In het openingslied 'Heer ik
kom tot U' liet Van Putten al
een prachtig touché horen. Hij
begeleidde het koor in prachtig
vloeiende muzikale lijnen. Het
monumentale mannenkoor van
ruim honderd leden, gekleed in
Urker klederdracht, moest dui
delijk wat wennen aan de gal
mende akoestiek.
Vanaf een onhandige plaats ach
ter een pilaar domineerden de
bassen en klonk de hoge tenor
partij wat zwak en niet geheel
zuiver. Maar wennend aan de
akoestische mogelijkheden van
het kerkgebouw, herstelde zich
het evenwicht van de partijen en
liet het koor horen over grote
capaciteiten te beschikken.

Gedisciplineerd
Het straalde stoere mannelijk
heid uit van een zeer gediscipli
neerde aard. De klanken bleven
mooi resoneren, ook wanneer er
vanuit een groot crescendo plot
seling werd overgegaan in een
pianisssimo. Jammer dat er aan
de dictie niet voldoende aan
dacht was geschonken. Van de
Nederlandse teksten was weinig
te verstaan en de klanken gingen
merendeels in een dikke brij ten
onder.

- Leden van het Chr. Urker Visserskoor zingen vol overtuiging in Tholen. Foto Oscar van Beest

waarbij alleen christelijke gelovi
gen zich echt op hun plaats zul
len voelen. Het programma be
stond uit zwaarmoedige psal
men, die muzikaal gezien niet
echt boeiden: eenvoudige meer
stemmigheid, die de kwaliteiten
die dit koor in zich draagt, niet
echt deed uitkomen.

waarbij de dirigent Zobezield te
keer ging, dat het leek alsof hij
woest was. Het moest alsmaar
harder. Moest de aarde de hemel
verzwelgen of omgedraaid?
Waarschijnlijk werd op deze
manier aan geloofsovertuiging
uiting gegeven, want met mu
ziek had dit niets meer te ma
ken.

Haar metaalachtige stem deed
afbreuk aan het koor, wat hier
duidelijk 'op dreef begon te ko
men. Evenals de bariton uit
'Cantate Psalm 103' (de naam
werd op het onvolledige pro
gramma niet vermeld) zong zij
met veel te grote ademdruk wat
leidde tot onnodige en lelijke vi
bratie.
De bariton uit 'Vrede als water
stromen' beschikt over een
prachtstem en vormde een een
heid met het koor. De te koor:
aangeboden cd's aan het ei.>.ç
van het concert heb ik ' 6
maar laten liggen....

Te hard Ook de solisten hadden tijd no
dig om ingezongen te raken. De
sopraan Femmy van der Weg
zette in 'Zie ons wachten aan de
stromen' bijna zielig geknepen
in, wat detonatie tot gevolg had.

2.

3

Samenzang en koor Psalm 138 vers 1 en 3 '(17/18) niet ritmisch gezongE

Koor: a) Want op U Heere, hoop ik. - (59)
b) Zie ons wachten aan de stromen (43) met sopraansolo.

Solozang Piet Baarsaen" .- ... ----.- .-...----.---.--..-

Koor: a) Hoe lief'lUk zijnUw woningen·---(15/16)
b) Jacobs ladder (37/39)
c) k'Ben·reizend naar de stad -..(44)

OrgelsoIo

-:
4.
5.

6
7

solo Piet. ---

solo Femmy.

a)
b)
c)

handen beide
heb ontferming.

(60)
(47)
(48)

(26)( Houdt GU mijn
Koor en samenzang (.._ .Heb deernis,

8 Koor: "Kom totchet feest
Vrede als waterstromen
De Lichtstad

2e cpl. solo Piet

Solozang Femmy v.d.Weg

Koor: a) Psalm 103
b) Vol verwaehting

Sluiting, dankgebed Ds. J.van Dijk

9
10

1 1
12. Koor en samenzang Psalm 42 vers 1 en 5 ritmisch gezongen.

(21/25) s6t~ Kl~a~.
(8) solo Femmy



Reis Duitsland

De voorbereidingen voor de reis naar Duitsland D.V. van
2 t/m 6 oktober 1995 zijn in volle gang. Wij verblijven de
gehele week in het ons bekende sporthotel "Sauerland
Stern" in Willingen. Zoals het er nu naar uitziet geven
wij twee concerten, t.w. in Brillon en in Korbach. Op een
van de concerten worden wij bijgestaan door het bekende
muziekkorps "St. Peter und St. Paul" uit Eslohe. (zie
foto). Op de vrije woensdag zijn er verschillende moge
lijkheden, b.v. een bezoek aan de keizers-residentie in
Arolsen, het mooie slot waar koningin Emma werd gebo
ren, of een bezoek aan de mijnen van Waldeck. Tot nu toe
hebben zich 65 zangers opgegeven, met een goede verde
ling over de koorstemmen. Het belooft dus een prachtige
reis te worden.

