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ORGELSPEL.

SAMENZANG: Gez. 94 vs. 1, 3 en 4

Wij loven U, 0 God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen,

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

U Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde.

U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!

De mensheid lag in schuld en vloek voor God verlo
ren:

Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd
verkoren,

Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht
ontnomen

en ons de weg gebaand om tot Gods Rijk te komen.

SAMENZANG: Jezus zegt, dat Hij hier van ons ver
wacht ...

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht,
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En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn',
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!

] ezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!

] ezus zegt ons ook dat 't zo donker is,
Overal op aarde zond' en droefenis;

Laat ons dan in 't duister 'n helder lichtje zijn;
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

OPENING namens de gezamenlijke Evangelisatie
commissie door Jo Hennink.

CRESCENDO:

1. Hoe lief'lijk zijn Uw woningen (m.solo)
M.W. Kramer

2. Zijn liefde zocht mij teder
3. Psalm 146

M.W. Kramer
M.W. Kramer

4. Samen met de aanwezigen: Psalm 68 vs. 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid:

wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen ?

Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons 't eeuwig, zalig leven.
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Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.

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.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,

zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Thema:
MAG IK VRAGEN:
HEEFT U OOK GEDACHTEN ONDERWEG?

SCHRIFTLEZING: Joh. 3 vs. 16 -21

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ie
gelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de we
reld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar op
dat de wereld door Hem zou behouden worden.
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar
die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet
heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons
van God.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld ge
komen is, en de mensen hebben de duisternis liever
gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en
komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet be
straft worden.
Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, op
dat zijn werken openbaar worden, dat zij in God ge
daan zijn.

CRESCENDO:

a. 'k Ben reizend naar die stad
b. Een heerlijk oord
c. Hoort, Jezus noodt u
d. Samen met de aanwezigen:

Neem Heer mijn beide handen.

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

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,

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,

SAMENZANG: Gez. 300 vs. 1,2 en 6
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0, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat. weer nieuwe zangen op doet stijgen,

ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
0, doe genad' 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.

HEREN:
Zodat de dank, U toegezonden,

op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden

gezongen en gesproken wordt.

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' eeuw'ge stranden
de ruste vind'

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

DANKWOORD en AFSCHEID.

De collecte bij de uitgang wordt hartelijk bij u aan
bevolen.

DANKGEBED door dhr. H. Kramer
ORGELSPEL.

WISSELZANG: Gez. 113

ALLEN:
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.

DAMES:
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
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Het adres van het
Chr. Urker Visserskoor CRESCENDO is

p/a de voorzitter Evert Jansen, tel. 05277-2607
Repetitie (na de vakantie) zondagavond

half acht tot half negen in gebouw IRENE.

Na deze avond wordt U uitgenodigd een kopje
koffie te drinken in de (rookvrije) zaal achter

in deze kerk. Voor een persoonlijk gesprek is er
ook de gelegenheid. Anders kunt U hiervoor een

afspraak maken.

Volgende week D.V. WOENSDAG 29 JULI
is er weer een "Zingen in de Zomer" in deze

kerk. Aanvang acht uur.

In de vakantieperiode is het Kerkje aan de Zee
iedere werkdag geopend van twee tot drie uur.
Hier wordt een afwisselend programma aange-

boden van twee tot drie uur.

U bent én in de Bethelkerk én in het Kerkje aan
de Zee zeer hartelijk welkom.

ADRESSEN VAN DE EVANGELISATIECOM
MISSIE VOOR VERDERE INFORMATIE OF
VOOR VRAGEN: TEL. 1455 -1295 - 1284 en

2831

Zir
ZOI

Thema: 'MAG IK VI
BOUWT

MEDEWJ

SPREKER: DH

CHR. URKER VISSER

ORGANIST: MEIN

WOENSDAG

U, jij bent har

Gezamerü
ENQ,l1ge[1S
KommissMme:



Zingen in de
zomer 1992

Thema: 'MAG IK VRAGEN .....
BOUWT U MEE ??? 2
MEDEWERK ING:

SPREKER: DHR. H. KRAMER

CHR. URKER VISSERSKOOR CRESCENDO

ORGANIST: MEINDERT W. KRAMER

WOENSDAG 22 JULI 1992

U, jij bent hartelijk welkom.

Zingen in de
zomer 1992

Thema: 'MAG IK VRAGEN .....
BOUWT U MEE ??? 2
MEDEWERKING.

SPREKER: DHR. H. KRAMER

CHR. lJRKER VISSERSKOOR CRESCENDO

ORGANIST: MEINDERT W. KRAMER

WOENSDAG 22 JULI 1992

U, jij bent hartelijk welkom.

GezamenLijke
Evarl9e[isatie
Kommissies
QlJm~

;;f~/182\I -", I\,< ,/
'" ~----

GezamenLijke
Evange[isatie
Kommissies
QD[JJ,~

Zomers zingen
in de Bethelkerk

Onder het thema "Mag ik vragen ... bouwt U mee?" was
er woensdagavond 22 juli j.l. door de gezamelijke Evan
gelisatie Commissies van Urk opnieuw een zangavond,
met een kort gesproken woord, belegd in de plaatselijke
Geref. Bethelkerk. Aan deze avond mochten wij mee
werken onder leiding van Louwe Kramer, omdat deze
keer Meindert Kramer zelf achter het orgel had plaatsge
nomen.
Na opening, samenzang en enkele nummers van ons
koor (circa 40 zangers) las Hendrik Kramer, ons allen
welbekend, een gedeelte uit het Johannes-evangelie
waarover hij in 't kort mediteerde. ,
De Bethelkerk was deze avond trouwens zeer goed ge
vuld, vooral ook met "vreemdelingen" en daar zijn deze
avonden tenslotte ook allereerst voor bedoeld.
Na het dankgebed werd de avond afgesloten met een
wisselzang uit- Gezang 113:

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.



Rust in God

Door druk en kruis,
Moet ik naar huis;

Och !doe het mij geloven !
Door tegenspoed

Krijg 'k goede moed,
Dat brengt mijn harte boven.

Het stof der aard'
Geenpenning waard;

Daar boven zijn mijn schatten.
In 't hemelhof,
Niet in het stof;

Dat kan geen vlees bevatten.

Dan is het goed,
Voor 't vroom gemoed,

Daar kan de ziel bij leven.
Maar 't ander is

Slechts duisternis;
Dat kan geen vrede geven.

Mijn ureê slechts is:
Vergiffenis

Van alle mijne zonden.
Mijn schulden zijn,
o Jesu mijn!

Op 't kruis te zaám gebonden.

Die hoop, 0God!
In 'i droevig lot

Houdt mijne ziele boven,
Schoon 't al verga
Heere! Uw gena,

Doet mij eeuwig loven!

Ds. L.G.C. Ledeboer

Onze vriend Meindert Ras moest zijn vader verliezen
e.nafstaan aan de dood. Zijn vader was ookvele jaren
lid van ons koor, zelfs nog op hoge leeftijd.
Klaas en Jelle Bakker verloren hierin een oom. Wij
wensen hun, ook bij de voortduur, Gods ver
troostende genade toe.

Tiemen Brouwer en Jelle Bakker mochten met hun
gezinnen gedenken dat zij resp. 35 en 25 jaar ge
trouwd mochten zijn, terwijl onze vriend Jaap Ruiten
met zijn vrouw terug mocht zien op een 40-jarig hu
welijk. Nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele
gezegende jaren samen toegewenst.

De nieuwe CD
De nieuwe CD, die wij op zaterdag 4 juli j.l. hebben op
genomen in de Grote- of St. Stephanus Kerk te Hasselt
is in de eerste week van oktober 'verschenen'. '
De nieuwe CD kon zodoende ookmee naar Duitsland.
De koorleden betalen deze keer 0 10,- voor een CD .
Daarnaast zullen er trouwens ook MC's gemaakt wor
den. Deze keer betalen de leden dus nog een tientje. Het
bestuur heeft echter wel besloten dat de jubileum-CD,
die wij volgend jaar hopen op te nemen, gratis aan de
koorleden verstrekt zal worden.

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR
CRESCENDO



Jloogtepunt in Jvoellsdagavollllzang

Urker Visserskoor
'" Crescendo" in
Noordwijks" oude
Zeekerk"
Noordwijk ..... a.s, woensdag 12·auguslus zal in Noordwijks Op woensdag
"Oude Zeekerk" Hoofdstraat 96 weer een feestelijk hoog- I '.

tepunt zijn in het seizoen 1992. Medewerking zal aan deze 12 augus tUS.,
avond verlenen: Het Christelijk Urker Visserskoor "CRES-
CENDO" o.l.v, dirigent "MEINDEnT KRAMER". 20.30 uur



WU~~~DAGAVO~V~ANG - ~UühDWIJK

Bi.j~aand ontvangt u het programma voor de feestelijke Koor- en Samenzangavond
~ van woensdag 12 augustus 1992.
])eze avond wordt gehouden in Noordwijks "Oude L:.eekerktl,Hoofdstraat 96.
Aanvang 20-30 uur. ])ekerk gaat om 20.UO uur openien v de toegang is vrij!
Vanavond zullen medewerking verlenen:

Een gedeelte van het "Christelijk Urker Visserskoor" "Crescendo", o.l.v. de
dirigent lVi.W. Krarner met medewerking van Bets v v d, L:.wet-Admiraal.

lJe samenzang van mooie en spontaan te zingen liederen zal vanavond 'aan het orgel
worden begeleid doo~ de liaarlemseorganist Piéter de Jong, die tevens het koor
zal begeleiden. .

