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PRO G RAM M A

Hasselt

Hervormde Kerk

8 mei 1993

Katwijks Christelijk Mannenkoor
" Jubilate"

o.l.v. Sander van Marion
&

Christelijk Urker Visserskoor
" Crescendo "

o.l.v. Meindert Kramer
organisten: Sander van Marion

Harry Hamer

COLLECTE VOOR STICHTING KINDERHULP MONDIAAL

Aanvang: 20.00



1. Inleidend orgelspel

2. Na aankondiging zingen Psalm 123: 1

G=1 P S ALM 123 Hypo-Ionisch
~Ed=J J J J J J ['==td--H~ci==40 hef tot U, die in de hemel zit, mijn oaen op
~iliR-J-_1_-kt=f J :;c::
Én bid. Geliik een knecht ziet op de hand zijns
ËiLJ;-J J=Ê~~ J r 4t=
Ii:_herenom nood~ruft te begeren, en 't oog der maagd
~.~~==J=-;3 J J r J Jd==:ïE
IJ. is .op haar vrouw ieslagen om hulp of jlUnst te
Ë~ ~~~T==F====-r=r=+--J------ti±ä J_
ci~a. gen, zo slaan wij 't OOi op onzen HEER,tot Hij
E~-- J J rJJJ =~

ook ons senadie zij.

3. Welkomstwoord

4. " Crescendo" zingt:

la Nader tot U, 0 HEER'
lb Want op U HEERE ! Hoop ik
Ic Hoe lief'lijk zijn Uw woningen

M.W. Kramer
M.W. Kramer
S. LiddIe

2a De heem'len roemen
2b Psalm 103
2c De HEER' is mijn licht

2a L. van Beethoven
2b J.W. Peterson! M.W. Kramer
2c J.van Zweden! M.W. Kramer

5. Samenzang: Gezang 444

" Grote God, wij loven U

9. " Crescendo" en " Jubilate 11 samen:

Van U zijn alle dingen

a. Van U zijn alle dingen

J.G.Bastiaans*

b. 0 mocht ik U beminnen

c. U zal ik eeuwig eren

* Bewerking Sander van Marion

Ambrosiaans Lofgezang E.Gebhardt

Heer God, U loven wij
Heer I U belijden wij
Vader, in eeuwigheid zingt 't gans heelal Uw Naam
aarde en hemel Heer, zingen blij Uw Naam ter eer
heel Uwe schepping door, eeuwig met 't englenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth
hemel en aarde zijn van Zijn grootheid vol
hallelujah, amen!



met medewerking van:

1e Lustrumconcert van het
Ouderenkoor "Nieuw Begin"

op 23 januari 1993 in de
Maranathakerk te Werkendam

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer

orgelbegeleiding: H. van Putten

Femmy van der Weg - Sopraan

Anja van der Maten - hobo

Bert Kruis - orgel

algehele leiding - Dick Verbeek

Aanvang 19.30 uur



Programma
1. SAMENZANG: Psalm 150 vers 1, 2 en 3

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

3. 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!
AI wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer der Heren!

2. OPENING door dhr. C. P. O. v. d. Maas

2. Looft God met bazuingeklank,
geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit,
looft Hem op uw blijde snaren!
Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal
tot des Heren glorie paren!

3. TOESPRAAK door Drs. Ing. H. Dorland, burgemeester van Werkendam.

4. NIEUW BEGIN: a. Jeruzalem
b. Hemelse Vader
c. Bede

N. Shemer
Bev. E. Zwart/arr. B. Kruis
B. Koelewijn/arr. B. Kruis

5. CRESCENDO: a. Nader mijn God tot U
b. Want op U, Heere, hoop ik
c. Hoe lieflijk zijn Uw woningen
d. 'k Ben reizend naar die stad

M. W. Kramer
idem
trad.
M. W. Kramer

6. ORGELSOLO Bert Kruis: Fantasie over de avondzang - Feike Asma
(met aansluitend samenzang Gz. 280 : 1 en 5)

'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorg-det Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

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

7. OPTREDEN Soliste

8. CRESCENDO: a. Psalm 103
b. Als 't bazuingeschal weerklinkt
c. De Heem'len roemen
d. Vol verwachting blijf ik uitzien

John Peterson/M.W. Kramer
M. W. Kramer
L. v. Beethoven
M. W. Kramer

9. SAMENZANG: Gezang 143
vers 1 allen, vers 2 heren, vers 3 dames, vers 4 allen.

1. Op bergen en in dalen
en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen, daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

2. Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij!
Wie steunt op zijn vermogen,
dien dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor 't gans heelal!

3. Gij, aardrijks bont gewemel,
al wat in 't water leeft,
of onder zijnen hemel
hoog in het luchtruim zweeft,
gij, alle zijne werken,
ontdekt bij dag en nacht,
in 't voeden, hoeden, sterken,
de goedheid zijner macht.

4. Roem, Christen, aan mijn slinke
en rechterzijd' is God!
Waar 'k macht'loos nederzinke
of bitter lijd', is God!
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God!
In dood en doodse banden,
ja, overal is God.

10. PIANO EN HOBO SONATE in G-moll - C. Ph. E. Bach.

11.NIEUW BEGIN: Schepping en Herschepping John Peterson/arr.B. Kruis

12. GEZAMENLIJKE KOREN: Ambrosiaans Lofgezang E. Gebhardt

13.SLUITING door de voorzitser van "Nieuw Begin", mevr.Verhoeven.

14. KOOR- EN SAMENZANG "Zegen ons algoede" bew.Hans Boele/arr.B. Kruis
vers 1 koor,vers 2 koor,vers 3 koor en aanwezigen.

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



We zongen in ... Werkendam

Zaterdag 23 januari gingen wij voor 't eerst dit jaar als
koor "buiten de haven" en wel naar Werkendam om te
zingen in de Maranathakerk aldaar. Ons voorbezoek
deed meteen al vermoeden dat daar veel voorbereidingen
werden getroffen en hard werd gewerkt om de avond van
de 23e januari zo perfect mogelijk te laten verlopen en
we hebben het die avond kunnen merken dat deze men
sen van het ouderenkoor "Nieuw Begin" met vreugde de
avond hadden voorbereid, waarop zij hun eerste lustrum
vierden.
Femmy en Henk waren ook van de partij.
De zangavond kreeg een afwisselende invulling. Het
was Anja van der Maten die ons bij enkele nummers ver
dienstelijk ondersteunde met haar hobo. Bert Kruis ver
zorgde een orgelsoIo. Aan het eind van de avond zongen
wij als koren samen het Ambrosiaans Lofgezang.

Nu nog ontvangen wij reacties, waarbij ons wordt verze
kerd dat de avond tot een onvergetelijke is geworden,
hopelijk niet alleen voor Werkendam. Een oude broeder
en lid van het koor sprak mij na het concert aan met de
woorden:
"We hebben na 5jaar wéér een nieuw begin. We zijn be
moedigd en gesterkt om verder te gaan totdat we uitein
delijk HET GROTE EN NIEUWE BEGIN TEGEMOET
KUNNEN ZIEN !"

Waarlijk!

Een rijk gezegende avond!!

M.W.K.



"Crescendo" met het ouderenkoor "Nieuw Begin" in de Maranatha-kerk te Werkendam



Op de "Rex Rheni"

Het optreden van een gedeelte van ons koor aan boord
van de Rex Rheni voor de Zwitserse passagiers was we
derom een groot succes. We zongen een aantal nummers,
terwijl de dirigent op de hem eigen wijze de gasten in het
Duits bezighield. Klaas Bakker verzorgde op correcte
wijze het solistische gedeelte en na afloop w~rd aan de
leden het gebruikelijke presentje aangeboden Inde vorm
van een doos kersenbonbons. De penningmeester werd
verrast met een geldelijke gift voor de kas van Crescendo
met daarbij het verzoek ookvolgend jaar weer een optre
den te verzorgen. De aanwezige leden onderhielden zich
na afloop met de passagiers en de "deutsche Sprache"
rolde vlot en rijkelijk over de lippen.
Volgens Kurt Matthys van de Coöpuit Sankt Gallen was
het feestelijke avond -wij konden dat volkomen beamen.

M.W.K.

Wilhelminakerk Haarlem

De gedempte oude gracht ligt in het centrum van
Haarlem. Vroeger was dit inderdaad een gracht, maar
later, U raadt het al, is de gracht gedempt wegens ruim
tegebrek. De Geref.(syn.) Wilhelminakerk staat sinds
vele jaren aan deze voormalige gracht. Zaterdag 13
maartj.l. mochten wij als Crescendo daar concerteren op
een zang- en orgelavond die door de evangelisatie
commissie was ge-organiseerd. Het was nogmaart, maar
deze zaterdagavond was het bijzonder mooi weertje. De
gedempte oude gracht liep dan ook vol Urker mannen
die, na het bakje koffie, nog even een luchtje gingen
scheppen. Het koor was goed vertegenwoordigd. Teke
Bijlsma (orgel) en Matthijs Koene (panfluit) zorgden
deze avond voor de muzikale omlijsting. Beide he-
ren waren ons ech- ter niet onbekend. Bij de ope-
ning van deze zangavond, na het gebed, zon-

gen wij o.a "De Heem'len
roemen". Dit kwam er goed
uit. Jammer dat het kerkge
bouw niet zomeewerkte; de
akoestiek was gering en
bovendien bleek al direct
dat de kerk erg zwaar
zong. Maar ja, niet ieder
kerkgebouw is hetzelfde,
dus aanpassen maar!
Na een van de num
mers met samenzang

brachten Teke
Bijlsma en
Matthijs Koene
samen enkele
stukken ten
gehore. Met
name de
panfluitist
zou deze
avond veel
bewonde
ring oog
sten. Het
orgel was
toch wel
wat te luid.
Dat had
beter ge

kund, zeker met een man als Teke Bijlsma achter het
klavier. Gelukkig was de kerk goed gevuld, tot dank
baarheid van de evangelisatiecommissie die hiermee een
doel zag verwezenlijkt.
Na het dankgebed sloten wij samen de avond af met het
zingen van

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, Heer',
U dank bewijzen.



WELKOM
OP DE ZANG EN ORGELAVOND

ZATERDAG 13 MAART

,'< .......

in de Wilhelminakerk
Ged. Oude Gracht 61
HAARLEM -CENTRUM



PROGRAMMA

voor de zang- en orgelavond
in de Wilhelminakerk,

Gedempte Oude Gracht te Haarlem

op zaterdag 13 maart 1993
aanvang: 19.30 uur

Medewerking verlenen :

• Het Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer

• Matthijs Koene, panfluit
• Teke Bijlsma, orgel

OPENING - GEBED

KOOR

a. Loof de Here
arrangement Meindert W. Kramer

(Psalm 103)

b. De Heem'len roem (L. van Beethoven)
arrangement Meindert W. Kramer

,



2

SAMENZANG: Lof zij de Heer

Lof zij de Heer, I
de almachtige Koning der ere!

Dat aard'en hemel I
de lof zijner glorie vermere!

Meng in 't geklank
ziel, uw aanbiddende dank:
zing' al wat ademt de Here!

Lof zij de Heer, I
die de werelden dacht en zij waren,

die al de dropp'len I
geteld heeft der golvende baren,

die met zijn staf
heerst van de wieg tot het graf:
psalmzing' uw hart met de snaren!

Lof zij de Heer, I
die uw bevende vrees zal beschamen!

