
Alblasserdam

Ons is gevraagd een stukje te
schrijven over de zangavond in
Alblasserdam. Hier dan onze
beleving en mening over deze
zangavond.
De avond begon voor ons niet
al te best omdat wij bij aan
komst in de kerk van kastje
naar de muur gestuurd werden
voor een plaatsje. Niet echt
gastvrij ontvangen dus. Hier
zullen wij het maar bij laten.
Om te beginnen: bij het
binnenkomen van het koor
viel het ons op dat wij als koor
niet aaneensluitend de kerk
inkwamen, meer in groepjes.
Velen hielden de map links, maar er waren ook die hem
rechts hielden, of ook wel in de hand. Beste zangvrienden:
opletten dus. Het zoeken naar een goede opstelling van het
koor is voor ons, naar het blijkt, een groot probleem. Toch
proberen om ook bij een uitvoering een vaste stand te
creëren zal het koor ten goede komen.
Wij begonnen deze avond met het lied "Zoals ik ben." Dit
lied moet naar ons gevoel mezzopiano (matig zacht)
gezongen worden met de bariton partij als melodie
iets-uitkomend, maar waar waren onze zangbroeders of
komt dit dan toch door de opstelling van het koor. Dan

vonden wij dat twee tussenspelen in dit lied de opbouw
niet ten goede komen en dat de overgang van zacht naar
hard of andersom wel heel snel gaat, meer vloeiend dus.
Wij vervolgden met Psalm 42, waar we de eerste drie regels
aan het zoeken waren naar het ritme maar daarna werd er
door de hele gemeente uit volle borst meegezongen.
Vervolgens zong Crescendo "Uw koning karnt." Dit mag
nog iets rustiger en moeten wij als koorleden eerst begin
nen de mappen te laten zakken op borsthoogte goed
rechtopstaand naar de dirigent kijkend dan heb je alleen je
ogen naar beneden te slaan om in je map te kijken. Het is

met dit lied heel belang
rijk om naar de dirigent
te kijken omdat het uit
volle borst gezongen
wordt en het in een twee
tweede maat staat zijn we
geneigd om bij het
hardere zingen ook
sneller te zingen. Het
laatste accoord ontstemde
iets bij de tweede teno
ren. "Er is een naam"
werd mooi gevoelig
gezongen, denk wel aan
het woord machtigen in
de derde regel. Spreek uit
machtig-un en niet
machtig-en. Mooi was de
afwisseling in de partijen
"De cantate Psalm 84" is
het eerste gedeelte zacht
dat moet dolce (zacht,
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lieflijk) gezongen worden. Maar zacht wil niet zeszen
bb

langzamer, let hierbij goed op de dirigent en denk om de
inzetten. Hierna kwam de solo van Willem de Vries "Alzo
lief had God de wereld." Proficiat Willem, keurig gedaan,
het kwam goed over en lag goed in je stembereik. Ga zo
door. Hierna kwam Crescendo met "Ja, 't is het geloof dat
wint." Mooi lied, ligt goed in het gehoor maar- maak de
overgangsdynamiek in het refrein niet te snel. "Straf mij in
Uw gramschap niet;" het eerste couplet werd mooi teer
gezongen en een crescendo bij "Vader Uw zij eeuwig lof."
Met "Samen te dienen" zijn we zo enthousiast, dat we
soms ongelijk inzetten en bij de regel "Want Uw woord
maakt Uw wegen bekend" zijn de laatste twee maten zes
tellen en krijgen wij het gevoel dat bij de laatste tel ieder
een om lucht zit te happen (misschien twee tellen korter
maken, dirigent). "Ziet in blinde razermij" is een lied dat
Crescendo op het lijf geschreven is en dat altijd weer
gevoelens oproept. De meditatie door Ds. Schuurman was
kort en krachtig over Psalm 92. Het is goed dat men den
Heere love, dat wij Hem loven, dat ik Hem love. Zingen is
een geschenk van God, je kunt je gevoelens er in kwijt, Hij
is de bron van het echte leven. Luther noemde het "Een
kostelijk iets." Zo vervolgden wij de avond met het lied:
"Neem mijn leven laat het Heer, enz." Daarna zong
Crescendo Psalm 49 "Gij volken hoort, waar g' in de
wereld WOOnt."Het eerste couplet werd mooi gedragen
gezongen. Daarentegen het tweede toch wat onzeker. "Een
naam is onze hope" werd goed en met gevoel gezongen,
maar, beste zangvrienden. blijf goed op de dirigent letten
met inzetten en met het afslaan. "Vrede als waterstromen"
is een mooi lied, waarbij de tweede tenor de melodie heeft,
maar zelden hoorbaar is. Dirigent, haal de tweede tenor
iets naar voren. Daarna werd het lied: "Een heilig koor van
stemmen" gezongen. Dit werd vol overgave gedaan en dan
merk je toch dat als we crescendo zingen we ook sneller
gaan zingen en de articulatie minder wordt. Ds. Schuur
man sloot de avond af met gebed, waarna Crescendo nog
het lied "Blijf bij mij, Heer" zong. Het tweede couplet
werd gezongen door Willem de Vries, die dit keurig deed.
Zo kunnen we terugzien op een mooie avond in
Alblasserdam.

J Post
P. Baarssen

//'"

e Onze CD-opname

Zoals we allemaal inmiddels weten is het de bedoe
ling om in het voorjaar van 2000.een nieuwe
geluidsdrager op te nemen
Eerst was de planning om dit te doen in Hasselt
maar door omstandigheden, die verder niet zo
belangrijk zijn, is dat veranderd en we hebben nu de
Martinikerk in Bolsward besproken.
Een andere wijziging in de plannen betreft de
opnamedata; we dachten eerst aan twee zaterdagen
n.l. 25 maart en 8 april, maar in gezamenlijk overles-t
is besloten om alleen zaterdag 25 maart op te b

nemen.
Hierdoor zullen we ons moeten houden aan een
strak tijdsschema en nu al vraag ik jullie om hon
derd procent medewerking, trouwens daar reken ik
gewoon op. Zet deze datum in je agenda of op de "
kalender of op je harde schijf.
We willen zo de Heere wil en wij leven, Jacobus, die
zaterdag beginnen met koffie in het Convent, naast
de kerk, tussen negen en half tien.
Begin opname om half tien!!!
Bussen vertrekken dus om kwart over acht.
Lunch, soep, koffie en broodjes om 1 uur in het
zelfde Convent.
Om twee uur vervolg apname, maar nu met het
orkest, oftewel het Rensink consortium, erbij en we
zullen wel zien hoe laat we kunnen afronden maar
de hoop en verwachting van de dirigent is, dat we .
tussen vijf en zes klaar zullen zijn.
Wie doen er mee?
- Opname door Orka music b.v. Urk, oftewel
Klaas Kapitein.

- Geluidstechniek de heer Steven Wielink,
Nunspeet

- Organist Harm Hoeve.
- Pianist en arrangeur Johan Bredewout
- Trompettist Jan de Lange Bant.
- Strijkorkest met vier eerste en drie tweede violen,
een alt viool, een contrabas, een cello en dwarsfluit
met de naam Rensink consortium.

- Crescendo onder leiding van Lauwe.

Uw bestuur rekent op U, het is duidelijk een hele
krachtsinspanning maar dat zijn we gewend en we
mogen het doen met de bedoeling anderen en

I onszelf blij te maken met fijne muziek en zang.l CD-comm;";i,, voor di"

-, I
Meindert de Vrie~
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Even voorstellen . • •

Gerrit de Wit is mijn
naam. Mijn eerste
schreeuwconcert gaf ik op
15 oktober 1964 en mijn
vader en mijn moeder
waren er echt weg van.
Sindsdien zijn er nog vele
gevolgd. Langzamerhand
wilde ik wat meer vorm .
geven aan die concerten en
daarom zit ik nu op
Crescendo. In mijn
dagelijks werk ben ik
jachtbouwer in

Vollenhove waar de mooiste jachten ter wereld gebouwd
worden. Af en toe ligt er wel eens eentje hier in de Urker
haven (bestellingen bij mij opgeven).

De liederen die Crescendo in haar repertoire heeft, spreken
mij bijzonder aan. Ook sta ik helemaal achter het doel
waarvoor die liederen gezongen worden: tot eer van God
en tot uitbreiding van het Evangelie. De voorzitter laat niet
na om steeds daarop te wijzen en dat moet zo blijven, want
vervlakking zit ons in het bloed. De kern van Crescendo
komt heel mooi uit in de volgende regels die we in deze
dagen oefenen:

Niets hier op aarde
Heeft zoveelwaarde
Dan de dier'bre Jezus mijn.

Dat zijn geen loze woorden. Ik hoop dat dit het hart van
Crescendo zal blijven.
Juicht elk om strijd!

Gerrit de Wz't

Ik Hendrik Kramer, ik
ben 19 Jaar en werk bij
Piet Brouwer. Ik ben op
Crescendo gegaan om
zingend het woord uit te
mogen dragen. Mijn
vader (Tymen Kramer) zit
ook al krap 20 Jaar op de
zang, want bij ons in de
Familie mogen ze graag
zingen, en zingen met
Crescendo is een goede en
verantwoorde vrijetijdsbe
steding.

Hendrik Kramer

Mijn naam is Benjamin
Visser. Ik ben 18 Jaar oud.
Ik ben de jongste zoon van
Jelle Visser Kzn (van de
UK 25). Ik volg een
opleiding voor boekhou
den aan de MEAO te
Emmeloord. Daarnaast
werk ik op Urk in de
peken. Crescendo heeft
me altijd aangesproken.
Toen ik de leeftijd had
ben ik samen met mijn
moat Bram lid geworden.

Ik hoop nog vele jaren bij Crescendo te mogen zingen.

Hallo, mijn naam is Jan
Romkes en ik ben 15 Jaar
oud. Mijn hobbies zijn
drummen, keyboard
spelen, mondorgelen,
zingen en ik ben ook nog
lid van de showband
(Jeugdkorps). Ik ben ertoe
gekomen om op Cres
cendo te gaan omdat het
me wel leuk leek en tot nu
toe bevalt het me goed.

Jan Romkes

Met vriendelijke groet,
Benjamin Visser
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In Memoriam ...

Jan van den Berg

Na een moeitevol leven van vooral de laatste
jaren is op 8 maart jongstleden van ons
heengegaan onze zangersvriend Jan van den
Berg.

Verschillende jaren mochten wij samen de
Naam des Heeren groot maken door middel
van ons lied, dat een ieder van ons op de hem
eigen wijze ten gehore mocht brengen.

Vrienden, wij beseffen dat soms niet, maar het is een
grote zaak, dat de Heere ons een stem heeft gegeven
waarmee wij zijn Woord mogen uitdragen naar zo vele
mensen die wij onder ons gehoor mogen hebben.

Jan van den Berg mocht hier op de hem eigen wijze
zijn steentje toe bij dragen.

Aan deze kant van het graf zullen wij zijn stem niet
meer horen. Maar wij mogen geloven en bidden dat
zijn stem in alle volmaaktheid mag juichen voor de
troon van het Lam, met het "Heilig, Heilig, Heilig is
de Heere Zebaoth."

Moge de God van alle genade en vertroosting zijn
vrouwen kinderen genadig zijn.

ZANGKOERIER JANUARI- MEI

Toon Bakker

Veel, heel veel valt er te vertellen over de
relatie Toon Bakker / Crescendo.
Deze Koerier zou het allemaal niet kunnen
bevatten. Veel belevenissen en anekdotes
spelen op een moment als nu door je
gedachten.

Van de 46 jaar dat Crescendo bestaat heeft
Toon er ca. 33 bewust meegemaakt.

Al die 33 jaren koorleven hebben Toon en ondergete
kende veel contact met elkaar gehad. Heel vaak heeft
hij mij gestimuleerd en veel vreugde, maar ook droeve
ervaringen, mochten we samen delen en beleven.

Het is nu ca. 14 jaar geleden, dat de ziekteverschijnselen
bij Toon merkbaar werden. Hij kon op de fiets de weg
naar vrienden, familie en bekenden nog wel vinden.
Ook ons adres bezocht hij regelmatig.
"Ik begrijp niet," zo sprak hij dan, "wat er met mij aan
de hand is. Ik kon voorheen, als het moest, spreken
voor volle kerken en zalen en nu moet ik zoeken naar
woorden!"
Tijdens zijn verblijf in Ermelo, T almahof en Kompas
heeft hij veel moeten doorstaan. Uiteindelijk was
spreken door en met hem niet meer mogelijk. Wij
kunnen in de diepste diepte niet nagaan of vermoe
den hoe de mens Toon Bakker zijn omstandigheden
tot aan zijn dood heeft kunnen ervaren. Wel weten we
dat hij zich geborgen wist in God door het verzoenend
bloed van zijn Heer en Heiland.
Na een smartelijk lijden is Toon op zaterdag 17 april
van ons heengegaan en opgenomen in heerlijkheid
Crescendowerd Excelsior.
Zijn vrouw Jannie heeft de kracht mogen ontvangen
om hem tot het eind van zijn aardse leven moedig bij
te staan. Haar, de kinderen en verdere familie wensen
wij Gods onmisbare nabijheid toe.
Toon Bakker - deze naam, onlosmakelijk aan Cres
cendo verbonden, heeft veel voor ons als leden en
dirigent mogen betekenen.
Hij ruste in vrede.

MW. Kramer

PAGINA 3



Het is al weer enkele jaren geleden dat
Crescendo zich tijdens de zomermaan
den voorbereidde op de voorgenomen
opname van een Kerst-CD. Eén van
die repetities werd bijgewoond door
Pfarrer Jegodzinski en enkele leden
van zijn kerkeraad. Na afloop memo
reerde hij de woorden van zijn vader
die hem steeds voorgehouden had dat
je eigenlijk het hele jaar Kerstfeest

moet vieren.

Kerstfeest op de Bult
Wij mochten als koor op 24 december een kerstnacht
dienst verzorgen. Deze keer was 't in De Ark. Het is altijd
mooi om te zien dat een kerk vol zit met mensen. Onze
(toen nog) tweede dirigent stond voor het koor terwijl
onze (toen nog) Ie dirigent ons begeleidde op de piano. De
voorganger deze avond was Ds. R. de Koning Gans. Het
thema van deze avond was "Mensen van het welbehagen."
Ook Valerius, onze plaatselijke brassband, kon zijn
klanken laten horen.
En als je dan zingt over 't nacht'lijk duister en later sta je
buiten in het duister het Ere zij God te zingen, dan moet je
wel terugdenken aan die herders in het veld.
Kerstfeest is een echt feest. Vooral als je dit in je lied kunt
uitdragen. Voor de ander, maar ook voor jezelf.
Een mooie kerstnachtdienst, die mooi eindigde. Buiten,
zingend van Gods eer.
Dat we dat als koor nog maar lang mogen doen ...
"Binnen" maar ook "buiten"

Beste Zangvrienden
Hier volgt een stukje over het zingen met Kerstfeest in
"Het Kompas"
Tweede Kerstdag hebben we voor een goedgevulde zaal de
bekende kerstliederen gezongen. O.a. De schoonste aller
nachten, Stille nacht, enz.
Je kon merken aan de bewoners dat men sommige liederen
nog wel kende.
Daarna hebben we ook nog Riemda Weerstand toe
gezongen.
Het was voor de bewoners van "Het Kompas" en voor ons
een fijne avond.

Louwe Hakvoort

Welaan ...

Zingen in Rotterdam

He is Born
Met een groot koor mochten wij optrekken naar de
St. Laurens in Rotterdam om de nieuwe CD te presente
ren, samen met twee andere koren: de gemengde koren
Debarim en Excelsior. Deze koren staan ook op de nieuwe
Kerst-CD.
Na een generale repetitie met de gezamenlijke koren en de
koffie en het broodje begon het concert om 20.00 uur.
Sommigen hadden hun twijfels over de nummers die we
samen zouden zingen. Ik hoorde zelfs iemand zeggen: dat
wordt een 'kollezeûtjen.' Maar alles ging goed en ook de
gezamenlijke nummers werden mooi uitgevoerd. Het was
heel jammer, dat "Crescendo" in de pauze weg moest,
anders konden wij nooit voor twaalf uur thuis zijn.
Ondanks dit feit was het een indrukwekkend concert in
een grote indrukwekkende kerk. Ook vermeldenswaardig
is dat onze Mrikaanse zangersvrienden waren meegegaan
en op verzoek hebben ook zij een lied gezongen. Tijdens
dit zingen kon je een speld horen vallen in die grote kerk.
't Klonk heel mooi, wat je aan het applaus wel horen kon.
Dit koor was in Nederland met ca. 30 man, maar bestaat
uit ongeveer 80 leden. Ook zij mochten Kerstfeest vieren,
net als wij. Laten we dan ook aan deze zangers denken en
aan alle andere mensen die niet (willen) weten dat het voor
iedereen Kerst is geweest.
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Kerstfeest.in het Concertgebouw te Amsterdam

Na een voorspoedige busreis, voortgestuwd door behoor
lijk stormachtige weersomstandigheden, arriveerden we in
onze vaderlandse hoofdstad, waarna we na enig zoeken bij
het concertgebouw aankwamen. Het publiek, zo om en
nabij de 2000 personen, stond reeds in rijen geschaard en
kreeg om klokslag half acht toegang tot de Grote Zaal van
het gebouw.
Een immense, schitterende zaal, waarin de wereldtop in de
muziekwereld haar concerten pleegt te geven. Waar de
namen van de muziekgroten uit de geschiedenis vanaf de
rand van de galerij toezien!
Op verzoek en onder auspiciën van de "Stichting Diensten
met Belangstellenden" mochten we op de vooravond van
Kerst 1999 onze kerstliederen zingen in, zoals Ds.Troost
het noemde, de mooiste huiskamer van Amsterdam.
Achter in de zaal gezeten, had ik een prachtig zicht op het
podium en daar bovenuit het orgelfront. Wat kun je jezelf
klein voelen in zo'n grote en volle zaal met mensen! De
opstelling van het koor, gestoken in in onze prachtige
Urker mannendracht was indrukwekkend en ik kan het
niet nalaten te vermelden, dat ik trots was op de mannen
van Crescendo!
Op het podium had ook het "Nederlands Arpeggio Trio"
plaats genomen, waarvan het publiek met volle teugen kon
genieten. De bijdrage van dit Trio was intens muzikaal en

gevoelvol. Toch had mijns inziens het Trio iets minder en
het koor iets meer kunnen bijdragen.
Na het "0, hoe heerlijk, hoe begeerlijk" kwam Crescendo
op volle kracht, waarbij solist Piet Baarssen op verdienste
lijke wijze zijn stem deed horen.
Hoewel ik er, als dirigent in het verleden, zelf ook weinig
aandacht aan heb besteed, is het best doenlijk om een
programma zoals deze avond werd uitgevoerd zonder
muziekmap uit te voeren! Met een beetje zelfvoorbereiding
thuis, moet dit kunnenl Het publiek zou dit zeer waarde
ren en de koorleden zouden meer acht kunnen geven op de
dirigent.
De Kersttoespraak van de bekende predikant A.F.Troost,
bestaande uit twee verhalen, maakte indruk op de vele
aanwezigen. Tenslotte wil ik bij deze een welgemeende en
hartelijke dank uitspreken aan het adres van Henk van
Putten. Jarenlang is hij ons tot steun geweest in de begelei
ding van onze koorzang. Ook voor Henk was er ooit een
"komen" ... en deze avond "een gaan."
Ik zal de lange periode van onze samenwerking niet licht
vergeten.
Mogen ook de uitgangen van deze avond zijn tot meerdere
eer van het Kind in de kribbe. Zijn Naam moet eeuwig de
eer onrvangen!

MW. Kramer
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de
leden

Net voor het kerstfeest mocht onze
secretaris samen met vrouwen
kinderen gedenken hoe de Heere hen
12Y2 jaar voor elkaar gespaard heeft.
We willen Jan en Ellie met hun
kinderen van harte feliciteren met
deze mijlpaal en hun Gods zegen voor
de toekomst toewensen!

Wij kregen bericht dat onze secretaris
zijn kantoor gaat verhuizen.
Per 24 februari is het nieuwe adres:
SBB Herman Jansen Urk B.v.,
Klifkade 11, 8321 KAUrk. Wij
willen hem van harte gelukwensen
met zijn nieuwe onderkomen!