Het gesproken woord wordt vanavond verzorgd door ds. J.J. Kuiper.

lJe Commissie ttWoensdagavondzangNoordwijk" wenst u allen in de kerk - alsmede
de luisteraars via de kerktelefoon een gezegende avond toe!

1. Klokluiden.
Pli OGJiAlviMA

2. Orgelspel.

3. 2U.25 uur - het koor neemt haar plaats in en opent deze avond met Psalm 146.

4. Opening van de avond en een woord van welkom door ds. J.J. Kuiper.

5. :::lamenzang:"Openingspsalm": Psalm 33: 1 en 8. D.E;UT8CH

1. Komt nu lJletzang en roert de snaren, 1. Jauchtzt alle! Gatt sei hoeh erhoben!
g~ volk, dat leeft van 's Heren recht, Gerechte, freuet euch des Herrn!'
Hijzelf heeft z.IJngetrouwe scharen Den Pr-ommonziemt es, ihn zu loben;
een lofzang in de mond gelegd. schön ist es und er hört es gern!
Word' als nooit tevoren Gebt dem Herrn die Ehre,
dour wie Hem behoren dass es jeder höre,
't feestlied ingezet! mit der Harfen Klang.
Meldt de blijde mare ~ures Psalters Seiten
bij de klank der snaren, müs8en froh begleiten
steekt de loîtrompet. eueren 1obgesang.

8. W~ wachten stil op Gods untferming,
ûns hart heeft zieh in Rem verheugd.
H~ komt te hulp en geeft bescherming,
ziJn heiIge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor aLtiJd.

6. bamenzang: Psalm 89: 1 en 7.
1. Ik ~al 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 gemaak~ bestek, in eeuwig~
heid zal rijze~:
zo,min de hemel ooit uit zijnen stand
zal wijken,
zo 'min zal U~e trouw ooit wanklen of
bezwijken.

8. Kommt,lasst uns immer auf ihn shauen,
da unser Herz 8ieh seiner freut,
auf seinen heilIgen Namen trauen
und ihn erhöh'en in Freud und Leid.
Gib, dass uns behüte,
Va ter, deine Güte!
Halt dein Vaterharz,
immer für uns offen,
wie wir auf dir hoffen,
heilIge Freud und 8ehmerz.

1. leh sing in Bwigkeit van des
,e,rbarmersHu.Ld ,
er liebet treu sein Volk, vergibt
und hat Ged1.,lld.
Mein Nund solI seine Treu und Wahr
heit laut verkünden,
dass aueh die ~nkel Gott, wie wir
ihn fanden, finden.
Ja, deine Gnade steigt, sieh ewig
zu erhöhen,
und deine Wahrheit bleibt in Himmel
feste stehen.



7. Hoe zalig is het volk, dat naar uw
klanken hoort,
ziJ wandein, Heer, in 't licht van
't godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in uw naam zich al den
dag verblijden!
Uw goedheid straalt hen toe, uw macht
schraagt hen in tt lijuen,
uw onbezweken trouw zal nooit hun
v~1 gea.ogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw
woord verhoë\en.
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D.EiUTSCH

7. Wie selig ist das Volk, das sich in
dir erfreut,
das deine Stimme hört und kommt und
dir sich weiht!
Frohlockend steht es da vor deinen
Angesichte,
und geht dann seinen Weg, bestrahit
von deinem Lichte!
Dein Nam, ihr hoher Ruhm, gint Mut,
stets fortzugehen,
bis die Gerechtigkeit in dir sie
wird erhöhen.

7. Koorzang: In een eerste optreden zal het koor nu twee liederen voor ons
zine,en:

A. "ZiJD.liefde zocht miJ teder•••"

B. ":L.ieons wachten aan de stromen•.•"
Joh. de Heer: 497.
(met solo)
Bew. A.W. Kramer.

fJ. t:ialllenzang:Gezang 110: 1 en 6. bundel 193e.

1. ~traks gro~ten w'onze moederstranden 6. ~traks roept de Heer z~n welbeminden
en tarten wind en golfgebruis. in 't licht van d 'eeuwge zonneschijn.
Verbroken zijn all' aardse banden, Dan zullen wij elkaar hervinden
verlaten is het oua.erhuis. . en zonder einde samen zijn.
VJijzwerven waar:de wimpels weem "Len , Dan wacht ons kalmte na d 'orkanen,
op d'ademtocht van Hem, die leeft, de palm na 't zwaard, de kroon na
van Hem, die aarde, zee en heemlen 't kruis,
met al hun heiE gescha,t)enheeft. en na het pelgrimspad der tranen

de blijde rust in 't Vaderhuis.

9. Samenzang: Jeugd in Aktie: 1 en 2, Lied 50.

1. G:r:ootis uw trouw,
o God, mijn Heer en Vader.
~r is geen schaduw van omkeer bijU.
Ben ik ontrouw, 'Gij blijft immer
Dezelfde, die Gij steeds waart.
Dat bewiJst Gij ook nu.

Groot ~s uw trouw, 0 Heer,
Groot is uw t~ouw, 0 Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt GiJ begeven,
groot is uw trouw, 0 Heer,
aan mij betoond.

2. Geeft Gij ons vrede,
ve~'gevJ.ngvan zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt.
Kracht voor vanc.aag,
bliJa.ehoop voor de toekohlst
nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid.

Groot is uw trouw, 0 Heer,
groot is uw trouw, 0 Heer.
Iedere morgen aan m~ weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, 0 Heer
aan m~j betoond.

DBUTSCH

1. Bleibend ist deine Treu,
o Gott, mein Vater,
du kennst nicht Schatten
noch wechselt dein Licht.
Du bist derselbe, der du warst vor
Zeiten,
an deine Gnade ist niemals gebricht.

Bleibend ist deine Treu,
bleibend ist deine Treu.
lVlorgenfür JVIorgendein Sorgen ieh

.seh.
All meinen Mangel hast du mir
gestillet, bleibend ist deine Treu,
wO ich auch geh.

2. Ob es der Frühling ist,
ob Herbst, ob Winter,
ob ich den ~ommer seh in seiner Pracht,
du hast die VJeltdir geschaffen zum
l.eugnis,
dir nur zur Huhm und zum Preis deiner
Macht.

Bleibend ist deine Treu,
bleibend ist deine Treu.
Morgen für Morgen dein Sorgen ieh seh.
All meinen Mangel hast du mir
gestillet, bleibend ist deine.Treu
wo ich auch geh!
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•10. Koorzang: vervolgens zal het koor weer een 'tweetal liederen voor ons zingen:

A. "Hoort, Jezus noodt u •••"

B. "!'ladertot U~ 0 Heer •••"

Bew. Jan ~wanepol.

I1etsolo.

11, Samenzang: "Heer in de hewel, zie ons aan..••" 1, 2 en 3.
1. Heer in de hemel, zie ons aan!

Geef ons uw licht op 't levenspaan,
leg toch uw zegen die~ in 't hart,
't leven, 0 Heer, is zo verward.
God in de hemel hoor ons aan.
Geef ons de kracht om door te gaan.

2. Heer van de sche~ping, zie de mens,
die tot ti kowt en ft goede wenst.
Geef hem de rijkdom van uw macht,
gbef vrede Heer die U verwacht.
God in de hemel, hoor ons aan
Geef ons de kracht om door te gaan.

3. Heer van de liefde, zie ons staan!
Neem onze dank en lofprijs aan,
maak ons uw lijden tot een deugd,
maak heel de aarde vol van vreugd.
God in de hemel, hoor ons aan ;'
Geef ons de kracht om door te gaan.

12. Samenzang: ~salm 42: 1, 3 en 5. Vers 1 en 3: Koor.

5. Gemeente:

l1aarde He(;;rzal uitkomst geven,
H~ die 's daags z~n gunst gebiedt.
'k ~al in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lièd; .
Ik zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mb moog' treffen
tot den God miJns levens heffen.

lJ.t:UT::>CH

Wenn ich merk auf Gottes Güte,
die er Jeden Tag mir zeigt,
dass erhebet mein Gemüte
wlter meiner Last gebeugt.
Oft besing ich in der Nacht
seine Liebe, seine Macht;
und bete nicht vergabens zu
den Gotte meines Lebens.

13. Schriftlezing: dan volgt nu een korte Schriftlezing door ds. J.J. Kuiper.

14. Samenzang: Joh. de Heer 627: 1 en 2.

1. Hoor, 't moet des Herders stemme z~n, 2.
die daar weerklinkt in de woestijn,
roepend het schapp dat angstig krijt
en om des Herders liefde schreit.

15. Samenzang: Lied 300: 1 en 6.
1. ~ens, als de bazuinen klinken,

uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons ourtngen ,
ja en amen wordt gezegd,
rest ons niets meer dan te zingen -
Heer, dan is ons pleit beslecbt.

Wie wil db Herder helpen gaan
om bet verLoo.rnebij te staan?
Brengen bet schaap naar 's Herders
stal,
waar bet beveiligd wezen zal.,

6. Van die dag kan niemand weten,
maar bet woord drijft aan'tot'Spoed,
zouden wij niet baastig eten,
gaandeweg Hem tegemqet.
Jezus Christus, gistren, beden
komt voor eens en kowt voorgoed!

