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Concertreis van "Crescendo"

18 oktober 1997

Zaterdag 18oktober 1997

Wie even voor 7 uur aan kwam rijden richting gebouw
Irene zag de bussen voor de concertreis al gereed staan.
Iedereen die meeging zag uit naar een gezellige week
wat het, gezien het mooie weer, ook wel zou worden.
De bussen werden reeds ingeladen met toch wel van dat
zware koffer-gerei, een vanzelfsprekende taak voor onze
buschauffeur, die na het inladen van de koffers toch wel
enigszins moe was geworden (wat ook wel te begrijpen
was natuurlijk) maar net als ons allen vrolijk doorging.
Om 7 uur kwamen we in Irene bijeen om een Psalm te
zingen tot Gods eer en een stuk te lezen uit de bijbel en
om in het gebed een zegen te vragen over onze reis.
Rond een uur of half acht kon men van de twee bussen
gebruik maken en er werd afscheid genomen door de toe
schouwers die ons met "tranen in de ogen" en niet
veel handen uitzwaaiden. Femmy van de Weg, Henk en
Grietien von Poeten werden zo goed als wel bij de deur
in Kampen opgehaald, daarna konden we de lange reis
hervatten op weg naar ... DUITSLAND.

INa een paar uur rijden maakten we de eerste "pit-stop"
om even de benen te strekken en waar we ook gezellig
even in een restaurantje wat konden nuttigen. Tot ieder
zijn eigen schrik waren de te nuttigen etenswaren toch

wel zeer prijzig, waar later niemand over te spreken was.
Na het te binnen werken van ons lichaamsvoedsel gingen
we weer naar de bus waar we de reis zouden hervatten.
Ook de tweede stop was even lekker om een luchtje te
scheppen en ons warme water even te laten lopen. Na
lang rijden kwamen we dan eindelijk op ons bestem
mingspunt.
In het Gemeinde Haus werden we goed voorzien van een
lekker diner en een aantal frisdranken. Na dit alles ge
nuttigd te hebben gingen we even repeteren in de kerk,
waar die avond ons concert zou aanvangen. Naar de di
rigent zijn tevredenheid konden we ons in het Urkerpak
steken. (met de ulle op)
De akoestiek van de kerk was goed en het orgel werd ook
goed ingespeeld door onze welbekende organist Henk
van Putten.
Het concert, dat naar mijn inzien prima was verlopen,
werd besloten met een toegift namelijk Psalm 35 de ver
zen 1 en 13 wat zeer gewaardeerd werd door middel van
een groots applaus van de mensen die in de kerk zaten.
Moegestreden kwamen we dan na ons concert in onze
hotels waar ieder zijn kamer opzocht en zelf zijn avond
weer vulde met gezellige bezigheden.
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Programm
Konzert am 18.10.1997

Auferstehungskirche Ostfildern -Ruit

ChristHcher Fischerchor
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Mitwirkende:
Henk van Putten) orgel f piano

Piet Baarssen. bariton
Meindert W. Kramer) musikalische leitung

VOOR DE SAMENKOMST VAN DE LEDEN VAN
HET CHR. URKER VISSERSKOOR

'CRESCENDO'

OP TOURNEE IN DUITSLAND.

ORDE VAN DIENST

ZONDAG 19 OKTOBER 1997

VOORGANGER:

H. DE VRIES

ORGANIST:
H. VAN PUTTEN



1. Chor • Heer, ik kom tot U MW Kramer

2. Eröffnung und gemeinsamer Gesang: Psalm 42

1. Wie der Hirsch nach frischer Quelle
Schreit mit Jechzender Begier,
Also schreit auch meine Seele
voll Verlangen, Gott, nach dir.
NUf nach dir, Iebendger Gott,
dürstet sie in ihrer Not.
Ach, wann wird es doch geschehen,
dasz ich kano dein Antlitz sehen?

2. Was beströst du dich, 0 Seele
und bist banger Unruh voll?
l..l~rr ~Hf nntt ",,,,,i ,,~jll, rt ",öhl~.... .. __ .a _"'''.,0,,1 __ u _ ""'--&..1'"

ihn zum Trost; er meint es woh!'
Hoff auf ihnmit Zuversicht.
Bald wirst du sein Angesicht
leuchten sehn, ihn frölich preisen
und ihm Lob und Dank erweisen.

3. Chor • U bid ik aan, 0 macht der Liefde
~ God enkel Licht
.. Cantate 'God heb ik lief' (mit soio)

4. Sologesang

5. Chor • DeHeer is mijn Herder
• Vrede als waterstromen (mit solo)
• De Lichtstad

Kl. l.Mulder
M.W Kramer
G. Jellesma / Kramer

L. Kramer
lvfW Kramer
M.W Kramer

6. Orgelsele und ansehliessend gemeinsamer Gesang: Psalm 138

1. Mein ganzes Herz erhebet dich;
vor dir will ieh mein Loblied singen
und will in deinem Heiligtum,
Herr, dir zum Ruhm mem Opfer bringen.
Den Namen dein an Allem Ort,
Herr, durch dein Wort hast du erhöhet;
Du gibst der Seel, was ihr gebricht;
urn Kraft und Licht sie zu dir flehet

2. Dein Name HeIT, ist unser Hort;
Du hast dein Wort an mir erfüllet;
du hast auf mein Gebet gemerkt
und mich gestärkt, mein Herz gestillet
Einst werden alle V ölker dich
demütiglich und dankbar ehren,
Wenn Sie das Wort aus deinem Mund
vom Gnadenbund verkünden hören.

7. Chor + Stilte over alle landen (rnit solist)
• Samen te dienen
4) Schifferlied (Ziet in blinde razernij)

Bout / Kramer
MW Kramer
M W Kramer

8. Sologesang

9. Chor • Nader mijn God, bij U
• Op ten Strijde

ll.J. van Oosten
MW Kramer

10. Zum Abschius§ gemeinsamer Gesoog

1. Grosser Gott, wir loben Dich.
Hen, wir preisen Deine Stärke.
Vor Dir beugt der Erdkreis sich
und bewundert Deine Werke.
Wie Du warst vor aller Zei!
So bleibst Du in Ewigkeit.

2. 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.

3. HeIT, erbarm, erbarme Dich!
Auf uns komme, HeIT, Dein Segen.
Deine Güte zeige sich
Allen der Verheissung wegen
AufDich hoffen wir allein,
Lass uns nicht verloren sein.

(Nach KenzertendeverkauftderChofCD.
I Zur Deckung der Unkesten des Chers empfehlen wir
\__ Umen run Ausgang die freiwiUige Kollekte. Danke.



Voor de dienst zingen:

Gezang 212

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

Gezang 202

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár in Zijn teêr erbarmen
dáár, rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng' len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen.
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár in Zijn teêr erbarmen
dáár, rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;

Jezus, mijn dierb' re Toevlucht
Jezus, Gij stierfvoor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten.
totdat het duister vliedt,
en 't oog aan gindse kusten.
Uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb' re Toevlucht
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

•

Votum en groet.

Samenzang: Psalm 97 : 6 - 7

Beminnaars van den HEER,
Verbreiders van Zijn eer,
Hoopt steeds op Zijn genade,
En haat altoos het kwade.
Hij, die in tegenspoed
Zijn gunstgenoten hoedt,
Verleent hun onderstand,
En redt z' uit 's bozen hand,
Die op hun onschuld woedt.

Gebed.

Geloofsbelijdenis.

Samenzang: Psalm 119 : I,

Gods vriend' lijk aangezicht
Heeft vrolijkheid en licht
Voor all' oprechte harten
Ten troost verspreid in smarten.
Juicht, vromen, om uw lal;
Verblijdt u steeds in God;
Roemt, roemt Zijn heiligheid;
Zo word' Zijn lof verbreid
Voor al dit heilgenot.

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten;
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand' len doet;
Welzalig, die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,
Van harte zoekt met ingespannen krachten.

Schriftlezing: Daniël 2 : 1-28

Samenzang: Psalm 139 : 1 - 2

Niets is, 0 Oppermajesteit.
Bedekt voor Uw alwetendheid;
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daän;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Preeklezen tekst: Daniël 2 : 28a

G' omringt mijn gaan en liggen, Gij,
OH EER, zijt altoos nevens mij;
Uw onbepaalde wetenschap
Kent mijnen weg van stap tot stap;
Geen woord is nog mijn tong ontgleden,
Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.

'Er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart'



's Morgens vroeg na het wakker worden kon men zich
beneden verzamelen in de broodzaal, waar men wat lek
kers kon nuttigen. Na het eten konden de mannen zich
omkleden, de meesten hadden zich al in het pak gesto
ken, voor dezelfde kerk waar we die avond ervoor een
concert mochten geven.
De Duitse eredienst die we als koor bezochten mochten
we vullen met twee liederen uit onze zangmap, namelijk
Psalm 138 en het prachtige lied "U bid ik aan, 0 macht
der liefde." Na de voor ons zeer begrijpelijke dienst kon
den we in het Gemeinde Haus een puntje taart krijgen
met een lekkere bak koffie of natuurlijk wat anders.
Op dat moment dachten de meesten, dat ze na een puntje
taart weer klaar waren, maar dat ging dus niet door
want de organisators hadden op de man maar liefst vier
punten taart gerekend, omdat ze dachten dat wij dat wel

op zouden kunnen. Dat kan ook wel, maar daarentegen
zijn wij ook maar Urkers. Sommigen kregen zelfs grote
tot zeer grote stukken taart mee naar het hotel.
Na al deze drukke gebeurtenissen kon men even iets
voor zichzelf doen tot een uur of half vijf, want dan zou
de dienst voor de leden van Crescendo beginnen waar de
voorzitter Hendrik de Vries voorging en Hessel Kramer
de geloofsbelijdenis en nog een stuk uit de Bijbel voorlas.
Na deze dienst kon men zich in één, nou laat ik zeggen:
een uur of anderhalf voorbereiden op een achteraf heer
lijke maaltijd met een verfrissend drankje. Ook na deze
maaltijd kon men zich weer zelf vermaken met bijvoor
beeld alvast de koffers inpakken voor de volgende dag
omdat we dan 's maandags zouden vertrekken naar
Zwitserland maar daar leest u meer over in het volgende
gedeelte.

Zondag 19Oktober



Maandag 20 oktober

"Eerst maar even ontbijten" dacht een groot gedeelte van
het koor, want, ja, dit kon wel eens een lange dag wor
den. En dat werd het toch ookwel want de koffers moes
ten weer in de bussen geladen worden voor de reis naar
Zwitserland.
Vervolgens reden we al een paar uur met natuurlijk even
een stop tussendoor, aldaar kwamen we bij de grens van
Duitsland en Zwitserland, waar we toch wel een tijdje
stil stonden, want de douane moest even checken of al
les wel in orde was, maar natuurlijk bleef er niet ieder
een rustig onder.
Aldaar kwamen we bij de watervallen van SchafThausen
waar iedereen met een vol verwonderend oog het brui
sende water aanschouwde.
Men kon helemaal rond de watervallen lopen, waar je
aan het eind van een pad met een bootje over gezet kon
worden naar de andere kant van de desbetreffende rivier
waar het water van de waterval in stroomde.
Na dit alles gezien te hebben werden we vervoerd naar
het restaurant de Coöp, waar we lekker konden eten.

Hierna konden we ons beschikken tot een hotel genaamd
Rössli (met twee puntjes op de 0) waar ook de benodigde
drukte aanwezig was, zoals koffers allemaal weer even
uitladen, iedereen even wat Urker humor laten horen en
hoe kan het ook anders .... de brandweer even op bezoek.
Want wat was nou namelijk het geval, tenminste naar
oren gehoord, de jongens die graag zware shag roken
stonden net even te dicht bij de rookmelder die aan het
plafond hing, zodat zonder erg de grote donkerblauwe
wolken tegelijk werden uitgeblazen naar dat ding, waar
door het alarm dus afging en de mensen gezellig even
naar buiten kwamen om weer even met elkaar te kun
nen praten over wat er nou gebeurd kon zijn. Natuurlijk
werd er ook even een opmerking in het Duits gegeven
waar de brandweerlieden niet zo van gediend waren,
omdat zij meenden dat dit een serieuze zaak was. Dat
was het ookwel, maar u weet zelf ookwel hoe een Urker
is met zijn gevoel voor humor.
Achteraf gezien een mooie gevulde dag met actieve at
tracties, waar men nog lange tijd over door zal praten.