Zo rond de kerstdagen heeft onze
vriend Pieter Ras (Akkers 7) een
verlovingsring om de vinger van zijn
Annemarie geschoven. Wij wensen
hun Gods zegen en een goede aanloop
naar een huwelijksdag.

Cees en Greetje de Vries werden
verblijd met de geboorte van een
dochter, die zij de naam Denice
gegeven hebben. Wij hopen dat zij tot
blijdschap van haar ouders, maar
bovenal tot eer van God opgroeien
mag. Hartelijk geluk gewenst!

Onze 2e secretaris Gerrit en Diny
hebben een kind uit China geadop
teerd. Ze hopen de kleine meid, die
zij Susanne noemen, medio april uit
China te halen. Heel hartelijk gefelici
teerd met jullie eerste kind!

Onze vriend Meindert Koffeman
overkwam net voor de kerstdagen een
ernstig auto ongeluk. Het liet zich
aanvankelijk ernstig aanzien, maar het
viel achteraf gelukkig mee. We zijn
dankbaar met hem dat hij zo vlug
weer in ons midden was!

De vorige keer schreven wij dat Co
Bakker in Heemstede revalideert. Zij
is inmiddels gelukkig weer rhuis.
Maar er zijn nog veel zorgen, ook
omdat Klaas al enige weken met
rugklachten het bed houden moet.
Wij wensen hun Gods nabijheid in
deze moeilijke weg!

Onze muziekmeester kampt ook al
enige tijd met gezondheids
problemen. Bram heeft al verschil
lende onderzoeken moeten
ondergaan. We hopen en bidden met
hem, dat al deze onderzoeken tot een
goed resultaat mogen leiden!

Ome Jan Pasterkamp is al enige keren
in het AMC in Amsterdam aan zijn
oog geopereerd. In de biddagweek
zelfs al voor de 3e keer!We hopen met
hem dat de behandeling nu het
gewenste resultaat gehad heeft!

Onze vriend Robert Moors kwam bij
werkzaamheden aan boord met zijn
been onder het vistuig terecht. Enige
maanden rust is het resultaat. Veel
sterkte Robert!

Verschillenden van onze zangers
vrienden moesten een geliefde naar
zijn of haar laatste rustplaats brengen.
Geve de Heere hun troost en
bemoediging in het verlies dat hun
overkwam!

Al ging ik ook in een dal der
schaduw des doods, ik zou geen
kwaad vrezen, want Gij zijt met
mij; Uw stok en Uw staf, die
vertroosten mij.

Psalm 23

Even toorstellen ...

Hallo allemoal,

Ik bin Hendrik Koffeman in ik bin ur
iene van Jantjen van Flerik van Trui
van Hinte. En voor degenen die het
nog niet weten: ik ben Hendrik
Koffeman, 18 (bijna 19) jaar, nog
vrijgezel en een zoon van Jan
Koffeman (1e Tenor bij Crescendo).
Ikzelf zing mijn partijtje bij de
baritons, oftewel 1e Bas. Ik ben op
Crescendo gegaan omdat ik al in mijn
prille jeugd, vast besloten had, dat ik
"as ik loater groot wor, op Crescendo
goan" en ik dit dus, ook toen ik
"groot" was, nog steeds vond.
Hobbies heb ik genoeg, ik lees
namelijk graag, ik speel nogal eens
een partijtje tafeltennis, ook voetbal ik
vaak en computeren mag ik ook graag
doen en natuurlijk zing ik heel graag.
Ik breng de dag door met studeren, ik
ben namelijk nog bezig met de
opleiding Onderwijs assistent (of
klassenassistent); ik loop momenteel
stage op een basisschool. Ik hoop dat
ik voldoende heb verteld, zodat je ook
weet wie er naast Piet Baarssen zit/
staat te zingen.

Ik hoop dat wij samen nog vele jaren
de Heere groot mogen maken in het
zingen van onze psalmen en geeste
lijke liederen, wat toch ons grote doel
IS.

Hendrik Koffeman
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Wij zongen tn 'Talmahaven' Psalmen in de nacht

Op Zaterdag 12 februari, werden we geroepen enkele
liederen voor onze bejaarde broeders en zusters in 'Talma
haven' te zingen. We mochten ons verheugen in een zeer
goede opkomst van onze koorleden! Want we hebben
immers al verschillende keren uitgesproken, dat we graag
aan deze avonden mee willen werken. Nu was het, na
verleden week Kampen, dus de beurt aan Urk! Met
ongeveer een vijftig personen mochten we om zeven uur
openen met Psalm 75 vers 1, U alleen U loven wij. We
waren temeer verheugd dat we deze keer weer eens voor
onze vriend Willem Kramer konden zingen. Maar laten we
ook onze zangersvriend Pieter van Veen niet vergeten!
Wekenlang heeft hij de zusters en bewoners van 'Talm a
haven' voorgehouden, dat zijn koor 'Crescendo' kwam
zingen!
We mochten met elkaar een gezegende avond beleven.
Samenzang en koorzang wisselden elkaar op gloedvolle
wijze af, terwijl ook onze solisten Piet en Willem op
verdienstelijke wijze hun steentje bijdroegen! Op mij
maakte 'Lichtstad met de paarlen poorten' en het 'Blijf bij
mij Heer' een diepe indruk! Wat was het jammer dat onze
vriend Pieter van Veen nog tijdens het zingen met de
ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht moest worden.
Blijkbaar was de spanning hem teveel geworden! We
wensen hem van harte beterschap! Na een dankwoord en
een prachtig gedicht van tante Bep, mochten we dankbaar
weer huiswaarts keren!

Zij zaten in een vunzig hok,
Hun beide voeten in een blok.

Hun rug doorstriemd van geselslagen,
Een pijn, haast niet meer om te dragen.
De wondkoorts gloeide door hun leden.

Toen hebben zij tot God gebeden.
En plots'ling klonk daar, onverwacht,
Een loflied door de donk' re nacht.
Zij paarden hunne stemmen saam.
Aan 't lied ter ere van Gods naam.

't Lied van geloof, van liefde en hope.
De kerkerdeuren vlogen open.
En de cipier, geheel ontsteld,

Had haast zichzelf terneer geveld.
Doch Paulus riep: "Doe u geen kwaad,

Geen onzer, die de cel verlaar."
Toen knield' eerbiedig hij daar neer,
De macht erkennend van de Heer.
Zo werd daar in die donk' re nacht.
Een heel gezin tot God gebracht.

Door 't lied dat, schoon de stem haast brak,
Van Gods gená voor zondaars sprak.
Zing dus uw lied, zelfs in de nacht.

Want waar God lof wordt toegebracht
Daar kan de boze niet verkeren:

Daar triomfeert de Geest des Heeren.

HdV Beb Kramer- van Dijk

Even voorstellen

Mijn naam: Arie Post cendo zou, maar ik wist het
eerst nog niet zeker.
Maar later wist ik het wel.
Maar nu bevalt het me erg
goed.

Ik ben er een van Jan Post
(Portier), hij werkt in de
nieuwe visafslag en heeft
zelf ook op Crescendo
gezeten. Hobbies : Zingen,

computeren, sporten o.a
voetballen en skaten.Ik ben op Crescendo

gekomen door mijn vriend
aan Romkes)
Hij zei dat hij op Cres- Arie Post
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l'lln de dirigent

Beste vrienden,

Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik de taak als
dirigent van Crescendo van mijn vader mocht overnemen.
Het was meteen al een druk jaar (maar dat is het eigenlijk
ieder jaar) met veel concerten.
Ik denk dan aan Ochten in de veilinghallen en aan het
Concertgebouw in Amsterdam met kerst en aan al die
andere mooie concerten die achter ons liggen.
Mooie ervaringen, zoveel mensen die komen luisteren naar
ons koor.
Je wordt er iedere keer weer stil van dat je als koor zoveel
voor een mens mag betekenen.

Maar nu staat de opname van onze nieuwe CD voor de
deur.
En om maar meteen met de deur in huis te vallen, mijn
verwachtingen zijn hooggespannen!
Wij moeten er momenteel hard aan trekken, alle hens aan
dek tijdens de repetities, maar ik heb er alle vertrouwen in
dat wij 25 maart D.V. een mooie dag zullen hebben in de
Martinikerk in Bolsward.
Een mooie kerk met een prachtig orgel waar Harm Hoeve
zich naar hartelust mag uitleven en niet te vergeten alle
andere medewerkers, Johan Bredewout op de vleugel, het
Rensink Consort en Jan de Lange op de trompet.
Laten we dit goed voor ogen houden vrienden, dat we
iedere repetitie, ieder concert en via iedere CD die zijn weg
mag vinden, waar ook ter wereld, weer mogen zingen van
onze Schepper en zingend iets uit mogen dragen van Zijn
grootheid.
We mogen zingen van die ene Naam, waar God Zichzelf
in openbaart:

Het is die Naam die heelt gebrook'nen,

Hij stierf aan 't kruis en kocht mij vrij.

Daaromwil ik Hem dienen, heel mijn leven

0, Heiland, wees mij steeds nabij.

Dat de inhoud van dit lied ons aller deel mag zijn of
worden, dat wens ik U allen van ganser harte toe.

Louwe Kramer

Fijne zangavond in Myosotis

Woensdagavond 2 februari mochten we met een gedeelte
van het koor een bijzonder fijne avond beleven in het
Verpleeghuis Myosotis. De uitnodiging kwam tot stand
via een kleindochter van rweede bas Harm Taal, die in het
Kamper tehuis werkzaam is. Voor een doordeweekse
avond hadden we met 45 zangersvrienden niet te klagen
over de opkomst. De muzikale leiding was deze avond in
handen van een ervaren duo: onze oud-dirigent
Meindert Willem Kramer en oud-organist Henk van
Putten. En voorzitter Hendrik de Vries praatte op herder
lijke wijze de liederen van Gods liefde, trouwen genade
aan elkaar. Het lied 'Samen te dienen' werd speciaal
opgedragen aan het personeel en de vrijwilligers. Vooral bij
de bekende liederen was er afname. Maar de eerste Zegen
is toch ook voor jezelf.

We misten juffrouw Pannekoek onder de luisteraars. In de
pauze hebben we haar daarom op kamer 110 opgezocht en
naar de 'concertzaal' laten brengen.
Mevrouw Pannekoek is in de jaren zestig en zeventig
onderwijzeres geweest in de lagere klassen van de
Johannes Calvijnschool op Urk en heeft jaren in een
zogeheten aanleunwoning op het Nieuwe Klif gewoond.
Ikzelf heb rwee jaar bij haar in de klas gezeten. Ja, dat
waren nog klassen met 45 tot 50 kinderen. En heel vaak
moest ze ook nog invallen en met de tussendeur tussen de
rwee lokalen open les geven aan rwee klassen. Op zo
indringende en liefdevolle wijze heeft ze ons altijd gewezen
op Jezus Christus, die gezegd heeft 'Laat de kinderen tot
Mij komen.' Juffrouw Pannekoek is inmiddels vrijwel
blind. We wensen haar en haar medebewoners in hun
levensavond toe, wat we zelf ook van node en gezongen
hebben:

"Vrees ik in mijn laatste strijd,

dat ik moet verdrinken,

als G' 0 Heer, mij niet bevrijdt,

hoed mij voor verzinken.

Neem mij veilig bij de hand.

Breng mij in het Vaderland!

Heere, trek mee,

door stormen en door zee."

Gerrit Hakvoort
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liln de voorzitter ...

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand!

Beste vrienden en vriendinnen van Crescendo,

Voor u ligt weer een nieuwe zangkoerier,
de eerste in het jaar onzes Heeren 2000.
Een nieuwe eeuw, een nieuw begin! Vooral
wanneer men ergens een begin mee maakt,
weeg je altijd zaken tegen elkaar af, hoe je
het wel en niet doen zult.
En zo is het ook nu weer, want regeren is
vooruitzien, zegt een bekend spreekwoord.
Waarom begin je nu zo een stukje?
Wel, dat is natuurlijk ook een stukje
betrokkenheid, maar ook een stukje zorg!
Want hoe zal het in de toekomst gaan met
ons mooie koor 'Crescendo'?
Zal de intentie om te zingen net zo blijven
als het nu is, of zal het alleen maar minder
worden?
We hebben een prachtig opdracht. We
hebben een woord (lees: lied) tot verster
king van het geloof en ter bemoediging, als
je ziek bent, maar ook een woord voor de
wereld! En dan hoef je alleen maar aan het
concertgebouw te denken! Vrienden, alleen
als het onze intentie is om de naam van
God door middel van ons lied groot te
maken zullen we ook zelf de zegen van ons
zingen ervaren!
Een nieuw begin, een nieuwe dirigent en
een andere organist ...
Laten we hopen en bidden dat we met
minstens evenveel elan voort mogen gaan,
zoals we dat met onze oudere garde gedaan
hebben!

25 maart CD-opname. Voorzeker, een
datum om bij te schrijven in de agenda.
Op die dag gaat het gebeuren, dan gaan we
n.l. eindelijk weer eens een nieuwe CD
opnemen. Er zal op die dag weer veel van
ons gevraagd worden! Maar als we allemaal

de schouders eronder zetten, dan zal ook
dat wel weer lukken!
Na de laatste bestuursvergadering is onze
agenda nog voller geworden! Verschillende
concerten moesten afgezegdworden en
ook voor 2001 zitten we al weer bijna vol!
Zoals u ziet zijn we zeer geliefd bij ons
zangpubliek!
Maar dat schept voor ons natuurlijk ook
verplichtingen! Ik hoop dat we daar
allemaal diep van doordrongen zullen zijn!
Maar ook in dat opzicht mogen we op
Hem vertrouwen, Die ons een stem
gegeven heeft om te zingen! Vrienden,
mogen we in dat vertrouwen onze weg
gaan.
Nog een woord van dank aan onze aftre
dende bestuursleden, Jan Bakker en Bram
van Slooten, voor alleswat ze in bestuur
lijke zin voor ons koor gedaan hebben.
Een hartelijk welkom voor de twee nieuwe
bestuursleden, Jan Koffeman en Piet
Jongman. Ik hoop dat we samen als
bestuur een goede tijd mogen hebben!

Verder wil ik U allen veel zangplezier
toewensen en vooral voor hen, die het
moeilijk hebben, dit lied:

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand.
Moedig sla ik dus de ogen,
Naar het onbekende land.

Leer mij voLgenzonder vragen.
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen,
Met een rustig kalm en moed.

Hendrik de Vries

Even

Mijn naam is Broer
Stoffer en sinds april
ben ik lid van Cres
cendo. Mijn voorkeur
ging uit naar Cres
cendo, omdat dit
koor het eenvoudige,
geestelijke lied ten
gehore brengt. Wij
wonen nu 3 jaar op
Urk en het bevalt ons
prima. Ik ben ge
trouwd en heb
2 kinderen, een
dochter en een zoon.
Mijn beroep is
stucadoor. Mijn
hobbies zijn: motor
rijden en vissen,
hoewel ik daar weinig
tijd voor heb.

Broer Stoffer
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De Slag bij Schoonhoven

18 December 1999. Met ongeveer 90 zangsoldaten in 2
tanks trokken we vol goede moed op naar de Barthole
meüskerk in de zilverstad Schoonhoven. In één tank deed
de verwarming het niet: dat was de Vriestank. In de andere
tank was het warm en mistig: dat was de Rooktank. Toen
we na een lange reis bij Schoonhoven aankwamen, hingen
de ijspegels aan de neuzen van de vriesrank-soldaten.
Gelukkig was er in de kerk voor koffie gezorgd, zodat de
bevroren neuzen daarin konden worden ontdooid.

Christelijke Koren en muziekverenigingen zijn er genoeg
in Schoonhoven. Om er een paar te noemen:
- Chr. Gemengd Koor 'Soli Deo Gloria'
- Chr. Kinder- en Jeugdkoor 'Jong Geluid'
- Chr. Regionaal Mannenkoor 'Sola Fide'
- Interkerkelijk Koor 'Op Weg'
- 'Schoonhovens Gemengd Koor'
- 'Schoonhovens Vrouwenkoor'

Waarom is Crescendo dan uitgenodigd om hier te komen
zingen? Wel, al die koren hebben een zilveren klank. Maar
de mensen wilden nu wel eens gouden klanken horen. En
ja, er is maar één koor op de wereld dat dat kan.
We werden goed ontvangen in de hal van de kerk met
koffie, thee, fris, koek en broodjes. Die mensen hadden het

goed voor elkaar en lieten ons niet op een
houtje bijten.

Schoonhoven heet 'de zilverstad' dankzij de zilverindustrie,
die er vooral in de 18e en de 1ge eeuw bloeide.
Het Schoonhovens zilverwerk was toen overal bekend.
Zowel zilveren gebruiksvoorwerpen als zilveren sieraden
waren tot ver over de grenzen beroemd.

De eerste gouden klanken stegen op bij het
zingen van 'Uw Koning komt,' in het voorpor
taal van de kerk. De mensen waren in menigten
gekomen en luisterden naar de opwekkende
tonen van dit mooie lied, waarvan zij de
zangers nog niet konden zien. Toen de laatste
klanken in de donkere gewelven weggestorven
waren marcheerden we de kerk binnen.

We moesten plaats nemen op een wiebel
podium met wipbanken. Onze zangers zijn
echter gewend aan vaste grond onder de
voeten, dus dat was even wennen. Het voegt
wel een nieuwe dimensie toe aan het zingen: al
wiebelend en steunzoekend de aandacht op de
dirigent gericht houden.

We waren uitgenodigd door een club die zich
inzet voor het welzijn van verstandelijk gehan
dicapten. De clubvoorzitter deelde mee dat van
het bijeengebrachte geld (f 15.000,--) een
'snoezelruimte' zou worden gebouwd. In die
ruimte stimuleren waterstraaltjes uit speciale
douchekoppen de hersens van de verstandelijk
gehandicapten zodat ze zich beter kunnen
Uiten.
Hij verwelkomde ons koor en onderwees ons
eerst in de geschiedenis van 'Kresjendo' , zoals
hij dat noemde. Misschien is het wel de goeie
uitspraak, dat weet ik niet, maar ik vind
'Kruzendo' beter klinken.
Toen hij het ledenaantal van Crescendo
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noemde, 130, klonk er een luid gekraak.
Eén van de zangers was door het wiebel
podium gezakt. Waar hij terecht is
gekomen kon ik niet zien, maar met 129
valt er ook nog goed te zingen.

Daarna kwam de dominee aan het
woord. Hij memoreerde het feit dat
Crescendo ook voor het Koninklijk Huis ~
gezongen heeft. Het is echter een veel
groter voorrecht om te zingen voor de
Koning der Koningen, zei hij. En daarin
heeft hij groot gelijk. Of we nu voor
zwervers zingen of voor koningen, de
boodschap blijft hetzelfde: Ontwaakt!

We begonnen met het zingen van 'Nu
daagt het in het oosten,' 'Lang geleden'
en 'Bethlehern.' Aan het publiek was
goed te merken dat ze het mooi vonden.
Wel moeten we aandacht blijven schen
ken aan een gelijktijdige inzet.
Daarna kwamen 'Nu zijt wellekome' en
'Stille nacht,' waarna Piet 'Heel lang
geleê in Bethlehem' met duidelijke stem
liet horen. ~

In de pauze konden we weer liters koffie,
thee, fris en broodjes krijgen. Wat dat betreft was er geen
'nee.' De pauze was wel wat aan de lange kant; een kwar
tiertje was ook genoeg geweest. Alleen voor de WC-rij had
je meer tijd nodig. Ik vermoed, dat de buitenmuren ook
wel wat ingezouten zijn.

We liepen met vaste tred het wiebelpodium weer op en
zongen '0, hoe heerlijk.' Dit is een lied met nogal wat
variatie in sterkte. Het toenemen en afnemen van het
stemgeluid in de eerste regel moet nog wat geoefend
worden.
Het lied 'Dier'bre Heer Jezus' is een gevoelvol lied dat ons
goed afgaat. Dat geldt ook voor 'Vol van pracht,' wat
vooral in zo'n grote kerk fraai klinkt.

Vervolgens '0, Heil'ge nacht' met aansluitend het lied 'Er
is een Naam.' Dit is een mooi lied om te zingen, hoewel
het publiek er wellicht onbekend mee is.
En dan het prachtige 'Een heilig koor van stemmen' wat
een echt jubelversje is. De melodie zingt zichzelf bij wijze
van spreken, je krijgt er geen genoeg van.
Wel jammer is, dat we vrij dicht op het publiek stonden.
Er zat een oudere meneer vlak voor de diepe bassen. Als ik
me niet vergis zag ik het gehoorapparaatje uit zijn oor
trillen alswe eens laag door de kelder moesten met de
bassen. Wat dat betreft kunnen we beter wat verder van
het publiek afstaan.

