


Verzoek

Onze repetities vangen aan om half acht. Voor die tijd is
er gelegenheid om elkaar nog even te spreken, tenmin
ste voor degenen die tijdig genoeg zijn. Dat is een goede
zaak, maar dienaangaande wel een verzoek: Wilt u
A.U.B. zo vriendelijk zijn om vóór de repetities niet te
roken in de zaal van gebouw Irene. Er zijn diverse leden
die er last van hebben. Wij rekenen op begrip en mede
werking. Alvast bedankt.

Redactie

Urk, 10 september 1993.

Geacht bestuur en leden van "Crescendo",

Mij is gevraagd een stukje te schrijven ter gelegenheid va.n
het 40- jarig bestaan van uw koor. Op dit verzoek ga ik graag
in.

Eén van de (vele) zaken waar Urk om bekend staat, is het grote
aantal koren: kinderkoren, jeugdkoren, vrouwenkoren, mannenko
ren en gemengde koren. Bij mijn weten zijn dat er in t.ot.a aL
twaalf; dat is nogal wat voor een plaats als Urk! Dan kun je
met; recht zeggen, dat Urkers graaq hun stem mogen verheffen!
Het is een zanglustig volkje.

"Crescendo" is een koor, best.aandeutt vissers. De hele
zijn deze op zee, alleen in de weekends zijn ze op Urk.
maken ze in dat korte tijdsbestek nog tijd vrij voor hun
by: zingen. Dat is bewonderenswaardig.
Het Christelijk Visserskoor "Crescendo"
haar bestaansrecht ruimschoo'tBbewezen.
jaar volhoudt, dan kan zij trots zijn op

week
Toch
hob-

heeft in al die tijd
Als een koor het 40

zichzelf.

Als burgemeester van een gemeente, vol met zanglustige inwo
ners, heb ik dan ook grote bewondering en waardering voor uw
koor. Mijn wens is, dat u nog een lange en suksesvolle weg te
gaan hebt met uw koor en dat ik (en met mij a.lleliefhebbers
van uw koor) nog vaak van uw optreden mag genieten.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER
VAN
URK
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Onze nieuwe CD SCHITTEREND ,
•

Dinsdag 3 augustus j.l. om 9 uur togen wij ( dat zijn Uw
dirigent, Meindert de Vries, Bram van Slooten en onder
getekende in de rol van freelance verslaggever voor de
zangkoerier) naar de Dureco-studio's te Weesp om de
resultaten van de CD-opname's te beluisteren. We wer
den zeer gastvrij ontvangen bij Dureco met koffie en ge
bak (de studio technicus was jarig, dus vandaar). Dit lie
ten we ons natuurlijk goed smaken, maar het werd tijd
om aan het werk te gaan. Bram kreeg de lijst met tek
sten om precies na te gaan of het klopte met het gezon
gene. Na lang switchen en schuiven met de vele, vele
knoppen hadden we eindelijk de juiste balans tussen
koor en begeleiders gevonden. Dit moest ieder nummer
weer bijgesteld worden, dus U begrijpt dat dit heel wat
tijd en een paar goed afgestelde oren vergde. Hier zijn de
tenoren wat te scherp, daar de baritons die een draaitje
tussen twee noten maken, dan weer speelt de contrabas
een foute noot in het voorspel. Op de gevoelige appara
tuur van de studio komt alles boven water. Alle opmer
kingen op de computer ingevoerd en later geselecteerd.
Jan Quintus Zwart, door het studiopersoneel en later
ook door ons kortweg Kwint genoemd, toonde karakter
door toch bij ons te blijven, hoewel hij knap ziek was.
Omstreeks het middaguur deden wij ons tegoed aan
heerlijk belegde broodjes. De aanblik hiervan was voor
Kwint al reden genoeg zich, voor de zoveelste maal, naar
de kleinste kamer te haasten. Zo passeerde het ene na
het andere nummer de revue. Bij de opname's in Hasselt
hadden we een goede geluidstechnicus, maar ook hier in
de studio was een uitermate kundig man aan het werk.
Om wijs te worden uit al die knoppen en schakelaars is
al heel wat en dan alles nog op de juiste manier te men
gen en te mixen vereist heel wat vakkennis. Ook Kwint
liet zich niet onbetuigd en plaatste ondanks zijn onge
steldheid rake opmerkingen. En schat U onze duizend
poot, Meindert de Vries ook niet weg. Als een volleerd
klankregisseur gooide hij met termen als dubben, saven,
editten, screenen en wat dies meer zij. Het mooie van op
meer sporen opnemen is, dat je het één wat op kunt trek
ken en het ander wat afzwakken, maar ja, de één vindt
dit mooier en de ander dat. Ieder zijn vak, dat dit een
waarheid is als een koe, daar kwamen we achter toen de
nummers aan de beurt kwamen waar de pauken nog toe
gevoegd moesten worden. In de studio was geen
paukenist aanwezig. Goede raad was duur. Eerst heeft
uw scribent het geprobeerd, maar zijn handen wilden
niet uitvoeren wat zijn hoofd hem zei. Bij Bram was het
net andersom, zijn hoofd wist niet wat zijn handen wel
konden. De dirigent en zelfs onze penningmeester, die
toch voor geen kleintje vervaard is, waagden zich niet
aan het bespelen van de pauken. Ook onze technicus
Sietse probeerde het, maar was dan te vroeg en dan te
laat met de roffels en inzetten. Ten einde raad, het was
inmiddels 's avonds half acht, naar Urk gebeld naar de
mensen van het slagwerk van onze onvolprezen
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Brassband "Valerius", maar helaas, beiden waren zeer
druk bezet en konden dus niet komen. Omdat we niet
verder konden zijn we 's avonds rond 9 uur huiswaarts
gekeerd. 's Anderendaags werden we door Jolanda, de
secretaresse van Kwint, weer opgewacht met koffie (plus
het restant van het gebak van de vorige dag). We hadden
weer frisse oren, want neem van mij aan, dat als je van
's morgens vroeg tot 's avonds laat zit te luisteren naar
muziek en dan ieder nummer nog verschillende keren,
dat je gehoororgaan dan niet meer zo scherp is als het
hoort te zijn. Sietse had alsnog een trommelaar opge
trommeld; Ton op 't Hof is zijn naam. Hij is getrouwd met
een zangeres die zo beroemd is, dat haar naam mij ont
schoten is. Ton is popartiest, maar hij werd gaandeweg
enthousiast over "CRESCENDO". Ach, je moet zo maar
rekenen: nu hoorde hij ook eens echte, goede muziek.
Het viel niet mee om na de tijd op een bestaande band de
pauken in te voegen, maar na vele malen overdoen, ook
Ton was niet zomaar tevreden, is ons ook dit gelukt. Veel
werk is er zo verzet voor de tot standkoming van onze
jubileum-CD, maar het resultaat mag er, denk ik, zijn.
Aan het eind van dit verslag gekomen wil ik graag de
wens uitspreken dat deze CD, als hij straks uitkomt, zijn
weg mag vinden onder de mensen tot heil van onszelf en
onze naaste, maar bovenal tot eer van Hem die ons een
stem gegeven heeft om van Hem te zingen.

Louwe Kramer

S September drie en vijftig - Is Crescendo opgericht.
6 September zes en vijftig - Toen is onze "krans" gesticht.
Drie en twintig jonge vrouwen - Kwamen heel spontaan bijeen.
Met het doel een krans te stichten - 't Was in 1 keer op de been.
Wij tracteerden om de beurt daar - 0, 't was wat gezellig hoor.
Na de pauze bot bij botje - Want dan zong de krans in koor:
Wij zijn flauw nu eerst een knakworst - Want dan kregen we

weer moed.
Onze arbeid voort te zetten - En het eind was altijd goed.
Maar eerst ging er wat in 't busje - Voor het Vaandel van de zang.
Dat zij daar zo'n zin in hadden - 0, dat wisten wij allang.
Daarom gingen wij aan 't denken - Hun er een cadeau te doen.
Maar zoiets kost heel wat guldens - Een bazar dachten wij toen.
Voor bazars moet heel veel wezen - Er moet geld aanwezig zijn.
Maar dat kwam er, want veel giften - Vloeiden toe, zoiets i~ fijn.
Hierbij danken wij de gevers - Want 't gaf ons moed en kracht.
Om dit alles door te zetten - Nogmaals allen dank gebracht.
Bij de zangers viel dit alles - In een goede aarde neer.
Vriend'lijk werden zij ook - En zij spotten heel niet meer.
De voorzitter past een dankwoord - Want hij heeft zijn best

gedaan.
't Is teveel om op te noemen - Steeds ging hij er achter aan.
Heel veel wist hij los te krijgen - Kousen, jurkjes wat niet al.
Kreeg ervan versleten zolen - Wie hem die vergoeden zal 1.
Maar hij vraagt niet naar verdienste - Want die heeft hij al

gehad.
In ons opgerichte kransje - Daar ontmoette hij zijn schat.
De bazar die is gehouden - en gij ziet het resultaat.
Bieden aan een passend vaandel- Waar uw naam in goud op staat.
En gij draagt de naam Crescendo - Doet uw naam maar ere aan.
Als gij dat in waarheid nastreeft - Dan zal 't met uw zang wel

gaan.
Zingen is een rijke gave - Zingen met een grot. "Z".
Maar zing niet tot eigen ere - Dat Crescendo daar op let.
Prijs toch God in al uw zangen - Dan wordt uw. zang bekroond.
Met de grote onderscheiding - Waar God u eens mee beloont.
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Aanvang: 19.30uur
Medewerkenden: Blazersensemble uit" Valerius"

Sander van Marion - orgel
Henk van Putten - piano
Anja van der Maten - hobo

Femmy van der Weg - sopraan
Klaas Bakker en Bram Kramer - bariton

•
1. Koor en blazers: Looft, looft de Heer

Samenzangmetkoor:Psalm 138vers 1en3
Koor: Heer, ik kom tot U

P. Rippen

M.w. Kramer

2. Opening door de voorzitter

3. Samenzang: Psalm 108vers 1en 2

4. Koor: a) de Heer is mijn Licht (mer blazers en orgel)
b) Hij die rustig en stil
c) Hoe lieflijk zijn Uw woningen (met hobo, orgel, Bram)

• d) Zouden wij ook eenmaal komen (met orgel, piano, Femmy)

J. van Zweeden

Trad.
J. Zwanepol

5. Veertigjaar Chr. Urker Visserskoor Crescendo

6. Samenzang: " Van U zijn alle dingen"

7. Aandacht voor 25en 40-jarig lidmaatschap
met aansluitend samenzang Psalm 75 vers 1en 6

•

8) Koor: c;l Psalm 103 (met hobo, orgel, Klaas)
b) Hoe de storm zijn krachten spant (met orgel en piano)
q Psalm 90 (met hobo, orgel, piano, hobo)
cf) Cantate Psalm 150 (met blazers, orgel, piano, Femmy)