Dinsdag 21 oktober

's Morgens vroeg in de ontbijtkamer kwamen de mannen
met de vrouwen gezellig bijeen om wat te praten en te
eten en hoe kan het ook eigenlijk anders ...: bijna ieder
een kwam ophetzelfde tijdstip in de ontbijtkamer en hier
waren de bediensters niet echt op berekend zodat ons
's avonds in de bus werd verzocht om rekening te houden
met de tijd, zodat we allen verspreid over de ochtend zou
den eten.
Dit gelukte aardig, terwijl de verwachtingen anders wa
ren. Een Urker zou zeggen "We koemen met z'n allen
wier op un klutjen te zitten."
Na het eten konden we onszelf vermaken tot een uur of
vijf. Na dit uur heeft men kunnen kiezen tussen het
bloemeneiland bezichtigen of anders met de enige
Tandradbahn in het Zwitserse gebied te gaan reizen.
De meesten hadden gekozen voor de Tandradbahn, zo
dat er maar (naar horen) 6 stemmen overbleven voor het
bloemeneiland, waardoor dit jammergenoeg voor die
mensen niet doorging.
Het werd een gezellig middagje reizen, waar iedereen
tussendoor wat kon bezichtigen en wat kon eten of drin
ken. Na afloop konden een lekkere wandeling terug ma
ken naar ons hotel.
Vertrek naar St. Gallen was ongeveer om kwart voor
zeven, waar we die avond een concert zouden geven en
na dit concert begaven we ons weer naar onze hotels.



Woensdag 22oktober

Deze dag begonnen we zoals gewoonlijk met een ontbijt,
nadat onze wekkertjes, horloges, toeters en bellen weer
waren afgegaan om ons aldaar wakker te krijgen.
We mochten zelf onze ochtend invullen om onder andere
een paar winkels te bezoeken of anders een lekker wan
delingetje door de stad te maken.
We kregen om 1 uur weer een diner van het restaurant
de Coöp, waar we het volgende lekkers kregen: vooraf
een lekker bordje soep, gevolgd door een salade met
daaropvolgend een kipfilet drijvend in de champignon
saus met bonen en verdere toestanden die er nog bij la
gen; na afloop kregen we een chocolademousse toetje met
slagroom, waar een ieder wel over te spreken was.
Rond half drie stapten we in de bus zodat we konden ver
trekken naar het plaatsje Romanshorn, waar we ver
schillende dingen konden bezichtigen, zoals haventjes of
de stad zelf, maar er gingen ook mensen naar een zoge
heten markt van veel kraampjes, een braderie zoals wij
dat dan zouden zeggen, waar we, zoals u op een foto in
de krant Stuurboord kon zien, merkten dat Urk zelfs in
Zwitserland bekend was; een gezellig uitje dus.
Nadat dit alles gedaan te hebben brak het concert aan in
de Evangelische Kirche met een wonderbaarlijk orgel en
waar een bijzonder orgel staat, wordt natuurlijk ook een
bijzonder concert gegeven, wat ons goed gelukt was.
Na het concert gingen we weer met een voldaan gevoel

I t~rug naar 0I_lzehotels waar een ieder weer zijn of haar
eigen gang gmg.



's Morgens rond een uur of tien vertrekken we naar
Davos waar we tot 5 uur de gelegenheid kregen om met
een kabelbaan in een cabine naar het topje van de berg
te gaan genaamd de Jacobshorn, waar menigeen toch
echt tot 5 uur boven bleven zitten, want het uitzicht dat
we daar hadden is echt onbeschrijflijk. Dan beseffen we
pas hoe klein en nietig wij als mensen maar zijn. We za
ten op het hoogste punt wat op 2700 m. was gelegen. Om
vijf uur konden we aan tafel schuiven, waar een heerlijk
diner werd voorgeschoteld; dit alles kregen we bij de
heer Bangerter, in dat restaurant.
We zongen in de Evangelische Kerk, waar we die avond
een prachtig concert gaven, maar toch zong de kerk voor
veel leden toch wel "zwaar." Na dit concert konden we
ons weer omkleden in een kamer boven het restaurant,
waarna we ons weer naar de bus begaven en we voor de
laatste keer terugkeerden naar het plaatsje Rorschach.



Vrijdag 24 oktober

Des morgens vroeg deden we onze ogen weer open om na
het bijkomen van 't lange knippien maar weer eens een
lekker hapje te gaan ontbijten.
Na de lekkere broodjes met koffie of thee, ofwat voor an
dere lekkernijen dan ook, werd het zo langzamerhand
toch wel tijd dat we onze koffers gingen inpakken. Dege
nen die dat de avond ervoor al hadden gedaan konden
zich natuurlijk wat langer verschaften aan een der tafels
met broden.
De planning was ongeveer om tien uur te gaan rijden,
maar voordat we weg gingen moesten nog wat mensen
hun rekening betalen, die zij die week gemaakt hadden.
De bus moest zo ingeladen worden dat aan de ene kant
van de bus de vakantiekoffers, werden ingeruimd en
aan de andere kant de koffers met de Urker kleder
dracht, want wat was nou het geval, 's avonds moesten
we nog een concert verzorgen in een kerk in het plaatsje
Luzern. We vertrokken rond tien uur naar Luzern, waar
we zo ongeveer om 1 uur aankwamen, zoals ook de plan
ning was. Toen we in Luzern aankwamen kregen we een
heerlijke warme maaltijd van de Coöp te Luzern, waar
iedereen toch best wel van heeft kunnen genieten.
Na het eten kregen we tot half zeven de tijd om wat voor
ons zelf te doen; sommigen gingen de stad in en anderen
vulden hun middag zelf in.
Halfzeven was het omkleden geblazen want wemoesten,
zoals gewoonlijk, even inzingen en het podium wordt ook
door een aantal leden opgesteld. Om half acht begon
het concert en we zongen in het streept. Het was weer

een mooi concert dat de mensen in de kerk zeer waar
deerden door middel van een staande ovatie. Ook werd
nog een toegift gezongen en Klaas en Co Bakker zongen
die avond een duet. Na dit unieke concert kregen we wat
koffie en brood aangereikt; daarna gingen we op reis
naar ons Nederland, zonder enige berg of wat voor toe
standen dan ook: een lange reis nog voor de boeg dus. Op
de terugweg werd veel tol gemaakt in de bus. Na de no
dige stops om even onze ongelegen te laten vloeien kwa
men we bij een restaurant in Nederland, waar we heer
lijk onze eigen Nederlandse kost weer binnenkregen. Na
dit diner werden dirigent, organisators en solisten be
dankt door middel van een prachtig bloempakket en de
chauffeurs werden ook hartelijk bedankt voor de veilige
ritten die ze ons bezorgd hadden. De chauffeurs werden
trouwens in het restaurant afgelost door hun collega's en
wij wensten hun Gods onmisbare zegen in hun verdere
loopbaan en eigen leven. En zo kwamen we na nog een
paar uur rijden aan in Kampen, waar onze Kampers
werden afgezet en uitgezwaaid en we zelf nog ongeveer
een halfuur moesten rijden om in ons eigen geliefde vis
sersdorp Urk aan te komen.
Bij gebouw Irene werden we warm onthaald, rond een
uur of vier, door mensen die blij waren ons weer terug te
zien.
We mochten bovenal terugzien op een zeer geslaagde
concertreis onder hoede van Gods onmisbare bescher
mende Hand.

Andries de Vries



Crescendo in de startblokken
voor buitenlands concerttournee
Twee bussen van IJsseltours vertrokken zaterdagmorgen in alle vroegte vanaf Urk. Aan 'boord' waren
krap vijftig zangers van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo. Daarbij geteld de vrouwen, de diri
gent, de organist/pianist en Femmy van de Weg betekende twee goed gevulde bussen. Het doel van de reis
is een concerttournee door Duitsland en Zwitserland. Het eerste concert vond inmiddels al plaats in Ruit
bij Stuttgart . -Zondagmorgen werd medewerking verleend aan een kerkdienst. Vandaag is men verder
gereisd naar de Bodensee in Zwitserland. Onderweg stond een bezoek aan de watervallen van Schaffhau
sen op het reisplan. Later deze week staan er nog vier concerten in vier Zwitserse plaatsen op het program
ma. Overigens heeft ongeveer de helft van het koor (de achterblijvers) onder leiding van tweede dirigent
Lauwe Kramer zondag op Urk gewoon de wekelijks repetitie gehouden

Koor op concertreis in Duitsland en Zwitserland
Crescendo vermaakt zich prima
De leden van het mannenkoor Crescendo waren zaterdagmor
gen vroeg uit de veren om te vertrekken voor de concertreis
naar Duitsland en Zwitserland. Zij hebben ondertussen al en
kele optredens verzorgd en vermaken zich prima. Vanuit
Duitsland ontvingen we een fax van Klaas Weerstand die de
eerste belevenissen van het mannenkoor op papier zette.

Tijdens onze reis is het onmo
gelijk hongerig te worden, want
de snoep, koek en rollade gaat
van voor naar achter of van
achter naar voor. Na een twee
tal stops arriveren we om kwart
over vijf in Ruit vlak achter
Stuttgart. De ontvangst is tot in
de puntjes geregeld, een voor
treffelijke broodmaaltijd staat
voor ons gereed. Vervolgens is
het na deze broodmaaltijd 'om
kleden geblazen' en gaan we
even inzingen, om half acht ge
ven we in een nagenoeg geheel
gevulde Auferstehungs Kirche
een mooi concert. Hierna is het
ons hotel opzoeken, en velen
van ons zijn dan ook binnen de
kortste keren in geen velden of
wegen meer te bespeuren, en
naar wat 's morgens blijkt on
middellijk 'duik' gegaan. De
zondag is ook in Duitsland onze
rustdag, om 10 uur gaan we
met z 'n allen naar de Duitstali
ge 'Gottesdienst' en als koor
zingen we voor de dienst nog
een tweetal liederen. Na de
kerkdienst drinken we geza
menlijk koffie. Er is zoveel taart
gebakken dat het onmogelijk is
alles weg te werken. De rest
van deze morgen en een gedeel
te van de middag hebben we
vrij af en 's middags om halfvijf
hebben we dan een Neder-

landstalige kerkdienst, waarin
voorzitter De Vries een preek
leest van dominee Hel/inga. Deze
preek uit Daniël 2 wordt ook op
Urk gehouden, in de middag
dienst in de Bethelkerk. 's Avonds
om zeven uur hebben we dan ge
zamenlijk een diner in Hotel
'Hirsch '. Maandag 20 oktober
vertrekken we na het broodeten
naar Rorschach. Deze dag rijden
we een toeristische route, waarbij
we de watervallen van Schaffhau
sen kunnen bezichtigen.
Het bezoek aan deze watervallen
laat bij ons allen een bijzondere
indruk na. Wij vervolgen onze
reis weer, en rijden door naar
Rorschach, waar we gelijk na
aankomst gezamenlijk de maal
tijd nuttigen. Hierna is het gelijk
weer koffers uitladen en onze ho
telkamers opzoeken. Na wat heen
en weer geschuif, is iedereen
weer onder dak. Deze rustige
avond kunnen we gebruiken om
even heerlijk uit te rusten of de
omgeving te verkennen. Nou ja,
wat heet rustig, want om onge
veer kwart voor elfworden we op
geschrikt door diverse brand
weersirenes. Wat blijkt? Alle wa
gens stoppen voor ons hotel. Al
het materiaal wat voor handen
was, inclusief een immense lad
derwagen, wordt in stelling ge
bracht. Brandweerlieden stormen

het hotel in en zoeken een
brandhaard. Maar tot onze op
luchting wordt er niets gevon
den. Diverse Urkers staan nu
met verschrikte gezichten te kij
ken wat er gebeurt. Zoals u wel
kunt aanvoelen, zijn de advie
zen en opmerkingen niet van de
lucht en velen van de Crescen
do-gangers liggen dan ook

- blauw van het lachen. Dit alles
wordt door de brandweercom
mandant zeker niet in dank af
genomen. Maar ja, na een half
uur moeten de spuitgasten (ze
ker zo'n twintig in getal) weer
onverrichterzake huiswaarts
keren. Later bleek dat een rook
melder te snel had gereageerd.
Gelukkig konden we nu rustig
te bed gaan.
Dinsdag 21 oktober. Deze mor
gen gaat het grootste gedeelte
van het koor een uitstapje ma
ken naar Walzenhauzen. Ons
vervoer geschiedt zowel per
trein als met de bus en ook de
enige tandradbahn rond de Bo
densee mag onze ploeg vervoe
ren. 'tIs een prachtig uitstapje
waar we veel van Gods groot
heid in de natuur mogen zien.
Na de warme maaltijd vertrek
ken we om zeven uur richting
Sant Gallen waar we in de
Sanct Leonards kerk een con
cert geven. Deze grote kerk is
tot de laatste plaats bezet en we
mogen hier ook een hele goede
indruk achterlaten. Voldaan
gaat het koor weer richting ho
tel waar we even 'acclimatise
ren ', Ook onze vierde concert
reisdag is weer ten einde.