Tot slot zongen we het 'Ere zij God,' samen met de
luisteraars. Het is natuurlijk onmogelijk om de engelen te
evenaren, maar enig repeteerwerk zou hier geen kwaad
kunnen om te weten wanneer je met je partij weer moet
invallen.
Ik heb trouwens geen idee of de engelen dit schitterende
lied éénstemmig, tweestemmig, vierstemmig, of meer
stemmig gezongen hebben, maar dat het adembenemend
is geweest, is gewis. En dat voor zo'n klein publiek. Mis
schien hebben de herders later wel geprobeerd het na te
zingen en is daar het Bethlehems Herderskoor ontstaan.
Zeker is dat ze nu het Lied van het Lam zingen zonder één
wanklank.

Er was ook een Luisteraar die niet te zien was.

Hij heeft intenser dan wie ook geluisterd, nog scherper dan
de dirigent. Niet alleen naar Crescendo als geheel, maar
naar elke zanger afzonderlijk, Hij heeft niet alleen de stem
gehoord, maar ook het hart gewogen en de nieren ge
proefd.

Ik hoop dat Hij de volgende keer weer komt luisteren.

Gerrit de Wit
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De eschiedenis van" CRESCENDO"

Deel 1: De tijd vóór de oprichting.

Reeds in de naoorlogse jaren 1945/1946 was ik, op
aandringen van mijn vader Louwe Kramer, bezig om naast
het organistschap. mij te bekwamen en te ontwikkelen in
het koordirigentschap. De dames van het toenmalig
meisjeskoor "Juliana" zagen wel wat in mij en omgekeerd
(ondanks mijn verlegenheid) klikte het ook wel. Ik moet
nu (als zeventigjarige) eerlijk bekennen, dat de meisjes van
toen mij aardig over mijn verlegenheid heen hebben
geholpen! Mijn vader hield zich in die tijd bezig met het
Chr. Gemengd koor "Excelsior." Het meisjeskoor was
voor mij een goede gelegenheid om de nodige koor
ervaring op te doen. En niet alleen dat, ook leerde ik in
die tijd mijn vrouw kennen. Zij heeft mij vanaf toen in
alles bijgestaan en de volle gelegenheid gegeven mij op het
muzikale pad te bewegen en uit te leven! Het was in het
jaar 1948 dat ik me ging interesseren voor het Gemengde
koor "Excelsior," waaraan ik met onder meer mijn vrien
den Jan Bos en Jan Pasterkamp (nu nog na 52 jaar lid van
Crescendo) mijn krachten ging wijden. Toen nog niet als
dirigent, daar mijn militaire diensttijd ophanden was en
tot eind 1950 mijn vaderlandse plichten moest vervullen.
Jan Pasterkamp moest in die tijd worden opgenomen in
een sanatorium in Laren. Ik heb hem toen tijdens mijn
diensttijd kunnen bezoeken, waarvan bijgaande foto nog
getuigt. Begin 1951 nam ik de dirigeerstok van mijn vader
over en zette ik het dirigentschap voort bij "Excelsior."
Naast mijn dagelijkse werkzaamheden bij de toenmalige
Amsterdamsche Bank N.v. was het dirigentschap een

goede afwisseling! Muzieklessen ontving ik vóór mijn
diensttijd van Wim ter Burg, organist van de Westerkerk
van Enkhuizen en na mijn diensttijd van de toen bekende
musici Henk Pijlman en Rudolf Beintema. Het was in die
tijd dat ik Toon Bakker leerde kennen. Ik heb hem nooit
kunnen bewegen om lid van "Excelsior" te worden. Hij
had andere ambities op koorgebied, wat later ook zou
blijken. Helaas ging het met "Excelsior" niet meer zoals
het behoorde te gaan. Om één of andere redenen klikte
het niet meer zo en ook mijn werkzaamheden bij de bank
namen mij grotendeels in beslag. Kortom, "Excelsior" ging
ter ziele en ik beperkte mijn muzikale activiteiten tot mijn
orgelstudie en orgellessen. Op zekere avond, het was begin
1953, kreeg ik bezoek van Toon Bakker en
Fokke Hoekstra (van Tjeerd van Eize). Er bestonden
plannen om te komen tot de oprichting van een jonge
mannenkoor. Men kon of wilde om één of andere reden
niet bij het Urker Mannenkoor terecht en een aantal
jongens, variërend in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, was
bereid toe te treden als lid. Nu nog een dirigent! Gezien
mijn laatst opgedane ervaringen met "Excelsior" voelde ik
daar niet veel voor, mijn antwoord was op dat moment:
nee! Toch stond ik er in mijn binnenste niet helemaal
afwijzend tegenover. Afgesproken werd, dat mijn vader
het dirigentschap voor onbepaalde tijd zou waarnemen.
De eerste stap was gezet ...

Wordt vervolgd

PAGINA 6 ZANGKOERIER JANUARI - FEBRUARI



internet: www.concertgebouw.nl
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Twinkelend Schitterlicht

c,

Twinkelend schitterlicht
dat in de verte lacht,
al gaat de hemel donker dicht
Gij opent stil de nacht;
Gij lamp voor onze boeg,
uw licht is ons genoeg,
Gij streelt het water als een kind,
Gij zoekt ons - en Gij vindt!

Twinkelend schitterlicht,
vuurbaken op het strand,
wanneer uw lichtstraalzwenkt en zwicht,
door duister overmand,
gedenk dan éér Gij dooft
aan wat ons is beloofd:
In weer en wind, bij elk getij,
mijn schijnsel licht u bij!

Twinkelend schitterlicht,
wij zijn op weg naar huis,
wie recht op U de steven richt
komt vast en zeker thuis;
- en zijn wij uit de nacht
de haven ingebracht,
dan glanst voorgoed op ons gezicht
uw gloed: een zee van licht!

tekst: A.F. Troost melodie: Kroont Hem met gouden kroon
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Jaarverslag in.Irene

Het was werkelijk op het nippertje. Het programma was
al gereed, toen de hele avond alsnog in de soep dreigde te
lopen. Als gevolg van de griep-golf die ook over Urk trok
was de benoemde ceremoniemeester Meindert Koffeman
(en zijn trawanten) gevloerd.
Die morgen van donderdag 30 december 1999 hadden
Uw voorzitter en secretaris dus nog een flink probleem op
te lossen. Gelukkig werd in de persoon van Cees de Vries
een waardige vervanger gevonden.

Voorzitter Hendrik de Vries opende de feestelijke jaarver
gadering met schriftlezing en gebed. Naar aanleiding van
het gelezen schriftgedeelte sprak de voorzitter een kort
inleidend openingswoord.
Na een heftige introductie van en door de ceremoniemees
ter volgde ... de pauze. Inmiddels was Femmy van de
Weg uit Kampen ook binnengekomen. Meindert de Vries
had haar "even" opgehaald.
Een quiz met vragen over leden van ons koor sloeg goed
aan. De ploeg van Lub P. won de quiz. Opnieuw was er
gelegenheid om de inwendige mens te versterken.
De voorzitter nodigde vervolgens Henk van Putten en zijn
Grietje op het podium. Voor hen was het ook een bijzon
dere avond: Henk nam afscheid van Crescendo als vaste
begeleider.

Als blijk van grote waardering kreeg hij door
Meindert W. Kramer, "oenze boas," het gouden Cres
cendo kotterje opgespeld. Voor Grietje waren er bloemen.
Henk bedankte vervolgens voor de fijne jaren en wenste
ons Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst.
Er waren ook enkele jubilarissen onder de leden van ons
koor. Ide Koffeman en Klaas Mazereeuw waren 25 jaar lid
en onrvangen eveneens de gouden kotter met UK 25 op de
boeg. Jubilaris Albert Post was vanwege familieomstandig
heden niet aanwezig. Hij heeft enige tijd later "zijn
kottertje" tijdens de repetitie in ontvangst genomen.
Voor de bijzondere jubilaris, penningmeester Meindert de
Vries, was er een fraaie oorkonde vervaardigd ter gelegen
heid van zijn 40-jarig lidmaatschap van Crescendo en zijn
grote verdiensten voor ons koor. Hij ontving deze uit
handen van de voorzitter.
Wat een theaterstuk moest worden werd meer dan dat;
Lub P. liet aardig van zich horen toen hij even later
"toevallig" een toeter achter het podium vond.
Om je tranen te lachen.
Het was wel indrukwekkend dat Cees de Vries en zijn
ploegje in zo'n korte tijd toch een heel aardig stukje in
elkaar wisten te draaien. Hij heeft dan ook zeker bijgedra
gen in het welslagen van het jaarverslag.
Secretaris Jan Zeeman sloot de avond met dankgebed.
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--------------------------------------------------------------- ---

Afscheid ...

Op de jaarvergadering van 30 december mochten we
afscheid nemen van Henk van Putten. Als vaste begeleider
van ons koor hebben wij ruim 21 jaar samen op mogen
trekken.

Veel hebben we met elkaar meegemaakt! Vele concerten en
buitenlandse reizen heeft hij met zijn fraaie spel mogen
verrijken. Ook werden diverse CD-opnames samen met
Henk gemaakt.
Daar is nu dus een einde aan gekomen. We hebben hem
tijdens een gezellig samenzijn mogen bedanken. Ons erelid
Meindert Kramer heeft hem, als blijk van dank, het
gouden kottertje opgespeld. Zijn vrouw Grietje kreeg een
fraai bos bloemen aangeboden.

Henk en Grietje, Gods zegen voor de toekomst en het ga
jullie goed! Hartelijk bedankt voor alleswat jullie voor
Crescendo betekend hebben!

ViSSERSKOOR
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Unproatjen mit Pieter van de Tiene . • •

Pieter werd in 1929 geboren in
de voormalige bakkerij van Pieter
van Urk en Lumme de Luxe. Hij
was een zoon van Albert Ras en
Mine van Bart. Hij heeft zijn
jeugd doorgebracht onder aan de
slikhoogte, op 6 - 66. Hier heeft

hij tot 1949 gewoond, toen zijn ze verhuisd naar de
westhaven. Zijn onderwijs heeft hij op de Wilhelmina
school genoten, o.a bij juffrouw Vissertjen meester
Laverte, Van Urk, Bos en Meester Loosman. In zijn jeugd
was hij altijd bij Jannes Auto te vinden, samen met Jan
Kroet. We waren veel 'affer de poalen' te vinden. Mijn
catechetisch onderwijs ontving ik van Ds. Doorenbos.
Op mijn 16e jaar ging ik op de UK 2 varen. Ik weet nog
goed dat er een keer een staking tegen het strippen van vis
uitgeroepen was. We waren over Amsterdam gevaren, en
we gingen altijd eerst Ijmuiden in. Het waaide hard, een
stuk of 8 of zo. Wij gingen meteen door naar buiten met
de botter. We zijn toen de hele nacht noord in gebokst en
voor het zuidgat voor anker gegaan.
Dinsdags liepen we bij de ET 13 (Lichtboei scheepvaart
route) de UK 68 op de kop, die beduidde ons dat we daar
moesten gaan vissen. We hadden toen een 'stierenvisserij!'
In de zomer snorden we meestal en in de winter lagen we
te korren. We hoorden ook nog wel eens een knal achter
ons, dan had het bord een mijn geraakt en vloog een
fontein van water de lucht in!
Ik heb tussendoor ook nog een half jaar met pleuritis in
bed gelegen.

In 1949 werd ik opgeroepen voor de militaire dienst. Ik
heb daar een heel mooie tijd gehad. In 1950 werd ik voor
een jaar naar Amerika gestuurd dit i.v.m. het Marshall
plan. Nederland kocht daar de schepen maar we moesten
ze zelf halen en klaarmaken. Maar ik heb niet actief aan de
oorlog meegedaan. Op mijn 23e jaar ben ik afgezwaaid
N a mijn diensttijd heb ik op de UK141, 73, 175 en weer
de 141 gevaren.
In 1956 zijn we getrouwd. Ik heb met Aole een goed leven,
we hebben samen 7 kinderen gekregen. We hebben er nu
nog 6, ons 2e kind is 3 maanden na de geboorte overleden.
We hebben inmiddels 18 kleinkinderen en zover ik weet
nog 1 op komst. Wat dat betreft worden we rijk gezegend!
In 1967 zijn we samen met mijn broers Klaas en Jaawk,
voor onszelf begonnen. Ons casco is in Dordrecht ge
bouwd en is door mijn twee broers geheel zelf afgebouwd.
Ik bleef toen gewoon varen om de onkosten te dekken. In
februari '68 zijn we met de UK 10 in de vaart gekomen.
We hadden na 4 trekken al een kromme giek, maar we
besomden evengoed 2100 gulden van die paar trekken.
In 1972 verkochten we de kotter alweer. Ik heb toen als
opstapper ook nog op de Uk 43 gevaren.
(Alsje op de 43 naar "ut laintjen van Pieter van de tiene"
vraagt, weet iedereen wat je bedoelt!)
In '75 ben ik aan de wal gegaan. Ik kwam toen bij
Holborn op de betonfabriek terecht. Na 6 weken i.v.m.
een ernstig auto ongeluk weer een half jaar aan de wal. Na
een halfjaar kon ik weer terug aan het werk. Toen kreeg ik
in juli 76 mijn eerste hartaanval en sindsdien ben ik
blijven dokteren. Dan weer eens proberen te werken en

dan weer in de ziektewet.
Ik ben inmiddels 2 keer
geopereerd en 3 keer
gedotterd. Er kon in
eerste instantie niets meer
aan mij gebeuren, maar ik
kreeg contact met een
andere cardioloog en die
wil nog een experimentele
behandeling proberen.
Daar hebben we nu
eigenlijk onze hoop op
gevestigd!
Als ik mij nu een beetje
fit voel, scharrel ik
's morgens een beetje bij
Visco, dat is het bedrijf
van mijn schoonzoon.
Een bakje zetten en de
kantine een beetje netjes
houden en ook nog wel

HILVERSUM
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Yán de dirigent

Beste vrienden,

Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik de taak als
dirigent van Crescendo van mijn vader mocht overnemen.
Het was meteen al een druk jaar (maar dat is het eigenlijk
ieder jaar) met veel concerten.
Ik denk dan aan Ochten in de veilinghallen en aan het
Concertgebouw in Amsterdam met kerst en aan al die
andere mooie concerten die achter ons liggen.
Mooie ervaringen, zoveel mensen die komen luisteren naar
ons koor.
Je wordt er iedere keer weer stil van dat je als koor zoveel
voor een mens mag betekenen.

Maar nu staat de opname van onze nieuwe CD voor de
deur.
En om maar meteen met de deur in huis te vallen, mijn
verwachtingen zijn hooggespannen!
Wij moeten er momenteel hard aan trekken, alle hens aan
dek tijdens de repetities, maar ik heb er alle vertrouwen in
dat wij 25 maart D.V. een mooie dag zullen hebben in de
Martinikerk in Bolsward.
Een mooie kerk met een prachtig orgel waar Harm Hoeve
zich naar hartelust mag uitleven en niet te vergeten alle
andere medewerkers, Johan Bredewout op de vleugel, het
Rensink Consort en Jan de Lange op de trompet.
Laten we dit goed voor ogen houden vrienden, dat we
iedere repetitie, ieder concert en via iedere CD die zijn weg
mag vinden, waar ook ter wereld, weer mogen zingen van
onze Schepper en zingend iets uit mogen dragen van Zijn
grootheid.
We mogen zingen van die ene Naam, waar God Zichzelf
in openbaart:

Het is die Naam die heelt gebrook'nen,

Hij stierf aan 't kruis en kocht mij vrij.

Daarom wil ik Hem dienen, heel mijn leven

0, Heiland, weesmij steeds nabij.

Dat de inhoud van dit lied ons aller deel mag zijn of
worden, dat wens ik U allen van ganser harte toe.

Louwe Kramer

Fijne zangavond in Myosotis

Woensdagavond 2 februari mochten we met een gedeelte
van het koor een bijzonder fijne avond beleven in het
Verpleeghuis Myosotis. De uitnodiging kwam tot stand
via een kleindochter van tweede bas Harm Taal, die in het
Kamper tehuis werkzaam is. Voor een doordeweekse
avond hadden we met 45 zangersvrienden niet te klagen
over de opkomst. De muzikale leiding was deze avond in
handen van een ervaren duo: onze oud-dirigent
Meindert Willem Kramer en oud-organist Henk van
Putten. En voorzitter Hendrik de Vries praatte op herder
lijke wijze de liederen van Gods liefde, trouwen genade
aan elkaar. Het lied 'Samen te dienen' werd speciaal
opgedragen aan het personeel en de vrijwilligers.Vooral bij
de bekende liederen was er afname. Maar de eerste Zegen
is toch ook voor jezelf.

We misten juffrouw Pannekoek onder de luisteraars. In de
pauze hebben we haar daarom op kamer 110 opgezocht en
naar de 'concertzaal' laten brengen.
Mevrouw Pannekoek is in de jaren zestig en zeventig
onderwijzeres geweest in de lagere klassen van de
Johannes Calvijnschool op Urk en heeft jaren in een
zogeheten aanleunwoning op het Nieuwe Klif gewoond.
Ikzelfheb twee jaar bij haar in de klas gezeten. Ja, dat
waren nog klassen met 45 tot 50 kinderen. En heel vaak
moest ze ook nog invallen en met de tussendeur tussen de
twee lokalen open les geven aan twee klassen. Op zo
indringende en liefdevolle wijze heeft ze ons altijd gewezen
op Jezus Christus, die gezegd heeft 'Laat de kinderen tot
Mij komen.' Juffrouw Pannekoek is inmiddels vrijwel
blind. We wensen haar en haar medebewoners in hun
levensavond toe, wat we zelf ook van node en gezongen
hebben:

"Vrees ik in mijn laatste strijd,

dat ik moet verdrinken,

als G' 0 Heer, mij niet bevrijdt,

hoed mij voor verzinken.

Neem mij veilig bij de hand.

Breng mij in het Vaderland!

Heere, trek mee,

door stormen en door zee."

Gerrit Hakvoort
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In de Geref. Bethelkerk te Urk
Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
0./.v. Jan Quintus Zwart
Het Cnr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
0./.v. Louwe Kramer
m.m.v.Harry Hamer, orgel
Aanvang 18.30uur
TOEGANG GRATIS

HEMELVAARTSDAG
1 JUNI 2000

VISAFSLAG
TE URK

Zaterdag 10 juni 2000



- Urker zangkoren -o p Urk wordt veel en graag

gezongen. Dit blijkt uit het

respectabele aantal koren dat

Urk als voormalig eiland rijk is (± 15

koren). Tijdens het traditionele

'Hemelvaartsdagconcert' op donderdag 1

juni 2000 (sinds 1968) wordt er door 10

koren, zowel gezamenlijk als apart

deelgenomen aan deze zangmanifestatie.

Een gebeuren dat jaarlijks ± 3000 á

4000 bezoekers trekt.

Het grootste mannenkoor dat deelneemt aan
dit landelijk zo bekende concert is het:
"Christelijk Visserskoor Crescendo". Dit
mannenkoor telt ruim 130 leden en stond
meer dan vijf en veertig jaar onder leiding
van Meindert Willem Kramer. Sinds 1998
staat het koor onder leiding van diens zoon,
de heer Louwe Kramer.
Het koor is opgericht in 1952 en geeft zowel
in binnen- als buitenland vele concerten. Dit
koor heeft in de loop der tijd veel
onderscheidingen ontvangen.

dirigent de dirigeerstok van zijn vader de
heer W.H. Zwart heeft overgenomen. Dit
koor heeft als eerste mannenkoor in
Nederland een gouden plaat uitgereikt
gekregen.

Een koor wat nationaal en internationaal
hoog scoort is het mannenkoor "Urker
Zangers". Dit koor is in 1968 opgericht en
stond jarenlang onder leiding van de heer
Frits Bode en na diens dood in 1990 onder

Het oudste koor op Urk is het
"Christelijk Urker Mannenkoor
Hallelujah", dat in 1910 werd
opgericht. Dit mannenkoor
heeft ± 100 leden en geeft
jaarlijks vele concerten in den
lande. Dirigent van dit koor is
de bekende dirigent Jan Quintes
Zwart. Als bijzonderheid dient
vermeld, dat ook deze jonge

leiding van de heer Roelof Elsinga. Sinds 1
maart 2000 staat dit mannenkoor onder de
bezielende leiding van de nog jonge dirigent
en musicus de heer Jacob Schenk (1974). Het
koor heeft ± 60 leden en bestrijkt een zeer
breed repertoire.

