
TEKMINE
TEKMlNE TheJewish Heritage in Budapest program starts

at 10,30 and 13,30 (on Sundays only at 11,30).
Ticket prices are 5100,-- HUFfor adults and
4500,--HUFforstudents.
On Sundays the Jewish Heritage in Budapest
programs are without snack. Ticket prices only
for Sunday programs are 4300,--HUFfor adults
and 3700,--HUFforstudents.
Ticket price for Jewish Heritage in Budapest
Essential program is 1800,--DUF.
Bothprograms start at once.

TheJewishHeritage inBudapest program starts
at 10,30 and 13,30 (onSundays only at 11,30).
Ticket prices are 5100,-- HUFfor adults and
4500,--HUFforstudents.On Sundays the Jewish Heritage in Budapest
programSare without snack. Ticketprices only
for Sundayprograms are 4300,--HUFfor adults
and 3700,--HUFfor students.
Ticket price for Jewish Heritage in Budapest
Essential program is 1800,--HUF.
Bothprograms start at once.

AUGUSZTUS
Meetingtime in front of the

synagoguefor both programs
2. 10.30, 13.30
3. 10.30
5. 11.30
6. 10.30, 13.30
7. 10.30, 13.30
8. 10.30, 13.30
9. 10.30, 13.30
10. 10.30
12. 11.30
13. 10.30, 13.30
14. 10.30, 13.30
15. 10.30, 13.30
16. 10.30, 13.30
17. 10.30
19. 11.30
21. 10.30, 13.30
22. 10.30, 13.30
23. 10.30, 13.30
24. 10.30
26. 11.30
27. 10.30,13.30
28. 10.30, 13.30
29. 10.30, 13.30
30. 10.30, 13.30
31. 10.30

SZEPTEMBEK

SZEPTEMBEKM . . . f feetmgurne m ront 0 the
Synagoguefor both programs
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30
11.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30,13.30
10.30, 13.30
10.30
11.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30
11.30

11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
30.

OKTÓBEK

KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
t1jMon
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
lijM on
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun

CsjThu
PjFri
VajSun
lijM on
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
lijMon
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
lijMon
KjTue
Sze/Wed
Cs/Thu
p/Fri

10.30, 13.301.lijMon " vàltoztatás jogát fenntartjuk. P'rogratn eau be cbanged.

11.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30, 13.30
10.30
11.30
10.30, 13.30

VajSun
lijMon
KjTue
Sze/Wed
cs/rnu
p/Fri
Va/Sun

lijMon

Tree of Life (tlol,ocaust memorial) -
• Eletfa



SZERETEITEL MEGHÏV]UK
AZ AWBI UNNEPI ALKALMAINKRA

2oo1.szeptember 30. Vasárnap délelött 10-órakor

A KISPEST-WEKERLE-TELEPI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
HÁLAADá NAPOT TART

_ _ IGEHIRDETÉS _ _ _ _ _
_ BESZAMOJQ A TEMPLOM fELU]ITASAROL_ _

AZ U)ONNAN fELEPITETT ORGONA KULCSANAKATADASA

Este 6-órakor

A HOLLANDW URK-I KÓRUS ÉNEKESTJE LESZ
Mindkét alkalommal az lij orgonán játszik:

ALFÖLDY-BORUSS CSILIA ORGONAMÜVÉSZ

ELÖ)ELZÉS:

Október 6-án, szombaton este 6 órakor

ORGONAEST LESZTEMPLOMUNKBAN
A Hollandiából kapott és ûjra felépitett orgonán játszik:

ALFÖLDY-BORUSS CSILLA ORGONAMÜVÉSZ
Közremüködik

ALFÖLDY-BORUSS ESZTER FUVOIAMÜVÉSZ

HELYSZiN: XIX.HUNGÁRIA UT 37.







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

AANMELDINGSFORMULIER AANVRAGEN:

In verband met de vakanties hebben wij een optie voor de vluchten en de
hotelkamers tot uiterlijk maandagmorgen 20 augustus 2001.

Op dat moment moet bekend zijn wie met de reis mee zal gaan!
De mogelijkheid voor het aanvragen van een aanmeldingsformulier

is als volgt geregeld. U kunt bellen of e-mailen:

- tlm vrijdag 27 juli 17 uur
+ vanaf ma. 13 augustus, mw. Ria Dolk tel. 035 - 60.24652

email: m.n.dolk@hetnet.nl

- maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus
*) mw. Margje Markerink, Nijkerk tel. 033 - 24.58883

email: markerink@uni-one.nl

- maandag 6 augustus t/rn vrijdag 17 augustus
*) dhr. Jan v. Wagtendonk, Hilversum tel. 035 - 62.13609

email: jan-gertie@zonnet.nl

*) Indien op het moment van bellen niemand aanwezig is: gebruik dan de
voice-mail en noem duidelijk uw naam, adres met postcode én uw

telefoonnummer. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Orgel
De stichting 'Douleia' heeft zich in de afgelopen maanden
ingezet om de financiering van de opbouw van het orgel te rege
len. Er is nog een tekort op de begroting, maar wij vertrouwen er
op dat dit in het 2e halfjaar wordt opgelost. In juli ontving de
Stichting een grote gift waardoor de opbouw van het orgel kon
beginnen. Giften voor de opbouw zijn dus nog zeer welkom!

.................· .
:0 ®:· .Iu~-I
· .· .· .· .· .· .· .· .· .· ..................

Stichting 'Douleia' (Dienstbaarheid):
Secretariaat: Steenhoffstraat 30-22. 3765 BP Soest - telefoon: 035 - 60.24652

Activiteiten-bureau: Pro Margriethof 8. 1411BWNaarden - telefoon en fax 035 - 69.40434
email: douleia@lplanet.nl- Registratie Kamer van Koophandel: 3208.5745
bankrekening: Rabo-bank Soest. rekeningnr. 3799.83.745 (voor reisgeld)
nr. 3799.83.737 (Giften voor hulpverlening - deze zijn fiscaal aftrekbaar!)



Niet inbegrepen in de reissom: reis- en annuleringsverzekeringen.

Deelnemers worden geacht verzekerd op reis te gaan. Omdat veel reizigers
doorlopende verzekeringen hebben (via een bank of de ANWB) wordt dit
niet aangeboden. Uiteraard is het mogelijk dat wij dit voor u regelen.
Op het door u aan te vragen aanmeldingsformulier kunt u uw wensen
duidelijk aangeven. Uiteraard zijn privé-uitgaven (bijv. drankjes tijdens de
maaltijden, gebruik van telefoon, etc.) niet inbegrepen!
Voor het overige is zo goed als alles - zoals de lunch op zondag in de
gemeente (waarvoor in de reissom een bijdrage voor de gemeente is
opgenomen) en de fooien van de chauffeur - inbegrepen!

~'-------------------------------------------------',, ,
I Aanmelding gaat als volgt: \

* Belt u voor toezending van een aanmeldings-formulier
(zie de namen in het kader aan de achterkant!)

* Wilt u na het invullen en ondertekenen het formulier
toezenden aan: secretariaat Stichting 'Douleia',

Mevr. M.N. Dolk, Steenhoffstraat 30-22, 3765 BP Soest.

Aanmelding na 15 augustus a.s. geeft u
geen garantie dat u in september nog mee kunt.

Spoedige aanmelding is dus gewenst!
\ J
,,--------------------------------------------------~'

De Stichting 'Douleia' is een christelijke hulpverlenings-organisatie.
Het spreekt voor zich dat onze uitgangspunten ook op reis gelden.

De deelnemers aan onze activiteiten (bijv. reizen) komen uit
verschillende kerken / gemeenten en respecteren elkaar.

Neven-activiteiten (zoals reizen en dezefolder) worden geregeld
tegen zo laag mogelijke kosten voor de Stichting!

.: \

______ -;' Mutaties: '~ _
- Prijzen voor een éénpersoonskamer en 1
een afwijkend vluchtschema (u wilt 1
mogelijk ~erder terug) zijn op aanvraag ~
beschikbaar vanaf 20 augustus a.s. ..~':.:.

~ - Geringe mutaties in het gepubliceerde
;, dagschema zijn voorbehouden.
•••• •••••• n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••





Esirn preserueen;
. J(oor~en
cSan1enzal1g'

Op zaterdag 3 november
fianvang 19.30 uur.

Oostzijderkerk
-Klauvsersncek:
Zaandam

Toegang Gratis

-.... '".

1')L)1.\/.
Ch,..Vrke/" l?isserkoor Cressendo

O.I.D.

J:.gw l/e -Krainer

'PietCfJaarsen Solist
.f1t;;elottet[{_okytaq;anjluit
HenkJan rf)rost 'Trompet

Stephen -Koppelaar 'Trompet
,!/lrÎe Horst Synthesizer
Elieabeû: Hopman §tuit

rDl.Ib de Vries Ortre!

-
Christelijk Urker Visserskoor "CRESCENDO"

Op 5 september 1953 startte Louwe Kramer met 23 zangers het
Christelijk Jongemannenkoor. Twee jaar later nam zijn zoon
Meindert W. Kramer de dirigeerstok over. In februari 1999 gaf
die het stokje door aan zijn zoon Louwe Kramer, de huidige
dirigent. Het koor heeft inmiddelsongeveer 130 leden en geniet
inbinnen- en buitenland grote bekendheid.Harm Hoeve is vanaf
begin 2000 de vaste begeleider.
In de bijna 50 jaar die het koor bestaat, is de aard van het
repertoire niet veranderd. Men zingt bewerkingenvan psalmen,
geestelijke én vaderlandse liederen, alle met nederlandse tekst.
Het koor zingt krachtig en met bezieling:ze geloven inwat ZJ:

zingen. Het geheim van CRESCENDO is de combinatie van
muziek, tekst en voordracht. Daarmee trachten ze steeds
opnieuw hun doel te bereiken: zingend het Evangelie uitdragen
tot eer van God.

ESIM, radio namens kerken.

Ruim 11jaar verzorgt ESIM (Evangelische Samenwerking In Media)
radioprogramma's via de lokale omroep. Daarbij is het doel om "Goed
Nieuws" te brengen. Kern daarvan is dat God omziet naar mensen,
onafhankelijkvan hun prestaties. Zijn trouwen liefde blijkt uit de
komst van Zijn zoon Jezus Christus als redder van de wereld.
Een levende relatie met Hem tilt mensen uit boven de zorgen en
beslommeringenvan elke dag en geeft eeuwigheidsperspectief
ESIM brengt dit goede nieuws in een breed scala van programma's.
De drie uren wekelijkse zendtijd worden gevuldmet een
verzoekplaten-programma, het programma kerkaktueel, een
kinderprogramma, de integrale uitzending van een lokale kerkdienst en
het programma geestelijkemuziek.
Om dit alles te bereiken zijn zo'n 40 vrijwilligersin touw.
De prograrnmaraad zorgt voor voldoende afwisseling inhet
uitzendschema. Voor de bestrijding van de kosten is ESIM afhankelijk
van bijdragen van kerken en vooral van donaties. Als u vindt dat het
evangeliemoet worden doorgegeven ook via de lokale omroep, geefu
dan op als donateur. Dankbaar voor wat in de afgelopenjaren tot stand
kwam en in vol vertrouwen op onze levendeHeer, gaat ESIM de
toekomst tegemoet.