Als fans (met een camper) reden
wij dit keer mee in het kielzog
van de Urkers. Om op tijd te zijn
reden we vooruit en dat was
ook zaterdag 18 oktober het
geval. Wij waren al in Ruit toen
de Urkers daar aankwamen.
Onze eerste ontmoeting met
door de vele jaren gemaakte
vrienden en vriendinnen was
ook nu weer hartverwarmend.
Tijdens de eerste broodmaaltijd
werden we als een echte familie
ingesloten. Dit deed ons goed.
Dan het concert. Wij vinden het
zo geweldig als die Urker man
nen daar vol overgave het evan
gelisch lied uitdragen. U zult
denken; wie rijdt er nu achter
een koor aan tot in Zwitserland.
Nou, we zullen u dat vertellen.
Mijn man en ik hebben geen
kinderen, maar mogen in goede
gezondheid genieten van onze
oude dag. Wij komen al jaren
op Urk. Urk met haar vele ko
ren. Een van deze koren, Cres
cendo, heeft een bijzondere
plaats bij ons ingenomen. Als
we weten waar Crescendo
zingt, dan verplaatsen wij ons
met de camper, ons rijdend
huisje, daar naar toe, in Neder
land of tot over de grenzen. Wij
doen dit al vele jaren en wij vin
den het prachtig. Het is voor
ons echt iets moois. Overdag zie
je de grootheid van de Almach
tige God in de schone natuur in
deze landen. De bergen met
sneeuw, de bergmeren en de
prachtige bossen met haar won
dere mooie kleuren. Met oog
voor al deze scheppings pracht
door het hele jaar heen geno
ten we 's avonds van de zang
van Crescendo. Wat hebben
veel Duitsers en Zwitserse be
zoekers genoten van de zang
van de Urker vissers in kleder
dracht. Ook het samen zingen
van diverse liederen maakte
grote indruk op mensen die
door de mooie zang weer bij 's
Heeren roepstem zijn bepaald.
Wij hopen dat Crescendo nog
vele jaren mag zingen van Gods
genade en vergeving. Wij heb
ben een schitterende week ge
had met koorzang, orgelspel en
solozang. Het was geweldig en
we hebben genoten van de Ur
ker hartelijkheid.

Vriendelijke groeten van
Jan en Jeannette Dolfing

Oldemarkt
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WOENSDAG 29 OKTOBER 1997

Oud en jong bedwongen een forse berg in de Zwitserse Alpen met gevaar voor eigen leven, maar daarna was het genieten in het zonnetje.

Vis
Dinsdagwaren er twee trippen
die gemaakt konden worden,
naar het beroemde bloemenei
land Maimau of de tandrad
baan. Het merendeel koosvoor
het laatste. Met een treintje
werden we vanuit Rorschachin
Zwitserland omhoog getrokken
naar het plaatsje Heiden. Hei
den ligt 800 meter boven de
zeespiegel.Het treintje was
overvol beladen en we zaten
dan ook boven op elkaar. De
reisduurde slechtstien minu
ten, maar iedereenwas blij de
begane grond weer onder de
voeten te voelen. Toch had ie
dereen zeer genoten van het
mooie landschap,met uitzicht
over het zuidelijk deel van de
Bodensee.Het drie landen punt
van Zwitserland, Duitsland en
Oostenrijk was er ook te aan
schouwen. In Heiden aangeko
men kon de trein niet verder en
moest de groep verder met 2
P.T.T.bussen,een tochtje van
zo'n 25 minuten naar het iets la
ger gelegen Walzenhausen.
Vanuit dit plaatsjewas er weer
een enkel spoor bijna recht naar
beneden. In Rheineckáangeko
men ging de route verder met
een supersnelletrein, waarmee...

Vorige week heeft u in deze krant al kunnen lezen over het vertrek van het
Chr. Urker Mannenkoor 'Crescendo' naar Duitsland en een deel van de reis.
Een reis vol met avonturen, vooral de maandagavond ligt bij velen nog

vers in het geheugen. Een loos brandalarm met zoveel commotie in je hotel
maak je maar zelden mee... We willen toch nog enkele mooie gebeurtenis

sen vermelden die later in de week plaatsvonden.
we in Rorschachweer uitstap
ten. Het concert 's avondsin de
mooie stad SantGallen niet ver
van Rorschachwasschitterend.
Kortom ook weer een geweldi
ge avond die we niet snelzullen
vergeten. Woensdagmorgen
was een vrije morgen en in de
middag vertrokken we naar Ro
manshorn. De reisnaar Romans
horn duurde niet lang en we
kregen van de reisleidersJan
van Urk en Meindert de Vries
enkele uren om op de grote
rommelmarkt te kijken. Het
concert vond plaats in de prach
tige Evange1ischeKirchemet
1200zitplaatsen en met een bij
zonder orgel. Op dit 36 stem
men bevattende orgel voelde
Henkvan Putten zich meteen
goed thuis. De kerk was geheel
bezet en de akoestiekwas ge
weldig. U begrijpt wel dat we
daar allemaal ats vogeltjes zon-

De begeleiding is bij Henk en Grietje van Putten in goede handen.

Het brandalarm zorgde voor de nodige onrust.

gen. Zowel koor, dirigent en de
solistenzongen zichzelf voorbij
en daar kregen zedan ook een
hartelijk applausvoor.

hoogste punt met de lift was
2700meter waar echter geen
sneeuw lag. Daarmeewas de
top nog niet bereikt en moest
er geklommen worden. Dat
deerde niet en met StevenKorf
en Geertjen Kramer klom "Cres
cendo" naar de sneeuwtop. Het
waseen stralende dag waarvan

Donderdagmorgenvertrokken
we om half elf naar de bekende
plaatsDavos.Eenstad,schitte
rend gelegen tussende bergen
op 1600meter hoogte en daar
door een sneeuwrijk gebied. De
zon scheener rijkelijk en daar
houden toeristen van. Davosis
W3tbetreft het inwonersaantal
b.jna g~!ijk aan Urk enwereld
bekend alsherstellingsoord
voor longpatiënten. Tevensbe
roemd om zijn wintersportcen
trum (o.a. ijsstadion).Diverse
-ouderekerken staaner die
goed worden onderhouden. In
éénvan dezekerken zongen
wij, maar dit keerviel het aantal
belangstellendentegen. Toch
was het een geweldige dag met
alshoogtepunt het bezoekaan
eenvan de vele bergen...We
moestenaisUrkersnatuurlijk
evende sneeuwzien en zo
doende ging de hele groep met
de berqbaan naar boven.Ons

Na een klimpartij was het goed rusten voor de Urkers.

do'
iedereen genoot.
Vrijdags was het na de verzor
ging van de inwendige mens
tijd om de bagageweer in de
buste stouwen. Vanuit Ror
schachvertrokken we naar Lu
zern. In deze stad kreeg een ie
der de gelegenheid om te
winkelen en de stad bezichti
gen. Het concert 's avondswas
heel mooi, zo lieten de toehoor
dersonsweten. Met een volle
kerk en blijde mensenmag Cres
cendo terug zien op een ge
slaagd tournee. Enmet dat ge
voel vertrokken we die avond
om half elf naar onsvertrouwde
Holland. Zaterdagmorgen om
9.00 uur werd de eersteNeder
landsestop gemaakt bij het A.c.
hotel in Venlo. Om 10.00uur
reisdenwe af naar Emstonder
Epevoor een afscheidsdiner.Na
deze heerlijke maaltijd werden
het organisatie comité en ver
dienstelijk zijnde personen in de
bloemetjes gezet door voorzit
ter Hendrik de Vries. Eenwoord
van dank sprakDeVries uit over
de goede saamhorigheid, het
meelevenen zorg die een ieder
dezeweek heeft mogen aan
schouwen.Nadit allesvertrok
ken we weer naar Urk waar ve
len onsstonden op te wachten,
'ók un bietjen anwinnig'.

Eenieder kon terugzien op een
zeer geslaagdtoernee.
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Christelijk Urker visserskoor Crescendo op tournee

aniek in de Alpen
We springen wat kilometers voorbij en
even na Keulen sloeg de VOOI'stebus af
om een ruststop te maken, De andere
bus reed nog een afslag verder door en
sloeg daar ook af. We zouden elkaar la
ter weel' opwachten, zo was de af
spraak, maar dit verliep anders, Dat
anders, want we zagen elkaar op de
heenreis niet meer, Dit bleek gelukkig
geen probleem want beide bussen kwa
men op de gezette tijd op de eindbe
stemming, Zaterdagmiddag rond 17,00
uur in het plaatsje Ruit. Ruil is een
prachtig mooi plaatsje, liggend onder de
rook van Stuttgart. Het koor kreeg een
geweldigebroodmaaltijd aangeboden in
een van de gemeentezalen (kerkzaal),
Hierna werd in de kerk meteen al een
concert gegeven, en hier kwam veel pu
bliek op af. Ondanks de lange reis van
de koorleden klonk het eerste optreden
redelijk goed, Met een zeer tevreden
publiek sloten we de eerste dag af.
Nog te v rJ.ueldcuis dat c -zatê.-dag
avond veel CD's verkocht zijn, voor
f 1100,- en een kollekte bracht 2300
DM op (dit voor de onkosten), Zondag
morgen verteende Crescendo haar me
dewerking in de kerkdienst. Een nog
niet geheel afgestudeerde leraar ging
voor, In de middag werd een leesdienst
gehouden door voorzitter Hendrik de
Vries, Hij las een predikatie voor die
geschreven was door dominee Hallinga.
Het was zondag weer een prachtige na
jaarsdag. Maandagmorgen verzamelde
het koor weer (want bus 1 overnachtte
in hotel Lamm en bus 2 in hotel Hirsch
te Duitsland), De chauffeurs namen een
prachtige route naar Zwitserland, langs
de watervallen van Schaffhausen en
daar werd dan ook een stop van twee
UUI'gehouden, Het was geweldigmooi,
een klein toeristisch plekje gelegen
aan de Noord West punt van
de Bodensee. Ondanks

Zaterdagmorgen rond 7 uur vertrokken krap vijftig zangers
van het ChristelijkUrker VisserskoorCrescendo met twee

bussen van Usseltours naar Duitsland en Zwitserland.Het was
prachtig mooi weer en dat gaf al een enorm goed gevoel.
Toen de zon net boven de kim verscheen werd er in de bus
een mooi gedicht voorgedragen. Een gedicht gemaakt door
tante Bep uit de Talma. Zijwenstehet koor een goede en

vreugdevolle reis toe. Het was een mooi gedicht wat
iedereen zeer aansprak.

stond met de hoogwel'kers bij het hotel
op en daar omheen de Urkers die in de
meest wonderlijke drachten naar de
'plaats des onheils' waren gesneld, Het
had echter niet alleen tot vermaak ge
leid, maar ook tot benauwde ogenblik
ken. Vooral voor de Urkers die nog op
de kamers vertoefden toen het alarm af
ging. Enkele dames hadden al lakens
aan elkaar geknoopt om zo bij nood de
begane gl',ondte kunnen bereieken. Een
echtpaar , blij om na de vermoeide dag
van de rust te genieten, beleefde het
volgende: de vrouw was zich aan het
douchen, terwijl de man nog wat op
ruimde in de kamer. Toen de sirene be
gon te loeien, ging de man even kijken
wat er aan de hand was, De kamer ver
latende, draaide hij de deur op slot met
de gedachte: "Ik ben zo weer terug en
dan is mijn vrouw klaar met douchen".
De vrouw hoorde echter in de douche
ook de sirene en wilde zich dan ook zo
snel mogelijk van het gevaar op de
hoogte stellen, Maar de deur zat op slot
en de vrouw beleefde zo angstige minu
ten ....
Het was in korte tijd een ware film. Uit
ieder raam staken Urker hoofden en de
meesten vonden het geweldig leuk, "oe
eden, un braandalarm". Niet alleen de
Urkers in hotel Rössli waren in aktie, al
snel was het nieuws als een vuurtje naar
het andere hotel over gevlogen en kwa
men de Urkers op blote voeten en sok
ken aangesneld. Een hele belevenis.