Noem Hem uw Vader, I
de kroon van zijn heerlijke namen!

Dwars door de dood
neemt Hij u op in zijn schoot;
loof Hem in eeuwigheid! Amen.

PANFLUIT EN ORGEL

a. o Hätt'ich Jubals Harf

b. o Heer die onze Vader zijt
bewerking: Sander van Marion

KOOR

3

SAMENZANG EN KOOR: Neem Heer mijn beide handen

Neem Heer mijn beide handen
en leid uw kind,

tot ik aan d'eeuwge stranden
de ruste vind!

Te zwaar valt m'elke schrede
als 'k U verlaat,

o neem mij met U mede, daar waar Gij gaat!

o doe genaad'ervaren
aan 't bevend hart,

en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!

Laat m'aan uw voeten rusten,
mij, hulp'loos kind,

vertrouwen en berusten, voor d'uitkomst blind!

En blijft m'ook soms verborgen
uw grote macht,

Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.

Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,

tot ik aan d'eeuwge stranden de ruste vind!

PANFLUIT EN ORGEL

(G.F. Händel) Aria uit de Pinksterkerk (J.S. Bach)a.

b. sérénissime (Gheorghe Zamfir)

KOOR

a. Want op U Here hoop ik (Psalm 38 onberijmd)
muziek: Meindert W. Kramer

a. Als 't bazuingeschal
bewerking Meidert W. Kramer

b. Kom tot het feest
bewerking: Jan Zwanepol

b. De Lichtstad
bewerking Meidert W. Kramer



..
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SAMENZANG: De dag door Uwe gunst ontvangen

De dag door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt;

Die dan, als onze beden zwijg~n,
als hier het daglicht onderdulkt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt;

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

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

PANFLUIT EN ORGEL

a. Gavotte (WilliamBoyce)

MEDEDELINGEN

b. Psalm 116
bewerking Sander

KOLLEKTE ter bestrijding van de kosten van
deze avond.

•

5

SLOTZANG - SAMENZANG MET KOOR:
(arrangement Meindert W. Kramer)

'k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, 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.

Als ik omringd door tegenspoed
bezwijken moet,

schenkt Gij 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.

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.

E I N D E



Willem!! !

was hij onze gast en onder het genot
van een kop koffie en een stuk(je)
paardeworst was Willem de koning
te rijk.
Alhoewel hij de bandrecorder ten
diepste wantrouwde, vond hij het
toch een eer, dat juist hij voor het
vervoer mocht zorgen.
En dat hij door de leden werd en
wordt gewaardeerd, blijkt wel uit
het feit dat op de zondagavond niet
op één rolletje drop of pepermunt
wordt gekeken.
Willem heeft ten aanzien van Cres
cendo een prachtige staat van
dienst. Zijn naam komt niet voor op
de presentielijst. Maar dat hoeft ook
niet, want een repetitie overslaan is
voorWillem taboe!
Willem is inmiddels 68jaren oud en
wij hopen van harte, dat hij nog vele
jaren in ons midden mag verkeren.

Hij is in ons midden geen onbekende
- ja, zelfs niet meer uit ons midden
weg te denken. Het is, dacht ik zo,
toch een goede zaak om via deze
Koerier eens even aandacht aan
deze trouwe vriend te schenken.

Het was mei 1955 toen ik de muzi
kale leiding van mijn vader over
nam. Toen al was Willem, of mis
schien wel eerder, van de partij.
Getrouw haalde hij mij elke zondag
avond van huis en trokken wij geza
menlijk naar het repetitie lokaal.
Eerst was dat de zogenaamde
Bewaarschool in de Bethel-kerk, la
ter Gebouw Irene, toen een poosje
een lokaliteit in de Visserij school en
toen weer terug naar Irene.
Een bandrecorder werd aangeschaft
en Willemwas de man, die dit zware
apparaat als een veertje elke zon-
dagavond van en naar Irene vervoerde. Na elke repetitie
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Talloze repetities en vele maanden van voorbereiding zijn er aan voorafgegaan: de registratie van
onzejubileum-CD in deGrote Kerk te Hasselt. Deeerste opname-dag is zaterdag 12 juni a.s.

Voor nadere bijzonderheden zij hier kortheidshalve verwezen naar demeest recente Zangkoerier.

Wij gaan er van uit, dat een ieder zijn medewerking deze dagverleent, ook als dat maar een gedeelte
van de dag kan zijn.Dat betekent, dat er in De Regenboog met de lunch op Ugerekend wordt I

Wilt of kunt Uvan deze reservering geen gebruik maken doordat U slechts een gedeelte van de dag
of, hoe onvoorstelbaar ook, helemaal niet aanwezig zult zijn, meld dit dan even telefonisch vóór
vrijdagavond bij Jan van Urk - 1394, EvertJansen - 2607, of Meindert deVries - 4185.

Echter ... wat een vreugde zou net wezen deze dag met /iet /iele K_porin de Hasseit te beleoeti !

Deopname vangt aan rond kwart over negen. Velen onzer zullen ongetwijfeld per auto reizen; er
vertrekt derhalve één bus vanaf de bekende plaats omHALF NEGEN.



Ontroerende uitvoering van Melodica en Crescendo

"De eenvoud straalde deze avond! Ontroerend en prachtig!" Deze en andere opmerkingen weerklonken zaterdagavond na afloop van het concert, gegeven door het
Urker Visserskoor en het orkest van verstandelijk gehandicapten Melodica uit Emmeloord. En zo hebben wij het ook ervaren. Zowel de orkestleden als de zangers
brachten de avond naar een zeldzaam hoogtepunt. Het was een hartverwarmend gebeuren in de Bethelkerk. De talrijke aanwezigen hebben kunnen genieten van
zang en spel, dat met voordracht en gevoel werd uitgevoerd. Een afgepast programma werd ten gehore gebracht. Zowel het orkest als het koor waren vrijwel com
pleet wat enig gedrang veroorzaakte rond het zogenaamde trouwhek in de kerk. Dit heeft het publiek echter niet als hinderlijk ervaren. De inzet van de spelers en
begeleiders en het enthousiasme van de zangers hebben de luisteraars van ·het begin tot het einde geboeid. Met deze avond is Crescendo gestart met een serie jubi-

leumconcerten die D.V. 16 oktober van dit jaar hun hoogtepunt hopen te vinden met het jubileumconcert in de Bethelkerk.
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Crescendo in de Canadese
lucht

Op weg naar Vianen deelde onze dirigent mee, via "het
toetertje" in de bus, dat diezelfde dag (zaterdag 24 april
j.l.) de laatste CD met de titel "Ik wil zingen" in z'n ge
heel op de Canadese radio was uitgezonden. Meindert
Kramer was 's morgens daarover gebeld vanuit Canada
door Kees Geurts, die trouwens meteen maar liet weten
het erg op prijs te stellen om wat muziek te ontvangen
die hij van ons op de radio had gehoord. Deze Canadese
Hollander Kees Geurts schijnt in 1972 lid te zijn geweest
van Crescendo. Wellicht is dat een van de redenen voor
zijn enthousiaste telefoontje; wel uit het oog, maar niet
uit het oor en ... vooral niet uit het hart!



1. Crescendo: Heer, ik komtot U

2. Opening

M.W. Kramer 5. Orgelspel

6. Crescendo: a. Komt tot het feest
b. De Heer is mijn Licht
c. De Lichtstad

Jan Zwanepol
van Zweden/Kramer
M.W. Kramer

3. Samenzang: Psalm 138: 1en 3 (met koor) 7. Samenzang: Psalm 146: 1en 3 (me/adie Joh. de Heer)

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de qoön
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 enwaarheid saam,
Uw grote naam
eerbiedig loven.

4. Melodica: a. Melodica
b. Heer,wees mijn Gids
c. Lied aan het licht
d. Dewaldhoorn

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

Danzingen zij. in Godverblijd,
aan Hemgewijd,
van 's Herenwegen;
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-Ien;
maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd'le waan
der trotse zielen.

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs Godter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hemomtroost begeeft;
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op den Heer, zijn God;
vestigt op den Heer, zijn God.

8. Melodica: a. Angelus
b. Ave Verum Corpus
c. Gebed
d. The Young Amadeus

Trad.
W.H. Mozart

idem
idem

9. Orgelspel

Trad.
Trad.
Antoine Oomn
F.Silcher

10. Crescendo: a. Hoe lieflijk zijn Uw woningen
b. Nader tot U, 0 Heer

Trad.
M.W. Kramer





Start jubileumconcerten
Crescendo en Melodica
zaterdag in de Bethelkerk
Samen met de muziekgroep
Melodica uit Emmeloord zal
het Christelijk Urker Vis
serskoor Crescendo zaterdag
27 maart een concert geven
in de Bethelkerk. Het betreft
hier de eerste jubileumuit
voering van het koor, dat dit
jaar het veertigjarig bestaan
viert. De kerk is vanaf half
acht 's avonds geopend, ter
wijl het concert om acht uur
aanvangt. De entree is gratis,
maar er wordt weleen collec
te ter bestrijding van de on
kosten gehouden.
In het jaar 1953 werd onder de be
zielende leiding van Toon Bakker
de oprichting van het mannenkoor .
Crescendo een feit. De muzikale
leiding kwam in handen te liggen
van Louwe Kramer. Op 3 septem
ber van genoemd jaar gingen 23
leden van start met de eerste repe
titie, Twee jaar later nam Meindert
Kramer de dirigeerstok van z'n
vader over. En dat is tot op de hui
dige dag zo gebleven want Mein
dert heeft nog steeds de muzikale

leiding van het koor dat inmiddels
ver over de honderd leden telt.
Naast de jubileumconcerten zal er
in de maanden juni en juli een ju
bileum-CD/MC gemaakt worden,
Deze zal tijdens het jubileumcon
cert op 16oktober in de Bethelkerk
gepresenteerd worden, Het belooft
dus een heel druk jubileumjaar te
worden voor dirigent Meindert
Kramer en zijn mannen, Zaterdag
staat het koor in de startblokken
om het beste 'zangbeentje' voor te
zetten met een uitgebreid repertoi-
re van geestelijke liederen, Zang-
liefhebbers zijn uiteraard hartelijk
welkom bij dit concert met een
feestelijk tintje,
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\Vij zongen in Vianen

De Grote Kerk in Vianen is een indrukwekkend kerkge
bouwen dat niet alleen omdat de grafzerk van Breedero
zich daar bevindt. De akoestische waarde van dit gebouw
maakt het, muzikaal gezien, aangenaam om er een con
cert te geven. Diverse keren waren wij als Crescendo
reeds in Vianen, maar deze keer, zaterdag 24 april j.l..,
was toch wel een absoluut hoogtepunt. Op uitnodiging
van de Stichting Zang- en Orgelavonden Grote Kerk
Vianen zongen wij deze keer met een goede bezetting
onder leiding van (een enthousiaste en correcte) Mein
dert Kramer. Bij het zingen van het openingslied werd al
duidelijk dat het goed klikte tussen koor en dirigent.
"Heer' ik kom tot U"werd zeer beheerst en zacht gezon
gen. Vervolgens opende onze voorzitter Evert Jansen de
avond met schriftlezing en gebed. Hij verwelkomde het
talrijke publiek, de kerk was geheel gevuld met aandach
tige luisteraars. Het programma was afwisselend sa-

mengesteld en verveelde geen moment; samenzang,
koorzang, solozang van Femmy, Klaas, Bram of Piet en
orgelspel door onze eigen vertrouwde Henk van Grietje.
In de eerste samenzang klonk het:

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd,

van 's Heeren wegen ...
Moge deze avond voor ons als koor tot voorbeeld zijn. Het
zingen van het christelijke lied met een rijke inhoud
vraagt en verdient een correcte en gevoelige uitvoering
- en dat mocht dit keer zo zijn. Soli Deo Gloria!
Onze vriend Tjeerd Hoekstra beklom na het slotlied
"God enkel Licht" de kansel en sprak een eenvoudig en
pakkend slotwoord uit over de Samaritaanse vrouw bij
de waterput. Zokwam ookChristus met zijn nodigingtot
een ieder die zong of luisterde.
Goed om zulke dingen samen als koor te mogen beleven.