9. Uitreiking jubileum-CD (gelegenheid voor toespraken) .

M.w. Kramer
J.Dörner
J. Zwanepol
M.W. Kramer

10. Sluiting door de 2e voorzitter

11. Samenzangkoor met aanwezigen: Zegen onsAlgoede
\- ••.•••••••••••••••.•.••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••• .1
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lProgramma
voor het jubileumconcert ter gelegenheid van het

40-jarige bestaan

van het

Clir. v_r!(gr 'Vissetskçor

Qtrt$ttn~o

in de Bethel-kerk te Urk op zaterdag 16 oktober 1993

Aanvang 19.30 uur

Medewerkenden:

Anja van der Maten - hobo
Sander van Marion - orgel
Henk vanPutten - vleugel

Blazers-ensemble uit" vetetius"
Femmy van der Weg - sopraan

Klaas Bakker - bariton
Bram Kramer - bariton



c)

1 1(oor en blazers:

Looft, [ooft de Heer P. !RJppen

2 Samenzang: Psalm. 138Vers1 en 3 (met Rgor)

3 1(0or:

Heer, itRgm tot ru

4 Opening door de voorzitter

5 Samenzang Psalm. 108 vers 1en 2

6 1(oor:

a) de Heer is mijn L icht.
(met btaeers en orgeO

6) J{ij die rustig en sti[
Hoe [ief[ijtzijn ruw woningen

(met hobo, orge(, 'Bram)
d} Zouden. Wij ook eenmaal f;gmen

(met orge(,piano, Temmu}

seWo 1(jamer

J. van Zweeáen

!Jv[.Wo 1(jamer
'Traá.

J. Zwanepo[

7 Veertig jaar Chr. rurRg,r'Visserskçor Crescendo

• IRAfIIEMEN
; C PEB.HffiE
= OrnuC!N AI.ZARf OUIo ItERABZIEHEN

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

Psalm 138 vers 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goön
op hoge toon
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op Uw eis
naar Uw paleis,
het hof der ho-ven,
en om Uw gunst en waarheid saam,
Uw grote naam
eerbiedig loven.

Psalm 108 vers 1 en 2

Mijn hart, 0Hemelmajesteit,
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.

Ik zal, 0Heer, Uw wonderdaän,
Uw roem den volken doen verstaan,
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem 'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal, noch
perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven' s hemels kringen,
en leer al d' aard' Uw grootheid zingen!



1 1(oor en blazers:

Looft, [ooft de Heer

8 Samenzang: Van 11 zijn arre dingen

P. !RJppen

9 .9Landacfit voor 25 en 40-jarig lidmaatschap
Van U zijn alle dingen
vers 1, 4 en 52 Samenzang: Psalm. 138vers 1 en 3 (met /(gor)

3 Koor:

10 Samenzang Psalm 75Vers 1 en 6

J{eeTj i(/(gm tot 11

4 Opening door de voorzitter

M.Wo 1(jamer 11 1(0or:

5 Samenzang Psalm. 108 vers 1en 2

a) Psa[ml03
(met hobo, orge0 '](faas)

b} Hoe de storm zijn /(racfiten spant
(met orge[ en piano)

c) Psa[m90
(met hobo, orge0 piano)

dj Cantate Psalm. 150

12 11itreiKjng jubileum-C'D

J. van Zweeden

M.Wo 1(jamer
'Trad.

13 (je[egenfieid voor toespraken

6 1(oor:

J. Zwanepo[
14 S[uiting door de 2e voorzitter

c)

a) de Heer is mijn L icfit
(met bûuers en orge9

ó) J{ij die rustig en stil
Hoe {ief'[ij(zijn 11w woningen

(met Iiobo, orge0 Bram}
cf) Zouden wij ook eenmaal Rgmen

(met orge0 piano, :remmy)

7 Veertig jaar Cnr. 11rR:gr'Visserskçor Crescendo 15 Samenzang: Zegen ons, .9L(goede(met /(gor)

M.Wo 1(Jamer

Van U zijn alle dingen,
van U, 0 God en Heer;
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde, wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen:
het is van U, 0 Heer.

J. Dorner

J. Zuianepol

M.Wo 1(jamer

omocht ik U beminnen
gelijk Gij bemint;
laat heil' ge vrees van binnen
mij leiden als Uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch mot verslindt;
en werden nooit mijn zinnen
door ijd'le glans verblind.

U zal ik eeuwig eren,
die eeuw' ge goedheid zijt;
U blijve Heer, der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer Uw hand mij leidt?
Wat vuriger begeren
dan Uwe heerlijkheid!

Psalm 75
vers 1 en 6

U alleen, U loven wij:
ja, wij loven U, 0 Heer,
want Uw naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land
al de wond'ren Uwer hand.

'k Zal dit melden, 'k zal altijd
zingen Jakobs God ter eer,
slaan der bozen hoornen neer,
vellen wat Zijn naam bestrijdt;.
maar der vromen hoorn en macht
zal verhoogd zijn door Gods kracht.

I
j

Zegen ons, Algoede

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

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

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter eer!
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Bethelkerk
Aanvang: 19.30uur

Medewerkenden: Blazersensemble uit" Valerius"
Sander van Marion - orgel
Henk van Putten - piano
Anja van der Maten - hobo

Femmy van der Weg - sopraan
Klaas Bakker en Bram Kramer - bariton

••••••••••••
•

1. Koor en blazers: Looft, looft de Heer
Samenzangmetkoor:Psalm 138vers 1en3
Koor: Heer, ik kom tot U

P. Rippen

M.w. Kramer

2. Opening door de voorzitter

3. Samenzang: Psalm 108vers 1en 2

••
4. Koor: a) de Heer is mijn Licht (mer blazers en orgelj

b) Hij die rustig en stil
c) Hoe lieflijk zijn Uw woningen (met hobo, orgel, Bram)
d) Zouden wij ook eenmaal komen (met orgel, piano, Femmy)

J. van Zweeden

Trad.
J. Zwanepol

5. Veertigjaar Chr. Urker Visserskoor Crescendo

6. Samenzang: " Van U zijn alle dingen"

7. Aandacht voor 25en 40-jarig lidmaatschap
met aansluitend samenzang Psalm 75 vers 1en 6

8) Koor: c;J Psalm 103 (met hobo, orgel, Klaas)
b) Hoe de storm zijn krachten spant (met orgel enpiano)
q Psalm 90 (met hobo, orgel,piano, hobo)
cf) Cantate Psalm 150 (met blazers, orgel,piano, Femmy)

M.w. Kramer
J.Dörner
J. Zwanepol
M.w. Kramer

9. Uitreiking jubileum-CD (gelegenheid voor toespraken)

10. Sluiting door de 2e voorzitter

11. Samenzangkoor met aanwezigen: Zegen onsAlgoede
\- -'



:n wikkelde Hem in doeken en legde
Iem in een kribbe.

uit Lukas 2

Toen zij de ster zagen, verheugden
zij zich met zeer grote vreugde.

uit Mattheüs 2



Ledenbestand Crescendo

Hoeveel leden heeft Crescendo ?
Dat is een vraag die vaak wordt gesteld.
Hoeveel leden komen er op het concert?
Is dit het gehele koor?
Dat zijn vragen die misschien nog vaker worden gesteld.

Het leek ons goed U een en ander eens onder de aan
dacht te brengen, al is het een moment-opname. Op .~e
ledenlijst van Crescendo staan 152 nam.en.Daarvan ~IJn
er ca. 120actief zingende leden. De gemiddelde bez~ttmg
bij een concert schommelt rond de 80 leden. Dat ISdus
ongeveer 67% van het aantal actief zingende leden.

Waarvan acte !

Verzoek uit de Oekraïne

Zoals U allen zult weten ontvingen wij als koor een ver
zoek om een concert-tournee te organiseren van de (Hon
gaars) Gereformeerde Kerken uit de "Unterkarpaten",
een bijzonder gedeelte in de Russische Oekraïne, gelegen
ten oosten van Hongarije. Via de voorzitter is iedereen er
van op de hoogte gesteld. Bij voldoende deelname en be-

langstelling vanuit het koor is het bestuur voornemens
de reis ookdoor te laten gaan, D.V. in 1994. Het is duide
lijk dat een en ander nog moet worden geregeld en door
gesproken, want het zal beslist niet zomaar een vakan
tiereisje worden. Zo gauwer meer gegevens bekend zijn
zal het koor er van in kennis worden gesteld.

Zingen voor Dorkas Hulp Internationaal

Mevrouw Lammij Hoekstra temidden van de zakken kleding en de
knuffels: 'Als je je hart aan Christus geeft, dan wil je Hem
gehoorzamen'. (Foto: Jannes Faber)

Volgens mevrouw Lammy Hoekstra was er een Urker
vroedvrouw in Gorredijk geweest, welke in 1964 was
overleden. Haar naam was Hiltje Romkes. Deze Urker
vroedvrouw was zeer geacht en gezien vanwege haar
grote inzet en de liefde die zij in haar werk liet gevoelen.
In haar voetsporen is Dorkas Hulp Internationaal van de
grond gekomen. Zaterdag 25 september j.l. togen wij,
onder hevige regenval, naar het Friese Gorredijk, om die
avond daar te zingen in het Cultureel Centrum "De
Shans". Deze keer werden wij vergezeld door het kinder
koor "Klein maar Dapper" o.l.v. Wim Magré. Een spek
takel en dat werd het. De avond stond onder de leiding
van ds. Orlando Bottenbley uit Drachten, bekend van de
EO-radio. Samen met het kinderkoor openden wij met
Ik wil zingen van mijn Heiland". Nadat beide koren af
zonderlijk waren opgetreden hield de internationaal-di
recteur van Dorkas, de heer Dirk Jan Groot-een toe
spraak. Hij vertelde o.a. dat er op dit moment ca. 150
miljoen straatkinderen over deze wereld lopen. Na de
bewogen toespraak was er de collecte onder de vele aan
wezigen voor hulp aan de straatkinderen. Het doel van
deze avond was immers om door zoveel mogelijk finan
ciële middelen zoveel mogelijk kinderen te redden van
een gewisse ondergang. Er volgden opnieuw enkele lie
deren door beide koren. Crescendo en het kinderkoor
waren opgesteld op een podium en daar werd het gaan
deweg warmer en warmer door de vele lampen die op het
koor gericht waren. Maar het gezang kwam toch goeduit
de verf. Vervolgens hield ds. Bottenbley een meditatie op
de hem zoeigen wijze. Hij mediteerde over Lukas 18 : 16;
Laat de kind'ren tot Mij komen! Tenslotte volgden weer
enkele optredens, waarbij wij o.a. De Lichtstad samen
met de kinderen zongen. Bovengenoemde predikant
sloot de avond af met dankgebed, waarna het Vol Ver
wachting ten laatste klonk door de grote zaal van De
Skans.
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OCHTENDPROGRAMMA

ORGELSPEL

SAMENZANG: Gezang 401 : 1 en 4

Een vaste burcht is onze God,
een wal die It kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in It veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, -
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

OPENING DOOR DE VOORZITTER, Drs. A.W.W. de Ruiter,
Genderen

- WOORD VAN WELKOM
- SCHRIFTLEZING EN GEBED

SAMENZANG: Lied 277 uit Opwekkingsliederen

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont,
prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.



Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig,
Stralend licht Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont,
prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

TOESPRAAK door Dr. B. van Oeveren, Steenwijk,
lid hoofdbestuur C.G.B. en secretaris van de
redaktie van Credo:

Onderwerp: "DE PLAATS VAN HET BELIJDEN IN DE NIEUWE
KERKORDE"

SAMENZANG: Gezang 314 : 1, 3 en 4

Gij die gelooft, verheugt u ~amen,
"t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is d'aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saam,
wij roemen in één Vadernaam.
Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde, één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één.

TOESPRAAK door Ds. J. ter Steege, Steenwijk, Voorzitter
van de Confessionele Vereniging in de Ned.
Herv. Kerk

Onderwerp: "HET LEVEN VAN GEMEENTE EN KERK"

SAMENZANG: Psalm 68 : 2 en 7

God gaf zijn woord, voert nu de trom,
reidanst, gij vrouwen, roept alom,
dit is de blijde mare:
veldheren vluchten voor Hem uit,
in vrouwenhanden valt de buit
van boze legerscharen.
Deelt gij niet mee in overvloed?
Zilveren vleugels, gouden gloed,
een vlucht van witte duiven,
zij dekken als de sneeuw het veld.
De Heer staat op, Hij is een held
die legers doet verstuiven.
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

INZAMELING ter bestrijding van de kosten tijdens samen
zang en naspel

BIJDRAGE KINDEREN OP HET PODIUM

MEDEDELING t.a.v. ledenwerving door dhr. P. Schalk,
Den Bosch, lid van het hoofdbestuur

Vragen en reakties over toespraken en thema van deze
dag kunnen ingeleverd worden aan de stand van het CGB

GEBED VOOR DE MAALTIJD

MIDDAGPAUZE TOT 14.00 UUR



JONGERENDAG
Gelijktijdig met deze appèldag vindt er in het muziektheater van de
Meerpaal een groots opgezette JONGERENDAG plaats.
Kosten noch moeiten hebben wij gespaard om aan jongeren een
aantrekkelijk programma te bieden.

Ds. Koos Staat uit Haarlem, de vroegere voorzitter van het
Confessioneel Gereformeerd Beraad en Ds. Taede Deelstra uit
Dokkum, die zijn sporen verdiend heeft met het organiseren van
jongerendagen. hebben de leiding.

Het thema van deze jongerendag is OPBOUW '93.

Medewerking aan deze dag verlenen:

De muziektheatergroep "Choral" uit Vollenhove met "Cyclus"
In "Cyclus" draait alles om de voorspelling van de Grote
Rekenmeester dat het einde van de tijd voor de deur staat en wordt
onderzocht op wat voor wijze mensen, vanuit een christelijk
perspektief, zich kunnen of mogen bezig houden met het einde der
tijden.

De bekende groep "Celebrate" uit Rotterdam geeft een uniek
concert waarin op eigentijdse wijze het Evangelie vertolkt wordt.
Continental Sound heeft promotiematerialen voor de optredens van
"Celebrate" laten ontwikkelen.

Tenslotte zal Rob Favier uit Papendrecht met cabaret en zang een
geheel eigen bijdrage leveren!

Het belooft een heel boeiende dag te worden!
Op deze wijze probeert onze vereniging ook jongeren te bereiken.

Blijft u ons werk steunen?

MIDDAGPROGRIWlA

SAMENZANG: Lied 167 uit Opwekkingsliederen

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

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

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

Lied 136 uit Opwekkingsliederen

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader laat mij zijn,
slechts voor U alleen.



Dat mijn wil voor eeuwig zij
dluwl en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

OPENING MIDDAGPROGRAMMA door Drs. D.C. Hellinga, Urk,
alg. adjunkt van het CGB

OPTREDEN CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
uit Urk, o.l.v. dhr. Meindert Kramer

- Heer, ik kom tot U (M.W. Kramer)
- Kom tot het Feest (J. Zwanepol)
- Nader tot U, 0 Heer (met solist) (M.W. Kramer)
- Een toevlucht in gevaren (~I. Zwanepol)

TOESPRAAK door Ir. J. van der Graaf, Huizen, Geref. Bond
in de Ned. Herv. Kerk

Onderwerp: -SAMEN OP WEG - IN HOEVERRE EN HOEVER?-

SAMENZANG: Psalm 103 : 1,5 en 7
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefdl u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan It licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Maar IS Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

TWEEDE OPTREDEN VAN HET KOOR:
- Ik Ben reizend naar die stad (met solo)

(K.J. Mulder)
- Als It bazuingeschal weerklinkt (M.W. Kramer)
- De Lichtstad (M.W. Kramer)
- Vol verwachting blijf ik uitzien (met solist)

(M.W. Kramer)

DE SPREKERS REAGEREN OP DE VRAGEN EN REAKTIES die tus
sen de middag werden ingeleverd.

MEDEDELING t.a.v.ledenaktie door dhr. P. Schalk

DANKGEBED EN SLUITING door Drs. O.C. Hellinga, UY'k

SAMENZANG: Gezang 477

Geest van hierboven,
leer ons gelove~,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?



Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

ORGELSPEL



De voorzitter heeft er zondagavond al het nodige van gezegd, dus thans slechts even een kleine herin
nering:

ZATERDAGmiddag 30 oktober e.s.

hopenwij een aantal nummers te zingen in "De Meerpaal" in Dronten.

Dat betekent wel" varde kast eten"want de bus vertrekt vanaf de bekende plaats omHALF TWEE !

Deverwachting is dat wij rond vijf uurweerthuiszijn. In de Meerpaal te Dronten

Op zaterdagmiddag 30 oktober j.l. gingen wij "samen op
weg" naar Dronten. Op dringend verzoek van de nieuwe
Urker predikant van de Gereformeerde Kerk, drs. D.C.
Hellinga, traden wij die middag op in het middag
programma van de jaarlijkse appèl-dag van de Vereni
ging Confessioneel Gereformeerd Beraad. Vanwege de
voor Urkers bijzondere vertrektijd, onder de kost, was
het koor toch niet zo breed bezet. Zo kon het gebeuren
dat na het eerste nummer er nog enkele nagekomen le
den ongestoord de volledig gevulde zaal van de Meerpaal
kwamen binnenzetten. Maar toch werden 8 nummers op
passende wijze ten uitvoer gebracht. Tussendoor sprak
Ir. J. van der Graaf, secretaris van de Geref. Bond in de
Ned. Herv. Kerk, over het onderwerp "Samen op weg
In hoeverre en hoever? Dit was voor menig Urker een
aardige en interessante onderbreking. Drs. Hellinga
sloot de middag af met gebed.



Ons Jubileumconcert
Die zaterdag, de 16e oktober 1993, zou een drukke dag
worden voor ons koor. Tijdens de receptie, welke 's mid
dags werd gehouden in gebouw Irene, waren er al vele
gasten uit alle delen van het land te bekennen. 's Avonds,
bij het jubileumconcert in de Bethelkerk, zou dat niet
minder zijn. De Bethelkerk was nagenoeg geheel gevuld.
Bijzonder was dat ook onze vriend en oprichter van ons
koor, Toon Bakker, ondanks de zeer moeilijke omstan
digheden, met zijn gezin voor in de kerk mocht zitten. De
plaatselijke en landelijke pers had voortijds al van zich
laten horen. Crescendo werd betiteld als "de ambassa
deur van het Nederlandstalige geestelijke lied", een titel
die ons verantwoordelijkheid geeft! Alle medewerkenden
van de jubileum-cd waren zoveel mogelijk aanwezig, al
leen de strijkers waren, jammer genoeg, verhinderd en
voor de blazers was een (verdienstelijk) ensemble uit
Valerius samengesteld. Het programma was duidelijk
samengesteld met het oog op het jubileum; wat dat be
treft een pluim voor het bestuur! Nadat onze voorzitter
Evert Jansen de avond had geopend vervolgden wij onze
zang. En wat een verrassing, tot ieders verbazing kwam
oud-solozanger, Teunis Schenk, op verzoek van dirigent
Meindert Kramer naar voren en zong, bijna als vanouds,
met ons het lied "Hij die rustig en stil". Ook al onze ei
gen solisten en medewerkers kwamen aan bod, maar dit
was toch wel een van de hoogtepunten van deze avond.
Vervolgens gaf de voorzitter het een en ander ten beste
over het 40 jarig jubileum van ons koor en zeer terecht
met een dankbare en ootmoedige ondertoon. Daarna
zongen wij weer een viertal nummers, waarbij vermeld
kan worden dat met name Psalm 90, met hobo-begelei
ding van Anja van der Maten, bijzonder mooi klonk. Jan
Quintus Zwart trad naar voren om vervolgens de jubi
leum-cd aan onze dirigent te overhandigen, voorzien van
een korte toespraak. Tenslotte was het onze 2e voorzit
ter, Klaas Bakker, die deze prachtige dag in de geschie
denis van Crescendo met ons afsloot.