Het jongerenkoor "Immanuel" is opgericht
in 1980 en heeft ongeveer 80 leden. Het
koor staat ruim een jaar onder de
enthousiaste leiding van de heer Harm
Hoeve. Ook dit koor geniet zowel nationaal
als internationaal grote bekendheid. Dit koor
maakte concertreizen naar Roemenië,
Hongarije, Tsjechië en Amerika.

Het Christelijk Gemengd Koor "Excelsior" is
in 1971 opgericht en staat sinds 1990 onder
de bekwame leiding van de heer earl c.
Schultz. Het koor bestaat uit 65 leden en
biedt een breed scala aan muziek.

Het Christelijk Dameskoor "Laus Deo" is in
1962 opgericht. Het koor heeft 85 leden en
staat onder leiding van de G. Souman. Ook
dit koor geniet een grote bekendheid. Maakte
een aantal concertreizen naar verschillende
Oostbloklanden. Verzorgt het jaarlijkse
Koningi nneconcert.

Het jeugdkoor "Res Nova" (wat 'iets nieuws'
betekent) is opgericht in 1987. Het door
spontaniteit gekenmerkte kinderkoor "Klein
maar Dapper" dat meestal in klederdracht
optreedt, is in 1966 opgericht. Beide koren
staan onder leiding van de heer Wim Magré.

Opgericht in 1937, maakt de brassband
"Valerius" reeds zestig jaar een groot deel
uit van muzikaal Urk. De brassband heeft 32
leden en beoefent muziek in de breedste zin
van het woord.
Naast de concerten in den lande wordt elk
jaar medewerking gegeven aan het concert
"Zang op Hemelvaartsdag".
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Urkerkoor
op 24 juni
naar Tholen
Vanonzeverslaggever

THOLEN- Het Christelijk Ur
ker Visserkoor Crescendo en
het Thools mannenkoor Reho
both verzorgen op zaterdag 24
juni een gezamenlijk concert
in de hervormde kerk in Tho
len.

De avond wordt georganiseerd
door de Stichting Wereld Wijde
Zending-concert. De opbrengst
van deze avond gaat ook naar de
ze stichting.
HetUrker visserskoor staat onder
leiding van J. Kramer. Orga
nist/pianist is H.Hoeve.BijReho
both hebben K. van de Steenho
ven (dirigent) en B. Bout (orga
nist/pianist) die functies.
Vanwege de te verwachten be
langstelling is maandag de voor
verkoop van start gegaan. Kaar
ten zijn te verkrijgen bij boek
handelOostdijk in Tholen en bij
boekhandel Kleppe in Scherpe
nisse.
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Hallo, ik ben Fokke Post (van
Jaap van 't licht)
geboren 10 maart 1963,
woon op mezelf en nog geen
vrouwtje, zit er wel achter
iemand aan dus wie weet. Ik
werk als peker in de afslag
en drie dagen bij Van der
Lee. Mijn hobbies zijn voet
ballen en zingen. Hoe ik op
de zang ben gekomen, door
mijn broers en zwager. Reden
voor mij dat ik graag zing en
als het voor mijn Schepper is
dan is dat voor mij een ideaal.
Ik heb mijn eerste optreden
achter de rug, meteen voor
aan. Wat me erg goed is
bevallen. Ik heb het erg naar
m'n zin, vooral de opname in
het koor was goed, meteen er
bij horen. Ik hoop nog heel
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Hallo Zangersvrienden

Hier is een kort schrij
ven over mezelf. Mijn
naam is Klaas Jan Ras,
ik zing bij de 1e Teno
ren. Ik ben getrouwd
met Marijke de Vries
en ik heb twee doch
tertjes: een van 2 jaar
en een van 3 maanden.
Mijn beroep is tim
merman en mIJn
hobbies zijn: zingen
- voetballen - lezen.
Ik hoop genoeg te
hebben geschreven
over mijzelf.

Ik ben Robert Moors,

19 jaar, werkzaam als
visserman, vaar op Urker
kotter onder Britse vlag. Ik
heb als hobbies: zingen, sleu
telen aan/met scheepsmoto
ren, "poeren an ut singelt jen,
waar ik nu overigens niet veel
tijd meer voor heb en als laat
ste mag ik graag achter mijn
computer zitten. Ik ben op
Crescendo gekomen om zin
gend de boodschap van het
evangelie te mogen uit dragen
en omdat de muziek mij erg
aanspreekt.

Robert Moors
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Recensie n.a.v zangavond d.d. 21 oktober jl. in de Nieuwe
kerk te Middelburg
Medewerking werd verleend door het Urker visserskoor
Crescendo o.l.v. Louwe Kramer,
Annette Louwerse op de dwarsfluit en Harry Hamer op
het orgel.
Meditatie werd verzorgd door Dr. Kiss Jenö uit Cluj,
Roemenie.
De algehele organisatie was in handen van ondergetekende
in samenwerking met de stichting Zeeland helpt in Roe
menië, waarvoor ook de collecte was bestemd.

Eindelijk was het dan zover waar allang naar werd uit
gekeken; de zangavond met het beroemde Urker vissers
koor. Na de vele voorbereidingen die bij een dergelijk
concert horen, konden we met een gerust hart de kerkdeu
ren openzetten en al snel bleek dat het samengestroomde
publiek zin had in deze avond. Ze komen van ver om
getuige te zijn van een mooie avond. Klokslag 7 uur
konden we een aanvang nemen met het programma. De
intro van het koor, Uw Koning komt, dat plaatsvond in
een aangrenzend gedeelte van de kerk, kwam naar mijn
mening niet geheel uit de verf vanwege de kleine doorgang
waardoor het geluid de kerk in moest; U moest teveel
tegen een muur opzingen, maar voor de rest een perfect

stuk om als intro te gebruiken.
Na de korte opening van Dr. Kiss, waar we bepaald
werden bij Psalm 133 en we samen mochten, zingen van
Psalm 75 de verzen 1,4 en 6. En wat blijkt dan hoe mooi
het is om in zulk een prachtig kerkgebouw massaal aan
te mogen heffen: Ualleen, U loven wij. Dr. Kiss vraagt
nog kort een zegen voor deze avond en uit tevens zijn
dankbaarheid in deze avond in ons midden te mogen zijn.
Hierna volgt een optreden van het koor met de volgende
stukken:
1. Er is een Naam.
2. Ja, 't is het geloof dat wint.
3. Psalm 49
Al snel wordt duidelijk dat het zingen op Urk een bezig
heid is die hoog in het vaandel staat, getuige het enrhousi
asme waarmee u zingt en ik sluit mijn aan bij hetgeen
ik elders in een recensie las 'dat men gelooft wat men
zingt', waar tevens de kracht van het koor in ligt. Naar
aanleiding van de eerste 2 nummers heb ik eigenlijk geen
kritiek; bij Psalm 49 klinkt vers 1 harmonieus en bij vers
6 in de eerste 2 regels mis ik iets. Het vergankelijke in
deze regels mag naar mijn mening bescheiden gezongen
worden, om daarna, in regel 3 tot het einde de triomf
van de ware kerk met kracht naar voren te brengen; lees
dit als opbouwende kritiek. Dan volgt de meditatie,
waarin we n.a.v. de gelijkenis van de barmhartige Samari
taan meegevoerd worden naar de situatie in Roemenië.
Hierin wordt vooral benadrukt dat de diaconale zorg
ernstig tekort schiet voor de mensen die dat werkelijk
nodig hebben, om de simpele reden dat het er gewoon
niet is. Hierin ligt de oproep om met milde offer
vaardigheid de collecte van deze avond aan te bevelen.

Zingen in .
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Dan volgt de collectezang van Psalm 34 de verzen 1, 2
en 11. Hierna volgt het 2e optreden van het koor met de
volgende stukken:
1. Zoals ik ben
2. Heilig, Heilig, Heilig
3. Psalm 23
Hier blijkt dan dat het koor ook op een bescheiden manier
kan zingen en tevens nog wat moeilijker te zingen stukken
naar voren kan brengen zoals bij Psalm 23. Dan konden
we vervolgens luisteren naar de muzikale inbreng van
Annette Louwerse en Harry Hamer en alhoewel ik beiden
niet ken, blijkt toch hoe mooi het kan klinken als 2
mensen musiceren, die de muziek ook daadwerkelijk ver
staan; schitterend. Dan aansluitend het laatste blok van
het koor, met als eerste nummer Ziet in blinde razernij.

Middelburg
Ik verzeker u, als ik deze recensie op papier zet, praten ze
er in Middelburg nog over, fantastisch, maar ook op Urk
hoor ik steeds zeggen dat dit stuk ronduit voortreffelijk
geklonken, maar ook gezongen is. Vervolgens luisterden
we naar een Heilig koor van stemmen en deAvondzang. Ik
ben in het bezit van uw CD, 'Er is een Naam' en waar
daar diverse instrumentalisten hun medewerking geven,
die we op deze avond niet hadden, was het voortreffelijk
wat we gehoord hebben. Vervolgens de sluiting met het
samen zingen van 2 coupletten uit een VasteBurcht, het
dankgebed van Dr. Kiss en daarna als slot de prachtige
bewerking van Klaas-Jan Mulder, "Blijfbij mij Heer",
waarna tot mijn grote verbazing, maar tevens grote blijd
schap vanuit het koor we nog een toegift krijgen nl. De
Lichtstad. Hartelijk bedankt.

De reacties die we ontvingen waren overweldigend. Zelf
hebben we het ervaren, dat we een instrument zijn geweest
om deze avond te mogen organiseren, in alle bescheiden
heid, voor onze naaste in Roemenië. God alleen de eer,
want als Hij erin geblazen had, wat was er dan van terecht
gekomen. Ik ben van mening dat we in deze avond nog
een zegen mochten ontvangen. Wat betreft het koor: ik
weet dat het voor u een verre reis is om in "de zuid"
te zingen; weet dit wel, dat u door een breed publiek
gewaardeerd word, getuige de vele kerkgenootschappen
die getuige zijn geweest van deze avond. Er waren nu
ongeveer 75 koorleden aanwezig; zij hebben een bijzon
dere avond meegemaakt en ik hoop dat degene die er
niet waren, een volgende keer er wel bij zijn - niet alleen
voor ons als organisatie, maar ook voor uw bestuur en
zeker voor uw dirigent. Ik heb bijzonder genoten van
de bezielende leiding van uw dirigent Louw. Vriendelijk
bedankt, hierin betrokken het bestuur in de persoon van
Jan Zeeman en Hendrik de Vries voor de fijne contacten
die we mochten ervaren.

Hiermee wil ik het verslag besluiten en wil ik dit vergezeld
doen gaan van een volgende uitnodiging, dit op veler ver
zoek, waar wij voor de organisatie willen tekenen. Mijn
hartelijke groeten aan u allen en Gade bevolen.

PeterSturm
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ORANJECONCERT
te geven door

CHR. DAMESKOOR 'LAUSDEO' URK

Onerldlt 1962

Op zaterdag 27 januari 2001
in de 'Bethelkerk' te Urk.

Aanvang: 20.30 uur
Kerk open: 20.00 uur

Medewerkenden:
Chr. Mannenkoor 'Crescendo'

o.l.v. L. Kramer
A. van Vliet: Orgel

J. Lenselink: Vleugel
J. Marcus: Fluit

Piet Baarsen: Bariton
Muzikale leiding: Dhr. G. Souman

Programmaleiding: Burgemeester D. G. Schutte



1. 'Laus Deo' zingt:
"Domine, Salvam Fae" F. Bode

7. 'Laus Deo' zingt:
''Psalm 84"
"Praise the Lord"

2. Opening door Burgemeester D. G. Schutte

3. Samenzang: Gezang 123 (gerf. Bundel)

Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

4. 'Laus Deo' zingt:
"De nieuwedag"
"Zie de zon"
"Omdat Hij leeft"

5.Muzikaal intermezzo

6. Chr. Mannenkoor 'Crescendo' zingt:
"Zoals ik ben"
"Ja, 't is het geloofdat wint"
"DeHeer is groot (ps.95-U1)"
"Er is een Naam"

8. Solist Piet Baarsen zingt:
'Caro MioBen'

9. 'Laus Deo' met 'Crescendo' zingen:
"Voor Neer'land een lied"
"Strijders voor Gods eer"

Jan Zwanepol
J.H.Mauder/G.Souman

L.Kramer
M.W.Kramer

10.Sluiting door burgemeester D. G. Schutte

11. 'Laus Deo' zingt:
"Psalm 150" G.Souman

Tijdens het voorspelvan het 'Wilhelmus' wordt er een collecte
gehouden.M.Magne IG. Souman

M. Mans IG. Souman
BiJlGaither IG.Souman 12.Samenzang:

H.Hoeve
L. Kramer
M.W.Kramer

J.W.PetersonIL.Kramer

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



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

Dameskoor 'Laus Deo' repeteert iedere donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur in het gebouw "Irene" .

Nieuwe leden zijn van harte welkom!



I ----
Programma

voor de

Jubileumzangavond
i.v.m. het 1O-jarig bestaan van

Chr. 's Grevelduins Mannenkoor

in de Ned. Herv. Kerk van

's Grevelduin-Capelle
op zaterdag 10 februari 2001

L_ aanvang 19.30 uur
----

•



**********

Medewerking verlenen:

- Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"

Voor koorleden en belangstellendenis er na afloop koffie in het gebouw
achter de kerk. Daar zijn ook CD's enMC's van de beide koren te koop.

o.l.v. Louwe Kramer Verder een vriendelijkverzoek. Wilt u dit programma alstublieft
meenemen, zodat er niets in de kerk achterblijft?Hartelijk dank voor uw
medewerking.- Chr. 's Grevelduins Mannenkoor "De Lofzang"

o.l.v. Kees van der Steenhoven Wilt u na deze avond lid of donateur worden van mannenkoor "De
Lofzang", dan kunt u zich voor meer informatiewenden tot een van de
(bestuurs)leden in het gebouw achter de kerk. De repetities zijn elke
dinsdagavondvan 20.00 tot 22.00 uur in "De Wijngaa.rd",Fazant 6 te
Sprang-Capelle.U bent van harte welkom.

- Bariton Piet Baarsen

- Orgelbegeleiding"Crescendo": Harm Hoeve

- Orgelbegeleiding"De Lofzang" en samenzang:Evert Verweij Wij danken u voor uw belangstellingvoor deze avond en wensen u een
goede reis naar huis en een gezegende zondag.

- Ds. J.e. de Groot uit Dordrecht **********



Oranjeconcert

Het was zaterdag 27 januari en het duurde van 20:30 tot
22:30. Crescendo was met zo'n 90 man vertegenwoordigd
op dit Oranjeconcert, samen met het zusterkoor Laus
Deo. Hoeveel dames er waren weet ik zo even niet, want
vrouwen tellen daar ben ik niet zo goed in.
De Bethelkerk was redelijk gevuld, alleen de kraak was
nagenoeg leeg, maar dat is ook beter voor de acoustiek.
Achter de glimmend opgepoetste vleugel zat Jan Lense
link. Nou, dat is een verhaal apart.

Hoewel de meeste wilde haren al van zijn hoofd gebrand
waren, was hij zijn wilde haren nog lang niet kwijt. Man,
man, wat kan die man pianospringen. Al zou je zo doof
zijn als een kwartel, dan kon je nog zien wat hij speelde.
Het ene moment volgde hij met zijn neus de ingedrukte

toetsen en het volgende moment zweefde hij een meter
boven het doorbuigende bankje om de wervelende klan
ken nog een draai na te geven. Je kon je ogen zo snel
niet draaien, of hij was alweer uit je blikveld verdwenen.
Ik zou hem wel eens de vlooienmars willen zien spelen.
De piano zal dan ongetwijfeld eerst op schokdempers
geplaatst moeten worden. Ik moet me toch sterk vergissen
als die pianokruk niet met Duits nikkelstaal verstevigd is,
want dat houdt een gewone nooit uit.
Zijn maat toverde trouwens ook heel mooie tonen uit zijn
toeter.
Als die vol zat ging hij verder met de panfluit. En die
klonk ook heel mooi.
Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Toen Laus
Deo de kerk binnentrad kon je meteen zien dat het een

PAGINA 6 ZANGKOERIER JANUARI - MAART



Zingen van Adventsverwachting in Barendrecht

Deze keer, zaterdag 9 december, was onze gang naar de
lmanuelkerk in Barendrecht, uitgenodigd door het comité
van Woord&Daad. Ruim vóór half acht kwamen we met
2 bussen aan, zodat we nog voldoende tijd hadden om ons
de koffie met bolletjes goed te laten smaken.
Omdat onze geroutineerde zangersopsteller wegens een
gloednieuw en inactief satellietnavigatiewegwijzersysteem
op verkeerde wegen geraakt was, werden we door de
secretaris ingeleid in de te volgen opstellingsstrategie. Het
dwingt altijd weer bewondering af hoe ge-olied onze
mannen hun plaatsen weten te vinden. Dat kun je zien
aan de operrhangende monden van de luisteraars als we de
kerk binnenmarcheren. Het leger is er niks bij.M en toe
komt er wel iemand bij een verkeerde partij terecht, maar
dat wordt altijd ter plekke opgelost.

Onze eerste boodschap aan de schare is "Uw Koning komt'
Altijd weer indrukwekkend. Hoe lang klinkt deze bood
schap nu al? Zowat 2000 jaar. Het duurt wel lang. Waar is
de belofte Zijner toekomst? We weten het antwoord: "De
Heere vertraagt de belofteniet, maar is lankmoedig over ons,
niet willende, dat enigen verlorengaan, maar dat zij allen
tot bekering komen. "

De voorzitter van het comité, de heer Kranendonk. opent
de avond. Hij vertelt iets over Crescendo, waarbij hij
Louwe de zoon van Maarten Kramer noemt. Maar dat
zij hem vergeven. Hij schetst een beeld van de leefwereld
van de straatkinderen in Manilla, aan wie het Woord
des Levens op eenvoudige manier verteld mag worden.
Aan zo'n jongetje van 10 jaar werd gevraagd wat hij het
mooiste verhaal uit de Bijbel vond. Zijn antwoord: "Het
kerstverhaal, want dat is het begin van de weg naar het
kruis". Jawel, voor de wijzen en verstandigen verborgen,
maar de kinderen geopenbaard.

We zongen gezamenlijk 2 verzen uit Psalm 98. Na de
schriftlezing en gebed zingen wij "Nu daagt het in het
oosten"en ons mooie nummer waar de CD ook naar
vernoemd is: "Er is eenNaam". Een regel uit dit lied is "De
Naam van jezus die ik nu belijd." Belijden we deze Naam
alleen tijdens het zingen van dit lied? Of weet onze collega
op het werk óók dat we die Naam belijden? Als het zaad
van het Evangelie niet gestrooid wordt kan het ook geen
wortel schieten.
"Een iegelijkdan, dieMij belijdenzal voorde mensen, dien
zal Ik ook belijden voorMijn Vader,Die in de hemelen is.

Maar zo wieMij verloochendzal hebben
voorde mensen, dien zal Ik ook verlooche
nen voorMijn Vader,Die in de hemelenZangavond levert

20.000 gulden op
BARENDRECHT - Woord en Daad
hield zaterdaa een advents-zansuvond
in de Ir{ïmanuëlkerk alill de
Klarinetwe c. Hel Urker visserskoor
Crescendo. :lrganiSl Minne Veldman en
de bariton Pie-t Baarssen heten zich op
deze uitverkochte avond horen. D». A.
van Vuiren sprak een appèlwoord 0\ er
hel thema 'De coerlc ruil' De
opbrengst van 20.00Ö gulden r inclusief
een cift van 10.000 aulden: i, bestemd
voor het <,traalkinderenpro_leu van
Woord en Daad in de Filippijn-,o hoofd
<tad Manila. De /un!lél\(1nd werd mede
mogelijk aemaakt door de medewerk
ing- \'an - Kr airna TCXli..:! aan de
\1Tddenb~lan (kaurtverkoop: en Druk
kerij JB en i\ (drukwerk programma
bockjcx ï.