16. Koorzang: als afsluiting van de avond zal het koor nog eenGlaal~ptreden en
twee liederen voor ons zingen:

A. "Als bazuingeschal des Heren ••••"

B. " 'k Ben reizend naar die stad•.•" (met SOlO).
B9W. Klaas J. l'1ulder

17 • .Dankgebed, wat WiJ gr8.agbesluiten uet het "Onze Vader".

18. Sluiting van deze fijne avond en een woord van dank!



19. Slotzan~: die wiJ na het voorsyel staande willen zingen: Gezang 282: 1, 2 en
,3~"

1. BliJf bij'm~J, Heer,
want d'avond is nabij.
De dag verduistert, Heere,
blijf bij uüj!
Als and're hulp m'ontbree~t,
geluk tn'ontvliedt,
der hulpeloze hulp,
verlaat mij niet!

2. Weldra verloopt
des levens kort getij,
de vreugde verdoft
de glorie g~at voorbij.
Alles verzinkt,
waar ik mij henen ke~r;
Gij houdt uw trouw,
o blijf bij wij Heer!

3. Houd hoog uw kruis
voor m~Jn verdonkrend oug.
Licht in de schemer,
leidt ll1lJnaar:omhoog-I
De morgen daagt
de s~haduw gaat voorbij;
in dood en 16ven, Heer,
blijf rniJ nabij!

1. Herr, bleib bei mir,
die ~onne sich schon neigt,
dunkei die Nacht
zur ~rde niedersteigt.
Wenn Hilfe fern, dann flieh ieh,
HeLT, zu dir,
Trost der Verlassnen du,
C bleib bei mir.

2. Kurz ist das Leben,
rasch die Zeit entflieht,
der ~rdenfreuden Schimmer
ba.Ldverglüht.
Tud und Verwesung
mich umgeben hier
u du Unwandelbarer,
bleib bei mir.

3. Lass mir dein Kreuz
vor Herz und Augen stehn. -
Wenn von der Erd ich solI
zum Hiillwelgehn.
Die dunkel 8chatten
Himmelsglanz durchbricht:
in Tod und Leben bleibst du,
Herr, mein Licht.

20. Toegift koor.

21. Uitleidend orgelspel.

Aan'het eind Van deze fijne zangavamd w~Jz~n wij u nog op de colleCte aan de
uitgang. Deze avonden zijn gratis toegankelijk maar brengen wel veel kosten met
zich mee. Toon uw dankbaarheid zodat deze :<.angavondenvoortgang kunnen vindEm!

De "Wo8nsdagavondzang" heeft ook een bankrekeningnr. 82-30.93.476 Bondsspaarbank
Noordwijk.

UITNODIGl~G voor u allen en uw gasten.

a.s. Woensdag 19 augustus is er weer een feestelijke Koor- en Samenzangavond in
deze kerk!

Medewerking verlenen dan:

Het "Hervormd Kerkkoor"uit hijnsburg.

Ds. Vollebregt uit Sassenheim.



Zingen in de zomer ... in
Noordwijk

•••

Woensdag 12 augustus j.l. vertrokken wij naar het ons
bekende Noordwijk aan (de Noord)zee, alwaar wij zou
den meewerken aan de woensdagavondzang in de Oude
Zeekerk. Het werd een geslaagd concert, ondanks dat wij
maar met ongeveer 45 zangers stonden aangetreden in
de overvolle kerk.

Pieter de Jong uit Haarlem was deze keer onze begelei
der.

Voor de rest laten wij hierna enkele reacties volgen:

Noordwijk aan Zee

12 sept. 1992

Zeer geachte heer Kramer en leden van het Chr. Urker
Visserskoor Crescendo,

Terugdenkend aan de geweldig fijne zangavond van 12
augustus j.l. in de Noordwijkse "Oude Zeekerk" wil ik u
en de toen aanwezige leden nogmaals hartelijk danken
voor het gebodene.

Zoals omschreven in het bijgesloten krantestukje was
het Chr. Urker Visserskoor slechts op 114(zonder over
drijven dus 113, red.) van de sterkte naar Noordwijk ge
komen. Als het dan al zo'n indruk maakt en zoveelmen
sen in beweging brengt dat de kerk te klein is, wat moet
het dan wel niet zijn om dit prachtige koor op volle
sterkte te mogen beluisteren!

Het optreden in Noordwijk heeft in elk geval grote in
druk gemaakt.
Nog dagen later werden wij als commissie door de men
sen in het dorp staande gehouden: Wat hebben wij geno
ten en wat een indruk heeft die avond achtergelaten.

Deze en soortgelijke reacties waren te horen.

Ds. Kuiper uit Noordwijk was zeer onder de indruk en
jaloers opjullie enthousiasme. Opvallend vond hij dat er
zoveel jonge mannen in het koor meezongen en zo over
tuigend en vrijwel alles uit het hoofd.

Ja, dat heeft op hem een diepe indruk achtergelaten.

Ook uit het buitenland zijn diverse reacties binnengeko
men. Zo zijn er veel bandjes van deze avond meegegaan
met Duitse gasten en ook troffen wij Engelse gasten aan
in de kerk, welke als herinnering ook enkele bandjes
hebben meegenomen.

Leuk was de reactie welke wij ontvingen uit Canada. Er
was n.l. een familie die naar Canada emigreerde voor en
kele weken vakantie in Nederland. Zij brachten op 12
augustus toevallig de dag door in Noordwijk en 's avonds
bezochten zij de Woensdagavondzang.
Later, weer terug in Canada, kwam bij familie en
kenissen de zangavond ookweer ter sprake. Prompt ont
vingen wij toen van de daar wonende Nederlanders een
verzoekje om enkele cassettebandjes van die avond te
sturen. Wij hebben inmiddels aan dit verzoek voldaan.

Ook hebben enkele Noordwijkers bandjes verzonden aan
familieleden in Australië.

Zo ziet u maar weer dat de uitstraling van zo'n avond
veel verder reikt dan de muren van de kerk of de avond
zelf.

Ik had er behoefte aan u dit te laten weten en ik hoop dat
u allen, dirigent en leden, erdoor bemoedigd mogen wor
den.

Ontvang allen de meest hartelijke
groeten en hopelijk tot ziens.

C.J. Admiraal, Noordwijk.

Urker Visserskoor
"Crescendo .,

In
Noordwijks

"oude Zeekerk"

Woensdagavondzang
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Groot Succes Chr. Urker
Visserskoor
Zelden was de "Oude Zeekerk" voor de woensdagavondzang
zo vol als afgelopen woensdagavond. Velenvondeneen plekje
in de kapel. Ook stonden er 'nog mensen in de.zijgangèn
en hadden een aantal een plaatsje op de grond voor lief
genomen. Het was geen vergeefs~ moeite. Het Chr Urker
Visserskoor "Crescendo" heeft een goede klank in Neder
land. Die naam werd nog' eens' versterkt bij het optreden
in Noordwijk.
Ademloos luisterde de grote menigte
.toe bij de uitvoering van de gezongen
liederen, ds. Kuiper die de avond had

f geopend vertolkte de gevoelens van
de aanwezigen toen hij opmerkte dat
de Urkers slechts op 1/4sterkte naar
Noordwijk waren gekomen wat moet
het wel niet zijn dit prachtige koor
op volle sterkte te mogen beluisteren:
De solo's die ten gehore werden ge
bracht door leden van het koor en
de populaire zangeres Bets v.d. Zwet
Admiraal waren hoogtepunten van
de avond. De dirigent M.W. Kramer
bleek een groots leider te zijn. Vol '
vuur en overgave wist hij de mannen
tot grote hoogte te voeren. Ook de
Haarlemse organist Pieter de Jong,
die de samenzang begeleidde' op het
orgel en het koor op de piano bleek
een gouden greep te zijn. Geen enkele
maal overstemde zijn begeleiding de
zangers, wat niet van alle organisten
gezegd kan worden.

Mooie liederen in het programma
Reeds ver voor de aanvang was de
kerk geopend, in verband met de
steeds neervallende regen. Het bleek
een goede maatregel te zijn, gezien
de enorme toeloop van de toehoor
ders. Zoals te doen gebruikelijk werd
precies om half negen begonnen met
het eerste optreden van het koor dat
psalm 146 ten gehore bracht. Na een
tweetal liederen die door allen wer
den gezongen kwam het koor 'voor
het voetlicht met "Zijn liefde zocht
mij teder" van Johannes de Heer en ,
"Zie ons wachten aan de stromen". ':
Het viel al direct op dat veel leden
van het koor alle verzen, zowel in
samenzang als bij de koorzang uit
het hoofd meezong.'
"Hoort Jezus noodt U" naar een
bewerking van Jan Zwanepol en
, "Nader tot U 0 Heer", waarbij een
lid van het koor en mevr. v.d. Zwet

solo zongen was weer eenhoogtepunt
van de, avond. Ds. J.J.Kuiper hield
daarna een korte schriftlezing. De
samenzang werd vervolgd' met lies
627 van Joh. de Heer en lied 300.