Dus ...U kunt zich nog bedenken!
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Concert Kapelle-Biezelinge

In de bus zei onze nieuwe voorzitter Hendrik de Vries de
opkomst somber in te zien. Maar daar werd hij toch in
beschaamd. Ruim dertig zangersvrienden waren met ei
gen vervoer naar het verre Zeeland afgereisd, waardoor
Crescendo alsnog met negentig man een mooi concert
mocht geven. "Je moet je geen zorgen maken, laat het
maar aan de Heere over", zo luidde de onderwijzing die
De Vries kreeg van oud-voorzitter Tjeerd Hoekstra.
Onze jubilerende dirigent M.W. Kramer had van te vo
ren niets te veel gezegd. De Nederlands Hervormde Kerk
van Kapelle-Biezelinge had een akoestiek, zoals je die
maar moeilijk elders kunt vinden. Het was machtig zin
gen in de grote kerk die tot de laatste plaats bezet was.
Wij zongen onder andere: God enkel Licht, Zie ons wach
ten, Vrede als waterstromen, Nader tot U en Een toe
vlucht in gevaren. Het bijna duizendkoppige publiek ge
noot zichtbaar. Aan het einde van de gezegende avond
volgde dan ook een uitnodiging om zeker nog eens terug
te komen. Bij de sluiting werd de spontaniteit genoemd
die met name van onze dirigent afstraalde. Net als vorig
jaar november in Middelharnis zongen we deze avond
ten behoeve van het Visserijproject van de Reformatori
sche Stichting Woord & Daad in het Indiase Vadarevu.
Deze keer was dat op uitnodiging van de Zeeuwse Comi
té's. Ondanks de forse entreeprijs van tien gulden, werd
er tijdens de collecte toch nog 2.792 gulden voor dit goede
doel opgehaald. In zijn gebed stond dominee P. Molenaar
terecht stil bij het vergaan van de Katwijker garnalen
kotter KW 44 'Willy Alida' en het verdrinken van de
enige opvarende, de 26-jarige schipper/eigenaar Nico
Hoek. De predikant sprak aansluitend een enkel woord
naar aanleiding van Psalm 146: "Welgelukzalig is hij die

----

den GodJacobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op
den Heere, zijn God is. Die den hemel en de aarde ge
maakt heeft, de zee en al wat in dezelfde is; Die trouwe

houdt tot in der eeuwigheid. Die den
verdrukte recht doet, Die den honge
rige brood geeft." Dominee Molenaar
zei dat we ons als visserskoor en Co
mité Zeeland verbonden mogen voelen
met de door honger en overstromingen
geplaagde bevolking van Vadarevu
aan de Golf van Bengalen. Het Woord
van God staat centraal in de hulpver
lening. De wereld zegt: geen woorden,
maar daden. Dochwij zeggen: woorden
én daden. De Heere is machtig om
wonderen te doen en daarom is er uit
zicht en is de geboden hulp geen drup
pel op een gloeiende plaat. In vissers
plaatsen, waar de macht der zee
duidelijk wordt ervaren, juist daar
mag de bijzondere afhankelijkheid van
God geproefd worden, zo sprak de pre
dikant.

Gerrit Hakooon •

Urker mannenkoor 'Cresendo'
KAPELLE - In de Nederlands Hervormde Kerk te Kapelle zingt op zaterdag 18maart om 19.00
uur het Urker mannenkoor 'Crescendo'. De zangavond komt ten goede aan het project van de
stichting 'Woord en Daad'. De entree bedraagt f 10,- (kinderen betalen f 5,-.
Meindert Kramer weet al 40 jaar als dirigent het Urker mannenkoor op navolgbare wijze te
inspireren tot een gloedvol optreden. Het koor van ruim honderd leden treedt altijd op in de
Urker klederdracht en zingt naast psalmen overwegend geestelijke- en vaderlandse liederen.
Solisten zijn de sopraan Femmy van de Weg en bariton Klaas Bakker. Het orgel wordt bespeeld
voor Henk G. van Putten. Dominee Molenaar uit Woudenberg, bestuurslid van Woord & Daad
vertelt in zijn appèlwoord iets over de aktie van Woord & Daad in Vadarevu. Net als Urk is
Vadarevu een vissersplaats. De armoede echter straalt daar van de bevolking af. Vandaar dat
e~n hulpprogramma is opgezet ter verbetering van hygiene, onderwijs, voeding, behuizing en
insseru. Er wordt een collecte gehouden om hulp te kunnen bieden aan deze arme
vissersbevolking .