De weg naar Barendrecht is voor ons
zo langzamerhand geen onbekende
meer. Opnieuw werd onze steven in
die richting gewend. En als vanouds
werden wij door het comité van Woord
en Daad te Barendrecht keurig ont
vangen in de Bethelkerk aldaar. Ook
deze avond waren al onze solisten van
de partij. Vanwege de traagheid en
onvolkomenheden van het orgel was
er deze keer geen orgelsolo. Dat lag
dus niet aan Henk! Voorzitter
Kranendonk opende de zangavond en
kon toen al mededelen dat er gestart
kon worden met ruim 6.000 gulden. De opbrengst van
deze avond zou bestemd worden voor de slachtoffers van
de aardbeving in de Indiase deelstaat Maharashtra (zie
kaartje). In de nacht van 30 september 1993 werd dit
gebied getroffen door een reeks korte hevige aard
schokken. Voor de hulpverlening aan dit gebied zongen
wij deze avond en dat mag toch een goede zaak zijn. De

Wij zongen in
Barendrecht

INDIA
o 500.",...__ ..............~,

plaatselijke hervormde predikant, ds. A. Jonker, ver
zorgde de meditatie naar aanleiding van Markus 13.Met
ongeveer 80 zangers van ons koor beleefden wij een
prachtige zangavond, waar wij met dankbaarheid op te
rug kunnen zien. Toen ds. Jonker de avond afsloot mocht
hij meedelen dat de bruto-opbrengst meer dan 16.000
gulden bedroeg!
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Tellen • • •

0, leer mij tellen ied're dag,
opdat ik voor U leven mag ...
Hoe vaak hebben we het lied ook dit jaar gezongen.
Tellen ... Wat wil het zeggen, het tellen van onze dagen.
Het jaar is al weer bijna voorbij ... nog een enkel kerst
concert en dan mogen we Kerstfeest vieren. Nog enkele
dagen en het jaar is weer voorbij. De tijd vliegt daarheen.
Tellen ... We hebben nogal wat te tellen, ook dit jaar. Tel
Uw zegeningen, iedere dag. De zegeningen als koor en
persoonlijk zijn veel en rijk geweest.
Tellen ... Veel concerten hebben we gegeven in kerken,
in zalen, in ziekenhuizen. Ja, het was een druk jaar.
Dankbaar mogen we terugzien op dit jubileumjaar, ,,40
jaar Crescendo". Het wil wat zeggen: 40 jaar. Fijn was
het om dit zo samen met enkele oprichters te vi~ren in
de Bethelkerk. Ook voor de jubileum-CD mogen we
dankbaar zijn. Het heeft veel werk gegeven, maar we
mogen er, vind ik, toch erg blij mee zijn.
Tellen ... Ook dit jaar hebben we als koor geen sterfge
vallen gehad. De Heere zelf heeft ons ook dit jaar be
waard, gespaard en de gezondheid gegeven. Tellen we
dit wel? Of vinden we dit maar gewoon? Gewoon je werk
doen, gewoon op Crescendo zitten. Gewoon? Of moeten
we meer om ons heen kijken en ons afvragen: waarom.
Waarom mogen wij onze liederen nog zingen? Dan moe-

ten we ons hoofd buigen en zeggen: "Heere, leer ons tel
len" en dan Hem dankbaar zijn voor zoveel zegeningen.
Toch jammer dat wij er soms zo weinig oog voor hebben.
We moesten toch beter weten en dankbaar zijn. 'k Geloof
vast dat als we meer zouden tellen, we ook veel dingen
niet gewoon vinden en daardoor ook meer onze verant
woordelijkheid zouden zien; als mens, maar ook als lid
van Crescendo. Veel zijn we tekort geschoten, ook dit
jaar, maar we mogen toch, al tellend, dankbaar zijn voor
zoveel goeds. We weten dat velen door onze liederen ge
sterkt zijn, maar groot is het als je ook zelf door het lied
gesterkt en geleid wordt; te streven lichtdrager te zijn in
deze duistere wereld, niet in eigen kracht maar biddend:
Heere, schenk ons Uw licht en Uw kracht. Nu we zo sa
men onze kerstliederen zingen, liederen, die getuigen
van het grote Licht, gekomen in een donkere wereld:
God heeft in de mens behagen, het Woord is vlees gewor
den, onzer Eén, dan kom je er niet mee alleen kerstfeest
te vieren - dan moet het verlangen en het geloof er zijn:
geboren, óók voor mij. Pas dan kunnen we oprecht en blij
Kerstfeest vieren. Als we zo, al tellend, het jaar uitgaan,
ja ... dan kunnen we vol vertrouwen het komende jaar
tegemoet zien, vertrouwend op Zijn kracht.

Gezegende Kerstdagen en een gelukkig, gezegend,
nieuw jaar toegewenst.

Uw voorzitter



"ZINGEN VOOR AARDBEVINGSRAMP INDIA"

Koor HEER, ik kom tot U

Opening Schriftlezing Markus 13: 1-13
Gebed

Kooren
Samenzang : Psalm 138: 1 en 4

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

'k 2<11U in 't midden van de goon,
op hogen loon
met psalmen prijzen.

Ik zal mij buigen op Uw eis
naar Uw paleis,
hel bof der ba-ven,

en om Uw gunst en waarbeid saam,
Uw groten naam
eerbiedig loven.

Koor a) Cantate n.a. v. Psalm 150

b) Nader tot U, 0 HEER
.l (solo Klaas Bakker)

Solozang Bram Kramer

Koor a) Hoe lief'lijk zijn Uw woningen
(solo Bram Kramer)

b) Want op U, HEERE, hoop ik (Psalm 38)

c) Zouden wij ook eenmaal komen
(solo Femmy van der Weg)

meditatie Ds. A. Jonker

M.W. Kramer Samenzang
Collecte

Psalm 46: 1, 2 en 4

4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moel,

schenkt Gij mij leven.
Is 't dal IDJjllS vijsads grtunschnp brandt,

Uw rechterhand
zal redding geven.

De HEER' is zo getrouw als sterk:
Hij zal Zijn werk

voor mij voleti-dea;
vcrltuü niet wat Uw bund begon,

0, levensbron,
wil bijstand zenden.

1. God is een loevlucht voor de Zijnen,
hun sterkt.', als ZIJ door droefheid kwijnen;
zij werden steeds Zijn bulp gewaar
in ziclsbcruiuwdhcid, in geva./r.

Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d'aard uit hare plaats mocht wijken,
schoon 't hoogst gcbergt' uil zijne slei
verzet wierd in hel bart der zee.

2. Last vrij hel schuimend zeenat bruiset
d' ontroerde waal 'ren hevig ruisen;
de golven tnogen door haar woên
hel bcrggcv.uirtc dnnv 'ren doen.

De stnd, het heiligdom, de woning
van God, den allerhoogsten Koning,
wordt in haar muren t.' allen tijd
door beekjes der rivier verblijd.

4. DeHEER, de God der legerscharen,
is met;ons, hoedt ons in gevaren.
De HEER, de God van Jskobs zaad,
is ons een burg, een toeverlaat.

Komt, wilt op 's HEEREN daden merken,
senschouwt des Hoogsten grote werken.
Zijn macht, die nooit te stuiten is,
maakt d' aarde tot een wildernis.

Orgelsalo Henk van Putten

JeliesmaJKramer
Koor a) De HEER is mijn licht (Psalm 27) J.V. Zweden/M.W. Kramer

M.W. Kramer
b) 'k Ben reizend naar die stad

(solo Femmy van der Weg)
K.J. Mulder

Solozang Femmie V.d. Weg

M.W. Kramer Koor a) Loof de HEERE, 0 mijn ziel (Psalm 103) PetersonIKramer
(solo Klaas Bakker)M.W. Kramer

b) Een toevlucht in gevaren Jan ZwanepolJan Zwanepol

c) Kom tot het feest Jan Zwanepol

Dankwoord
Sluiting Ds. A. Jonker
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NOTARIS MR. H.H.W. VRIEZE
HOOFDSTRAAT 3 - GORREDIJK
TELEFOON 05133-1675 / PRIVÉ 4884

FAX 05133-2606
AUTOTELEFOON 06-52902133

Kinderkoor: 1. Kind'ren van één Vader.
2. Zoek eerst het koninkrijk van God.
3. Glorie aan het Lam.

trad.
H. Lieberton.
L. Dampsy.

Mannenkoor: 1. Komtot het feest.
2. Hoe lieflijk zijn Uw woningen.

bew. Jan Zwanepol.
trad.

Toespraak: Dirk Jan de Groot int. dir. DORKAS.
Kollekte.

Samenzang: Gezang 228
1. Neemmijn leven, laat het Heer,

toegewijd zijn aan Uw eer.
Maakmijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

2. Neemmijn handen,maakze sterk
door Uw liefde tot Uw werk.
Maak,dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

3. Neemmij stem,opdat mijn lied
U,mijn Koning, hulde bied'.
Maak,0 Heer,mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

4. Neemmijn zilver en mijn goud,
dat Ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot eenwerktuig in Uw hand.

5. Neemmijn wil en maak hemvrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat,0 Heer,UwGeest er woon'.

6. Neemook mijne liefde Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neemmij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Pauze

Kinderkoor: 1.Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht. trad.
2. Here der Heren. E.en R.Zuiderveld.

Mannenkoor: 1.Ziet in blinde razernij, tuimelen
de vloeden. bew. M.w. Kramer.

2. Nader tot U. bew, M.w. Kramer.

HUPERUS
1·11].J n t·J.J ~IJ~DEUTZ

FAHR

MeclttJl1istJtiej/l1sttJ//tJtiefoed1Jf
Schoterlandseweg 40 OUDEHORNE tel. 05135-41214



Machinefabriek Gorredijk B.V.
v/h HoekstnI

Uw partner voor:
MACHINEBOUW, CONSTRUOIE- EN LAS
WERK IN STAALr RVS EN ALUMINIUM.

De Klok 3 8401 CM Gorredijk
Postbus 42 8400 AA Gorredijk
Tel. 05133 -1241
Fax 4573

MOl..
TAXI-AUTOVERHUU

BADWEG 32 GORREDIJK

TEL. 05133 - 1355

PEUGEOT

eot dealer
dan 40 jaar UW peug

* Reeds rnee~CCESSO/RES
OOK VOOR

Autobedrijf Hylkema bv
Beurtschip 35 (bedrijvenpark Nijehaskel
Badweg20

- Heerenveen.Tel. 05130-22744
- Gorre~ijk. Tel. 05133-1372

MAKELAARDIJ "B IJ LSMJ:\'
makelaardij og - taxatie r en og - erkend veilinghouder
alle verzekeringen e:- bouwkundig tekenburo

!!!lIl .
H.J. Bijlsma, makelaar og ',OOSTERWOLDE

•• .' Stationsstraat 23
S.J. BIJlsma, taxateur ~ .• 8431 ETOosterwolde
B.F. Bijlsma, ing. bouw- .;-.._ 0_' ."~ Telefoon 05160-13344. b.g.g. 16731

kundige/makelaar og .'...""<...... _ GORREDIJK
taxateur og /6'-% Langewal 105 8401 DH Gorredijk

Telefoon 05133-4934, b.g.g. 1813

Mannen/kinderkoor:

Mannenkoor:

Opening en gebed.