Groot Evangelisatiezangfeest

ESIM
€oncert

'IVTanneer komt er weer eens
JIJ' een Uurtje Zingen? Man, wat

heb ik daar vaak van genoten.
Kunnen jullie dat niet nog eens

een keer organiseren? Wat zouden
jullie daarmee veel mensen een ple
zier doen.

Lub' de Vries was ook een van de
regelmatige bezoekers. Als actief lid
van de Christelijk Gereformeerde
kerk in Warmer is hij betrokken bij
de financiële afwikkeling ten gevolge
van de opheffing van deze zelfstandi
ge gemeente. Doel van de gemeente
was ook altijd het doorgeven van het
evangelie. Zo kwam Lub op het idee
om enkele evangelisatieconcerten te
organiseren als geschenk van zijn
kerk aan cle Zaanstreek. Nog enkele
keren laten weten waar het uiteinde
lijk in het leven om gaat. Dus groots
van opzet.

Het contact met ESIM was snel
gelegcl. Immers vanaf cle oprichting
van ESIM tot heclen heeft cle Chr.
Geref kerk van Warmer haar steentje
bijgedragen aan het kerkelijk radio
werk. We hebben immers een
gemeenschappelijk doel.

Nu waren we bij ESIM net bezig
met cle voorbereidingen van de pre
sentatie-avond: zoekend naar een

•

goede vorm, de juiste medewerkers
en een fijn programma. Lub kwam
met het idee en we hebhen het
samen uitgewerkt. Daarom kunnen
we u nu uitnodigen voor een groots
zangfestijn rondom het evangelie op

zaterdag 3 november
in de

Oostzijderkerk
te Zaandam.

We beginnen om 19.30 u en
hopen af te sluiten om ongeveer
21.15 u. Het Christelijk visserskoor
"Cresendo" uit Urk, gekleed in origi
neel Urker kostuum zal voor ons zin
gen. Maar er is ook veel samenzang,
terwijl enkele liederen worden
gezongen waarbij het koor de boven
stem zingt. Het koor treedt op met
ongeveer 90 man onder leiding van
Louw Kramer. Aan het orgel zit de
vertrouwde Urker Uurtje Zingen
organi~t Dub de Vries. Verder werken
mee:

LiselotteRoeyta panfluit
Hanhfan Drost en Stepban
Koppelaar Trompet
Arie Horst Synthesizer

De presentatie is in handen van
de Uurtje Zingen man Egge Harrog.
Geen eindeloze toespraken dus.
Gekozen is voor de Oostzijderkerk
omdat daar de meeste mensen in
kunnen. We rekenen er op dat het
bijzonder vol wordt. Wat is het mooi
dat we bij deze gelegenheid de kans
krijgen om ook het werk van ESIM te
promoten. En daar bent u aan de
beurt: vertel het verder, nodig vrien
den en bekenden uit voor dit unieke
concerti samen zingen.

Schrijf het in uw kerkblad! De toe
gang is vrij. Er worelt alleen een col
lecte gehouden waarvan de
opbrengst bestemd is voor het werk
van ESIM.

We zijn dankbaar dat we in deze
samenloop van omstandigheden iets
mogen ontdekken van de hand van
God. Zijn werk gaat door ook als
kerken worden gesloten. In die
zekerheid zien we de toekomst met
vertrouwen tegemoet.

En voor nu alvast: Tot ziens op 3
november om 19.30 u (deuren open
om 19.00 u).

Egge Hartog .

•

presenteert:
en Samenzang

met medewerking van
het Christelijk Urker Visserkoor

'Cresendo'
O.l.v. Louw Kramer

Oostzijderkerk. 3 november aanvang 19.30 uur.
Toegang vrij, Collecte t.b.v. ESIM.

Verder werken mee:
Dub de Vries, Orgel

Henk Jan Drost, Trompet
Stephan koppelaar, Trompet
Liselotta Rokyta, Panfluit
Arie Horst, Synthesizer

",:

• •
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Als die ouwe 'Oostzijder' spreken kon ...

van uit. Eigenlijk kunnen we niet anders zeggen dan dat
we alleen maar opwekkingsliederen ten gehore brachten.
Over Evangelisatie gesproken! Piet Baarssen heeft vooral
mede door de goede acoustiek in de ouwe Oostzijder
laten horen dat hij inderdaad een stem heeft als van een
bazuin. De solo: 'Groot is Uw trouw 0 Heer' was echt
indrukwekkend! En het samenspel daarna met Piet als
solist en HenkJan Drost op de trompet in combinatie
met Elisaberh Hopman op de dwarsfluit met het stuk:
'An die Musik' was werkelijk professioneel! Als het aan
mij ligt -rnaar wie ben ik- mag (m'n nichtje) Elisabeth
die in Assen woont best nog eens met ons koor meedoen
op haar dwarsfluit! Schitterend Elisabeth! Ook Liselotte
-die al jarenlang met Dub samenwerkt- is steeds vernuftig

bezig met de panfluit. Ook zij heeft
van zich laten horen ... En hoe!
Egge Hartog sprak daarna een
kort woord over ESIM. De lokale

,,,,,,,,,"",' Z b k 1 k

;~S~:z;::::::;;,;::;':;;:;:;:;:J~II:"~"~/~"~"~"~N~'~'''.'.'''......~\~~ aanse omroep pro eert we e ij s/11111111111"""""# 1 her Evanceli .vee mensen met et vange Ie lil
contact te brengen. Dat er niet alleen
op Urk bekwame en begaafde sprekers
zijn, heeft Egge Hartog deze avond
wel bewezen. Iedereen begrijpt nu
wat ESIM in de Zaan betekent

Het was zaterdagavond 3 november in die ouwe
'Oostzij der-kerk' aan de Klauwershoek met recht een feest!
Lup de Vries -zelf 'noodlid' van Crescendo- had destijds
het idee geopperd: 'Crescendo in de Oostzijderkerk.' M'n
beide broertjes Lup en Dub gingen aan de slag. Ze scha
kelden de lokale Zaanse omroep ESIM in. Maar, zouden
er op zaterdagavond wel mensen naar de Oostzijderkerk
komen? De ouwe Hervormde kerk met aan de ene kant
een bioscoop. Aan de andere zijde van de kerk een theater.
En de nodige bruine cafétjes er omheen. En ziedaar, een
volle bak! Meer dan 900 mensen hebben met volle teugen
kunnen genieten van Crescendo, de diverse solisten en
niet te vergeten de massale samenzang. Egge Hartog -de
voorzitter van Esim- opende de avond met het lezen van
Psalm 96, sprak een kort gebed uit en heette ons allemaal
welkom.
Het

feest
kan
begin
nen! Dub
zit reeds op
de orgelbank
en knutselt met
diverse toontjes
op het klavier. Na
een kort intermezzo
met zijn panfluitiste
Liselotte komt de diri-
gent Louwe Kramer in
beweging. Het eerste blok
wordt door ons koor met
veel enthousiarne afgewerkt.
Louwe heeft er vanavond zicht-
baar zin in. En hij heeft een goeie
moat an Dub wiens energie haast
tomeloos blijkt te zijn ... Vooral
bij de tussenspelletjes van Dub tussen
bepaalde nummers fronsde Louw regel
matig even z'n wenkbrauwen. De prach
tige liederen als 'Uw Koning komt en ook:
'Er is een Naam' ging een groot getuigenis

en doet. Geven ook wij gehoor
aan de oproep van de Here
Jezus dat we 'Vissers van
mensen' dienen te zijn? Zijn
directe schreeuw: 'Mein
dert, netten ophalen!'
sloeg in als een bom.
En elk begreep direct
waar het om gaat!
Vanavond geen
uitgebreide
opening/en of
sluiting of
een lange
toespraak
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tussendoor bij een concert, kort en krachtig: Volgen! Jezus
volgen! Inderdaad, als een heilig koor van stemmen. En
bovenal: 'Samen dienen'. Wat een koorzang! Wat een uit
daging voor Crescendo! Zeker, we hebben een woord voor
de wereld. Prachtig was ook de solo van Piet Baarssen met
het bekende lied: 'Wat de toekomst brenge moge'. Piet
gaf vooraf aan het Ie en het 3e couplet zelf te zingen en
het 2e couplet de gemeente. Zo ontpopte Piet zich niet
alleen als zanger, maar ook als spreker in het openbaar met
de daarbij nodige gesticulaties. Onze dirigent geeft een
tevreden indruk naarmate de avond vorderde. Hij genoot
zichtbaar van zijn koor 'Crescendo'. Vooral bij Psalm 23.
Een machtig troostlied. Een lied dat getuigt van hoogten
en diepten in een mensenleven. Het is niet aan mij om van
deze avond verslag te doen en muzikaal-technische foutjes
van dit concert aan te geven. Ik merkte -andere koorleden
met mij- dat hier een bovenmenselijke sfeer hing in die
ouwe Oostzijderkerk van: 'ja, het is het geloof dat wint!'.
En iemand uit Krommenie zei na afloop: '[oop, in de
Bijbel in het Oude Testament was toch een profeet die
een boekrol op moest eten? En toen jullie dat schitterende
slotlied zongen 'Ziet in blinde razernij' toen moest ik
gewoon een traantje wegpinken bij die tekst: 'HERE, trek
mee, door stormen en door zee.' En wat een machtig
volume. Toen ik bij dat prachtige lied naar jullie dirigent
Louwe Kramer keek, toen dacht ik: 'Die vent is zo bezield,
dat hij de muziek haast 'opvreet ... Deze man komt
zelden in de kerk -zo zei hij- en is van huisuit Rooms
Katholiek. Over Evangelisatie gesproken! Het is om stil
van te worden, dat God ons zelf ons roepen liet: '0 Lam
van God, ik kom .. .' De zoon van Appien van Griet
van Marij -Reinier Koffeman- sloot deze indrukwekkende
avond af. Sprak een kort dankwoord en dankte God voor
zoveel zegening genoten in het hart van Zaandam. Zin
gend getuigen en getuigend zingen van de grote liefde
Gods. Als die ouwe Oostzij der spreken kon ... Middenin
de wereld. Tussen bioscoop en theater. Rondom bruine
cafétjes. Hoor, daar wordt massaal gezongen: 'k Zal zijn lof
zelfs in de nacht, zingen daar ik God verwacht!'.
Welgeteld zeven en tachtig (87) 'Crescendo' zangers toog
den met hun aanhang naar die ouwe Oostzijderkerk.
Binnen in die ouwe Oostzijder werd Gods Naam met
lofgejuich geprezen. Ze hadden daar de blijde (Urker)
zangers staan. En ESIM mocht ook zeggen: Die Urkers
kwamen met een Boodschap!
Want: 't Offer is voor ons geschied en het wonder dat God
zelf ons roepen liet: '0 lam van God, ik kom .. .'

Is dat geen machtig wonder?

Geloofd zij Jezus Christus!

