
We traden op voor
het bedienend per
soneel.
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Vrijd .23 okt. '81
vertrokken wijna
een optreden in de
hal van het Hotel
om 3uur.
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De Hotelhouder werd
een blijvende herrin
nering aangeboden.
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Wij namen afscheid van het Hote~

en van

Darna was het instappen
geblazen voor ons laatste
Concert in ZURZACH



den Hr.Bangerter
Hier neemt in de benedenzaalijafscheid •
Door de Voorz. word hem een Koperen
Scheepsbel aangeboden. = = = = =

Bij de tafel van de grammofoonplaten
+ = + = + = + verkoop.



Konzerttournée Schweiz
1981

VRIJDAG 23 OKTOBER

W~ bezochten de mooiste en beroemste
Watervallen ter wereld in Schaffhausen

+ = + = + Schaffhause



Hoe kan het ook
anders ?

Bij de Watervallen
met "Crescendo"
op de foto.

+ = + = + = +



Eindrücklicher Gesang am Gastkonzert in der reformierten Kirche

Der Urker Fischerchor begeisterte Hunderte
Zurzach (W. M.) - Die reformierte solistische Einlagen, Orgelsoli und
Kirche Zurzach konnte die Zuhörer Lieder mit Soli lösten sich ab. In der
kaum fassen, die sichdas zweistündige Pause wurde ein informativer Film
Konzert des Fischerchores aus Holland über das Fischerdorf Urk und die
zu Gemüt führen wollten. Das Publi- Nordseefischerei gezeigt. Alle Chor
kum wurde denn auch mit einem rei- vorträge wurden vom Pianisten des
chen Programm von glaubensstarken Chores, Henk van Putten, in einer
Liedern entschädigt. Der 120 Mitglie- einmaligen Weise begleitet: Henk van
der zählende Männerchor sang mit ei- Putten wirkte als subtiler Begleiter und
ner weichen Tongebung, die auch ex- nicht als Solist. So bildeten Chor und
plosive Fortis nicht aggressiv wirke~ Klavier ein Ganzes.
liess. Das Konzert-Programm war mtt Das Zurzacher Konzert war das letzte
Ueberraschungen durchzogen: gesangs- einer kleinen Schweizer Tournee. Der

Chor begab sich anschliessend auf die
14stündige Rückfahrt nach Urk. Aus
diesem Grunde sangen die in Tracht
gekleideten Männer als besonderen
Höhepunkt das Lied des «Wilhelm von
Oranje», das in der holländischen Na
tionalhymne gipfelte. Mit einern über
zeugten Applaus verlangte das Publi
kum weitere Dreingaben, die auch ger
ne gewährt wurden.

Für Chor und Zuhörer war das Konzert
ein tiefes Erlebnis.

Ook in ZURZACH alwazr
we ons laatste Concert
gaven, was er veel
animo voor de platen
verkoop.



De penm.H.Kramer overhan
digde onze Gastheer Ds.de Haan
de collecte van zondags,de
welke hijmocht gebruiken voor
een bijzonder doel.

+ = + = + = +

Onder het genot van een
kopje koffie,word nog wat
nagepraat.

Daarna word de terugreis
naar Nederland weer
aanvaard.

+ = + = + = +

De secr.T.bakker over
handigd genoemde predikant
een souvenier van Urk,
voor zijndiensten t.o.v.
dit Concert-Tournee
bewezen.

+ = + + = +



Tageszeitung für das Zürcher Unterland
Freitag, 23. Oktober 1981

Der Fischerchor «Crescenso»aus Urk in der reformierten Kirche Zurzach:

Eindrucksvolles, begeisterndes Konzert
Der christlichc Fischerchor «Crescendo» aus

Urk in Holland gab bei seiner diesjährigen
KonzerHournée in der Schweiz auf Vermittlung
der reformierten Kirchgemeinde am Freitag, 23.
Oktober, in der reformierten Kirche Zurzach
ein Konzert. Dieser an und für sich noch jung~
holländische Chor hat während seines Be
stehens schon viele Konzerte gegeben, auch
mehrere Sehallplatten besungen und auch in
Zurzach die vielen hundert Zuhörer begeistert.

Wie der Zurzacher Pfarrer de H a a n in seinen
begrüûeriden und erläuternden Worten bekannt
gab, i.st die eigentliche Triebfeder dieses Chores
die religiöse Überzeugung seiner Sänger. Wie
der Titel ja aussagt, sind die allermeisten Sänger
dieses Chors Fischer, welche die ganze Woche
auf See sind und nur übers Wochenende nach
Hause kommen, und dann besuchen sie arn
Sonntagabend die Probe! Das ist Idealismus!
Der Chor trat in seiner schmucken Urker

Kleidertracht auf. Dirigent ist Memdart W.
Kramer, der Sohn des Begrüriders des Chors.
Kramer hatte seine disziplinierton Sänger mit
Iaszinierender Sicherheit in der Hand und gab
den einzelnen Vorträgen eine überaus Iebendige

und eindrucksvolle Gestaltung. Die Literatur
bestand aus Psalmen und geistlichen Liederri,
wclche alle mit dem F'lügel oder der Orgel be
gleitet wurden.
MILtder Vertorrong des 150. Psahms aus der

Fedcr des DiJrigenten begann das Konzert. Der
harmonische Satz war durch reiche dynamische
Abwechslung wrrkungsvoll gehalten und auch
so aufgeführt. Gleich hier bekam man den Ein
druck von der groûen Leistungstähigkcit dieser
Chorgemeinschaft. Diese verfügt über einen
Chorklang von selten so gut anzutreffender
Homogenität, Ein weiterer Vorzug ist die groûe
Modulationsfähigkeit und die glockenreine In
tonation, Symbolisch Iür den Namen des Chors
ist sein mächtiges "Crescendo», das sich mit
stentorhafter Gewalt bis zu emer nicht für
möglich zu haltenden. für unscre Ohren manch
mail zu groûen Stärke entladen kann. Das

Programm enthielt vier Liedgruppen von Wer
ken holländischer Komponisten. Diese zeugten
alle von tilefer Rellgiosität und waren von
romantisch-hymnischern Elan getragcn, 1hr Vor
trag war von dieser Gesinmmg erfüllt.
Erweitert wurde das Programm durch Dar

bietungen dreier Solisten: Lammy de Bruin
(Sopran), Klaas Baaker (Bariton) und Willem
de Vries (Tenor). Konnten die Sopranistin und
der Bariton mit ihren sympathischen, wohl
klingenden Stimmen in reinen Sologesängsn
und zusammen mit dem Chor die zaihlreichen
Zuhörer begeistorn und erfreuen, so trat deT
Tenor lediglich mit dem Chore zusammen auf,
wo er sein schönes Organ zur Geltung bringen
konnte. Charakterüstisch war dileChorbegleitung
der Solisten durch Summen der Harmonien.
Sohr eindrucksvoll waren auch zwei Dar

bietungen, welche den Gesang der Anwesenden
mit einbezogen und darrut den religiösen Cha
rakter des Konzerts betonten: «GroDer Gott,
wir loben dich: und «Glory, Glory, Haûleluja».

ZURZACH aIlll{h(~in



HETCHRI/IElIJK
URKER
VII/ER/KOOR
••CRE/CEnOO··
CHRISTLICH ER FISCH ERCHOR
«CRESCENDO»
AUS URK IN HOLLAN D

Rapperswil BE Montag, den 19.Oktober, 20.15 Uhr
in der reformierten Kirche

Dienstag, den 20. Oktober, 20 Uhr
in der reformierten Kirche

Mittwoch, den 21. Oktober, 20 Uhr
in der Nydeggkirche

Zürich Oerlikon Donnerstag, den 22. Oktober, 20.15 Uhr
in der Evangelisch-methodistischen
Kirche, Regensbergstrasse148

Zurzach Freitag, den 23. Oktober, 20.15 Uhr
in der reformierten Kirche

Kloten

Bern

Weitere Prospekte, Auskünfte und Informationen:
Jugendsekretariat der Evangelisch-methodistischen Kirche
Chasernweg 22, 8302 Kloten, Telefon 01 81371 23

Die 80 Sänger des Chores sind von Beruf Hochseefischer
und fahren jede Woche von Montag bis Freitag auf die
Nordseezum Fischfang.Die Einnahmenaus den Konzerten
und dem Schallplattenverkauf gehenzugunsten derWitwen
und Waisen ihrer Berufskollegen, die auf der Nordsee
umkamen.

Leitung des Chores: Meindert W. Kramer
Orgel oder Piano: Henk van Putten
Solisten: Lammy de Bruin, Sopran

Klaas Bakker, Bariton
Willem de Vries, Tenor

Eintritt frei - die Kollekte wird herzlich empfohlen.

Rond half één 's nachts
aanvaardden we de terugreis en maakten nog twee keer een stop onderweg. ~ond de klok
van 12 uur stopten we even voor Urk, in elke bus afzonderlijk werd de Heere dank ge
bracht voor Zijn zegen, welke we rijkelijk mochten ervaren, zo ook voor Zijn bewaren
de hand welke over ons was. Om plm. half één arriveerden we weer gezond en wel bij de
Petrakerk.

Uit: Zangkoerier==================

Rond de klok van t twaaf uur zatd.24 okt.'~!_y~~!~~_~~~~_~~~~~__===========================================----------------------

Aankomtt URK ,onder
grote belangstelling.

= + = + =



Tweede Zwitserse
. . concertreis van 'Crescendo'

uniek In haar geschiedenis!
Een belevenis, dat mag het zeer
zeker genoemd worden. Als er 157
mensen op reis gaan is dat op
zichzelf genomen al een happe
ning. Maar het krijgt een extra
accent als er zo'n 160Urkers over
de landsgrenzen gaan. Uw ver
slaggever heeft het genoegen mee
te mogen reizen in bus Il. Als we
dan die bewuste vrijdagavond om
circa kwart voor tien weg rijden,
zijn we nog maar nauwelijks op
weg of iemand roept: "Wie et er
zin an een harinkien?" Het blijkt
de tweede penningmeester te zijn
en hij komt met z'n emmertje met
haring ook naar voren. Henk - on
ze chauffeur uit Rijssen - kijkt dan
ineens wat stotterend om zich
heen als de haring voor z'n
reukorganen blijft hangen en
gevraagd wordt: "Ouwe, eupenje
moend in laot zakken". De
chauffeur liet zich 'ut harinkien'
direct al goed smaken en hij
begreep direct al iets van de
specifieke Urker gastvrijheid. De
reis verliep in eerste instantie vrij
vlot, maar bij de tweede stop
bleek dat de passagiers van bus I
waakzaam bleven. De stop duur
de langer dan gepland en zodoen
de kwamen we 's zaterdagsmor
gens twee uur later aan in het
prachtig gelegen Luzern. De stad
Luzern is centraal gelegen aan het
Vierwoudstedenmeer. Een reeks
van koffers werd uitgeladen en zo
'bestormden' we het Grand Hotel
Europe aan de Holdenstrasse.
Het was een complete invasie.
Goed en wel geïnstalleerd wilden
we onze buiken vullen maar we
kregen niet te veel. In Zwitser
land is men wat betreft 'de kost'
erg bescheiden. Dat kent een
Urker niet. Begrijpelijk (en te
recht hoor!) gingen we murmu
reren, en drong het tenslotte door
tot personeel en staf van het
Hotel: Wil 'Crescendo' beter
zingen, moeten we meer kost
bedingen ....

Het eerste concert
Nog diezelfde avond stond Erlins
bach als eerste concertplaats op
het program. Het kerkje - gelegen
op een hoge berg - was stampvol
~oen het koor opende met Psalm
150:Alleswat adem heeft love den
Heer. Het koor met in totaal 80
leden, deed z'n uiterste best en van
vermoeidheid was ons inziens
niets te bespeuren. Inspirerend
voor de dirigent Meindert Kra
mer is zeer zeker dat hij kan
rekenen op zijn mannen. Ds.
Sonnevelt, de predikant hier van
de Reformierte Kirche, had de
leiding. Hij heette het koor
hartelijk welkom 'in der Schweiz'
en deelde mee dat tijdens de pauze
bij ieder concert een film over
Urk en de visserij gedraaid zou
worden. We hebben in Bern de
.film gezien en vonden het jammer
dat de film ons inziens al wat
verouderd was. Verschillende
passages duurden ook ie lang en
maakten daardoor 'de zit' voor
het publiek onnodig lang.

Rapperswil:
een happening
Dat was inderdaad een gebeurte
nis op zich. Een klein boerendorp
tork uit en zo werd hun grote
dorpskerk . die maandagavond
overvol. Ook hier bracht 'Cres
cendo' een keur van geestelijke
liederen ten gehore. Opvallend
was dat hier nogal wat enthou
siast publiek te bespeuren viel.
Aan het eind van ieder concert
mocht pas geapplaudisccrd wor
den. maar hier waren handen te
kort. Ècn staande ovatie voor het
koor en zijn dirigenten. solisten en

begeleider Henk van Putten (or
gel en/of piano). Na afloop van
het concert kreeg het Urker
gezelschap koffie en gebak aange
boden. Door een mannenkoor en
een dameskoor (met hun Hol
landse dirigent) kreeg 'Crescendo'
een. mini-concertje aangeboden.
Memdert Kramer sprak daar in
de sporthal van Rapperswil enke
le hartelijke woorden van dank
voor ~e ontvangst. Zo togen we
moedig voorwaarts in de richting
van Luzern, dankbaar en vol
daan, onder bijzonder fraai en
rustig najaarsweer. Zowel 's zon
dags en ook 's maandags genoten
we. overdag van een heerlijk
najaarszonnetje.

De beroemde
Abdijkerk en
z'n Madonna
Onderweg naar de concertplaats
Kloten konden we niet nalaten
een stop in te lassen voor
bezichtiging van de beroemde
Abdijkerk en het grootste bede
vaartsoord van Zwitserland Ein
siedeln. Beroemd ook o~ z'n
zwarte Madonna. De legende
leert dat hier troont Maria met
haar Kind, het beeld dat volgens
de legende alle branden heeft
overleefd, en daardoor zo zwart
geblakerd is. Eén van de be
stuursleden doet dan het verzoek
aan een snel voorbijgaande
Rooms Katholieke geestelijke of
~e een paar nummers mogen
zingen. We kregen weliswaar
toestemming, maar beven op het
bordes tijdens ons optreden hiel
den verschillende geestelijken een
'oogje in het zeil' (we mochten
eens besluiten met: "Een vaste
burcht!" ....) Dit bedevaartsoord
is een beroemde toeristische trek
pleister in dit deel van Zwitser
land. Toer. we met z'n allen weer
buiten stonden, keken we elkaar
aan en zeiden: "Improviseren zit
een Urker in het bloed!"