Op L"alerctlg 30 december houdt V\oord
en Daad Je jaarlijk-,e oliebollcn.uuc. UI. A. l'IUI 111111/'('11. !-'O!O ] 0\ Wèsdij k

is."

Na het zingen door Crescendo van
Psalm 49 spreekt Ds. A. van Vuren zijn
appèlwoord uit.
Hij heeft het een beetje op zijn stem, dus
hij houdt het kort omdat hij zijn stem
wil sparen voor de preek van morgen.
Tijdens het zingen van de lofzang van
Maria is er de collecte voor de straatkin
deren.

De beurt is aan Crescendo. We zingen
'Zoals ik ben', 'Ja, 't is het geloofdat
wint' en 'Blijfbij mij Heer'waar Piet de
solo bij zingt. We hebben een aandachtig
gehoor en dat zingt makkelijk, hoewel
de kerk geen meesterwerk van acoustisch
vernuft is. Minne Veldman maakt zich
achter het orgel heel verdienstelijk,
terwijl het slechts een elektronisch
Johannesorgel is.
Piet zingt een solo en dan volgt het blok
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Ht'I L'rker visserskoor Crescendo :(Jnr; :alerc!ug 11'1//)(//1' \'clll \\{lord 1'17 Daad. Foto Jo~ We~dj.il-_

'Nu zijt wellekome' en 'De schoonstealler nachten'. Dit
laatste is een kerstlied dat door zijn eenvoud en kracht van
woorden blijft ontroeren, al zing je het nog zo vaak. Het
is jammer dat we slechts met een krappe 70 man waren
en weinig bassen. Dat moet de volgende keer toch echt
beter.
'Het Kerstlied werd ook goed gezongen. Samen met Piet
zong Jan Loosman hier de solo. Het was voor Jan de eerste
keer dat hij voor de leeuwen werd gegooid. Ik denk dat
ik ook wel zo hoog zou kunnen zingen als ik voor zo'n
leeuw stond. Maar hij heeft het overleefd want het ging
heel goed, terwijl het toch niet een van de eenvoudigste
melodieën is.
'Een heilig koor van stemmen' is ons op het lijf geschreven
en werd met gloed gezongen. Het is altijd de kunst om
niet te gaan jagen bij dit lied.

De orgelsoio van Minne, die volgde, zat goed in elkaar.
Op een echt kerkorgel in een echte kerk zou het helemaal
prachtig geklonken hebben. We zongen aansluitend de
samenzang 'Daar is uit s wereldsduist'rewolken' en de heer
Kranendonk sloot de avond met gebed.
Aan het eind van het programmablaadje stond nog
een geheimzinnige regel- "Bezoek onze website:
www.urkervisserskoor.nt'.Wat is dat, een website?

Wordt daar soms 'Het Irene' mee bedoeld ,waar we repete
ren? Of is het de CD-tafel in de hal van de kerk waar
Jan onze CD's verkoopt na het concert? Vragen, allemaal
vragen. Ik kan het allemaal niet meer volgen.

Op de terugreis in de bus hoorden we dat de avond
f 20.000,- had opgebracht. De collecte van f 4.200,- was
door een in Barendrecht goed bekend staande onbekende
gever aangevuld tot dit mooie bedrag.
In de bus werden mandarijntjes uitgedeeld. Weer eens wat
anders en lekker fris. Maar je kunt er je zwaarbeproefde
stem niet mee invetten, daar hebben we toch echt die
halve paardeworsten voor nodig en ook dat was door het
paardeworstencomité weer prima geregeld.

We reden langs Rotterdam over wegen met 4 verdiepingen
en hel verlichte gebouwen. Wat een verschil met de slop
penwijken van Manilla. Maar wie is er nu rijker, die
straatarme en broodmagere kinderen die zich verheugen
in het heil de Heeren, of die mensen in die dure kantoor
gebouwen die aan geen ding gebrek hebben en vanuit hun
luxe fauteuils uitkijken over hun bezittingen?

Gerrit de Wit
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'Ruwe stormen mogen woeden ..
I URK- De herdenking van alle Urkers die op
zee zijn omgekomen of gebleven is iedere keer
weer een indrukwekkende aangelegenheid.
Want wie in het Vissersdorp is geen familie of
nabestaande of bekende van één van hen die
voor altijd met hun naam in het Vissersmonu
ment staan gegrifd? Vorig jaar werd besloten

I om van deze herdenking een jaarlijks terugke
rende ontmoeting te maken op de zaterdag
vooratgaande aan Hemelvaartsdag.
De plechtigheid vond afgelopen zaterdag

avond plaats. Na het halfstok hangen van de

Nederlandse vlag bij het monument, werden
familie en nabestaanden ontvangen in het
Kerkje aan de Zee, waar burgemeester Schut
te hen welkom heette. Samen met liet koor
Crescendo -ginghet gezelschap vervolgens on
der klokgelui naar het Vissersmonument Na
een kort hedenkingswoord van de burgemees
ter en het zingen van 'Ruwe stormen mogen
woeden ...'> vond de kranslegging plaats. Die
waren van familie, gemeel1tebestuur, visserij
verenigingen, School voor de Zeevisvaart en
Crescendo. (Foto: Vedapress)



IN MEMORIAM

Abbetjes
Meindert

Ras

Van de zes oprichters van "Crescendo", die in september
1953 het startsein gaven, is Meindert Ras de vierde welke
het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen.
Niet alleen als mede-oprichter, maar ook als bestuurslid
(le secretaris) in 1953/1954 en later als lid voelde hij het
niet alleen als plicht maar ook als roeping om zijn gedane
toezeggingen waar te maken en om te zetten in positieve
activiteiten ten bate van "Crescendo" en door middel daar
van Gods Naam groot te maken en te prijzen door het
zingen van het christelijke lied. Als groot zangliefhebber
was dat zijn ideaal. Een mens mag meerdere idealen
hebben, maar dan ondergeschikt aan het grote ideaal!
Daar hebben we terloops meerdere malen over mogen
spreken en de hobbies van Meindert kenden we en die
werden ook intens door hem beoefend. Zijn stoel bij de
Ie bas was nooit onbezet en als dat wel het geval was,
dan was er alle reden om navraag te doen. Vlak voor de
repetitie ging traditie-getrouw mijn blik naar de plaatsen
van de getrouwe leden of deze bezet waren. Meindert was
een van die vaste punten waar mijn zojuist genoemde
blik naar uitging, welke met vele andere getrouw bezette
stoelen mij de zo nodige vreugde en inspiratie verschafte
om met enthousiasme het muzikale deel van de repetitie
te leiden. Een heerlijke gave van onze Schepper om in je
aardse bestaan zo te mogen leven en dan in je dagelijkse
leven (niet alleen op zondag) God te mogen loven en
danken in het zingen van het christelijke lied.
Dit heeft Meindert Ras mogen ervaren.
Hij heeft het graag gezongen met Psalm 103 (in de kerk
en als lid van "Crescendo"): 'Maar de goedertierenheid des
Heere.i is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen
die Hem vrezen'.
Moge dit de troost zijn voor zijn vrouwen voor allen die
hem lief hadden en lief waren.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven voortbestaan.

M.W. Kramer
(Oud-dirigent "Crescendo']

Jacobus
Bakker

Zes februari jl. is Kobus in het Zwolse ziekenhuis overleden.
Ongeveer 2 maanden daarvoor bracht ik hem met zijn
vrouw Marie naar het ziekenhuis waar hij voor controle
diende te verschijnen. De bedoeling was dat hij eerst zou
'fietsen' en daarna een gesprek met de arts zou hebben.
Zover is het niet meer gekomen, want voordat hij zou
fietsen kreeg hij het al zo benauwd dat hij binnen enkele
minuten op de intensive care lag. Na stabilisatie besloten
de artsen hem de andere dag te dotteren, maar weer:
zover is het niet gekomen, want voordat ze goed en wel
begonnen waren kreeg hij zo'n zuurstofgebrek, dat directe
operatie noodzakelijk was om een aantal omleidingen die
verstopt waren te vernieuwen.
De weken daarna werden doorgebracht tussen hoop en
vrees maar, alle goede zorgen van verpleegsters en dokto
ren ten spijt, zagen we geen echte vooruitgang, God had
anders beslist en nam Zijn kind Kobus tot zich.
Kobus en Marie woonden in den Helder, Kloostertille,
Lemmer, Gorkum en Capelle a.d. Ijssel maar toen hij de
kans kreeg om in de VUT te gaan ging het direct richting
Urk.
Crescendo was zijn grote liefde en hij heeft meer dan tien
jaar met hart en ziel gezongen. Repetities en concerten
hadden absolute voorrang boven alles, zijn trouwe bezoek
moet zeker genoemd worden en ik hoop dat wij hieraan
allemaal een voorbeeld mogen nemen.
Tijdens elk bezoek dat ik bij hem bracht moest ik vertellen
hoe het met Crescendo ging, waar we hadden gezongen en
hoe de repetities liepen, die hij zo erg miste. Zingen met
Crescendo gaf hem altijd innerlijke rust en concerteren
was evangeliseren voor hem. Zijn lievelingslied was 'de
Lichtstad' en ik herinner me heel bijzonder die keer toen
hij helemaal niet kon praten en mij met zijn handen en
ogen duidelijk maakte dat hij het geweldig zou vinden als
een deel van ons koor in zijn ziekenhuis 'de Lichtstad'
zou zingen. Tijdens de rouwsamenkomst hebben we dat
mogen doen en naar ik heb vernomen is dat op hoge prijs
gesteld door zijn vrouwen kinderen.
We wensen hun die trOOSten dat uitzicht van harte toe.

Meindert de Vries
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van het mannenk
oOr

in

Sprang Capelle

Op ons programma voor deze dag het Christelijk Grevel
duins mannenkoor "De Lofzang", waarvoor we vertrok
ken met twee bussen vanaf de bekende opstapplaats.
Maar voor we van Urk konden afreizen, werden we geroe
pen om, met een gedeelte van het koor, de rouwdienst bij
te wonen van een overleden zangvriend van 'Crescendo',
Jacobus Bakker.
Groot is het vertouwen op God, zo blijkt uit de liturgie.
Wat een groot voorrecht om te kunnen zeggen en zingen:
"Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker
eeuwig hecht". Dan is de dood alleen maar een doorgang
naar het eeuwige leven!De mogelijkheid om mee te gaan
naar de begraafplaats was niet aanwezig, daar we anders in
tijdnood zouden komen.
Bij vertrek van Urk waren de twee bussen maar magertjes
bezet met zangers. Ik kan me voorstellen dat het bestuur
zich toch een beetje zorgen maakte, maar bij aankomst in
Sprang Capelle mocht blijken dat de pastorie nauwelijks
voldoende ruimte bood om ons te kunnen ontvangen. Na
het nuttigen van een broodje en koffie en thee begaven
we ons met ± 80 zangers naar de kerk. Het uit 1750
daterende kerkje (± 600 zitplaatsen) heeft een aardige
acousriek.
Na de samenzang van Psalm 105 vers 1 werd de opening
door ds. De Groot uit Dordrecht verzorgd.
De schriftlezing was gekozen uit Exodus 14 tot 15 : 2a.
Na de samenzang, het 24e vers van Psalm 105, hield
ds. De Groot zijn meditatie, waarin hij op het grote
wonder wees hoe God Zijn volk Israël droogvoets door de
Rode zee leidde en Farao's leger daarin deed verdrinken.
Toen Gods volk dit des morgens aanschouwde, hief Mozes
en het volk de lofzang aan. Mozes als opperzangmeester
(Psalm 113 tot 118)
Onze lofzangen kunnen alleen ter ere van onze God zijn.
Hij stelde de vraag of God ook genoten heeft van "De
Lofzang".

Na de meditatie was 'Crescendo' aan de beurt en zongen:
Zoals ik ben
Psalm 49
Ja 't is het geloof dat wint.

Gevolgd door samenzang van Psalm 26 vers 7.
De "De Lofzang" bracht ten gehore:

Nader, nog nader
De Lofzang (Psalm 65)
Gebed
Dankt, dankt nu allen God (à capella)

Als punt 9 van het programma werd als samenzang
Psalm124 1, 3 en 4 gezongen, terwijl de 'De Lofzang' de
bovenstem zong.
Het tweede blok van'Crescendo' bestond uit;

Er is een Naam
De Heer is groot ( Psalm 95)
Straf mij in Uw gramschap niet

Punt 11 betrof weer een samenzang, waaronder een col
lecte werd gehouden ten bate van stichting 'De Hoop' in
Dordrecht voor hulp aan verslaafden.
Hierna werd door de gezamenlijke koren een drietal num
mers ten gehore gebracht.

Ziet in blinde razernij
Vrede als waterstromen
Ambrosiaans lofgezang

De avond werd gesloten met dankgebed door ds. De
Groot, waarna met het zingen van 'Zegen ons Algoede' de
avond ten einde was.

Zo mogen we weer terug zien op een fijne avond waarin
de lof aan God centraal stond. Ik ben er van overtuigd dat
vele bezoekers deze avond, naar hartelust hebben geluis
terd en meegezongen.

Johan Nederburgh.
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zusterkoor van ons is; alle zusters hadden hun tasje links
(op een paar na, maar dat is bij ons precies zo, dus dat
hoort zeker zo). Wat zit er trouwens in die tasjes? In
ieder geval geld voor de collecte, kwam ik achter. Maar ze
glommen wel mooi, net als de piano en de bruine kruin
van Jan Springelink.

Laus Deo had als openingszang 'Domine, Salvam Fac'
van F. Bode, waarna onze burgemeester Schutte de avond
opende. Hij feliciteerde de Koningin alvast met haar ver
jaardag en zei, dat Laus Deo een felicitatietelegram naar
haar gestuurd had. De burgemeester las toen Psalm 100 en
opende de avond met gebed.

Wat lees ik daar nou op de voorkant van het programma?
Medewerking van het Chr. Mannenkoor Crescendo? We
zijn toch het visserskoor?Al zijn we niet allemaal vissers,
we zijn toch allemaal vissers, als je begrijpt wat ik bedoel
en snapt wat er in de statuten staat. Daarom zijn wij het
visserskoor en niet zo maar een mannenkoor.
Na de samenzang uit Gezang 123 zong Laus Deo 'De
nieuwe dag, 'Zie de zon' en 'Omdat Hij leeft'. Dirigent
Souman geeft op een ongedwongen en toch strakke
manier de toon aan, zodat deze liederen goed tot hun
recht kwamen.

Het muzikaal intermezzo dat volgde was, zogezegd, een
toziekstuk: een mengeling van toneel en mooie muziek.
Het duurde iets te lang, maar was wel mooi om naar te
kijkluisteren.

Zingen in Kampen

En toen waren wij aan de beurt. Zoals ik ben' kwam er niet
helemaal zuiver uit. Net of we er allemaal een tiende noot
naast zaten. Maar 'Ja, 't is het geloof dat wint' was weer
een feest om te zingen. Net als 'De Heer is groot' en dan
vooral dat laatste stuk, '~nt Hij is onze God en wij';
dat liep als vanzelf Met 'Er is een Naam' hadden we ook
geen enkele moeite. We gingen weer zitten om Laus Deo
de gelegenheid te geven Psalm 84 en 'Praise the Lord te
zlllgen.

Het volgende blok was een solopartij van Piet. Het is toch
elke keer weer een prestatie om voor een menigte mensen
je solostem te laten horen. En hoe. Want het luisteren naar
Piet verveelt nooit. Deze keer zong hij' Caro Mio Ben'. Het
oefenen en repeteren zal toch ook de nodige voorbereiding
wel vergen, vooral met liederen van bêuten d' aven.

Toen kwam de test voor Laus Deo en Crescendo. En
wel met' VoorNeêrland een lied.' Je weet wel: dat halve
relletje dat je nog moet wachten, terwijl je geneigd bent
al in te vallen. Nou, ik moet zeggen dat we goed gedrild
zijn, want ik hoorde niemand voor de tijd al de "Ne" van
"Nederland" zingen.
'Strijders voor Gods eer'was ook heel mooi. Een prachtig
lied om samen mee af te sluiten.
Burgemeester Schutte sloot de avond met dankgebed.
Laus Deo bracht Psalm 150 ten gehore en we zongen als
allerlaatste met alle aanwezigen het Wilhelmus.

Gerrit de Wit

Na een voorspoedige reis - zonder snelheidsboetes -
werden we hartelijk ontvangen in verzorgingstehuis
'Myosotis' .
Gelukkig waren er voldoende leden meegekomen zodat
- ondanks de magere reacties - we toch met ruim
veertig leden waren. Juffrouw Pannekoek was deze
dag jarig en vond het een geweldig cadeau dat we deze
dag voor haar kwamen zingen. Onze begeleider deze
avond was Henk van Putten en hoewel hij in de VUT
is kan hij nog geweldig begeleiden.
Voor oudere mensen is het een geweldig iets als je voor
hen zingt. Wij leden beseffen nog niet half hoe de
liederen de mensen raken kunnen. De dankbaarheid
zie je gewoon uit hun ogen stralen!
Zo ook deze avond. Het evangelie zingend uitdragen
en zien èn voelen dat het de mensen raakt, dat is zegen!

Onze voorzitter had deze avond de programmaleiding.
Hij heeft een mooi gedicht voorgelezen en veel aanwe
zigen zag je instemmend knikken. Ook hadden we
twee solisten meegenomen, die allebei mooi en goed
articulerend hun lied zongen. Als solist is dat belang
rijk, want je vertelt in je zingen het evangelie door aan
de mensen. Ook wij als koor zongen goed verstaanbaar.
Dat zag je aan de mensen. Aan het eind van deze avond
werden we direct weer uitgenodigd voor de volgende
keer. Het had de mensen goed gedaan!
Wij als koor moeten dankbaar zijn dat we zoiets mogen
doen. Laten we dus het zingen voor zieken en bejaar
den niet vergeten en dit vaker doen!
Want in ons zingen ligt de Kracht van de Trooster. Dat
mogen wij nooit vergeten!

Pieter Ras
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Urkerdagconcert2001
In de Geref. Bethelkerk te Urk
Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
0./.v.Jan Quintus Zwart
Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
0./.v.Louwe Kramer
m.m.v. Harm Hoeve, orgel
Aanvang 18.30uur
TOEGANG GRATIS

Zaterdag 2 juni 2001



I. Samenzang en koorzang:
Heer, ik hoor van rijke zegen

4. Samenzang: Psalm 122vers 1en 2
w.H. Zwart

I. Heer! Ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

I. Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons en doe als wij!"
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in;
daar staan, 0 Godsstad onze voeten.
Jeruzalem is wel gebouwd,
wèl saämgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's bouwheers kunstwerk groeten.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
0, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
0, verheerlijk U in mij.

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

2. De stammen, naar Gods naam genoemd,
gaan derwaarts op, waar elk zich buigt
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt,
waar elk zijn naam belijdt en roemt.
Want d' achtb're zetel van 't gericht
Is daar voor Davids huis gesticht,
de rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt met een algemene stem
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.

2. Opening door de voorzitter van Het Urker Mannenkoor'Hallelujah' 5. Het Urker Mannenkoor'Hallelujah'

3. Het ChristelijkUrker Visserskoor 'Crescendo'

* Volgen!
* Let there be peace on earth
* De boodschap van jezus

L Lowry / M.W. Kramer
G.M. Veldman
P. van Zutphen / J. Zwanepol

* Psalm 34
* Gij biedt Heer jezus rust mij aan
(solist Piet Boarssen)

* De Heer is groot (naar psalm 95)

L Kramer
H.c.G. Moule IJ. Zwanepol

M.W.Kramer



6. Samenzang: 0 Heer die onze vader zijt

I. 0 Heer die onze vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door u geleid,
Met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

3. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
Hoe schoon uw vrede is.

7. Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah' en
Het Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo'

* Gebed voor de Urker visser
* Samen te dienen
* Strijders voor Gods eer
(m.m.v. diverse solisten)

WH. Zwart
B.Gaither / M.W Kramer
J. Darwa/l / M. W Kramer

8. Dankwoord door één'van de leden van de commissie Urkerdag

9. Collecte tijdens voorspel orgel met aansluitend
samenzang en koorzang:
Zegen ons algoede A. Roodbergen

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

10. Sluiting door de voorzitter van
Het Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo'

I I. Uitleidend orgelspel

Ur.ketdagconcert 2001~.