JooP de Vries

Verwachtingsvol naar het. .nZeUWe}aar

De laatste tijd ben ik (op mijn manier) bezig om een
arrangement voor mannenkoor te maken van van twee
psalmmelodieën. Een dubbel psalm dus.
De melodie van elk van die psalmen afzonderlijk, speelt
daarbij een grote rol en daarnaast de harmonisatie. Deze
bezigheid geeft naast inspanning ook veel ontspanning en
kan soms veel tijd in beslag nemen. Na het arrangeren
geeft het veel voldoening als de afzonderlijke stemmen
goed lopen en het geheel (vierstemmig)goed klinkt!
Aldoende kregen de Psalmen 115 en 52 muzikaal gestalte
en begon ik met de toepassing van de tekst. Tientallen
keren las en herlas ik de teksten van deze prachtige Psal
men! Ondanks dat ik bij het arrangeren de teksten al
gedeeltelijk had toegepast, maakten ze bij het herlezen pas
diepe indruk op mijzelf. Met gemengde gevoelens ben ik
toen met de afwerking begonnen!
Psalm 115: Niet ons, 0 Heer, niet ons, Uw Naam alleen
zij om Uw trouwen goedertierenheen Alle eer en roem
gegeven! (voor alleswat wij ontvingen) Hoe vaak hebben
wij van het vetgedrukte deel een bepaald percentage aan
ons zelf toebedeeld?
Psalm 52: Na de toepassing van enkele voorafgaande
verzen werd ik bepaald bij het zevende vers: Mijn God,
U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan!! (ook
in het jaar 2001.)
Vult u zelf maar in, met inachtneming van het onder
streepte!
Dan mogen we verwachtingsvol vooruitzien op het
komende nieuwe jaar 2002 en met het slot van vers zeven
zingen: 'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan.
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed
van al Uw gunstvolk goed.
Gaarne beveel ik U aan, de beide psalmen aan het eind
van het bijna verstreken jaar 2001 aandachtig door te
lezen.

Mede namens mijn vrouw wens ik U allen gezegende
Kerstdagen en Gods onmisbare zegen en nabijheid en al
wat wenselijk is voor het jaar 2002.

Uw oud-dirigent:
MW.Kramer

ZANGKOERIER JULI - DECEMBER PAGINA 9
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Al tierttallen jaren schrijft Meindert
W. Kramer liedzettingen voor man
nenkoor. Zo'n 200 kleinere en grotere
muziekwerken ontstonden in die tijd.
Hoe? In ieder geval door heel goed de
(psalm)tekst te lezen. En verder? "Het
komt zo maar naar je toe. Ik heb een
tekst en daar schrijf ik akkoorden bij
die de loop van de melodie en de tekst
ondersteunen."

kraker
Drs. H. Vermeulen

Tientallen mannenkoren in Nederland
zingen de composities van Meindert
Kramer. Toch zijn slechts enkele werk
jes officieel uitgegeven: een paar bij Uni
versal Songs en enkele bij de Bond van
Zangverenigingen der Gereformeerde
Gemeenten. Koren die iets van hem wil
len zingen, bellen meestal gewoon naar
Urk en krijgen dan voor een gering be
drag toestemming een bepaald lied voor
eigen gebruik te vermenigvuldigen.
Voor contacten met uitgevers liep Kra
mer nooit erg warm, waarschijnlijk om
dat hij in eerste instantie alleen voor ei
gen gebruik schreef. Zijn klanten
woonden evenals hij op"de bult" (Urk)
en hij dirigeerde ze zelf.
In de Urker woonkamer van de familie

Kramer staat een beeldje van een diri
gent in volle actie; "1955 Crescendo
1999" staat er onder. Christelijk Urker
Visserskoor Crescendo en Meindert
Kramer horen sinds mensenheugenis bij
elkaar. Het koor werd in 1953 door va
der Louwe Kramer opgericht. Zoon
Meindert was als twaalfjarige al in de
voetsporen van zijn vader getreden als
organist van de Bethelkerk; in 1955nam
hij ook het Crescendo-dirigeerstokje
van zijn vader over. De nieuwe dirigent
werkte bij de Amsterdamse Bank. Hoe
wel die tot zaterdagavond open was ten
gerieve van de thuisvarende vissers kon

hij in de week de repetitie voorbereiden.
De koorleden -in die tijd bijna allemaal
de hele week op het zoute water- verza
melden zich op zondagavond om te zin
gen.

Arrangement
Er was in die jaren volgens de dirigent

niet zoveel muziek voor mannenkoor te
vinden. Uit een van de dikke archief
mappen waarin de geschiedenis van het
koor is vastgelegd, haalt Kramer een
oud programma. "Scheepke onder Je
zus' hoede" en "Als ik Hem maar ken
ne" van F. Pijlman; verder muziek van
Leo Smeets, Piet Kiel en Herman de
Wolf. Kramer blikt terug: "Daarnaast
was er vrij weinig beschikbaar, zeker als
je iets zocht dat wat uitgebreider was en
waar wat meer leven in zat. Ik was zelf
nogal gecharmeerd van de psalmbewer
kingen van Iellesma, over de Psalmen
ll8, 84 en 146bijvoorbeeld. Die bewer
kingen hadden gedeelten voor solo of
duet, vierstemmige stukken met een
vrije melodie, maar ook de bekende
psalmmelodie. Omdat zoiets niet voor
mannenkoor bestond, ben ik zelf be
gonnen die muziek te arrangeren. De
melodie blijft dan hetzelfde, maar de
harmonieën moet je aanpassen aan de
mogelijkheden van een mannenkoor."
Het bleef niet bij het arrangeren van

andermans werk. In de jaren '60 volg
den eigen composities, hoewel Kramer
bijna altijd van bestaande melodieën
bleef uitgaan. De werken ontstonden
aan de piano, met als sturende gegeven
heden de tekst van het lied en de klank
van het koor in het achterhoofd.
In de laatste "Zangkoerier" van Cres

cendo gaf de oud-dirigent een kijkje in
zijn componeerkeuken: "De laatste tijd
ben ik (op mijn manier) bezig om een
arrangement voor mannenkoor te ma
ken van twee psalmmelodieën. Een dub
belpsalm dus. De melodie van elk van
die psalmen afzonderlijk speelt daarbij
een grote rol en daarnaast de harmoni
satie. Deze bezigheid geeft naast inspan
ning ook veel ontspanning en kan soms
veel tijd in beslag nemen. ( ... ) Al doen
de kregen de Psalmen ll5 en 52 muzi
kaal gestalte en begon ik met de toepas
sing van de tekst. Tientallen keren las en
herlas ik de teksten van deze prachtige
psalmen! Ondanks dat ik bij het arran
geren de teksten al gedeeltelijk had toe
gepast, maakten ze bij het herlezen pas
diepe indruk op mij. Met gemengde ge
voelens ben ik toen met de afwerking
begonnen!"
In het vervolg van zijn bijdrage aan de

"Zangkoerier" gaat de Urker in op de
tekst van beide psalmen, met de aanbe
veling aan de koorleden om ze beide
eens aandachtig te lezen.

Eenvoud
De tekst is voor Kramer dus erg be

langrijk in het wordingsproces van een
koorzetting. "In welke muziekstijl de
tekst wordt gevat?Daar heb ik me nooit
zo in verdiept. Ik heb een tekst en daar
maak ik akkoorden bij die de loop van



• Meindert Kramer: "Ik heb me nooit zo
in muziekstijlen verdiept. Ik heb een tekst
en daar maak ik akkoorden bij die de loop
van de melodie en de tekst ondersteunen.
Meestal zijn dat eenvoudige zettingen. "

Foto RD.Henk Visscher

de melodie en de tekst ondersteunen.
Meestal zijn dat eenvoudige zettingen.
Ik weet wat Crescendo aankan, want die
klank heb ik altijd in mijn achterhoofd.
De tenoren zingen tamelijk hoog, maar
de bassen kunnen niet zo erg diep. Klaas
Jan Mulder schrijft zijn baspartijen veel
lager, omdat de bassen van zijn man
nenkoor DEV dit aankunnen. Als ik
schrijf, hoor ik hoe het zal klinken als
Crescendo het zingt."
Wie de zettingen van Kramer bekijkt,

ziet al snel dat ze heel herkenbaar zijn.
Eenvoudige harmonieën in een rustig
tempo, geen moeilijke intervallen of ge
waagde samenklanken. Soms een ge
deelte waarin het koor in lange akkoor
den vierstemmig neuriet of op een
o-klank zingt, terwijl een solist daarte
gen een eigen melodie zet. Veel Neder
landers hebben in de loop der jaren bij
voorbeeld het lied "Iemand zal gaan

door de paarlen poort" horen zingen.
Het is de eenvoud van de muziek die
blijkbaar veel mannenkoren en liefheb
bers van mannenkoormuziek aan
spreekt.
Meindert Kramer wil graag de oude

melodieën van psalmen en gezangen le
vend houden. Volgens de Urker musi
cus komen er heel regelmatig verzoeken
om de muziek die hij geschreven heeft te
mogen zingen. Zeker twintig mannen
koren, van Drente tot Zeeland, vragen
naar de psalmen in de oude berijming of
oude bekenden als "Daar ruist langs de
wolken", "Als g'in nood gezeten" en

"Veilig in Jezus' armen". Soms krijgt
Kramer het verzoek een zetting voor een
bepaald lied of een bepaalde psalm te
maken. Zo maakte hij laatst een man
nenkoorzetting van het lied "Machtig
God, sterke Rots" - de eerste keer dat
hij iets uit de bundel Opwekking ge
bruikte. Volgens hem is er overigens
nog genoeg vraag naar de oude liederen,
ook bij de jeugd. Dat is te zien aan de
forse groei die het Urker Visserskoor
Crescendo de laatste jaren onder leiding
van Louwe Kramer -Meinderts zoon
heeft doorgemaakt. Juist jonge leden
hebben zich bij het koor gevoegd.

Zweet
Voor oud-dirigent Meindert Kramer

bepaalt Crescendo nog steeds zijn com
poneerplannen. Hij maakt wat Crescen
do vraagt. Zoals hij schreef in de "Zang
koerier" is zijn tijd daar goed mee
gevuld. Een muziekstuk over Psalm 121
-met drie zettingen op de bekende me
lodie en drie 'vrije' gedeelten- liep ta
melijk vlot: het werk kwam in acht tot
tien uur tot stand. Het al eerder ge
noemde stuk over de Psalmen 52 en 115
kostte meer zweet: verdeeld over een
maand waren daarvoor zo'n vijftien
uren nodig.
Diverse keren stimuleerden mensen in

zijn omgeving Kramer om zijn koorbe
werkingen officieel uit te geven. Dat re
sulteerde onder andere in een uitgave
van de "Tien geboden", een stuk dat hij
zelf tussen die tweehonderd koorbewer
kingen speciaal koestert. Echt druk .
maakt Kramer zich niet om zijn werk
aan uitgevers te slijten. "Misschien als ik
23 was en de muziek m'n beroep was,
zou ik er meer voor doen, maar nu niet.
Als mijn zoon Louwe er later iets mee
wil, mag dat." Voor mannenkoren die
Urker zettingen willen zingen, zal dat
geen probleem zijn. Zij weten de com
ponist ook zonder een uitgever die re
clame maakt wel te vinden.