Groot enthousiasme bij de toehoorders
Als afsluiting van de avond trad het
koor op met "Als bazuingeschal; des
Heren" en '''k Ben reizend naar die
stad" naar een bewerking van Klaas
J. Mulder en solozang. Het enthou
siasme van de toehoorders kwam tot
uitdrukking in een daverend applaus
dat lange tijd aanhield. Nadat ds.
Kuiper een dankgebed had uitge
sproken en de uitvoerenden bedankte
barstte het appalus opnieuw los. Dat
herhaalde zich na een toegift van
"Crescendo", dat mag terugzien op
een bijzonder geslaagd optreden in
Noordwijk. Ook de commissie
Woensdagavondzang verdient een
grote pluim voor het steeds weer naar
Noordwijk halen van koren waar
men mei graagte naar iuistert. Voor
woensdagavond staat er weer een
zangavond gepland. Dan zal optre
den het "Hervormd Kerkkoor" uit
Rijnsburg. Die avond is de leiding
in handen van ds. Vollebregt uit
Sassenheim. De deuren van de kerk
gaan om acht uur open en de avond
vangt aan om half negen.

{~ot

I ~;~~~cendo" uit Urk, in "Oude Zee

: Woensdagavod om half negen zal het
I Chr. Urker Visserskoor "Crescendo':
medewerking verlenen aan de woens
'dagavondzang. De kerk is geopend
vanaf acht uur,' Deze avond zal de
, Haarlemse organist Pieter de Jong
het orgel bespelen. De directie is in
handen van dirigent M.W. Kramer.
, De leiding van de avond is in handen
van ds. 1.1. Kuiper. Ongetwijfeld zal

f erweer veel belangstelling zijn voor
deze avond die door de Urkers wordt
opgeluisterd in klederdracht.

KP.

RREN~n~E~.~N._.w.~, ,

Urker Visserskoor
" Crescendo"

In
Noordwijks

"oude Zeekerk"

•



KONCERT/V AKANTffiREIS

VAN HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR

1992

"CRESCENDO"

NAAR SAUERLAND (DUITSLAND)

VAN 5 OKTOBER TO'l' EN MET 9 OKTOBER
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Vakantiejkoncertreis Sauerland (Duitsland) van 5 tot en met 9
oktober 1992 Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" Urk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

L. S. ,

De voorbereidingen zi j n inmiddels zo goed als afgerond en we
hopen dat de vele werkzaamheden hun vruchten zullen gaan afwer
pen.
We stellen ons voor dat met medewerking van allen één en ander
best zal lukken.

Op maandag 5 oktober a.s. komen we om 09.30 uur bij een in
gebouw IRENE. We willen de Heere vragen om een zegen over de
reis en Zijn bewarende bijstand.
We hopen om 10.00 uur te vertrekken met drie bussen van tourin
gcarbedrijf Bangma b.v.

De leiding in de bussen is in handen van enkele bestuursleden
en de dirigent t.w.:

BUS 1 Dirigent M.W. Kramer en J. Bakker.

BUS 2 H. Kramer en E. Jansen.

BUS 3 M. de Vries en J. van Urk.

Met al uw vragen en problemen (die er hopelijk niet zullen
zijn) kunt u bij hen terecht.

Wij hebben een annuleringsverzekering afgesloten voor de hele
groep. Dit betekent dat, als één van de koorleden of diens
vrouw in de week voorafgaand aan de vertrekdatum zou komen te
overlijden, de reis niet doorgaat en de verzekering ons schade
loos stelt. Het door ons betaalde bedrag ontvangen we dan
terug.

LET WEL er is geen groepsrei sverzekering afgesloten, dus
goederen en bagage zijn door ons niet verzekerd!
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Maandag 5 oktober 1992.

Vertrek vanaf Urk, gebouw Irene, om 10.00 uur.

De reisduur naar Sauerland
stops) .
Tijdens de busreis
daarom adviseren wij
onderweg. Er liggen
route.

is geschat op 5~ uur (inklusief

Er ligt nog een hele reis voor ons en een stipte vertrektijd
is daarom echt nodig.

worden alleen sanitaire stops gemaakt,
u zelf eten en drinken mee te nemen voor
namelijk geen grote Raststättes op de

Rond 16.00 uur hopen wij aan te komen in ons hotel "Der Sauer
land Stern".

Tot 19.00 uur heeft u de gelegenheid om uw koffers op de ka
mers te brengen, u op te frissen en eventueel het hotel te
verkennen.

Om 19.00 uur hopen wij gezamenlijk te dineren.

Na het diner bent u vrij van beweging.
In o.a. het zwembad, bowlingcentrum, fitnessruimte, mini-bar,
sauna enz. kunt u zich prima vermaken.
Het gebruik van het Hallenbad is gratis en is van 07.00 tot
23.00 uur geopend.
Het gebruik van het Subtropisch-zwembad kost 9 DM.
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Dinsdag 6 oktober 1992.

's Morgens beginnen we met een ontbijtbuffet.

Verder hebben we de hele morgen vrijheid van beweging. Om
12.00 uur hopen wij weer gezamenlijk te dineren.

Om 13.30 uur zullen W1J afreisen naar Eslohe, waar wij bij
aankomst een bezoek zullen brengen aan het Heimatmuseum en
eventueel aan een bierbrouwerij (hier krijgen wij konsump
tiebonnen voor een gratis drankje na het koncert).
Vervolgens zullen wij een gezamenlijke repetitie beleggen met
de blaaskapel die 's avonds met ons het koncert gaat verzorgen.
Voorafgaand aan het koncert zal ons nog een broodje worden
aangeboden.

Na afloop van het koncert vertrekken wij naar het hotel.

Der Weg in den Sauerland Stern:

Om 19.30 uur zal het koncert aanvangen.

.:

1lBomsc{Jänkc
Brauereigasthof

HOTELH~USS~ETZEL
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Woensdag 7 oktober 1992.

Opnieuw mogen wij gebruik maken van het ontbijtbuffet.

Waarschijnlijk zal er een verrassingstocht worden verzorgd
door de chauffeurs van Bangma.
De chauffeurs zi j n zeer goed bekend rn deze omgeving, zij
zullen dan ook wel een mooie route voor ons uitstippelen.

Wij maken u er op attent dat de lunch, tussen de middag, voor
uw eigen rekening komt.

Om 19.00 uur hopen wij dan te dineren in ons hotel.

De rest van de avond bent u weer vrij van beweging.
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Donderdag 8 oktober 1992.

Deze dag lijkt erg op de dinsdag. We beginnen dus ook weer met
een ontbijtbuffet.

Ook deze morgen bent u tot 12.00 vrij van beweging.

17.00 uur tijd om te eten. We hopen te dineren in het hotel.

Om 14.00 uur vertrekken we naar Smallenberg, waar we 's avonds
een koncert hopen te geven.
Onderweg is er voor de dames de gelegenheid om in Winterberg
de altijd noodzakelijke inkopen te doen. Voor de heren is er
uiteraard ook wel iets te doen. Mocht u 's avonds zin hebben
in een broodje, dan is dat voor eigen rekening.

Om 18.30 uur hopen wij in Smallenberg aan te komen.

19.30 uur aanvang koncert.

Na afloop van het koncert reizen we terug naar het hotel.
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Vrijdag 9 oktober 1992.

Zoals gebruikelijk hebben we ook deze ochtend een ontbijtbuf
fet.

Om uiterlijk 10.00 uur hopen we te vertrekken naar Nederland.

Onderweg zullen wij een bezoek brengen aan het stadj e en het
kasteel "Dillenburg" . Hier kunt u op eigen kosten dan ook
eventueel een lunch gebruiken.

Om 19.00 uur hopen wij voor de laatste keer te dineren in
Restaurant "Het Jagertje" in Epe.

Terugkeer op "De Bult we zien wel!
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Nog enkele aandachtspunten:

1. Bestel tijdig Duits geld bij uw bank.

2. Het paspoort. U dient een geldig paspoort bij u te hebben.
U kunt niet meer met een paspoort reizen dat maximaal 5
jaar verlopen is.

3. Vergeet niet eventuele ziekenfondsbescheiden mee te nemen.

4. Gebruikt u
te hebben.
rien, zorg
heeft.

medicijnen, zorg hiervan dan voldoende bij u
Zijn het belangrijke voor u onmisbare medicij
dan ook dat u een recept in het Latijn bij u

5. Telefoneren naar Nederland is 0031.5277 en uw nummer, alles
achter elkaar.

6. De medepassagiers zijn welkom bij de koncerten.

7. Laat bij vertrek niets achter in het hotel en reken eventu
eel extra gemaakte kosten voor vertrek af.



1. Koor: God enkel Licht M.W. Kramer
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Programma van het te verzorgen koncert in Eslohe.

Medewerkenden: Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
M.W. Kramer, dirigent
H. van Putten, orgel/piano
F. v.d. Weg, sopraan
K. Bakker, bariton
Blaserchor "Sankt Peter und Paul"

2. Opening, schriftlezing en gebed.

3. Koor : a. Als 't bazuingeschal weerklinkt. M.W. Kramer
b. 'k Ben reizend naar die stad K.J. Mulder

(Met sopraan-solo)
c. De Lichtstad M.W. Kramer
d. Hoe lief'lijk zijn Uw woningen M.W. Kramer

(Met bariton-solo)

4. Solozang door F. v.d. Weg.

5. Blaaskapel en koor: De Heem'len roemen. L. van Beethoven

6. Blaaskapel.

7. Koor: a. De Heer is mijn Licht
b. Zie ons wachten aan de stromen

(Met sopraan-solo)
c. Een heerlijk oord
d. Vol verwachting

(Met sopraan- en bariton-solo)

J. v. Zweden
M.W. Kramer

M.W. Kramer
M.W. Kramer

8. Orgelimprovisatie.

9. Blaaskapel en koor: a. Nader mijn God tot U
b. Sanctus

L. Mason
F. Schubert

10. Dankwoord.

11. Samenzang met blaaskapel en koor.

a. Grosser Gott, wir loben Dich!
Herr, wir preisen Deinen Stärke.
Vor Dir beugt der Erdkreis sich,
Und bewundert Deine Werke.
Wie Du warst vor aller Zeit,
So bleibst Du in Ewigkeit.

b. Alles, was Dich preisen kann,
Cherubim und Seraphinen,
Stimmen Dir ein Loblied ani
Alle Engel die Dir dienen,
Rufen Dir stets ohne Ruh,
Heilig, Heilig, Heilig zu.

c. Herr, erbarme, erbarme dich! Auf uns ko~~e Herr dein Segen.
Deine Güte zeige zich, allen der Verheissung wegen.
Auf Dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein.