Bevrijdingsavond

Bethel - kerk

Onder het thema "Gelukkig is het
land" werd op zaterdag 22 april jl.
een zangavond gehouden in de
Urker Bethelkerk. De stichting
Zending Zonder Grenzen uit
Almere had ons verzocht om aan
deze avond onze medewerking te
verlenen. Deze stichting voert
trouwens de ondertitel; Hulp aan
mensen in nood, zendingswerk in
Oost en West, Interkerkelijk en
Internationaal. De baten van deze
zang-avond zouden bestemd
worden voor hulp in Oost Europa
en dat spreekt ons toch wel aan.
De Bethelkerk was beneden vrij
goed gevuld en het koor was ook
redelijk bezet. De algehele leiding

in de

was in handen van Ds. J. Sijtsma,
verbonden aan bovengenoemde
stichting. Er was een afwisselend
programma samengesteld. Aller
eerst een gedeelte samenzang met
drie vaderlandse liederen, later op
de avond zou dit nog eens her
haald worden. Dit keer werd de
samenzang (en de solozang)
overigens begeleid door Ido Keeks
tra, eveneens verbonden aan de
stichting Z.Z.G. Als koor werden
wij van achter de orgelbank
begeleid door Henk van Putten en
de koordirectie was natuurkijk in
handen van onze dirigent
Meindert W. Kramer. Het was al
weer een lange tijd geleden dat wij

met Reinate Heemskerk zongen.
Nu zong zij de solopartij van Zie
ons wachten aan de stromen en
van Nader tot U. Bijzonder tref
fend waren de declamaties van de
welbekende Nel Benschop, alle uit
het hoofd voorgedragen. Deze
vrouw heeft ontegenzeglijk bijzon
dere gaven om bepaalde zaken en
gevoelens onder woorden te bren
gen, al dan niet in dichterlijke
vorm. Wij zongen in totaal 8
nummers. Aan het slot van de
bevrijdings-avond klonk, naar
goede gewoonte, ons volkslied:
Mijn schild ende betrouwen zijt
Gij, 0 God, mijn Heer'.



Crescendo tradop voorhaarBoot-gasten ...

Op de Rex-Rheni

Dat ons koor een druk
voorjaar heeft beleefd
gezien de diverse optre
dens is bekend. Een
gevolg van de uitstraling
van ons koor en de waar
dering van het publiek.
Ja, tot ver over de gren
zen mogen wij de naam
van Chr. Urker Vissers
koor Crescendo in posi
tieve klank opvangen.
Van onze taak en op
dracht bewust zijnde,
mogen de concerten
gegeven worden. Doch
onze dirigent Meindert
Kramer heeft door deze
grote bekendheid een
extra zware taak binnen
ons koor. Zo zijn er de
afgelopen jaren ook
concerten gegeven in
Zwitserland die bepaalde
banden hebben doen
ontstaan. Een tegen
bezoek van fans uit het
Alpenland deed zich voor
op dinsdagavond 25 april
j.l. toen de Rijnboot m.s.
"Rex Rheni" uit Zwitser
land in de Urker haven
afmeerde met aan boord
vele zakenlieden die
aangesloten zijn bij de
daar gevestigde COOP.
Onze vriend Kurt
Mathys, van de Zwitserse
COOP, had ons koor
uitgenodigd om op de boot
voor zijn gasten een
optreden te verzorgen. En
uiteraard, gelet op de
goede verhouding, werd
aan dit verzoek voldaan.

Niet minder dan 50
koorleden waren aanwe
zig, waarbij de stem
verhouding vrij goed was.
Onze dirigent sprak een
kort woord tot de gasten
over het koor en zijn 40-
jarig jubileum, wat door
de aanwezigen grotelijks
werd gewaardeerd. Hij
las vervolgens enkele
delen uit diverse bladen
voor over optredens in
Zwitserland. Na deze
inleiding zongen wij
diverse liederen waarbij
onze solisten K.Bakker
en Ten Napel zeker een
steentje bijdroegen. Het
werd een geslaagd optre
den met een geweldig
dankbaar publiek, waar
van de lovende woorden
na het zingen door Kurt
Mathys aan ons werden
overgebracht. Een uitno
diging kon natuurlijk niet
uitblijven en voor dit
optreden kregen dirigent
en koorleden een harte
lijk applaus. Een ieder
kreeg nog iets aangebo
den voor het optreden.
Vervolgens kregen de
boot-gasten de gelegen
heid om een prachtige CD
te kopen, en ook dat liep
goed. Wij mogen als koor
op een geslaagd optreden
terugzien, waardoor de
band met Zwitserland
werd verstevigd.