In de serie Notenkraker komt telkens ie
mand aan het woord die componeert, maar
niet zijn brood in de muziek verdient. Van
daag het laatste deel: Meindert Kramer.
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PROGRAMMA

Inleidend orgelspel

Intro: Chr Urker Visserskoor Crescendo

* Uw Koning komt M.w. Kramer

Samenzang: Psalm 95 vers 1 en 2 (niet
Orgel: Harm Hoeve ritmisch)

Komt laat ons samen Isrels Heer, den rotsteen van ons heil, met eer,
met Godgewijde zang ontmoeten! Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht
met een verheven lofgedicht. en blijde psalmen juichend groeten'

De Heer is groot, een heerlijk God, een Koning, die het zaligst lot
ver boven alle goon kan schenken' Het diepst van 's aardrijks ingewand,
het hoogst gebergt ' is in Zijn hand: 't is al gehoorzaam op Zijn wenken.

Welkom en opening

"Shaare Zedek Koor"

>I< Baruch uil Amsterdams shazannoct/Ickst. ti den Ottclandcr
Hc\\ I lcnriettc v Maclsackc

R Blomquis I t/bewl l v Maclsaeke
I'Wildeman/ 11 v Maclsaekc. D Winkrantz

>I< Komt tot mij
>I< Israëlmedley

samenzang: Psalm 147 vers 1 en 10 (niet
Orgel: Harm Hoeve ritmisch)

Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen, hoe goed is 't onze God te prijzen!
't Betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen.
De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen,
vergaren en in vree doen leven, hen die uit lsrel zijn ver dreven.

Hij gaf aan Jacob Zijne wetten, deed lsrel op Zijn woorden letten.
Hij leerde z.'in Zijn wegen wandlen. Zo wou Hij met geen volken
hand'Ien:
Die moesten Zijn getuigenissen en Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen, laat al wat adem heeft Hem prijzen!

Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'

>I< Zoals ik ben
>I< Machtig God, Sterke rots
* Genadig en Barmhartig
(solo Piet Baarssen )
* Volgen

11.1locve
M W.Kramcr
(\ F (jrcll I.J 1,<':Cl11l1l1

M w Kr.uncr

Instrumentaal Wat de toekomst brengen
moge

Meditatie:
Ds. AVisscr, voorzitter Stichting Shaare Zedek

Samenzang: Psalm 124 en Hatikva (Israëlisch
volkslied) ritmisch
tevens collecte voor het Ziekenhuis - Jeruzalem
orgel: l'eter Wildeman

Psalm 1241 Dat Israël nu zegge. bli] 1'011 geest:
In dien de Heer, die bij ons is geweest,
In dien de Heer, die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.

Hatikva: Joden, zolang in ons harte, Isrels trouwe blijft bewaard
En naar Sion, stad der smarte, nog ons oog begerig staart;
Zolang zal de hoop niet sterven, die ons volk houdt
opgericht
Om het land weer te beërven, waar Jeroeshalaïm ligt.



Psalm 124:3 Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
Dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de Heer, die redt van 't graf,
Die OI1S, schoon wreed vervolgd van oord tol oord,
Tot ene roof niet in hun tanden gaf

Hatikva Joden, zolang op de aarde nog een Jood blijft voorbestaan
Die het Joodse hart bewaarde, zal de hoop niet ondergaan.
Neen, de hoop zal nimmer sterven, die ons volk houdt
opgericht,
Om het land weer te beërven, waar Jeroeshalaim ligt.

Chr. Urker Visserkoor 'Crescendo'

* Psalm 34
* Gij biedt Heer' Jezus rust mij aan
* Psalm 23
* Is uw paspoort getekend?

L.Kramer
J Zwanepol
B.Klein

L.Kramer

Instrumentaal: Machtig God

Samenzang: Daar in de heuvels van Judea
. orgel: Peter Wildeman

Daar in de heuvels van Judea na jarenlange strijd.
Daar luiden klokken in de verte De stem der eeuwigheid.
Een pad van stenen, haast versleten Daar trok de tijd voorbij
Een muur waar mensen staan te bidden Opdat het vrede zij.

Refrein:
Jeruzalem, 0 stad van goud, Voor eeuwig jong, al ben je oud
'k Zal jou mijn leven nooit vergeten. Jij bent van mij.
Jeruzalem, 0 stad van goud. Voor eeuwig jong, al ben je oud.
En in mijn hart heb ik geweten. Eens kom je vrij.

"Shaare Zedek Koor"

>I: Psalm 137 (aan Babels stromen)
>I: Loflied
* Zegen ons Heer

Peter Wildeman

Peter Wildeman

Peter Wildeman

Sluiting

Samenzang: Veel hoger dan men bergen zag
(Wijs: Psalm 68) ritmisch - dS.A.F. Troost
orgel. Peter Wildeman

Veel hOK!!1'dal/men bergen zag, rijst Sion op dejongste dag
hoort wat Cl' Kaat gebeuren! Het huis des Heeren hemelhoog,
verheft zich dan Foor ieders oog, wijd open gClUIIde deuren.
Dan hoort men overal de stem: Komt, gaat IlU naar Jem.:alem,
beklimt de berg des Heeren. God zelfwijst ons de wegen aan:
de paden die wij moeten gaan, zal HU ons allen leren.

Ven'uld is dan de Uilde droom, als ieder uilde I' eigen boom
in vrede zall'erkeretl. De vijgeboom zal bloeien gaan,
de wijnstok weer 1'01vruchten staan, zo spreekt de Heer der Heren.
De volkeren, zij dwalen voort, hun god, die naar hun stem niet hoort,
bel'r{jdl en redt hen nimmer. Maar wij, wij wandelen met God
en gaan de weg van ZUil gebod, voor altoos en voor immer .

Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' en Shaare
Zedek Koor
Met samenzang (directie. L. Kramer)

* Samen te dienen
*Lichtstad met uw paar'le poorten

arr. MKramer

M. Kramer

Koren: eerste couplet



allen refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Koren tweede Couplet

allen refrein:

derde couplet allemaal:

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paar'le poorten, in het Nieuw Jeruzalem!

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Gezamenlijke Koren

* Blijf bij mij Heer' K.JM\lldt.:r

Uitleidend orgelspel

Allen wel thuis, en een gezegende zondag toegewenst!

U wordt vriendelijk verzocht om de kerk via de middenuitgang,
onder de toren, te verlaten.
Daar zijn ook de CD's te koop van beide koren.
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programma

door

CHR~BR~SSBAND'~ALERIUS~~
o.l.v.Klaas de Jong

m.m.v

CHR~ URKE,R VISSER~KOOR
ttCRESCERD01)1)

o.l.v.Louwe Kramer
organist: Harm Hoeve

13 februari 2002



Samenzang Psalm 42: 1 en 5
(begeleiding Valerius)

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

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

Openingswoord

Chr. Brassband Valerius

•:. In the love of Jesus
.:. Nun's Chorus Johan Strauss
.:. All Through The Night
.:. Onward Christian Soldiers

God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

Chr. Urker Visserskoor Crescendo

------1
I

.:. Zoals ik ben -H. Hoeve

.:. De Heer is groot -M.W. Kramer

.:. Genadig en Barmhartig (solist P. Baarssen) -A.E. Grel!

Samenzang Psalm 21: 1 en 13
(begeleiding orgel)

- collecte tijdens voorspel -

- William Hammond
- arr. Gordon Langford
- arr. Gordon Langford
- arr. Gordon Langford

o Heer, de Koning is verheugd
om uw geducht vermogen.
Uw heil zweeft hem voor d'ogen;
en met wat blijde zielevreugd
zal hij, door al uw daän
verrukt, ten reie gaan .

Verhoog, 0 Heer, uw naam en kracht,
zo zal ons vrolijk zingen
door lucht en wolken dringen;
zo wordt uw heerschappij en macht
door ons nog eeuwen lang
geloofd met psalmgezang.

Samenzang "God roept ons, broeders, tot de daad".
(begeleiding orgel)

God roept ons, broeders tot de daad;
Zijn werk wacht, treedt dan aan
En weest gereed om elke weg,
Die Hij u wijst te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
Toch hij slechts wint, die waagt,
En wie zich zelve geven wil
Door't donker vlammen draagt.

Chr. Brassband Valerius

.:. Angels watching over me

.:. Eternal Father, strong to save

.:. Every Val/ey G. F. Händel

.:. The Pioneers LdH mars

-err. Joy Webb
-arr.Jacob de Haan
-err. Jurjen Hempel
-James Anderson



Samenzang "Halleluja, Lof zij het lam"
(begeleiding orgel)

Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonder op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft,
die't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
In eeuwigheid beveiligt.

Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
Zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Chr. Urker Visserskoor Crescendo
.:. Psalm 23
.:. Gij biedt Heer Jezus (solist P. Baarssen)
.:. Is uw paspoort getekend?

-B. Klein
-J. Zwanepol
-L. Kramer

Sluitingswoord

Valerius en Crescendo

.:. Ambrosiaans Lofgezang -E. Gebhardt

.:. Blijf bij mij Heer -K.J. Mulder



Stichting Charité

D.V. zaterdag 23 maart 2002
Aanvang 19.30 uur in de Ned. Hervormde

Dorpskerk in Nunspeet
m.m.v.

Chr. Urker Visserskoor
o.l.v.

Louwe Kramer
orgel
Peter Bos

en
Psalmzang vereniging Doomspijk

o.l.v, i orgel
W. RozendaalW. van Putten

Algehele leiding:
Ds. A. L. van Zwet

TOEGANG GRATIS



~edec{e[ingen.·

.:. 'U wordt vnende{ijt verzocht niet te
applaudisseren

.:. Wiet u uw programma's na afloop van dit concert
mee naar liuis nemen??

--- -
........ ,,~ ..1"", .J"""- . . ... ~'"-';_."--~
I

-=-- - ------ -- -::------. ----=------ ~--=- -__~ -::=:=..:
- - - ---=:;:-.........,_.--._ -

Jlcliter de k.Jr~, in "deWlieme" zijn C(j)'s van liet
Cfzriste4i~ Vr&ero/issers&~or'Crescendo' en van
(]>sa[mzangverenioing(Loo_ft áen J{!E/E/IJ/E' ver(rijg6aar,
zodat u nog lanqer (an nagenieten van hun zang! !

Zangavoná t. 6.v. Stichting Charité werRgroepNunspeet

1. Intro Cfiristelij(VrRJrvissersRgor (Crescendo'

Psa{m 34 L,1(ramer

2. Opening: (])oor(])s.}l. L. van Zwet, voorzitter van Stichting Çharité

3. Cfiristeû.ilt V'rkfr visserskoor 'Crescendo'

- (j)e 10Çe60áen
- <JvtacfitigÇo~ SterRg rots
- (jij biedt Heer' Jezus
-'Vo(gen

<Jvt.W. Kramer
<Jvt.W. 'Kramer
J. Zwanepo{
<Jvt.Wo 'Kramer

4. Samenzang: Joh. (]JeHeer 513 vers 1, 2 en 3
(joá is getrouw, Zijn plannen falen niet

1 (joá is getrouw, zgn plannen [alen niet
J{ij Rjest de Zijnen uit, J{ij roept die allen
Die 't heden kgnt, de toekçmst overziet.
Laat van Zijn woorden geen ter aarde varren,
'En 't wer(áer eeuwen dat Zijn (jeest omspant,
'Voiioert zijn hand.