Kloten viel tegen
De buitenwijk Kloten behoort tot
de grote stad Zürich. Als we de
belangstelling zien is het koor
zichtbaar teleurgesteld. We ko
men dan ook langzamerhand tot
de conclusie, dat evenals in de
Nederlandse steden een dergelijk
gebeuren geen belangstelling
heeft. Desondanks, het organi
serend comité heeft haar best
gedaan en plaatste aan de
preekstoel een drietal spots. Die
~~e spot zette de schijnwerper
JUist op het hoofd van de
secretaris Toon Bakker. De harde
werker achter de schermer. werd
nu toevalligerwijze in het zonnetje

gezet. De organist en begeleider
van het koor Henk van Putten
raakte hier tijdens de solo van
L~~my de Bruin even buiten spel.
HIJ kreeg - zo zei hij later - een
b~ack-out. Lammy liet zich echter
met van de wijs brengen en zong
steevast door en bracht het tot een
goed eind. Ze iseigenlijk niet meer
weg te denken bij het visserskoor.
Ze.~eeft een echte warme stem en
altijd verstaanbaar tot in alle
hoeken. Wat mij opviel bij Klaas
Bak~~~,was dat hij nog wel eens
moeilijk te verstaan is. Toch mag
gezegd worden dat hij op een
tweetal concerten een prachtige
solo .lie~ horen, van dat machtig
mooie lied: "Verlosser, Vriend Gij
hoop en lust". Zo'n solo heeft
menigeen troost en bemoediging
gebracht. En dat is tenslotte het
doel immers van 'Crescendo'?

Bern een
imposant gebeuren
Even voor 8 uur stopt daar ineens
een zwarte Mercedes met op het
Zwitserse kenteken een CD ge
plaatst. Eén van de koorleden
zegt: "Oe minsen, dat is volk van
't koninklijke eus". Een ander lid
valt in en zegt dan: "Oe koem je
daor nou bai, dat is de ambassa
deur". Het blijkt inderdaad zo te
zijn. De Nederlandse ambassa
deur wilde in deze stadkirche het
visserskoor horen èn zien. ·Con
eertprogramma II was vanavond
aan de beurt. Na Psalm 130
blikken we even in de richting van
de a~bas~~deur en deze knipoogt
tegelijkertijd tegen zijn 'wapen
drager' naast hem. Toen het koor
zong 'Zing van Uw schepper' en
de aanwezigen mee konden zin
gen: ".~I?ry, glory, Halleluja"
stak hij instemmend zijn duim
omhoog. Op het program werd
ineens ingelast (hoe kan het ook
anders!) 'Neerland en Oranje', en
daarna als slot: 'Wilhelmus', twee
coupletten. De Gereformeerde
dominee H. J. Niemeijer, die deze
avond de leiding had, vertelde ons
later dat hij bij het zingen van ons
volkslied een traaR-Weg moest
vegen, en een brok in z'n keel had
gekregen.... Het was een onver
~etelijke avond en inderdaad een
Imposant gebeuren. Het koor
kwam gedisciplineerd op, en ook
weer af! Zo kan het ook!

De Methodistische
gemeenschap ..
Voordat we donderdag 's avonds
op weg zouden gaan naar Oerli
kon (bij Zürich), maakte het hele
Urker gezelschap een boottocht
over het meer. Hier werden heel
wat indrukken verwerkt. Er wer
den talrijke foto en filmcamera's
gebruikt om dit Unieke van de
natuur vast te leggen voor later.
De tocht duurde drie uur, en
tussendoor we~din zo'n Bergdorp
koffie genuttigd met heerlijke
tompoezen. Na een heerlijke
maaltijd in ons Grand Hotel en
na een heerlijke middagdut t~gen
we naar Oerlikon. De Methodis-

I tische Kirche was overvol. Het
p~bliek was een dankbaar pu
bliek. nat Methodistische volk is
een blij volk. Ze roken niet en
drinken beslist gccn alcoho~he
dranken. Zelfs in het wijkgebouw
waar na afloop koffie en koek
werd geserveerd mocht niet wor
den gerookt. Maar zegenoten van
~et repertoire van 'Crescendo'. Ze
lieten dat duidelijk blijken in de
collecte, die trouwens elke keer
hartverwarmend was. Ook de
plaatverkoop van het koor was
bijzonder goed: Ik hoorde van
iemand die zeven platen had
aekocht ... (het bleek achteraf oen

di~nstkameraad te zijn van Klaas
Visser). De voorzitter van
'Crescendo' Jan van Urk bood
hier in Oerlikon de organisator
van de tournee, dhr. Bangerter
een prachtige scheepsbel aan met
de gravering: 'Crescendo-Urk'.
~e heer Bangerter sprak zijn dank
Uit voor dit geschenk, en verzocht
~a het dankgebed te willenzingen:
Kom tot uw Heiland toef langer
. I'I 'met. n de lm~was een fijne sfeer

I
ondanks dat eenaantal dames va~
bus 1I in Luzern was gebleven om
gebruik te maken van de koop-
avond donderdagsavonds. Een
vaststaand feit is wel dat de
middenstand van Luzern dank
baar gebruik heeft gemaakt van
de koopwilligheid van de Urker
vrouwen. Het was al nacht toen
we terugkeerden in ons Hotel
aan de Holdenstrasse in Luzern.'



De tournee van het Urker visserskoor
'Crescendo' mag zeer zeker uniek genoemd
worden. Maakte het koor vorig jaar voor de
eerste keer een buitenlandse reis, nu ging een
gezelschap van totaal 157 mensen voor de
tweede maal op tournee. Concerten werden
gegeven in Erlinsbach, Rapperswil, Kloten,
Bern, Oerlikon en Zursach.
Komen en gaan ge liederen, onder andere 'Neem
Inderdaad, er is een tijd van mijn leven', een wat schreeuwe
komen en gaan. De Urkers reizen rige indruk maakt. Het lijkt beter
af, dat is duidelijk te zien èn te om bijvoorbeeld het eerste en het
horen. De koffers zijn volgeladen tweede couplet heel rustig te
en bepakt, en staan gereed voor zingen, en bijvoorbeeld bij het
verlading. We lieten vooraf ons de derde slotcouplet wat meer volu
maaltijd eerst goed smaken. Maar me te ontwikkelen. Dat zou ons
de dirigent Meindert Kramer inziens dit mooie lied beter tot zijn
verzoekt dan eerst voor het recht doen komen. Waarom na
vertrek in de grote ontvangsthal het toch al lange programma
nog een tweetal nummers te willen besloten werd met 'Neerland en
zingen voor het Hotelpersoneel en Oranje' en eveneens met het
haar staf. Het worden dan 'Ziet in 'Wilhelmus' is ons eigenlijk niet
blinde razernij' en 'Neem mijn duidelijk. Temeer, daar de nogal
leven laat het Heer'. We nemen lange nummers zoals 'Verblijdt U
dan afscheid en reizen af in de in zijn Naam' en ook 'De heilige
richting van Schafhausen. Op het stad' gehandhaafd bleven. Dat

r programma staat: bezoek aan de alles bij elkaar wekte de indruk
watervallen van Schafhausen. van 'pen dominee die geen eind
Hier ging het koor op foto en film, kan vinden... Het leek wel of het
met op de achtergrond het I koor niet tot een slot kon komen.
fascinerende natuurverschijnsel. Weliswaar heeft een bijna 70-
Het voortrazende kolkende water jarige inwoner van Zursach ge-
bruist naar alle kanten. 1Miljoen tuigd: 'In geen 50jaar heb ik zoiets
liter water per seconde is om stil unieks beleefd!' Er volgde op dat
van te worden! alles een enorme staande ovatie,

voor het visserskoor, de dirigen
ten Kramer en Schrijver, de
solisten De Bruin, Bakker en De
Vries, en haar begeleider Henk
van Putten. Hij verdient ook
zeker een pluim, want ook hij
moest zich in velerlei bochten
wringen en heeft mede daardoor
'Crescendo' meesterlijk begeleid!
Ook de waarnemend dirigent Jo
Schrijver heeft verschillende'
nummers gedirigeerd. Ook hij
heeft grote gaven met betrekking
tot de koorzang en haar wijde
repertoire. Het was Toon Bakker
die in de zaal van die confec
tiefabriek namens 'Crescendo' ds.
de Haan uit dank voor zijn
organisatie een blijvend geschenk
aanbood. Na een hartelijk af
scheid is het inmiddels kwart over
twaalf als we uit Zursach vertrek
ken. Er zijn banden opnieuw
gesmeed 'in der Schweiz', en er is
Iele malen herhaald: 'Auf weder-

Eind-goed al goed
De Evang. Reformierte Kirche
van Zursach is door haar predi
kant ds. de Haan goed voorbe
reid. Ds. de Haan, die ook de
dienst heeft geleid zondagsmor
gens in het Hotel, is afkomstig uit
het Friese Bolsward. Hij is hier
predikant in dit Industriedorp
vlakbij Basel, Maar hij heeft ook
organisatietalent! Een fantasti
sche vleugel, naast het majestueu
ze orgel voor begeleiding van het
koor. Om kwart over acht wenst
hij iedereen een fijn concert en een
zegenrijke avond toe. Ondanks de
'slijtage' der mannenkelen was
'Crescendo' hier op z'n best. Het
koor begreep het: eind goed, al
goed. Vanavond was opnieuw
programma 1aan de beurt. Onder
andere liet het koor horen het
Ambrosiaans Lofgezang in de
Duitse taal. Dit nummer was het
enige nummer wat door 'Crescen
do' in het Duits werd gezongen.
Vooral Psalm 105 werd dank
baar gewaardeerd door het pu
bliek. Evenals het altijd weer
boe~nde en tegelijkertijd ingrij
pende lied 'Nader mijnGod bij U'.
Machtig is het als Henk van
Putten na zijn orgelsoio inzet met
samenzang en koor: 'Grosser Gott
wir loben Dich'. Voor het eerst
tijdens de concertreis 'in der
Schweiz' treedt de tenor Willem
de Vries op tijdens het lied: 'Zoekt
eerst het koninkrijk'. Als hij solo
zingt mag gezegd worden dat het
door hem zuiver wordt gezoogen.
Hij heeft eerlijk gezcgd een fijne
en zuivere en ook egale stem.
Jammer is wel, dat hij ons inziens
niet d6ór durft te zinsen. Mis
schien dat de nerveusiteit een
grote rol heeft gespeeld. Jammer
is ook dat 'Crescendo' bij sommi-

sehen!'

HET URKERLAND

Op weg naar huis
We zijn te vermoeid en de lichten
in de bussen zijn ledoofd. We
proberen de slaap te vatten, maar
het gelukt ons vrijwelniet. We zijn
nog vol van de emoties en vol van
de reis. Het zal lang in de
herinnering van het koor en haar
medepassagien en van uw ver
slallever blijven voortleven. We
kwamen aan de grens. Iemand
vraagt aan een andere passagier:
"Hé, hew jie wel een pas bai je!"
"Een pas? oe koem je daor nou
bai, die ei je ommen niet n6ódig
as je mit een bus loon ..•" We zijn
overladen met aUerlellezeldes en
specifieke Urker uitdrukkingen,
zodat we elke keer weer smakelijk
en ontspaMen konden lachen.
Gezonde echte Urker humor!
Urker spukkies in de bus, en
buiten de bus. Nadat we twee keer
een stop hebben lehad, en nadat
we II ,uur 'inlebllkt' leweest zijn
naderen we de Bult. Kort voor
Urk wordt Icstopt. In elke bus
afzonderlijk wordt dan de Here
onze God dank lebracbt voor de
bewarini van ZIJnHand! Als dan
de motoren zwiJlen vouwen we
onze banden, en danken voor
Gods Zqenl We werden er stil
van en we zonlen tot slot: ,,'k Zal
met mijn pnae hart, Uw eer ver
meIden Heer, U dank bewtlzen!"

I
I
I
I
I

Nog maar enkele dagen thuis l
uit Zwitserland, werd de secre- I
taris van het Christelijk Urker l
visserskoor 'Crescendo' over- I
laden met telefoontjes uit I
Zwitserland. Hierin werd her- I
haaldelijk aangedrongen om
een dergelijk 'concert-tournee'
in 1982 te herhalen. Dit in het
bijzonder op aandringen van
de Nederlandse Reformato
rische Vereniging en de Refor-
l mierten kerken in Zwitser
I land. In verband met meer
I dere verzoeken uit het buiten
I land, zal 'Crescendo' zich hier

It~~e~:::::~~:':.n~.J

Driemaal
is scheepsrecht

VRIJDAG 30 OKTOBER 1981
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Kant 1. I, PSALM 105
(bew. Meindert Kramer) 3'04

2, ELK UUR, ELK OGENBLIK
(Sankey lied/bew. Meindert Kramer) 3'13

3. GOUDEN HARPEN
(bew. Klaas J. Mulder) 4'07

4. DE EEUWIGE WEG
(trad./ned. tekst Klaas Post/bew. Meindert Kramer) 2'53

5. ZOEKT EERST HET KONINKRIJK
(H. Lieberton/arr. Klaas J. Mulder) 3'45

6. 0, LIEFDE GODS
(Meindert Kramer) 4'09



Kant 2. 1. WIE OP GOD BETROUWT
(v.d. Mey-HoOand/Ed. Flipse) 2'21

2. 'T ZIJ VREUGDE MIJN DEEL IS
(bew. Jan Zwanepol) 4'15

3. HOE GROOT ZIJT GIJ
(Zweedse melodie/bew. Meindert Kramer) 1'36

4. DE HEILIGE STAD
(S. Adams) 6'13

5. PSALM 130
(bew. Meindert Kramer) 4'39

6. NEEM MIJN LEVEN

!!~~~~=~~~~~~~~~~~!
Door de platenmaat
schappij"DURECA " is
een nieuwe langspeel
plaat in de handel
gebracht van het
Chr.Urker Visserskoor

"CRESCENDO "
dirigent Meindert
Kramer.
Deze plaat werd opge
nomen in de Bovenkwrk
te Kampen,met orgel
van de organist
K.J.Mulder.
De plaat draagt als
titel "Wie op God
betrouwd" •
Een prachtig mooie
plaat,met een gevari
eerd aantal psalmen
en geestelijkeliede
ren onder andere "De
Heilige Stad".
Solistische medewer
king werd verleend
door:Lammy de Bruin
(sopraan);Renate
Heemskerk( Alt) en
Klaas Bakker(bariton).

HET URKERLAND

VRIJDAG 9 OKTOBER 1981
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CHR.U~KER VISSERSKOOR.~REStENDO"
ZATERDAG 31 OKTOBER 1981

IN DEST. JANSKERKTE GOUDA
'Crescendo' trad op voor
bomvolle St. Janskerk te Gouda

Zulks op uitnodiging van de
Vereniging 'Protestants Neder
land' afdeling Gouda. Eerder trad
men hier op in 1970 en 1972, op
uitnodiging van dezelfde vereni
ging. 'Crescendo' mocht in deze
bijzonder fraaie grote kerk optre
den, en voerde hier zeer correct en
spontaan een negental nummers
uit, met solistische medewerking
van de bariton Klaas Bakker.