(Wijzigingen voorbehouden)
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Programma van het te verzorgen koncert in Smallenberg.

Medewerkenden: Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
M.W. Kramer, dirigent
H. van Putten, orgel/piano
F. v.d. Weg, sopraan
K. Bakker, bariton

1. Koor: God enkel Licht M.W. Kramer

2. Opening, schriftlezing en gebed.

3. Koor: a. Psalm 146.
b. Zie ons wachten aan de stromen

(Met sopraan-solo)
c. Kom tot het Feest

M.W. Kramer
M.W. Kramer

M.W. Kramer

4. Solozang door F. v.d. Weg.

5. Koor: a. Hoe lief'lijk zijn Uw woningen
(Met bariton-solo)

b. Ik wil zingen van mijn Heiland
(Met sopraan-solo)

c. Een heerlijk oord

Trad.

M.W. Kramer

M.W. Kramer

6. Orgelimprovisatie.

7. Koor: a. Als 't bazuingeschal weerklinkt
b. 'k Ben reizend naar die Stad

(Met sopraan-solo)
c. Nader mijn God tot U

M.W. Kramer
K.J. Mulder

H.J. van Oosten

8. Solozang K. Bakker.

9. Koor: Vol verwachting blijf ik uitzien
(met sopraan- en bariton-solo)

M.W. Kramer

10. Dankwoord.

11. Samenzang met koor.

a. Grosser Gott, wir loben Dich!
Herr, wir preisen Deinen Stärke.
Var Dir beugt der Erdkreis sich,
Und bewundert Deine Werke.
Wie Du warst vor aller Zeit,
So bleibst Du in Ewigkeit.

b. Alles, was Dich preisen kann,
Cherubim und Seraphinen,
Stimmen Dir ein Loblied an;
Alle Engel die Dir dienen,
Rufen Dir stets ohne Ruh,
Heilig, Heilig, Heilig zu.

c. Herr, erbarme, erbarme dich!, Auf uns komme Herr dein Segen.
Deine Güte zeige zich, allen der Verhei~sung wegen.
Auf Dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein.

(Wijzigingen voorbehouden)



· Daar zal ik mijn Heer' ontmoeten,
Luist'ren naar Zijn Liefdes-stem,

Daar geen rouw meer en geen tranen,
In het nieuw Jeruzalem!

Looft, looft verheugd den
Heer' der heren

Zaterdag 4 juli 1992; CD-opname in de Grote Kerk van
Hasselt.

Lang heeft deze mededeling in Uw Zangkoerier gestaan,
lang en uitgebreid zijn ookde voorbesprekingen geweest.
In 't bijzonder de muziekcommissie heeft veel werk ge
daan; de kerk, de puntjes op de i zetten bij de opname
maatschappij , etc. Er is ook veel correspondentie ge
weest naar de medewerkenden en zo hebben wij samen
naar de opname toegeleefd. Het is onvoorstelbaar wat er
vooraf zoal moet worden geregeld.
Ook wat onze dirigent betreft; 's zondagsavonds repete
ren, nog wat concerten tussendoor (wat teveel T) en dan
de generale repetitie. .
Die laatste zondagavond mochten wij U, als voorzitter,
opwekken met de woorden van Psalm 105 vers 1 en dan
ga je uit elkaar in het vertrouwen dat het goed komt en
ook deels in de zorg van: zullen de leden er wel zijn? Ja,
zo ben je als mens nu eenmaal.
Dan is het zaterdag 4juli, je stapt in de bus en die is net
vol, bus 2 stuur je weer naar huis en dan heb je het weer.
Er wordt aan je gevraagd door andere leden: nou, voor
zitter, moeten we het hiermee doen? Je zegt dan maar
dat er nog leden met eigen vervoer gaan, maar inje hart
ben je flink bezorgd.
Na wat over en weer gepraat staje zomaar in Hasselt en
daar staan dan al wat leden op je te wachten, de
medewerkenden arriveren; gelukkig denk je dan, die
zijn er!
Ondertussen groeit het aantal leden gestaag door en we
beginnen met de eerste opnames. Na wat gezongen en
opgenomen te hebben vraag ik de tweede voorzitter het
aantal leden te tellen; ruim 90 leden, daar telje het aan
tal afmeldingen nog bij (vrienden die echt niet konden en
dat ook heel jammer vonden) en dan, vrienden, buig je
ook als voorzitter beschaamd het hoofd. Zoveel vertrou
wen vanje leden, zoveel enthousiasme, zoveel lust om te
loven maar ook beschaamd het hoofd gebogen voor de
Grote' Schepper van deez' aard. We hadden toch samen
gebeden voor een goede opname en dan toch zoveel zorg?
Ja dan buig je het hoofd en dankt Hem, de Grote Gever
van zoveelgoeds. Je bent dan ook dankbaar naar je leden
toe en als voorzitter grijp je moed om verder te gaan,
want je ziet, hoort en weet dat de mannen dan naast je
staan. Ook een woord van dank aan de vrouwen achter
Crescendo, ze hebben toch maar een volle dag ingele
verd.

Vrienden, dit was Crescendoop z'n best!

Namens bestuur en dirigent heel hartelijk dank!

Uw voorzitter Evert Jansen

Rust in God

Door druk en kruis,
Moet ik naar huis;

Och! doe het mij geloven!
Door tegenspoed

Krijg 'k goede moed,
Dat brengt mijn harte boven.

Het stof der aard'
Geenpenning waard;

Daar boven zijn mijn schatten.
In 't hemelhof,
Niet in het stof;

Dat kan geen vlees bevatten.

Dan is het goed,
Voor 't vroom gemoed,

Daar kan de ziel bij leven.
Maar 't ander is
Slechts duisternis;

Dat kan geen vrede geven.

Mijn vreê slechts is:
Vergiffenis

Van alle mijne zonden.
Mijn schulden zijn,
o Jesu mijn!

Op 't kruis te zaàm. gebonden.

Die hoop, 0 God!
In 't droevig lot

Houdt mijne ziele boven,
Schoon 't al verga
Heere !Uw gena,

Doet mij eeuwig loven !

Ds. L.G.C. Ledeboer

Bede voor vissers
Het vissen is mijn ambt,

op het water moet ik bouwen.

En met het schip en goed

op mijnen God vertrouwen.

En wie met vlijt dan werkt,

en op Gods woord leert bouwen,

ontvangt Zegen op zijn werk.

UK 284 - "Cornelis Zeeman"
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Derchrlstllche Flscherchor aus Urk In Holland hat berelts elf Langspielplatten produzlert. Der125 Mltglleder zihlende Chorwurde auch schon von der nlederiAndlschen
K6nlgln ausgezelchnet.

Ein besonderes Kirchenkonzert
Christlicher Fischerchor aus Holland gastiert nun in Eslohe und Schmallenberg
Eslohe/Schmallenberg. "Het

Christelijk Urker Visserskoor
Crescendo", der christliche Fi
scherchor aus Urk, Holland ga
stiert im Sauerland. Der Chor
besteht überwiegend aus
Hochseefischern, die auf der
Nordsee und auf dem Ijssel
meer ihrem Beruf nachgehen.
Der Kampf mit den Naturge
walten hat die Fischer geprägt.
Von daher auch die Kraft und
die Ausstrahlung ihrer Kon
zerte. Ihr Glaube ist ungekün
zelt, sie glauben an das, was sie

singen.
1953 wurde der Chor unter

dem Namen "Christlicher
[ungmännerchor" gegründet.
Damals sangen unter der Lei
tung von Louwe Kramer 23 Fl
scher. Im [ahr 1955 hat Mein
dert W.Kramer von seinem Va
ter den Taktstock übernom
men. Unter seiner Leitung
wuchs der Chor auf 125 Mit
glieder.
Elf Langspielplatten hat er

schon eingespielt, sie gehören
zu den meistverkauften in ganz

Holland. Einladungen in ganz
Europa und sogar aus Übersee
zeugen von der Beliebtheit des
Chores. Höhepunkte in der Ge
schichte des Chores gab es ei
nige. Eine ganze Ansammlung
von prominenten Gästen war
in Urk an einem Konzert, als
Königin Juliane in Urk das Fi
scherdenkmal enthüllte. Be
reits mehrmals hat der Chor
das Weihnachtsfest der könig
lichen Familie im Palast Het
Loo verschönert. Dem Chor
wurde die goldene Tulpe für

besondere Verdienste urn den
geistlichen Chorgesang in Hol
land verliehen.

zert zusammen. Zu diesem
ganz besonderen Konzert in
der pfarrkirche St. Peter und
Paul in Eslohe am Dienstag,
den 6. Oktober urn 19,30 Uhr
laden ein: Urker Visserkoor
"Crescendo" und der .Bläser
chor St. Peter und Paul", Es
lohe.
Am Donnerstag, 8. Oktober,

urn 19.30 Uhr findet ein Kon
zert mit dem holländischen
Chor in der Pfarrkirche St. Ale
xander in Schmallenberg statt.
Der Eintritt ist jeweils frei.