Jan Post
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1. Crescendo:

"Heer ik kom tot U" M.W. Kramer
12. Crescendo en Woudklank :

De Heem'len roemen L.van Beethoven
2. Opening met schriftlezing en gebed

13. Sluiting: dankgebed

3. Koor en Samenzang:

Psalm 138 : 1 en 3
14. Koor en samenzang:

Zegen ons Algoede M.W. Kramer

4. Crescendo en Woudklank :

Cantate Psalm 150 G. Jellesma/Kramer

5. Crescendo:

a) Hoe lief'lijk zijn Uw woningen
(met baritonsoio) Trad.

3.

6.
b) Kom tot het feest

Woudklank :

Pastime with good Company
Deep Harmony Dennis Wright
Trumpet Voluntary arroStephen Wood

J. Zwanepol

1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer

vermelden, Heer, U dank bewijzen.

'k Zal U int midden van de goon

op Hoge toon met psalmen prijzen.

Ik zal mij buigen op Uw eis

naar Uw paleis, het hof der hoven,

En om Uw gunst en waarheid saam,

Uw grote Naam eerbiedig loven.

7. Koor en Samenzang:

Psalm 42 : 1 en 5

8. Orgelsoio

9. Femmy v.d. Weg Sopraansolo

10. Crescendo:

a) Cantate Psalm 116 G. Jellesma/Kramer
b) De Lichtstad M.W. Kramer
c) Vol verwachting blijf ik uitzien

(met sopraansolo) M.W. Kramer

3. Dan zingen zij, in God verblijd,

aan Hem gewijd, van 's Heren wegen;

want groot is 's Heren heerlijkheid,

Zijn majesteit ten top gestegen.

Hij sJaat toch, schoon oneindig hoog,

op hen het oog, die need'rig knielen;

maar ziet van ver met gramschap aan

de ijd'le waan der trotse zielen.

11. Woudklank :

Hymnus Antverpiae Jan van der Roost
Suite over Valeriusliederen (of Serenata)l The Golden lady
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~ VOORJAARSCONCERT J-

Urker visserskoor zingt lofliederen

HOOGEZAND . In de Vredekerk in
Hoogezand kon men zaterdagavond
kennismaken met het Urker visserkoor
"Crescendo".

Op persoonlijke titel organiseerde de
heer G.Roggemahet voorjaarsconcert,
waarmee een wens van hem in vervul
ling ging. Tweejaar is hij met het aan-

trekken van het beroemde visserskoor
bezig geweest.
Het koor bracht een groot aantal loflie
deren. Aan de avond werd meegewerkt

door de Christelijke Muziekvereniging
"DeWoudklank". FotoJan Kanning.

--.
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URKERDAG CONCERT

ZATERDAG 3 JUNI 1995

IN DE GEREF. BETHELKERK TE URK

HET CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'

0.1.v. Meindert Willem Kramer

HET URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH'

0.1.v. Willem Hendrik Zwart

m.m. v. Henk van Putten, orgel

AANVANG 18.30 UUR

TOEGANG GRATIS

~ IHET URKER MANNENKOOR,
'Hallelujah'

[
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URKERKOREN
ZINGEN

Hemelvaartsdag 25 mei 1995
Aanvang 19.00 uur

Entree f 7,50



1. Samenzang en koorzang:

Ko.t nu met zanq II/.H.Zwart

1. nomt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en w~lt alom Detonen
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer
Zijn lof vermeer',
Die zulken groten werk
gedaan neelt voor b~Jn ÄerK!

De Heer heett eert~7ds Zijnen volke
aeholpen u~t veel angst en pijn.
H~j geeft jawel een duistre wolke
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer
Jie ons ook weer
geeft na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Psal. 138 I. Bourgeois / H.II/.Kraaer

1. 'k Zal met mijn ganse hart 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 ho-ven,
en om uw gunst en waarheid saäm,
uw grote naam
eerbiedig loven.

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd,
van 's Heren wegen:
Want groot is 's Heren heerlijkheid,
zijn Majesteit
ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need'rig knie-len:
maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd'le waan
der trotse zielen.