Dergelijke avonden worden ieder
jaar op 31 oktober (Lutberdag)
door deze Interkerkelijke vere
niging georganiseerd, als spreker
traden op Ds. W. Kok, Chr.
Geref. predikant te Capelle aan de
IJssel, met als onderwerp "Wat
een ontdekking! Wat ontdek
kend!", en professor Dr. C.
Graafland, Ned. Herv. Hoog
leraar te Gouda, dewelke sprak
over het onderwerp "Hervorming
1981". Ook de samenzang van
deze enkele duizenden mensen
was indrukwekkend en geweldig,
mede gezien de begeleiding op het
majestueuze orgel van deze kerk.
De samenzang, zo ook de bege
leiding van het koor werd mees-

terlijk begeleid door de organist
Peter Eilanden. Al met al een
indrukwekkende avond. Dank
baar en voldaan aanvaardde
'Crescendo' de terugreis, onder de
indruk van de mooie en leerzame
avond.

Nog maar amper thuis uit
Zwitserland, mocht het Chr.I Urker visserskoor 'Crescendo'
dirigent Meindert Kramer za~
terdag 31 oktober jongstleden
optreden voor een bomvolle
St. Janskerk te Gouda.

Vereniging "Protestants Nederland ",afd.Gouda.

PROORAMMA,

van de interkerkelijke herdenking van de

K E l:! IS: HER V 0 R MIN G,

op D.V. ~aterdag 31 oktober 1981,

in de st. Janskerk te Gouda.

Aanvang: 7.3Q uur n.m., deuren open: 7.00 uur.

Toegang vrij.

- 0 - 0 - o o - 0 - 0 -

" URKERLAND "

Sprekers:

Ds. W.Kok, Chr.Ger.Pred. te Capelle aid IJssel.

"Wat een ontdekkingt Wat ontdekkendt"

en

Prof. Dr. C.Graafland, Ned.Herv.Hoogleraar te
Gouda.

===============

"Hervorming "81".

- 0 - 0 - o o - 0 - 0 -

Muzikale medewerking van:

Het Chr.
Dirigent
Organist
Solist

Urker Visserskoor "Crescendo"
Meindert Kramer.
Peter Eilander.
Klaas Bakker (bariton).

te Urk.

- ')- 0 - 0 -



PRO G RAM M A. Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden,
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden,
Hij is het,die ons Zijne vriendschap biedt.
Hij handelt nooit met ~ ~ ~ zonden;
Hoe zwaar,hoe lang wij ook Zijn wetten schonden,
Hij straft ons,maar naar ~ zonden niet.

7. Koorzang.
a. Psalm 90
b. Zoekt eerst het koninkrijk
c , Nader mijn God bij U

1. Welkomstwoord door de voorzitter de heer
D.Redert te Gouda.

2. Samenzang.
Psalm 130 vers 2 en 4.
Zo Gij in 't recht wilt treden,
o Heer' ~ gadeslaan
Onz' ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan?
Maar ilëën-;cfaaris ve:rgeving
Altijd bij !!. ~weest;
Dies wordt Gij, Heer' met beving,
Recht kinderlijk gevreesd.

Hoopt ~ de Heer', ill vromen;
Is IsraiH in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun ~beden,
'Gans Israël eens vrij
Van ongerechtIgheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

3. Schriftlezing en gebed door Ds. W.Kok.

.4. Koorzang.
a. Psalm 105
b. De Heilige Stad (met solo)
c. 0 liefde Gods

bew •J•Zwanepol•
(+solo) K.J.Mulder.

bew. dirigent.
8. "Hervorming ,81" ,

door Prof.Dr. C.Graafland.

9. Samenzang.
Gezang 130.
God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

De Heer' regeert~ Zijn Koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappiJ omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
en d'adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heil'ge Geest,die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land
als Gods gezant.

lC.Koorzang.
a. Neem mijn leven,laat het Heer' K.J.Mulder.
b. Zingt de lof van Zijnen Naam (+solo)K.J.Mulder.
c. Psalm 150 bew.dirigent.

11.Slotwoord en dankgebed door de voorzitter.

bew •dirigent•
Trad.
bew.dirigent.

5. "Wat een ontdekking~ Wat ontdekkend~",
door ds. W.Kok.

6. Samenzang.
Psalm 103 verzen 2 en 5.
Looft Hem,die u,al wat !!.à. hebt misdreven,
Hoe~ het zij, genadig -wil~even;
Uw krankheên kent en liefderijk &!neest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met iöëd.heiden bannhartigheêrlu kronen;
Die in de nood uw redder is ~weest.



12. Samenzang.
Lutherlied.
Een vaste burcht is onze God,
Een toevlucht voor de zijnen.
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen.
De vija~d rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen ~

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij
die God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn Naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods Eengeboren Zoon
Verwinnaar op de troon
De zeeg' is Hem beschoren.

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan~ Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken~
Delf vrouwen kind'ren 't graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijkent

- 0 - 0 -
N.B.
1. Onder het zingen van psalm 103 wordt een oo'lLec tt

gehouden ter bestrijding van de onkosten van dezl
avond.

2. Bent U al lid van Protestants Nederland? Niet?
Geeft U dan op als lid~ Voor f.6,-- per jaar
(studerenden f.3,--) bent U lid en ontvangt U
tevens het maandblad.

3. Programma s.v.P. mee naar huis nemen.



WE TRADEN OP IN NIEUW-LEUSEN

Donderdag 12 november mochten wij voor een tweede keer optreden in het Bejaardencen
trum "De Hulskampen" te Nieuw Leusen. We vertrokken om half zeven vanaf bushalte
"Salland" met een grote bus, welke tot de laatste plaats bezet was, zodat nog een
auto moest worden ingeschakeld. Na een voorspoedige reis hadden we al gauw dit be
jaardencentrum gevonden, en werden hartelijk onthaald op koffie en koek. Wij mochten
hier 's avonds optreden met een doordeweeks groot koor, en wel met 60 leden. We moch
ten hier samen een zeer goede avond met elkaar hebben. Hetgeen wij in ons zingen
mochten brengen kwam heel goed over, en werd door deze overvolle zaal bijzonder op
prijs gesteld .....•

Uit : " Z~koerier "============-==========

Psalm 105 : 4 (onber.)

Aanvang: 15.00 uur

Voorganger: Ds. C. Bijman

Op woensdag 16november 1981 nam de Heere plot
seling uit ons midden weg ons aller zangersvriend DIENST VAN WOORD EN GEBED

WILLEM DE VRIES bij de begrafenis van

Zijn trouwen aanhankelijkheid zal steeds bij ons in
dankbare herinnering blijven.
Op drie maanden na mocht hij 25 jaar lid van ons
koor zijn.
De Heere trooste zijn vrouwen kinderen, en verdere
familie, in dit plotselinge en smartelijke verlies.

WILLE.t'1de VRIES

geb. 29 - la -'17

over1. 11 - 11 -'81

op zaterdag 14 november 1981 ~n de

GEREF. Petrakerk te UrkNamens bestuur, dirigent en
leden van het Chr. Urker Vis·
serskoor 'Crescendo'
Voorzitter J. van Urk ~'\)
Secretaris T. Bakker -y?'-

~~~
<0~..._-------- ~~"_,,--Urk, november 1981 Organist M.W. Kramer

DROEVE EN INDRUKWEKKENDE PLECHTIGHEID

Zaterdag 14 november 1981 werden we geroepen ons aller zangersvriend Willem de Vries,
Oslolaan 10, naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Omstreeks half drie verzamel
den we ons als koor in de benedenzaal van de Petrakerk. Op dezelfde tijd assisteerden
vier van onze leden bij het uitdragen en begeleiden van onze vriend de Vries. Van elke
koorpartij was hiervoor één lid gevraagd, w~lke zich hiervoor disponibel stelden. Bij
aankomst van de rouwdragende familie begaven wij ons naar de vooringang van de kerk en
namen plaats aan weerskanten van de familie, waarna onder orgelspel van onze dirigent
vriend de Vries de kerk werd binnengereden. Vervolgens legde onze voorzitter van Urk
als laatste een bloemstuk van witte bloemen namens ons koor op de baar. Na binnenkomst
van de predikant, ds. C.Bijman, en de dienstdoende ouderlingen, begon deze rouwdienst
met het zingen van Psalm 89 : 19 en 7, waarna wij samen mochten bidden, en alle noden
van gemis, smart en rouw voor de Heere neerleggen. Door ouderling W.van Eerde (oud
voorzitter "Crescendo") werd vervolgens uit de Bijbel gelezen Psalm 90 en Openb. 21 :
1 - 8, waarna door Ds. Bijman werd gesproken uit Openb. 14 : l3a: "Zalig zijn de doden
die in de Heere sterven". Spreker richtte zich in hartelijk meeleven allereerst tot de
familie en vervolgens tot de talrijke aanwezigen. Tegenover het "zalig" waarschuwde
hij ernstig voor het "niet zalig" voor diegenen, welke de Heere niet vrezen. Na deze
indringende aanspraak, werden twee coupletten van het bekende lied gezongen "Ga niet
alleen door 't leven". Hierna kreeg ons koor gelegenheid afscheid te nemen van vr. Wil
lem de Vries en zongen we onder leiding van onze waarnemend dirigent jo Schrijver met
orgelbegeleiding van onze dirigent M. Kramer: Psalm 90 - Nader mijn God bij U - en, op
verzoek van de familie: Wees mijn Leidsman. Gezien de omstandigheden werd vrij goed ge
zongen. Voor velen onzer leden viel dit echter niet mee, en hadden het er erg moeilijk
mee, hetwelk zeer begrijpelijk is. Ten laatste werd een kort woord namens ons koor
gesproken door secr. T.Bakker. Om ongeveer kwart over vier mochten wij vr. de Vries

uitdragen onder begeleidend orgelspel van onze dirigent, naar de begraafplaats "de
Vormt". Daar aangekomen stelde zich ons koor op voor de baar, en mochten wij vr. de
Vries begeleiden naar de laatste rustplaats. Daar aangekomen werd door Ds. Bijman
de geloofsbelijdenis uitgesproken en het volmaakte gebed gebeden, waarna deze aan
grijpende plechtigheid was geëindigd. Deze begrafenis vond plaats onder zeer grote
belangstelling uit alle lagen van onze bevolking. Na afloop werd nog gelegenheid ge
geven in "d~ Ark" de familie te condoleren, alwaar velen gebruik van maakten.
We mochten samen op deze wijze vriend W. de Vries een eervolle begrafenis geven, welke
lang in onze herinnering zal blijven voortbestaan.

Uit: Zangkoerier
===================



Zatd. 21 nov. 181 ,traden we op met een gedeelte v/h Koor in een Kerkgebouw aan de
Ivoordreef 2 te Utrecht (met 35 leden ) in een Uitzendingsdienst.

arïe, lukas en
jansje verduïjn
zaïre

AFRikA

~~
A./T~

~~~=~~=~~~~=~~~~~=~~~~-~~!~g~~~!~~~~

MAAR IK HEB U UITGEKOZEN

EN U AANGEWEZEN OPDAT GIJ

ZOUD'!' HEENGAAN Er·l

"NIEl1 GIJ· HEBT' ~llJ

VRUCHTDRAGEN"

o R D E V A N DIE N S T

Uitzenddienst van Arie en Jansje Verduijn met
lukas en Stefan.

Liturgie: L. Kalle

Woordverkondiging: A. Stringer

Orgelspel: J. Hiemstra

Muzikale medewerking: het Urker mannenkoor

"Crescendo"

Utrecht, Ivoordreef 2, 21 november 1981
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BEGROETING EN WELKOM

r -r .: '''>(' 72?\ .LIl '_u _'- , Joho de Heer-bundel)
Kroon Hem met gouden kr-oon,
Het Lam op Zijnen troon.
Hoor hoe het hemels loflied al
Ver~iritin heerlijk schoon.
Ontwaak mijn ziel en zing
Van Hem die voor u stierf
En prijs Hem in all' eeuwighe~n,
Die 't heil voor u verwierf.

Kr-een ti ern , de r 1Le f d e Ije er
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ft gans heelal
Wat Hij voor !t ~en8dom deed.
De eng'len pm Gods trcon;
All' overheid en macht,
Zij buigen dienend zich ter neer
Vaar zulk een wondre pracht.

Kl-'O()Yl Hern , cie \Trede1!c»).:·st,
Wiens ~~c~t ~ens heersen zal
Van pool tot pool, van zee tot zee;
't Klinke over bèrg en dal.
Als alles voor Hem bui~t.• _J .t

~n ~re~e heerst alom,
~orQt de aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

GEBED

KOORZANG

SAHENZANG: (Ps , 96)
- b Lz , 3



Zingt den· Here een nieuw lied,
Zingt den Here, glJ ganse aarde.
Zingt den Here, prijst Zijn naam,
Boodschapt Zijn heil vaD dag tot dag.
Vertelt onder de volken,
Zijn heerlijkheid,
Onder alle nati~n Zijn wonderen,
Want God is majesteit.
Zingt den Here een nieuw lied,
Zingt den Here gij ganse aarde.
Zingt den Here, prijst Zijn naam,
BOOdschapt Zijn heil van dag tot dag.

GROETEN van dG PAROrrSIA-ge~eente in Duitsland
door ds. R. Scheafer.

GETUIGENIS door Arie en Jansje.

VERSLAG over het werk van CJ\.MA-PAROUSJAdoor de
directeur van het zendingsgenootschap, drs. P. Peters.

SAi'1ENZAl'iG: ( Lied 42, Liederenblad Opwekking)
Ik Stel mijn vertrouwen
Op de Heer mijn God
Want in Zj_jn hand,
Ligt heel mijn levenslot
Hers heb ik lief
Zijn vrede wonnt in mij
Ik Zie naar Hem op
En Ik weet: Hij is mij
Steeds nabij.

S {l1.;-;'~·~7~'J~. (T ; ed j'3 Ti orl-:::r c> b I ;) 0""'" k1-· \..···_,.·L.J,..'v • .>.J~. • -T., .u_~,".I; c, !,:JU, . au 1-"·'i8 >.Y:..J.ng;

In Gods overwinning
Trekken vlij ten strijd
Samen in Zijn leger
Hem ten dienst gewijd
Christus, onze Koning,
Stelt zich aan het hoofd
Hij heeft ons de zege ) ~
In de strijd beloofd. ) ~X

Als een machtig leger,
Vol van Geest en kracht.
Ga an wij achter Jezus,
Die ons It leven bracht.
Nergens heerse tweedracht,
" 1 "een ge Dof, een Heer
E~n in hoop en liefde, ) /
Juichend Hom ter eer. ) _X

KOOPZANG

WOORDVERKONDIGING door A. Stringer, voorzitter van
het zendingsbestuur.

INZEGENING van de familie Verduijn.