Eine herzliche Freundschaft
knüpften die Vorstände des
.Bläserchores St. Peter und
Paul" in Eslohe und des "Cres
cendo"-Chores auf einer Ur
laubsreise am Ijselmeer. Die
Dirigenten Martin Hövelmann
und Meindert W. Kramer tra
fen sich im Fischerhafen von
Urk und steIlten das Programm
für ein geistliches Kirchenkon-



Der Bläserchor St. Peter und Paul Eslohe tritt zusammen mit dem christlichen Fischerchor aus Urk auf. (WR-Bild)

Holländischer Fischerchor gastiert in Eslohe
Eslohe/Schmallenberg.

.Het Christelijk Urker Vissers
koor Crescendo", der christli
che Fischerchor aus Urk/Hol
land gastiert im Sauerland:
Bereits amheutigenDienstag,
6. Oktober, beginnt um 19.30
Uhrein Konzert in der Pfarrkir
che St. Peter und Paul in Eslo
he - gemeinsammit dem Blä
serchor St. Peterund PaulEs
lohe. Ein zweites Konzert fin
det am Donnerstag, 8. Okto
ber, um 19.30Uhr in der Pfarr-

kirche St. Alexander Schmal
lenberg statt, diesmal nur mit
demFischerchor.
Der Chor besteht überwie

gend aus Hochseefischern,
die die ganze Woche au! der
Nordsee und auf dem ljssel
meer ihrem harten Beruf
nachgehen.Ihr Glaube ist un
gekünstelt, sie glauben an
das,was siesingen.1953wur
de der Chor unterdem Namen
"Christlicher Jungmänner
ener' gegründet. Heute hat

der Chor 125 Mitglieder. Elf
Langspielplattenhat er schon
eingespielt, sie gehören zu
den meistverkauften in ganz
Holland.
DemChor wurdedieGolde

ne Tulpe für besondere Ver
dienste um den geistlichen
Chorgesangin Hollandvertie
hen.
Schon mehrmals hat der

Chor das Weihnachtsfestder
königlichenFamilie im Palast
Het Looverschönert.

Eine herzliche Freundchaft
knüpften die Vorstände des
Bläserchors St. Peter und
PaulEsloheunddesCrescen
do-Chores auf einer Urlaubs
reise am Ijsselmeer.Die Diri
gentenMartin Hövelmannund
Meindert W. Kramer trafen
sich im Fischerhafenvon Urk
undsteiltendasProqrarnrnfür
ein geistlichesKirchenkonzert
zusammen.
Der Eintritt zu den beiden

Konzertenist frei.



De kerk in Schmallenberg ...



Het dankwoord van Erika Bishoping ...

Holland ...

Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan,

rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan de einder staan;

en in de geweldige ruimte verzonken, verspreid door het gehele land:

boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen; in groots verband.

De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, felkleurige dampen gesmoord.

en in alle gewesten wordt de stem van het water met ZÜn eeuwige rampen gevreesd en gehoord

Mit diesem Gedicht möchte ich allen Urkern
hier in unserer 'St. Peter und Paul' - Kirche
in Eslohe ein kleines "Dankeschön" sagen.
Es ist ein Gruss an euer Land, das ich ken
nen und lieben gelernt habe, sowie euer
reizendes 'Urk' lieb gewonnen habe.

lch wünsche mir von Herzen, dass auch ihr
meinen Heimatort 'unser Eslohe' in netter
Erinnerung behaltet.
Diese Freundschaft, diese Verbindung,
welche durch unsere Musik hier geknüpft
wurde, möge sie lange bestehen bleiben.

Für unseren jungen "Bláserchor St. Peter
und Paul" Eslohe war es eine grosse Freude
und Ehre mit "Crescendo" aus Urk dieses
christliche Konzert zu geben.

Freundschaft von Land zu Land, welche die
Musik verbindet ist etwas 'wunderschönes'.
Lieben Dank, Fischerchor "Crescendo" [ûr
euer Hiersein !

Urker Frinden, tot sins ob Urk.

Met dit gedicht wil ik aan alle Urkers hier
aanwezig in onze 'St. Petrus end Paulus' -
kerk in Eslohe een klein dankwoord
(dankjewel) spreken. Het is eengroet aanjul
lie land, dat ik heb leren kennen en liefheb
ben, zoals ik ook vanjullie boeiende 'Urh'ben
gaan houden.

Ik hoop van harte, dat jullie aan mijn ge
boortestad, 'onsEslohe' ook een goede herin
nering overhouden.
Moge deze vriendschap, deze band, die door
middel van onze muziek werd gesmeed, lang
blijven bestaan.

Voor ons jonge "Bliiserchor St. Peter und
Paul" was het een grote vreugde en eer om
met "Crescendo" uit Urk dit concert met ge
wijde muziek te geven.

Vriendschap van land tot land, door de mu
ziek verbonden, is iets 'ioondermoois'
Hartelijk dank visserskoor "Crescendo" dat
jullie hier waren.

Urher vrienden, tot ziens op Urk.



Rund 80 Sänger, die van Beruf Hachseefischer sind.

HET
CHRISTELIJK

,

URKER
VISSERSKOOR

Christlicher Fischerchor "Crescendo"
aus Urk in Holland



mit dem

Bläserchor "ST. PETER und PAUL"
wird herzlich eingeladen in die
Kath. Pfarrkirche in Eslohe

Zu einem
KONZERT

•

Dienstag, 6. Oktober 1992 19.30 Uhr

anschlieBend Gemütliches Beisammensein im
Esloher Brauhaus.

,

Eintritt frei d
\

Urn eine Spende für das Bläserchor wird gebeten.
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2.

1. Komt allen tezamen, komt, verheugd van harte,
Bethlehems stal in de geest bezocht.
Zien w'er dat Kindje, ons tot heil geboren.
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden die Koning.

De Heiland der wereld, Gods geliefde Zone,
ligt in een kribbe en op schamel stro.
't Is de Beloofde, nu op aard verschenen.
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden die Koning.

K_0mt,zingt nu die Heiland, hemelse eng 'lenkoren;
ungt Zijne liefde, gij mensenkind!
Ere zij God, in hemel en op aarde.
In mensen welbehagen,
in mensen welbehagen,
in mensen welbehagen voor eeuwig.

Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe
dat U God bemint. Ziet vervuld der zielen
wensen, ziet dit nieuwgeboren Kind.
Ziet, die 't Woord is zonder spreken,
ziet die vorst is zonder pracht.
Ziet, die 't al is in gebreken,
ziet, die 't licht is in de nacht.
Ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Zie, hoe dat men met Hem handelt, hoe men
Hem in doeken bindt. Die met Zijne Godheid
wandelt op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden, zonder
teken van verstand. Die de hemel moet ver
blijden, die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in Zijne hand.

o Heer Jesu, God en mense, die aanvaard
hebt deze staat. Geef mij dat ik door U
wense, geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot.
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood.
Maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood.

3. Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tesaam.
Geen Naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die om ons te redden de hemel verliet?



Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' engelen zingen voortdurend zijn lof.
0, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Ó
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer, ~ W"want Gij zijt der mensen en engelen Heer! ~,~~

4. Er is uit dorre aarde, een takje, groen en teer,
- doch van onschatb 're waarde-, gesproten;
't is de Heer!
Daar in een beestenstal, werd Hij voor ons geboren.
De Schepper van 't heelal.

Omelb 're eng 'lenscharen, vervulden 't hemelrond,
terwijl de blijde mare weerklonk uit aller mond:
"De Hoge God zij eer!
In mensen welbehagen;
De vreed' op aard' keen weer!"

Die Heiland werd geboren, opdat Hij door Zijn kruis,
de mens, die was verloren, weër bracht in 't Vaderhuis.
Prijst Jezus. onze Heer!
Laat alle mensentongen Hem geven lof en eer.

5. Bron van licht en leven, wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig, Heer wij danken U.

Refr. - Laat de zon van Uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
Halleluja. -

I

U bent onze Vader, wij aanbidden U.
U geeft ons genade, Heer, wij eren U. (Refr.)

U bent onze Koning, wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U. (Refr.)

6. Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint.
Mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. c
Alle dingen maakt Hij nieuw, ::::
Hij is de Heer van mijn leven. ~

Straks wanneer de grote dag begint
e~ het licht voor altijd overwint. M
Zal de hemel opengaan, A
komt de Heer eraan, .jt ~
heffen wij dit loflied aan: ~~

Jezus komt in heerlijkheid, (_ - -
Zijn sialoom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van ons leven.



7. Hoe lieflijk op de bergen
zijn de voeten van hem,
die brengt goed nieuws
Die heil en vrede proclameen
en die ons zegt:
Mijn God heerst, mijn God heerst.
Mijn God heerst. (4x)

How lovely on the mountain
are the feet of him who brings
good news, good news.
Announcing peace,
proclaiming news of happiness
Our God reigns, our God reigns.
Dur God reigns. (4x)

.een gezegend Kerstfeest
&

een gel~kkig nie~~jaar-

8. Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Amen.