Ik wil zingen van mijn Heiland. bew. MW. Kramer

Heer ik kom tot U. bew. MW. Kramer

Samenzang: Psalm 138: 1, 3 en 4
'Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden Heer,
U dank bewijzen.
k 'Zal U in 't midden van de gaan
op hogen toon
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op Uw eis
naar Uw paleis,
het hof der hoven
en om Uw gunst en waarheid saam,
Uw grote naam
eerbiedig loven.

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hemgewijd,
van 's Heren wegen;
want groot is 's Heren heerlijkheid,
zijn majesteit
ten top gestegen.
Hij slaat toch schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need'rig knielen;
maar ziet van ver met gramschap aan
den ijd'len waan
der trotse zielen.

4. Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,
schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijn vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
zal redding geven
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk
voor mij volenden.
Verlaat niet wat Uw hand begon,
o Levensbron,
wil bijstand zenden.



De w!nterschilder maakt er
n kunstwerk van!
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GLAS·, SCHILDER· en AFWERKINGSBEDRIJF

(~

A1:.5Tf;ltJ
Kerkewal17

8401CGGorredijk
Tel.05133- 1353

Voor elk feestelijk
moment bakt uw Echte
Bakker iets bijzonders

CVERLOOP'S
GjJAKKERIj

Wat Verloop
maakt
dIJt .mallkt 8rouwerswal 19 - Gorredijk- Tel. 05133-1282

M~\lVN'J
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Br/aHu'g' 0'
BrdrlJfJadllJr'lIfJ

OE MR"- <;RO•.P IS een tnergid. accoumarus-
en adviesbureau voor bedrijven en msteltmgen van
verschillende aard er: omvang, Vrijt beroeper
en parukuüeren

\
On! ....erk beperkt ZIChniet alken 101het
opstellen en kontroleren van ciJrer\, maar
I~tevens gencht op hel geven van

\
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\ WIJ werken rn kleme teams, die
\Irrk kfiemgenchtlijn en bieden

\ u een op maal gemaakt pakkt't
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\ Persoonlijke betrokkenbeid en
korte kcmmumkanehjnen
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Samenwerking mei de MRW GROEP
,,"ordl zkbtbaar in UW RESULTAAT,

MEER MERKEN MEER KEUS

05133-1438

(LANGEWAL 9, GORRWI/K)

Mannen/Kinderkoor: De Lichtstad. bew. M.W. Kramer.

Kinderkoor: Daar boven juicht een grote schaar. trad.

Meditatie: Ds. O. Bottenbley.
Lukas 18.16. Jezus zegt: Laat de kind'ren tot Mij
komen.

Mannenkoor: Cantate Psalm 150 G.Jellesma/ arr. M.W. Kramer.
met solisten en trompet.

Sluiting en gebed: door Ds. O. Bottenbley.
Mannen/Kinderkoor: Vol verwachting blijf ik uitzien. bew. M.W. Kramer.

Samenzang:
Opwekking 334: 1, 2 en 3.
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
LevendWoord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kinderkoor 'Klein maar Dapper'

Refrein:
Kom,Jezus kom,vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo'

VeiloIging Bloemen BLOEMENHUISPOPKEMAGORREDIJK
OlgE'1MUZIEKHANDEL ORGELBOUWHAARSMAte DRACHTEN

PIJLMAN
KANTOORMEUBELEN
MAGAZIJNINRICHTINGEN
Smidstraat 8, 8601 WB Sneek
Industrieterrein De Hemmen
Telefoon 05150-19601 - Fax 05150-24866



'IJe dágen worrfen duiste!;
tie zomer is vooró!t
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Het andere Praag loosheid neemt sterk toe en velen zijn de dupe van de
stijgende prijzen. Het gemiddelde maandsalaris be
draagt nog geen 250 gulden. De sfeer van wederzijds
wantrouwen zit bij de mensen nog behoorlijk ingebak
ken. De criminaliteit leeft ook hier op en rechtse extre
misten laten ook hier van zich horen. Een geheel ander
probleem is het milieu. Praag is een van de ongezondste
steden van Europa. Alle energie is gebaseerd op bruin
kool, wat de gezondheid van de bewoners zeker niet ten
goede komt.
Maar er zijn niet alleen negatieve geluiden. Praag gonst
ook van de economische activiteiten. Het ene na het an
dere bedrijfje schiet de grond uit en de stad wordt in een
razend tempo opgeknapt. Veel hebben wij van de stad
kunnen zien, misschien in een soms te hoog tempo. Een
bezoek aan de Altneu-synagoge, het mooiste monument
in de Joodse wijk, was zeker de moeite waard. De syna
goge is naar verluidt de oudste sjoel in Europa en werd
gebouwd in 1260. Ook de oude Joodse begraafplaats
werd bezocht. Het is bijna niet te geloven dat op deze
zeer kleine Joodse begraafplaats maar liefst 12000 graf
zerken geteld zijn. Aangezien de Joodse godsdienst, met
het oog op de wederopstanding, verbiedt dat graven ge
ruimd worden, zijn de doden hier in vele lagen boven el
kaar begraven.
Tot zover de opgedane ervaringen in Praag. Een verslag
van de concerten in Praag en Nimburk, alsmede in Jena
(Oost-Duitsland) hebt U kunnen lezen in Het Urkerland.
Bezoeken aan de concentratiekampen Theresiënstadt en
Buchenwalt hebben bijzondere indrukken achtergela
ten. Gaarne wil ik van deze gelegenheid gebruik maken
Laus Deo te bedanken voor deze reis en de bijzondere
ervaringen welke ons deze reis heeft geboden.

Toen het bestuur van het dameskoor Laus Deo mij vroeg
om als medewerker mee te gaan naar Praag, heb ik dat
gaarne aanvaard. U mag weten dat ik, zoals wij dan zeg
gen, een zwak heb voor het dameskoor en dat ik de laat
ste maanden als invaller mooie repetities met de dames
heb meegemaakt. Dat zwak ligt misschien aan het feit
dat mijn vrouw al jaren lid is van Laus Deo, of aan de
bijzondere relatie met Crescendo. Kortom, ik heb nog
steeds een plezierige omgang met de dames. Zo ook de
reis naar Praag. Een lange, lange reis, maar gezellig en
wij hebben ons geen moment verveeld. In Praag aange
komen, werden wij ondergebracht in hotel Opatov, gele
gen in de buitenwijken van de stad. Een knots van een
gebouw met 15 verdiepingen en degelijke kamers. De
andere morgen vroeg ontdekte ik tijdens mijn ochtend
wandeling de metro, in de buurt van het hotel. Tussen
hoge en grauwe huizenblokken zomaar een metrosta
tion. Honderden mensen, eveneens met grauwe gezich
ten, liepen in en uit zonder elkaar te groeten. Ik ging
naar binnen en ontdekte, dat ik voor 35 cent de gehele
stad kon rondrijden. De Praagse metro is niet oud, het
eerste traject werd geopend in 1974. Voor de communis
tische machthebbers was de metro meer dan alleen een
noodzakelijk en nuttig vervoersmiddel. De metro was
voor hen een prestige-object. Wij zijn die dag met de bus
sen door de stad gereden. Praag, gelegen in het hartje
van Europa, is zonder twijfel een parel onder de Euro
pese steden. Vanaf de Karelsbrug kijkje over een zee van
kleurige huizen en een woud van torens in allerlei soor
ten en maten. Praag is één groot openluchtmuseum van
schitterende kerken, kloosters, paleizen, herenhuizen en
tuinen. De Tsjechische
hoofdstad is weliswaar
een parel, maar haar
glans is na de tweede we
reldoorlog behoorlijk afge
nomen. De grauwe sluier
van het communisme is
pas net opgetrokken en in
de straten, met hun arme
tierig uitziende winkel
tjes, hangt nog vaak een
sombere sfeer. Van de
3800 gebouwen, die als
monument te boek staan,
verkeert 80 procent in een
belabberde staat. Het
communistische regime
heeft een failliete boedel
achtergelaten. In zekere
zin is de stemming onder
de bevolking er na het re
gime niet beter op gewor
den. De pil van de vrijheid
smaakt bitter. De werke-

Meindert W.Kramer



Beschermheer:Oud-burg. A.P. Buys
Secretariaat: Leliestraat 36

8311AG Espel
Bankrelatie:Amrobank 483215260

In Den Helder staat aan de Lorentzstraat de Ned. Herv. .Dpstandinqs-kerk". Opuitnodiging van het co
mité waarin o.a. zitting heeft de heer J. Kater (inderdaad, broer van de .Urker" Kees Kater) hopen wij
daar

zaterdag 18 december a.s.

in te concerteren.

We hebben ditmaal een nieuwe, doch bekende begeleider: ons medekoorlid Jacob Schenk; de solisten
zijn Femmy,Klaas en Bram.

De zangavond begint om 20.00 uur. Opening en sluiting van de avond geschiedt door voornoemde
heer Kater.

De kerk is open om zeven uur. Bij aankomst wordt ons koffie met een broodje aangeboden.Wij vertrek
ken Ua,vanaf de bekendeplaats) om VIJF UUR.
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Programma:

Opening

Samenzang: Komt allen tezamen (met orgel)

Brassband:
• Majestic Prelude
• Nativity for Brass
• Away in a Manger
• 2nd Rhapsody on Negro-Spirituals
• Have yourself a merry little Christmas
• Three carols for brass

Samenzang: Hoe zal ik u ontvangen (met orgel)

Mannenkoor:
• Looft, looft den Heer
• Nu syt welleeome
• 0 heil'ge Nacht
• Vol van pracht

Panfluit:
• Midden in de Winternacht
• Joy to the world

Jacob de Haan
Darroll Barry
trad./arr. Jan de Haan
Eric BalI
Martin/Blane/arr. C. Wormald
Stuart Johnson

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

bew. J. SchenklH. van Putten
G. F. Händel

Samenzang: Daar is uit 's werelds duistre wolken ( met Brassband)

Mannenkoor:
• Cantate Ps 150 (+ begeleiding koperblazers GBG)

G. Jellesma/arr. M. W. Kramer
Jan van der Waart• Bethlehem

• Stille Nacht
• Nu daagt het in het Oosten

Sopraan solo

bew. L. Kramer
arr. M. W. Kramer

Samenzang (met koor/orgel en aanwezigen - wijze Ps 42):
• De schoonste aller nachten bew. M. W. Kramer

Panfluit:
• Leise rieselt der Schnee
• Panis Angelicus César Frank

Brassband:
• Chrismas Piece
• Serenade
• A sweet shepherdess
• Every Valley
• 0, My Beloved Father
• An Australian Christmas suite

Goff Richards
Derek Bourgeois
Goff Richards
Händel/arr. Hempel
Puccini/arr. Gordon Langford
James Curnow

Sluiting

Samenzang: (Mannenkoor - Brassband - orgel en aanwezigen)
Ere zij God

Bestuur, dirigent en leden van de
Gereformeerde Brassband Groningen wensen u
allen goede Kerstdagen en een gezegend 1994 toe



Teksten samenzangliederen
De schoonste aller nachten

Komt allen tezamen

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

Het eeuwige Godswoord,
eeuwi~ licht des Vaders,
zien wij gehuld in het menselijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, die Koning.

o Kind, ons geboren,
sluim'rend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning.