Terv.'ijlde fam , Verduijn nog knielt, zingen allen
hen staande toe: (Joh. 20:.2.1.,22)

Vrede zij v., Vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
Zend Ik ook u. (2x)

Blijf in Mijn vrede, blijf in
~ijn Woord moet in u zijn,
Dat maakt u vrij. (2x)

l-A· ....
hl J •

'I'r-orien , machten , krachten
Zullen dra vergaan, . .
Waar de heilIgen samen
Vastgeworteld staan.
Niets kan ons weerhouden,
Jagend naar het eind
Glorie voor de Schepper )
Nu en voor altijd. )

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden
Weest niet bevreesd. (2x)

Vrede zij u, Vrede zij ti,
gelijk X~j ~e Vader zond,
Zend Ik ook u. (2x)

2x .... ; ...0"r)!'"1" -,"'r·
!.\.\..JI...)r, LJrlJ.~ '\..1
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GEBED

SAJ:'iEHZArW: 50,
TIzij de glorie, o?gestane Heer!
U zij de victorie, nu en i~merffieer.
Uit een blinkend stromen daald'een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Hoer!
TIzij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Herrverschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer~
Weest dan volk des Beren,
Blij' en welgezind
En zegt telkenkere: Christus overwint!
TIzij de glorie, opgestane Heer,
U zi j de victorie nu en Lmmer-me er,

ZO '" ..! t- r og vr ez eri -\11 Ti-i J' 8 Ç_,U\~I"",;J' .1."'" 0 e î tJ l). .1" 1 JJ_ ') Lv_"_ ~'J ";-'-D '--''-- t..,
Die r:'li) heeft ?~nezen, D~~smij vrede geef'?
In Z1_ JYl godd ILi, Jk wezen 13 rni j n glorLe ~root,
Niets heb ik te vrezen
In leven en dood.
U ZlJ de glorie, opgestane Heer,
U zij doe v.i c t or-ä.e , nu e11 Lmme r-rne er ,

-0-0-0-0-0-0-0-0-

na de dienst staat de koffie voor u kLaar ,
Ook is er gelegenheid om afscheid te nemen van
Arie, Jansje, Lukas en Stefan.
7' . J' • -r-, t r 7r\ 1-- , •• -~lJ ver~reKKen u.~.JU no~emJer, s nUddags om _
12000 uur vanaf Zaven-CE'll:l (_ de luchthaven van Brussel).



OP D.V. ZATERDAGAVOND 21 NOVEMBER
BEGINT OM HALF ACHT EEN ZANGAVOND
IN DE OUDE KERK WAARIN WE
KUNNEN LUISTEREN NAAR
DE ONGEVEER 90
STEI'-1MENVAN
HET

. -----~~~~~--~-~.-~&~~~~-- De TOEGANG is GRATIS, maar
__:;::=.. -- \ - . ...,..-'!! tijdens de uitvoering zal er
~ Ä0L~ worden gecollecteerd voor de
=r: ~~ ~~_-:"' -.---- KINDEREN van HAïTI.

Voor en na het zingen van de Urker vissers

I platen te kopen van het koor.
Ook zullen er dan spulletjes te
opbrengst ten goede komt van de

Programma
van de zangavond in de OUDE KERK door het CHR. URKER
VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. Meindert Kramer.
Organist: Henk van Putten.
Solozang: Klaas Bakker (bariton)
De zangavond is mogelijk gemaakt door de samenwerking met
de stichting "Woord en Daad".
TIJD: Zaterdagavond 21 november om half acht.

1. KOOR: Psalm 150 bew. dirigent
2. OPENING: ds. R. E. Kuus, voorzitter van de Centrale Ker·

keraad
3. KOOR: Volle verzekering

Zachtkens en teder (met solo)
Psalm 105

4. SOLOZANG

P.Knapp
K.J. Mulder
bew. dirigent

5. KOOR: Ziet in blinde razernij bew. dirigent
Psalm 130 bew. dirigent
Hoe groot zijtGij bew. dirigent
Zin\) de lof (metsolo) K.J. Mulder

6. APPÈL·BOOOSCHAP met NIEUWS UIT HAïTI:
ds. A. Beens uit Huizen Nh, voorzitter van
de reform. stichting "Woord en Daad".

7. SAMENZANG (tijdens het zingen wordt gecollecteerd)
8. ORGELSOLO
9. KOOR: Leidmij Heer

Neemmijn leven
Nader mijn Godbij U
Ambrosiaans Lofgezang

10. SOLOZANG
11. KOOR:WieopGodbetrouwt

O,liefde Gods
DeHeilige Stad (met solo)

12. SLUITING: ds. R. E. Kuus.
13. KOOR MET AANWEZIGEN: Glorie, Halleluja (trad.) en

B. Verboom

S. Wesley
K.J.Mulder

H. J.v. Oosten
E.Gebhardt

E.D. Flipse
bew. dirigent

trad.

N.B. a. Wijzigingen In het programma voorbehouden;
b. Voor en na de zangbijeenkomst is er in "de Aker"

gelegenheid om platen te kopen van het koor en tevens van
goederen ten bate van Haïti.

A.S. _.- .., -
~. °c.

........_"""" ...~.J"'... ..__ •

/

is er gelegenheid om in nde Aker"

koop zlJn van "Woord en Daad", waarvan de
diakonale hulpactie op Haïti~

Op zatd.2l nov.t8l traden we in groot Koorverband
op in de 11 Oude Kerk " in Putten.

De koorleden welke eerst hadden opgetreden in
Utrecht,voegden zich voor dit concert bijons.

Een en ander vond plaats onder goede belangstelling.

% +=+=+%



'Crescendo' trad
twee keer op
Het Chr. Urker visserskoor 'Cres
cendo', dirigent Meindert
Kramer trad zaterdag 21 novem
ber jongstleden twee keer op.
Allereerst vertrok men met een
gedeelte van het koor 's middags
om half twee, om medewerking te
verlenen aan een uitzenddienst
van Arie en Jansje Verduijn naar
Zaïre in Afrika. Deze dienst werd
gehouden om drie uur in een
kerkgebouw aan de Ivoordreef te
Utrecht. Solistische medewerking
werd hier verleend door Klaas de
Boer (tenor). 's Avonds trad men
in zeer groot koorverband op in
de Nederlands Hervormde kerk te
Putten, voor 'Woord en Daad'
onder vrij goede belangstelling.
Opening en sluiting vond plaats
door Ds. R.E. Kuus, terwijl Ds.
A. Beens uit Huizen een 'Appèl
woord' sprak uit Micha 6:8, in
verband met de nood in Haïti,
waar duizenden medemensen lij
den in kommervolle omstandig
heden. Ds. A. Deens had zelf
gezien onder welke omstandighe
den deze mensen leefden, en hij
moest bekennen dat ons de helft
niet is aangezegd van het leed en
de ellende dat in deze landen
heerst. 'Crescendo' mocht hier een
keurig programma uitvoeren
voor een aandachtig publiek, op
het orgel begeleid door Henk van
Putten. Solistische medewerking
werd verleend door Klaas Bakker
(bariton). Vooraf werd men hier
allerhartelijkst ontvangen In het
prachtige Ver. gebouw 'De Aker'
alwaar het koor koffie en brood
werd aangeboden. Een drukke
middag en 'avond voor 'Crescen
do', waar echter met vreugde op
teruggezien kan worden.

"Urkerland" 26 nov. '81=======================~

Crescendo zong voor
"Woord en Daad".
Het was voor de mannen van het
Christelijk Urker Visserskoor "Cres
cendo" afgelopen zaterdag een druk
kemiddag.Allereerst gaf een gedeelte
van het koorhaar medewerking aan de
uitzenddienst in Utrecht van Arie en
Jansje Verduijnnaar Zaïre.

's Avonds trad het volledigekoorop in
de Oude Kerkvan Putten ten behoeve
van de Reformatorische Stichting
"Woorden Daad".
Na een eerste optreden van "Crescen
do" met solozang van bariton Klaas
Bakker werd een orgels010 ten beste
gegeven doorHenk van Putten, waar
na het koorweer aan de beurt kwam.
Ds. A. Beens uit Huizen sprak in een
"Appél-boodschap" als voorzitter van
"Woord en Daad". Hij vertelde iets
over de stichting en het werk inHaiti,
met name overhet werk en de adoptie
van kinderen, ook hoe daar het
Evangelie mocht gebracht worden.
Na samenzang trad" Crescendo"weer
enkele malen op, afgewisseld door or
gelsoio en solozang.
Na de sluitingdoords.Kuuswerd deze
prachtige avond besloten met het zin
gen van Glorie, glorie Hallaluja, door
koor en aanwezigen.

"STUURBOORD"25 nov. '81
==========================

ZATERDAG 21 NOVEMBER A.S.

URKERS ZINGEN VOOR HAïTI

(MEER KUNT -U LEZEN BIJ "Diakonie")

_".._



=~~=za~~~=è~=~~~~:~1=~~~~~~~en w~ in samenwerki~_~et de_Chr.Gem.Z~eremiging

"LAUDAMOS " een Kerst-Concert In de JACO::SIKERKte UTRECHT
============================================================

I

ï

\/,
/

in de

JAC ° BIK E R K
te Utreo~1t

cp 12 December 1981
Door de Chr-Gem-Zangvereniging

ti L A U DAM U S i\

En het Chr-Urker-Visserskoor
11 eRE S eEN DG' n"

aanvang half ao.rt
kerk open om zeven uur

Programma,tevens bewijs van toegang f 10,--

Crescendo naar Utrecht
JI. zaterdagavond mocht het Christelijk
Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v.
Meindert Kramer haar eerste Kerstcon
cert verzorgen in de Jacobikerk te
Utrecht.
Dit concert werd in samenwerking met de
Chr. Gem. Zangvereniging .Laudarnus"
gegeven o.l.v. Rob van der Hilst.
De begeleiding op het orgel en aan de pi
ano was in handen van Peter Eilander.

Na de opening door evangelist W. f"ol
dervaart trad eerst .Laudamus" op, ge
volgd door een meditatie van deweleerw.
heer Poldervaart. Hierna zong Crescen
do enkele nummers afgewisseld door or
geisoio en solozang van Klaas Bakker.
Ook Lammy de Bruin zong samen met
Crescendo enkele kerstliederen. De twee
koren zongen op indrukwekkende wijze
samen: "Grote God, wij loven U" en
"Eens zal op de grote morgen" en beslo
ten met: "Zing van uw Schepper", waarbij
het aanwezige publiek het refrein mee
zong. Ondanks de zware mist mocht
Crescendo dankbaar rond half twaalf
weer op Urk arriveren.

''UBKERLAND"17 dec. '81
=======================
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.('

J
Larrunyde Bruin
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Barit~n
,! I
Orgi:;l

\,Klaas Bakker'

Peter ,Eilander
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o PEN ING.

De Weleerwaarde Heer W.P 0 L DER V A ART
Evangelist

Gezamelijk zingen, Psalm 98 vers 1-2 en 3

Zingt,zingt ,een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten GOD,die wond'r~n,deed
Zijn rechterhand vol sterk t en eere
Zijn heilig arm wrocht heil,na leed.
Dat heil heeft GOD nu doen verkonden,
Nu heeft HIJ ZIJN gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden
voor t'heidendom ten toon gespreid.

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
Juicht dan den HEER met blijde galmen
Gij ganse wereld,juich van vreugd
Zing vrolijk in verheven psalmen
lietheil dat d'aard in t'rond verheugt

Doet bij u harp de psalmen horen
U juichstem gee'v den HEERE dank
Laat klinken door u tempelkoren

Trompetten en bazuin geklank
Dat s'HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels G ROT E NOP PER H 'E E R
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld

GEE'V HEM EER!!!



PRO G rl A m M A

Christelijke Gemengde Zangvereniging

"LAUDAMUS

1 Kom tot ons,o kom met macht

2 Gloria,Gloria"Ere zij G 0 D onh

3 Lofzang van Zacharias W.Dachstein

4 Zang solo door Larrunyde Bruin

5 U is hedch do Hoiland geboren IN.Vogel

voor Reformatcrische
melodie'

7 Looft G',~Dgij Christ'nen .raaak t HEM groot"
Naar Nikolaus Herman

6 Nu ayt wellecome

8
. M E DIT A TIE

9 De beide koren zingen gezamelijk~

G ROT EGO D , vi[ IJL 0 VEN U!!!

K.J.Mulder

_;

PROGRAMMA

Het Christel~jke Urker Visserskoor

vv ,C R E SC, ~ N D 0 Ii

1 Komt allen tesamen }':-1. Vl.Kramer

2 t'Is ge?oren he~ Goddelijk kind M:.V!.Kramer
è._ - ~,( Sólist Klaas Bakker)

3 Dier'bre ~EER; JEZUS, K.J.Mulde:r

4 Stille nacht M.W.Kramer
( soliste Lammy de Bruin)

door Peter Eilander5

6

Orgel solo

Klokkenklan}~ ill.kerstmistijcl F. Pijlman
, (solist Klaas Bakker)

7 Bet.hLehem . J vld Waart

8 O,Heil'ge nacht Ir J\.',.~':ulder
(soliste Lammy de Bruin)

9 Ere zij GOD Ivl.Koekelkoren

10 Zang solo door Klaas Bakker

11 Beide koren zingen gezamelijk ,;

Eens zal op de grote morgen.

A.Pr-onk /' 1'.0 Vi.Kramer

12 S L U I TIN G .

Z.O.Z.



Bij de ui,tgang van de kerk 9 DUS

Alle aanwezigen worden CONCERT!!!1'J A HET

hartelijk uitgenodigt,om als slot van

deze avond,het hieronder afgedrukte

v.o r-den grammofoonplaten met opnamen van het

Chr - Urker - Visserskoor

refrein méé't~ zingen. " C R E S C END 0 .,

De beide ,koren zingen dan nog gezamelijk ten verkoop aangeboden.

Fijn om te bezittengen thuis te beluisteren
il ZIN G ,v A HUW S C H E P PER ".

~
l3ernhVerboom TI is dan tevens in de gelegenheid90m hun

, 1

nieuwste plaat,die als titel meekreeg9

11 W I' E 0 P G .0 D 'V E R T ROU VJ D r:

tot de uwe te maken

G LOR lEG L'O R I E HAL L E,L U J A

G LOR lEG LOR I E HAL LEL U J A

G LOR lEG LOR I E HAL LEL P J A

'- ...,

De opbrengst van de platen verkoop ,komt in

zijn geheel,ten goede van het Fonds,

0, MEN SEN

P RIJ S T Z..I J N ; 'N A. AM! ! ! " SPE C I A, L E N 0 DEN ,i

I,.' .:



De Christelijke Gemengde
Zangvereniging

li L A U DAM US"

is aangesloten bij de
Koninklijke Christelijke Zangersbond

Haar repetitie's worden gehouden in de

Gemeentezaal van de JAC 0 BIK E R K

Vrijdags/avonds

van kwart vóór acht

tot kwart vóór tien.