2 iDeHeer regeert! Zg'n /?gnin(nj'(staat vast,
Zijn heerschappij omvat de toop der tijáen;
'Een sterF?,,§hand' die nooit heeft misgetast,
CJ3{ijft met het hei{igzwaará des Ç]eestesstrijden;
rEnd'adem Zijne lippen overmant,
(])e tegenstand.

2



3 Ve Jfei{'ge qeest, die haar de toekçmst spelt,
Doet aan gods kJr/tZijn fiei[gefieimen weten;
Jfy; Die haar {eidt en in de waarfieiá stelt,
Heeft Zijn bestek met wijsheid' uitgemeten!
Jfij, trek! met IieetZijn R_çrf('Van Iand. tot Iand.
jI{s qoás gezant.

5. Psa[mzangvereniging 'Looft den Heere'

- Psa{m 116 vers 1,2 en 11
- Psa{m 6 vers 1, 2, 4 en 9
- Psa{m 123 vers 1 en 2

Wo van Putten
Wo 'VanPutten
Wo 'VanPutten

6. Meditatie: door Vs. jI. L. 'Van Z wet

7. Samenzang: Psa{m 66 vers 1 en 3 (niet-ritmiscfi)
Correcte t. 6.v. transport naar Wie{ekja en Ljepe!

1 Juicfi, aarde, juicfi met G{ijáega{men
Ven groten Scheppervan 't fiee{a~
Zing d' eer Zijns naams met áani{fre psalmen;
'Vethef Zijn roem met CofgescfiaL
Zeg: }JOhoe vrees'{y'l{_zijn Vw werkJn!
qij doet Vw wijágeáucfite Rracfit,
o Ço~ aan al Uu) fiaters merf,gn,
Die veinzend Guigen 'VoorVw macfit. ,/

3

3 qoá baande door de woeste Garen
En brede stromen ons een pad;
Vaar rees Zijn Cof op stem en snaren,
Nadat Jfij ons Geveifigá had.
Jfij zat eeuw uit eeuw in regeren;
Zijn oog GewaattJ het heidendom;
Jfij zaî á' afva(figen vemeêren;
Jfij kJert hun trots' ontwerpen om.

8. Cliriste[ij/t VrRJr visserskçor 'Crescendo'

- Tluist' ring derHoop
- Psa{m 23
- Is uw paspoort geteR_çná?

511.Wo Kramer
(8. 7.(jein
L. 'Kramer

I, 9. Samenzang en bovenstem. 'Crescendo':
Heer if(fioor van rijR_çzegen. (3 coupletten)

Heer, if(fioor van rijkJ zegen dien çij uitstort R_çerop kJer.
Laat ook;'Van die milde regen, dropp'Ien vailen oof(op mij.
OOl{_opmij, oof(op mij, dropp'Ien varren oof(op mij.

Liefde Çoás zo rein en Rracfitig. (B{oeávan Jezus rijf(en vrij.
qoás genaáe sterk en macfitig, 0 oerheettiji; V in mij,
Ook_op mij, oof(op mij, 0 verfieer{ijl{_V in mij.

qa mij niet voorGij 0Herder, maak; mij gans 'Van zonden vrij.
1)Coeitde stroom van zegen 'Verder,zegen aná'ren maar oOl{_mij,
Ja, oOl{_mij,ja oOl{_mij,zegen and'ren maar oOl{_mij

4



10. CFsa[mzangvereniginfJ (Looft den Heere '

- Psa{m 84 'Vers1, 4 en 6
- Psalm 42 'Vers1, 4 en 5
- Psalm 72 'Vers1, 6 en 11

Wo 'VanPutten
Wo 'VanPutten
W. 'VanPutten

u. S [uiting: door ros. )'1.. L. 'VanZwet

(2. 'Crescendo' en CFsa[mzangvereniging 'Looft den Heere'

-(]3[ijf 6ij mij Heer' 7:(J. ?r1uUer

flfkn weithuis en eendezrwe!J1Jtk
zontfag tofdtWntJSt

5

L

Het is goed mogelijk, dat u niet eerder van deze stichting hebt gehoord. Om die reden willen wij graag van
de gelegenheid gebruik maken om u op de hoogte te brengen met het hulpverleningswerk dat wij in Wit
Rusland verrichten.

Waarom hulp aan Minsk en regio (Wit-Rusland)?

Wij verlenen hulp aan Minsk en regio op verzoek van de kerkelijke gemeenten. Wij hebben contact met
de Evangelische Christen Baptistengemeenten en vanuit deze gemeenten verlenen wij hulp aan
ziekenhuizen, kindertehuizen, huizen waar gehandicapten en weeskinderen of verstoten kinderen worden
verzorgd en aan de slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl.

Doel van de stichting.

Onze stichting stelt zich tot doel mensen bekend te maken met het heil, dat te vinden is in de Heere Jezus
Christus en op deze christelijke basis verlenen wij de hulp aan de instellingen en kerken. Dit betekent, dat
bij ieder transport Bijbels en evangelische lectuur meegaat. Hierdoor stellen wij de gemeenten in staat te
evangeliseren in hun omgeving. Zelfs in de gevangenissen en de bovengenoemde instellingen.

De werkgroep.

De werkgroep Nunspeet e.o. is momenteel druk doende om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor de
kinderafdeling van het Rayon ziekenhuis en de kankerafdeling van dit ziekenhuis in Wielejka
(BIJIEl1KA) Deze rayonplaats is door het hoofdbestuur van de stichting toegewezen aan de Werkgroep
Nunspeet e.o. Inmiddels is er een goede relatie met de directeuren en het personeel van het ziekenhuis
opgebouwd. Dit ziekenhuis is financieel heel slecht bij kas. Met name de kankerafdeling van dit
ziekenhuis verkeert in een erbarmelijke toestand en heeft continu hulp nodig, Er is gebrek aan medicijnen
en de medische apparatuur laat veel te wensen over. Er is veel achterstallig onderhoud aan de gebouwen.
Er is gewoon niet voldoende geld bij de Wit-Russische regering voor dit alles. Mensen en kinderen
kunnen regelmatig niet geholpen worden door een gebrek aan medicijnen. In deze nood proberen wij hen
te helpen.
Verder moet er kleding en wat er nog meer nodig is voor de Baptistengemeenten in Minsk en Wielejka
worden ingezameld of ingekocht. Zij hebben dit nodig voor de armoede bestrijding zowel in de gemeente
als er buiten tijdens het evangeliseren. Hiervoor moeten zij ook met lectuur zijn toegerust. Momenteel ligt
er bij onze werkgroep een hulpvraag van de kerkelijke gemeente in Ljepel om hen te ondersteunen in de
moeilijke levensomstandigheden. In de zomer 2001 hebben wij hen bezocht en hebben besproken welke
hulp zij op dit moment nodig hebben. Ook ligt er een aanvraag vanuit de ziekenhuizen in Ljepel, maar
onze medische coördinator in Minsk, dr. Sobolevsky, is nog aan het inventariseren welke hulp hier nog
moet worden aangeboden. Wij hopen nog voor ons transport D.V. eind juni 2002 een duidelijk inzicht van
hem te krijgen welke hulp hier dringend geboden moet worden.

Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie, ons wil
ondersteunen met uw bijdrage.

Onze stichting is door het C.B.F. als een steunwaardige stichting beoordeeld.
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Deze avond is mede moge[ij~gemaaR.J door:

.:. Touringcar6edrijf1(oetsier 1?,gizen,'Ysseimuiden

.:. }l utobedrif 0/.o.P. Witte, Nunspeet

.:. }l utobedrijf W. 1(arzijn. Doomspijk.

.:. 0/.of 'Kalootech, PIspeet

.:. (]3ee[enS[oopwerksn, Nunspeet

.:. 1(a606ank,:Nunspeet/E[6urg

.:. De Zonnebloem, Nunspeet

.:. qe6r. Top, (J)oornspijk,

.:. }lgro Nunspeet

.:. SCagerijJ{ v/dWeg en Zn., Doomspijk,

.:. :M.iekg'sSieraderie, Doornspijh;

.:. Slijteri] o/d (]3eeFt,Doornspijk;

.:. }lVO Diervoeders. Hulshorst

.:. (]3[oemenmagazy'nDe Vuurdoorn, Doornspiii;

.:. (]3ouwmarkJ;(]3uurkgs,Doomspijk.

.:. Jlut06edrijf Baars, Nunspeet

.:. (J)e:M.e[k,6us,(J)oornspy'k,

.:. CB[oemencentrumde Lelie, Nunspeet

Onze fiarte[ijR.! dank hiervoor!
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D.V. Zaterdag 13 april

Activiteitencommissie De Bron



01. Opening 0, Heer der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheën,
Om 's Heeren voorhof in te treeën
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

02. Samenzang en Crescendo

Heer ik hoor van rijke zegen
Dien Gij uitstort keer op keer
Laat ook van die milde regen
Dropplen vallen op mij neer
Ook op mij, ook op mij,
Dropplen vallen ook op mij.

Zelfs vindt de mus een huis, 0 Heer,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest, bij Uw altaren.
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte Heer der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaag U prij st en eerbied toont.

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.

05. Crescendo
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

a. Psalm 49
b. Troost mijn volk
c. Machtig God, sterke Rots

Meindert W. Kramer
Meindert W. Kramer
Meindert W. Kramer

06. Korte meditatie door ds. J.R.Volk

03. Crescendo 07. Samenzang Psalm 68:8

a. Tien Geboden
b. Maar mij ontmoet uw

mededogen (Psalm 5)
c. Fluist'ring der hoop

Meindert W. Kramer Dat Bazans hemelhoge berg
Met al zijn heuv'len Sion terg'
En wane 't overtreffen;
Wat springt gij, bergen, trots omhoog?
Wat wilt g'u, in der volk'ren oog,
Bij Sions berg verheffen?
God zelf heeft deze berg begeerd
Ter woning, om, aldaar geëerd,
Zijn heerlijkheid te tonen;
De Heer, die hem verkozen heeft,

Meindert W. Kramer
Meindert W. Kramer

04. Samenzang Psalm 84: 1 & 2
Tijdens de samenzang zal er gecollecteerd worden voor
het bouwfonds van de Bron.

Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,

2 3



Die trouwe houdt en eeuwig leeft,
Zal hier ook eeuwig wonen.