Hoe zal ik U ontvangen
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
Gij, 's werelds hoogst verlangen,
des stervelings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlich-te!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrich-te
wat U behaaglijk zij.

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

In die schoonste aller nachten blonk der sterre wonderlicht;
En des Heeren Eng'len brachten ons het heugelijk bericht:
God zond van Zijn hemeltroon Jezus Zijn geliefde Zoon.
0, begroet Hem met uw zangen, om met blijdschao Hem t'ontvangen.

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

Wat deed uit 's hemels zalen,
o Heer der heerlijkheen.
op aard, U nederdalen?
Uw grote liefd' alleen!
Uw eindeloos erbar-men
met onze grote nood,
dat als met zeegnend' ar-men
en reddend ons omsloot.

Jezus, leer mij geloven, door Uw Woord en door Uw Geest,
Dat voor mij Gij kwaamt van boven op Uw blij geboortefeest.
Dan kniel ik, vol dank, 0 Heer, heden bij Uw kribbe neer,
En begroet U met mijn zangen, nu Gij kwaamt ommij t'ontvangen.

Nog eenmaal zal Hij komen
als richter van 't heelal.
die dan het hoofd der vromen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af.
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Ere zij God

Erezij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Erezij 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.
Erezij 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.

Daar is uit 's werelds duistre wolken

Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

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

o Vredevorst, Gij kunt gebieden
Cevreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot u vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel'!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!



Wordt ook GBG-donateur

De Gereformeerde Brassband Groningen wordt gesteund door een groot aantal
donateurs. Mensen die de GBG een warm hart toedragen. In ruil daarvoor biedt
de GBG hen tijdens konserten als deze een behoorlijke korting op de entree-prijs
Dus, als u ook vindt dat de GBG steun verdient en het daarbij aantrekkelijk vindt
dat u korting krijgt op de door de GBG georganiseerde konserten, meldt u dan
aan als GBG-donateur.

Dat kan vanavond. In de stand waaruit de GBG ook haar prachtige CD verkoopt
liggen inschrijfformulieren. Als u die invult komt het met de rest ook wel in orde.

Zowel het Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo' als de GBG bieden van
avond, na afloop van het konsert hun geproduceerde geluidsopnames aan.
Wie dus nog lang wil nagenieten van dit konsert kan terecht bij de verkooptafeis.

KERSTKONSERTEN VAN DE G.B.G. DOOR DE JAREN HEEN
m.m.v.

Gemeenschappelijk georganiseerd met het Geref. Groninger Mannenkoor,
Geref. Gem. Koor Cantamus, Winsum
Geref. Groninger Mannenkoor - Familiekoor Krol-Wind
Geref. Martyriakoor, Bedum - Geref. Columnakoor, Groningen
Geref. Gem. Koor Groningen-Oost - Familiekoor Krol-Wind
Geref. Drachster Mannenkoor
Geref. Groninger Mannenkoor
Familiekoor Krol-Wind
Geref. Drachster Mannenkoor
Geref. Groninger Mannenkoor
Geref. Groninger Mannenkoor
Geref. Drachster Mannenkoor
Familiekoor Krol-Wind - Geref. Martyriakoor, Bedum
Geref. Koor God is mijn lied - Jeugdkoor DOX
Chr. Urker Visserskoor Crescendo

24-12-'81

24-12-'82
32-12-'83
22-12-'84
21-12-'85
20-12-'86
24-12-'87
24-12-'88
23-12-'89
22-12-'90
21-12-'91
24-12-'92

24-12-'93

Voor alle inlichtingen over de GBG, ook voor wat de mogelijkheden om lid te
worden betreft - goede muzikanten en muzikantes zijn van harte welkom - kan men
te- recht bij ons sekretariaat:

J. H. Berghuis, Stationsweg 11 in Bedum, tel. 05900-15075.-

Haal ee« wellllideHde brassbaHd met ee«
zeer gevarieerd programma ÎH ItIlÎS

Gereformeerde Brassband Groningen
_Philip Sparke 2.:\4

1 Fanfare
{wt Fanf'" Romana&F.""lá _ Deni« Wright 5.03

2. Deep Hannony
(Ch(Jrol prdudt)

3 Pie Jesu
(uit, 'RfqlllemJ

4 Chorallmpromptu
Winter
(uit-'Dt' VIer jQ!lfge11jdm')

Ó LonelyWoods

7 Jesu Meine Freude
8 Lobe den Renen
9 Song of Liberation
JO Three Inventions

(4<.13, SortaMixed Up)

11 Sandpaper Ballet
1]..BrassBand Blues
13 Fantasy on British Seasongs
14 Entry of the Gladiators

15. La Danza
(Tarantella Nral'0/Jlarlo)

16.The Stripper

.Ç 30(
J DeG8G·,-O;; I,' bestell," J(W

5tvrtl'i,\ tJall f 35, (j 30,- ....f 5,-
'!,ier:cn.a- en aL._,~!;l1IstrQtlfk('stt'n) op glronum
mrT 3(1.37.606 tn t'. F. Doesburg te Bedum,
0.1'.1'. ·CPC·CD Or CD w('rdl dan toegcum-
dm. UIteraard J.~de CD na Il(mal1Ondook vîa
de G8G-I,d,n Ir koop !th§
----------------, ~

_Andrcw Lloyd Webbcr 246

- Sim! de Boer 4.08

- AVivaldi 3.01

arr. Howard Snel!
-Lu!ly 3 os
arr. Patrick Rivers
- arr. Eric BaU 2.20

- arr. Eric Bal! 1.52

- ft/cab de Haan 4.(J9

- Pi Scheffer-JakewaY 3.ó6

- Leroy Allderson 338

-lvor Gould 3.08

_QJrdcn Lallgford ó.15

- Julius Fucik l.39
arr. Gordon 1.Jmgford

-G. Rossini 248

arr. Cordon Langford
_David Rose 1.45

arr. Goff Rkhards
54.15

de eerste CD van de
Gereformeerde Brassband

Groningen
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18 december 1993
Opstandingskerk Lorentzstraat DenHelder
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Programma Kerstconcert 18 december 1993

Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO"

met medewerking van:
Femmy v.d. Weg - sopraan

Klaas Bakker - bariton
Bram Kramer - bariton
Jacob Schenk - orgel

MeindertW.Kramer - dirigent

1.- Koor:
Heer, ik komt tot u

2.- Opening en Gebed

Koor en Samenzang: Ps. 138: 1, 4

1 )
'k Zal met mijn ganse hart uw eer

vermelden, Heer, U dank bewijzen.

'k Zal U in 't midden van de g o ö n

op hoge toon

met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis

naar uw paleis, het hof de ho-ven,

en om uw gunst en waarheid saam,

uw grote naam eerbiedig loven.



4)
Als ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,
schenkt Gij mij leven.
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
uw rechterhand
zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
H ij zal zij n werk
voor mij volen-den.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron,
wil bijstand zenden.

3.- Koor:
a. Cantate psalm 150 - soliste Femmy d Wv. . eg

b. Nu daagt het in het Oosten

4.- Solozang Klaas Bakker

Samenzang: Heel de wereld moet het weten
1)

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

2)
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3)
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar,
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar,
Vader, met geheven handen
breng ik u mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

5.- Koor:
a. Nu zijt wellecome

b. 0, heil'ge nach - solist Bram Kramer

c. Vol van pracht

6. - Koor en samenzang:
1)

In den beginne

In den beginne was het Woord,
Op aarde is Zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.



2)
Hij werd geboren in de nacht
Die al het licht heeft voortgebracht
aan zon en maan zijn teugel legt
Hij is de Heer, Hij werd knecht.

3)
Hij troont in onze lage staat
Waar al wat leeft verloren gaat
Hij kwam toen niemand naar Hem flep
Dit Licht dat zoveel luister schiep

4)
Dit Licht dat in het duister sliep
Is God die ons bij name riep
Hij roept totdat Hij wordt gehoord
In den beginne was het Woord.

7.- Koor:

a. Bethlehem
b. Stille Nacht
c. Gloria in Excelsis - soliste Femmy v.d.Weg

8.- Solozang Femmy van de Weg

Samenzang: Jezus leeft .....

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

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

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

Straks, wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de heer van ons leven.

9.- Koor:
a. Herders, hoe ontwaakt gIJ niet

- solist Klaas Bakker

b. De schoonste aller nachten

c. De Heer is mijn Licht

10.- Sluiting en gebed

11.- Koor en Samenzang:
Ere zij God.
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• Rolstoelen
• Loophulpen
• Verpleegartikelen
• Electro scooters
• Senioren bedden
• Verhuurprogramma

L • Medische artikelenw~~tUw VOet • Voetverzorging
IJ geVe en eens dn 0 adVie eSkondi

s, maakt 0 g verzorge
een afsp n t

Openingstijden: raak ?
Maandag - vrijdag van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdags gesloten.
Polderweg 50, Tel; 02230 - 25426
Den Helder

AFMEREN IN DEN HELDER?
kom dan bij ons kijken!