N.B. Krachtens br-andwe er verordening,mag ij

kerk =~=è=~=~=worden gerookt!!





In de Kerst~~~~~_g4_~~2~~~1 ,traden we op in de Eas gerestoureerde Bhethel-Kerk======:=====---------------======================-=====~===.======================

ó€ H€tZ€ 1EZUS Z¬ c,t;:
"1k ben h€b hchti Ó€rz W€JZ€l.ó ;
Wl€ rol) votoc, zal rnmmez m
Ö~ ÓUl5t€tZl115 wanÓel€t2 ?m~lZ
hu Z~ h€t licht ÓES Levens
h~bb€tL

KERSTNACHT 1981

Een prachtig mooie
Kerstzangavond, maar
de belangstelling was zo
groot,zodat het publiek
over en op elkaar zat.
Met als gevolg dat en van
de hoge temperatuur in de
kerk,de Acoustiek wegviel,
en het orgel daardoor
ontstemde.

+ = + = + = +



KERSTNACHT 1981

Medewerkenden .

Orgelspel
Wisselzang(zonder aankondiging, plm. kwart over tien):

De Herders (tekst Tromp de Vries)

1.Allen:

2. Allen:

3. Dames;

4. Dames:

5. Heren:

C~~ Urker Visserskoor "Crescendo"
dingent Meindert W Kramer
Organist Henk van Putten K
Solisten ' ampen

Klaas Bakker
Lammy de Bruin Veendam
Declamatie Mevr Buijs Vesseur
Solozang. Jelle Kapitein
GUItaar Wim Ras
Gesproken Woord
Burgemeester A PB". UIJS

6. Heren:

7. Allen:

't Wasnacht in Bethlems velden
en herders hielden wacht,
toen hen een licht omstraalde
en in verwarring bracht.
Er stond een engel bij hen
die zei: Weesniet bevreesd,
ik spreek vangrote blijdschap:
een Heiland die geneest.
Die Heiland is u heden
geboren als uw Heer,
een Kind zij u ten teken,
't ligt in een kribbe neer.
Toen waser bij die bode
een grote hemelmacht,
die God de Here loofde
en eer en glorie bracht.
Zij zongen van 't behagen
dat God in mensen heeft,
en van de vreed' op aarde
die Hij de zijnen geeft.
Die boodschap aan de herders
wordt ook vandaaggehoord:
wij zingen blijde verder
dit Evangeliewoord.
En allen die vertrouwen
op Jezus' naam en kracht,
die heeft Hij in het donker
een hemels licht gebracht.

Engelen en mensen (tekst Tromp de Vries)

1. Dames.

Organisatie Gereformeerde Jeugdcentraie, Urk.

Een engel van de Heer
daalde op aarde neer
en bracht een blijde tijding:

3



2. Dames.

Maria, weesgegroet,
't is God, die wonderen doet
Hij geeft zijn volk bevrijding.
Maria zet ontroerd.
't Geschiedde naar uw woord,
zij roemde 't werk des Heren,
hoe Hij verlossing schenkt,
armen In gunst gedenkt
en wie Hem nederig eren.
Herders van Bethlehem
hoorden een engelenstem:
De Heiland is geboren,
Hij, Christus, aller Heer,
ligt in een kribbe neer
voor 't volk dat was verloren.
Toen bracht een hemels ,,heir"
aan God alleen de eer
om 'tgrote welbehagen
dat Hij in mensen heeft,
aan wie Hij vredegeeft
reeds vóór zij naar Hem vragen.
Ons spreekt geen engel aan,
maar 'tWoord doet ons verstaan'
nàg is er heil voorhanden,
het Evangeliewoord
wordt overal gehoord,
hier en in alle landen.
Als engelen weleer
zingen wij God ter eer
voor 't Kerstkind ons gegeven,
Zijn komst, Zijn Woord en werk
maakt nóg de zwakken sterk,
is blijmare gebleven.

3. Heren:

4. Heren.

5. Allen.

6. Allen.

Opening door de voorzitter van de Geref Jeugdcentrale
Hendrik Kramer

Koorzang met de aanwezigen .,Grote God, wij loven U.':
K.J Mulder

4

Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken !
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te al/en tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan I
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
"Heilig, heilig, heilig" toe I

Koorzang: a. Komt allen tesamen
b. Bethlehem
c. Klokkenklank in Kerstmistijd

Solist: Klaas Bakker.

M.W. Kramer
J. v,d. Waart
F. Pijlman

Samenzang: "Heerlijk klonk het lied der eng'len"

Heerlijk klonk het lied der eng'len
in het veld van Efratha:
Ere zij God in de hoge,
looft de Heer, Halieluja !
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezusgeeft die, hoort Zijn stem.
Jezus kwam op aarde neder,
als een kindje, klein en teer;
Maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.
Vrede zal....
In een kribbe lag Hij neder,
weldra werd een kruis Zijn troon;
Ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot, en smaad en hoon.
Vrede zal....
Leer ons bij uw kribbe buigen,
leer ons knielen bij uw kruis.

5
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Leer ons in uw naam geloven,
Neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal...

EN HET GESCHIEDDE ..

Het Kerstevangelie in declamatie en solozang.

Solo van Klaas Bakker.
"En het geschiedde..... " Mevr. Buijs - Vesseur.
Solo van Jelle Kapitein en Wim Ras.
"Maar God Zelf ..... " Mevr. Buijs Vesseur
Solo van Jelle Kapitein en Wim Ras
,;En Maria..... "
Solo van Lammy de Bruin.

Mevr. Buijs· Vesseur

Samenzang: "Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen".

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen,
Ver/os mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open,
en wil, 0 Heer, uw tempel zijn.
o Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heiIge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, 0 Heiland, het verlangen,
waarmeemijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
0, mocht ik uwen troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Koorzang: a. 0, Heil'ge nacht K.J. Mulder
Soliste Lammy de Bruin.

b. Dierb're Heer Jezus K.J. Mulder
c. 't Is geboren het Goddelijk Kind

Solist Klaas Bakker M.W. Kramer

6

Samenzang: .,Eer zij God in onze dagen"

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gla - . - - - - - - - - - - - . ria
in excelsis Deo.
Glo - - - - - .. - .. - - - . - ria
in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, kvrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

"BENT U AL EEN LlCHTDRAGEH i: Burgerneester Buijs

Samenzang: "Daar is uit 's werelds duist're wolken".
Tijdens dit zingen wordt gecollecteerd.

Daar is uit 's werelds duist're 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,, h Ieen Zoon gegevendoor Gods krac t.
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zlïn juk is zacht.
Zijn naam is "Wonderbaar", zijn daden

7



zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld bela
verzoend voor 't oog des Vaders t.
o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' 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 sterk,
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Koorzang: a. Kerstlied
b. Christus' komst
c. Stille Nacht

Soliste: Lammy de Bruin.

M.W. Kra
J. V.d. Wa
M.W. Kra

Koorzang met de aanwezigen: "Zing van uw Scheppel
Onderstaand refrein wordt door de aanwezigenmeege

Glorie, glorie, hallelujah (3maal)
0, mensen, prijst Zijn Naam!

Sluiting door Ds. J. Wieringa.

Samenzang (staande) "Ere zij God"

Ere zij God, Ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hl
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge.
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde.
Inde mensen, in de mensen, een lIlA
in de mensen, een welbehagen,een
Ere z/ï God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den ho
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
A . - - men. A - men.

Orgelspel.

8



Programma

I. OPENING DOOR VOORZITTER J. VAN URK

P A U Z E

2. JAAROVERZICHT SECRETARIS

3. JAAROVERZICHT PENNINGMEESTER

4. VERSLAG COMMISSIE VAN KASCONTROLE

P A U Z E

(waarin bestuursverkiezing)

5. OPVOERING VAN HET BLIJSPEL

"DE FATALE VERGISSING"

DOOR LEDEN VAN DE BUURTVER. "ALOHOLNO"

P A U Z E

6. HULDIGING VAN TWEE JUBILARISSEN, WELKE

25 JAAR LID ZIJN VAN "CRESCENDO"

7. VERTONING DIASERIE

"CONCERT-TOURNEE ZWITSERLAND"

P A U Z E

8. RONDVRAAG

9. SLUITING



1. OPENING DOOR VOORZITTER J. VAN URK

P A U Z E

2. JAAROVERZICHT SECRETARIS

3. JAAROVERZICHT PENNINGMEESTER

4.
....

VERSLAG COMMISSIE VAN KASCONTROLE

P A U Z E

(waarin bestuursverkiezing)

5. OPVOERING VAN HET BLIJSPEL

"DE FATALE VERGISSING"

DOOR LEDEN VAN DE BUURTVER. "ALOHOLNO"

P A U Z E

I
Attentie

In de pauze hopen wij een TOMBOLA te h,

volgende BUITENLANDSE REIS OOSTENRIJK I

Aan deze tombola zijn leuke prijzen ve:

enkele strengen KARBONADEN. In de versl

hopen wij lootjes hiervoor te verkopen

Wij willen één en ander hartelijk bij I

der het motto:

"DOOR U, VOOl

I
i

I



Chr. Urker visserskoor in jaarvergadering bijeen
Dinsdag 9 februari 1982 hield
het Chr. Urker visserskoor
'Crescendo', onder leiding van
dirigent Meindert Kramer,
haar 'jaarfeest', dit keer met de
vrouwen van de leden, mede
werkers en genodigden.
Toen voorzitter J. van Urk om
circa half acht deze vergadering
opende was de grote zaal van
'Irene' tot de laatste plaats bezet.
Hij liet zingen psalm 89 vers 7 en
10, las vervolgens uit de bijbel
psalm 95 en ging voor in gebed.
Na een kort welkomstwoord,
werden door de secretaris en
penningmeester overzichten gege
ven van de vele werkzaamheden
en activiteiten van het afgelopen
jaar. Bij monde van J. de Vries
werd verslag uitgebracht van de
kascontrole commissie, het welk
in goede orde was bevonden, en
zette bij verrassing het dagelijks
bestuur en dirigent in de
bloemetjes in verband met de vele
arbeid door hun verricht ten
opzichte van 'Crescendo'. Hij
deed dit op zeer humoristische
wijze, bijgestaan door zijn
'wapendrager' R. Kramer. Wat ze
hierbij verhaalden wekte de
nodige lachsalvo's op in de zaal.
Vervolgens werd een 'blijspel'
opgevoerd door leden van de
Buurtvereniging 'Alaholno' onder
leiding van Jaap Bakker, hetwelk
als titel droeg 'De fatale
vergissing', dat zeer goed in de
smaak viel, en bijzonder goed
werd gespeeld. Twee jubilarissen
die 25 jaar lid van 'Crescendo'
waren, werden toegesproken en
gefeliciteerd door de voorzitter en
de dirigent, en kregen als
herinnering een 'gouden speldje'
met inscriptie aangeboden. In een
gehouden bestuursverkiezing
werd verkozen: J. Nentjes, en
herkozen T. Bakker, H. de Vries
en B. Keuter. Nadat een prachtige
diaserie was vertoond van de
concertreis 1981 door Zwitser-
. land beëindigde de beschermheer
van het koor, burgemeester A.P.
Buijs deze zeer druk bezochte en
alleszins geslaagde vergadering
met dankgebed.

"Urker1and"11 febr '82=============~=====~====

PROGRAmmA

VOOR HET JAARFEEST VAN HET

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"

dirigent Meindert Kramer

te houden op dinsdag 9 februari 1982

in gebouw "Irene"

met medewerking van verschillende

leden van de Buurtvereniging "Aloholno"

o.l.v. JAAP BAKKER

Aanvang: HALF ACHT Zaal open

DIT PROGRAMMA GELDT VOOR U ALS KOORLID,

EN ÉÉN INTRODUCÉ.



..
Door leden van de Buurtvereniging "Aloholno" onder leiding van Jaap Bakker werd

op humoristische wijze een stuk van ongeveer drie kwartier opgevoerd, hetwelk als
titel droeg: "De fatale vergissing", hetwelk zeer goed werd gespeeld en zeer in de
smaak viel bij de talrijke aanwezigen.

JUBILARISSEN
================

Twee leden van het Chr.URKER VISSERSKOOR
I"Crescendo"mochten begin deze maand ge
,denken dat zij25 jaar lid waren.
Dit jubileum gold twee 2 ~ tenoren,t.w.:
Joop Woord en Gerard Zeeman.
Tijdensde Jaarvergadering van "Crescendo
werden de jubilarissen toegesproken en
gefeliciteerd door de Voorz.J.van Urk,
welke hun ook een gouden speldje vvor
een Urkerdoek overhandigde.

Uit: "Stuurboord "

Uit : Zanzkoez-Ler "========~=1r~=======~



PROGRAMMA

Kerkconcert in de Ned. Herv.Kerk te Benschop op 13.febr. '82
om 19 •30 uu r•
Medewerkenden:
Chr.Urker visserskoor
L.de Bruin-van Veen
Kl.Bakker
Henk van Putten

o.l.v.dirigent Meindert W.Kramer"Crescendo"
sopraan
bariton
orgel.

1 • Koor met aanwezigen:
Grote God wijloven U
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gijwaart ten allen tijd,
blijft Gijook in eeuwigheid!

Alles wat U prDzen kan,
U, den EeuwIge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig" toe!

Heer,ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig bli jft uw trouw bestaan 000 •••

laat ons niet verloren gaan!

Opening door ds A.C.Kortleve.
Koor: a. Psalm 150

b. Leid mijHee r
c. De Heilig Stad (solo Kl.Bakker)

2.

3.

Solozang Lammy de Bruin.
a. Neem mijn leven
b. Psalm 119
c . Zingt de lof van ZijnenNaam

solist Klaas Bakker)

6. Orgelsolo Henk van Putten.
7. Koor: a. Verblijd U in zijnNaam

soliste Lammy de Bruin
b. Volle verzekering
c. Psalm 105

Koor:

8. Solozang Klaas Bakker.
a. Hoe groot zijt Gij
b. Psalm 130
c, Vol verwachting blijfik uitzien

, soliste Lammy de Bruin

10. Sluiting ds.A.C.Kortleve.

9. Koor:

NI. W.Kramer
S.Wesley
Trad

K.J.Mulder
idem
idem

VailjWesley

P.Knapp
M.W .Kramer

M.W.Kramer
idem
idem

11. Koor met aanwezigen:
Zing van ,Uw Schepper
Refrein:
Glorie, Glorie, Halleluja (3x)
o mensen, prijst ZijnNaam!

-0-0-0-

Als u van deze avond genoten heeft wilt u dat dan laten blDken
bij de collecte aan de uitgang?
Wijkunnen dan als concertcornmissie dergelijke avonden voor u
blijven verzorgen. Dank U!!!