de lage waterstand toonde dit een gewel
dig beeld van natuurgeweld, De water
val waar de Rijn ontspringt is zeker de
moeite van het bezichtigen waard.
Na deze stop reden we naar Rorschach,
een mooie plaats die iets beneden Ro
manshom ligt. Wij keken vanuit het ho
tel op het meer. Maandagavond rond
18.00 uur bezochten we een groot wa
renhuis in Rorschach. We kregen daar
een iner aangeboden, wal een ieder
zich zeer goed liet smaken, Na dit diner
werden we in hotel Mozart en hotel
Rössli ondergebracht.

pakken, De verschrikkelijk hard loeien
de sirenes deden een ieder verstijven.
Maar niet VOOI'lang, want in paniek
probeerde zich een ieder op de hoogte
te stellen van wat er aan de hand was.
Het bleek uiteindelijk te gaan om een
brandalarm. Door het langdurig aan
houden van de herrie, zonder dat er
enige brand was te zien, werden er di
verse akties ondernomen. Iemand zag
ccn knop diemetbl'and te maken
scheen te hebben en drukt deze in. Ui
teraard in de hoop dat de herrie zou
stoppen. Hij wist echter niet dat door
deze brandmelder in Rorschach de
brandweer gealarmeerd werd, In korte
tijd stonden er drie brandweerwagens
met hoogladders voor hotel Rössli. Dit
inmiddels tot groot vermaak van de Ur
kers, want al snel was gebleken dat het
hrandalarm was afgegaan op een kamer
omdat enkele Urkers el' met hun zware
shag behoorlijk op los hadden gedampt.
Het rookalarm was niet berekend op de
Urker rook en werd in werking gesteld.
Het alarm had echter wel voor een wat
wonderlijke vr-rschijning, gezorgd. De

brandweer

Brandalarlu
Zo tegen 21.00 uur had een ieder zijn
sleutel en waren er diverse versehuivin
gen met de kamers geschied. Alle kOOI'
leden waren vermoeid en dan ook blij
even in de hotelkamers te mogen ont
spannen. Het bleek een rust van korte
duur want deze werd ruw verstoord
toen om kwart over tien een alarm be
gon te loeien, De Urkers waren zich van
geen kwaad bewust. De een stond zich
te douchen, de ander lag al in bed of
was aan het uit-

Het concert van gistera vond (dinsdag)
in Sankt Gallen, was geweldigmooi. De
kerk zat helemaal vol. Na het program
ma werd er zo'n geweldigapplaus gege
ven, dat er door het koor nog een toegift
werd gezongen, namelijk Psalm 42,

Volgende week meer over het
tournee van het visserskoor



Mannenkoor Crescendo is na een week van zingen en reizen
door Duitsland en Zwitserland weer terug op de Bult. Vorige
week kregen we vanuit Duitsland een verslag van plaatsgenoot
Klaas Weerstand. Hij klom bij terugkomst opnieuw in de pen
en beschreef de ervaringen van het mannenkoor. Hieronder
kan men lezen hoe het de Urker groep vergaan is over de
grenzen.

Zoals alle ochtenden hebben we
na een goede nachtrust ons
broodbuffet, het staat een ieder
vrij deze morgen zich tot één
uur te vermaken in Roschach.
Dit stadje, ofmoet ik zeggen
dorpje, heeft diverse hotels. Zo
te zien zal het hier in de winter
wel een drukte van belang zijn.
Iedereen stroopt de winkels af
op zoek naar cadeautjes voor
.het thuisfront. Gezien de
meegesleepte tassen en tasjes
lukt dit aardig. Deze middag
gaan we naar Romanshoring
waar een grote braderie
gaande is. Omdat vele koorle
den in de Urker dracht lopen,
zijn er diverse Zwitsers die al
kijkend tegen elkaar op botsen.
Deze Zwitserse braderie leek
veel op een Urker braderie,
alleen de lootjes ontbraken
maar voor de rest was er veel te
eten. Volgens onze beschrijving
was het ook de moeite waard
het stadje te bezichtigen, maar
er waren niet -vele van ons die
de stad introkken. Zo tegen de
klok van half zeven druppelt
iedereen weer binnen in de

Evangelische Kirche, waar we
om half acht een concert geven.
Deze schitterende kerk is geheel
gevuld en ook de koster sjouwt
heel wat af om een ieder een
goede plek te geven. Na ons
concert vertrekken we voldaan
weer naar onze uitvalbasis
Rorschach. Donderdag moeten
we bijtijds uit de veren, want op
ons programma voor vandaag
staat een bezoek aan Davos.
Naar we gehoord hebben ligt
op de bergen reeds sneeuw. De
rit die ongeveer 21/2 à 3 uur
duurt, verveelt geen moment,
want we gaan via een schitte
rende route. De bergen lijken zo
uit het niets op te reizen.
Hemelsbreed lijkt het allemaal
niet zo ver, maar om onze
bestemming te bereiken moet de
bus aardig wat klim- en
daalwerk verrichten. Voor de
chauffeur is het dus goed
opletten geblazen. In Davos
aangekomen gaat het grootste
gedeelte van onze groep met de
bergbaan naar boven. Op een
hoogte van 2.700 meter is het
een schitterend uitzicht. Alleen

voor het personeel van het
restaurant was er een groot
probleem, want op zoveel
bezoekers was niet gerekend en
het was dan ook aanpezen om
iedereen tevreden te stellen.
Maar goed, alles kwam op zijn
pootjes terecht. Zoals al gezegd
lag hier dus sneeuw. Een
schitterend gezicht. Verschil
lende koorleden of hun vrouwen
konden de verleiding niet
weerstaan elkaar even te
'wassen' of met sneeuwballen
elkaarte bekogelen. Alles met
elkaar was dit een fantastisch
uitstapje en om vijf uur was het
verzamelen en in het hotel Bet
Hanien om samen aan de kost
te gaan. Ons concert in Davos
begint om half acht en we
kunnen ons dus na het eten
rustig omkleden. Deze avond
was het bezoekersaantal niet zo
groot, maar we mochten toch
zingend het evangelie uitdra
gen. Na ons concert is het weer
in de bus terug naar Rorschach.
Vrijdag wordt een lange dag,
omdat we 's nachts weer terug
hopen te reizen naar Urk. Maar
goed, zo ver is het nog niet.
Iedereen scharrelt al vroeg
rond omdat alle bagage weer in
de bus geladen moet worden.
Wat ook leuk is om te zien is het
afrekenen van de telefoonkos
ten, want de vraag is steevast
'oevuul ew jie verbelt?' Sommi
gen viel het heel erg mee, maar
weer anderen schrokken
behoorlijk. Tussendoor hoorde
we zeggen" Ut likt wel een
telefoon mit een gouwen hoorn,
twie keer bellen in veertig
gulden kweet. " Maar goed, het
is maar net hoe lang je belt
natuurlijk. Om tien uur is het
vertrekken naar de stad Luzern.
Hier aangekomen eten we om

één uur gezamenlijk. Vervolgens
hebben we tot half zeven de tijd
om onze franken om te zetten.
Luzern heeft een enorm groot
winkelcentrum en de prijzen zijn
naar ik aanneem zelfs voor de
Zwitsers hoog. Maar het is zeker
de moeite waard hier eens even
rond te neuzen. Regelmatig kom
je een Urker tegen en zo te zien
raakt de voorraadfranken
langzaamerhand uitgeput. Ons
laatste concert in Zwitserland
begint om half acht. Deze
.Lukaskirche is bijna geheel
gevuld en het zingt hier ook
uitstekend. De bezoekers zijn
zeer enthousiast, maar dat was
bij al onze concerten, want
steeds kregen we een minuten
lang staande ovatie. Na dit alles
staat voor ons in de kerk de
broodtafel klaar en hierna is het
de bus in en vertrek naar
Nederland. In de bus is het een
gezellige drukte en van een
knippien komt dan ook de eerste
uren weinig terecht. Voor we het
weten hebben de grens Zwitser
land-Duitsland te pakken. We
reizen weer verder en na in
totaal viereneenhalf uur gereden
te hebben, maken we een stop
om in een wegrestaurant iets
voor de inwendige mens te
halen. Wat hier opvalt is dat het
hier altijd even druk is, dag en
nacht leven in de brouwerij. Na
drie kwartier is het weer
'einsteigen' voor de volgende
etappe. De chauffeurs mogen nu
niet langer dan tweeëneenhalf
uur rijden, en we stoppen dan na
deze reistijd weer bij een
wegrestaurant. Velen zien er iets
slaperiger uit dan bij onze eerste
stop. Hierna is het weer vertrek
ken en nu naar ons eigen
vaderland. Onze reis is voor
spoedig en om kwart over negen

arriveren we in Venlo waar we
samen koffiedrinken. De telefoon
die hier hangt, maakt overuren,
want iedereen wil even bellen.
We maken ons na de koffie weer
op om richting Emst te gaan om
hier samen nog een afscheidsdi
ner te hebben. Om ongeveer
twaalf uur komen we in Emst
aan, en de meesten van ons
hebben dan ook wel trek. Na het
eten en de afscheidswoorden van
voorzitter De Vries gaan we
richting Urk. In de bus is het
aardig stil, want velen zijn
'aanwinnig'. En als dan bij de
afslag A6 Urk blijkt dat deze is
afgesloten, is dit toch een.kleine
tegenvaller. Maar goed dan
maar over Emmeloord. Na een
fijne reis komen we dan weer
behouden op de Bult aan. Het
was alles bij elkaar een prachti
ge reis, die zeker voor herhaling
vatbaar is.
Op het laatste blad van ons
reisprogramma stond: 'Alles
wat adem heeft love den Heere'
en zo mag het ook zijn.

K. Weerstand



,------------------ ----- ------------

Het visserskoor 'Crescendo' was vorige week op tournee in Duitsland en Zwitserland. Hier bleek weer eens dat het Urker visproduct ook
daar niet onbekend is. De jonge Urker koorleden Andries de Vries, Gerrit Loosman, Pieter Rasen Toon Bakker poseren naast een doosje
van Noordzee Urk op de markt in het Zwitserse plaatsje Romanshorn.

Ochsenhausen. Gablerorgel
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Goede morgen.

Allemaal wakker? Het valt niet mee hé zo'n nacht
in de bus. Maar vanavond lekker op ons eigen
bed, dan halen wij alles weer in. Als wij alle
Raststätten gehad hebben gaan we in Nederland
eten, want bij Co was de kost op. We willen nu
samen een lied gaan zingen wat ons sterk
herinnert aan onze vorige reis.

,(~~;~~ TERUGBLIK

"~;M-(i .. 0 dierbaar plekje grond
.~ I!"l~ waar menig wieg op stond:
~ het Urkerland.

. . Ook ik de nune kreeg,
dronk borst en flesje leeg,
zoog op de sukkerdot,
wat een genot.

.Daar kip én Jan-plak-an
speelde ik "hout-is-an"
en pierewip. .
Zat op de ossebos
fonneken mit een klos,
dan was er nog "verleg"
uut-wuut-waai-weg.

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

Je liep vaak om het Top,
meisjes met hullen op.
dat was een pracht.

-Ut ging nog ouwerwës
vrijen in 't grune gres,
je leefde in een roes:
een lekk're poes.

Ze diendt in Amsterdam,
twee keer per jaar zij kwam

I r bij moeder teus. I
;.1 Verdiende niet veel geld

. .''.'ti. t spaarde voor gouden speld,
,~,~ banken die had je niet,

~_:' ~~~) wél pof-crediet !

MIJN KINDERJAREN BIJ CRESCENDO.

M'n jongensjaren zo bij Crescendo
zo vele jaren al op de zang

Crescendo leden het zijn er velen
al veertig jaren de zegen mee

(refrein)
Dus zing ik nog éénmaa1
hier met de hele ~aal
wat fijn om lid te zijn
voor groot en klein

Op zondagavond zo in Irene
de liedren zingend tot eer van Hem

die onze Schepper is en veel wil geven
zo sluiten wij dan de zondag af

(refrein)

Dit werk hoe klein dan ook mag ik uitdragen
zelfs in het buitenland wat zijn wij rijk

dat dit nog mooglijk is, wat God steeds geve
in deze wereld zo vol van strijd

(refrein)

Geef vrucht 0 Vader is onze bede
aan' t werk hoe klein ook als koor gedaan
zo mensen trekkend hun tot een zegen

in saam gelovend in Jezus naam
(refrein 2x)

Waar de wind de zeilen bolde
En de wimpels wapp'ren liet
waar de dobberende botters
Voeren naar een ver verschiet,
Is verdwenen zee en strand.
Strekt zich uit het Urkerla~d .