MUZIEKOPMAAND~G

Crescendo (I) .Crescendo (11),
Het jongste mannenkoor van Nederland. Meindert De mannen repeteren nog steeds op zondagavond.
W. Kramer weet het vrijwel zeker. "De gemiddelde Niemand maakt daar een probleem van, verzekert
leeftijd van Crescendo ligt rond de 25, 26 jaar. En Kramer. De leden komen uit alle kerken op Urk,
dat is heel bijzonder, want als ik een mannenkoor zie "van hervormd tot gereformeerde gemeente en alles
optreden, overheersen de grijze haren".
Het Urker koor verkeert in feeststemming. Aan-
staande vrijdag bestaat Crescendo veertig jaar. Het
jubileum wordt muzikaal gevierd met een concert
op zaterdag 16 oktober in de Urker Bethelkerk, de
thuisbasis. Dan wordt tevens de jubileum-cd, in
Hasselt opgenomen door Dureco, gepresenteerd. De
ruim 100 Urker mannen laten zich op deze nieuw
ste schijf vergezellen door Sander van Marion (or
gel), Henk van Putten (vleugel), Femmy van de
Weg (sopraan), Bram Kramer en Klaas Bakker (bari
ton), Anja van der Maten (hobo), een strijkersen
semble en een blaaskwintet. Een respectabele hoe
veelheid medewerkers.
Crescendo heeft altijd iets gehad met jongeren. Het
koor dankt z' n ontstaan ook al aan jeugdig enthou
siasme. Uit onvrede met de gang van zaken op het
Urker manpe!lkoo_r Hallelujah begon een han~vol • Een deel van het jubilerende mannenkoor
16- tot 20-JarIgen in september 1953 met eenJon~ Crescendo bij het vissersmonument op Urk.
gemannenkoor. Louwe Kramer, de vader van Mem-
dert, zwaaide de scepter. Slechts twee jaar later
nam zijn zoon het stokje over. En die houdt het nu al
38 jaar uit met Crescendo. In die tijd werden meer
dan 600 concerten gegeven, achttien lp's en zeven
cd's gemaakt. Vier keer toerde het koor door Zwit
serland, evenveel keer doo~Hongarije en drie keer
door Duitsland. Meer dan honderdduizend ge
luidsdragers met de Urker mannenzang vonden hun
weg in binnen- en ~uitènland. Verschillende keren
vertoefden leden van het Koninklijk Huis onder het
gehoor van Crescendo. Niemand minder dan prin
ses Beatrix reikte in 1972 de Gouden Thlp, een bij
zondere onderscheiding in de muziek wereld, uit
aan het Urker koor.

wat ertussen zit". Meindert Kramer geniet ervan.
"Overdag gaan ze allemaal hun eigen kant op, 's
avonds komen ze samen op koor. De leden van de
gereformeerde gemeente zijn meestal wat later, want
hun kerkdienst duurt wat langer".
. Het repertoire laat zich raden: psalmen, gezangen
en geestelijke liederen. "Alles in het Nederlands",
benadrukt de dirigent. ,,Alleen als we op toernee
zijn, zingen we een paar nummers in het Duits. Het
gekke is dat de luisteraars dat vaak helemaal niet
leuk vinden. Je bent een Nederlands koor, dus moetje
ook inje eigen taal zingen". Kramer schrijft veel
bewerkingen zelf. Soms gewoon vierstemmig, recht
toe-rechtaan, soms uitgebreider in de vorm van een
cantate. Ook op de jubileum-cd prijkt zijn naam veel
vuldig. Er gaat geen dag voorbij of hij wordt gebeld
door een dirigent of bestuurslid of ze zijn muziek mo
gen zingen. Kramer doet nooit moeilijk. "Er is een
grote behoefte aan deze muziek. Er is echt een soort
opleving aan de gang in de mannenkoorwereld".
(E. van Dijkhuizen)

Stichting Zang- en Orgelavonden Grote Kerk Vianen

Koor- en Samenzangavond

op zaterdag 24 april 1993

in de Ned. Herv. Kerk te Vianen

door

Christelijk Urker Visserskoor "CRESCENDO"
o.l.v.Meindert Kramer

Femmy van der Weg - Sopraan
Klaas Bakker - Bariton
Henk van Putten - Orgel

aanvang 19.30 uur



PROGRAMMA

1. Koor: Heer, ik kom tot U

2. Opening / samenzang: Psalm 138 : 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 'tmidden 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 Heeren wegen;
want groot is 's Heeren 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

s
(

I 3. Mannenkoor:

a. Hoe lief'lijk zijn Uw woningen

b. Psalm 38

c. Zouden wij ook eenmaal komen

M.W. Kramer

M.W. Kramer

M.W. Kramer

Jan Zwartepol

4. Samenzang: Gezang 147: 1,2,3 en 5

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet
Halleluja, Halleluja,
prijs de Koning 't eeuwig goed

Prijs Hem, die in bange tijden
onze vaad'ren uitkomst gaf.
Prijs Hem, die ook ons wil leiden
snel tot hulp en traag tot straf.
Halleluja, Halleluja,
d' eeuwen door tot steun en staf.

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in Zijn arm beschermend dragen,
uit des vijands overmacht.
Halleluja, Halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht.

Eng'len, helpt ons Hem t' aanbidden
gij die ziet Zijn aangezicht.
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al't schepsel in Zijn licht.
Halleluja, Halleluja,
Hem genadig in 't gericht.

5. Solozang sopraan:

6. Mannenkoor:

a. Psalm 103 M.W. Kramer

b. Zie ons wachten M.W. Kramer

7. Orgelsolo. met aansl. samenzang; Neem, Heer, mijn beide handen

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind
tot ik aan d' eeuw'ge stranden die ruste vind;
te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat
0, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.



0, doe genaad' ervaren aan 't bevend hart
en breng het tot bedaren, bij vreugd I en smart;
laat m' aan Uw voeten rusten, mij hulp'loos kind;
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.

En blijf m' ook soms verborgen Uw grote macht
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht
neem dan mijn beide handen en leid Uw kind
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

8. Mannenkoor:

a. Als 't bazuingeschal M.W. Kramer

b. Kom tot het feest Jan Zwanepol

M.W. Kramerc. Vol verwachting

9. Samenzang: Gezang 173 : 1,5 en 8

Alle roem is uitgesloten,
Onverdiende zaligheên
Heb ik van mijn God genoten,
'k Roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
Eer Gods hand, die alles schiep,
Iets uit niet tot aanzijn riep,
Heeft Zijn liefde mij verkoren:
God is liefd',o eng'Ienstem,
Mensentong, verheerlijkt Hem!(

1 Om te sterven aan de zonden,
Schenkt Zijn liefde mij de Geest,
Wiens vertroosting al de wonden
Van mijn zondig hart geneest,
Die mij 't waar geluk leert kennen,
Mij vervult met Chrituszin,
En door dank'bre wedermin
Mij aan Zijnen dienst wil wennen:
God is liefd',o eng' lens tem,
Mensentong, verheerlijkt Hem!

Zal eens 't graf mijn stof verzaam'len,
Juichend zal in stervenspijn
't Laatste woord, dat ik zal staam'len,
Vrije gunst, genade zijn.
Ja, die zal ik eeuwig danken,
Waar 'k de Vader en de Zoon
Eeuwig lofzing voor de troon,
Dan herhaal ik nog die klanken:
God is liefd',o eng'lenstem,
Mensentong, verheerlijkt Hem!

10. Solozang bariton:

11. Mannenkoor: God, eeuwig Licht S. Hoekstra

12. Sluiting:

13. Mannenkoor en samenzang: Zegen ons, Algoede M.W. Kramer

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

Stort op onze bede
in ons hart Uw vrede
en vervul ons met de kracht
van Uw geest, bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer
Amen, God, Uw naam ter eer!

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

Bij de uitgang zal er een kollekte worden gehouden ter bestrijding
van de onkosten.



Urker koren zingen ...

brassband Valerius. Henk van Put
ten begeleidde ons op de vleugel en
Femmy van der Weg verzorgde het
sologedeelte van de cantate over
Psalm 150. Mede door de zeer goede
bezetting van ons koor mogen wij te
rugzien op een geslaagde uitvoering

die door velen werd gewaardeerd. Als
vanouds werd de avond afgesloten met

het zingen van twee gezamenlijke num
mers; "Lof zij de Heer" en "Een vaste burcht".

De dirigente van Laus Deo, Mevr. J.H. Sneller-van
Putten, leidde deze keer het samenspel tussen de geza
menlijke koren en de brassband.

Donderdag 20 mei 1993: voor de 26e keer zongen de Ur
ker koren op Hemelvaartsdag tezamen op dezelfde
plaats en tijd. Ook deze keer in de visafslag, de ver
trouwde stek. Zeer velen (ca. 3500 mensen) wa-
ren van heinde en verre gekomen om dit ge
beuren mee te maken. Zo tegen het einde
van de zangavond was het onze beurt
om een tweetal nummers ten gehore te
brengen. De keuze was ditmaal geval
len op "Een land van zuiver licht" en
"Psalm 150",beide een nieuw uit te
voeren nummer. Bij het koraal
gedeelte kregen wij medewerking
van enkele trompettisten van de
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• VOOR DE OPENING:

* Dub de Vries* [acob Schenk
Orgel

Panfluit

• OPENING NAMENS DE COMMISSIE
'ZANG OP HEMELVAARTSDAG' DOOR HENDRIK KRAMER

• SAMENZANG: PSALM47: 1 EN 3

Juicht, 0 volken, juicht;
Handklapt en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest te zaám 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 wonderdaan,
Zingt de schoonste stof
Zingt des Konings lof.
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard'
Is die hulde waard.

• SAMENZANG: EEN NAAM IS ONZE HOPE, 1 EN 2

Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in énen dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

• URKERMANNENKOOR 'HALLELUJAH'
o.l.v. Willem Hendrik Zwart - vleugel Harry Hamer

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van den dood.

vin. Zwart
KJ. Mulder

1. 't Scheepke onder Jezus' hoede
2. He' s the Lilly of the valley

Solist felle Kaptein
3. Preis und lob sei unser Gott gesungen

2

f.S. Bach

• SAMENZANG:
EENS ALSDE BAZUINEN KLINKEN, 1 EN 2

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

• JONGERENKOOR IMMANUËL
o.l.v. fan Quintus Zwart - vleugel Wim Magré

• God heb ik lief
• In Gods hand
• King all glorious

bew. w.H. Zwart
P. Kouwen, M. Zonneberg

George M. Vail, Chas Wesley

• SAMENZANG: BLIJFMETMIJHEER, 1 EN 2

Blijfmet mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt,
Blijfmet mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
BlijfGij ter hulp gereed, 0, blijf met mij!