B.Verboom



De belangstelling voor dit optreden was zo groot dat het kerkgebouw
het niet kon bevatten.
Vandaar dat honderden belangstellenden teleur gesteld huiswaarts keerden.

= + = + = +
=~~~=~~~~1~~~~=~~~~=~~=~~=~~=~~~~~~=~=

I 'Crescendo' trad \ op te Bi~;~1J~~~~r"~=~~g=~~!l"~;:!=~~~!;!~~_Y~;:~~!'I'~!l'=
Op uitnodiging van een concert
comité trad het Christelijk Urker
visserskoor 'Crescendo', dirigent
Meindert Kramer, zaterdag 13
februarijongstieden op in de Ned.
Hervormde kerk te Benschop
(even voorbij Utrecht). Een
prachtige kruiskerk uit de veer
tiende eeuw. De belangstelling
voor dit optreden was zo groot dat
deze kerk (700 zitplaatsen) het
niet kon bevatten. Toen het koor
om half acht op kwam stonden
alle paden vol, en zat men op de
trap van de preekstoel, en
moesten vele honderden teleur
gesteld huiswaarts keren. 'Cres
cendo' trad op in groot koor
verband, in het koor van deze
kerk, en mocht hier een zeer
geslaagd optreden verzorgen, en
een keurig programma afwerken
begeleid op piano en orgel door
Henk van Putten. Solistische
medewerking werd verleend door
Lammy de Bruin (sopraan) en
Klaas Bakker (bariton). Deze
avond werden tevens opnamen
gemaakt door de Regionale
Ziekenomroep, welke vooraf
interviews afnamen van dirigent
en solisten, en hoopt hiermee een
uitzending te verzorgen in de
regio voor zieken en bejaarden.
Opening en sluiting verzorgde ds.
A.C. Kortleve, predikant van deze
gemeente, dewelke in zijn dank-
woord aanhaalde dat voor de tijd
al veel over dit optreden was
gesproken, maar hij meende te
moeten zeggen 'dat hem de heift
nog niet was aangezegd'.

-- ........-,..._____ ...............-_ -_-_ -_

InterieurNed.Herv.Kerk te BENCHOP
====================================



Zatd.20 mrt. '82 traden we op in de
Ned.Herv.Kerk te Nunspeet.
Tergelegenheid van het 5 jr.bestaan
van het Evangeliesatie-Koor
" Wees mijn Gids "
Een prachtige Zangavond,in een goede
sfeer verzorgd. += + = +

Een en ander onder overweldigende
belangstelling. + = + = +

'Crescendo' trad
Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo', onder leiding van
dirigent Meindert Kramer,
trad zaterdagavond 20 maart
jongstleden op in de Ned.
Hervormde Dorpskerk te
Nunspeet. Dit ter gelegenheid
van het 'Eerste Lustrum' van
het Chr. Gem. Evangelisatie
koor 'Wees mijn Gids', onder
leiding van Marinus W.
Petersen. 'Crescendo' werd
aller hartelijkst ontvangen in
het verenigingsgebouw 'Nieu
we Veme' en werd aldaar een
goed verzorgde broodmaaltijd
aangeboden. Toen het concert
om half acht begon, was deze
grote Dorpskerk tot de laatste

op te Nunspeet
plaats bezet. Ds. L. van
Nieuwpoort opende deze a
vond en sprak een kort
openingswoord, naar aanlei
ding dat David speelde voor
koning. Saul, wiens geest toen
ziek was. Zang en muziek
kunnen dan ook verademend
en genezend werken, zowel
geestelijk als natuurlijk. Door
beide koren werd een keurig
programma uitgevoerd van
psalmen en geestelijke liede
ren, terwijl het 'Sionsjeugd
koor' ook een drietal liederen
ten beste gaf. Deze geweldige
zangavond' werd afgesloten
door beide koren met 'Eens zal
op de grote morgen'.

"Urkerland " 25 mrt. '82==~===~=====;=;==========

'Wees mijn gids'
op de goede weg
NUNSPEET - Afgelopen zater

dagavond vond in de Hervonnde
Dorpskerk te Nunspeet het eerste
lustrumconcert van het Evangeli
satiekoor "Wees mijn gids" plaats.
Na vijf jaar van hard repeteren en
af en toe en uitvoering was er dan
nu een gelegenheid om eens iets
bijzonders te gaan doen. Het koor
had voor deze speciale avond dan
ook het Urker Visserskoor Crescen
do uitgenodigd om aan een wat af
wisselend pro,ramma te komen.
Het Evangelisatiekoor werd bege
leid door de vaste organist van het
koor dhr.E. van 't Hof en stond on
der leiding van MarinDs Petersen.
Deze dirigent had tevens de leiding
over het Slons Jeugdkoor, de ,Juni
orenafdelinc" van het Evangelisa
tiekoor.
Na een samenzang met het Urker

Visserskoor werd de avond op pas
sende wijze geopend door Ds. L.van
Nieuwpoort. Na deze opening stond
als eerste blokje op het programma
een optreden van de Urkers. Zij zon
gen met hun warme specifiek man
nenkoor-timbre de liederen .,Hoe
groot zijt Gij" en psalm 105 beide in
een fraaie bewerking van hun diri
gent Meindert Kramer, en het be
kende "Leid mij Heer" van S.
Wesley. Hoogtepunt uit dit blOkje
was wel het lied ..Zaohtkens en te
der" van Klaas Jan Mulder. Dit
werd gezongen door een helaas niet
met naam op het programma ver
melde Bariton-solist ult het koor.
Naast het feit dat deze man zeer zui
ver zong was ook zijn articulatie bij
zonder afgewerkt.
Het Urker Visserskoor "Crescen

do" begeleidde samen met hun pia
nist H. van Putten een en ander zeer
stemmtngsvol en met een goed ge
voel voor de juiste balans. De orga
nisatoren van deze avond hadden
het programma zo in elkaar gezet
dat voor de vele zangliethebbers in
de kerk naast het luisteren naar de
ze koren ook nog voldoende gele
genheid was om zelf te zingen.
Na dit Urker optreden werd ieder

dan ook Uitgenodigd om Gez. 174
vers 1 en 4 te zingen, "Vaste rots van
mijn behoud". Ik denk dat er in de
Hervormde Kerk van NWlSpeetzel
den zo vol overgave en 'Volumineus
gezongen is. Ga maar na: een prak
tisch volle kerk en het Urker man
nenkoor en het koor Wees mijn
Gids.
Het Sions jeugdkoor was vervol

gens aan de beurt. Zij zongen een
drietal liederen uit de bundel Jeugd
en actie. Dit viel jammergenoeg
nogal tegen. Het koor bestaat na
tuurlijk nog niet zo vreselijk lang en

de ligging van de liederen was af en
toe wat onlogisch maar zo vals was
toch niet nodig dacht ik zo.Te meer
daar voorzienwas in een speciaal or
geltje voor het koor, voorin de kerk.
Er was dacht ik dus voldoende
instrumentale steun aanwezig. Ge
lukkig is het in de muziek ookzo dat
de aanhouder wint en wanneer dit
koor samen met hun dirigent Mari
nus Petersen hard op zuiverheid
gaat werken, kan het nog best een
aardig geheel worden. Misschien al 1
wel ver voor het volgende lustrum.
Na een orgel en trompetbespeling

door E. van 't Hof en trompettisten
Henk en Herman Drost was er weer
een samenzang: "Prijs den Heermet
blijde galmen". Hierna was de beurt
aan het jubilerende koor. Met een
drietal liederen presenteerde dit
grote gemengde koor zich op tame
lijk overtuigende wijze. Vooral
psalm 121 in een bewerking van J.
H. Lutzel, die voor het koor toch ver
re van eenvoudig te zingen was,
klonk bijzonder goed en met een re
delijke dynamiek vertolkt.
Het Urker koor zong als laatste

"blok" een vijftal liederen waaron
der het mooie "De Heilige Stad",
weer met diezelfde baritonsolist uit
het koor. Het Urker koor doet zijn
naam Crescendo soms wel wat te
veel eer aan. Ze nemen dan zoveel
toe in sterkte dat de mooie klank er
wel een beetje door verloren gaat.
Toch was het een indrukwekkend
geheel. Al die vissers in hun Urker
dracht die daar uit volle borst ston
den te zingen. Het laatste lied "Zing
van uw Schepper" was als afsluiting
van het Urker optreden voor meni
geen wel een hoogtepunt van de
avond, mede door het gezamelijk
gezongen refrein Glorie, Glorie, Hal
leluja.

Het laatste optreden was voor het
koor Wees mijn Gids. Zij zongen
weer een drietal liederen van Her
man de WolfI, Johannes de Heer en
van van McPhail. Dat dit koor echt
op de goede weg 1s ook wat betreft
het meerstemmig zingen bleek uit
de welzeer complexe bewerking van
M. H. McPhail over psalm 150. Het
lijkt mij dat er met dit koor wel
meer mogelijkheden zijn dan alleen
het zingen van vierstemmige
christelijke liederen. Misschien dat
dirigent Marinus Petersen zijn ge
dachten eens kan laten gaan over
enkele klassieke vocale werken die
met dit koor besthaalbaar zijn. Ik
denk alleen maar aan bijvoorbeeld
koralen van Bach. Misschien iets
voor het volgende lustrum.

Harry Vogel



'Crescendo' trad
op in Damwoude

Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo', onder leiding van
dirigent Meindert Kramer
trad zaterdag 17 april jongst
leden op in de Chr. Geref.
Kerk te Damwoude (Fr.). On
danks dat onze vissersvloot
laat thuis was, en verschil
lenden overweeks waren, was
het koor goed bezet, en mocht
men in deze fraaie kerk een
goede zangavond verzorgen.
Deze zangavond was georga
niseerd en ten bate van de Ref.
Stichting 'Woord en Daad'.
Vooraf en na afloop werd men
ontvangen in één der zalen
beneden in de kerk, alwaar
brood en koffie door het
organisatie comité werd aan
geboden. Ds. J. Kok opende
deze avond en verwelkomde
de talrijke aanwezigen, terwijl
ds. C. Stelwagen deze avond
afsloot. 'Crescendo' werd op
het prachtige kerkorgel (dat
deze kerk rijk is) zeer goed
begeleid, dit keer door Peter
Eilander, terwijl solistische
medewerking werd verleend
door Lammy de Bruin (so
praan) en Willem de Vries
(tenor). Na afloop werden
door het organisatie comité
bloemen aangeboden aan diri
gent-organist en solisten
waarna een staande ovatie
volgde, en 'Crescendo' als
toegift nog zong 'Vol verwach
ting blijf ik uitzien'. Dat de
Friezen tevreden waren over
dit optreden, bleek na afloop
bij de grammofoonplatenver
koop, alwaar men handen
tekort kwam.

PRO G RAM M A

concert D.V. zaterdag 17 april 1982 ~n de Chr.Geref.Kerk te Damwou

de, te geven door het

Chr.Urker Visserskoor "Crescendo"

o.l.v. Meindert Kramer,

ten bate van de Stichting Reformatorische Hulpaktie "WOORD EN DAAD".

Medewerkers: Klaas Bakker (Bariton)

Willem de Vries (Tenor)

Peter Eilander (Organist)

Aanvang 19.30 uur.

Entree: volwassenen f 7,50 p.p.
kinderen tot 12 jaar f 2,50 p.p.

(Programma is tevens entree-bewijs)

Cbr.Geref.Kerk te DAMWOUDE
=============================



Waardig afscheidsconcert I

Urker Visserskoor

Andijker Mannenkoor



dirigent S. Vlekl{e
ANDIJK - Het Andijker man

nenkoor beeft zaterdagavond in de
gereformeerde kerk op waardige
wijze afscheid genomenvan dirigent
S. Vlekke, die het koor bijna tien
jaar heeft geleid. Het concert werd
opgeluisterd door het Urker Vis
scherskoor onder leiding van Mein
dert Kramer.

Ds. H. R. Groeneveld, oud-predi
kant van Andijk, heette de talrijke
aanwezigen op de hem welbekende
wijze welkom. Na een samenzang
opende het Urker Visscherskoorhet
concert met Ps. 105 in een bewer
king van de dirigent, gevolgd door
"Als ik maar weet" van J. Zwanen
pol, de "HeiligeStad" van S. Adams
en "Leid mij Heer" in eenbewerking
voor mannenkoor van S. Wesly.
DeUrkers hebben een speciale,ei

gen manier van zingen met een iets
monotone toon. Gezongenwerd een
voudige geestelijke koormuziek die
wordt gedragen door een toewijding
vanuit het hart.
Het concert werd vervolgd door

Piet Spoelstra, orgel en Dirk Groot,
trompet. Zij speelden enkele delen
uit het trompetconcert vanHummel,
andante en allegro. Hoewel de uit
voering een prestatie was, leek het
iets te hoog gegrepen. Het orgel had
niet de juiste registratie voor de
trompet waardoor het geheelniet tot
zijn recht kwam.
Het Andijker mannenkoor zette in

met "Confite mini Domino" van H.
Altink. Hoewel een toon gezakt,
kreeg dit toch een heel goedeuitvoe
ring. Het "Gebed" van A.Kroekwas
de melodie van het vroeger door D.
C. Lewis gezongen "Mijn gebed"
met Feike Asma aan het orgel. Nu
waren de woorden veranderd en ook
de trompetpartij was niet origineel.
Van B. Klein klonk "Der Herr ist

"Andijker-Courant"

12 mei. '82

Klaas Bakker bracht nog een lied
mein Hirt (Ps. 23).Dit werd uitste- uit Joh. de Heer ten gehore waarna
kend gezongen, alleen met het koor beide koren Psalm 42 in een bewer
oppassen met het sterker aanzetten, king van M. Kramer zongen.
dan verdwijnt de mooie klank door Het Urker Visscherskoormet een
enkele dominerende zangers.VanK. honderd man was soms wel wat te
J. Mulder zong het Andijker man- sterk. De begeleiding van dit koor
nenkoor "Elk uur elk ogenblik". was in handen van Henk van Putten,
De Urkers vervolgdenmet enkele piano, terwijl Piet Spoelstra het An

liederen uit Joh. de Heer.Het 1Spure dijker mannenkoor begeleide. Bei
nostalgiezang, alsof er niet al tien den hadden groot aandel inhet con-
baareen "Liedboek voor.de Kerken" I ce~~orzitter s. Weverink van het
estaat, De mannensol~stenW. de Andijker mannenkoor sprak de~f~~~en K. Bakker bij .het Urker scheidende dirigent Simon Vlekke

herskoor waren VrIJ vlak In toe. Deze gaf de dirigeerstok over
hun .optreden. Ook d~ sopraan Afra aan de nieuw benoemdedirigent, de
K~Olmanwa~aanwezig eI?zongmet heer J. Norbruis, dirigent van de
PI no-bege~elding van Plet Spoel- chr muziekvereniging Sursum
stra het "DIr Seeledes Weltals" van C r·da" Na de bloemen ~~or alleMozart 0 .