08. Crescendo

a. Er is een Naam
b. Volgen
c. Samen te dienen

L. Kramer
Meindert W. Kramer
Meindert W. Kramer

09. Samenzang

Psalm 42: 2 & 3

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen
Tot mijn spijze, dag en nacht;
Daar mij spotters durven vragen:
"Waar is God, dien gij verwacht?"
Mijn benauwde ziel versmelt,
Als zij zich voor ogen stelt,
Hoe ik onder stem en snaren,
Feest hield met Gods blijde snaren.

omijn ziel, wat buigt g'u neder?
Waartoe zijt g'in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

10. Sluiting

4
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,AMWOUDE
c, Geref. Sionskerk
Hoofdweg 127
Zaterdag 4 mei

Aanvang: 14.00 uur
Bezinningsmiddag

Thema: Samenwerking
met andere kerken van

Gereformeerde
Belijdenis in het licht
van de besluiten van de
laatste synode, o.a. met

de Gereformeerde
Kerken Vrijgemaakt
Inl.: Ds. K. Visser,

Barendrecht en Ds. A.A.
Egas, Urk

Gelegenheid tot het
stellen van vragen aan

het forum
Eenieder hart. welkom

Zaterdag 4 mei
56ste Samenzanguur
in de Geref. Kerk
Utrechtseweg 93
Aanvang 19.30 uur
Thema: "Hemelse

koopwaar" n.a.v Jes. 55
en Openb. 3 : 18

Leiding: K. Bokma
Orgel: Arjan Gorseman

Piano:
Leander v.d.Steen

Viool:
Petra v.d. Steen

v. Amstel
Cello: Joanne v. Amstel
Collecte Woord en Daad

Na afloop koffie
Info: Joost Fraanje,

0317 - 31 22 49

ink
VEENENDAAL
Zaal Eltheto
Fluiterstraat 1
Regionale SGP

Verkiezingsbijeenkomst
Maandag 6 mei

19,45 uur .
Sprekers:

Ir. B.J. van der vr
Mr. c.o van der f

Drs. E. Dijkgr
Forumdiscussie

jongeren}'

ZALTBOMMEL
Grote of

Sint_Maartenskerk
Traditioneel Oranje- en

Bevrijdingsconcert
Zaterdag 11mei
(i.p.v. 4 mei)

Aanvang 19.30 uur
Samenzang vanaf

Arjan & dith Post
Piet er Heykoop:

improvisatie, koor- en
samenzangbegeleiding

Bariton:
Piet Baarssen

Algehele leiding:
H. van den Herik

Let op: cd_presentatie
Hoogtepunten
Samenzang

Oranjeconcerten
Zaltbommel

Collecte Shaare Zedek

CD Arjan Breulthoven
improviseert deel 4

Grote Kerk Hasselt

STH CD 1402412 of'
Overal verkrUgf

www.arjanbre
STH geluidsr

Hoevelaken Tel, (
•



INCSCONCERT

• Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Louwe Kramer

• Bariton: Piet Baarssen
• Trompetduo: Arjan & Edith Post
• Improvisatie, Samenzang-en Koorbegeleiding:
Pieter Heykoop

• Algehele leiding: dhr. H. van den Herik



PROGRAMMA
GELIEVE NIET TE APPLAUDISEREN!

1. Samenzang vaderlandse liederen vanaf 19.15 uur:
a. Komt nu met zang

1.Komt nu met zang vanzoete tonen
Enu met snarenspelverblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
Dat gij van harte vrolijk zijt.
JuichtGodter eer,Zijn lof vermeer,
Die zulkengroten werk
Gedaanheeft voor Zijn kerk.

b. 0 dierbaar plekje grond

1.0dierbaarplekje grond
Waareensmijn wieg op stond.
Mijn Vaderland
U die mij woning bood,
Enkoesterd' in uw schoot
Zij ook in nood en dood,
Mijn trouw ten pand.

c. Waar de blanke top

1.Waarde blanke top der duinen,
schittert in de zonnegloed.
Ende noordzeevriend'lijk bruise
Neêrlandssmallekust begroet.
Juichik aanhet vlak-kestrand. (2x)
'k Hebu lief, mijn Nederland. (2x)

2. Intro Mannenkoor:
Psalm 34

3. DeHeer' heeft eertijdsZijne volke
Geholpenuit veelangsten pijn
Hij geeft ja wel eenduist're wolke,
Maarweer daarnaschoonzonneschijn.
lof zij dien Heer',Die onsook weer
Geeftna veel smarkten druk,
Veelzegenen geluk!

2. In uw historieblaän,
Leesik de grote daän,
Van 't voorgeslacht.
Hun leuszij ook onswoord,
Hetwordt van elk gehoord.
Blijf immer ongestoord.
'Eendrachtmaaktmacht'.

3. Dat onzewelvaart groei,
Dat onze handelbloei,
In rust en vreê.
Zodaalt Uw zegenneer,
Endanwij allen Heer',
SteedslevenUter eer,
Isonze beê.

3. Blijf gezegendland der vaad'ren
maakuw eendrachtsterk en groot.
Blijve 't volk der Koninginne
Houwen trouw in nood en dood.
Doezo iederwo-ord gestand.(2x)
'k Hebu lief, mijn Nederland.(2x)

L. Kramer

3. Opening, schriftlezing en gebed door de heer H. van den Herik (bestuurslid Stichting Shaare Zedek)

4. Samenzang: Psalm 145 : 1 en 2

1. 0 God,mijn God,Gij aller vorstenHEER',
Ik zing, verheugd,Uwgroten Naamter eer.
Ik zal den roem vanUwemajesteit
Verhogentot in d' eind'looz' eeuwigheid.
'k Zaldag aan dag Ueer en dank bewijzen.
DeHEER'isgroot; al 't schepselmoet Hemprijzen;
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven;
Laatelk geslachtZijn werk en almacht loven.

2. Ik zal, 0 HEER',Dien ik mijn Koningnoem,
Denluister vanUwmajesteiten roem
Verbreiden,en Uwwonderlijke daän
Met diep ontzag aandachtiggadeslaan.
Elksjuichend hart zal Uwgeduchtvermogen,
Degrote kracht vanUwenarmverhogen;
Ik zal mijn stemmet aller lofzang paren,
Enoveral Uw grootheid openbaren.

5. Mannenkoor:
a. Volgen
b. Genadig en barmhartig
c. Fluist'ring der Hoop

6. Samenzang: Psalm 54 : 1, 3 en 4

1.0God,verlosmij uit den nood,
Enred door Uwennaammijn leven;
Mijn rechtzaakzij aanU verbleven;
Och,of Uwarmmij bijstandbood!
o God,slaachtop mijn gebed;
Neigtot mijn redegunstig d' oren,
Enwil mijn bitt're klacht verhoren,
Zoword' ik uit denangst gered.

3. Hij zal dit kwaad,dit boosbestaan,
Aan mijn verspiederenvergelden.
Roeiuit, die tegen mij zichstelden;
Hetgaat Uw trouwen waarheidaan;
Ik zal U,met eenblij gemoed,
Vrijwillig off'ren, HEER'der heren;
Ik zal Uw naammet lofzang eren;
Dit eist Uw naam;want hij isgoed.

7. Muzikaal intermezzo: orgel & trompetten

M.W. Kramer
A.E. Grell/tekst J. Zeeman
MW. Kramer

4. Want Godwil mij Zijn bijstand biên;
Hij heeftmij 't onheildoenontkomen,
Enmijn benauwdheidweggenomen;
Ik hebmijnsvijandsval gezien.

8. Mannenkoor:
a. Wilt heden nu treden M. Zijderlaan
b. Bede voor het Vaderland M. Zijderlaan
c. Voor Neêrland een lied (oranje-medley) L. Kramer
d. Strijders voor Gods eer MW. Kramer

9. Appèlwoord door dhr. H. van den Herik t.b.v. Stichting Shaare Zedek

10. Samenzang: Psalm 116 : 1,2,3,5,10 en 11 (wisselzang)
1. allen

Godheb ik lief; want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem,mijn smekingen,mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem,al mijn dagen;
Hij schenktmij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2. mannenkoor
Ik lag gekneld in bandenvan den dood;
Daard' angstder hel mij allen troost deedmissen;
Ikwas benauwd,omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER'dusaan in al mijn nood:

5. vrouwen
Gij hebt, 0 HEER',in 't dood'lijkst tijdsgewricht
Mijn ziel gered,mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd;dieszal ik, voor Godsogen,
Steedswandelen in 't vrolijk levenslicht.

3. mannenkoor
'Och HEER',ochwierd mijn ziel door Ugered!"
alle mannen
ToenhoordeGod;Hij ismijn liefde waardig;
DeHEER'isgroot, genadig en rechtvaardig,
EnonzeGodontfermt Zichop 't gebed.

10. allen (zondermannenkoor)
Ik zal Uw Naammet dankerkentenis
Verhl!ffen, Ual mijn geloften brengen;
'k Zalliefd' en lof voor Uten offer mengen,
In 't heiligdom,waar 't volk vergaderdis.

11. allen (met mannenkoor)
Ik zal met vreugd in 't huisdesHEERENgaan,
Omdaarmet lof Uw groten Naamte danken;
Jeruzalem,gij hoort die blijde klanken.
Elkheff' met mij den lof desHEERENaan!

"
I

11. Mannenkoor:
a. De tien geboden
b. Gij biedt Heer' Jezus rust mij aan
c. Is uw paspoort getekend?

CD PRESENTATIE

MW. Kramer
J. Zwanepol
L. Kramer



EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:

VERKRIJGBAAR BIJ:
PIETERHEYKOOP, MARIJKELAAN 25 4401 GE YERSEKE

TEL. 0113 - 57 28 94 BBG 0113 - 33 03 50

Hoor;e de trompetten
Pieter Heykoop improviseert over bekende
Vaderlandse liederen aan het hoofdorgel van de
Grote- ofSt.Laurenskerk te Rotterdam
-Hoor je de trompetten-Komt nu met zang-In naam
van Oranje·Langs berg en dal-Wij willen Holland
houen-Wat de toekomst brengen
moge-e.va (1.,.':110
Muzikale hoogtepunten uit Bolsward
Pieter Heykoop improviseert over:
Lofzij de Heer' - Psalm 25 -Grote God,wij loven
U -Danklied - Psalm 56 -Stilte over alle landen -
Psalm 75 e.v.a. (I.MI:11O
God,Neêrland enOran;e
Impressie van gehouden Oranje Zang - en
Orgelavonden vanuit de Grote ofMaria
Magdalenakerk te Goes,
m.m.v. Mannenkoor 'ELlM' uit's Gravenpolder
o.l.v.André Overbeeke/Jan van Zweden,
organist. Pieter Heykoop

Intermezzo deel 1/Intermezzo deel2
Muzikale hoogtepunten met de mooiste
instrumenten met o.a. Klaas JanMulder
- De gouden trompetten - Martin Mans
- Noortje van Middelkoop - Pieter Heykoop
- KeesAlers . Robvan Dijk - Bert Moll
- Loek van der Leeden - e.v.a. _ti . .

: I

PieterHeykoop 25 îoar organist
Improvisaties vanuit de Grote Kerk te Dordrecht
&JGrote of St. Stephanuskerk te Hasselt
- Ps. 89 -Boven de starren - Ps.99 -Al rolt de zee -
Ps. 139 - Er komen stromen van zegen -God is
getrouw· Ps.42 -en vele •
anderen! i t t •

111

Hollands kracht ligt op de wateren
Live{)pname Oranjeconcert 1998vanuit
de St.Maartenskerk Zaltbommel, m.m.v. Urker
mannenkoor 'Crescendo' o.l.v.Meindert Kramer
• bariton: Piet Baarssen - orgel: Henk van Putten
en Pieter Heykoop - harp: Jantine Bokhorst - "-
trompet: Arjen &J Edith Post . )

Met de klank der snaren •
Jantine Bokhorst/harp, Pieter Heykoop/orgel
Schitterende CD opname vanuit de Evangelisch
Lutherse Kerk te Den Haag.
- Van u zijn alle dingen· Vaste Rotsvan mijn
behoud - Lof zijden Heer' - Stilte over alle landen
-Als ft in nood gezeten .Blijfbij mij Heer' - e.v.a.