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugd?
Ach, nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
Maar Gij, Die niet verandert, blijft met mij!

• KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER'
EN JEUGDKOOR 'RES NOVA'
O.l.V.Wim Magré - vleugel Wim Magré

1. Juicht want Jezus is Heer
2. Ben je groot of ben je klein
3. a. Glorie aan het Lam

b. Here der Heren

3

G. Spijker
onbekend

L. Dampsy
E. en R. Zuiderveld



• SAMENZANG: DE DAG DOOR UWE GUNST ONTVANGEN, 1 EN 2

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

• MANNENKOOR 'URKER ZANGERS'
o.l.v. Roelof Elsinga - vleugel Henk van Putten

l. Psalm 108 : 1 en 2
2. Selig sind die Verfolgung leiden
3. It 's so sweet to trust in Jesus

• SAMENZANG: GOD IS GETROUW,
ZIJN PLANNEN FALEN NIET, 1 EN 2

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen;
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
Volvoert Zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
Blijftmet het heilig zwaard des Geestes strijden;
En d' adem Zijner lippen overmant
De tegenstand.

• BRASSBAND'VALERIUS'
o.l.v. Klaas de Jong

bew. K.]. Mulder
Wilhelm Kienzl

P. Ferrin

1. The earl of Salisbury' s pavane
2. Midnight serenade
3. Mars

William Byrd, arr. Tony Jabovski
Johan Nijs

Trad.
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• SAMENZANG: KOMT NU MET ZANG VAN ZOETE TONEN, 1 EN 2

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, zijn lof vermeer,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor Zijn Kerk!

In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook den Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal met groot geschal:
"Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!"

• URKERVROUWENKOOR 'DE LOFSTEM'
o.l.v. Puck v.d. Zwan - vleugel Arie v.d. Zwan

1. Daar is een Helper
2. 't Zij vreugde mijn deel is, solo Louw v.d. Zwan
3. Zijn de kosten berekend

bew. Puck v.d. Zwan
bew. Puck v.d. Zwan
bew. Puck v.d. Zwan

• SAMENZANG: VERLOSSERVRIEND, 0 HOOP EN LUST, 1 EN 2

1
f

Verlosser Vriend, Gij hoop, en lust,
Van die U kennen, neem het lied,
Dat U in 't stof een sterv'ling biedt,
Een zondaar, die Uw voeten kust,
Een zondaar, een verlost', 0 Heer!
En nu geen zondaar meer.
O! neem het aan,
Gij laat geen bidder staan,
Gij hoort in hemellingen
Verloste zondaars zingen;
O! neem het aan.

Waar is een vreugd', een kalmt', een heil,
Zo zalig als dit hoogst genot?
Het vloeit uit God, en keert tot God,
Het heeft noch maat, noch perk, noch peil;
In Jezus is mijn zalig lot
Verborgen bij mijn God;
Hij is mijn lust,
Ook als mijn stof eens rust.
O! prijst Hem, mijn gezangen!
Ik blijf Zijn komst verlangen;
Hij is mijn lust.

• CHR. GEMENGD KOOR 'EXCELSIOR'
o.l.v. Carel Chr. Schulz - vleugel Henk van Putten

Tekst Klaasje Frankema, Muziek Carel C. Schulz
bew. Harry Rowe Shelley

1. Warmte
2. Hark, hark my soul

(Hoor, hoor mijn ziel)
3. Luister naar 't alarmsignaal

m.m.v. Brassband 'Valerius'
Muziek Eric Bali

Tekst Gen. A. Osborn

5



• SAMENZANG: GEZANG 397 : 3 EN 6
o GOD, DIE DROEG ONS VOORGESLACHT

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

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

• CHR. URKERVISSERSKOOR'CRESCENDO'
o.l.v. Meindert W. Kramer - vleugel Henk van Putten

1. Een land van zuiver licht

2. Cantate, Psalm 150
Soliste Femmy van der Weg

arr. M.W. Kramer

arr. M. W. Kramer
muz. G. [ellesma

• SAMENZANG: KROON HEM METGOUDEN KROON, 1 EN 2

Kroon Hem met gouden Kroon,
Het Lam op Zijne troon
Hoor, hoe het Hemels loflied al
Verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
Van Hem, Die voor u stierf,
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zijn wonden tonen 't gans heelal
Wat Hij voor 't mensdom deed.
De Eng'len om Gods troon,
All' overheid en macht,
Zij buigen dienend zich ter neer
Voor zulke wond're pracht.

• CHR. DAMESKOOR 'LAUS DEO'
o.l.v. mevr. J,H. Sneller ..'OanPutten - vleugel Henk van Putten

1. Wonderful Grace

2. Vader uw Handen

3. Wat zal de wereld mooi zijn
(E.Yskes Kooger)
solist Piet Baarsen

6

Tekst en muziek H. Lillenas
arr. Henk Brouwer

Tekst K.M. de Bruin
arr. J,H. Sneller-van Putten

arr. T. Pebesma
arr. J.H. Sneller-van Putten

• SAMENZANG:
PSALM 89 : 1 EN 8

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

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt ei' 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 Isrels God gegeven.

• GEZAMENLIJKEKOREN EN BRASSBAND
o.l.v. mevr. J.H. Sneller-van Putten

1. Lof zij de Heer
2. Een vaste Burcht

arr. Jan de Haan
arr. J.H. Sneller

• SLUITING
DOOR HENDRIK KRAMER

• SAMENZANG:

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den 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.

VERZORGING
Bloemen: Bloemsierkunst'De Jasmijn',Wijk2-101,Urk.Tel.05277-3833.
Geluid: Bertvan Urk,Gerrit de Boer,Urk.
Beeld/electronics: L.Korf,G.Barends,Urk.
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ENDO"

vindt zaterdag 5juni a.s. het concert plaats ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum van
Femmievan der Weg.

Medewerking wordt verleend door Crescendo ("mijn mannen'1 en "Song of Praise ".
Henkvan Putten bespeelt het orgel, Willy Buiter-van Dijk de piano.

Ds. A. van der Veer spreekt eenmeditatie uit
De aanvang is om 19.30uur; daar er door de E.O.een radio-opname gemaaktwordt dienen wij om

kwart voor zeven aanwezig te zijn.

Velen onzer reizen per auto; er vertrekt derhalve één bus vanaf de bekende plaats omZES UUR.

Uw dirigent verwacht Uoverigens zondag ook voor de generale repetitie!



.MED.EWERKENDEN --

Cbr.gem. koor "song of praise" uit Rotterdam
o.l.v. Jelte Veenhoven

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. M.W. Kramer

orgel : Henk van Putten

piano : willy Buiter- van Dijk

meditatie: Ds.A. van der Veer

presentatie: Heleen van Dijk

1. Introïtus
song of Praise

2. Welkomstwoord

3. Samenzang

Into my heart

4. opening

5. Koorzang
song of Praise

Koor- en solozang
Femmie van der Weg

Door Heleen van Dijk

Psalm 141 : 1 en 6

1. Laat s/Heren lof ten hemel rijzen,
hoe goed is /t onzen God te prijzen!
/t Betaamt ons psalmen aan te heffen,
die lieflijk zijn en harten treffen.
De heer wil ons in gunst aanschouwen,
Hij wil Jeruzalem herbouwen,
vergaren en in vreê doen leven,
hen die uit Isrel zijn verdreven.

6. De heer betoont zijn welbehagen
aan hen, die need/rig naar Hem vragen,
Hem vrezen/ zijne hulp verbeiden
en door zijn hand zich laten leiden,
dief hoe het ook moogT tegenlopen,
gestadig op zijn goedheid hopen.
o Salem roem den Heer der heren,
wil uwen God, 0 Sion eren !

Door Ds. A. van der Veer

- Jezus, U wil ik bezingen

- Bis name is excellent

1



6. Koorzang
Crescendo

Koor- en solozang
Femmie van der Weg

Koor- en solozang
bariton

7. Solozang
piano

8. Song of Praise
en gemeente

9. Toespraak

10. Samenzang

- Heer ik kom tot U

- 'k Ben reizend naar die
stad

Hoe lieflijk zijn uw
woningen

- Femmie van der Weg
Willy Buiter

- Verheerlijkt de Heer
( 1,2,3, koor 4 allen)

De Heer onze God, Hel worde gewijd
om recht en gebod, Ol trouwen beleid,
om eeuwige redding de lof en de eer,
de dank en aanbidding : verheerlijkt de Heer!

Door Ds. A. van der Veer

Neem Heer mijn beide
handen

Neel Heer mijn beide handen, en leid uw kind.
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden, de ruste vind.
Te zwaar valt m'elke schrede, als 'k U verlaat
o neem lij let u mede, daar waar Gij gaat.

0, doe genade ervaren, aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren, bij vreugd'en Slart!
Laat m'aan Uw voeten rusten,lij hulp'loos kind.
Vertrouwen en berusten, voor de uitkomst blind.

2

11. Koorzang
Song of Praise

12. Koorzang met
baritonsolo

14. Koorzang
Crescendo &
Song of Praise

15. Sluiting

16. orgelspel

17 Koor- en
samenzang

En blijft m'ook soms verborgen, Uw grote mocht,
Gij voert mij tot de morgen,ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen, en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden, de ruste vind.

- Liefde Gods die alle Liefde
Kom tot uw Heiland

Kom tot het feest
Nader tot U, 0 Heer

- De Lichtstad

- Psalm 138

Door Ds. A. van der Veer

Collecte

Eens zal op de grote morgen

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de Rechter van 't heelal.

refrein:
wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

3



Eens zal op de grote morgen
't mensdom zwijgen eind'lijk stil:
Dan zal Jezus Christus vragen :
n Wat deed u om mijnentwil."

refrein:
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
Jezus macht worden erkend:
dan zal ieder mens beseffen
dat Gods woord geen leugens kent.

refrein:

Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend :
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

refrein:

Aan de uitgang zullan cassettes en cd's van
de beide koren te koop worden aangeboden.

4

ds. A. van der Veer

Vul opnieuwmijn hart
Oeauteur schrijft als voorzitter van de
Evangelische Omroepwekelijks een
meditatie voor het programmablad Visie.
In deze bundel is een selectie uit deze
weekteksten samengebracht.
Zij.zijn geschreven aan de hand van een
bijbeltekst en bevatten buitengewoon
praktische toepassingen voor vandaag.
Zo kan deze bundel heel goed dienen als
een bijbels dagboek.