Best~~r en ~ede~erkers
~an de Vereniging
"Tot Heil des Volks"



Mede namens wederzijdse ouders geven wij,

Van de leden

* Op 4 december j.l. trad onze vriend Lammert Post in
het huwelijk met Jannie van Dokkum (dochter van onze
2ebas Klaas van Dokkum). Wijwillen hen daar hartelijk
mee gelukwensen en wij hopen dat zij een gezegend hu
welijk mogen beleven.

Lammert Post

en

Jannie van Dokkum

kennis van ons voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking, zo
de Heere wil en wij leven, zal plaatsvinden op vrijdag 4 december
aanstaande om 14.15 uur in het gemeentehuis te Urk.

Ons huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden in het kerkgebouw 'Jachin Boa:' der
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Urk. In deze dienst, die begint om
15.00 uur, hoopt voor te gaan de weleerwaarde heer ds. A.D. Muilwijk.

U bent van harte welkom op onze receptie in Gebouw 'Irene',
Wijk 8-85 te Urk, vanaf20.00 uur.

Urk, november 1992
Pyramideweg 42 / Schelpenhoek 41

Na deze datum bent u welkom op
Havelaar 3, 8321 ZA Urk
Telefoon 05277-6233

Liever geen bloemen en planten



11CRESCENIX) 1140 JAAR
Crescendo jubileert,al 40 jaar.
Zingen wij ,God ter eer,het loflied met elkaar.
September,53 ving ons koor zijn loopbaan aan.
En tot vandaag toe is't "CRESCENDO" steeds gegaan.
Toon Bakker onze vriend, (hij was de stuwende kracht).
Had 23 jongens bij elkaar gebracht.
Er kwam ook een bestuur zes leden bij elkaar.
De oudste hiervan was pas 21 jaar.
Zo zou men met elkaar de zangkunst gaan proberen.
En Louwe Kramer zou het koortje dirigeren.
Hij deelde ons in vier groepen en veel later pas.
Begrepen wij waarvoor dat eigenlijk toch was.
" Blijf bij ons Heer als straks de avond daalt".
Dat was ons eerste lied, t'werd menigmaal herhaald.
En toen wij de eerste regel zongen met elkaar.
Toen waanden we ons een koor als " De Maastrichter staar".
Maar ieder deed zijn best en nam ook andoren mede.
Eind ,,53" hadden wij al veertig leden.
Een half jaar later werd Crescendo al bekend.
Wij traden bij de haven op en zongen in de tent.
Die werd toen vaak gebruikt voor t'maken van muziek.
Dus zongen wij er en wij trokken veel publiek.
Wij mochten in die tijd naar zang concoursen reizen.
Daar werden wij beloond met vele mooie prijzen.
Na twee jaar kregen wij een nieuwe dirigent.
t'Was Meindert,Louwe's zoon bij ons reeds wel bekend.
Dus achtendertig jaar, (het is een lange tijd),
is't zijn bekwame hand die ons leidt.
Wij mochten al die jaren dikwijls concerteren.
En overal in't land ging men ons koor waarderen.
Veel mensen luist'ren als "Crescendo" zingen gaat.
Wij doen dat veel voor de stichting " Woord en Daad"
Een vissers monument was in IJmuiden opgericht.
En wij als visserskoor achten het als onze plicht,
rondom dat monument iets te organizeren.
En ons als visserskoor daar ook te presenteren.
Zo kwam het dat eens op een tweede pinksterdag.
t'IJmuidense publiek"Crescendo" hoorde en zag.
Er werd bij t'monument door ons een krans gelegd.
Door Ds Groeneveld een passend woord gezegd.
als nagedachtenis aan wie op zee eens bleven.
Zo velen onder ons lieten ook daar hun leven.
wanneer de storm hun kleine schip heeft overvallen.
In eerbied denken wij nog dikwijls aan hen allen.
Ook als wij beurt om beurt met and're Urker koren,
bij t'eigen monument ons lied weer laten horen.
Crescendo was tot grote bloei gekomen,
er werden nu van't koor ook platen op genomen.
En overal ter wereld werden zij verkocht.
Zo kwam men tot het doel dat altijd was gezocht.
Door't geestelijk lied de mensen iets te geven,
tot houvast en tot steun in't vaak zo moeilijk leven.
Want zo werd ons gezang voor and'ren tot een zegen.
Wij hebben ook een keer de gouden tulp gekregen.
dat was een eerbewijs dat aan ons werd betoond.
Door onze Koningin is dit toen bijgewoond.
Zij was toen met Prins Claus hier in de Bethelkerk.
Wat voelden wij die band met't Vorstenhuis toen sterk.
Wij hadden voor ons Vorstenhuis al reeds geconcerteerd,



met Kerstmis immers waren wij met dit verzoek vereerd.
En als heel Nederland zich met oranje siert,
daar Juliana met Haar volk weer Haar verjaardag viert.
De zeventigste die Zij dan al mag beleven,
dan mogen wij voor Haar ons lied ten beste geven.
En als "Crescendo" t'zilveren jubileum viert,
is't weer Oranje lint dat ieder van ons siert.
Een gouden plaat van elke zanger het verlangen,
mogen w'uit handen van Margriet haar man ontvangen.
Zo werd de band met t'Konings huis heel sterk.
Zo deed "Crescendo" jaren lang zijn werk.
Wij zongen van Gods goedheid,trouw en macht,
zo werd Zijn boodschap overal gebracht.
Wij bleven ook niet binnen onze grenzen,
maar brachten als door grote telelenzen.
Die boodschap verder and're landen door,
en vonden daar voor onze zang gehoor.
In Zwitserland, in Duitsland,Hongarije,wij zongen van het mooie,
het blije,Het Evangelie dat de Heere aan ons denkt.
En ons door Jezus rust en vrede schenkt.
Zo werkt "Crescendo" nu al 40 jaar,
zo gaan wij moedig verder met elkaar.
Maar nu "Crescendo" deze feestelijke dag,
dit 40 jarig jubileum vieren mag.
Nu denken w'ook met weemoed aan die allen,
die ons in deze jaren zijn ontvallen.
Het was Gods tijd al leek t'voor ons zo vroeg,
God zeide "kom mijn kind,het is genoeg".
Wij willen hier in eerbied hen gedenken,
moog God vertroosting aan de nabestaanden schenken.
En wij gaan zo God wil,nog menig jaar,
als trouwe leden van "Crescendo" verder met elkaar.
In vast vertrouwen op Gods majesteit en macht,
die ons de moed zal geven en de kracht.
Om heel ons verdere leven alle dagen,
Zijn boodschap door ons lied de wereld door te dragen

Bep Kramer van dijk
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3 Koor: A Nader tot U, 0 Heer (met bariton-solo)
B Want op U, Heere, hoop ik
C Nu daagt het in het oosten

M.W. Kramer
idem

. idem

PROGRAMMA

uit te voeren door het Christelijk Urker Visserskoor ·CRESCENDO·
op vrijdag 18 december 1992 in de
GROTE KERK te ZWOLLE.

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

Medewerkenden: 1--+? Ia~ ~
Henk van Putten

bariton
orgel

Dirigent: Meindert W. Kramer

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

1 Koor: De heem'len roemen Beethoven/MWK

2 Opening en gebed

4 Solozang

·5 Koor: A Nu syt welleeome
B 0, heil'ge nacht (met bariton-solo)
C Stille nacht

M.W. Kramer
idem
idem

6 Orgelsoio

7 Koor: A Vol van pracht
B In't nacht'lijk duister
C Gloria in excelsis Deo

M.W. Kramer
idem
idem

8 Solozang

9 Koor: Vol verwachting blijf ik uitzien (met bariton-solo) M.W. Kramer

10 Sluiting en dankgebed

11 Koor en samenzang: Ere zij God JvdW/MWK

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
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PROGRAMMA

uit te voeren door het Christelijk Urker Visserskoor ·CRESCENDO·
op vrijdag 18 december 1992 in de
GROTE KERK te ZWOLLE.

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

Medewerkenden: ? ? ?
Henk van Putten

bariton
orgel

Dirigent: Meindert W. Kramer

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

1 Koor: De heem'len roemen Beethoven/MWK

2 Opening en gebed

3 Koor: A Nader tot U, 0 Heer (met bariton-solo)
B Want op U, Heere, hoop ik
C Nu daagt het in het oosten

M.W. Kramer
idem

. idem

4 Solozang

·5 Koor: A Nu syt welleeome
B 0, heil'ge nacht (met bariton-solo)
C Stille nacht

M.W. Kramer
idem
idem

6 Orgelsoio

7 Koor: A Vol van pracht
B In 't nacht'lijk duister
C Gloria in excelsis Deo

M.W. Kramer
idem
idem

8 Solozang

9 Koor: Vol verwachting blijf ik uitzien (met bariton-solo) M.W. Kramer

10 Sluiting en dankgebed

11 Koor en samenzang: Ere zij God JvdW/MWK

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN



Vele belangstellenden kwamen van de markten, pleinen en straten van de Amsterdamse Jordaan om
samen met het Christelijk Urker Visserskoor het Kerstfeest te vieren. De oude Noorderkerk in het cen
trum van Amsterdam was overvol toen de eerste kerstzang van het bijna voltallige koor weerklonk.
Honderdentien leden van Crescendo hadden zich naar de hoofdstadbegeven en het werd voor velen een
onvergetelijke Kerstnacht, zoals die in jaren niet meer gevierd is volgens dominee Blenk, die voorgan
ger was in deze dienst.
De zang van koor en aanwezigen stond die avond, de 24e december, onder de bezielende leiding van
dirigent Meindert W. Kramer. Dankbaar en voldaan keerden de zangers met tientallen medepassagiers
in de Kerstnacht op de plaats onzer inwoning terug.