PAASZANGAVOND
M.M.V.
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Medede~ingen:
Uwordt vriendelijk verzocht niet
te applaudisseren

Aan de uitgang is er onder de toren gelegenheid
om CDIMC te kopen, waaronder de laatste
nieuwe CD("Er is een Naam") met verschillende
psalmen/gezangen die deze avond ten gehore zijn gebracht.
Deze verkoop geschied door het koor.

Ook op www.urkervissserskoor.NLis er allerlei informatie over
het koor te lezen en kunnen ook CDIMC besteld worden

PROGRAMMA
1. Intro: Uw koning komt M.W.Kramer

2. Opening: Ds E.van Rooijen

3. Samenzang: Psalm 22 vers 1-12-16

Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij' ,
En brullend klaag in d'angsten, die ik lij',
Dus fel geslagen?
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet;
't Zij ik des nachts moog' kermen,
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In Mijn verdriet.

Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER'!
Dat Jakobs zaad Zijn groten naam vereer'!
Ontzie Hem toch, 0 Israël, en leer
Vertrouwend wachten.
Wie mij veracht', God wou mij niet verachten,
Noch oor noch oog
Van mijn verdrukking wenden,
Maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden,
Riep naar omhoog.

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
Om 't nakroost, dat den HEER' wordt toebereid,
Te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
En grote daden.



4. Crescendo: Zoals ik ben
Psalm 23
Gij biedt Heer, Jezus rust mij aan
(Solo: P.Baarssen)

H.Hoeve
MW.Kramer
J.Zwanepol

5. Solozang: P.Baarssen

6. Samenzang: 't Ismiddernacht, en in den hof

't Is middernacht, en in den hof
Buigt, tot den dood bedroefd, in 't stof
De Levensvorst; in zijn gebeên
Doorworstelt Hij Zijn strijd alleen

't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong'ren slapen bij dien strijd;
En derven afgemat in rouw,
Den aanblik op des Meesters trouw.

't Ismiddernacht, maar Jezus waakt
En 't zielelijden, dat Hij smaakt,
Bant uit Zijn hart de bede niet:
Mijn Vader, dat uw wil geschied'.

't Is middernacht, en 't Vader hart
Sterkt en verstaat den Man van smart,
Die 't eeoig lijden dat Hij torst,
Ten eind doorstrijdt als Levensvorst

7. Crescendo: Op ten strijde
Genadig en Barmhartig
Er is een Naam

MW.Kr~mer
A.E.Greli
L.Kramer

8. Apelwoord: Dhr. J. Haeser

9. Samenzang: Psalm 32 vers 4 en 6

Gij zijt mij, Heer', ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, 0 mens, naar 't recht doen hand'len,
En wijzen u den weg, dien gij zult wand'len;
Ik zal uw trouw verzeilen met mijn raad;
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken.
Zingt vrolijk; roemt Zijn deugden t' allen tijd,
Gij die oprecht van hart en wandel zijt.

10. Crescendo: Strijders voor God's eer
De Heer' is groot
Straf mij in Uw gramschap niet

M.W.Kramer
M.W.Kramer

H.Boelee



11. Sluiting: Ds. E.van Rooijen

12. Crescendo: Blijf bij mij Heer' K.J. Mulder

13. Samenzang: Psalm 118 vers 11 en 12

De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's HEEREN hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
Wij zien het, maar doorgronden 't niet

Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.



Mijn naam is Teunis Bakker ik ben
geboren op 06-05-1985.
Ik ben zoon van Reinier Bakker en
Corrie Bakker-Loosman, woonach
tig op Lijkant 7 te Urk. Op dit
moment volg ik een HAVO oplei
ding op de Pieter Zandt waar ik nu
in het 4e leerjaar zit. Mijn hobbies,
naast zingen, zijn:
(heel) veel lezen en voetballen.
Ik ben op Crescendo terecht geko
men door Jan Loosman (letenor).
Na een aantal repetities bezocht te
hebben heb ik me als 2ebas opgege-

ven. Ik heb me opgegeven omdat
het me aansprak hoe Crescendo
God looft, maar ook dat je op
een verantwoorde wijze de zon
dagavond door kunt brengen.

Als laatste wil ik iedereen Gods
zegen toewensen met het zingen
en de kracht om op ieder concert,
maar vooral ook op iedere repeti
tie te zijn.

Met vriendelijke groet,
Teunis Bakker

Ik ben Jan Loosman

21 jaar en onderhoudsmonteur
van beroep bij North Sea Food.
Mijn vader en moeder zijn Lucas
Loosman en Marleen Loosman
Bakker. Mijn hobbies zijn:Vissen,
orgel spelen en zingen.
Ik ben op Crescendo gekommen
door mijn vriend Teun Post
en omdat ik graag mag zingen.
Ik wens alle zangersvrienden veel
zangplezier toe

L



Wetenswaardigheden . . .

De kerk is een kruiskerk bestaande uit een schip
(1619-1621), transept of dwarsschip (1506) en een koor.
Verder nog de consistorie (sacristie 1525). Het huidige
koor dateert van 1455-1470 en kwam in de plaats van een
andere kerk die in 1423 gereed was gekomen.
In eerste instantie was men van plan een hallenkerk te
bouwen (naar voorbeeld van de St. Janskerk te Gouda)
maar men is later tijdens de bouw overgegaan tot basilikale
bouw. Bij een basiliek is de middenbeuk hoger dan de
zijbeuken en heeft ramen, vandaar de naam lichtbeuk.
Het oorspronkelijke schip is in 1618 door onvoorzichtig
heid van een leidekker afgebrand, alsmede de bekapping
van koor en transept.
Het werd herbouwd in 1619-1621 door de Meester
timmerman Marcus Anthonius, de steenhouwer Jan de
Molijns en de metselaar Pieter Smeets, allen afkomstig uit
Antwerpen. Het is opmerkelijk dat men begin 17de eeuw
nog de verouderde Gotische stijl aanhield.
De kosten van de herbouw werden o.a. betaald uit extra
belasting op huizen, bier en wijnen

De Alteratie
Op 5 Oktober 1578 gaat de kerk over in handen van de
Hervormden. Dit heet de Alteratie of verandering (van
religie). De overname ging gepaard met het vernielen van
de aanwezige beelden en altaren.

Koor
Voor de kleine Hervormde gemeente was de kerk te groot.
Daarom bouwde men een houten "schutsel" russen het
koor en de oostzijde van het transept Na de brand van
1618 vervangen door een stenen muur, met drie ingangen,
in renaissancestijl. Deze heeft dienst gedaan tot de restau
ratie 1922-1930.

Het Schip
Het Schip werd nu, eeuwenlang, tot aan de restauratie
voor verschillende doeleinden gebruikt. In de noordelijke
beuk bevonden zich o.a. steenkolen die voor de armen der
gemeente bestemd waren. Aan de zuidzijde bergplaatsen.
De middenbeuk was lange tijd een bergplaats voor de
brandspuiten terwijl de slangen na het gebruik over de
kapbalken werden gehangen om te drogen. De zoldering is
pas aangebracht ± 1922.
De eerste steen werd gelegd op 9 april 1619. Bij deze
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Grote of Maria
Magdalenakerk

te Goes

plechtigheid werden er tussen de twee oostwaartse steun
beren in de noordelijke gevel, "negen stukken gouds
genaamd Albertijnen" ingemetseld.

Het dwarsschip
Het dwarsschip heette toen wandelkerk, want de deuren
stonden altijd open. Tussen de Korte Kerkstraat en de
Kreukelmarkt was dit de kortste weg, niet alleen om te
wandelen maar ook voor het vervoer van sleeplasten. Zelfs
tijdens de predikaties in de week of zondags. Om aan
deze wanordelijkheden een einde te maken moesten er
"dienders" aangesteld worden om voortdurend toezicht
te houden. In 1898 is het dwarsschip voor alle verkeer
gesloten, mede in verband met restauratie van het schip.
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Afsluiting Urkerdag...

Op Pinksterzaterdag 2 juni hebben we met Hallelujah
weer de inmiddels traditionele afsluiting van de "Urker
dag" verzorgd. Het was deze dag behoorlijk slecht weer en
de meeste activiteiten zijn dan ook in het water gevallen.
Maar de Bethelkerk was tot de nok toe gevuld, er waren
vele mensen op komen dagen om met ons te zingen. Ver
schillenden van onze vrienden konden door het verdrin
ken van een familielid niet in ons midden zijn. We waren
dankbaar dat het stoffelijk overschot van de verdronken
Lub Hakvoort inmiddels gevonden was. Het werd dus
een afsluiting met een droeve ondergrond. Om kwart
over 6 werden de koren door de koormeester van Hal
lelujah opgesteld. Om half 7 openden we met koor en
samenzang, 'Heer ik hoor van rijke zegen' begeleid door
Harm Hoeve, de avond. Gezien er zoveel volk in de kerk
was klonk dit indrukwekkend, ook omdat iedereen bij
deze gelegenheden uit volle borst meezingt! De voorzitter
van Hallelujah opende de avond door een ieder namens
de stichting Urkerdag een hartelijk welkom toe te roepen.
Ook herdacht hij in zijn gebed de getroffen families.Wij
mochten met Crescendo het spits afbijten. Wij openden
met Psalm 34. Het kwam in de beginfase op mij iets

ongelijk en onzeker over. Maar naarmate we verder in
de psalm kwamen begonnen we beter te zingen. De stem
verhouding was ook erg goed. (Jammer dat verschillende
vrienden er weer niet waren') Vooral het negende vers
werd, gezien de omstandigheden, met gevoel gezongen.
Veel wedervaardigheen. Veel rampen zijn des vromen lot,
maar uit die alle redt hem God: Hij is zijn heil alleen!
Het volgende lied 'Gij biedt Heer Jezus rust mij aan'
werd vol overgave gezongen. In het Ie en 3e couplet werd
de solo door Piet gezongen. Dit is een mooi lied met
een aangrijpende tekst.We besloten ons blok met: 'De
Heer is groot' naar Ps 95. Deze psalm werd zeer correct
uitgevoerd. Het moet gezegd worden dat Harm Hoeve
in goede doen was deze avond want zijn begeleiding was
voortreffelijk. Na de samenzang Ps 122 vers 1 en 2 is de
beurt aan Hallelujah. Zij openen met een voor ons niet
onbekend lied nl. 'Volgen'. Zij hebben dit van onze oud
dirigent Meindert Kramer cadeau gekregen toen ze hun
90 jarig jubileum vieren mochten. Een prachtig lied, dat
heel gedragen en correct gezongen werd. Je kunt zo wel
zien dat iedere dirigent weer zijn eigen opvatting heeft!
Het 2e lied 'Let there be peace on earth' werd ook heel
mooi uitgevoerd. Hallelujah besloot zijn blok met 'De
boodschap van Jezus'. Een lied met een heel mooie bood
schap en een bijzondere melodie, prachtig! De samenzang
met '0 Heer, die onze vader zijt' klonk heel massaal. De
avond werd afgesloten door de beide koren. We begonnen
met: 'Gebed voor een Urker visser'. Dit is een gedicht
naar aanleiding van de ramp in 1883 waarin zovele Neder
landse vissers omgekomen zijn. Het is op muziek gezet
door Willem Hendrik Zwart. Het werd heel mooi en
gedragen uitgevoerd, zeer toepasselijk voor deze avond!
Dan volgt, met eerbied gesproken, de tophit van beide
koren 'Samen te dienen'. Het is werkelijk een feest om
met zo velen te mogen zingen! We besluiten de avond
met: 'Strijders voor Gods eer'. Dit is ook een prachtig
lied en uitstekend geschikt om met zoveel zangers uit te
voeren. Verschillende vrienden van beide koren zongen
hier de solo. Jaap Bakker besloot deze avond met een kort
dankwoord namens de commissie Urkerdag. We namen
afscheid van elkaar door samen te zingen het bekende
'Zegen ons Algoede'. We mogen terug zien op een zeer
mooie avond. Als je dan de naar huis loopt en de reacties
hoort, dan kun je alleen maar dankbaar zijn, dat dit
allemaal nog mogelijk is!

HdV
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Wij zongen in het Isala verpleeghuis te Zwolle

Achter het voormalige Ziekenhuis de Weezenlanden in
Zwolle is het huidige Isala verpleeghuis gevestigd.
Onze zangersvriend Klaas van Dokkum wordt hier al
geruime tijd verpleegd in verband met revalidatie na de
laatste hartoperatie, die helaas niet zonder complicaties is
verlopen.
Mede door zijn toedoen kwam tot ons het verzoek om
daar eens op een door de weekse avond te komen zingen.
Op dinsdagavond 18 september j.l. vertrokken wij dan
ook vanaf de bushalte met 28 zangers richting Zwolle.
Rond van de klok van kwart over zeven arriveerden wij
keurig op tijd in het verpleeghuis en werden eerst
verwelkomd met een kopje koffie in de activiteiten ruimte.
De grote zaal was goed bezet met bewoners en onze
vriend Klaas had met zijn rolstoel zo dicht mogelijk bij
het koor zijn plaatsje ingenomen.
Na de intro van het 'Zoals ik ben' sprak onze voorzitter
een kort openingswoord en sprak een inleidend woord
over onze klederdracht en op de inhoud van het volgende
lied 'Machtig God, sterke Rots'.
De uitvoering van dit nummer verliep echter niet vlek
keloos bij de overgang naar het refrein: een gedeelte zong
het wel en sommigen zetten in bij het 2e couplet.
Een begrijpelijk misverstand omdat onze dirigent een dub
belfunctie moest waarnemen achter de piano en zodoende
weinig zicht had op de koorgelederen.
Het volgende 'Ziet in blinde razernij' gaf de voorzitter
inspiratie om wat te vertellen over het vissersberoep van
sommige koorleden en de betekenis van de stormen die in
het geestelijk leven kunnen woeden.
Met het gezamenlijk zingen van Psalm 25 met de bewo
ners werd het Ie blok afgesloten. Beide verzen waren
voor de meeste bewoners niet onbekend en werden met
overgave meegezongen.
De solo van Klaas de Boer werd vooraf door de voorzitter
ingeleid met wat achtergrondinformatie over de dagelijkse
werkzaamheden van de solist, die als scheepsbouwer en
opvarende van de reddingboot nauw met het water ver
bonden is.
'Uw koning komt' was het eerste nummer van ons 2e blok
waarvan het tempo van tenoren en bassen bij het Ie vers
niet helemaal in de pas liep. Een kleine terechtwijzing van
de dirigent was dan ook op zijn plaats.
Hierna werd het lied 'Gij biedt Heer Jezus rust mij aan'
uitgevoerd en waren de soli van het Ie en 3e vers in
handen van onze tenor Jan Loosman.
Ondanks de extra inspanning om in een warme zaal te
zingen, werd ook het laatste nummer correct uitgevoerd

voor een aandachtig gehoor.
Het 2e blok werd eenstemmig afgesloten met samenzang
van drie bekende coupletten van Psalm 42, waarna we een
korte pauze inlasten voor een kopje koffie.

Onze vriend Klaas was duidelijk onder de indruk en vond
als luisteraar dat we "prachtig gezongen hadden."
'Is uw paspoort getekend' werd door de voorzitter inge
leid met de ernstige vraag of ons geestelijke paspoort ook
is getekend met het bloed van Here Jezus.
Voorafgaande aan het zingen van 'Blijf bij mij Heer' las de
voorzitter het voor ons zeer bekende gedicht met de titel
'De branding brult' dat zeer goed aansluit bij de tekst van
het laatste nummer.
Met het zingen van het 'Zegen ons Algoede' werd de
avond op gepaste wijze afgesloten.
Met een bloemetje voor de voorzitter werd na een applaus
van de dankbare bewoners een hartelijk dankwoord aan
de leiding van het koor uitgesproken. De voorzitter
maakte er geen geheim van dat een dergelijke avond in de
toekomst van onze kant zeker voor herhaling vatbaar is.
Met een voldaan gevoel werd rond de klok van negen
uur de terugreis werd weer aanvaard. In de bus gaf
onze vaste "speaker" Kees Pasterkamp zoals gebruikelijk
een gedetailleerd overzicht van de koor- en de plaatselijke
samenzangactiviteiten in de komende maanden. Zelfs de
activiteiten voor volgend jaar bleven niet onvermeld ...

W. Visser
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Concert

[
D;V. zaterdag 15 september 2001

In de Maria Magdalena kerk te G-oes

,
Mary Rose,Filipijnen

~
Jolina, Filipijnen

11-'1edewerkenden.
U k k "C~ d "Ir .er mannen oor reseen 0
Dirigent
Bariton solist
Orgel
Appèlwoord

Louwe Kramer
Pieter Baarssen
Harm Hoeve
Dhr .•T..Dankers

Aanvang 15.00u. Entree no: tot 12jaar f 2J50
Gezlnsprijs f 25,-

Collecte voor Woord & Daad-actie:
"Zeeland heill.tjongel'en op de Filippiillen"

Programma tevens bewijs van toegang



Programma
1. Crescendo Psalm 34

2. Opening Dhr.J. Dankers

1. Juich, aarde,juicht alomden Heer;
Dient God metblijdschap,geeft Hem eer;
Komt, nadert voor lijn aangezicht;
Zingt Hem eenvrolijk lofgedicht.

3. Gaat tot lijn poorten in met lof,
Met lofzang in lijn heifighot;
Looft Hem aldaarmet hart en stem;
Prijst Zijnen naam; verheerlijktHem

3. Crescendo

L. Kramer

Psalm 100 vers 1,2,3 en 4

2 De Heer is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die hij voedt en weidt,
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

4. Want goedertieren is de Heer;
lijn goedheid eindigt nimmermeer;
lijn trouwen waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

a. Er is een naam
b. Gij biedt Heer' Jezus rust mij aan

(solo: P Baarssen)
c. Psalm 23

J. Petersonl L. Kramer
J. Zwanepol

B. Klein

4. Solozang

5. Appèlwoord Dhr. J. Dankers Collectezang Vaste Rots van mijn behoud

1. Vaste rots vanmijn behoud,
Als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op Uw trouw,
Laat mij rusten in Uw schaûw,
Waar het bloed door U gestort,
Mij de bron deslevens wordt.

3. Zie, ik breng voormijn behoud
U geen wierook,mirr' of goud:
Moede kom ik, arm en naakt,
Tot den God die zalig maakt,
Die de arme kleedl en voedt,
Ddie de zondaar leven doet.

6. Crescendo a. Volgen
b. Genadig en barmhartig

( solo: P. Baarssen)
c. Machtig God, Sterke Rots

7. Orgelsoio met aansluitend samenzang

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
Niet het werk door mij volbracht
Niet het offer, dat ik breng,
Niet de tranen, die ik pleng,
Schoon ik ganse nachten ween,
Kunnen redden, Gij alleen.

4. Eenmaal als de stonde slaat,
Dat dit lichaam sterven gaat,
Als mijn ziel uit d' aardse woon
Opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot
Berg mijn ziele voor den dood.

M. W. Kramer
A. e. Gell/ tekst J. Zeeman

M. W. Kramer

Psalm 89 vers 1 en 8

Vakonderwij volgen.
Zeeland maakt
'tmogelijk!



MANILA quezon City
D°050n Noga

Botorqos Poblo Q
o oCo(bayog

Filippijnen
110 0 .Cebu

Ob 0
Boeolcd

Sulu lIig"

Automonteur
De hoofdstad Manilla van de
Filippijnen is een gigantische
metropool met een enorme
verkeersdrukte. Behalve ge
wone auto's en bussen zie je er
veel 'jeepneys': door de Ameri
kanen afgedankte legerjeeps
die de Filippino omtoveren tot

kleurrijke minibusjes, die knallend, ronkend
en rokend hun weg vinden.
Gelet op het grote aantal gemotoriseerde
voertuigen én de technische staat waarin de
meeste verkeren, moet een automonteur
hier toch zijn brood kunnen verdienen. Dat
klopt! Vandaar de cursus automonteur als
vakopleiding. Mede dankzij de inzet van de
Zeeuwse Woord en Daad-comités kon deze
opleiding op de Filippijnen starten.
Op de vakschool ontvangen voormalige

Mindanao

°Dovoo

Seo
o

Gnl Sernes

De Filippijnen - 8x zo groot als Nederland,
hoofdstad Manilla - vormen een land in zuid
oost Azië dat bestaat uit 7100 eilanden.
De voertalen zijn Filippino en Engels.
De verschillen tussen rijk en arm zijn enorm.
In Manilla liggen chique woonwijken en
sloppenwijken door elkaar heen. Op het platte
land heerst vaak een lokale hongersnood.
De helft van de Filippino leeft onder de natio
nale armoedegrens. De kindersterfte onder de
vijf jaar bedraagt 32 op de
1000 (in Nederland 5 op de
1000)
Van een echte democratie
voor de ruim 80 miljoen
inwoners is nauwelijks
sprake: de politieke en
economische macht is van
oudsher in handen van een
klein aantal schatrijke fami
lies. Wat religie betreft
83% is rooms-katholiek,
9% protestants en 5%
islamitisch.