Waar de vlugge meeuwen wiek 'I~en
Boven rusteloze plas,
En waar immer vissers zwierven
Of er buit te vinden was,
Daar ot'ltstonddoor nijv're hand
't Uitgestekte Urkerland.

Waar de golven somber klotsten
En de zee haar offers vroeg,
Waar de stormen onheil stichtten,
Wacht het land nu op de ploeg.
'Is een schoon en vruchtbaar pand:
Het herwonnen Urkerland!



In een grote watervlakte (wijze: op de grote stille heide)

In een grote watervlakte van het oude Flevomeer
zag men toen het poolijs zakte
een grote keileembult in "t meer.
Onbewoond was deze rots
enkel klonk er golfgeklots.
Klots, klots, enz.

Vissers die het eiland zagen
namen vrouwen boten mee
en men ging de zee bevaren.
"t Werd genoemd de Zuiderzee.
Bouwde huisjes en genoot
wanneer wind in 't netwerk floot.
Oe, oe, enz.

Op de zeilen uitgevaren.
Dobberend bij Urk in 't rond.
Klonken stemmen op de baren
zo van "Opent uwe mond".
Ja het zingen werd een lust.

't klonk al gauw van verre kust.
Hoe mooi zingt dat Urk enz.

D 'URREK!!:RVLOOT.
Wijs: Piet Hein.

Euw je van de Urreker vloot al ehoord
de vloot mit Urreker luien.
Ze voa.renom de west in ok om de noord
in ze vOQre~ om ut zuien.
De vloot - de vloot
De vloot is arreg groot
Ze voa.reniel wat of
Ze vissen iel wat of
rJar de beparking is geen bof
Ja, de beparking, beparking dat is geen bof.

Euw je van de Urreker man al ehoord
die man die Vlilmar vaaren.
Dus as ie niet theus'is da.nis ie !ll1 boord
riant dor kon ie ut iel best klOb.ren.
Die man - die man
Die man wiet ov'ral van
In eift ut ok niet op'
In gift ut ok niet op
i.!arde beparking dat is een strop
Ja, de bepa.rking,"bepa.rking,dat is een strop •

.-.-.-.-.-.-.-.-.- .,-
BAOLUbi-SOHG.

wijs: Urker volkslied.

Toen WlJ. noc;maz-ûrtjes wazzen
ad mun moeder nog ~ien bad
in dat gaf weLduz-s0problemen
var z"oens in de boalurnad ) bis

Elke vrijdag op un ra.itjen
var de kachel op de groend
eerst tvrieklintjes dun de groten
grune ziep makt alLes blunk ) bis

In de waspot op de duvel
kwam 't vtt:ter eut de bal:
van ut str8..Ildde ko.clleloutjes
mar debeel was ieuwuG stomp) bis

In al ~wen wij een doscel
of een kuip mit bude da.3
soms dan dr-omen\7ijvan vr'oeger
dat de boalwa er nog ~as ) bis



Kerstviering Ver. Tot Heil des Volks
16 december 1997

Nu daagt het in het Oosten
Openingslied door Urker Vlsserskoor 'Crescendo'
dirigent: Meindert Kramer, organist: Henk van Putten

Welkom door Hans Frinsel

Samenzang: Komt al/en tezamen

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

Komt, zingt nu die Heiland, hemelse eng'lenkoren;
zingt Zline liefde, gil rnensenklndl
Ere zil God, in hemel en op aarde,
in mensen welbehagen, in mensen welbehagen,
in mensen welbehagen voor eeuwig.

Gebed

Bilbellezing

"ZINGEN VOOR STRAATKINDEREN"

PROGRAMMA
VOORDEZANGAVOND

D.V. zaterdag 13 december 1997 in de
Immanuelkerkte Barendrecht
ten bate van de Stichting

REFORMATORISCHE HULPAKTIE

WOORD & DAAD
Aanvang 19.30 uur-Kerk open 19.00 uur.

Medewerkenden:Christelijk Urker Visserskoor
11Crescendo 11

o.l.v. Meindert W. Kramer

Organist : Henk van Putten
Bariton : Piet Baarssen
Meditatie : Ds. A. Jonker

Collecte voor "Opvang straatkinderen in Manilla"
Na afloop verkoop CD's en MC's van het koor.

Toegangsprijs fl. 7,50 Het programmabladis toegangsbewijs



Crescendo zingt:
Nu zjJt wellecome
Bethlehem
0. hel/ge nacht - solist Piet Baarssen
In 'r nachteljjk duister

In die nacht werd Hil geboren, God uit God,
toch waarlilk mens; zondaars, in hun schuld verloren,
te verlossen was Z~n wens. Zulk een liefde vat ik niet,
schoon miln oog haar daden ziet.

. 0, begroet Hem met uw zangen,
om met blildschap Hem 't ontvangen.

Daar ruist langs de wolken een lieflilke Naam,
die hemel en aarde verenigt tesaam.
Geen Naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hil balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent glJ,kent glJdie Naam nog niet?
Die Naam draagt miln Heiland, mlJnlust en miln lied.

Kerstverhaal door Johan Frinsel

Samenzang: Heer/jjk Is Uw Naam Kerstboodschap door Henk BinnendlJk

Heerlilk is Uw Naam, heerllJk is Uw Naam.
Hoog verheven en vol van kracht,
heeri]k is Uw Naam.
Jezus, Jezus, heerllJk is Uw Naam.

Samenzang: Daar rulst langs de wolken

Heilig Lam van God, heilig Lom van God
dat de zonden der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus, heilig Lam van God.

Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer.
Alle mocht en heerljkheld.
Alle lof en eet.
Jezus, Jezus, waardig bent U, Heer.

Die Naam is naar waarheid mlJnJezus ook waard,
want HlJkwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hjj zondaars, dat Hjj voor hen stierf.
genade blJGod door Zyn zoenbloed verwierf
Kent gjj, kent glJdie 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 Z!in iof
0, mochten W'OrT' Jezus verheerijk+ eens staan,
dan hieven wil juichend dejubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
want GlJ zjjt der mensen en engelen Heer!

Pauze

Samenzang met Crescendo:
De schoonste aller nachten (melodie Psalm 42)

Hef. mlJnhart, U op naar boven tot de God der zaligheid.
Wil Hem met uw lied'ren loven, voor het hei! u toebereid.
HlJzond van Zijn hemeltrocn, Jezus, Zyn geliefde Zoon.
0, begroet Hem met uw zangen,
om met biijdschap Hem 't ontvangen. -

Crescendo zingt:
Stille Nacht
Gloria
Vol vanpracht
0. Kindeke klein - so/L<;;tPiet Baarssen



Koorzang

Samenzang

Opening

Koorzang

Solozang

Koorzang

Meditatie

Aansluitend

l

: Nu daagthet In het Oosten M.W.Kramer

: Komt allen tesamen,Jubelendvan vreugde
Komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem
Ziet nu den Vorst der englen hier geboren
Komt latenwiJaanbidden,komt latenwiJaanbidden,
komt latenwiJaanbidden,dien Ko-nlngl

De hemelseeng'len, riepen eens de herders
weg vande kudde naar 't schamel dak.
Spoedenook wij ons met eerbied'ge schreden,
Komt latenwiJaanbidden,komt laten wiJaanbidden,
komt latenwij aanbidden,dien Ko-nlngl

: Schriftlezingen Gebed

: 1. Nuzijt wellecome M.W.Kramer

2. Bethlehem Jan van de Waart

3. In 't nacht'lijk duister M.W.Kramer

: 1. Stille Nacht M.W.Kramer

2. Vol van pracht M.W.Kramer

3. 0, heli'ge Nacht (metsolozang) M.W.Kramer

: Ds. A. Jonker

: samenzang+ collecte, Lofzangvan Zacharias1,4 en 5

: Lof zij den God van Israel,
Den Heer',die aanzijn erfvolk dacht.
En, door zijn liefderijk bestel,
Verlossingheeft teweeggebracht;
Eenhoorn des hells heeft opgerecht;
't GeenDavidshuis was toegezegd,
Datwil Hij ons nu schenken.
Gelijk Godstrouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profetenwijzenmond,
Zich hiertoe aande vaderenverbond.

Duswordt des Heerenvolk geleld,
Door 't licht dat nu ontstoken is,
Tot kennisvan de zaligheid,
In hunneschuldvergiffenis;
Die nooit in schoner glans verscheen
Dannu, door Godsbarmhartigheen,
Die,met ons lot bewogen,
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
Eenstar in Jakob op doet gaan,
Dezon des hells doet aan de kimmenstaan.

Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht,
Dathem in schauwdes doods bestraalt,
Op 't vredepadzijn voeten richt.

Solo : Instrumentaal

Koor en
Samenzang : "Deschoonste aller nachten"

(melodievan Psalm42)
M.W.Kramer

1. Hef,mijn hart, u op naarboven
Tot de God der zaligheid.
Wil Hemmet Uw lied'ren loven,
Voor het heil U toebereid.
Hij zond van Zijn hemeltroon,
Jezus,Zijn geliefdeZoon.
0, begroet Hemmet Uwzangen,
Ommet blijdschap Hemt' ontvangen

2. In die nachtwerd Hij geboren,
God uit God, toch waarlijk mens;
Zondaars,in hun schuld verloren,
te verlossingwasZijn wens.
Zulk een liefde vat ik niet,
Schoonmijn oog haar dadenziet.
0, begroet Hemmet Uwzangen,
Ommet blijdschap Hemt' ontvangen

Koorzang : 1. 0, Kindekeklein (met solozang) M. Koekelkoren

2. Glorie M.W.Kramer

Sluiting Gebeden Samenzang "EREZIJ GOD"

Het mannenkoorstelt het zeer op prijs wanneeru CD's of MC's kooptmet door het koor
gezongenpsalmenen liederen. Hiertoe is gelegenheidna afloop vandeze avond.

Wie zijn die straatkinderen?
De levensomstandighedenvan de armen op de Filippijnenzijn diepschrijnend.
Veel ouders zijn niet in staat voor hun kinderente zorgen.De kinderenmoetenvaakhard
werken en thuis alles afdragen.Somsworden ze mishandeld.Ze wonen in overbevolkte
krotten waar nauwelijs te levenvalt. Het straatlevenkrijgt aantrekkingskrachtvoor zo'n kind.
Ze denken vrijheid, avontuur,vriendjes en geld te krijgen en al snel vervallenze in bedelen,
stelen en prostitutie. Nu kijkt niemandmeernaarze om. Ze worden veracht.
In de hoofdstadManilla leven naarschatting 90.000 straat- en zwerfkinderen.
Straatkinderenzijn meestal jongens tussen de 7 en 15jaar. Ze slapen In marktkramen,auto's
of gewoon langs de straatkant.Wordenze ziek, dan sterven ze zomaarop straat.

"Watwiljij het liefsf'? vroeg een Interviewer aan een straatkind op de Filippijnen.
"Eenbed en een moeder"zei hij; Hierachter ligt een wereld vanellende,angst voor de lange
nacht, voor de honger overdag, voor het anijd 'vogelvrij' zijn.
Hierachterklopt de behoefte aan Iemand die voorje zorgt,·Neemeen 'KIND VANDEREKE
NING' voor uw rekening! Zorg voor opvang en onderdak.
Woorden Daad comite Barendrecht Rabobank 305434810 te Barendrecht.
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GEDICHT:

TOT IK BEGREEP

En Jezus was nu jaren achtereen gekomen
En iedere keer zong ik het eer zij God
Verloor mijzelf in eindeloze dromen
Van Kind en Kribbe en een keizerlijk gebod.

En ieder jaar opnieuw liet ik de eng'len zingen
van vrede op aard, licht in de duistere nacht
En herders zagen wonderlijke dingen
die hen dan bij het kindje in de kribbe bracht.

En telkens weer zag ik de ster verschijnen
die wijzen wees om zo op weg te gaan
De ochtend deed het sterrelicht verdwijnen
Zo bleef ik zonder hoop van verre staan.