2. Opening door de voorzitter van Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah':

3. Het Christelijk Urker visserskoor 'Crescendo':

Psalm 119
De Heer is mijn Licht
Hoe de storm z~jn krachten spant

K.J. Mulder
J. van Zweden / M.W. Kramer
J. Dorner / M.W. Kramer

4. Samenzang:

1. Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd:
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen, .
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, 0 Heer.

2. Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
OD de valeien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, 0 Heer.

3. Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking:
geef z'ons voortdurend, 0 Heer!
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, 0 Heer.

5. Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah':

Psalm 139 •
0, Heer Jezus kom
Zie ons wachten aan de stromen

6. Samenzang:

1. Heer! ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer:
Laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer:
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, 0 Vader,
zie, hoe mij mijn zonden smart:
trek mij met Uw koorden nader,
stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
stort Uw liefde ook in mij.

3. Ga mij niet voorbij, 0 Herder!
Maak mij gans van zonden vrij:
vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and'ren, maar ook mij.

W.H. Zwart
W.S. Weeden / W.H. Zwart
Sankey / J. Zwanepol

7. Het Christelijk Urker visserskoor 'Crescendo' en
Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah':

De lichtstad
Zing met vreugde
Kom tot het feest

E. Ahlwen / M.W. Kramer
J.S. Bach / W.H. Zwart
J. Zwanepol



Opening namens de commissie
'Zang op Hemelvaartsdag'door Jaap Koffeman

Samenzang: Psalm 47: 1 en 3

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

Schriftlezing & Gebed

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

Samenzang: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Kinderkoor 'Klein maar dapper'
olv. WimMagré en vleugel
1. Als een hert dat verlangt
2. Elke nieuwe dag
3. De koninklijke trein

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

R. Heweg
F Black-Wink
E. Zuiderveld

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

Chr. Dameskoor 'Laus Deo'
olv. Mevr. J.H. Sneller-van Putten
1. Jezus Gij mijn leven, Solo A. de Vries
2. Als een vriend
3. Zing de Heer
4. Sound the Battle Cry

Loek van Leeden/ lH. Sneller
Verdi / Tom Parker
lH. Sneller
Wim FS. Herwin

Samenzang: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Staan wij oog in oog met UHeer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons
leven.
Uvolmaakt wie volkomen zich

Heer, uw licht en uw [iefde schijnen
waar Ubent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld,
verrueuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid
bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein:

geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
olv. willem Hendrik Zwart
1. 0Heer die onze Vader zijt
2. Ave Verum
3 Zingt met vreugde

W.H. Zwart
W.A. Mozart / W.H. Zwart
IS. Bach / W.H. Zwart



Samenzang: Urker Volkslied
Waar al meer dan duizend jaren Opgewekt is er het leven;
In de zee een heuvel stond, De bewoners zijn gastvrij,
Rustig in de woeste baren, Warm van hart en gul in 't geven;
Daar is mijn geboortegrond. Vlijtig in de visserij

Samenzang: Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus, Leidt de weg soms door verzoeking,
die in onze plaats wil staan. dat ons hart in 't strijdvuur beeft.
Welk een voorrecht dat ik door Gaan wij dan met al ons strijden
Hem altijd vrij tot God mag gaan. tot Hem die verlossing geeft.
Dikwijls derven wij veel vrede, Kan een vriend ooit trouwer wezen,
dikwijls drukt ons zonde neer. dan Hij, die ons lijden draagt,
Juist omdat we 't al niet brengen Jezus biedt ons aan genezing,
in gebed tot onze Heer. Hij alleen is 't die ons schraagt.

Mannenkoor 'Urker Zangers'
olv.Roelof Elsinga
1. Ps 108. vs. 1& 2
2. Carry me back
3. Wolga
4. Yeroes Lalaim

Samenzang: Gouden Harpen Ruisen
Gouden harpen ruisen bij der Englen zang,
Paarlen poorten beiden 's Konings hemelgang.
Jezus Glorie koning vol van majesteit,
Ging Zijn troon bestijgen,
Hem omhoog bereid.
Dood en graf verwon Hij !
Juicht uit volle borst
Jezus voer ten Hemel, Glorie onze vorst

Maar nu ligt het tussen dijken:
't IJsselmeer aan d'ene kant'
En daar, waar de zee moest wijken,
Wijd en vruchtbaar polderland.