De grootste sortering
uit voorraad leverbaar

IN- & VERKOOPCOOPERATIE
VOOR VISSERIJBENODIGDHEDEN

Het nieuwe werk 115 Den Helder
Telefoon: 02230 - 34590 Fax: 02230 - 31133

Visserijbedrijf C. Koom DenHelder.

visserfbedrtff L. enM. Koom Den Helder.
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IJ/!! JOHo HOUWELING
ARCHITEKTENBURO

kerkstraat 35-39
nieuwstraat 7

2665 zg bleiswijk
2ó50 ae berkel en rodenrijs

01892-15922
01891-16466

postbus 47
p:>Stbus217

- vrijstaande bungalows
- bedrijfsgebouwen
- vrije sektorwoningen
- seniorwoningen
- jongeren woningen
- vrieshuizen
- koelhuizen
- premie woningen
- geschakelde woningen
- 2 onder 1 kap woningen
- winkels
- kerken
- oppartementen
- scholen
- SOCIOwoningen
- kantoorgebouwen
- fabrieksgebouwen
- geZinsvervangende
tehurzen

- Inrichtingen voor
gehandicapten

- herenhuizen
- landhuizen
- garages
- gestapelde woningen
- delta woningen
- terraswoningen
- bejaardenwoningen
- bedrutsponoen
- pastorleen
- zcrçcervro
- loodsen
- showrooms
- groene krusoebouwen
- winkelcentra
- gedifferentieerde
uitbreidingsplannen

- zwembaden
- vergadercentra
- aangepaste woningen
- sportcentra
- bedrijfsparken
- patio bungalows
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TROOPER

Energieweg 11
1785 AD, Oen Helder
Postbus 126
1780 AC, Oen Helder
Tel. 02230-32544
Fax. 02230-31195

STROOPER: Een breed georienteerd installateur

Ervaring met kleine tot zeer grote projecten
in de diverse instaLlatie onderdeLen, zoaLs:

x Licht- en krachtinstallaties
x Bewakingsinstallaties
x Beveiligingsinstallaties
x Audio-, visuele en audiovisuele installaties
x Telecommunica tie netwerken
x Data-netwerken
x KLimaatregelinstaLLaties
x Koelregelinstallaties
x Eigen service- en onderhoudsdienst
x Centrale verwarmingsinstallaties
x Koud- en warmwaterinstallaties
x Vloerverwarming
x Luchtbehandelings installaties
x Persluchtinstallaties
x Brandbestrijdings instalLaties
x Waterzuiverings installaties
x brandstofvoorzieningen
x Gasinstallaties
x Sanitaire installaties
x Dakbedekking
x Hemelwaterafvoeren
x Vuilwaterafvoeren
x Terreinleidingen
x Tevens goede bouwteam ervaring met geschoolde medewerkers
x Eigen advies- en ontwerpafdeling
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Bijvoegsel bij Heden en verleden:

HISTORIE
100 v. C.: Nederland wordt bevolkt door de Batavieren,

die in boomstammen de Rijn komen afzakken.

968 De naam van het eiland Urk of Orc komt voor
het eerst voor in de geschiedenisboeken.

1482 Jan van Schaffelaar springt in Barneveld van
de toren.

15n De watergeuzen bezetten den Brie1.

1795 De Fransen in ons land.

Pier J. Schaap met stenen bekogeld.

1878 De eerste Urkers, deel uitmakend van een delegatie
op weg naar de minister, maken voor het eerst gebruik
van de spoorlijn Kampen - Zwolle.

1947 Eerste verbindingsweg tussen Urk en de vaste wal
geopend. "Vreemde" invloeden doen zich gelden!

?• • •1953 .1953 Watgebeurde er in 1953 ?

Programma voor de gezellige avond van Crescendo

20:00 Binnenkomst - en dan is er koffie met gebak

20:15 Opening door de voorzitter; zingen Psalm 75 vers 1 en 6

20:30 Pauze; tijdens de pauze zingen: Wij geven een feestje,
dat hoort er zo bij;
een ieder die lacht
en een ieder is blij
Wij zingen een liedje
en doen een gedicht
want voor het koor Crescendo
doen wij onze plicht

20:45 Een naam voor een zootje vis .

21:00 Huldiging jubilarissen; zingen (wijze Tiritomba):

En wij zingen nu ter ere van ons koor, ja
roer de fluit en sla de trom, ja
zie ze daar nu zitten: lachend bij elkander
ja, ze lachen zich al krom
wij proberen
t' amuseren
heel de zaal hier, alle-alle-allemaal
met een liedje
melodietje
voor ons 40-j arig koor

21:30 Pauze

22:15 Crescendo voor de T.V.

22:30 Muzikaal intermezzo.



WELKOM

ZINGEN: KOMT VERWONDERT U HIER MENSEN

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

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

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

I .-'

•
GEBED

ZINGEN: MILDHEID EN MNESTEIT

Mildheid en majesteit, God in Zijn waardigheid,
werd in zachtmoedigheid een mens zoals wij.
Heer van de eeuwigheid, teder en toegewijd,
wast ons de voeten, Hij werd nederig en klein.

Refr.
o wat een heerlijkheid, mildheid en majesteit.
Kom en aanbid Hem, want dit is uw God.
Dit is uw God.

Vaders voorzienigheid, beeld van Zijn zuiverheid,
leerde gehoorzaamheid al was Hij de Zoon.
Droeg elke marteling, toen Hij door 't lijden ging,
bad bij Zijn kruisiging: "vergeef wat ze doen."

Refr.

Wijsheid uitzonderlijk, God ondoorgrondelijk,
heeft ons zo wonderlijk Zijn liefde betoond.
Brengt ons barmhartigheid, schenkt ons standvastigheid.
Tilt onze menselijkheid omhoog tot Zijn troon.

BIJBELLEZING

URKER KOOR:
Nu daagt 't in het oosten
Nu zijt welleeome
Herders, hoe ontwaakt gij niet
Vol van pracht



ZINGEN: STILLE NACHT Nog vóór ik was een kindje klein, zijt Gij op aard'
gekomen, en hebt Gij, zelf zo vlek'loos rein mijn
schuld op U genomen.
Eer 'k door Uw hand was voortgebracht, had reeds
Uw liefde aan mij gedacht, mij tot Uw kind verkoren.

Stille nacht, heil' ge 'nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die tot God ons terugbrengen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind!
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor.
Leer m'U danken daarvoor.

Ik lag in donkerheid en nacht, Gij waart mijn zon,
mijn luister. De zonne die mij vrede bracht,
en redde uit het duister.
0, Jezus wil mijn zonneschijn, mijn kracht, mijn hulp,
mijn sterkte zijn, dan heb ik niets te vrezen.

Stille nacht, heil' ge nacht!
Heil en vreê wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer!
Amen, Gode zij d'eer!

PAUZE

ZINGEN: DAAR RUIST LANGS DE WOLKEN

KERSTVERHAAL

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

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

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



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

KERSTBOODSCHAP DS. BLENK

URKER KOOR:
De schoonste aller nachten
0, heil' ge nacht
In den beginne was 't Woord

ZINGEN: U BENT DE GROTE KONING

U bent de grote Koning, U bent de Vredevorst.
U bent de Heer van hemel en aard', U bent
waarlijk Zoon van God.
Eng'len buigen voor U, juichen in 't koor voor U
die het Woord bent van eeuwig leven;
Jezus Christus, U bent Heer.
Hosanna voor de Zoon van David,
de Koning aller koningen.
Glorie in de hoogste heem'len,
want Jezus de Messias heerst.

You are the King of glory,
You are the Prince of peace.
You are the Lord of heaven and earth,
You're the Son of righteousness.
Angels bow down before You,
worship and adore,
for You are the Word of eternal life,
You are Jesus Christ, the Lord!
Hosanna to the son of David,
Hosanna to the King of kings!
Glory in the highest heaven
for Jesus the Messiah reigns!

DANKGEBED

ZINGEN SAMEN MET HET KOOR: ERE ZIJ GOD

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



Nieuw bestuur
Zaterdag 5februarij.l. hielden wij onzejaarvergadering
in de kleine, toen bijna te kleine, zaal van Irene. In deze
vergadering werden Hendrik de Vries, Dirk Woord,
Riekelt de Boer en Hendrik Romkesgekozenals nieuwe
bestuursleden. Zij komen de plaatsen vervangen van
Bertus Keuter, Klaas Bakker, Hessel Kramer en Jelte
van der Bijl.De nieuwe samenstelling van het bestuur
ziet er als volgtuit:
1e voorzitter: Evert Jansen; 2e voorzitter: Hendrik de
Vries; 1e secretaris: Meindert de Vries; 2e secretaris:
KobusBakker; 1epenningmeester: Jan van Urk; 2epen
ningmeester: Jaauwk Nentjes; 1emuziekmeester:Bram
van Slooten;2emuziekmeester: Hendrik Romkes.
Algemeenbestuurslid: Jan Bakker, Riekelt de Boer en
DirkWoord
Wijwensen hun veel sterkte en wijsheid toe!

• Blonde jongen, lid Urker
VISSERSKOOR, zat derde,
in één of twee nalaatste rij,
van rechts inYerseke, Vrij
dag 11/2. Ik zat rechts van
koor, rechts achterin.
Blond, bril en rode jas.
Schrijf a.u.b.!!! Br. o. nr.
671 L buro RD.

Den Helder ...
Het prijkte al geruime tijd op de agenda: zaterdag 18
december- Den Helder. Ookwas bekend, dat Henk van
Putten opdie datum andere afspraken had ... Aanvan
kelijk lag het in debedoeling,dat Peter Eilander als ver
vanger zou optreden, maar dezemoest het af laten we
ten. Uiteindelijkwashet onsmedekoor1idJacob Schenk,
die de begeleidingvoor zijn rekening nam ... en hoe! 's
Vrijdagsvoorhet concertwerd doorhem, de dirigent en
de secretaris een oriënterend bezoek gebracht aan de
kerk waarin geconcerteerd zouworden: een eerste ken
nismaking met het in 1958gebouwdeFlentrop orgel ...
in alle rust kon wordenbekekenwat de beste registratie
voor de verschillende uit te voeren nummers was. Die
zelfdeavondwerd duidelijk,dat Femmyvan derWeghet
concert niet zou kunnen opluisteren: zijwas doorziekte
geveld.Gelukkigwerd Co(vanKlaas)Bakker bereid ge
vonden in te vallen en de voor Femmy geplande solo
werd gewijzigdin een orgel-solo.Over improvisatie ge
sproken ... !
De dag er na werd Jacob de gelegenheidgebodenomsa
men met zijn registrant Jelle nog even een uurtje met

Bestuur
en

Dirigent

wensen

alle

leden,

vrienden

en

vriendinnen

van

Crescendo

GEZEGENDE FEESTDAGEN
en

een

VOORSPOEDIG 1994.

het orgel te stoeien, alvorens het concert aanving. De
koster, bijgestaan doorhulptroepen, was al druk bezig:
als je zo'n 100Urkers opje dak krijgt, die allemaal koffie
met een broodjewillen, dan moet er wel even wat wor
den gedaan. Het bleek hem wel toevertrouwd. Riekelt
van "ut boassien", in 1952van Urk vertrokken, was in
tussen druk met de programma-boekjes.
En het concert zelve?Uitermate ge-organiseerd! Nadat
wij het eerste nummer, Heer, ik kom tot U, gezongen
hadden opende de voorzitter van de Activiteiten Bouw
Commissievan de Ger. Kerk Vrijgemaakt, de heer Jan
Kater, de avondmet gebed,waarna het programma kon
worden afgewerkt;van tijd tot tijd plezierigonderbroken
door de Lady Speaker, MevrouwAnne van der Meulen.
Opschier onnavolgbare,dochontspannen wijzeintrodu
ceerde zij het koor bij het publiek en kondigde zij de di
verse nummers aan. Klasse!
Niet te ontkennen valt, dat de echt kritische luisteraar
wel een enkele kanttekening bij het concert zoukunnen
plaatsen, want het iswaar: zang en orgelspelliepen niet
altijd synchroonen opzekermomentmisten velebetrok
kenen, behalve de dirigent, een inzet ... Er van uit
gaande, dat je, ookals amateur, dient te streven naar het
volmaakte, zijn dit zaken omin het oogte houden ...