. medewerkers besloot ds. H.R. Groe-
Het Andijker mannenkoor besloot nenvelt deze mannenkooravond.

met Psalm 108van S. van Marion en
"Die Allmacht" van Fr. Schubert-
Fr. List. Dit is een 'prachtig stuk
koormuziekmaar eenmoeilijkwerk.
Dirigent Simon Vlekke kon on

danks zijn hoge leeftijd toch een be
kroning zien op zijn werk. Tot be
sluit zonghet koor nog vier variaties
op Schuberts lid "Die launige Forel
Ie".

CONCERT

Op 8 mei a.s. ter gelegenheid van het afscheid

van haar dirigent Simon Vlekke

Medewerkenden: Piet Spoelstra
Dirk Groot
Afra Koomen

orgel/piano
trompet
sopraan

Chr. Urker Visserskoor o.l.v. Meindert Kramer

Orgel: Benk van Putten

Solisten: Klaas Bakker, bariton
Willem de Vries, tenor

VISSERSKOOR

In de Gereformeerde Kerk, Middenweg, Andijk

Aanvang: 8 uur. Voorverkoop: 6,-- Entree: 7,50



Beide koren met alle aanwezigen:
Grote God, Wij loven U, o.l.v. M. Kramer

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

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'~eilig, heilig, heilig" toe!

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

Opening: Ds. H.R. Groenevelt

Crescendo: Psalm 105/:./f Als ik maar weet
~ De heilige stad
J Leid mij Heer

Gedenk aan mij Tekst Leger des Heils
J. Kinkel

Koor en aanwezigen: Zing van uw Schepper

I') Refr. Glorie, glorie, hallelujah, 3x
0, mensen prijst Zijn naam.

Afra Koomen zingt de sopraansolo uits
"Dir Seele des Weltals" Mozart

Bew. dirigent
J. Zwanepol
Solist K. Bakker Trad.
S. lIesley

Andijker Mannenkoor:
Psalm 150 S.v.Marion
Die Allmacht Fr.Schubert/Fr.Liszt
Soliste: Afra Koomen

De Almacht gedicht van L. Pyrker
Groot is Jehova de Heer, want hemel en aarde
verkondigen zijn macht'. Gij hoort haar in de
bruisende storm, in de roep van de luid opruisende
woudstroom; groot ie Jehova de Heer, groot is
zijn macht; Gij hoort haar in het geritsel van het
groen wordende woud, ziet haar in het goud van de
golvende zaden, in het gloeiende glazuur van lief
lijke bloemen, in de glans van de met sterren be
zaaide hemel. Vreselijk klinkt zij in het gerommel
van de donder en vlamt 0p in de ras flitaende "
vlucht van de bliksem; toch verkondigt het klop
pende hart U tastbaarder nog de macht van Jehova
de ee~wige God. Gij blikt smekend omhoog en hoopt
op genade en ontferming.
Groot is Jehova de Heer.

Die launige Forelle
4 variaties over SchubeTts lied

Solo Klaas Bakker

Solo orgel en trompet

AndiJker Mannenkoor:
Confite mini Domino H. Altink
naar Psalm 116:1,2 Psalm 117:1

Het gebed A. Kroek
Der Herr ist mein Hirt B. Klein
naar Psalm 23
Elk uur elk ogenblik Bew. K.J. Mulder

Beide koren Psalm 42 Bew. M. Kramer
o.l.v.' S. Vlekke

t(~ Crescendo: 'k Ben reizend Solist W. de Vries.
K.J. Mulder

--?-1-?--
Slui~1ng: Ds. H.R. Groenevelt

Slotlied Gezang 464 z.o.z.



Indrukwekkende kranslegging
Aan de vooravond van de
Urker Visserijdagen vond er
bij het vissersmonument op
zaterdagavond een indruk
wekkende plechtigheid plaats.
Onder grote belangstelling
werden de vissersherdacht, die
hun leven moesten laten op
zee. Bij het monument en de
zwarte borden werden door
familieleden kransen en bloe
men gelegd terwijl het Urker
Visserskoor Crescendo op
stijlvolle wijze aan deze
plechtigheid medewerking
verleende.
We kunnen er kort over zijn:

Urk had de Visserijdagen niet
beter kunnen beginnen dan

I met deze plechtige herden
king. Opdat wij niet vergeten!

''URKERLAND''20 mei'82========================

Een en ander ging gepaard bij
prachtig mooi zomerweer.

+ = + =+
En de belangstelling van
Nagelaten betrekkingen en
van 4!e~]fugliek was zeer groot.

Tijdensdeze Kranslegging zong
"Orescendo" enkele gepa-Sèenummers.

======
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Zaterdagavond 15 mei

Zaterdag kranslegging j
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bij vissersmonument
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20 mei 1982
in de visafslag te Urk

AANVANG zeven uur

MEDEWERKENDEN:
Brassband 'Valerius
'Urker Zangers'
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
Chr.Dameskoor 'Laus Deo'
Kinderkoor 'Klein maar dapper'
Chr. Gemengd koor 'Excelsior'
Chr. Urker Vrouwenkoor 'De Lofstem'

o.l.v. F. Bode
o.l.v. F. Bode

o.l.v. M.W. Kramer
o.l.v. M. Bruinzeel

o.l.v. F. Bode
o.l.v. Puck van der Zwan

o.l.v. F. Bode
o.l.v. Puck van der Zwan

EN SOLISTEN

Slot: GEZAMENLIJKE KOREN o.l.v. M.W. Kramer



Programma
concertavond alle Urker koren met samenzang

Hemelvaartsdag 20mei 1982
Aanvang: 7.30uur
Programmaleiding: dhr. E. de Boer
Programmaprijs : I 6,50

Ook nu abnormaal grota
belangstelling ,bijhet
optreden van alle Urker
Koren in de Visafslag.

+ = + = + = +

Een Massale en prachtig
mooie ZANGAVOND

+ = + = + = +

Dit is een afdruk van een "knipsel" van "Jan de knipper" of ook wel
genoemd "Jan de Marker". Een oude visser die kunstige knipsels
maakte met de schaar en daar zinrijke spreuken in verwerkte en ook
eigengemaakte verzen. Het is ongelooflijk dat hij met zulke primitieve
middelen, een grote schaar en een stukje sitspapier, zo artistiek bezig
kon zijn. Men moet bij het lezen van hetgedicht er rekening mee hou
den dat hij maar heel weinig school heeft gegaanen U misschien wel
enkele fouten ontdekt.
Om U enigszins tegemoet te komen zullen wij U de tekst van het ge
dicht weergeven zoals het hier staat en waarvan de schrijver Cruys
Voorbergh in zijn "Erfenis der eeuwen" schrijft: het is een biografietje,
een .credo, een zegenbedeen een lofzang in één. In zes kreupele vers
regels legt de zwijgzame oude man iets van zijn taakopvatting alsvis
ser neer.

IK.vaar.ter.Zee.Op.Mijn.GeWin.
God is.Myn.Lysman.Waar.lk.Ben.
O.Heer deeL.My.UW.Ze.gen.Mee.
GeIYK.GY.U.APOSSTeLen.dee.
Geen.Beter.vanSt is.OOIT.GeWeest.
A LS.JeZus.deet.door .Zynen. GeeSt.

In sommige musea kunt U wel werkstukken van hem ontdekken.
Het leek ons goed iets van de oude Urker culturele uitingen op dit
programma te laten zien.

Jan de Knipper



1. SAMENZANG: Gez. 229 vs. 1 en 3 6. SAMENZANGPsalm47 vs. 1 en 3.

De dag van onze Vorst brak aan
Zie, Gods gezalfde Koning
Gaat tot Zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan,
Omstraald van morgenlicht
Voor 's Vaders aangezicht.
De Vader stelt Hem in de troon
Als Christus en alsHeere,
Bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon
Wiens Goddelijk geweld
De laatste vijand velt.

Juicht, 0 volken, juicht;
Handklapt en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest te zadm verheugd
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht
Alles vreest Zijn macht
Zijne majesteit
Maakt haar heerlijkheid
Over 't rond der aard,
Wijd en zijd vermaard.

God vaart voor het oog
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof
Zingt des Konings lof.
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard'
Is die hulde waard.

2. OPENING.

3. KINDERKOOR "KLEIN MAARDAPPER" o.l.v. P. v.d. Zwan

7. CHR. GEMENGDKOOR "EXCELSIOR" o.l.v. Frits Bode
begeleiding:Henk van Putten.

a. Potpourri Zondagschoolversjesuit ,Wiezingt mee ?'
b. Zijn liefde zoekt mij teder. Uit: ,Jeugd in actie'.
c. Kom in mijn hart. Trad.

a. Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning. John Goss.
b. Adoramus. Th. Dubois.
c. "Hallelujah Koor". G.F. Händel.

(uit: de "Messiah")

.'kHeb geloofd en daarom zing ik,
Daarom zing ik van gerui,
Van ontferming en verlossing
Door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
Alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.
'k Heb geloofd en daarom hoger,
Hoger dan Kalvaries top,
Zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester, tot U op.
Die in 's hemels tabernakel
Voor Gods aanschijn t' allen tijd
Als het Hoofd van Zijn gemeente
Strijdend bidt en biddend strijdt.
.k Heb geloofd in U, wien d' aarde
Met haar doornen heeft gekroond,
Maar die nu, gekroond met ere,
Aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten

4. SAMENZANG:"Komt nu met zang" 8. SAMENZANG:

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijd!
Zingt op en wilt alom betonen.
Dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, Zijn lof vermeer
Die zulken groten werk
Gedaan heeft voor Zijn Kerk!
In Israel was dat een wijze,
Valt met hen ook den Heer' te voet.
Dat elk nu toch God roem' en prijze
Die ons zo veel weldaden doet.
Roept overal, met groot geschal:
Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!

5. CHR. VRKER VROUWENKOOR"DE LOFSTEM" en
FAMILIEKOOR"FRATERNITAS" o.l.v. P. V.d.Zwan

a. Geef uw lot.
b. Paarlen poorten. Solo: Mevr.Kramer
c. 'k Zal eens mijn Heiland.

2.
3.



Eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven, hier beneden,
Alle knie zich buigen zal.

a. Gedenk aan mij.
b. Zachtkens en teder (solo: Kl. Bakker) Kl.J. Mulder
c. Psalm 119, Kl. J. Mulder.

13. SAMENZANG: Psalm 98 vs. 1, 3 en 49. URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" o.l.v. M. Bruynzeel.

a. Nachtgesang im Walde
b. Go down Moses
c. Abide with me

Franz Schubert
Bew. Peter Serpenti
William H. Monk

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien groten God, die wond 'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
Doet bij uw harp de psalmen horen,
Uw juichstem geev' den Heere dank;
Laat klinken door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank !
Dat 'sHeeren huis van vreugde druise
Voor Isrels groten Opperheer,
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naaromhoog.
'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 geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

10. SAMENZANG: Psalm 68 vs. 9 en 10.

Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk
Verdubbeld in getalen.
Bij hen is Zijne majesteit.
Een Sinaiin heiligheid,
Omringd van bliksemstralen.
Gij voert ten hemel op, vol eer;
De kerker werd Uw buit, 0Heer' !
Gij zaagt Uw strijd bekronen
Met gaven, tot der mensen troost,
Opdat zelfs 't wederhorig kroost
Altijd bij U zou wonen.
Geloofd zij God, met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen ?
Die God is ons een God van heil:
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven,
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad 'ren van de dood
Volkomen uitkomst geven.

14. CHR. DAMESKOOR "LAUS DEO" o.l.v. Frits Bode,
begeleiding: Henk van Putten.

a. Blessed be the Name Harry Dixon - Loes
b. Cantate Vaderlandse Gedenck-

klanken, Jef Penders
solo: Marianne Hoekstra11. CHR. BRASSBAND "VALERlUS" o.l.v. Frits Bode.

a. Wat vlied' of bezwijk'
b. Gedeelten uit "The Bird fancier"
c. Mars "Sons of the brave"

arr. J. de Haan
C. ZeIler
T. Bidgood

15. SAMENZANG: Gez. 397 vs. 1, 4, 5 en 6

o God, die droeg ons voorgeslacht
In nacht en stormgebruis,
Bewijs ook ons Uw trouwen macht,
Wees eeuwig ons tehuis!

12. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. M.W.Kramer
begeleiding: Henk van Putten.

5.
4.



En duizend jaar gaan als de dag
Van gistren voor U heen,
Een schaduw, een gedachte vaag,
Een nachtwaak, die verdween.
De tijd draagt alle mensen voort
Op zijn gestage stroom;
Ze zijn als gras, door zon verdord,
Vervluchtigd als een droom.
o God, die droeg ons voorgeslacht
In tegenspoed en kruis,
Wees ons een gids in storm en nacht
En eeuwig ons tehuis !

b. Grote God, wij loven U arr. KLJ.Mulder / M.W.Kramer
(met samenzang,tekst:)

a. Neemmijn leven
b. There is a balm in Gilead
c. Lauda Jeruzalem

Kl. J .Mulder
Trad.
Ferencboh

Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert Uwe werken,
Die Gij waart te allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid!
Alles wat Uprijzen kan,
U, de eeuw 'ge, Ongeziene,
Looft uw liefd' en zingt ervan,
Alle eng'len, die U dienen,
Roepen U, nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!
Heer, ontferm U over ons,
Open uwe Vaderarmen,
Stort uw zegen over ons,
Neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
Laat ons niet verloren gaan.

Oe
bE
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16. MANNENKOOR"URKER ZANGERS" o.l.v. Frits Bode
begeleidingHenk van Putten.

E
m

17. SAMENZANGGez. 434 vs. 1, 2 en 5

Lof zij den Heer', den almachtigen koning der ere,
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt den heiligen naam,
Looft al wat ademt den Heere.
Lof zij den Heer', Hij omringt met Zijn liefde uw leven,
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn Woord u gegeven.
Lof zij den Heer' met de heerlijkste naam van Zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen!

19. SLUITING.

18. GEZAMENLIJKEKOREN plus BRASSBAND
o.l.v. M.W.Kramer.

a. Zing van uw Schepper
Refrein met samenzang, (1 en 2)
."Glorie Hallelujah,
,,0, mensen, prijst Zijn Naam"
(3) Glorie Hallelujah,

Want dan vangt Zijn tijd aan.

arr. Bemhard Verboom/
M.W.Kramer

7.
6.



ZANGAVOND op ZATERDAG 19 JUNI 1982
in de NED'. HERV. KERK te MIDDELHARNIS

MET MEDEWERKING VAN:

CHr.Urkervisserskoor
"CRESCENDO"

o.l.v. Meindert W. Kramer

LadeBruin-v. Veen sopraan
Klaas Bakker bariton
Willem de Vries tenor
Henk v. Putten orgel



"Crescendo" trad op onder overweldigende belangstelling
Zaterdag 19 juni jongstleden
vertrok het Chr. Urker
Visserskoor 'Crescendo', diri
gent Meindert Kramer, naar
Middelharnis (Z.H.), om al
daar op te treden in de Ned.
Herv. kerk, ten behoeve van de
Ref. Stichting "Woord en
Daad'.