vleugel: Wim MagreJongerenkoor 'Immanuel'
olv. Jan Quintus Zwart
1. De Heer is mijn Herder
2. Liefde is de bron
3. Lichtstad

Urkervrouwenkoor 'De Lofstem'
olv.Puck vld Zwan
1. Lof aan de Heer
2. Een jongeling solist Louw vld Zwan
3. Klaag toch nimmer
4. Als de Heiland zal verschijnen

G.E. Verdi / Tom Parker
Phill McHugh / Jan Blei
Martin Zonneberg

Samenzang: De ware Kerk des Heren

De ware kerk des Heren, Door God bijeen vergaderd,
in Hem alleen gegrond, een volk dat Hem behoort,
geschapen Hem ter ere, als kindren van een Vader;
de bruid van zijn verbond, een Doop, een Geest een Woord.
dankt aan zijn dood het leven, Zo offert allerwege
Hij is haar bruidegom. de Kerk U lof en prijs.
Want God zo staat geschreven, Een Naam is aller zegen,
zag naar zijn dienstmaagd om. een brood is aller spijs.

Brassband 'Valerius'
olv. Klaas de Jong
1. Prelude oh Finlandia
2. Barocco
3. Song ofLiberation

James Cumow
Robert van Beringen
Jacob de Haan

Oude zeden zijn verdwenen,
Klederdracht raakt in verval;
Maar het geldt nog als voorhenen:
'U rk, dat is een soetendal
Wie er is, die blijft er al'.

vleugel Arie vld Zwan

bew. Puck vld Zwan
bew. Puck vld Zwan
bew. Puck vld Zwan
bew. Puck vld Zwan

vleugel Henk van Putten
arr. K.J. Mulder
bew. H. Stettenhaar
arr. SJ. Djesachaz
arr. KJ. Mulder



Jeugdkoor 'Res Nova'
olv. WimMagré en vleugel
1. You are the Light
2. Geprezen zij de Heer

Samenzang: Ere zij aan God de Vader
Ere zij aan God, de Vader Ere zij aan Hem, wiens liefde
ere zij aan God, de Zoon ons bevrijd van elke smet.
eer de Heil' ge Geest, de Trooster, Ere zij aan Hem die zondaars
de Drieëenge in zijn troon. in de rij van koon'gen zet.
Hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah
de Drieëen' ge in zijn troon. 't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

Chr. Gem. Koor Exelsior
olv. Carel Chr. Schulz
1. Come to the manger
2. Onze Vader vs. 1,2 & 4
3. Heel de aard en al wat leeft

Tore W. Lias

Samenzang: De dag door Uwe gunst ontvangen.
De dag, door uwe gunst ontvangen, Die dan, als onze beden zwijgen,
is weer voorbij, de nacht genaakt; als hier het daglicht onderduikt,
en dankbaar klinken onze zangen weer nieuwe zangen op doet stijgen,
tot U, die 't licht en 't duister maakt. ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Gezamenlijke Koren
olv. WimMagré
1. Zing met je hart
2. Neerland en Oranje

vleugel Henk van Putten
lH. Maunder
Loek vld Leeden
D. Ravenal / ned. tekst Loek vld Leeden

Klaasje Frankerna
Samenzang: Kroont Hem met gouden kroon

Kroon Hem met gouden kroon, Kroon Hem, der liefde Heer!
Het Lam op Zijnen troon ! Aanschouw Hem, hoe hij leed.
Hoor, hoe het Hemels loflied Zijn wonden tonen 't gans heelal
al verwint in heerlijk schoon. Wat Hij voor 't mensdom deed.
Ontwaak! mijn ziel en zing van Hem, De Eng'len om Gods troon;
Die voor u stierf. All' overheid en macht,
En prijs Hem in all' eeuwigheên, Zij buigen dienend zich ter neer
Die 't heil voor u verwierf Voor zulke wondre pracht.

Chr. Urker Visserskoor 'Cresendo'
olv.MW.Kramer
1. Heer ik kom tot U =r:
2. Psalm 116 '3j

Sluiting door Jaap KofTeman

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

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

vleugel Henk van Putten
bew. M.W. Kramer
Jellesma / Kramer

3. Vrede als Waterstromen ~ r bew. M.W. Kramer
Samenzang: Psalm 150vs. 1& 3

Looft God, looft zijn naam alom,
looft Hem in zijn heiligdom,
looft de Heren grote macht
in de hemel zijner kracht;
looft Hem om zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn
troon en hier beneden!