Ik zag de blijdschap wel op hun gezichten
Tot ik nog aarz'lend meeliep in de kleine stoet
Zo ook de ster voor mij begon te lichten
Omdat ikzelf door 't Kind van Beth'lem werd begroet

De schamele stal begon voor mij te leven
De engelenzang klonk door de muren heen
van zelfgenoegzaamheid,en het was even
of alles anders werd, omdat het licht nu scheen.

Ik knielde neer en zag met angst en beven
Mijn uitgestrekte handen waren leeg
Niets had ik van mijzelf om aan het kind te geven
Tot ik begreep hier was het dat ikALLES kreeg.



Samenzang voor de dienst

Lied 141: 1,2 en 3

Samen in de naam van Jezus

Ik kniel aan Uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven,
Ik kom tot U en breng D, Heer,
wat gij mij hebt gegeven.
0, neem mijn leven geest en hart,
en laat mijn ziel invreugd en smart
bij U geborgen wezen.

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

Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
heby Gij mij uitverkoren.
Voordat Uw hand mij heeft gemaakt,
Werd Gij een kindje,ann en naakt,
Hebt Gij U mij gegeven.

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

r
I

THE FIRST NOEL

Die dag werd aan de herders in 't veld
door de eng'len een blijde boodschap verteld.
In 't stille dal hielden zij toen de wacht
bij de schapen, terwijl dit nieuws werd gebracht.
Noël, Noel, Noël, Noél
hij is de koning van IsraeI.

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

De vredevorst kwam op aarde neer
En ligt in een kribbe als kindje teer.
Zo vonden zij in die schamele stal
't Licht der wereld, dat immer stralen zal.
Noël, Noël, Noél, Noël
Hij is de koning van IsraeI.

...



SAMENZANG: LIED 138: 1,2,3 en 4 KOOR: a) Nu zijt welleeome
b) Bethlehem
c) In 't nacht'lijk duister

M.W.Kramer
Jan v.d. Waart

M.W. Kramer

AANVANG VAN DE DIENST
o Kind, ons geboren,
liggend inde kribbe,
neem onze liefd' in genade aan.
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

KOOR: Nu daagt het in het Oosten-------- M.W. Kramer,

OPENING

GEBED

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde;
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem !
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden,die Koning.

SOLOZANG

KOOR: a) Stille Nacht M.W. Kramer
b) Vol van pracht M.W. Kramer
c) 0, heil'ge Nacht (met solo) M.W. Kramer

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

SCHRIFTLEZJNG :Lucas 2 : 1 - 7

SAMENZANG: PSALM 96 : 1,4 en7

Het licht van de Vader
licht van de beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
Goddeliik
Kind, gewonden in de doeken !
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

Brengt aan den Heer met reine handen,
brengt aan den Here offeranden,
buigt u in heilge feestdos neer,
erkent Hem als den enen Heer,
beeft voor Hem, volken aller landen.



I

Zo zal zijn koninkrijk beginnen,
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouwen waarheid overwinnen.

KERSTBOODSCHAP

KOOR EN SAMENZANG "DE SCHOONSTE ALLER
NACHTEN" melodie Psalm 42 M.W. Kramer

Hef. mijn hart, u op naar boven
Tot de God der zaligheid.
Wil Hem met Uw lied'ren loven
voor het heil U toebereid.
Hij zond van Zijn hemeltroon
Jezus.Ziin geliefde Zoon.
0, begroet Hem met Uw zangen,
om met blijdschap Hem 't ontvangen.

In die nacht werd Hij geboren,
God uit God, toch waarlijk mens;
Zondaars, in hun schuld verloren,
te verlossen was Zijn wens.
Zulk een liefde vat ik niet,
Schoon mijn oog haar daden ziet.
0, begroet Hem met Uw zangen,
Om met blijdschap Hem 't ontvangen.

SOLO INSTRUMENTAAL

KOOR: a) 0,Kindeke klein (met solo) Koekelkoren

b) Glorie M.W.
Kramer

SLUITING

GEBED

SAMENZANG "ERE ZIJ GOD"

Ere zij God,
Ere zij God'
Inden Hoge
Inden Hoge
In den Hoge,

Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen !

Ere zij God in den Hoge!
Ere zij God in den Hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen
In de mensen
Een welbehagen
in de mensen
Een welbehagen
Een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In den Hoge
In den Hoge
In den Hoge

Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen

Een welbehagen
AMEN,AMEN.

BIJ DE UITGANG WORDT GECOLLECTEERD
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Medewerkers aan deze dienst: Ds. A. A. Zwaai

Ds. H.Harkema
Ds. 1.1. Lof

CHK URKER VISSERSKOOR

" CRESCENDO'

;"~~~CENDb-==-=--. ~"-~=;-9 . _- ~~r~~~ - :_~
Bij de uitgang is er de mogelijkheid om een e.D.
te kopen.

De commissie wenst u gezegende kerstdagen.

Deze viering van de 25ste kerstnachtdienst in Onstwedde is mede
mogelijk gemaakt door de inzet van :

- vele vrijwilligers
- de gezamelijke kerken
- de gehele middenstand Onstwedde
- de gemeente Stadskanaal
- Stichting Munt
- Univé
- Manege "De driesporen" Onstwedde
-Rabobank

Waarvoor onze hartelijke dank!!

Kerstnachtdienst Commissie :

Mevr. I . Westenbrink- Jonker.
Mevr. G. Uil- Meyer.
Mevr.D. Visser- Feyer
Mevr. A. Raveling- Wubs.
Mevr. 1.Wilzing- Hoekzema
Mevr. D. Bessernbinders- Huisman.



Op weg naar Bethlehem!

Nu we ons weer gaan bezinnen op de vraag wat het voor
onszelf en onze medemensen wil zeggen, dat de Heer jezus
Christus in deze wereld gekomen is, willen we met elkaar
luisterend en zingend de gebeurtenissen volgen rondom de
geboorte. We gaan met Maria en jozef, de herders en
koningen, de engelen en zelfs de ster op weg naar
Bethlehem om het heil dat zich daar voltrokken heeft en
bekend gemaakt werd, ook nu nog steeds door ons gevierd
kan en mag worden.
De engel Gabriël komt bij Maria om haar te vertellen dat zij
moeder zal worden. Zij zal de onbekende en moeilijke weg
gaan, dragend het geheim van Gods heil met de mensen, die
haar zullen veroordelen omdat zij niet weten van dit heil.
De mensen gaan op bevel van de keizer op weg, een ieder
naar de plaats waar hij geboren is. Zij moeten hun rust en
gemak opgeven. In de volheid van de tijd zal Gods Zoon in
Bethlehem geboren worden.
Jozef had een rechtstreekse boodschap van God nodig voor
hij kon besluiten om samen met Maria deze wonderlijke reis
te gaan maken. En dan voltrekt zich dit heil en gaan de
engelen op reis vanuit hun hemels huis naar de aarde om de
herders als eersten het grote nieuws te verkondigen.
Wanneer de engelen weer terug zijn gegaan blijven de
herders verbaasd achter, maar ook zij gaan dan naar het Kind
in Bethlehem. Hun dagelijkse werk, de zorg voor hun kudde
laten zij los, zoals kinderen, die hun speelgoed laten liggen
wanneer de vader thuiskomt om deze eerst te begroeten.
Zelfs een ster aan de hemel trekt op naar de stad van David
en neemt met zich mee drie wijzen die de ster herkennen als
een heel bijzondere.
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Gebed

Wees hier aanwezig, God, in ons midden,
Wees hier aanwezig, Licht in ons midden
Laat onze ogen uw heerlijkheid zien
Kom ons bevrijden, dat wij herleven,
Kom en verlicht ons en maak ons blij. Amen.

Zingen Gezang 146: 1,2,3,5 en 7.

1 Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door jezus is en wezen zal.

2 Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.

3 0 Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gijwerd een mens van vlees en bloed,
werd onze broeder, en door U
zijn wij Gods eigen kindren nu.

5 U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't englenheir van Bethlehem.
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7 Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu ge uw koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.

Declamatie
De weg die loopt naar Bethlehem
is hier niet ver vandaan;
En slechts de kinderen vinden hem
en wie als kind'ren gaan.

De weg is licht naar Bethlehem
waar u Gods licht omringt;
Het is de afstand, die uw stem
bereikt, wanneer ge zingt.
Het is niet ver van het gehucht
waar 't hemels manna viel;
Het is niet verder dan de zucht
uit uw verslagen ziel.

Lezen Lucas 1: 26 - 39

In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God ge
zonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth,
tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, ge
naamd jozef, uit het huis van David, en de naam der'
maagd was Maria.
En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees
gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.
Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de be-
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Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de
betekenis van die groet mocht zijn.
En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria;
want gij hebt genade gevonden bij God.
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij
zult Hem de naam Jezus geven.
Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd
worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader
David geven,
en Hij zal als koning over het huis van jakob heersen tot
in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde
nemen.
En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar
ik geen omgang met een man heb?
En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige
Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat
verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van
een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde
maand voor haar, die onvruchtbaar heette.
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos
wezen.
En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar
heen.
Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met
spoed naar het bergland naar een stad van juda.
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Declamatie

Toen zij de engel Gabriël zag staan
trilden haar lippen en vroeg ontdaan,
hoe zal dat zijn? Ik heb geen man behoord
en toen hij zei: de Heilige Geest zal komen,
u overschaduwen en voortaan in u wonen,
toen boog zij: Mij geschiede naar uw woord.

Zingen Gezang 117: 1 en 2

1 Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf de fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

2 Uw Sion strooit u palmen
en meien voor uw voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
Mijn hart zal openspringen
gelijk ontluikend groen,
ik wil uw naam lofzingen
zoveel mijn lied kan doen.
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Lezen Lucas 2: 1 - 3

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging
vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest
worden ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen
Quirinius het bewind over Syrië voerde.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven,
ieder naar zijn eigen stad.

Zingen Gezang 124: 1,2,3 en 4

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten ,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten 't morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
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Lezen Lucas 2: 4 en 5

Ookjozeftrok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar
judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet,
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
om zich te laten inschrijven met Maria, zijn
ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

Zingen Gezang 145: 1

1 Nu zijt wellekome jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Lezen Lucas 2: 6 en 7

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen
vervuld werden, dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem
in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen
geen plaats was in de herberg.

Zingen Gezang 143

1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lezen Lucas 2: 8 - 12

En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich
ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden
over hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heer
lijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met
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met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie,
ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten
deel vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de
Here, in de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken
gewikkeld en liggende in een kribbe.

Declamatie

Herders, hoort, ik deel u mede,
dat u thans geboren is
die de Herder van de vrede
en ons aller Koning is.

Herders, ziet, gij zult niet vrezen,
maar naar Davids stad toe gaan,
want daar ligt Gods Woord te lezen,
dat gaat alle mensen aan.

Herders, gaat, gij moet Hem zoeken
in de kribbe in de stal,
want daar ligt Hij in de doeken
die uw redder wezen zal.
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Lezen Lucas 2: 13 en 14

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse le
germacht, die God loofde, zeggende:
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen
des welbehagens.

Zingen Heerlijk klonk het lied der englen.

Heerlijk klonk het lied der eng'len
in het veld van Efrata:
Ere zij God in den hoge,
looft de Heer, Halleluja.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen,
Zalig die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort zijn stem!

Lezen Lucas 2: 15 - 18

En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren
waren naar de hemel, dat de herders tot elkander
spraken: Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien
hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendge
maakt.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het
kind liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maalden zij bekend het
geen tot hen gesproken was over dit kind.
En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over het
geen door de herders tot hen gezegd werd.
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Zingen Gezang 145: 2

2 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
Kyriëleis.

Lezen Mattheüs 2: 1 - 12

Toen nu jezus geboren was te Bethlehem in judea, in de
dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten
kwamen te jeruzalem,
en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is?
Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij
zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen
Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en
geheel jeruzalem met hem.
En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het
volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar
de Christus geboren zou worden.
Zij zeiden tot hen: Te Bethlehem in judea, want aldus
staat geschreven door de profeet:
En gij, Bethlehern, land van juda, zijt geenszins de minste
onder de leiders van juda, want uit u zal een leidsman
voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.
Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij
hen nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster gesche
nen had.
En hij liet hen naar Bethlehem gaan, en zeide: Gaat en
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doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij
het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga be
wijzen.
Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de
ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor,
totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het kind
was.
Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer
grote vreugde.
En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met
Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem
hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem
geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Envan Godswege in de droom gewaarschuwd om niet
tot Herodes terug te keren trokken zij langs een andere
weg naar hun land terug.