(I.MI:iQ
OPNIEUW VERKRITCMAR.:
PieterHeykoop improviseert
vanuit deMartinikerk te Bolsward
deel 1en 2 (I'Md
Zulks zingt dat volk deel1t/m6
Massale samenzang van psalmen in de berij
ming van Datheen.
Orgel: Pieter Heykoop
Opnamen vanuit Tholen (lenJ), Rotterdam (2),
Zaltbommel (4),Ktlmpen (5) en Dordrecht (6)

VoorKerkti;d... (I'MI:iQ
Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen.
Evangelisch Lutherse Kerk - Den Haag.
Psalm 84 -122·56 -42 -89- 25 -6 -116-85
en vele anderen H
ZEERGELIEFDE CD (I'M':J
Hoelieflijk, 0Heer'enhoerein NIEUW!
Massale samenzang Datheen
vanuit Veenendaal (liM-
BLADMUZIEK:
Psalm 25 : 8 - Pieter Heykoop
(notenschrift/ klavarskribo) p''''''I'

Vandaag bestellen ... morgen in huis!

12. Orgelimprovisatie: Psalm 45
met aansluitend samenzang vers 1 en 7

1. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonstelied van enen Koning zingen;
Terwijl de Geestmijn gladde tonge drijft,
Isz' alsde pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, Uw schoonheidhoog te loven,
Gaatal het schoonder mensenver te boven;
Genaisop Uw lippen uitgestort,
DiesG' eeuwiglijk van God gezegendwordt.

7. Straksleidt men haar in statie, uit haar woning,
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
Devreugde voên, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof,
Terbruiloft treên in 't koninklijke hof.

A.P. Heykoop

13. Mannenkoor
Blijf bij mij Heer'

14. Samenzang: Psalm 87 : 1, 3 en 5
1. Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden

Heeft God gelegd op bergen, Hemgewijd;
DeHEER',Die Zich in Sionsheil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jakobssteden.

5. Danwordt mijn naammet lofgejuich geprezen;
Danzullen daar de blijde zangersstaan,
Despeelliênop de harp en cimbel slaan,
Enbinnen u al mijn fonteinen wezen.

K.J. Mulder

3. De Filistijn, de Tyriër,de Moren,
Zijn binnen u, 0 Godsstad,voortgebracht;
VanSionzal het blijde nageslacht
Haastzeggen: •Deez' en die isdaar geboren'.

15. Sluiting en bekendmaking opbrengst collecte door dhr. H. van den Herik

16. Samenzang: Wilhelmus van Nassouwe

1.Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd.
Den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, 0 God mijn Heer'!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmer meer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t' aller stond.
Den tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorvvondt.

Zouu zovriendelijkwillenzijn uw programmaenallerleipapier,metnamesnoeppapiermeenaarhuiste nemen.
Hetbespaartdekosterendeorganisatieveelwerk!

Bijvoorbaathartelijkdank!



~ NOTEER VAST iN uw AGENdA:

- DV Zaterdag 1 juni - 19.30 uur - Katwijk aan Zee - Nieuwe Kerk
"Samenzang& Orgelimprovisaties" Thema: "De Storm" - Organist: Pieter Heykoop

DV Zaterdag 15 juni -19.30 uur - Zwijndrecht - Oude Kerk
Datheen-Samenzang- Organist: Pieter Heykoop

DV Zaterdag 20 jull- 19.30 uur- Hasselt· Grote Kerk
Vanwege de overweldigende belangstelling vorig jaar:
nu: CD- Opname ·SamenzangPsalmen"(en enkele improvisaties) - Organist: Pieter Heykoop

DV Zaterdag 14 september -19.30 uur - Tholen - Grote Kerk
Datheen - Samenzang- Organist: Pieter Heykoop

DV Zaterdag 28 september - 19.30 uur - Leerdam - Kerk Gereformeerde Gemeente
"SamenzangPsalmen"- Organist: Pieter Heykoop

- DV Zaterdag 5 oktober - 19.30 uur - Zaltbommel - Grote of st.Maartenskerk
Mannenkoor Rehoboth Geldermalseno.l.v. Wim van Galen - Mannenkoor Dirksland
Organist: Pieter Heykoop

- DV Zaterdag 12 oktober -19.30 uur - Gorinchem - Grote Kerk
Mannenkoor "Laudate" o.l.v. Bert Moli- Organist: Pieter Heykoop

DV Zaterdag 9 november -19.30 uur - Zaltbommel- Grote Kerk
"Samenzang& Orgelimprovisaties" • Organist: PieterHeykoop

DV Zaterdag 16 november - 19.30 uur - Amersfoort - Kerk Gereformeerde Gemeente
Groot SamengesteldJongerenkoor o.l.v. Evert van Dijkhuizen - Organist: Pieter Heykoop

- DV Zaterdag 30 november -19.30 uur - Vianen· Grote Kerk
Groot SamengesteldJongerenkoor o.l.v. Evert van Dijkhuizen - Organist: Pieter Heykoop

TRADITIONEEL ORANJE EN BEVRIJDINGSCONCERT

DV. 2003 ROND KONINGINNEDAG
GROTE OF ST. MAARTENSKERK TE ZALTBOMMEL

NIEUW!

VERKRIJGBAARAAN DEVERKOOPTAFELVAN PIETERHEYKOOP.
ALLEENVANAVOND € 15,00 - DAARNA € 18,50



...een uitstekende
gelegenheid

in eigen sfeer

Bruiloften
Jubilea/Verjaardagen
Recepties
Vergaderingen

• Buffetten
• Diners
• Koffietafels
• Gourmetten

Dank
voor het verleden ...

Welkom
in de toekom st. ..



19.12 uur:
19.15 uur:
19.30 uur:
19.40 uur:
19.50 uur:
20.10 uur:

Programma herdenking
vissersmonument
Woensdag 8mei 2002

18.00 uur:
18.30 uur:

18.45 uur:
18.45 uur:
18.55 uur:

19.00 uur

19.05 uur:
19.08 uur:

Nederlandse vlag halfstok bij het Vissersmonument.
Ontvangst familie f!n genodigden in het
Kerkje aan de Zee
Welkom door Burgemeester D.G. Schutte
'Crescendo' verzamelt in consistorie Bethelkerk.
Koor gaat lopend (onder klokgelui) naar het
Vissersmonument.
Bij Kerkje aan de Zee sluiten families en
genodigden zich bij het koor aan.
Opstellen op plaats herdenking
Kort herdenkingswoord door
Burgemeester D.G. Schutte
Crescendo zingt 'Ziet in blinde razernij'
Krans legging.
Crescendo zingt: 'Gebed van een Urker visser'
Vertrek naar Zalencentrum Irene
Informele bijeenkomst in Zalencentrum 'Irene'
Afsluiting door de burgemeester.





,
Jonkers Haverkort

ACCOUNTANTS EN BElASTINGADVISEURS,
Udoet waar u
goed in bent
WI}OOK!

- accountancy
- administraties
- belastingzaken
- bedrijfsadviezen

• Burg. van Suchtelenlaan 3 Tel. 05276827 83 CORRESPONDENIIE-
8321GV Urk Fax 05276854 59 ADRES:

• Tukseweg 128
8331LH Steenwijk

Tel.052151 0099 Postbus 105
8320AC Urk



D.V. ZATERDAG 8 JUH' 2002
HOOR- EH SAMEHZAHGAVOHD
GROTE HERH - DORDRECHT

AANVANG 19.30 UUR

mm» Urker Visserskoor
CRESCENDO
o.I.". Louwe Hramer

organist: Harm Hoe"e
Meditatie: D • A. ".d. Weerd

Grootste mannenkoor van Url{ in Grote I{erl{
Dordrecht
Op zaterdag 8 juni houdt de Stichting 'Zeeland helpt in Roemenië' een grote koor- en samenzangavond in de Grote Kerk in Dordrecht, waar
aan het Urker Visserskoor Crescendo medewerking verleent. Het koor bestaat sinds 1953 en is met 140 leden het grootste mannenkoor van
Urk. Huidige dirigent is Louwe Kramer, kleinzoon van oprichter Louwe Kramer. Het koor zingt bewerkingen van psalmen, geestelijke en
vaderlandse liederen, altijd in het Nederlands. De zangers van het koor zijn amateurs, een groot aantal van hen verdient zijn brood als vis-

ser. Crescendo zingt met bezieling en trekt daarom in binnen- en buitenland volle
zalen. Het concert in de Grote Kerk, met Harm Hoeve op het orgel, begint om 19.30
uur. Kaarten (€ 5,=, gezinsprijs € 20,=)zijn verkrijgbaar aan de kerk, maar ook
vooraf telefonisch te bestellen op het nummer 0118-614093.

De avond is georganiseerd door de Stichting 'Zeeland helpt Roemenië', die de
opbrengst aanwendt voor de exploitatie van een zorgcentrum in Roemenië. Sinds
1995 is de stichting actief in dit land, met name in de stad Pasareni, waar het zorg- I

centrum in 2001 gerealiseerd is.. Inlichtingen: tel. 0118-626626/636138.

Het Urker Visserskoor Crescendo treedt op 8 juni op in de GroteKerk van Dordrecht.



1========= Christelijk nieuwsblad voor de gemeente Urk
Adres: Het Spijk 4, 8321 WTUrk. Telefoon 0527-689191

58e JAARGANG

Crescendo sluit jubileumweek in Talma
Twaalfeneenhalfjaar geleden opende Talma Haven haar deuren en dat hebben de bewoners geweten. Vorigeweek stond geheel in het
kader van het jubileum en de enefeestelijkheid volgde de andere op.Afgelopen zaterdag werd defeestweek afgesloten met een optreden
van het Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo'.Het optreden betekende voor de zichtbaar genietende bewoners een prachtige afslui
ting van de geweldige jubileumweek. Liefhebbers van Crescendo kunnen aanstaande zaterdagavond terecht in De Schuilplaats. Dan
verzorgt het visserskoor namelijk samen met Muziekvereniging Melodica en Ton Roos een optreden. De aanvang is om 20.00 uur.