De Filippijnen

straatkinderen of jongeren uit
arme gezinnen een beroepsoplei
ding, zodat zij later op eigen
benen kunnen staan.
De vakopleiding voor automon
teurs is inmiddels uitgegroeid tot
een school waar jongens en
meisjes onderwijs krijgen op het
gebied van lassen, mechanica,
elektronica en koeltechniek. Het
is de bedoeling dat de opleiding nog wordt
uitgebreid met computerkunde, timmeren
en kledingvervaardiging.

Internaat
In de nabije toekomst (uiterlijk D.V.2005)
ontvangen 200 studenten per jaar een trai
ning. In het kader van deze plannen wil
AMGde huisvesting voor de studenten uit
breiden. Een internaat is daarbij onmisbaar:

i----~-----------------1---------



omdat de opleiding een regionale functie
heeft, moeten de studenten gedurende de
cursus intern verblijven. Het verblijf is
-afhankelijk van de duur van de cursus
voor drie of zes maanden.
Zeeland wil de bouw van de eerste verdie
ping van het internaat mogelijk maken. In
het internaat zal ruimte komen voor 98
bedden. Op de eerste verdieping komen
vier slaapzalen, de gemeenschappelijke
ruimte, een keuken en eetzaal, douches en
toiletten.

Bijbelstudie op de vakschooL

Zeeuwse comités:
NOORD- EN MIDDEN-BEVELAND
Rabo Goes 38.05.77.291

REIMERSWAAL
Rabo Yerseke33.40.54.141

SCHOUWEN-DUIVELAND
ING Zierikzee 66.64.26.899

THOLEN I ST.PHILIPSLAND
Rabo Tholen 36.26.18.747

WALCHEREN
Rabo Middelburg 37.55.03.110

ZEEUWS-VLAANDEREN
Postbank 3926169

iiëilöe1d

NCDOondersteunt actie
De bouw van de eerste verdieping van het
internaat kost f 285.000. De Nationale
Commissie voor internationale samenwer
king en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)
heeft inmiddels een subsidie van f 100.000
toegekend. De NCDO wil op deze manier
plaatselijke initiatieven in Nederland voor
projecten in de derde wereld steunen.
De gezamenlijke Zeeuwse Woord en Daad
comités zorgen voor de overige f 185.000.

Aan geschoolde vakmensen zal altijd
en overal behoefte blijven!
Bouw daarom mee aan een hoopvolle
toekomst voor kansarme jongeren op
de Filippijnen!

Woord en Daadwerkt vanuit bijbelseopdracht
aan armoedebestrijding in 16 ontwikkelings
landen. Ze is actief op het gebied van water,
voeding, gezondheid, onderwijs en werkgele
genheid. Ook bereikt ze via financiële adoptie
rechtstreeksmeer dan 26.000 (kans)arme
kinderen. De stichting staat bekend
om haar lage kostenpercentage
van minder dan tien procent.

Postbus560
4200 AN Gorinchem

Telefoon0183-611800
wd@wxs.nl

www.woordendaad.nl

VOOR

Psalm89 vers 1 en 8

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

8 Crescendo Psalm 95
Heer', uit mijn banden
( solo P. Baarssen)
Is uw paspoort getekend

9 Sluiting Dhr. J. Dankers

Gij toch, Gij zijt hun40, de kracht van
hunne kracht;
Uw vrije gunst alleenwordt d' ere
toegebracht;
Wij steken t' hoofd omhoog en zullen d'
eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om t' eeuwig
welbehagen;
Want God is ons ten schild in t' strijdperk van
dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

M .W. Kramer
M. W. Kramer

L. Kramer

k. J. Mulder

••• ***** ,...•••• ***.**** ..**."' ••• *******.*** ***.**."'** •• ..,..* ******••* , •••• * ****•••• *** •• *••
D.V. zaterdag 29 September om 19.30 zingt in de Petrakerk te Kapelle het
Kinderkoor "Jong Sursum Corda"en het jongerenkoor "Heman"
Insrumentaal intermezzo met soloinstrumenten

.***** **"** •• ******** ****.** ••*****••** ** ***** •• ******** ••••• * *.****.******.

InfQ,_J$lndeLadQ~ Mevr. M. Burger, Monsterweg 33, Borssele tel. 351700

10 Crescendo Blijf bij mij Heer'



DOE.HEI·ZELF PLEZIER
VOOR IEDEREEN!
Meer dan 30.000 artikelen

Praxis service o.a.:

Ruilen is bij ons
geen punt

Verfmengen
20.000 kleuren
klaar terwijl u
wacht

Wij bezorgen uw
spullen tegen
een geringe
vergoeding
bij u thuis

De enige bouw
markt waar u
Air Miles spaart

Goes, A. Joachimikade 30 Tel.: 0113-233220
Middelburg, Grenadierweg 19 Tel.: 0118-635844
Vlissingen, Gildeweg 8 Tel.: 0118-414330
Zierikzee, Haringvlietplein 9 Tel.: 0111-416999



D.Y. zaterdag 15 september 2001
Aanvang 19.00 uur in de kerk van

de Gereformeerde Gemeente te Yerseke
m.m.v.

Chr. Urker visserskoor
o.l.v.

Louwe Kramer
orgel
Harm Hoeve

Mannenkoor
o.l.v.

Rijk]. Rijkse
orgel
Bram Bout



1. Intro door beide koren
Uw Koning komt 12J

2. Opening door de weleerwaarde heer ds. B. van der Heiden

3. Samenzang: Psalm 108: 1
Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

4. Zang door 'Crescendo' Cf
a. Gij biedt, Heer' Jezus, rust "L
b. Genadig en barmhartig tJ.. "b
c. De Heer is groot (naar Psalm 95) IT

5. Samenzang: Psalm 119: 86
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
gelijk een bron zich uitstort op de velden.
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
dan zal mijn tong Uw redenen vermelden,
want Uw geboön zijn waarlijk recht, 0 Heer',
Gij zult de vlijt van die U zoekt vergelden.

6. Zang door beide koren
a. Psalm 34
b. Heilig, heilig, heilig :t1-

Samenzang: Psalm 25 : 2
Heer', ai, maak mij Uwe wegen
door Uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' Uw treden wendt:
leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, 0 Heer',
'k blijf U al den dag verwachten.

8. Zang door 'Ethan'
a. Psalm 89

7.

b. Heere, vol van vrees en schaamte
c. Gods Vaderliefde
d. Gouden harpen ruisen

M.W. Kramer
9. Samenzang: Psalm 42: 4 en 5

met collecte; de opbrengst van deze avond is bestemd voor de uitbreiding van
de Os. G.H. Kerstenschool te Yerseke.

L. Kramer
L. Kramer

M.W. Kramer

'k Denk aan U, 0 God in 't klagen
uit de landstreek der Jordaan.
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen,
'k roep van 't klein gebergt' U aan.
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
daar 't gedruis der waat'ren groeit,
daar Uw golven, daar Uw baren
mijn benauwde ziel vervaren.

10. Zang door 'Crescendo'
a. 0 blijde dag
b. Is uw paspoort getekend
c. Strijders voor Gods eer

11. Zang door beide koren
a. Psalm 49
b. Machtig God, sterke Rots

12. Geldoverdracht
CD 'AI de groote waterstroomen' t.b.v. de Ds. G.H. Kerstenschool

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

<3 M.W. Kramer
1 Cl L. Kramer
.-;.1 L. Kramer

s- M.W. Kramere M.W. Kramer

13. Slotwoord door de voorzitter

L. Kramer
L. Kramer

14. Samenzang: Psalm 122: 1
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: Zie wij staan
gereed, om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in;
daar staan, 0 Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
wèl saamgevoegd: wie haar beschouwt,
zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

15. Sluiting

K.J.Mulder
A. Bout

J. van Zweden
M. Egberts

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.



SPONSORS 15-09-2001

Nieuwenhuijse
Financiële dienstverlening Hogeweg 10 4401 BT Yerseke 0113-576666

Fa. Gebr. Van der Poel Kerkplei n 12 4401 EO Yerseke 0113-572047

Baaij Belastingadviseurs Marijkelaan 11 4401 GE Yerseke 0113-572620

Autoschade Steketee Zanddijk 4a 4401 NJ Yerseke 0113-572162

Autobedrijf Arie de Kramer Industrieweg 1 4401 LA Yerseke 0113·571699

Bloemisterij Slabbekoorn Wijngaardstraat 8 4401 CS Yerseke 0113-571528

Hoogesteger Verkeersschool Burenpolderweg 3 4401 KW Yerseke 0113-571952

Kooijman Ongediertebeheersing Gr. van Zoelenstraat 11 4401 KB Yerseke 0113·573881

Juwelier Poot Oude Torenstraat 28a 4401 EH Yerseke 0113-573370

Hoveniersbedrijf Riedijk Zweedijkseweg 29 4401 NH Yerseke 0113-573823

Boekhandel Hoekman Noordzandstraat 34 4401 CG Yerseke 0113·572907

Warring Kleding Dorpsstraat 55 4413 BL Krabbendijke 0113-503920

P.Sinke v.o.f. Sluisweg 22 4416 RL Kruiningen 0113-382160

Mannenmode Priem Paardenmarkt 11 4401 EE Yerseke 0113-572340

Aannemersbedrijf Oostdijk v.o.f. Kerkhoekstraat 17 4401 GB Yerseke 0113-572339

Iac. Goud B.V. Havenoordseweg 7 4414 RK Waarde 0113-502540

Sturris Schoenen Kerkplein 10 4401 EO Yerseke 0113-571565

Bakkerij Filius Kerkplein 2 4401 EO Yerseke 0113-571494

Advieskantoor de Goffau Lepelstraat 4 4401 EB Yerseke 0113-572797

BloembollenbedrijfYerseke B.V. Gr. van Zoelen straat 24 4401 KC Yerseke 0113-572820

Van Damme Bouwadvies Paardenmarkt 21 4401 EE Yerseke 0113-571758

Bloemenhuis Poley Oude Torenstraat 13 4401 EH Yerseke 0113-571340

Dorpshuis de Zaete Korri ngaweg 3 4401 NT Yerseke 0113-573272

Harthoorn Automatisering Gr. van Zoelenstraat 25a 4401 KC Yerseke 0113-573854

Hoogstrate Hijstechniek Burenpolderweg 13 4401 KW Yerseke 0113-571523

Meeuwsen B.V. Kreeft 4 4401 NZ Yerseke 0113-573878

Rijk Taxatie Advieskantoor Grintweg 80 4401 NG Yerseke 0113-572835

Vishandel Teun Moerland Breeweg 132 4401 BS Yerseke 06-22975081

Zeevisserij bedrijf A. Sinke B.V. (Ye 138) Vroonland 44 4401 JV Yerseke 0113-573410

De Wolf Products B.V. Krab 6 4401 PA Yerseke 0113-573580

AMZ Touringcarverhuur Quistenburg 8 4454 PZ Borssele 0113-351551

Slabbekoorn, auto- en schadebedrijf Molendijk 10 4401 NL Yerseke 0113-572277

Autobedrijf Yerseke Damstraat 83 4401 AK Yerseke 0113-571609

YE 1 J.J.vd Endt, mosselkweker Breeweg 90 4401 BS Yerseke 0113-571824

Adri's Schelpdierhandel Azalealaan 2 4401 CT Yerseke 0113-572087

YE 69, D. van den Bosch B.V. Bernhardstraat 13 4401 ES Yerseke 0113-571395

Murre Moens B.V. Arnesteinweg 23 4338 PO Middelburg 0118-637005

YE 60, A. Cornelisse Cr. van Zoelenstraat 7 4401 KB Yerseke 0113-571831

Pekaar Bestratingsmaterialen B.V. Molenpolderweg 8 4401 NP Yerseke 0113-572069

Pekaar & Partners Accountants Wilgenstraat 4 4462 CJ Goes 0113-214310

Van Kruiningen Reclame Langeville 42b 4401 GP Yerseke 0113-573237

Delta Mossel B.V. Korringaweg 59 4401 NV Yerseke 0113-573330

Ernst & Young Accountants Burg. De Raadtsingel 93 3311 JC Dordrecht 078-6117222

Shell





lende leden van ons koor hebben hen tijdens de receptie
in Irene gefeliciteerd.
Onze vriend Cees Bakker mocht met vrouwen kinderen
herdenken hoe de Heere hen 25 jaar voor elkaar gespaard
heeft. Wij willen deze twee bruidsparen van harte felicite
ren met deze mijlpaal en wensen hen Gods zegen voor
de toekomst!
Pieter Ras en Annemarie Post hopen op 6 juli in het
huwelijk te treden. Als u dit leest zijn ze misschien inmid
dels getrouwd. Wij willen hen en hun ouders van harte
gelukwensen met hun huwelijk. Wij hopen dat ze geluk
kig zullen worden en wensen hun Gods zegen voor de
toekomst!
Wij willen iedereen die genoemd is in deze rubriek, en
dat zijn er deze keer nogal wat, Gods zegen toewensen! Ik
wil graag afscheid van u nemen met het gedicht dat op de
trouwkaart van Pieter en Annemarie afgedrukt staat.
Gode Bevolen!

Bewaarder

Want God uw schepper, Hij is uw bewaarder,
Hij is de schaduw aan uw rechterhand
Hij die u t leven gaf en die u spaarde,
Gaat aan uw zij, staat altijd aan uw kant.

De hitte van de dag zal u niet deren,
De koude van de nacht doet u geen kwaad.
Zijn Geest zal u de goede wegen leren,
Waarlangs ge gaan kunt, omdat Hij voorgaat.

Hij zag u bij het 'allereerst beginnen
Hij sterkt u als de zorg u overmant.
Strijd mee, uw strijden doet u overwinnen
En brengt u naar een beter Vaderland!

Beste Vrienden van Crescendo,

We willen allen hartelijk bedanken voor de
medewerking tijdens de rouwdienst voor Kobus.

Het wwas voor ons allen een grote steun en
vertroosting en het zingen was prachtig.

Dank u wel.

Marie Bakker-Nent jes
kinderen en kleinkinderen

Vtln de voorzitter ...

De vakantietijd staat weer voor de deur. Iedereen is weer
volop bezig met plannen te maken, waar dit jaar de reis
weer heen zal gaan. Het lijkt wel of het de gewoonste zaak
van de wereld geworden is, dat iedereen bepakt en bezakt
op reis gaat! En niet alleen in Nederland, maar ook in onze
eigen plaats Urk heeft dit fenomeen toegeslagen! Verdiend
of onverdiend, de meeste mensen maken plannen en gaan
op reis! Of toch niet? Zijn er misschien toch nog mensen
die helemaal niet weg kunnen, laat staan geld hebben om
een vakan tie te betalen?
Of anders gezegd die helemaal niet weg willen. Ze blijven
veel liever in hun eigen plaats en in hun eigen huis. Maar
hoe het ook zij, er is nu een tijd aangebroken om eens
afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en
iedereen doet dat op zijn of op haar manier.
We hebben ook als koor een drukke tijd achter de rug. We
hebben de afgelopen tijd veel optredens gehad. We hebben
veel gezongen in kerken, maar ook in zieken of bejaarden
huizen. Veel is van ons gevraagd in het afgelopen seizoen,
maar we hebben ook veel uit mogen delen. We mochten
veel mensen bemoedigen door onze zang. We mochten
met elkaar fijne repetities beleven. We zaten iedere zon
dagavond wel met zo' n 100 mannen te zingen en te
repeteren. Ik vind het altijd weer geweldig als we zo de dag
des Heeren af mogen sluiten!
En nu staat de vakantie weer voor de deur, ieder mag
genieten van zijn welverdiende rust. Zes weken geen repe
titie; hoe komen we de tijd door! Er zijn ook vrienden die,
zoals gezegd, helemaal niet op vakantie kunnen. Die door
ziekte of andere verdrietige omstandigheden verhinderd
zijn om weg te gaan. Laten we hen vooral niet vergeten,
een kaartje kan zoveel betekenen ... !Hoe het ook zij,
we hopen elkaar, Deo Volente, op 26 augustus weer te
ontmoeten. We hebben dan nog 3 weken om ons voor te
bereiden op ons dagje uit naar Zeeland. Vrienden ik wens
u allen Gods zegen en een dankbare vakantie!

Tot ziens op zondag 26 augustus in Irene.

Uw voorzitter
Hendrik de Vries
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Paaszangavond voor de SEZ in Ouderkerk aid Ijssel

"De regen tikt tegen de ruiten, en we zijn op weg naar
Ouderkerk aan de IJssel", zo begon Louwe zijn traditio
nele bustoespraak voor het toetertje. Het scheelde echter
weinig of we waren er nooit gekomen.
Die sabbat, op de zevende van de maand Nisan, in het
acht en veertigste jaar van 'Crescendo', de koning der
koren, aan de vooravond van de Pilatusweek, trokken we
met meer dan 80 man voetvolks, uitgenomen de vrouwen
en kinderen, op naar het oude schippersdorp om daar ten
bate van de Spaans Evangelische Zending een concert te
geven. We hadden wel gehoord dat Ouderkerk ergens in
de Zuid moest liggen, maar hoe je precies moet rijden dat
zien we altijd wel ter plekke.
En dat viel deze keer wat tegen.

De weg kwijt raken was een fluitje van cent, en nadat we
een bepaalde rotonde al een keer of vijf omgetold waren,
stonden we op een gegeven moment midden tussen de
mkz-koeien, Er werd achterin de bus al geloeid dat we
dan nóg maar een rondje om Jericho moesten doen, maar
gelukkig kwamen we op een smal dijkje terecht waar
iemand kennis aan had. "Ja!, dit is het dijkje waar we voor
gewaarschuwd zijn om er niet met een grote bus overheen
te rijden, dus we zitten in de buurt!" werd er opgelucht
gezegd. Het dijkje was inderdaad de laatste hindernis die
genomen moest worden in deze veldtocht. Het was niet
veel breder dan een fietspad, en tot overmaat van ramp
moesten we ook nog tegenliggers incasseren. Half laverend
op twee wielen slaagde de chauffeur erin om die te omzei
len. Je kunt je afvragen wat die mensen hadden te zoeken
in tegenovergestelde richting, terwijl er een optreden van
Crescendo de andere kant op is. Maar goed, iedereen is
vrij om te gaan waar hij wil, zullen we maar zeggen.
Na verschillende grillige bochten, met aan de linkerkant
een afgrond met water, en aan de rechterkant een ravijn
waarin nog net de daken van een paar boerderijtjes te
onderscheiden waren, kwamen we eindelijk bij de kerk
uit waar we verwacht werden. We hadden al een beetje
het gevoel dat we in Zwitserland waren, en dat werd nog
versterkt doordat de kerk op een soort heuvel stond, zodat
we er lopend naar toe moesten klimmen. Gelukkig werden
we opgewacht met bolletjes en hete spoelkoffie, zodat we
niet met een lege maag hoefden te zingen.

Nadat we volgens aloud gebruik onze plaatsen al stomme
lend en plaatswisselend hebben ingenomen op de rieten
stoelen, geeft de dirigent het teken om ons intro te zingen:
'Uw Koning komt'. Tijdens het zingen van dit lied vergeet
je alle moeilijkheden die de reis heeft opgeleverd. Vooral
als de volle klanken de historische ruimte van de prachtige
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acoustische kerk vullen, en aan het eind van een zin
weer terugkeren vanaf de hoge gewelven om het oor te
strelen met het akkoord dat je zojuist hebt gezongen. Maar
mooier nog dan de klanken zijn de woorden van dit lied.
Reeds gesproken door Johannes de Doper, en toen ook
vervuld naar de Schriften, wachten deze woorden weer op
hun vervulling. 'Uw Koning komt'! En dat dit geen loze
woorden zijn, bewijst de Koning der Koningen zelf door
te verzekeren: "Ja, Ik kom haastiglijk".