Zingen Gezang 145: 3

3 Wijzen uit het Oosten uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Meditatie
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Gebed

Heer, laat ons echt op reis gaan naar Bethlehem. Wilt U
ons helpen om mensen te worden voor wie het
kerstfeest een loslaten van onszelf wordt, om tot
volledige overgave aan U, te kunnen komen. Als we alles
wat ons benauwde achter ons mogen laten, zullen we op
de weg kunnen komen waar we U mogen ontmoeten, die
vanuit de hemel naar ons mensen is gekomen. Dan
kunnen we net als de herders terugkeren van het feest en
ons dagelijks werk weer oppakken, niet als dezelfde
mensen, maar als herboren mensen.
Amen

Slotlied Gezang 326: 1 en 5

1 Een rijke schat van wijsheid ,
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
Want daarmee kunt gij voort.
Goelswoorel is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.
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5 0 Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luistren stil.
Geef dat tot U, 0 Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
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Een bomvolle manege in Onstwedde luistert naar de zangers van het Uker Visserskoor Crescendo

Kerstnachtdienst veroorzaakt files in Onstwedde
• ONSTWEDDE - Files in het dorp, wachtende mensen
vanaf 18.00 uur en een overvolle manege tijdens de kerst
viering van de Interkerkelijke Kerstnachtdienstcommissie
in Onsrwedde.

"Het was geweldig," verklaart Iet Westenbrink namens de
organisatie. "Er zijn meer dan zeventienhonderd mensen
geweest, gewoon fantastisch. De mensen kwamen van
heinde en verre. Om kwart voor zes stonden er al mensen
uit Surhuisterveen te wachten. Ze hadden koffie meegeno
men en 's morgens belden er mensen uit Overijssel voor
een routebeschrijving. De avond was fantastisch, daar was
iedereen het over eens.'

Manege
De kerstdienst werd dit jaar gehouden in de manege,
De Driesporen, te Onstwedde. De grote rijhal was omgeto
verd tot een waar sprookjeskersdand.

Speciale gast was het Urker Visserskoor Crescendo. "Ze
keken eerst wel verbaasd dat ze in een manege moesten
zingen. Achteraf verklaarden ze dat het een onvergetelijke
ervaring was."

Het organisatiecomité is samen met tientallen vrijwilligers
in de weer geweest om de hal in orde te maken. "Met z'n
allen zijn we zeker drie dagen actief geweest maar het was
de moeite waard."

De grootste zorg van de organisatie was het financiële
plaatje. Westenbrink verwacht, gezien de respons van het
publiek, een sluitende begroting te hebben.

Overgenomen uit: Groninger Dagblad (Regio)
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Ik herinner mij • • •

Het was in het voorjaar van 1971, toen ik op een ochtend
werd gebeld vanuit Apeldoorn door Freule Roëll, hofdame
en particulier secretaresse van Hare Majesteit Koningin
Juliana. Het was voor mij een absolute verrassing toen de
Freule zonder omhaal van woorden verzocht of we bereid
waren samen met Koningin en Prins een Kerstfeestviering
te verzorgen in een locatie op de kroondomeinen van paleis
'Het Loo'.

Voorzichtig als ik toen was, vroeg ik beleefd of ik terug
mocht bellen. Ik heb à la minute Toon Bakker laten
komen en binnen een half uur was de zaak geregeld, op
voorwaarde dat wij het gedane verzoek geruime tijd geheim
moesten houden. Ik kan u verzekeren, dat die geheimhou
ding Toon en mij veel moeite heeft gekost.

Reeds twee dagen later was de Freule, vergezeld van twee
grote honden, ten huize van Toon Bakker en werd het
programma besproken en het verzoek bevestigd. Het is een
hele happening geworden en ik geef graag weer wat de
Apeldoornse Courant hierover publiceerde ...

door M. W.Kramer

Het was toen inmiddels al bekend, dat ons koor zou
worden onderscheiden met de zogenaamde 'Gouden Tulp'.
Dit mag een unieke onderscheiding worden genoemd in de
Nederlandse muziekwereld. Prinses Beatrix was bekend
gemaakt met de uitreiking daarvan en gaf te kennen, dat zij
met haar man gaarne aanwezig wilde zijn. Wij hadden
maar een uitnodiging aan haar adres te zenden en het
bezoek zou geregeld worden!!
Het evenement werd in samenwerking met Phonogram
gepland op zaterdag 13 mei 1972. Helaas kwam per
kerende post het bericht van de particuliere secretaris dat
het bezoek niet kon doorgaan, zonder enige opgaaf van
redenen. Wij, Toon en ondergetekende, hebben toen de
stoute schoenen aangetrokken en zijn, na afspraak, afge
reisd naar paleis 'Het Lange Voorhout' in Den Haag, waar
we door de particuliere secretaris werden ontvangen. Het
bezoek werd een verhaal apart!!
Het probleem werd gevormd door de datum en een
verschuiving naar 6 mei gaf de oplossing. De prinses gaf
zelf die oplossing, omdat zij juist de ochtend van de 6e mei
met 'De Groene Draeck' op het Ijsselmeer vertoefden.

Koningin las het Kerstevangelie voor

UDDEL - Het Koninklijk gezin, uitgezonderd prinses Irene en
haar echtgenoot, heeft gistermiddag in het dorpshuis te Uddel
het kerstfeest met het personeel gevierd. Dit was deze keer voor
het merendeel afkomstig van paleis Het Loo in Apeldoorn. Voor
het eerst waren de prinsjes Willem-Alexander en Maurits met
hun ouders meegekomen.

Van een verslaggever

De genodigden luisterden naar
het Kerstevangelie, het tweede
hoofdstuk van Lucas, dat konin
gin Juliana voorlas. In tegenstel
ling tot andere keren hield prins
Bernhard geen toespraak maar
las een kerstverhaal voor. Hij

had hiervoor een vertelling van
GodfriedBomans gekozen, geti
teld 'de Engel' . De Prins
noemde de overleden schrijver
een ongelooflijk begaafd en
goed mens, die voortijdig is
gestorven.

Het kerstfeest werd opgeluisterd
door het Christelijk Urker
Visserskoor 'Crescendo' onder
leiding van de heer M. Kramer.
Zij zongen onder meer 'Nu
daagt het in het oosten', 'Hij
heeft gedacht aan Zijn genade'
en 'Klokkenklank.'
Na afloop van de bijeenkomst
schonken de leden van het ko
ninklijk gezin traditiegetrouw
chocolademelk en overhandig
den zij aan het personeel het
kerstpakket, bevattende een
projuventute-kalender en een
kerststol.
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Kerstfeest in de Westerkerk
'Mijn vrouw is niet meegekomen omdat ze het te koud
vond, maar als ze dit geweten had .. .'
De persoon die deze verzuchting uitte moest iets eerder
weg, daarom hielp ik hem even de deur uit.

Met een kerstbrood
onder zijn jas stapte
hij de kou in, want,
inderdaad, koud was
het. Bitter koud, om
met Van de Hulst te
spreken. En niet
alleen buiten, ook in
de kerk was het in
verschillende hoeken
aan de frisse kant.
En toch was het een
hartverwarmend
feest.

We vierden ons
kerstfeest dit jaar in
de Westerkerk.
Ruim 1100 mensenHenk Binnendijk
waren gekomen om

dit feest met ons te vieren. Samen luisterden we naar
het krachtige en prachtige zingen van het
Urkermannenkoor 'Crescendo'. Naar het kerstverhaal
van de heer Frinsel sr. wordt altijd met spanning
uitgekeken. Hij stelde ons niet teleur. Hij wist ons
opnieuw te boeien met een verhaal uit het leven gegre
pen met een evangelische diepgang. De kerstboodschap
werd doorgegeven door EO-medewerker Henk Binnen
dijk. In de prachtige oude Westerkerk gebruikte hij het
beeld van de nieuwe moderne Arena. 'Dat andere
gebouw in Amsterdam.' Een gebouw waarvan het dak
open kan. Een prachtig beeld! De HERE opent het dak
boven onze arena om door engelen een boodschap te

brengen. Tien momenten uit de Bijbel waar het dak
open ging werden nader bekeken. De laatste keer dat
het dak zal opengaan is bij de wederkomst van onze
Here Jezus Christus. Met een dringende oproep tot
overgave aan Hem werd de boodschap beëindigd.
Aan het eind van de bijeenkomst zongen we samen met
het koor het lied dat verwoordt waar het allemaal om
gaat: 'Ere zij God'.
KdJ

.....
Moo
<IJq

Frinsel-sr in 'vertel-actie'
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Even voorstellen . . .

Ik

ben

Teun Post

en een zoon van Fokke
Post en Bettie van de
bekende showroom in
badkamers en tegels.
Ik heb geen hobbies,
want veel van mijn vrije
tijd gaat in mijn werk zitten.
Door Andries de Vries ben ik bij Crescendo gekomen,
wat ik eigenlijk veel eerder had moeten doen.
Ik probeer zo goed mogelijk te zingen bij de 1etenoren,
wat mij wel goed afgaat. Ook heb ik al het eerste
concert achter de rug in Werkendam, waar ik erg van
genoten heb. Ik hoop nog veel concerten met U mee te
maken en dat wij erg veel plezier met elkaar mogen
beleven in het zingen

Teun Post

Hallo,

Ik ben

Louwe Hakvoort

Ik ben Louwe Hakvoort.
Ik ben 17 jaar en heb 4
jaar op de Pieter Zandt
school gezeten en heb
geleerd voor timmerman.
N u volg ik een voor
schakeltraject van 6
maanden op het R.O.C.
te Lelystad. Dit is een vervolg-opleiding van hetgeen ik
op de P.Z.-school geleerd heb.
Als ik deze opleiding voltooid heb, kan ik verder in de
praktijk bij een baas voor 4 dagen per week en 1 dag
naar school. Ook heb ik orgelles van Piet Weesies uit
Emmeloord. 's Vrijdagsmiddags werk ik parttime in de
vis en toen kwam Meindert Koffeman naar mij toe en
vroeg of ik niet op Crescendowou komen. Nou in het
begin had ik er niet zoveel zin aan. Het leek mij alle
maal zo vreemd. Maar toen ik 's zondagsavonds eens
ging luisteren naar de repetitie dacht ik: "Laat ik het
toch maar doen" en eerlijk gezegd ben ik blij, dat ik het
gedaan heb en ik hoop nog een mooie tijd op de zang
mee te maken.

Louwe Hakvoort



Het was feest in Werkendam

Een gebroken stem; een stem op leeftijd! Een moeizaam
opkomen!
Maar ... dit alles stond het enthousiasme bij "Nieuw
Begin" niet in de weg. Zo heb ik het ervaren tijdens ons
optreden 24 januari j.l. in de Geref. Kerk van Werkendam
ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Ouderen
koor "Nieuw Begin".
Wat een belevenis!Wat een feest.

Onwillekeurig moest ik denken aan het vers uit Psalm 145:

"Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed,
Gedachtig aan den milden overvloed

Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen,
En juichen van al Uw gerechtigheên."

Het hoogtepunt werd door de bejaarden gevonden in hun
danklied "Dank U voor alles". Dank U voor leven! Dank
U voor de vrienden!
Ook wij (Crescendo) lieten ons van de beste kant zien. Ons
optreden was correct en voor het publiek (zowerd mij
gezegd) bewonderenswaardig. Een compliment is dan ook
zeker op zijn plaats. Maar dan wel met de gedachte zoals
we het bij de opening zingend hebben beleden: "Ere zij aan
God de Vader."
Een kwaliteitsafmeting was deze avond beslist niet aan de
orde!Alle medewerk(st)ers zorgden voor een welaangename
afwisseling. Zowel het optreden van Noortje van Middel
koop (panfluit) als de solozang van Piet Baarssen viel bij
het publiek (en ons) zeerwel in de smaak.

Wij wensen "Nieuw Begin" met haar dirigent Dick
Verbeek alle goeds voor de komende periode.

"Oud zijn" kan zo 'n rijkdom wezen
met des vadersZoon aan boord.
Slechtsmet Hem steedste verkeren,
doetje naar het Heil begeren,
dat je vindt in 'tGoddelijk Woord.