Os.Van der Veer heeft een heel dirakte.
eigentijdse manier van zaken aansnijden,
problemen signaleren én de oplossing
aandragen. In zijn jarenlange praktijk als
predikant en nu als voorzitter van de EOheeft
hij aangetoond velen, met name jongeren, aan
te kunnen spreken en te bereiken met de
boodschap van het evangelie.
2e druk 78 blz. f 74,90

verkrijgbaar bij de boekhandel

Vul
·opnieuw
mijn hart
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Huldiging Femmy

Het was ongeveer november 1992toen de dochters van
Femmy contactmet ons zochten:de beidedameswilden
voor moeder Femmy, die al ruim 30 jaar optrad als
soliste, een zangavond organiseren. Femmy had zelf
geen ruchtbaarheid gegevenaan dezemijlpaal,maar de
dames wilden toch stilstaan bij dit feit, zonder dat moe
der het wist. Dan komje al gauw terecht bij de mensen
met wie moeder het meest heeft samengewerkt en dat
was Song of Praise (voorheen gedirigeerd door wijlen
Arie Pronk) en Crescendo. Vanuit die wetenschap wer
den wij benaderd en U begrijpt het, dan kun je moeilijk
weigeren ommee tewerken, hoewelwijduidelijkgezegd
hebben dat het voorCrescendoerg ongelegenkwamvan
wegehet jubileumjaar en de daaraan verbondenCD-op
names. Maar wijwilden graag mee doen. Er kwam ver
volgens een delegatie van Song of Praise met de beide
dochters van Femmy naar Urk en toen zijn wij samen
gaan organiseren. 5 Juni breekt aan en als wij in Kam
pen komen zijn er al diverse activiteiten aan de gang.
Het publiek begint al naar binnen te stromen: die avond
zou de Bovenkerk stampvolkomen met genodigden en
publiek. De presentatie is in handen van Heleen van
Dijkvan de E.O.Ds. Van der Veer zal het pastorale ge
deelte voor zij rekening nemen. Na openingdoor laatst
genoemde mogen beide koren zich presenteren, Cres
cendo op 't streept, al dan niet met Femmy. Ook zong

Femmy zelf een solomet WillyBuiter-van Dijk aan de
piano, de aria "Jerusalem, du die tötest die Propheten"
uit MendelssohnsPaulus. Een zeer gedragen lied met
een in deze tijd sprekende tekst. Ds.Van der Veerwees
in zijn toespraak ophet liedvan het Lamuit de Openba
ringen, die inhoudwas ookvoordezeavondzeer actueel:
"Gode alleen zij eer". De burgervader van Kampen
memoreerde in zijn toespraak het bijzondere van de
Kampenaren. Lovendewoorden over de mensen, maar
in het bijzonder over Femmy; daarna overhandigde hij
Femmy de erepenning van de stad Kampen. Uwvoor
zitter mochtdaarna namens de beidekoren een paar ge
schenken aanbieden. "De tijd" met inscriptie van beide
koren en dat werd door Femmy zeer op prijs gesteld.
Door enkele leden van beide koren werden vervolgens
bloemenaangeboden.Aanhet slotzongenwijsamenmet
de aanwezigen "Eens zal opde grote morgen", eenmooi
lied met een geweldige oproep. VoorFemmy een fijne
avond. Organist Henk van Putten mocht zich "thuis"
ookzeer goedpresenteren en de koren konden het trou
wens ookgoed samen vinden. "Femmy zingt vanuit het
hart" zei onze penningmeester na de eerste kennisma
king ca. 12jaar terug. Maar nu weten wij dat het ookzo
is; wij hebben zo al veel geleerd van Femmy. Ookin de
toekomsthopenwij nogvelejaren samen met Femmyte
zingen vanuit het hart. Bijzonderprettig vondik deken
nismaking met bestuur en koor van SongofPraise. Wie
weet kunnen wij in de toekomst samen eens een fijne
avond organiseren. Femmy, nogmaals gefeliciteerd en
nogvelejaren "vanuit het hart" toegewenst.

V.l.n.r.: G. van der Maarel (Song ofPraise), M. W. Kramer (dir. Crescendo), Fem.m.y
van der Weg, J. Weyland (repetitor Fernmy), wethouder Veltm.an en echtgenote, Mevr.
We~/land. Heleen van Dijk (presentatie), J. Veenhoven (dir. SongofPraise)

Uit Kampen • • •

Y/ûjuói[eumcommissie wi[(ef/ wij' 'U liarte
[til( danKfn aoor 'Uw aaf/wezigfieiá en 'Uw
scliitteref/dé zang op zateráag 5jum/i::Hét
was voor ons eertonveTlfete{iiKfaoond we{~
mede door 'Uw zaTTlfeenfeest werá.
Of/ze moeder ste[dé liet zeer opprijs dat 001(

"liaar mannen " áee[ uitmaakten van áe
feestaoond.
J-fet !ior[oge,dat is aanqetoden door de óeûfé
{pren, is een praclitig gesclienl( soaaraoor zij
zeer werá t/ermst.
!J'{pgmaaûliarte(ij{áaf/{ uoor 'lJrI/ inzet en
Zi/ljliopeJtdat 'll a[!èn netz(7geltoten lieót aû
'llJij.
'Dejuói(eufftcommisj-ie uenst 'lleen_fijne "[Ja
{af/tie en tot ziens, missdiien we[ op 'llr{

!lI(jJmeltJ'dé commissie,
.LUC!! e/an der '71'eg



Uw handen hebben
mij gemaakt, en
bereid; maak mij
verstandig, opdat ik
Uw geboden lere.

Psalm 779: 73

J
1 )

Dit wo/Uter is zo groot, 0 Heer
:0groot, maar toch zo klein en teer.
Dat hij mag leven in de morgenstond
uan Uw getrouw genaverbond.
Welks teken hij straks mag dragen
dat teken waarop d' ouders, nu
('/1 als hij groot is, zelf bij U
/Ilag pleiten en mag vragen.

Dankbaar voor dit grote
wonder, mochten wij
uit Gods trouwe
Vaderhand een zoon
ontvangen.

We noemen hem

q~
Klaasen Marja Kramer-Kaptijn

Emmeloord,
17 juli 1993

Kleine Fok 31
8321 XX Urk

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en broertje

lede, Klaasje
en Luut Nentjes

Urk, 5 september 1993
Wellerzand i. 8321PH

Bezoek tijdens de kraamdagen vinden
wij erg gezellig.

r .



Arina Rensink
Esdoornhof 96
8266 GL Kampen
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'Ier repetitie ._..

;J{ét is s ztmdágsavonás Iia(facht
de mannen van Crescendo worden in Irene verwacht

áirigent Festuur en (eden
staan u/eer neties aangetreden
'Eerst een opening naar 5elioren
dan.Kfmr.tde áirigent naar voren
en zet zijn mannen naar uelioren
en aISze staan dan, stem Py' stem
áan maant h!i stUte en met Kfem
:Hijgaat li.et een en ander zeggen
en depany'engoeá uit(eggen
stem voor stemgaat repeteren
goeá zo mannen, niet viGreren
de monden wefgoeá open doen.
en niet schuiven metje schoen 11

5l1Sde eerste stem áan staat te zingen
/(]innen de anderen zich gaan uezinnen

en dan.Kfmr.tde tweede stem
eerst nog zachtjes, dar:met I((em
ja, liet is niet mal(l({ijl(lioor

je uent niet zomaar op een KPor
de derde stem mag 001( zijn uest gaan doen

want daar zijn ze uoorgeKfJmen
je moet hier niet staan te dromen
ze wi!(en zingen en niet uomen
monden. a((een open voor de zang
zaant daar moetje '{:Jan(eren, man
mannen, li.euli.etgoeá in degaten

ontferli.et repeteren magJ'e niet praten
en nu 'flerdergeengezeur

dan stetfe :J(jamer niet te(eur
en nu zingen met w((e moeä
ja, mannen, zo gaat li.etgoeá

en zo worát dan een Iied,geuoren
áat ze zingen naar 5elioren

en aIS de I(fol(naarnegengaat
worden de mannen on17JStig:je weet Iioe datgaat

de dames staan in de /ia( te UIachten
om dejámifieuezoekfn te uetrachten

dan nog eináigen en contributie 5eta(en
denl(erom, je mag niet jákn

dan trel(kfn arren aan hun I(uiten
en /Ioon áie I(omt de deuren stuiten.

Gij ziet mij! Gij kent mij!

Gij ziet mij, Gij doorgrondt mijn hart
Uw alziend oogaanschouwt mijn.csmar/,

Voor U is niets verborgen.
Gevaren, moeite, zwakheid, strijd,
Al wat 'k naar ziel en lichaam lijd,
Mijn angsten, druk, noch zorgen.

Met alles mag ik tot Ugaan,
Gij Heer', alleen kunt mij verstaan,

Ik kan 't U toevertrouwen.
Of ik aan mensen hulpe vraag,

Of ik aan hen mijn noden klaag,
Op Ualleen kan 'k bouwen.

Gij kent mij, Gij doorgrondt mij, Heer'.
Gij leidt mij trouw, behoedt mij teer,

Gelijk der schapen Herder.
Val ik in 't kwaad, Gij richt mijn voet,

En hoe ik dikwijls tobben moet,
Met U kom ik toch verder.



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

Aanvang Repetities na Vakantie

D. V zullen wij zondagavond 29 augustus 1993weer
beginnen met de wekelijkse repetities van ons koor.
WIJ hopen elkaar dan weer in goede welstand te
ontmoeten in gebouw"lrene".

~ F~ wdkt wy,' ook
na de ~<> van de ~~
wee?' l3e/J1(; a/((7n~kr-enoft de n~-

~ om. een 1YI'~~ ~

te~> ai6 xfruk een~

~ in de Icoston. P.Ze ~
kun.~.t uxwk oft~.
1;8.J2./5.2óO (J/)u!er- ver~
vann~~". r§mda?~

tXYr-t?rrn tF~ kMen
fr1»'~ ~ wy,'~.'
maaIc e» een~ van I --==~~
~ /zar-le.tjk cknk 1JOO?'uw

--=:"- 6;jdr~.

Tot ziens!

Bericht uit Australië

Dear Mr. Kramer,

Nadat ..wij weer twee weken thuis zijn in Australia wil
len WIJU nog bedanken voor die mooie band die wij van
u..to~gezon~en kregen. In de twee weken dat wij nu thuis
zijn IS de video al voor de 2e keer weg, n.l. een zieke Hol
~andse man wou hem graag zien. Wij zijn zelf sinds 1951
In Australia en zijn members of de Ref. Church in
Australia, waar de meeste van Hollandse afkomst ..W·· .. ZIJn.
IJ .ZIJn zelf 3 keer terug geweest naar Holland met va-

kantie. Wat we U willen vragen, als het mannenkoor van
U:k nog weer eens opgenomen wordt voor de televisie
wilt u dan even mijn zwager Jan de Boer (teI.035~
214269) het laten weten. Mr.Kramer nogmaals bedankt
voor alles, gegroet van ons.

Fam. P. Venhuizen
51 Murranar Road, Towradgi 2518
N.S.W. Australia
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C~s~endonog steeds
ambassadeur van het

Nederlandstalig geestelijke lied

* Foto boven: Ter gelegenheid
van de eerste plaatopname 'Glo
rieklanken' werd op zaterdag 14
maart 1964 deze statiefoto in de
8ethelkerk genomen.

Begin 1953 vergaderden 21 jon
gens tussen de 16 en 20 jaar onder
aanvoering van Toon Bakker en
Fokke Hoekstra over de oprichting
van een jongemannenkoor. Aan
leiding daartoe was dat het Urker
Mannenkoor Hallelujah de leef
tijdsgrens op 18 jaar gesteld had.
Ook gaven de jonge Urkers er de
voorkeur aan om uitsluitend Ne-

geheel ander. .. Het is bekend dat
veel Urker koren ondersteund
worden door 'dameskransen' die
een groot deel van de sociale (en

1 ro :!.."1_\ .._~ _~ ......._I .............. _



derlandstalig te zingen.
Na de zomervakantie, op 5 sep
tember, was de oprichting van het
Christelijk Urker Visserskoor
Crescendo een feit. Uit hun mid
den werd Toon Bakker gekozen
om als voorzitter van het nieuwe
koor te fungeren. W. Hoefnagel
werd secretaris. Eerste dirigent
was de bekende Louwe Kramer,
de vader van de huidige dirigent
van Crescendo Meindert W. Kra
mer.