CONCERT PROGRAMMA

UNIEK CONCERT

Chr. Urker Visserskoor 11 Crescendo 11

o. I.v. Louwe Kramer

&

Het orkest 11 Melodica 11 o.l.o. Ton Roos

Orgel: Harm Hoeve
So listen : Piet Baarssen bariton

Jan Loosman tenor

Algehele leiding: Ds. D. van Duijvenbode

Zaterdag 30 november 2002

kerkgebouw "DeSchuilplaats" te Urk



1. Intro Crescendo:

2. Opening:

3. Samenzang:

Zoals ik ben H. Hoeve
7. Samenzang: Psalm 138 :1

door ds. D.van Duijvenbode 'k Zal met mijn ganse hart Uweer vermelden, Heer'
U dank bewijzen
'k zal U in 't midden van de goou
Op hogen tOOIl
Met psalmen prijzen
111 zal mij buigen, op Uweis
Naar Uwpaleis
Het hof der hoveil
Eli, om UfVgunst en waarheidsaam,
Uwgroten Naam
Eerbiedig loven

Psalm 89: 7

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort
Zij wand'len Heer' in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort
Zij zullen in UwNaam zich al den dag verblijden
Uwgoedheid straalt hun toe; Uwmacht schraagt hen in 't lijden
Uwonbezweken trouw zal nooit hun valgedogen
Maar Uwgerechtigheid hen naar Uwwoord verhogen

4. Crescendo:

5. Samenzang:

Volgen M.W.Kramer
Een pelgrim ben ik hierop aard' M.W.Kramer

(solo: Jan Loosman , tenor)
Ruwe stormen M. W.Kramer

8. Crescendo: M.W. Kramer
J.Zwanepol

Lied van verlangen
Gij biedt Heer' Jezus rust mij aan

(solo: Piet Baarssen , bariton)
Is uw paspoort getekend? L. Kramer
De Lichtstad (op verzoek) M.W. Kramer

Heer' ik hoor van rijke zegen 9. Samenzang: Vaste rots van mijn behoud

Gamij niet voorbij 0 Vader
Zie hoe mij mijn zonde smart
trek mij met Uwkoorden nader
stort Uw liefd' ook in mijn hart
Ook in mij, ook in mij
Stort Uw liefde ook in mij

Heer' ik Izoor 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

6. Melodica:

Vasterots vanmijn behoud
Als de zonde mij benauwt
Laat mij steunen op Uwtrouw
Laat mij rusten in Uwscliauw
Waarhet bloed door Ugestort
Mij de bron des levens wordt

10. Melodica: Newton T.A. Arne
Deep Harmony
Largo van Handel
Neem mijn leven
Honour Him alone
Gebed van Mozart

H. Parker
M. Vos
A.M. Roos
T. Parker
H. van Loo

Ich bete an die Macht der Iiebe J. Treves
Gebed e.M. von Weber
Come, 0 Jesus, come to me J. Plana
Nader mijn God bij U L. Mason



11. Melodica en Crescendo:
Machtig God, Sterke Rots
Zegen ons Algoede

M.W. Kramer
M.W. Kramer

12. Sluiting door ds. D. van Duijven,?ode

13. Slotzang: Psalm 150: 1

Looft God, looft Zijn Naam alom
Looft Hem in Zijn heilgdom
Looft des HEEREN grote macht
In den hemel Zijner kracht
Looft Hem, om Zijn mogendheden
Looft Hem, naar zo menig blijk
VanZijn heerlijk koninkrijk
VoorZijn troon en hier beneden

Wijwensen U allen wel thuis en een gezegende zondag!

- Aan de uitgang zal wordengecollecteerd voor de onkosten van deze
avond. Van harte aanbevolen!

- Neemt U ditprogramma, papiertjes etc. s.v.p, mee naar huis. Morgen
zal er in dit kerkgebouw een Avondmaalsviering wordengehouden.



• Melodica verleent vaak zijn medewerking aan aangepaste kerkdiensten.

De Schuilplaats, Urk, 30 november, 20.00 uur
Crescendo en Melodica doen het samen
URK - Het Urker visserskoor
Crescendo, onder leiding van
L. Kramer, en Melodica, het
orkest van verstandelijk
gehandicapten onder leiding
van Ton Roos, geven zaterdag
30 november een gezamenlijk
concert in De Schuilplaats
aan de Almerelaan op Urk.
Het concert begint om 20.00
uur.
Tien jaar geleden traden

beide gezelschappen voor het

laatst samen op in een bom
volle Bethelkerk. Crescendo
behoeft voor Urkers eigenlijk
geen introductie. Het koor
staat meestal garant voor een
volle kerk. Melodica timmert
ook al weer een poosje aan de
weg. Naast dat het orkest
jaarlijks aan een festival voor
muzikanten met een handi
cap deelneemt, verleent het
vaak zijn medewerking aan
aangepaste kerkdiensten.

Omdat bijna elke muzikant
tijdens het spelen hulp nodig
heeft van een aanwijzer, is er
zo'n zestig vierkante meter
vloeroppervlak nodig om te
kunnen optreden. De Schuil
plaats kan die ruimte bieden.
Crescendo en Melodica heb
ben een aantrekkelijk pro
gramma ingestudeerd.
Belangstellenden wordt gead
viseerd bijtijds te komen,
want vol is vol.



Uniek concert Melodica en
Urker Visserskoor Crescendo
URK - Degenen die al eens

eerder een uitvoering van Melo
dica bezochten, zullen zaterdag
30 novemberzeker weer aanwe
zig willen zijn bij het concert.
Het orkest, dat onder leiding
staat van Ton Roos, treedt sa
men met het Urker Visserskoor
Crescendo op in kerkgebouw
DeSchuilplaats. Het concert be
gint 's avondsomacht uur.

Tien jaar geleden traden Me
lodica en Crescendo samen op
in de Bethelkerk. DeUrker 'ka
thedraal' was toen tot de laatste
plaats bezet. Ook komende za
terdag worden weer veel be
langstellenden verwacht. 'Melo
dica bestaat eigenlijk al zo'n
twintig jaar', vertelt pr-man AI
bert Koffeman.Zestien jaar ge
leden werd een officiële start
gemaakt in een stichting. De
gehandicapte muzikanten gaan

ieder jaar naar een festivaltln
Groningen. Verder zijn zeactief
tijdens aangepaste kerkdien
sten in de Noordoostpolder en
Urk. Dit jaar is gekozen voor
DeSchuilplaats omdat daar ook
voldoende ruimte is om de
aanwijzers, die de leden van het
orkest tijdens de uitvoering bij
staan, voldoende plaats te bie
den. Er is een aantrekkelijk
programma samengesteld.

Het Urker Visserskoor Crss
cendo behoeft eigenlijk geen
nadere introductie. Het koor
dat meer dan honderd leden
telt, treedt regelmatig op door
heel het land. Ookin het buiten
land gaven de zangers onder
leiding van Louwe Kramer al
diverse concerten. Het belooft
dus een zeer gevarieerdeuitvoe
ring teworden.



KERST ZANGAVOND

m.m.v

I Chr. Urker Visserskoor

IICRESCENDO II

T.B.V 50 JAAR SPAANSE
EVANGELISCHE ZENDING

JI



Mededelingen PROGRAMMA
U wordt vriendelijk verzocht niet te applaudisseren

1. Intro: UwKoning komt M.W.Kramer
Aan de uitgang is er in de hal gelegenheidom CDfMC
van het koor te kopen. 2. Opening: Ds.A.Schot

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door de onderstaande
bedrijven en adverteerders in dit programma. 3.Samenzang: Psalm 98 vers 2 en 4

Heuvelman Houthandel Ouderkerk
Rabobank OuderkerklKrimpen
Randstad Uitzendbureau
Ubron Uitzendbureau
Afas Software Leusden
Speelgoedde Jong Kr. aid Lek
Kina Cap a/d Llssel
Huisman Keukens Alblasserdam
Autospuiterij de Boer Kr. aid IJssel
Ijsseltools Kr. aid IJssel
Acc.Kantoor Visser en Remmerswaal Kr. a/d Llssel
Automobielbedrijf de Koning Kr. aid IJssel

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan de Heer' met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!

Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't gebergte vol van vreugde springen
en hupp'len voor des Heeren oog!
Hij komt, Hij komt om d' aard' te richten,
de wereld in gerechtigheid!
Al 't volk, daar 't wreed geweldmoet zwichten,
wordt in rechtmatigheid geleid.

4.Crescendo: Nu daagt het in het Oosten
Heel lang gelee' in Bethlehem
Dierb' re Heer' Jezus
Vol van pracht

M.W.Kramer
L.Kramer
K.J.Mulder
M.W.Kramer

5.Solozang:Piet Baarssen
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Winkelcentrum Crimpenhof
Tel: 0 t 80 - 512056

CLASSIC & CASUAL

ó.Samenzang: De Lofzang van Maria 1,6 en 7

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn Geest mag blij den Heer,
mijn Zaligmaker noemen,
Die,in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen.

Hij heeft na lang geduld,
met goederen vervuld
der hongerigen monden;
Hij zag geen rijken aan,
maar heeft z,in hunnen waan,
gans ledig weggezonden.

Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;
gelijk Hij, ons ten troost,
aan Abram en zijn kroost,
voor eeuwig had geworen.

7.Crescendo: Nu zijt welleeome
Bethlehem
Lang geleden in Efratha's velden

M.W.Kramer
Lv.d.Waart
M.W.Kramer

8.Apelwoord: Dhr. LHaeser

9. Samenzang: De lofzang van Zacherias 1,4 en 5

Lof zij den God van Israël
den Heer', Die aan zijn erfvolk dacht,
en door Zijn liefderijk bestel,
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VercloolclAllakelaars

Capelle aan den IJssel
Kanasfweg 29. Postbus 42. 2900 AA Capelle a./d IJssel

(010) 264 OBBB

Krimpen a,sn den IJssel
..lozer ISra&sstr't!!lat 6, Postbus 71~2920 AB Krifnpen aid IJssel

(O'1aO) 59 15 ·1S

vvvvw_verdoold.nl

Rotterdamseweg 20 Krimpen aId l.Jaset
Tel: 0180-519652 Fax 0180-554002 E-mail: info@fotowvc.nl

....... Yashande/
er/ODp

./ Glasscherpe prijzen

./ Glasharde garantie

./ Glasheldere informatie
Wij zij geopend van maandag tlrn vrijdag van

8.30 t/m 17.00 uur

Vooraluvv
glasvverke....

Of bel gerust voor een vrijblijvende
prijsopgave op maat.
Stormpolderdijk 12
2921 LL Krimpen ald IJssel
Tel. (0180) 518114 - Fax: (0180) 513365

verlossing heeft te weeg gebracht,
een hoorn des heils heeft opgerecht;
't geen Davids huis was toegezegd.
dat wil Hij ons nu schenken.
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

Dus wordt des Heeren volk geleid,
door 't licht, dat nu ontstoken is,
tot kennis van de zaligheid,
in hunne schuldvergiffenis;
die nooit in schoner glans verscheen
dan nu, door Gods barmhartigheên.
Die, met ons lot bewogen,
om ons van zond, en ongeval t' ontslaan
een ster in Jakob op doet gaan,
de zon des heils doet aan de kimmen staan .

Voor elk, die in het duister dwaalt,
versterkt deez' zon een helder licht,
dat hem in scháuw des doods bestraalt,
op 't vredepad zijn voeten richt.

10. Crescendo: Troost mijn volk
0, hoe heerlijk
De schoonste aller nachten
Stille nacht

M.W.Kramer
M.W.Kramer
M.W.Kramer
M.W.Kramer

11. Samenzang: De Lofzang van Simeon 1 en 2

Zo laat Gij, Heer', Uw knecht,
naar 't woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede;
nu hij Uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft, op zijn bede.



Bas Schouten
Specialist in witgoed

GSM: 06-5342453 t
Tel. 010-20 23 789
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Wasautomaten
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Een licht, zo groot, zo schoon,
gedaald van 's Hemels troon,
straalt volk bij volk in d' ogen;
terwijl 't het blind gezicht
van 't heidendom verlicht,
en Isrel zal verhogen.

12. Sluiting: Ds.A. Schot

13.Koor en Samenzang: Ere zij God (staande)

Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
In de mensen een welbehagen, Een welbehagen.
Ere zij God, Ere zij God,
In de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Amen, Amen.



beg rafen isverzorg ing
T. den Hollander lA UITVAARTVERZORGING

,.., STOPPELEN BURGCijfers. Vertrekpunt
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