Oud zijn. . . Tijd van Godgegeven.
Dank U zeggen ied'redag,
datje uit des Vadershanden,
allesnog belevenmag.

Mag veel liefde U omringen
in de laatstelevensstrijd,
tot de Heereje komt zeggen:
Kom maar binnen het is tijd.

Meindert W.Kramer



JUBILEUMCONCERT
zaterdag 24 januari 1998

• MARANATHAKERK TE WERKENDAM

t.g.v. het lO-jarig jubileum van

OUDERENKOOR tNIEUW BEGIN'
m.m.v.

Chr. Urker Visserskoor o.l.v. Meindert Kramer
(orgelbegeleiding: Henk van Putten)

Piet Baarssen - bariton

Noortje van Middell~oop - panfluit

Ilona van Burgel en Sybel van Oord - trompet

Bert Kruis - orgel/piano

Dicl~Verbeel~- algehele leiding

aanvang: 19.30 uur
kerk open: 18.45 uur toegang: fl. 10,--

I:



Israël of Zwitserland?

Bij het zien van deze foto zult U denken: "De waterval
len van Schaffhausen"!
Op het eerste gezicht gelijkt deze foto in alle opzichten
op het schitterende natuurverschijnsel in Zwitserland.
Daarbij nog de gezichten van voorzitter en dirigent en
er lijkt geen twijfel mogelijk dat deze foto genomen is
tijdens de laatste Duitsland/Zwitserland reis. Niets is
echter minder waar!

Het was in maart ... dat wij (mijn vrouwen ik) deel
namen aan een reis naar Israël.
Het was echt gezellig en al gauw hadden we een ge
mengd koor uit de groep samengesteld.
Hoe kan het ook anders met vijftig Urkers !!
Het was onvergetelijk.

Eén van onze dagtochten bracht ons aan de oevers van
de Jordaan. De Jordaanvallei ligt, met het meer
Tiberias en de Dode Zee, in een diepe slenk die bij de
Dode Zee haar grootste diepte bereikt, 392 m. onder
de zeespiegel. In deze gebieden is het gedurende het
hele jaar zomer.
Het doel van de dag was het rijden naar en het bezoe
ken van de bronnen van de Jordaan. In de noordelijkste
punt van Israël liggen de belangrijkste bronnen van de
Jordaan. In een natuurreservaat ontspringt, te midden
van dicht geboomte, één van de bronnen. Enige kilo
meters na Dan slaat een weg af naar de prachtige woeste
en brede waterval in de Banias. Het is nog geruime tijd
lopen, grotendeels onder het dikke gebladerte van de
hoog boven de rivier staande bomen. Het water komt
met veel lawaai en grote kracht omlaag. In Banias zelf
lopen we langs en naar de waterval. Overal hoor je water
ruisen. Dit hele gebeuren heeft veel indruk op ons
gemaakt. Een grillige, bruisende rivier met een vrucht
bare vallei. De Jordaan wordt meer dan tweehonderd
maal in de Bijbel genoemd. In het oude Testament
vormde ze de grens tussen het uitverkoren volk en
omringende volken. Abraham trok er met zijn kudden
overheen naar het door God beloofde land; Jacob trok er
overheen, op de vlucht voor zijn broer Ezau; Jozua trok
na veertig jaar zwerven over de Jordaan naar Kanaän; de
profeten Elia en Elisa ontmoetten hier elkaar; Elia werd
er ten hemel opgenomen; Elisa genas Naäman door
hem op te dragen zich zeven maal in de Jordaan te
wassen; De Here Jezus werd door Johannes in de
Jordaan gedoopt.

Meindert Kramer



---------

Even voorstellen ...

Hallo ik ben Albert
Romkes

Ik ben negentien jaar en
heb op de MEAO in
Emmeloord gezeten.
Ik heb geleerd voor
boekhouding, maar werk
nu tijdelijk bij Rapid Pane
te Emmeloord. Dit is een
glasfabriek.
Mijn hobbies zijn zingen
en voetbal.
Ik wilde al een tijdje op

een koor gaan. Toen Teun Post mij vertelde dat hij op
Crescendo zat, ben ik er ook op gegaan.
Ik zing nu bij de 2<Tenoren en heb veel plezier in het
zingen. In het begin was het wel even wennen want er
komt nog veel bij kijken. Gelukkig gaat het steeds beter.
Ik hoop dat wij nog veel met elkaar mogen zingen.

Albert Romlees

Hallo ik ben André
Romkes

Ik negentien jaar. Ik ben
een zoon van Hendrik
Romkes.
Voor mijn dagelijks werk
ben ik timmerman bij L.
Post en Zn.
Ik zou al een hele tijd op
Crescendo, maar telkens
kwam het er niet van,
totdat mijn vriend Teun
Post er op ging. Toen kon

ik vanzelf niet achterblijven. Ik ben geplaatst bij de 2<
Tenoren en deze partij probeer ik dan zo snel mogelijk
goed te leren zingen. Ik hoop nog een fijne en
goede tijd op Crescendo te hebben en te mogen zingen tot
eer van God.

André Romkes.

Hallo beste zangers,

Ik ben Willem Schraal en ik
heb lang getwijfeld om op
Crescendo te gaan, maar nu is
het er dan toch van gekomen:
ik zing bij de Eerste Bas.
Ik hoop dat we samen een fijne
tijd met elkaar mogen hebben
en mogen zingen tot eer en
glorie van Zijn Naam.

Wil/em Schraal
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visserskoor met de zee en de afgelopen jaren met de
weduwen van in zee omgekomen vissers, lijkt het
me goed dit gedicht in de Zangkoerier op te nemen.
Temeer daar we op 23 mei ook meewerken bij de
herdenking van in zee omgekomen vissers bij het
monument!

Van de voorzitter ontvingen wij het hieronder geplaatste gedicht. Hij schreef er bij:

Hier een gedicht dat we vonden bij moeder in de
kast.
Dit gedicht heeft betrekking op de broer en
waarschijnlijk de oom van mijn grootmoeder van
vaders kant. Ik heb bij het monument gekeken en de
gegevens kloppen precies. Gezien onze binding als

De vis wordt duur betaald

Kom Hendrik, jongen, berg het zeil,
Er is noodweer in de lucht.

We zullen spoedig strandwaarts gaan,
'k Ben voor 't gevaar beducht.

Het zeil zinkt klapp'rend naar beneên,
De zee staat woest en hol.

De baren rollen schuimend heen
En tuimelen als dol.

En sneller klieft de ranke schuit
Het bruisend, schuimend vocht.
Ach Hendrik, hadden wij de kust

Dat 'k veilig landen mocht!

Ijmuidens kusten naad'ren reeds
De pier is al in zicht,

Ach, als de blazer maar niet, Heer,
Voor wind en golven zwicht!

Hoor hoe de wind giert door het want!
Haast kantelt onze schuit.

Kom op de knieën, kameraad,
De zee grijpt naar haar buit.

Alweer een ruk, alweer een stoot!
God, help ons!Wij vergaan!

Een rukwind sloeg het vaartuig om.
En spoedig was 't gedaan ....

Daar wenkt noch boven spattend schuim
Een arm om lijfsbehoud.

Te laat... geen hulpe kan men biên,
De zee is al te stout!

.En Hendriks moeder wacht zo bang,
In droefheid' t hart gesmoord,
't Is of zij boven 'twindgehuil
De stem van Hendrik hoort.

Haar zoon, die voor de arme weeûw
Het brood verdiende op zee.
Die wrede, die ook haar man
Sleurde in de diepte mee.

Daar komt de tijding ... 0wat pijn
Voelt het arme moederhart.

Uw Hendrik, hij bleef öök op zee,
Oh, nooit te troosten smart!

Zijn oog, zo liefdevol en trouw,
Zal nooit meer moeder zien.

En 't zuur verdiende geld kan hij
Nooit meer aan moeder biên.

"Wie zal nu mijn verzorger zijn?"
Roept zij in angst en schrik.

Maar d' Alverzorger antwoordt haar:
"Ik ben uw Trooster, Ik.

Mijn hand zal u, 0 droeve vrouw
Geleiden, zachtkens aan.

Ik baande u deez' lijdens weg,
Ik hielp u hem te gaan.

Ik zal der wezen Vader zijn,
En u tot steun en staf.

Wend u tot Mij, die wedernam
De panden die 'k u gaf."

"Wat kost je bot, wat kost je schol?"
"Zes cent per pond juffrouw!"
"Zo duur, kan 't minder niet?"
"Zo duur? Hoe heb ik 't nou!

Is dat te duur? Ze kost veel meer!
Soms hartebloed en traan.

Soms mensenlevens, meer dan goud
Van vissers die vergaan!

Zij kost 't onnozel kindertal,
Den vader, goed en trouw.

Zij kost de winnaar van het brood
Der arme vissersvrouw."
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Wé traden op te Hasselt

Zaterdagmiddag 21 maart j.l. mochten wij met twee goed
gevulde bussen met zangers en medepassagiers, vertrekken
naar Hasselt om aldaar, samen met het plaatselijke Jeruza
lem-koor en de muziek vereniging Concordia, welke onder
leiding stonden van Jacob Romkes (oud-lid Crescendo), in
de Grote Kerk een concert te verzorgen ter ere van het 25
jarige jubileum van Tear Fund. We mochten deze avond
openen met koor- en samenzang en wel met Psalm 138
1:3. Hierna werd door het Hoofd voorlichting van Tear
Fund, de heer Peter van der Ros, een hartelijk welkomst
woord gesproken. Daarna las hij een gedeelte voor uit
Gods Woord en ging ons voor in gebed. Deze Kerk is bij
ons allen wel bekend vanwege onze opnames van platen en
CD's en enkele concerten die wij daar al eerder mochten
verzorgen. Het eerste optreden werd verzorgd door het
Jeruzalem-koor, samen met Concordia, welke ons een paar
zeer mooie en goed uitgevoerde nummers lieten horen,
afwisselend met solo van Willem de Vries en muziek van
Concordia. Hierna was de beurt aan onze vaste begeleider
Henk van Putten en de dwarsfluitiste, Annette Louwerse

om ons samen een solo voor te schotelen. Dit werd naar
mijn gevoel teveel overstemd door het orgel, wat wel
jammer waswant ik had graag wat meer van deze fluitiste
willen horen. Echter, wij zaten pal onder het orgel, mis
schien dat dit in de Kerk anders overkwam. Hierna moch
ten wij onze liederen te gehore brengen. We begonnen met
het ons zo bekende "Heer, ik kom tot u." De geneuriede
intro klonk, ondanks dat wij in een wat vreemde opstelling
stonden, zeer fraai; dan volgt het eerste couplet wat we wel
zeer pianissimo uitvoerden om dan de volgende coupletten
in een toenemend fortissimo te eindigen, om dan het slot
van het laatste couplet in een weg-ebbend fluisteren te
eindigen, dan word je daar even stil van. Dan volgt de
Cantate Psalm 146, werd mooi en degelijk uitgevoerd,
maar kan hier en daar nog wel wat bijgeschaafd worden.
Dan als laatste van ons eerste optreden, "De Lichtstad met
de Paarlen Poorten", dit is toch een nummer dat Cres
cendo op het lijf geschreven is, en wordt dan ook met
enthousiasme en overgave gezongen, soms wel eens met
teveel enthousiasme waardoor er toch wat onnodige foutjes

insluipen. Dan volgt er samenzang en
een gesproken woord door de heer
Henk Medema. Hierna mochten we
weer luisteren naar het Jeruzalem-
koor, samen met Concordia. Zij
brachten een viertal liederen ten
gehore, welke zij met overgave
mochten zingen. We mochten hierna
nog een keer luisteren naar orgel- en
dwarsfluitsoli. Dan is het onze beurt
om de laatste drie nummers ten
gehore te brengen, dit waren voor ons
bekende nummers, welke door het
koor goed gezongen werden. Bij ons
slotoptreden samen met het Jeruza
lem-koor en Concordia, vond ik het
jammer dat de afstand tussen beide
koren wat groot was, waardoor de
samenklank achteraan wat moeilijk te
verstaan was, maar in de Kerk was dit
wel het geval en daar gaat het toch
om. Zo mochten we aan het eind van
de avond samen nog zingen "Neem
mijn leven laat het Heer, toegewijd
zijn aan Uw eer". Zo mochten we
deze avond zingend afsluiten, zingen
tot eer en meerdere glorie van Hem,
die ons een stem gegeven heeft om te
zmgen.

H Romhes
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