Ds. Van Rooijen leest Psalm 22 voor, de lijdenspsalm.
Voor de profetische betekenis van deze Psalm heeft Jezus
na Zijn opstanding Zijn discipelen de ogen geopend, zeg
gende: "Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo
in Zijn heerlijkheid ingaan?"
Aansluitend volgt de samenzang uit dezelfde psalm,
waarna Crescendo de volgende liederen zingt: 'Zoals ik
ben', 'De Heer is mijn Herder', en 'Gij biedt Heer' Jezus
rust mij aan'. Bij deze laatste zingt Piet de solo, waarbij
hij achterin de kerk gaat staan. Vervolgens zingt hij zonder
het koor enkele mooie liederen, die goed verstaanbaar zijn
in het kleine kerkje.
Met alle aanwezigen zingen we dan 't Is middernacht, en
in de hof'. Daarna verheffen wij ons weer van onze rietze
tels en zingen 'Op ten strijde', 'G'nadig en Barmhartig',
en 'Er is een Naam'. Het is jammer dat we wat dicht op
het publiek staan, maar dat zij zo. We moeten wel blijven
letten op de maatslag van de dirigent, want hier en daar
ging het niet helemaal gelijk op. Vooral bij gedeelten waar
we wat moeten versnellen kunnen we maar beter even op
kijken.

De spreker voor deze avond is Meneer Monjos, een
Spaanse zendeling voor de SEZ. Voor de mensen die
Nederlands verstaan is er een vertaler aanwezig. Hij vertelt
dat de meeste van de 40 miljoen 'Spanjolas' rooms zijn.
Protestanten worden gediscrimineerd. De Roomse kerk
krijgt per jaar 1 miljard van de Spaanse staat.
Om de mensen de rijkdom van Gods Woord terug te
geven zijn Bijbels en geestelijke lectuur heel belangrijk.
Daarom doet hij een beroep op de vrijgevigheid van de
luisteraars, en bedankt daar alvast voor met de woorden:
"Muchas gracias voor de kollektos" (of iets in die trant).
Tijdens de collecte zingen we Ps. 32:4 en 6, waarbij som
migen van ons zich verdienstelijk maken door te helpen
collecteren.

Het laatste blok begon met 'Strijders voor Gods eer',
gevolgd door 'De Heer is groot'. In dit lied klinkt altijd
weer de ernstige waarschuwing: "gelooft Zijn heil- en
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troostrijk Woord. Verhard u niet maar kom!". Ernstig,
want het komen tot Christus, óf de aanbieding van het
Evangelie afslaan, betekent een verschil tussen de eeuwige
dood of het eeuwige leven. Alleen al het ons bewust zijn
van deze boodschap die we uitdragen is een hele opgave.
Want we raken zo makkelijk in de sleur van het zingen van
bekende regels, terwijl we de betekenis vergeten.
We sloten dit blok af met 'Straf mij in Uw gramschap
niet'. Ds. van Rooijen sloot de avond af met een dank
woord en dankgebed. Crescendo zong als laatste 'Blijf bij
mij Heer' waarna de samenzang uit Ps. 118 vers 11 en 12
gezongen werd.

Dat dit concert de harten geraakt heeft, bleek toen we

de kerk verlieten. Veel dankbetuigingen werden gehoord.
Sommigen vroegen zelfswanneer het volgende optreden
zou zijn, en dat is toch wel een blijk van waardering.
We reden terug over een andere weg dan waarlangs we
gekomen waren, zodat we niet nog eens vijf keer om
dezelfde rotonde heen hoefden. Maar nu hadden we
een weggetje te pakken met allemaal kenienebulten. We
kwamen verschillende keren los van de stoelen, waarbij de
zojuist opgedronken cola weer naar boven borrelde. Maar
na de ervaring op het ravijnendijkje vonden we dit een
peuleschilletje. Genoeglijk keuvelend met onder elke wang
een halve paardeworst, was de Bult weldra weer bereikt.

Gerrit de Wit

We zongen in Ochten op 12 mei 2001

Het is niet voor het eerst dat we in Ochten zongen, dus
we wisten wat ons te wachten stond. Kwart over vier
vertrokken we vanuit Urk met een matig koor in aantal.
In Ochten werden we hartelijk ontvangen met broodjes
en koffie. De veilinghal was ondertussen al volgelopen.
Arjan en Edith Post beten het spits af met een Intrada. We
werden welkom geheten door de organisatie waarna Ds.
Van Dijk een zegen vroeg over deze avond. Na de samen
zang van Ps 42, 1 en 5 was het de beurt aan Crescendo.
"Zoals ik ben" was ons eerste lied - we begonnen wat
zweverig, maar gaandeweg ging het beter. Machtig God,
sterke Rots werd met kracht gezongen. Harm Hoeve
zorgde voor een machtig voor- en tussenspel. De Heer is
groot is een lied waarbij we goed op de dirigent moeten
letten, dit wat het tempo betreft. We werden begeleid door
op het orgel K.J Mulder en pianospel van Harm Hoeve.
Vooral het slot was majestueus.
Samen met het gemengde koor Con Amore zongen we
Strijders voor Gods eer. Dit is een mooi nummer om
gezamenlijk te zingen. Jammer dat de afstand tussen beide
koren te groot was, waarbij het onderlinge contact wat
verloren ging. We konden hierna genieten van trompet
en orgel. Ze begonnen met een rustig nummer genaamd
Anthem waarna ze eindigden met het nummer To God
be the Glory. Zoals deze mensen hun instrument gespelen,
mag wel bijzonder genoemd worden. Con Amore zong
vervolgens het bekende "Vaste Rots van mijn behoud".
Ze zongen het afwisselend met de melodie bij de verschil
lende partijen. Tineke Kerkstra-van Dijk zong de solo,
ze zakte wat, dit mischien van wege de warmte. Groot en
verheven was ook het lied met deze titel, vol afwisseling

in sterkte. Jammer dat wij niks konden horen. Klaas Jan
Mulder improviseerde op het Allen-orgel. Deze organist,
die toch al op leeftijd is, speelt nog steeds bijzonder goed.
Op veler verzoek zong het gemengd koor samen met het
kinderkoor het lied Volkeren ontwaakt. Het kinderkoor
zong vervolgens Jezus is de Herder met piano- en orgel
begeleiding. Het koor bestaat uit vijftig kinderen Het
was wat zacht, maar de kinderen zongen correct. Joke
Postmus-Kuik improviseerde over Alles geef ik U, met
daar tussendoor "Nooit meer nacht". Ze is speciaal voor
dit concert vanuit Canada, waar ze naar toe zijn geemi
greerd, overgekomen naar Nederland. Het voorspel van
Harm Hoeve bracht ons rustig naar het lied "Gij biedt,
Heer Jezus, rust mij aan ," mooi gearrangeerd door Jan
Zwanepol, met een nog mooiere tekst. Psalm 34 "Ik loof
den Heer mijn God" was voor mij het hoogtepunt van
ons optreden. Dit mede door het prachtige, majestueuze
pianospel van Harm Hoeve. Het lied kwam goed tot z'n
recht hoewel het verschil tussen P (zacht) F ( hard) wel
wat groter mag ZIJn.
Blijfbij mij, Heer blijft een lied dat je wat doet. Met
Harm Hoeve op de piano en Klaas Jan Mulder, de
bewerker van dit nummer, op het orgel is het een feest,
Tineke Kerkstra-van Dijk zong eenvoudig mooi het lied
"Ga niet alleen door 'c leven". De kinderen zongen een
vlot Israëlisch lied, met een goede begeleiding van Joke
Postmus. Het was genieten bij het luisteren naar Arjen en
Edirh Post, samen met Klaas Jan Mulder op het orgel.
Ze begonnen met Retroite francoise waarbij Arjen Post
achter in de zaal stond. Deze mensen hebben zo'n fantas
tisch samenspel, dat ze elkaar, ook op grote afstand, goed

ZANGKOERIER MEI - JUNI PAGINA 7



aanvoelen. Vervolgens speelden ze David Song, een Iers
volkslied. Hoe Groot zijt Gij was een ware vertolking van
de grootheid des Heeren. Dit is ook de titel van hun
nieuwe CD. Con Amore zong samen met orgel, piano
en trompet het lied Niets is hier blijvend op aarde. Een
lied met veel variatie en veel tempoverschillen. Bij het
lied "Zondag morgen" konden we het koor beter horen,
omdat het a capella gezongen werd. Mooi uitgevoerd werd
het lied God, ja God alleen. De mannen zongen de melo
die, met begeleidende vrouwenstemmen. Tenslotte zongen
we samen "Al wat adem heeft" naar Ps 150. Een heel

Onthaasten in Reestoord

Zo nu en dan is een mens aan een beetje rust toe, en
daarom gaan we af en toe eens met onze vermoeide zan
gers naar een rustoord om wat bij te komen.
Voor deze donderdag, de 17e mei, had het opperbevel van
Crescendo een bejaardenhuis in Meppel uitgekozen om
onze mannen wat op krachten te laten komen. Maar in
plaats dat we van onze welverdiende rust konden genieten,
werden we door de mensen herkend als het wereldbe
roemde visserskoor, waar er op de wereld geen tweede
van te vinden is. En ja, dan kun je moeilijk weigeren
om een paar versjes voor die mensen te zingen. Zodoende
stonden we even later op het podium om een optreden
te improviseren.

Het was ditmaal geen 4000-koppige massabijeenkomst
van goed geklede galagangers, maar een zaaltje vol
bejaarde mensen, die al tijdenlang hebben uitgekeken naar
dit optreden. Je moet je eens indenken dat je dag aan dag
achter dezelfde geraniums naar buiten zit te kijken, met
weinig meer afleiding dan de koffie die wordt gebracht
of de zuster die even komt controleren. Daarom hebben
dit soort optredens minstens evenveel waarde en nut als
onze galaconcerten. Laten we ons dus niet blindstaren op
de aantallen mensen die luisteren, want als de leden van
Efrathàs Engelenkoor daarop gelet hadden, dan hadden
wij het lied 'Vrede op aarde' nooit leren kennen van die
herders.

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over ons bejaarde
voorgeslacht. Velen zouden zich stierlijk vervelen, en zijn
eigenlijk "klaar met leven" zoals dat zo bedrieglijk wordt
gezegd. Ze moeten dan maar een handje geholpen worden
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mooi lied voor gemengd koor. Hier kwam wel duidelijk
tot uiting dat de opstelling van de koren, om samen te
zingen, niet goed is. Crescendo vergat zelfs een gedeelte
van dit lied om mee te zingen. Ds. Van Dijk sloot het
concert af met dankgebed. We kunnen terugzien op een
mooie zangavond, waar we ook konden genieten van het
musiceren van anderen. Crescendo heeft goed gezongen,
ondanks dat er velen waren die het hebben laten afweten,

Riekelt Kramer, 2e Bas.

om op een "waardige" manier afscheid van dit leven te
kunnen nemen.
Daarmee wordt echter voorbijgegaan aan de oorzaak
waarom veel bejaarden zich vervelen. Wat was de taak van
de ouden in de Bijbel? Ze zaten in de poort, lezen we
vaak. Ze spraken daar een oordeel uit over verschillende
burgerlijke zaken, een soort rechtszitting dus. Ze contro
leerden wie de stad inkwamen en wie de stad verlieten.
Ze onderzochten daar de wetten van Mozes, de Psalmen
en de Profeten en redeneerden daarover met elkaar. Ze
gaven advies vanuit hun levenservaring en Schriftkennis
aan jongere mensen die om raad kwamen vragen. Ze
vermaanden mensen die het met Gods inzettingen en
getuigenissen niet zo nauw namen. Kortom, ze vormden
de spil van het openbare leven en hadden daar een oude
dagbesteding die volop ten nutte kwam aan de gemeen
schap. Verveling? Geen doel meer in het leven? Uitgeleefd?
Het zijn zaken die hen onbekend waren. We lezen wel van
Izaäk dat hij oud en zat van dagen was, maar dat betekent
niet dat hij het leven zat was.
Naarmate ons land meer en meer Gods inzettingen gaat
verlaten, zullen we van dit soort verschijnselen steeds vaker
horen. Ook van jongeren die er geen zin meer in hebben
en eruit willen stappen. Want het heeft toch allemaal geen
zin, en na dit leven is er niks meer, dat is de beleving
van velen.

Nadat we 'Zoals ik ben' hadden gezongen, gaf de voorzit
ter een korte uiteenzetting van de geschiedenis van Cres
cendo, waarna we 'Uw Koning komt' zongen. Hoewel
dit zorgcentrum geen uitgesproken christelijke signatuur
heeft, kon de voorzitter toch ongehinderd zijn mooie
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gedicht 'Verhard u niet' voordragen. Ons was verteld dat
ongeveer de helft van de bewoners niet-christelijk was.
Het woord van het Evangelie, hoe eenvoudig ook, zal niet
leeg weerkeren, maar doen wat God behaagt. Wij hoeven
alleen maar te strooien.
Van die Ene Naam zongen we ook in het lied 'Er is
een Naam'. De Naam van Jezus. In die Naam zijn er
wonderen gebeurd, gebeuren er wonderen, en zullen er
nog wonderen gebeuren aan verloren zondaren.
Na 'De Heer is groot' zong Jan Loosman 'Jezus ik kom'
met zijn kenmerkende, zuivere stem. Dit lied viel ook
goed in de smaak bij de luisteraars, wat bleek uit het hand
geklap. De voorzitter had echter aan het begin gevraagd of
ze niet wilden klappen, want dat past niet bij de geestelijke
liederen die we zingen. Er was dan ook tijdens het geklap
een gedempt gemompel in de zaal te horen; "dat mag niet,
dat mag niet!". Ook na het zingen van 'Gij biedt, Heer
Jezus, rust mij aan', 'Strijders voor Gods eer', 'Machtig
God, sterke Rots' en 'Blijf bij mij Heer', konden velen de
neiging niet onderdrukken om in de handen te klappen,
hoewel het dankzij de mompelaars van "dat mag niet, dat
mag niet!" bij de meesten toch langzaam begon te dagen
dat we dat liever niet hebben.

Willem de Vries kwam naar voren om de solo 'Volgen'
te zingen. Op zijn eigen vrijmoedige manier gaf hij de
boodschap van dit lied door. Ook het door de voorzitter
gedeclameerde gedicht 'De branding brult' raakte gevoe
lige snaren. Het is dan ook een bijzonder gedicht waarin
het Urker levensgevoel sterk tot uiting komt.

Na de pauze, waarin we wat te drinken en een 'plakke
keek' kregen aangeboden, kwamen we op ut striept het
podium op om de mensen te laten zien hoe de Urkers
's zomers hun zondagse wandeling maakten.
Nog vier liederen stonden op het programma: 'Ziet in
blinde razernij', 'Straf mij in Uw gramschap niet', 'Samen
te dienen', dat opgedragen werd aan de verzorgers van
Reestoord, en als laatste 'De Lichtstad'. Dit lied is een
prachtige vertolking van de woorden van de apostel Petrus
"Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont". Ik
hoop dat Crescendo die verwachting mag blijven uitstra
len, tot die dag aanbreken zal.

De voorzitter had op Urk nog 10 gerookte palingen weten
te bemachtigen, die hij uitdeelde aan de mensen die er
het hardst aan toe waren. We werden door een zuster
hartelijk bedankt voor deze prachtige avond, en de wens
werd uitgesproken dat we dit nog eens wilden doen.

Terug in de bus kroop Kees achter het toetertje en gaf ons
een compleet en uitgebreid overzicht van de uitvoeringen
van deze zomer en het najaar, van alle koren, inclusief
dirigenten en begeleiders met naam en toenaam, data,
plaats, aanvangstijden, te verwachten sluitingstijden, en
verder alle denkbare details en bijzonderheden. En dat
allemaal uit zijn hoofd! Voordat we er erg in hadden waren
we op de Bult aangekomen en was deze missie ook weer
ten einde.

Gerritde Wit

Urker visserskoor Crescendo
zingt in Immanuëlkerk

BARENDRECHT- Woorden Daad houdtop 9 decembereen advents-zangavond
in de lmmanuëlkerkaan de Klarinetweg.De aanvangis 19.30uur.Het Urker vis
serskoorCrescendo,organistMinneVeldmanen de baritonPietBaarssen~erlenen
hun medewerkingaan de avond. Ds. A. van Vuuren spreekt een appelwoord.
Toegangskaartenkosten f 7,50 en zijn verkrijgbaar,~ijde comi~éledenvanWoord
en Daad. De opbrengst is bestemd voor het straatkinderenproject van Woord.en
Daad in de Filippijnse hoofdstad Manila. Verkoopadressen:mevr. G. Pronk,
Meerwedesingel87, en KraimaTextielaan de Middenbaan.







Welkom, aan boord in het schip van' de kerk!

Het comité: zingen in de zomer, heet u van
harte welkom bij de aktiviteiten in het jaar

2001. Het totale programma kunt u op de achter
zijde vinden.
Zingen in de zomer heeft een grote vrienden
kring, deze worden regelmatig op de hoogte
gehouden van de komende akties en diensten.

Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
Van de diensten in de Bethelkerk worden bandop
namen gemaakt. De bandjes zijn tegen vergoe
ding te bestellen.
In de liturgie zit een strookje welke u kunt invul
len en deponeren in de bussen achter in de kerk,
of afgeven aan de medewerkers.

Het verzorgen en verzenden
van bandjes berust bij:

Zwanie de Vries
tel. 0527-686271
Het ruim 5
8322 EM Urk

Na afloop zijn de bandjes van vorige diensten
achter in de kerk verkrijgbaar.

Heeft u suggesties en/of verbeteringen laat het
weten. Wilt u een persoonlijk gesprek, dit is altijd
mogelijk. Wilt u liever per brief reageren Het
adres is:

Zingen in de Zomer
Postbus 27
8320 AA Urk

Wilt U dit werk steunen?
SNS rekeningnr. 85-41.73.560
t.n.v. zingen in de zomer
of 93-46.94.745 t.n.v. bandjes zingen in de zomer.

Wilt u meer weten:
Joost Eijkelenboom
Blauwborst 4
8322 CG Urk
Tel. 0527-682831

Mareinus Koffeman
Oude Dijk 8
8321AP Urk
teL 0527 - 687300

Klaas de Boer
Hofstee 5
8321HG Urk
tel. 0527 - 681455

Bij de omslag
Hoe maak je het thema: 'Waarheen met je......?' visueel duidelijk? Dat is moeilijk.
Onderaan iedere tekstpagina. zie je een figuur in de verte staren ... Een mens onderweg. Waarheen?
Op de omslag zie je spoorrails, die elkaar kruisen. Waarheen, welke weg kies je?
Vele mensenlevens trekken hun 'sporen' op allerlei wegen. Overal naar toe. En...het centrum een
'kruispunt' van wegen. Waarheen? De enige weg!!!
Als je de omslag openslaat, ontdek je in het centrum of kruispunt, het teken van de vis. Jezus Christus
Triomfator!

Waarheen? Dáár naar toe!
En daarvan kunnen en mogen we: Zingen in de zomer!!!

Agenda:

Kerkje aan de Zee:
iedere werkdag van 14.00 - 15.00 uur een afwisselend
programma van solo- en samenzang, declamatie,

orgelspel en gesproken woord.

Zingen in de Zomer
Iedere woensdag in de Bethelkerk
Aanvang 20.00 uur
Samenzang vanaf 19.45 uur

4juli
11juli

18juli

25juli
1 aug.
8 aug.

15aug.
22 aug.

Kinderkoor Zing met vreugde
Chr. gemengd koor Excelsior

Jong gemengd koor Immanuel
Urker mannenkoor Halleluja

Geref kerkkoor
Chr. urker visserskoor Crescendo

Chr. urker dameskoor Laus Deo
Jong mannenkoor Soli Deo Gloria

Meisjes sopraan Alida Hoekstra

Telefoonnummer
Informatie Zingen in de Zomer

Het speciale telefoonnummer is
ook dit jaar opengesteld.

Hier verkrijgt u nadere informatie
over het programma.

Het informatienummer is:

0527-686060

Zingen in de Zomer
op Internet

Sinds 2000 is de informatie van het Zingen in de
Zomer ook te bekijken op het Internet.
Het adres van deze Internetpagina is:

http://www.opurk.nl/zingen/
Bekijkt u deze pagina's eens en geef suggesties voor
verbeteringen aan ons door, dit kan ook via de mail!

!! (68283I/681455)