And now tbe end is test
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URKER VISSERSKOOR SCENDO"
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Amsterdam,UrkenGroningen- niet alleen een geografische lijn: aan de Akkers 38 in Groningen
staat n.1.ook een Noorderkerk. Het aantal zitplaatsen ligt rond de duizend. Het schijnt dat deze kerk
meer gemeen heeft met die in Amsterdam dan alleen de naam: het is eveneens een kruiskerk.

vrijdag 24 december a.s.

hopen wij in dit kerkgebouw te concerteren op uitnodiging van de Ger. Brassband Groningen.

Deze "toeteblazers"leveren uit de aard der zaak ook een aandeel in het programma; bovendien doen
zij het nodige samen met ons. Althans waar het het muzikale betreft mogen er de nodige verwach
tingen zijn,want dezetoeteblazers zijn bepaald niet de eersten de besten: ze spelen in de klasse
UITMUNTENDHEID.

Van het geheel wordt een (geluids)opname gemaakt door "de luisterpost",een organisatie die gratis
m.c.'s vervaardigt voor zieken en bejaarden.

57
KG

K 3/4
K 7

De aanvang is om kwartvooracht.Een uur eerder worden de gezamenlijke nummers gerepe
teerd. Bij aankomst wordt koffie aangeboden. Wie behoefte aan een broodje heeft, dient daar
zelf zorg voor te dragen. Wij vertrekken (ja ... , vanafdebekendeplaats) om VIJF uur.

27/32
K 2
K 5
K 12

Restnog te vermelden dat Henk van Putten ons begeleidt en dat ons medekoorlid Jacob Schenk
panfluit-medewerking verleent. Bij een tweetal door ons te zingen nummers speelt hij ook mee.

K 9/10
Zeker bij de "grande FINALE" van dit jaar is Uw plaats toch niet onbezet?

K 17 /18 Enne... Uweet toch ... ? Oejaarvergadering ... woensdagavond29 december,half acht!



Onze8J~~ ..

.-.
Zoals Uongetwijfeld hebt vernomen is Gees, de echtgenote van onze zangersvriend Evert
Kramer, overleden.

Teneinde U de gelegenheid te bieden de familie Uw medeleven te betonen begint de ver
gadering morgen, woensdag 29 december, een half uur later.

De aanvang is dus nu: ACHT UUR.



Crescendo 40jarig bestaan

Er was zaterdagavond een grote verrassing' voor Hendrik
Tromp Kramer, Nieuw-Guineastraat 3, op de bijeenkomst in
De Poort die voorafging aan de jaarve1rgadering van de Ge
reformeerde Zondagsschool vereniging. Daar vertelde loco
burgemeester Klaas Koffeman dat de koningin hem de ereme
daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver ver
leend had. Kramer heeft maar liefst veertig jaar zijn beste
krachten gegeven als zondagsschoolmeester. Hij was elf jaar
ouderling van de Gereformeerde Kerk en is reeds vanaf 1966
lid van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

Complicaties...

Hier" "
aan de linker
kant staat
Jan tenNapel.

Edoch, de foto is
niet breder. , .



Dezefoto werd beschikbaar gesteld doorA Ras DeNoord 123

~~~r~;~;:r~a~~: n;~~~:~:~:(C;;:;-.: ko;rleven ~am ~lo~~:;:;~~t~:~~:~~~~Z:;:~~;~
cies bekend. Het zal rond het 'aar 19 . gemengd=. IÇxc~lslOraan de beurt was is niet pre-
~eg~nnenmet de achterste rij~steeds ~!ng~:::~~~~~e~~f~J;i::~~ ~::7;~~~e~~a;:e ~ienJ?LW~
e oer (tJ, Jan Bos, Jan Pasterkamp, Albert van Veen (tJ d . artap], u

andere muzikale kwaliteiten Hendrik Lo - eze man beschikte ook nog over
ten Baarssen (t; Marrie G;odde- Vi o~m~n.(vande Gulf?ttJ.Middelste rij: Jannetje Schou-
Kramer (tJ, dirigent, vader van Me:~~~rt;:::;!r~;e~6~::;~:fo~es:ram;rhvan Urk,Louwe

!~~d;~~~~a:;/ll~~~~~:~Z::~~:n. Voorste rij: Dina de Haa~~bo~e:~~~~S;::':r:~:
en Klaasje de Boer-Ras. ma,Marne Korf-van den Berg, Jannie Visser-van Urk
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LITURGIE Wijwaren allen diep geschokt toen wij de mare hoorden,
dat onze vriend Andries getroffen was door de bekende
en zo gevreesde ziekte. Hij had al sinds jaren een bijzon
dere plaats in ons midden ingenomen en die plaats, voor
aan tussen de Ie tenoren, was voor hem als het ware een
koninklijke zetel. En vanaf die plaats, zowel op repetitie
als concert, getuigde hij van zijn Heere en Heiland. Hij
had op mij vaak een inspirerende invloed en op mijn
vraag: "Andries, hoe vind je het ?" was zijn antwoord
overtuigend! Hij was voor ons een voorbeeld van liefde en
trouw, vóórdat hij afreisde naar Het Nieuwe Jeruzalem,
de Stad met paar'len poorten. Ik mocht hem voorheen
ook vaak ontmoeten in de Petrakerk, de kerk die hem zo
dierbaar was. Elke zondagochtend vroeg, weer of geen
weer, Andries was er! Ik speelde dan vaak bij de klok van
9 uur "Ik zal met vreugd' in 't Huis des Heeren gaan."
En ikhoorde hem dan, eerst wat schuchter en later spon
taner: "elk heff" met mij de lof des Heeren aan." Ook
voor menig kerkganger was hij een voorbeeld van trouw.
Aan het sterfbed hebben wij het mogen zingen: "Wat een
vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem,
in die Stad met paar'len poorten, in het Nieuw Jeruza
lem !!Aan het einde van de zondag, dat weten wij, was
zijn koers richting gebouw Irene. Zijn familie, vooral zijn
oude moeder, kan troost putten uit zijn zingend getui
gen. Wij wensen hun veel sterkte bij dit toch zo droevige
verlies. Na een indrukwekkende rouwdienst hebben wij
Andries naar zijn laatste rustplaats mogen begeleiden.
Hij heeft zijn koninklijke zetel bij Crescendo mogen ver
wisselen voor een gouden plaats in de Lichtstad met de
paar'len poorten.

Meinclert W. Kramer

voor de kerkdienst
voorafgaande aan de begrafenis van

ANDRIES RAS

geboren: 18 januari 1949
overleden: 30 januari 1994

op woensdag 2 februari 1994
in de Gereformeerde" Petrakerk " te Urk.

Voorganger: ds J.L. Posthumus
Organist: M.W. Kramer



ZINGEN PSALM 42 : 1 en 5
VOORLEZING VAN DE ROUWBRIEF

Mijn geroep uit angst en vrezen
klimt tot God, het Opperwezen,
God, die in mijn ongeval
d'oren tot mij neigen zal.
'k Zocht Hem in mijn bange dagen,
'k bracht de nachten door met klagen;
'k liet niet af mijn hand en oog
op te heffen naar omhoog.

'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?

'STIL GEBED

VOTUM EN GROET

ZINGEN PSALM 77: 1 en 7

'k Zal gedenken, hoe voor dezen,
ons de HEER heeft gunst bewezen;
'k zal de wond'ren gadeslaan,
die Gij hebt van ouds gedaan.
'k Zal nauwkeurig op uw werken
en derzelver uitkomst merken,
en in plaats van bitt're kracht
daarvan spreken dag en nacht.

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.

PREDIKING TEKST: ZONDAG 1 H.C.

ZINGEN GEZANG 83 : 1 en 4

SCHRIFTLEZING PSALM 90

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

GEBED



Toch ook is Willem heel wat mans,
vroeg aan Meindert heel gedwee:
heeft Andries nog kans ?
of haalt hij soms de hoge c?

W. de Vries jr. (2e tenor)

De twee collega's van de "zang"

Ons aller Willem,wel bekend
Al menigjaartjes gaat hij mee.
Vooriedereen een vrolijke vent
Vindt in de bus een eigen steê.

Maar moet U horen 't is geen grap,
U weet het allen, 't bazuin,
hij zong dat alles zonder map,
en nooit een repetitie met verzuim.

Met "Crescendo" gaat hij graag in zee,
't komt geheel van zijn belang;
0, nee, gaat niet gedwongenmee,
als zus Alie zegt: er is weer zang.

Ja, ookhij had vele vrinden,
zoals natuurlijk Bram van Slooten,
kon hij het helemaal mee vinden.
Zodoor hem menig keer werd aangestoten.

Eens op een dag zouWillemmelk gaan halen,
hij deed dat meer en altijd graag,
maar toen hij toch, verloor uit 't oogde palen.
Zeg,waar is Wiliem ... ? was de vraag.

Bij 't monument stonden wij eens klaar,
maar Andries' gezicht, ochheden ... !
we moesten voorde foto daar,
moet ik mij nu weer uit gaan kleden?

Een nieuwe wijk werd daar gebouwd,
kon hij de boerderij niet vinden?
Dat liet Willemnu wel even koud,
normaal op weg zag hij nog vrinden.

Op 't streept zoudenwij gaan,
Evert Jansen moest even praten:
Andries, je laat ons toch zoniet staan?
en toen ging het, kijk eens aan.

De polder in op de fiets ...
ookde politie was gealarmeerd.
Wevonden het voor hem maar niets,
maar Willemwas geheel verkeerd.

Denk niet van Willem, nu alleen, "och, hij ... ",
kijk maar eens naar zijn gezicht;
meer dan wij!, zijn ze niet altijd blij?
Waar wij voor zelfweermoeten zwichten.

Er kwamen heel wat uurtjes na,
in 'tmiddernacht'lijk uur werd hij gevonden,
al met Marij Oost gehaald uit Wolvega.
U moet bedenken onze vriend geheel zo opgewonden.

Laten wij tochwel bedenken:
d' eenvoudigenwil God steeds gedenken.
Dus wat de Heere hun wil schenken:
We zien het! zomochten en mogen z' in onz' rijen staan!

Ter herinnering aan onze vriend An.dries