Groeiend koor
Kramer junior werd op aanraden
van zijn vader door het bestuur van
Crescendo gevraagd als dirigent.
Meindert voelde zich door de op
gedane ervaringen bij 'Excelsior'
nog niet mentaal geschikt om een
groeiend koor te leiden. Maar ook
op dit punt was het doorzettings
vermogen en de vasthoudendheid
van het toenmalige bestuur te sterk
en Meindert Kramer trad op I mei
1955 de gelederen van het Urker
visserskoor binnen. Het ledental
was in het jaar daarvoor al ge-

*Artikel in Het Urkerlandoverde
eerste kerstnachtdienst van 31 de
cember 1954.

Ker.tzaq-die~
Uitgaande. va~ de Geref. Jeugdcen

trale in samenwerking met het Jonge
mannenkoor "Crescendo", werd vorille
week een Kerstzangdienst gehouden,
welke alleszins geslaagd mag worden
genoemd. Het eerste optreden van het
nog zo jonge mannenkoor heeft alle
verwachting overtroffen en hoewel
nog niet voor 100 %, werd toch o.lv.
Dhr L. Kramer keurig en met overga
ve gezongen. Een reden te meer voor
de jonge mannen om na deze eerste
stap met alle energie aan te pakken,
om tot nog betere' prestaties te komen.
Dat het koor onder de bevolking al 'n
goede plaats heeft ingenomen bleek
wel uit de giften, ontvangen van ge
vers(sters), tot instandhouding en op
bouw dezer vereniging.
De Meditatie was verzorgd door DI.

Baas, te.rwijl declamatie op boeiende
.wijze naar voren werd gebracht door
Joh. Romkes. L. Schouten verzorgde
zeer goed enkele soli, begeleid door
M. Kramer; die tevens het orgel be-
. speelde.

Over tweeweken, op zaterdag 16oktober, gedenkt het Christelijk Urker Visserskoor
'Crescendo' haar veertig jarig bestaan. Het in 1953opgerichte visserskoor zal ter

gelegenheidhiervan in de Gereformeerde Bethelkerk een jubileumconcert geven.Al vier
decennia vertolkt Crescendo het Nederlandstalig geestelijke lied wat door veleduizenden
landgenoten gewaardeerd wordt. Zelfs tot in het koninklijk huis want in 1971zorgde dit

Urker koor voor enkele muzikale intermezzo's tijdens de kerstfeestviering op 'Het Loo'. De
opname van de single 'Glorieklanken' in 1964was de eerste van een lange rij platen en CD's

die door Crescendo werden gemaakt.

groeid tot veertig. Op 5 juni 1954
verzorgde Crescendo haar eerste
optreden. Dat gebeurde in de mu
ziektent achter het hotel 'Het Wa
pen van Urk'.
Op 24 december van hetzelfde jaar
werd in samenwerking met de Ge
reformeerde Jeugdcentrale de eer
ste kerstnachtdienst gehouden.

Naar HetLoo
In het voorjaar van 1971 kreeg di
rigent Meindert Kramer een tele
foontje vanuit Apeldoorn door
Freule Roëll, de toenmalige hofda
me en particulier secretaresse van
Koningin Juliana. De freule ver-

zocht zonder omhaal van woorden
of Crescendo bereid was om sa
men met de Koningin en Prins een
kerstfeestviering te verzorgen in
een locatie op de kroondomeinen
van paleis Het Loo. Kramer belde
onmiddelijk voorzitter Toon Bak
ker op en binnen een half uur was
de zaak geregeld. Reeds twee da
gen later was de freule, vergezeld
van twee grote honden, ten huize

Bakker en werd met z'n drieën het
programma besproken. Maar met
de kerstfeestviering op Het Loo
eindigde de relatie tussen het Ur
ker visserskoor en het koninklijk
huis niet. Verschillende keren tra
den de Urkers op voor leden van de
koninklijke familie.
Een ander hoogtepunt was het con
cert samen met oorlogszangeres
Vera Lynn ter gelegenheid van de
75e verjaardag van prinses Juliana.* Op 14februari kreeg het Chris

telijk Urker Visserskoor Crescen
do een eigen vaandel. Het vaandel
was gefinancierd door de op
brengst van een bazar.

De dameskrans
Een koor met actieve leden is één
verhaal, de meewerkende echtge
notes van de zangersvrienden een

het koor voor haar rekening neemt.
Zo ook bij Crescendo.
In het jubileumnummer van de
'Zangkoerier' , het verenigingsor
gaan van Crescendo, schreven
Willy Kramer en Co Bakker hier
over een aardig stukje.
"Bij het neuzen in de archiefboe
ken van Crescendo, kwamen wij
een advertentie uit 1957 tegen
waarin staat dat de dameskrans een
bazar wilde houden. De opbrengst
van de bazar zou besteed worden
voor een vaandel en een harmo
nium. Deze bazar was zeer ge
slaagd want de opbrengst was bru
to tweeduizend gulden en dat was
heel veel in die tijd."
Het vaandel werd op 14 februari
1957 in Gebouw Irene overgedra
gen aan het koor.

Concert
Het meer dan 120 leden tellende
mannenkoor zal tijdens haar jubi
leumconcert op 16 oktober liede
ren uit haar repertoire van de afge
lopen veertig jaar ten gehore bren
gen. Ze zal daarbij muzikaal on
dersteund worden door de christe
lijke brassband Valerius, Sander
van Marion (orgel), Henk van Put
ten (piano) en Anja van der Maten
(hobo). Femmy van der Weg,
Klaas Bakker en Bram Kramer
zullen enkele soli verzorgen. Ver
der zal er aandacht zijn voor hen
die al 25 en 40 jaar lid zijn van
Crescendo. Aan het einde van de
avond vindt de presentatie van de
jubileum-CD 'De Heer is mijn
Licht' van het Christelijk Urker
Visserskoor Crescendo plaats. De
CD werd op zaterdag 12juni en 10
juli opgenomen in de Grote of
Stephanuskerk van Hasselt en be
vat Psalmen en geestelijke liede
ren zoals 'De Heer is mijn Licht' ,
'Hoe lieflijk zijn Uw woningen',
'Zouden wij ook eenmaal komen'
en de cantate over Psalm 150.



Verkerende in de "komkommerperiode", aldus onze se
cretaris, mochten wij woensdagavond 11 augustus j.l. op
treden in de Urker Bethelkerk. Voor de zoveel-
ste keer verleenden wij onze medewerking
aan de evangelisatiediensten "Zingen. in
de Zomer". Het thema van deze avond
was: Mag ik u, mag ik jou vragen: Is
dat niet teveel gevraagd ?
Slechts weinigen hadden verwacht
dat de Bethelkerk zo vol zou komen
en dat er, naar horen zeggen, zelfs
mensen terug moesten gaan. De
avond werd geopend met schriftle
zing, gebed en een woord van wel
kom door Lennart Heuvelman (post
bode). Zoals vanouds was er ook nu
veel samenzang. Na het eerste zangblok
met o.a. "Kom tot het feest" mediteerde
Ds. Eijkelenboom over "Is dat niet teveel ge-
vraagd ?" n.a.v. Fil. 4:4; over het zich ten allen
tijde verbijden in de Heere. Vervolgens brachten wij, met

• in de Urker Bethel-kerk

onze ruim 50 zangers, opnieuw enkele liederen ten
gehore. Louwe Kramer nam dit keer de directie waar

terwijl onze dirigent plaats had genomen op de
orgelbank, een plek die hem erg vertrouwd

is. Maar of het voor deze avond de juiste
combinatie was, wij bedoelen dan or-
ganist-dirigent, valt te betwijfelen.
Als meelevend zanger denk je dan
weleens: nou! Na het tweede blok
zongen wij samen met de aanwezi
gen Psalm 138:1 en 3, en dat klonk
massaal in die volle kerk. De
dienst werd na het dankgebed af
gesloten met het lied
0, liefde Gods, oneindig groot,

ver boven ons verstand,
die zondaars weer een weg ontsloot

naar 't hemels Vaderland !

Mocht deze geslaagde zangavond zo evangelise
rend doorwerken.

OAdE'l

Zingen in de
zomer 1993

Verstaat gij wat gij leest 0
THEMA:

MAG IK U, MAG IK JOU VRAGEN:
'IS DAT NIET TE VEEL GEVRAAGD?'

Medewerking: ds. K. Eijkelenboom
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
o.l.v. 2e dirigent Louwe Kramer
Organist: Meindert W. Kramer

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1993

U, jij bent hartelijk welkom.

Gezamen[9Re
Evange[isatie
Kommissies
QD[K3~



ORGELSPEL

SAMENZANG· zonder aankondiging:

GEZANG 2

Erezij de Vad~r en de Zoon en de Heilige Geest,
als Inden beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

LIED334 VERS1,2 EN 3

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U .bentzal de nacht verdwijnen.
Jezus,Licht van de wereld, vernieuw ons.
LevendWoord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezuskom,
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.

H~er, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leermij, toetsmij, uw stemwil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein

Staanwij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar .
wordt U in ons leven.
U v~l~aakt ..wie volkomen zich geven.
Schijn In rru], schijn door mij. Refrein

2

LIED210

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
Kom 'lU tot Hem, Die redding u biedt;
Die ook voor u de hemel verliet,
Hoor naarZijn roepstem: Kom!

Refrein:
Heerlijk, heerlijk..klinkt de vreugdetoon
Van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon;
Als zij vergaad'ren rondom de troon,
Daar, waar de eng'len staan.

"Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem;
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem;
0, luister naardie lieflijke stern:
Toef langer niet, maar kom! Refrein

Wil toch bedenken: Hij is nabij;
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:
"Komt tot Mij, zondaars, komti" Refrein

OPENING· door Lennart Heuvelman

SCHRIFTLEZING:FILIPPENSEN4: 1 tlm 9

Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenstebroeders,mijn blijdschap en
kroon, staat alzo in den Heere, geliefden! Ik vermaan Euodia, en ik
vermaanSy'ntyche,dat zij eensgezindzijn in den Heere. Enik bid ook
u, gij mijn oprechte metgezel,weesdezen vrouwen behulpzaam, die
met mij gestredenhebben in het Evangelie,ook met Clemens, en de
anderemijn medearbeiders,welker namenzijn in het boek deslevens.
Verblijdt u in den Heerete allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Uw
bescheidenheid zij allen mensenbekend. De Heere is nabij. Weest in
geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en
smeken,met dankzegging bekendworden bij God; Ende vrede Gods,
die alle verstand te boven gaat,zal uw harten en uw zinnen bewaren
in ChristusJezus.Voorts, broeders,al wat waarachtig is, al wat eerlijk
is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel

3



Woord, waarop wij bouwen,
waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord.
Bergen mogen wijken,
gij zult niet bezwijken,
want gij zijt Gods woord.
Laat ons, Heer, de troost dier leer
door geen twijfel ooit ontroven,
sterk ons in 't geloven.

PSALM 138 : 1 EN 3 - samen met de gemeente:

'k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, 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.