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

Verzorging
Drukwerk:
Bloemen:

Stichting Buurtwerk Urk
De Jasmijn ~~

J)1i' ;l~~erkunst
De Hofstee6, Urk. tel. 05277-3833

Bert van UrkGeluid:
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*Het slot van de geslaagde Urkerdag vond plaats in de
geheel gevulde Bethelkerk waar de mannenkoren
Crescendo en Hallelujah voor de tweede keer een

gezamenlijk optreden verzorgden.Urkerdag A.D. 1995

De Bethelkerk was volgelopen. Op deze
Urkerdag, d.d. 3juni 1995, waren er vanzelf
sprekend veel "Urkers" in de kerk. En wat te
zeggen van die ruim 200 stoere mannen,
koraaleiland-zangers, van Halleluja en Cres
cendo in klederdracht, welke het voorste ge
deelte van de kerk vulden. Voor de tweede
keer werd de pinksterzaterdag afgesloten
met een gezamenlijk concert van beide ko
ren. Het initiatief van Halleluja heeft een
dankbaar vervolg gekregen en terecht. Men
kan een dergelijke dag dan ook het beste af
sluiten in de kerk. Vooral Psalm 138 klonk
geweldig bij de opening. Voorzitter Baarssen
van Halleluja verzorgde de opening, kort en
krachtig. Onze dirigent Meindert Kramer
had een aantal passende nummers uitgeko
zen waarin de pinkstergedachte naar voren
kwam.

Wij zongen o.a. Psalm 119 en De Heer' is
mijn licht (Psalm 27). Ook in de samenzang
lag een duidelijke verbinding naar het aan
staande pinksterfeest; Heer', ik hoor van
rijke zegen.... Jaap Bakker sprak een enkel
woord van dank namens de commissie
Urkerdag. Hij dat deed op een wijze welke
je van hem kunt verwachten. Of het alle
maal op een kansel thuishoort is echter
zeer de vraag! Het tweede gedeelte van
deze zangavond traden de koren gezamen
lijk op. De Lichtstad werd op zeer enthou
siaste wijze gezongen, geweldig! Mocht het
refrein de ware vertolking van ons aller
hart en leven worden; daar zal ik mijn
Heer' ontmoeten ... om dan altijd bij Hem te
zijn. Onze voorzitter Hendrik de Vries be
sloot de avond met dankgebed.
Wij mogen terugzien op een zeer geslaagde
vooravond van pinksteren A.D. 1995.



Zingen

•zn

de

Zomer

Mag ik u, mag ik jou vragen:
"Leeft u wel in de vrijheid?"

Onder dat thema werd op 16 augustusj.l. een zangavond
belegd in de Urker Bethelkerk onder verantwoording
van de Gezamenlijke Evangelisatie Commissies Urk .
Wij als Crescendo werkten aan deze avond mee, met
Henk van Putten aan het orgel en Meindert Kramer als
onze eigen dirigent voor het goed bezette koor. Twee
blokken met koorzang werden ten gehore gebracht,
afgewisseld met veel samenzang.
Het werd een mooie zangavond.
Ds. K.Eijkelenboom mediteerde over het thema voor een
overvolle Bethelkerk.
Zoon Joost Eijkelenboom sprak het dankwoord.
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Secretaris:
Penningmeester:

Hendrfk deVries
Jan Zeeman
Meindert deVries
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ORGELSPEL

SAMENZANG - ZONDER AANKONDIGING - GEZANG 2

Erezij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Amen.

LIED 167 : 1, 2 EN 3

Samen in de naam van jezus
heffen wij een lof! ied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samenzi ngen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
Enzijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
'tWerk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
jezus Christus is de Heer!

2

LIED 180 : 1, 2, 3 EN 4

1. jezus, Die mijn ziel bemint,
's Levens stormen loeien, Heer!
0, beveilig mij, Uw kind,
Legmij aan Uw boezem neer.
Als de golven woedend slaan,
Tegen rotsen op en neer,
Laatmij aan Uw zij dan staan,
Tot de storm voorbij is, Heer.

3. Gij, 0 Heiland, zijt mijn kracht,
Gij mijn hoog vertrek, 0 Heer;
Gij sterkt zwakken door Uw macht,
Gij geeft blinden d' ogen weer.
Heilig, driemaal heilig, Gij!
Zie ontfermend op mij neer;
Niets dan zwakheid vindt G'in mij
Schenk mij Uw genaad', 0 Heer.