Amsterdamse Kerstnacht met
Urker Visserskoor Crescendo
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Orgelspel

Koor: a. De schoonste aller nachten
b. 0, heil'ge nacht (baritonsoio)

Welkom

Samenzang

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet?
0, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaaglijk zij.

Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn,
wilt G' onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn!
Met God wilt G' ons verzoenen,
tot God heft G' ons omhoog
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

Gebed

Koor: Nu daagt het in het oosten.



Koor met samenzang: Meditatie ds. C. Blenk

Stille nacht, heilige nacht,
David's Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehem's stal.
Hij, der schepselen Heer.
Hij, der schepselen Heer.

Samenzang:

Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u volken in het koor
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G' Uw rijkdom ontzegd,
werd G' in stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor.
Leer m' U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld.
God's beloften wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer.
Amen, Gode zij eer.

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

Solozang: Femmy van der Weg

Koor: a. Nu sijt wellecome
b. In 't nachtelijk duister

Koor: a. Vol van pracht
b. Gloria in exelcis Deo

Collecte bestemd voor de onkosten van deze avond.
Solozang: Bram Kramer

Koor en Sopraan: God eeuwig licht



Samenzang:

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een Licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel alle volken,
en gij, mijn ziele, bidt Het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Uw kracht!
De heerschappij zal hen behoren,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
Zijn naam is "Wonderbaar", Zijn daden
zijn wond' ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treen.

Sluiting

Koor en samenzang:

Ere zij God
in den Hoge
Vrede op aarde
in de mensen een welbehagen
Amen

Wij nodigen u uit na deze dienst met elkaar een
kopje koffie te drinken in de kerk.

OVERIGE DIENSTEN:

Ie kerstdag: 9.45 uur Noo r d e r k e r k , voorganger
ds. C. Slenk

19.00 uur Noorderkerk, gezamenlijke
dienst met de .Ie r uz aLemk e r k
voorganger ds. C. van Andel

2e kerstdag: 17.00 uur Kerstmaaltijd in Hebron
19.30 uur Kerstviering in Hebron

adres wijkgebouw Hebron: Polanenstraat 197.

Tot slot wensen wij u gezegende kerstdagen.



Bestuur en Dirigent
wensen

alle leden, lezers, vrienden

en vriendinnen van Crescendo

GEZEGENDE FEESTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG 1993.

>I< Zo rond het einde van het jaar zijn er nogal wat
jubilarissen onder ons koor. Zoook deze keer: Klaas en
CoBakker-de Boer herdachten op 19december 1992dat
zij 25jaar, Toonen Jannie Bakker-ten Napel herdachten
op 10januari 1993 dat zij 35jaar en Jelle en Marie Vis
ser-Kapitein herdachten op 26 januari 1993 dat zij 25
jaar getrouwd mochten zijn. Ieder van hen zo in hun ei
gen omstandigheden. Gods zegen voor de toekomst toe
gewenst.

• • •

AMSTERDAM. •

W~~het meegemaakt heeft, vorig jaar, zal het zich onge
twijfeld hennneren: de kerstdienst van "Het Heil" in de
Noorderkerk te Amsterdam met de meester-verteller
Frinsel. (U vindt in de Zangkoerier een kerstverhaal van
zijn hand).

Dezelfde stichting heeft ons wederom uitgenodigd; op

WOENSDAGAVOND 16 december a.s.

wordt er weer op onze komst gerekend.

Uw dirigent tekent deze avond voor de begeleiding - Uw
hulp-dirigent dirigeert.

De bussen vertrekken om KWART voor ZES.

CRESCENDO

1953 - 1993

40jaar

ZWOLLE. • •

Ook in Zwolle, want zoals duidelijk is afgesproken is het
ni~.t óf - èf, maar EN - EN ! ! ! Dat de tijd wel erg snel gaat
blijkt ook ~u ~eer, want het is al bijna tweeëneenhalfjaar
geleden (3 JUOl 1989), dat wij in de Grote Kerk te Zwolle
con~erteerden op uitnodiging van een stichting, die zich
bezighoudt met handreiking aan Oost-Europa. Mogelijk
staat de rondleiding met de koster U nog bij.

VRlJDA G 18 december a.s.

hopen wij andermaal voor dezelfde stichting in Zwolle op
te treden.

Henk van Putten begeleidt ons; de solisten komen deze
keer uitsluitend uit de koorgelederen. Bij aankomst in de
kerk wordt ons koffie aangeboden.

Wij vertrekken vanaf de vaste plaats om HALF ZEVEN.

Zwolle ... ook een GROTE kerk . . . ----



Wij waren in ... Zwolle
Een waarlijk schitterende circulaire had gewaggemaakt
van de Grote kerk in Zwolle.Vandaar dat op vrijdag 18
december 2 bussen koers zetten naar onzevroegere pro
vincie-hooofdstad voor een kerstconcert ten bae van
Oost-Europa.
Vaak zijn we vervoerd met raspaardjes uit de Bangma-
stal, maar nu .
de eerste bus .
het schakelen naar andere versnellingen ...
het waren, met recht, schokkende momenten ...
Pas de tweede kerk bleek dejuiste.
Wewerden begroet door de burgemeester zelf ...
zo leek het tenminste: streepjesbroek, pandjesjas, stra
lende glimlach ...
het bleek de koster te zijn ...
met suggesties voor de plek omde koffiete serveren .
Het koor ... nou ja ... kóór ... trad aan: 53 zangers .
Bezoekerswaren er bepaald ookniet te over ...
maar wie er niet was (en dat geldt ook de ontbrekende
leden) heeft wel wat gemist ... !

Bijhet eerste nummer, De heem'len roemen, bleek reeds,
dat een correcte dirigent zich kon verheugen in een ui
terst oplettend koor.
Bij de volgendenummers werd dat erg duidelijk. Aange
geven volume-verschillen werden stipt ten uitvoer ge
bracht, ook door organist Henk van Putten. Tussen
haakjes: hij had het deze avond moeilijker dan gewoon
lijk: het overigens schitterende orgel was een volle toon
hoger gestemd dan normaal - een uitdaging die door
onze begeleider met verve en virtuoos werd aanvaard,
getuige mede zijn sprankelende solomet als thema Mid
den in de winternacht.
Dat de directie de oplettendheid der zangers wist te
waarderen, bleek na 0, heil'ge nacht: schier onzichtbaar
voor het publiek ging de duim van zijn rechterhand lo
vend omhoog! ! !
Gedeelten van Stille nacht en Nu zyt wellekome werden
zóbeheerst en "PP" gefluisterd, dat dewindvoorziening
van het orgel somtijds hoorbaar was ...
De avond werd gezamenlijk door koor en publiek dan
kend / zingend afgesloten met Ere zij God.
Waren er dan ganselijk geen min-puntjes ... ?
Zeker wel ...
iets organisatorisch ... dat buiten het bestek van dit ver
slagje ligt, kan het enthousiasme, waarmee je dan zo'n
avond begint, behoorlijk temperen ...
de dirigent ... die tijdens het Ere zij God wat directie
steekjes laat vallen ...
de ronduit ergerlijke wijze waarop de tekst van Nu zyt
wellekome ooknu weer geweldwerd aangedaan ...
Maar de kwaliteit van het geheel vermag dit te overvleu
gelen en te bedekken.
Er waren bezoekers, die kenbaar maakten een heel fijne
avond te hebben gehad.
Daar kan dankbaar mee ingestemd worden ... !
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Opname Jubileum - CD
De opnam.ev~orde jubileum-cd zal plaatsvinden op za
te.~dag12Jum en zaterdag 10juli 1993.Dit keer hebben
WIJde medewerking van een samengesteld strijkorkest
met enkele koperblazers. Verder zullen Femmy van der
Weg, Henk van Putten en Sander van Marion meewer
ken.
Devolgende nummers zullen worden opgenomen'
1. De Heem'len roemen. .
2. Hoe lieflijk zijn Uwwoningen (naar Psalm 84).
3. Psalm 103.
4. Cantate Psalm 150.
5. In het huis Mijns Vaders (naar Joh. 14:1-3).
6. De Heer' is mijn licht.
7. Want opU, Heere, hoop ik (naar Psalm 38).
8. Hoe de storm zijn krachten spant.
9. Een land van zuiver Licht (naar JdH-nr.114).
10. Looft,looftde Heer' !.
11. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij.
12. Een toevlucht in gevaren.
13. Zoudenwij ookeenmaal komen.

Devolgendekeer hopen wij u verder te informeren.



>;< We ontvingen een geboortekaartje van Koert de Vries,
2e zoonvan Riekelt (pas lid geworden) en Nellie de Vries
van de Urkerweg 52b, Gefeliciteerd, en de Heere verlene
hun veel wijsheid en sterkte bij de opvoeding,

ue H}!"}!,'Xi'; dankbaar voor z i jr: goedheid en
bewaring, stellen wij u met vreugde in
kennis van de geboorte van een welge
schapen dochter en zusje.

MARIA WILHELMINA JACOBA

Willem en Ester Visser-Post
Jan Willem
Hendrik
Grietje

Wij noemen haar Marjolein.

Urk, 19 april 1993
Lijkant 9, 8321 LK