I

luidt, zo er enige cJeugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
Hetgeen gij ook geleerd, en ontvanger 'n gehoord, en in mij gezien
hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

SAMENZANG: GEZANG 63 . 1,2 EN 3

GEBED

WOORD VAN WELKOM

Heugelijke tijding,
bron van hartverblijding,
Evangeliewoord.
Woord van God gegeven,
woord van eeuwig leven,
zal ig, die u hoort.
Zalig zij, wier harten Gij
met een onverwrikt vertrouwen
leert op God te bouwen.

KOORZANG - eerste blok:

• Heer ik kom tot U
• Nader tot U, 0 Heer (met solo)
• Kom tot het feest

M.w. Kramer
M.w. Kramer
}. Zwanepal

SAMENZANG: PSALM89: 1, 7 EN8

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

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,
zij wand'len Heer, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in uw naamzich al de dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in 't lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.

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 isvan IsrelsGod gegeven.

MEDITATIE:

KOORZANG - tweede blok:

• Eentoevlucht in gevaren
• 'k Ben reizend (met solo)

"Is dat niet te veel gevraagd?"
n.a.v. Fil.4 : 4

4

Door zijn vredeboden
doet God zondaars noden
tot het hoogstegoed.
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven
door desHeilands bloed.
Ja,de Heer wil, Hem ter eer,
boven bidden, boven denken,
alles aan ons schenken.

}. Zwanepol
KJ. Mulder

5



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

SAMENZANG: LIED 220

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.
Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, jezus is mijn! (2x)

VolI' onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
't Eigenik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God. Refrein

Volle verlossing, gansvrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijne hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;
zo jezus volgen naar 't vaderland. Refrein

DANKGEBED

SAMENZANG· tijdens het voorspel collecte- LIED 571 : 1 EN 3

0, liefde Gods, oneindig groot,
Ver boven ons verstand.
Die zondaarsweer een weg ontsloot
Naar 't hemels Vaderland!
Daartoe zond God van 's hemels troon,
Tot " mensen heil Zijn een'ge Zoon.
ja! amen, ja! Op Golgotha
Vond 't mensdom weer gená.

6

Refrein:
0, welk een vreugde, vreugde, vreugde;
0, welk een vreugde, een kind van God te zijn.
Welzalig, die zich is bewust.
Dat jezus vrede geeft en rust.
Halleluja! Halleluja!
Prijst God voor Zijn genä.

Wij prijzen tot in 's hemels sfeer
Het Lam, dat voor ons stierf;
Daar leggenw' onze kronen neer
Voor Hem, die z' ons verwierf.
Dan klinkt met harp en cymbelklank
Der zaalgen lof en blijde dank:
Halleluja! Halleluja!
Prijst God voor Zijn genä. Refrein

DANKWOORD· door Lennart Heuvelman

ORGELSPEL

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

Vriendenkring 'Zingen in de Zomer'
t.a.v. J.K.S.Eijkelenboom
Munnikplaat 37
8321 RN Urk
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Zoals.Uweet wordt er sinds een aantal jaren voor de bezoekers van ons dorp op dewoensdagavonden
een dienst belegd onder de titel "Zingen in de zomer".

Onzemuzikale medewerking aan een van dezediensten is dit jaar op

11 augustus

7
58
60

û2/63

Onzebe.gel.eiderdeze avond is M.W. Kramer. De directie berust bij Louw Kramer. ~3 / 5 6
De meditatie wordt verzorgd door Ds. Eykelenboom.De aanvang is om acht uur. _~ _

Indez k. k 'A'" U .... 17/18a.. om ommer-penoae IS w aanweziqheid onontbeerlijk; Uwordt verwacht in de consistorie om
KWART voor ACHT.

• in Noordwijks Oude Zeekerk

Reeds voor de vierde achtereenvolgende keer togen wij
op woensdag 25 augustus j.l. richting Noordwijk, om
daar mee te werken aan de laatste
evangelisatiedienst van het seizoen 1993.
Ook in Noordwijk blijkt er iedere keer weer
veel belangstelling te bestaan voor de
woensdagavondzang. De kerk, en ook een
deel van de oude kapel, was volgestroomd
met mensen. Volgens insiders waren er ta
melijk veel Katwijkers onder ons gehoor.
Met hetzelfde "ploegje" als op Urk zongen
wij daar onze nummers met Pieter de Jong
uit Haarlem achter de piano en Meindert
W. Kramer voor het koor. Gelukkig was het
niet zo warm als de vorige keer. Nadat Ds.
GJ. Ruitenburg, Hervormd predikant, de
avond had geopend begonnen wij met het zingen van

"Heer' ik kom tot U". Er werd aandachtig geluisterd.
Klaas Bakker verzorgde de solopartij bij ,,'k Ben rei

zend". Net als andere zomerse zangavonden
werd ook deze samenkomst getypeerd door
veel samenzang. Dat was op de liturgie ook
keurig in het (stemmend) Duits aangege
ven. Volgens de circulaire zou ook Bets van
der Zwet met ons zingen, maar dat ging niet
door. Samen met de aanwezigen zongen wij
aan 't einde "Vol verwachting", nadat onze
dirigent vanaf de kansel de nodige instruc
ties had gegeven.
Tenslotte ontbrak ook nu de. toegift niet.
"Ziet in blinde razernij" klonk het door de
Oude Zeekerk, maar ook buiten de kerk
deed de wind van zich horen.

Wij mochten een goede zangavond beleven.



" Met als Doel "•

Als in september 1953 een groep jonge mannen, na overleg met elkaar, besluit een
jongemannenkoor op te richten, met als doel het zingen van psalmen en geestelijke lie
deren, dan hebben ze uiteindelijk toch niet geweten waar ze aan begonnen. Ja, sa
men zingen en repeteren, dat was het streven. Er stond hun wel een duidelijk
doel voor ogen en dat was: zingen tot eer van God. Zij waren stuk voor stuk
zangliefhebbers en enthousiast. Ja, dat zeker wel, maar het doel, daar
ging het om. Dat doel is hun steeds voor ogen blijven staan en daarom
hebben zij grote moeite en zorgen getrotseerd en ook steeds gepro-
beerd deze tot Zijn eer op te lossen. Dat kan best wel eens moei-
lijk zijn. En zo zijn ze gegroeid, nu 40 jaar later, tot een
koor van ruim 125 leden. Enkelen zijn steeds gebleven,
anderen zijn weer weggegaan en ook zijn ons leden
door de dood ontvallen. Maar ik denk, nee, dat
weet ik zeker, er is steeds de begeerte ge-
weest bij het "koor" en de dirigent om de
ingeslagen weg, dat doel, te bereiken.
En nu, 40 jaar na deze stap, is nu
dat doel bereikt ?
Nee, dat doel is niet be
reikt. Ik geloof dat als
je actief lid van ons
koor bent, en je
begrijpt
waar wij
mee
be-
zig

zijn, je
jezelf wel

realiseert dat
dit doel hier op

aarde nooit ten volle
bereikt wordt. Wel dat je

mag merken, dat ons werk
als koor, je hobby, als zanger

van het lied met de blijde bood-
schap, rijk gezegend wordt. Voor jezelf

en voor anderen. Op zo'n moment denk je:
het doel wordt toch dicht benaderd. Maar de

apostel leert ons er steeds meer en meer naar te
jagen om dat doel te bereiken. Je merkt al gauw dat

je dat in eigen kracht niet kunt, ook samen als koor en
dirigent niet. Maar dan mogen wij naar de titel van onze ju-

bileum-cd wijzen en zeggen: "De Heere is mijn licht".
Het heeft ons de afgelopen 40 jaar aan niets ontbroken. Nu mogen

wij, net als Jozua bij de Jordaan, gedenken; maar ook: vol vertrouwen
de toekomst tegemoet zien. Als ons maar steeds dat doel voor ogen staat,

vragend om de zegen en biddend om dat licht, dat het ons maar mag
beschijnen, opdat wij in het licht mogen wandelen. Blijft voor een ieder van ons

de vraag over: wandel ik in dat licht, ben ik een lichtdrager ?
Licht, te ontvangen van Hem. Dan vrezen wij geen duisternis, want dan wandelen wij in

't licht. Ik hoop dat wij zo, dankbaar voor deze grote zegen, ons jubileum mogen vieren.

Uw voorzitter Evert lansen
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"CRESCENDO "

Het prille begin

De 21 jongelui, welke in september 1953 als Crescendo
van start gingen, hebben toen niet kunnen vermoeden
dat het koor de komende 40 jaar zo rijk gezegend zou
worden. Het bestuur dat toen de huishoudelijke leiding
op zich nam, te weten Toon Bakker, Tjeerd Hoekstra,
Meindert Ras, Wychert Hoefnagel, Fokke Hoekstra en
Cees de Ridder, ging enthousiast aan het werk en in
korte tijd werden 21 jonge mannen (inclusief bestuur)
bereid gevonden aan de repetities deel te nemen. Velen
zullen in die dagen gedacht hebben: "een bevlieging!; het
zal wel weer overgaan". Maar de vasthoudendheid van
de initiatiefnemers was vèrgaand en op 5 september was
de oprichting een feit en kon met de repetities een aan
vang worden gemaakt. Het enthousiasme was groot en
onder de muzikale leiding van mijn vader Louwe Kra
mer werden de psalmen en geestelijke liederen ingestu
deerd. Op 1 mei 1955 deed ondergetekende zijn intrede
als dirigent van Crescendo en voor mij begon een periode
in mijn leven welke het stempel zou dragen van het koor
èn het geestelijke repertoire dat Crescendo zo boeide en
voorstond. Toon Bakker en Fokke Hoekstra waren de
stimulators, welke stipt en secuur te werk gingen. Het is
onvermijdelijk dat in dit artikel namen genoemd worden
en/of niet. U zult mij dat niet kwalijk nemen. Echt ver
geten ben ik niemand! Helaas wordt sinds geruime tijd
de grote stimulator Toon Bakker verpleegd in de Talma
hof te Emmeloord. Wij leven mee met zijn vrouw Jannie
en dl' vcrdc re familie. Vcrheugend h; liet dut dril- VUil dl'
grondleggers n.l.: Meindert Ras, Tjeerd Hoekstra en
Jacob Nentjes nog als zeer gewaardeerde leden deelne
men aan repetitie en concert. We zijn daar dankbaar
voor. In de afgelopen 40 jaar hebben we te maken gehad
met een ledental variërend van 50 tot 130 en daar tus
senin een enorm verloop, helaas vele koren eigen.
Kortom, de 40 jaren hebben ons kennis doen maken met,
naar schatting, ruim 1000 leden, welke voor kortere of
langere tijd lid zijn geweest van Crescendo. Hiernaast
ziet u de foto's van de oprichters afgebeeld en de namen
van de werkende leden.