OPENING DOOR JOOST K.S. EIjKELENBooM

SCHRIFTLEZING: JOHANNES 14 : 15 T/M 26

2. And're toevlucht ken ik geen;
Hulp'loos kom ik tot U vliên;
Laat, 0 laat mij niet alleen,
Wil mij steeds Uw hulpe biên!
Als de zondelast mij drukt,
Zend mij Uw verlossing neer;
Ben ik zwak en neergebukt,
Schenk mij dan Uw kracht, 0 Heer!

4. Volheid van genade, Heer!
Woont steeds in Uw priesterhart,
Stort de stroom des levens neer
In mijn ziel, neem weg mijn smart.
Gij zijt 's levens Heilfontein,
Gij geeft zondaars zaligheid;
Was mij Heer! en houd mij rein,
Nu en tot in eeuwigheid.

Wanneer gij Mij liefhebt, zuil gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden
en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest
der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziel Hem niet en kent Hem
niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen
achterlaten. Ik kom tol u. Nog een kone tijd en de wereld ziet Mij nie; meer, maar gij
ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader
ben en gij in Mij en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij
liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem lief
hebben en Mijzelf aan hem openbaren. judas, niet Iskariol, zeide lot Hem: Here, en
hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? jezus
antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewa
ren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wo
nen. Wie Mij niet liefheeft bewaart Mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is
niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. Dit heb Ik tot ugesproken,
terwijl Ik nog bij u verblijt maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden
zal in Mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik ugezegd heb.
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GEBED

WOORD VAN WELKOM

SAMENZANG: LIED 197 : 1, 2, 3 EN 4

Volle verzeek'ring, jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed;
In Hem zal 'k zalig, zalig steedszijn,
Wedergeboren door jezus' bloed.

KOORZANG - EERSTEBLOK - CRESCENDOZINGT:

.. Kom tot het feest

.. Vrede als waterstromen

.. Zie ons wachten aan de stromen

SAMENZANG: LIED 132 : 1, 2, 3 EN 6

1. Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laatook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer!
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

3. Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan;
Gij geeft blinden d'ogen weer!
Wil, 0, wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht, 0 Heer!
Ook in mij, ook in mij,
Werk ook door Uw kracht in mij!

MEDITATIE:

'Leeftu wel in de vrijheid?'

4

- J. Zwanepol
- M.W. Kramer
- M. W. Kramer

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
In mijne Heiland, Jezus is mijn! (2x)

Voll' onderwerping, Zijn eigendom,
In Hem te rusten, heerlijk genot!
't Eigen ik doden, Zijn wil alleen;
Rijk in mijn Heiland, leven voor God.

2. Ga mij niet voorbij, 0 Vader!
Zie, hoe mij mijn zonde smart;
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd' ook in mijn hart.
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook in mij.

Refrein: zie boven

Volle verlossing, gans vrij te zijn,
'k Mag alles leggen in Zijne hand;
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;
Zo jezus volgen naar 't Vaderland.6. Ga mij niet voorbij, 0 Herder!

Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegenand'ren, maar ook mij.
ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Refrein: zie boven

Volle bewustheid; Hij leeft voor mij!
Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot!
'k Mag altijd wand'len aan jezus' zij,
'k Mag nu steeds leven voor mijne God.

Refrein: zie boven
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KOORZANG - lWEEDE BLOK - CRESCENDOZINGT:

• God enkel Licht
• De lichtstad
• Vol verwachting blijf ik uitzien

SAMENZANG MET KOOR: PSALM 138 : 1 EN 3

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

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd,
van 's Heren wegen;
want groot is 's Heren heerlijkheid,
zijn Majesteit
ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need'rig knielen;
maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd'le waan
der trotse zielen.

DANKGEBED

6

- M.W. Kramer
- M.W. Kramer
- M.W. Kramer
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SAMENZANG: LIED 140 : 1,2 EN 3 (tijdens het voorspel collecte)

Ik zie een poort wijd openstaan,
Waardoor het licht komt stromen,
Van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan,
Om vrede te bekomen.

Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrijl
Die poort staat open, ook voor mijl
Voor mij, voor mijl
Staat open ook voor mijl

Die open poort laat d' ingang vrij,
Aan wie komt binnenvlieden;
Aan rijk en arm, aan u en mij
Komt jezus vrede bieden.

Refrein: zie boven

Die open poort leidt tot Gods troon;
Gaat door, laat niets u hind'ren;
Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
Die God biedt aan Zijn kind'ren.

Refrein: zie boven

DANKWOORD DOOR JOOST K.S.EljKELENBOOM

. SAMENZANG MET KOOR: GEZANG 82: 1, 2 EN 3 (STAANDE)

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

2. Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

ORGELSPEL
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