Werd in september 1953 begonnen met 21 leden, aan het
einde van het oprichtingsjaar was het ledental al ge
groeid tot 40 jongemannen en het eerste optreden was
gepland op 5 juni 1954. Toen werd gezongen in de mu
ziektent achter het hotel "Het Wapen van Urk". Dit eer
ste optreden trok veel belangstelling en werd gegeven
onder goede weersomstandigheden, aldus het Urkerland
van 11 juni 1954. Ook de jaarvergaderingen waren in die
tijd populair en werden de eerste twee jaren gehouden in
voornoemd hotel. De eerste jaarvergadering zorgde al

l voor enige hilariteit, toen een van de leden op de hem
eigen wijze een ernstige voordracht verzorgde. Eén van
de aanwezige predikanten ging van de gedachte uit dat

de voordracht een luimig karakter droeg en voelde zich
verplicht om hiervoor te moeten applaudiseren om zo
van zijn bijval te getuigen. Hij verstond overigens niets
van de woorden, laat staan van de inhoud! Het betref
fende lid heeft gemeend om deze redenen terstond te
moeten bedanken. Overigens verliep de jaarvergadering
tot ieders tevredenheid. Op 24 december 1954 werd in
samenwerking met de Geref. Jeugdcentrale de eerste
zgn. kerstnachtdienst gehouden. Het Urkerland van 31
december vermeldt het volgende:

KerstzQ&'dle~
Uitgaande van de Geref. Jeugdeen.

trale in samenwerking met het Jonge·
mannenkoor "Crescendo", werd vorige
week een Kerstzangdienst gehouden,
welke alleszins geslaagd mag worden
genoemd. Het eerste optreden van het
nog zo jonge mannenkoor heeft alle
verwachting overtroffen en hoewel
nog niet voor 100 %, werd toch o.Lv.
Dhr L. Kramer keurig en met overga.
ve gezongen. Een reden te meer voor
de jonge mannen om na deze eerste
stnp mot, allo t'llI"'giCl flan te pukken,
om tot nog b t re pr t ti s te kom n.
Dat het koor onder de bevolking al 'n
goede plaats heeft ingenomen bleek
wel uit de giften, ontvangen van ge.
vers (sters), tot instandhouding en op
bouw dezer vereniging.'

De Meditatie was verzorgd door na.
Baas, terwijl declamatie op boeiende
wijze naar voren werd gebracht door
Joh. Romkes. L. Schouten verzorgde
zeet goed enkele soli, begeleid door
M. Kramer; die tevens het orgel be
speelde.

Het jaar 1955 brak aan en grote, gewaagde, plannen
werden gemaakt. De agenda zag er als volgt uit:

25 dec.
26 dec.

optreden in de muziektent.
Dirigent M.W, Kramer
concoursbezoek te Zoelmond en optreden voor
de zieken in het sanatorium "Sonnevanck" te
Harderwijk
installatie Meindert W. Kramer als dirigent
medewerking aan de toogdag Geref. Kerk
optreden in de muziektent
kerstconcert in de Nieuwe Geref. Kerk
Emmeloord

: jaarvergadering in gebouw Irene
: kerstconcert in de Bethelkerk te Urk

28 mei:

30 mei:

11 juni:
2 juli :
24 sept.:
24 dec. :



Eenvoudige plechtigheid bij
Ijmuidens vissersmonument

Urkers namen het initiatief
EEN ACHTTAL SlERLIJK.E .KRANSEN en bloem~tukken rustten ,at.termldda,

In .een milde regenbui tqen d. donkere bazalten dam van het VIssersmonument
op de kop van de Vluerihaven te IJmuiden. Zij waren er ,elei~ door de na
bestaanden van op zee bIJ tcheeparampen om het leven ,ekomen Urker visIers en
door het ChPsteliJk ma.nnenkoor ..Crucendo". Dit koor, dat ,eheel uit vissen
beltaat, moest ook de iDltiatiam.e.nuter tot deze eenv9udl,. plecbti,be1d ~D.
Sinds de onthullin, van het monument door Koningin .TUllana was het d. eerste
keer, dat een kranslegging op de kop van de .haven plaats had. , .

,Ongeveer een uur later. dan in de be
doêling lag, kwam de stoet in beweging,
die. aan de sttlle omgang door IJmuiden
deelnam. Van het Marktplein werd, vooraf
gegaan door drie trommelslagers ·met om
noerste trom, naar het VIssersmonument

-,~~ ,evolgd vla de '{ennemerlaan, d.
Wilheiminakade, de Oranjestraat en de
Kaaaahtraat.
OP het moment, dat twee zeekadetten

de -wacht bij het monument hadden be
trokken, trokken het marmenkoor ,,,Crel
eendo", de famllieleden van de zangers en
de rouwdragende families vla het Sluls-

, plein naar het afgezette gedeelte bij de
'-VI:àershaven, De trawler "Cornells Vro
lijk" SCH. 171 kwam binnen toen het koor
onder Jtrote belangstelling tegen half vijf
de samenzang van psalm 103: 8 Inzette.
Drie minuten stilte werden in acht 'ge
nomen toen het koor nog "Scheepken onder
Jez'\l.3.hoede" en Psalm 79 had gezongen._..-.., ...

AanATUpend
Velen, onder wie pastoor C. F. Nleuwen

huysen en de directeur van het Staats
villershavenbedrijf mr. J, R. van Eerde,
b.e'bbendaarna .!:e7.'enhoe de kransen aan
cSevoet van het monument werden gelegd.
Onder andere werden kransen aangedragen
~ de nabestaanden van de bemanning,
die met de ,UK. 174 op zee bleet, door ds.
H. Groenevelt voor de nr bestaanden van
Ich~pper v. d. Berg van de UK: 60 "Neel
t1è:', door het mannenkoor "Crescendo" el)
-doQr., de Vrouwenbond van Zeevarenden
(OVBi: Aanj{rljpend was het ongetwijfeld
voor een leder toen een viertal jongeren,
allen In Urker klederdracht, enige bloem
~tukken aan de pracht toevoegden. Het
waren Jac. en Alle Van Sloten en Klaasje
en .f)rlka, Kantein. . .
De plèchtlvheld werd door het koor be

~loten met het zingen van "BlJj' bij ons
Heer" en •.Bede voor 't vaderland" en
\amenzang van gezang 202, ven 1 en ~

Onderstaand artikel werd gepubliceerd door ene B.C. Mante Jr. De inhoud spreekt voor zich, leest u maar:

met kptters er op uit voor BARTIMEUS
Gij lezers van dit contactorgaan, landslieden
ener zeevarende natie, gij weet toch, wat kot
ters zijn? Zo niet, schaamt U dan een beetje,
Volgens "Van Dale" is het een snelzeilend,
licht vaartuig met achteroverhellende mast met
steng, waaraan een gaffel en gaffeltopzeil (ook
al zo iets) en van voren vierstagzeilen (juist ja!)
Oorspronkelijk aJs oórlogs- en bewakingsvaar
tuig, later voor kustvaart, visserij en als loods
boot gebruikt.
Uw schrijver is zo eigenwijs te beweren, dat
deze gegevens niet volledig zijn, want hij weet
bijna zeker, dat kotters ook voorzien zijn van
een motor.
Stelt U zich eens voor, 16 kotters die zee kie
zen, wat een prachtig gezicht moet dat zijn
geweest. Aan boord van deze schepen bevond
zich het liefst 80 leden tellende Chr. Urker
Visserskoor ..Crescendo" (Kon. goedgekeurd
sinds 15 juni 1965),
In open water gekomen, werd de koers op
W.N.W. :Y... West gelegd (klopt dat ongeveer
heren uit Urk?) en ging het volmotor af op
Enkhuizen. In de prachtige oude Westerkerk _
welbekend ook uit de historische romans over
de 80 jarige oorlog van K. Norel - werd aldaar
door dit bekende visserskoor een prachtige zang
uitvoering gegeven.
De programmaleider was ds. Groenevelt. die
aan het begin er op wees, dat de Urkers ston
den te zingen op het graf van een der voor
vaderen, Maarten Pieterszoon van Urk.

Op eenvoudige gevoelvolle wijze voerde het
Mannenkoor een programma uit van geestelijke
liederen, waaronder psalm 101: ..Rust mijn ziel
Uw God is Koning", "Het ruwhouten Kruis",
"Neem mijn leven laat het Heer", Voorts een
bijdrage van de Kamper orgànist W. H. Zwart:
"Scheepje onder Jezus Hoede" en solozang
van Thea Hoekstra, die o.a. zong: "Veilig in
Iezus armen".
Tot slot sprak ds. G. H. R. Groenevelt geref.
pred. te Urk. De kerk was zo afgestampt vol,
dat meerderen teleurgesteld naar huis moesten
terugkeren, omdat er geen plaats meer voor
hen was.
Hoe prachtig deze avond ook was, wij zouden
er in ons contactorgaan niet over gesproken
hebben, ware het niet, dat men dit concert
gegeven heeft met het doel de opbrengst af te
dragen aan Bartiméus,
Ruim 1400 gulden was het resultaat.
Ik ben er van overtuigd te spreken namens
bestuur en directie van Bartiméus, wanneer ik
allen, die aan deze geslaagde uitvoering hun
medewerking hebben verleend: ds. Groenevelt.
het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", en
de schippers en de bemanningen van de kotters,
alsmede het organiserende comité in Enkhuizen
onze diepgevoelde dank betuig voor de wijze,
waarop zij ons werk hebben willen steunen.

B. C. Mante Ir.



Plaatopnames

Ook de platenindustrie kreeg belangstelling voor het re
pertoire van Crescendo. De toen in naam bekende
"Glorieklanken" was de eerste die een single van ons
vervaardigde met daarop de liederen: Psalm 146, Welk
een vriend, Russisch Vesperkoor en Ga mij niet voorbij.
Een beter en officieel contract werd ons in 1964 aange
boden door Philips t.w. de N.V. Phonogram. In totaal
werden door deze maatschappij 13 platen in de handel
gebracht en tot op heden door Dureco 4 platen en 7 cd's.
Ook Mirasound heeft haar aandeel geleverd en bracht 1
plaat van Crescendo op de markt. Enkele honderd
duizenden (I) platen, mc's en cd's zijn, naast Nederland,
over de gehele wereld verspreid. De reacties komen soms
van de meest ondenkbare plaatsen.In totaal zijn er in de
afgelopen 40 jaar 18 platen, 8 mc's
en 7 cd's van ons koor gemaakt,
daarbij de overgenomen edities niet
meegerekend. De financiële voorde
len werden in de beginjaren toebe
deeld aan het Fonds Nagelaten Be
trekkingen. Wat de bedoeling was
en is van dit fonds is onder ons be
kend.

Koningin las het
Kerstevangelie voor

had hiervoor een vertelllng van God
frled Bomans gekozen, aetiteld 'de
engel'. DIJ prins noemde de overleden
schrijver een ongeloofliJk begaafd en
~oed mens, die voortljdla I, ae8to~
ven.

Var: een verlJ&ggever

UDDEL - Het Koninklijk ~In ult
gezonder:! prinses lrene en haar echt
genoot. heeft gistermiddag In het
dorpshuis te Uddel het kerstfeest met
het personeel gevierd. Dit was deze
keer voor het merendeel a!kD1ll6tlg
van paleis Het Loo l.n Apeldoorn.
Voor het eerst waren de prinsjes
WilIem-Alexander en Maurits met
hun ouden meegekomen.

Het kersUeest werd opgeluisterd door
het christelljk Urker. vlBienkoor 'Cre
scendo' onder leiding van de heer M.
Kran:er. Zij zongén onder meer 'Nli
daagt het In het oosten', 'Hij he..ft
gedacht aan Zijn genade' en Klokken
klanken.'
Na afloop van de bijeenkomst schon
ken de leden van het koninklijk geûn
traditiegetrouw chocolademelk eo
overhandigden ZIJ aan het personeel
het kerstpakket, bevattendg een pro
juventute-kalender en een kentstol.

De geoodigden luisterden naar. het
Kerstevangelie, het tweede. hoofdstuk
van Lucas, dat konlnsin Jull8l1a voor
las. In tegenstelling tot andere keren
hleld prins Bernhard .geen toespraak
maar las een kerstverhaal voor. Hij