Reeds eerder trad men hier op
namelijk in 1972 en 1974. terwijl
men ook in de omgeving geen
onbekende is gezien optredens in
Oude Tonge, St. Philipsland en
Tholen. Om ongeveer half zes
arriveerde men in Middelharnis
en werd na hartelijk te zijn
verwelkomd. de koorleden een
'broodmaaltijd' aangeboden, die
men zich goed liet smaken, na
deze vrij lange reis. Ondertussen
was het organisatiecomité ver
legen met de 'abnormale grote
belangstelling' voor deze avond.
zodat voor een ieder een plaats
kon worden gecreëerd. Toen
'Crescendo' vanuit het bijgebouw
'De Hoeksteen' tegen half zeven
zich zou gaan opstellen moest
eerst ruimte gemaakt worden in
de paden, zodat men één voor één
deze 'grote kerk' kon betreden.
'Crescendo' was goed bemand,
zodat in 'groot koorverband' kon
worden opgetreden. Door koor en
aanwezigen werd allereerst op
massale wijze gezongen "Grote
God wij loven U", waarna Ds. H.
Aangeenbrug voorging in gebed.
Na een kort openingswoord, las
hij enkele verzen uit de bijbel van
Psalm 108, en wenste dirigent
solisten, koorleden en aanwezigen
'een bereid hart' toe, alwaar in
deze Psalm van wordt gesproken,
om te zingen en te luisteren tot
'Gods eer'. 'Crescendo' mocht een
keur van Psalmen en Geestelijke
liederen ten gehore brengen,
onder andere Psalm 150 - De
Heilige S~ad en Verblijd u in Zijn
N~am. Dit alles op voortreffelijke
wijze begeleid op het kerkorgel
door de organist Henk van
Putten. Solistische medewerking
werd verleend door Lammy de
Bruin (sopraan), Klaas Bakker
(bariton) en Willem de Vries
(tenor). Ter afwisseling en onder
breking van het koor traden de

sopraan en bariton ook indivi
dueel op en werd op keurige wijze
door hen gezongen. onder andere
"Wij bezitten een Woord voor de
wereld"; ..Stilte over alle landen";
"Bede en Groot is Uw trouw 0
God". Ook Henk van Putten gaf
een 'orgelsolo' ten beste, alwaar
met 'grote aandacht' naar werd
geluisterd. De 'alleszins geslaagde
massale zangavond' werd afge
sloten met dankgebed door ds. H.
Aangeenbrug. welke hierna een
kort dankwoord ten opzichte van
koor en aanwezigen uitsprak.
waarna met koor en aanwezigen

" Urkerland " 2~ 'uni '82================~=a_======

werd gezongen "Zing van Uw
Schepper".
Dat deze zangavond in deze
omgeving werd gewaardeerd.
bleek uit de grammofoonplaten
verkoop na afloop, alwaar in een
tijd van een half uur voor vele
duizenden guldens werd verkocht,
en men werd overladen met vele
positieve reacties. Aan de koor
leden werd na dit optreden nog
aan ieder lid een kop koffie en een
attentie aangeboden. Dankbaar
en voldaan aanvaarde 'Crescendo'
de terugreis, om half twaalf was
men weer thuis.

t.b.v. WOORD EN DAAD

MET MEDEWERKING VAN:
CHr.Urkervisserskoor "CRESCENDO"

o.l.v. Meindert W. Kramer

tenor
orgel

ZANGAVOND
in de NED. HERV. KERK

te MIDDELHARNIS
op ZATERDAG 19 JUNI 1982

L.de Bruin-v. Veen sopraan
Klaas Bakker bariton
Willem de Vries
Henk v. Putten

AANVANG 18.30 u.
kerk open 17.45 uur.

PROGRAMMA TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG.
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Het Chr.Urker Visserskoor "CRESCENDO"

Het Chr.Urker Visserskoor "Crescendo" werd opgericht 5 septem
ber 1953 onder de naam Chr.Jongemannenkoor, met als dirigent
de heer L. Kramer.
Bijde oprichting bedroeg het aantal leden 23, hetwelk nu geste
gen is tot 125 leden.
In 1955 nam de heer Meindert Kramer Jr. de dirigeerstok van zijn
vader over en onder zijnbekwame leiding werden naast de vele
concerten in diverse plaatsen van ons land en buitenland, ook
een 12-tal langspeelplaten in de handel gebracht door Phonogram
en Mirasound.
Het visserskoor bestaat overwegend uit vissers, welke de gehele
week van huis zijnen rondzwalken op de Noordzee en IJsselmeer.
Vandaar dat dan ook vele verzoeken moeten worden afgewezen, omdat
men vanwege het uit te oefenen beroep hier niet aan kan voldoen.
Zou het koor professioneel zijn,dan was men al verschillende
malen op wereldtournee geweest, getuige de ontvangen verzoeken
uit Canada, Ver.Staten, Zwitserland, Oostenrijken een Oostblok
land. Maar de koorleden zijnnu eenmaal amateurs, die het koor
zingen naast hun werk als hobby uitoefenen.
Desondanks maakte men in september 1980 een zeer geslaagd
Concert-tournee ddor Zwitserland, zulks op uitnodiging van de
Evangelische Metodistische kerken aldaar.
Onder overweldigende belangstelling mocht geconcerteerd worden
in diverse kerken o.a. in Adelboden, Bottenwil, Biel, Vevey,
Thun en Zürich. Op uitnodiging van de Refomierten Kirche her
haalde men dit in oktober 1981, eveneens onder grote belangstel
ling. Men trad hierop te Erlinsbach, Rapperswill, Kloten, Bern,
Oerlikon en Zurzach.
In de E.O.-programma's "Van U wil ik zingen" en "De Muziekale
Fruitmand", is het Visserskoor geen onbekende en veel gevraagd.
Het koor treedt op in Urker klederdracht en zingt overwegend
psalmen en geestelijke liederen, dit vaak met de medewerking van
Lammy Bruin sopraan, Klaas Bakker bariton en Willem de Vries
tenor.
Het comité "Woord en Daad" van Goeree-Overflakkee is verheugd
over de komst van het Chr.Visserskoor "Crescendo" naar Middel
harnis; dat het een goede avond mag worden.

1. KOOR MET AANWEZIGEN:

Grote God wijloven U
Heer, 0 sterkste aller sterken
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gijwaart terialle tijd,
blijftGijook in eeuwigheid '

Alles wat U prijzenkan,
U den Eeuw'ge, Ongeziene,

, I

looft Uw llefd' en Zingt ervan
Alle eng'len die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen
Eeuwig blijftUw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

2. OPENING DOOR:Ds. M. Aangeenbrug.

3. KOOR: a. Psalm 150

b . Leid mijHeer

c. De Heilige Stad
(solo Kl.Bakker)

4. SOLOZANG: Lammy de Bruin

5. KOOR: a. Neem mijnleven

b , Psalm 119

M.W. Kramer

S. Wesley

Trad.

K.J. Mulder

K.J. Mulder

Zingt de lof van ZijnenNaam
c, (solo Kl.Bakker) K.J. Mulder

6. ORGELSOLO: Henk van putten.
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7. KOOR: a. VerblijdU in zijnNaam
(soliste Lammy de Bruin)

b. Volle verzekering

c. Psalm 105

Vail/Wesley

P. Knapp

M.W. Kramer

8. SOLOZANG: Klaas Bakker.

9. KOOR! a. Hoe groot zijtGij M.W. Kramer
b. 'k Ben reizend naar die stad

(solo W. de Vriesl K.J. Mulder

c. Vol verwachting blijfik uitzien
(soliste Lammy de Bruin) M.W. Kramer

SLUITING DOOR: Ds. M. Aangeenbrug.

KOOR MET AANWEZIGEN:

Koor: Zing van Uw Schepper
Aanw: Refrein:

Glorie, Glorie, Halleluja ( 3 x )
o mensen, prijstZijnNaam !

B. Verboom

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0

Na afloop kunt u grammofoonplaten van
"Crescendo" kopen t.b.v. het fonds
"BijzondereNoden".
Wijattenderen u op de prachtige nieuwe
L.P. "Wie op God betrouwt".

HARTELIJKAANBEVOLEN.

Bijde uitgang wordt nog een collecte gehouden
ter bestrijdingvan de onkosten.



I 'Crescendo' trad op in de St. Laurenskerk te Rotterdam
Met twee grote bussen en vele
particuliere auto's vertrok het
Chr. Urker Visserskoor 'Cres
cendo' met ongeveer 100leden
en hun medepassagiers om 4
uur zaterdag j.l, 11 september
naar Rotterdam. Na een voor
spoedige reis, begunstigd door
fraai zonnig najaarsweer, arri
veerde het gezelschap om
kwart over zes bij de St.
Laurenskerk in Rotterdam,
alwaar om half 8medewerking
zou worden verleend aan een
samenkomst uitgaande en ten
bate van 'Woord en Daad'.

STICHTING

"WOORD EN DAAD"

PROGRAMMA

11 sept. 1982

GROTE OF ST.LAURENSKERK
AANVANG 19.30 uur

CRESCENDO TRAD OP
VOOR WOORD EN

DAAD
f

sopraan Lammyde Bruin-van Veen ende
bariton Klaas Bakker. Het koor werd be-

f
geleid door Henk van Putten op het tran
septorgel terwijl het hoofdorgel werd beI speeld door Bram Beekman.
De aanwezigen werd o.m. gevraagd mid
dels de te houden collecte het fonds Kin
derhulp niet te vergeten daar dit Fonds
gehee.l is uitgeput. Deze collecte bracht
ruim f.11.500,- op.
Na afloop werd er goed gebruik gemaakt
van de gelegenheid om grammofoonpla
ten van Crescendo te kopen ; er werd
voor ruim 1.3.000,- aan platen verkocht
ten behoeve van het Fonds "Bijzondere
Noden".

De Grote- of St. Laurenskerk in Rotter
dam was vorige week zaterdagavond tot
op de laatste plaats gevuld in verband
met de opening van het winterseizoen
van de Stichting "Woord en Daad", geor
ganiseerd door het comité Rotterdam.
Aan deze avond werkte het Christelijk Ur
ker Visserskoor "Crescendo" mee o.l.v.
Meindert Kramer. De opening werd ver
richt door Ds. M.C.Tanis, Chr. Geref. pre
dikant te Sliedrecht-C, terwijl de meditatie
werd verzorgd door Drs.,E.F. Vergunst,
Ned.Herv. predikant te Slikkerveer.
Crescendo trad deze avond enkele ma
len op, afgewisseld door solozang van de
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De vele belangstellenden stonden
toen reeds in de rij voor deze, één
van de grootste en prachtigste '
kerken in Nederland, terwijl deze
avond om half 8 zou aanvangen.
Van half7 tot 7uur kreeg het koor
gelegenheid om in te zingen, om
zodoende te gewennen aan deze
massale ruimte en enorme akous
tiek. Hierna werd door het
organisatiecomité koffie aange
boden.
In deze kerk zijn drie orgels
namelijk het hoofd orgel voor
gemeentebegeleiding, hetwelk
werd bespeeld door de organist
Bram Beekman, een koororgel en
een Transept orgel. Vandaar dat
in deze kerk vele orgelbespelingen
plaatsvinden, door beroemde or
ganisten uit binnen- en buiten
land.
Toen het koor zich opstelde was
deze 'grote kerk' tot de laatste

plaats bezet. De opening en
sluiting vond plaats door ds. H.C.
Tanis (voormalig Chr. Geref.
predikant te Urk), terwijl een
propagandawoord werd gespro
ken voor 'Woord en Daad' door
dr. E.F. Vergunst (Ned. Herv.
predikant) naar aanleiding van
Lucas 17:19-31met als titel: 'Rijk

, en Arm'. 'Crescendo' mocht on
der leiding van haar dirigent
Meindert Kramer een keurig
programma uitvoeren van psalm
en en geestelijke liederen, met als
solisten Lammy de Bruin en Klaas
Bakker, welke ook individueel
optraden. Zij werden hierbij op
meesterlijke wijze op het kooror
gel begeleid door de organist
Henk van Putten.
De reakties na afloop bij de
grammofoonplaten verkoop wa
ren enorm, waar uit bleek dat er
met aandacht en enthousiasme
was uitgevoerd. "Zo iets moois
hadden we nog niet gehoord", en
dan te weten dat in deze kerk
alleen 'koren van naam optreden'.
Tegen 't middernachtelijk uur
arriveerde men zeer voldaan weer
op de plaats van onzer inwoning.
Volgende week zaterdag 25 sep
tember hoopt 'Crescendo' voor de
vijfde maal in haar bestaan (een
lustrum dus) in de Grote Kerk te
Gorinchem op te treden (200
zitplaatsen). Gezien de vorige
uitvoeringen zal het ook nu
'Crescendo' niet aan de nodige
belangstelling ontbreken. Ook
dan hoopt men om vier uur vanuit
onze plaats te vertrekken.
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Aan deze koor- en samenzangavond werken mee:

Opening Weleerw. Heer Ds. M.C. Tanis,
Chr. Geref. Pred. te Sliedrecht-Cen

Weledelgel. Heer Drs. E .F. Vergun st ,
Ned.Herv.Pred. te Slikkerveer.

Bram Beekman

Meditatie

Hoofdorgel

Transeptorgel Henk van Putten

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. Meindert Kram€
Sopraan

Bariton
Sluiting

Organisatie

Lammy de Bruin-Van Veen
Klaas Bakker

Weleerw. Heer Ds. M.C. Tanis

Comité Rotterdam van Woord en Daad.

*=*=*=*=*=*=*=*=*

PROGRAMMA

*=*=*=*=*=*=*=*=*

I. Welkomstwoord.

2. Samenzang Psalm 87 : 3,4 en 5

De Filistijn ,de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen U, 0 Godsstad ,voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren."

God zal ze zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen de naam van Sions kind 'ren dragen.

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

3. Opening.

4. Koorzang

a. Psalm 105: 1,3,5 en 24
b. De Heilige Stad (met

solozang bariton)
c. Psalm 119: 3, 67 en 86

bew .Meindert W. Kramer.

trad.
bew. Klaas J. Mulder.

5. Solozang Lammy de Bruin -Van Veen:

a. God leeft Joh. Seb. Bach
b. Heere Jezus, Gij zijt mijn Joh. Seb. Bach

6. Meditatie; "Rijk en Arm I!•

7 • Samenzang Psalm 146 : 5,6 en 8.
(Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd).

't Is de Heer, die 't recht der armen
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild 'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

't Is de Heer, wiens mededogen,
Blinden schenkt het lief'lijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht;
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem die rechtvaardig leeft.

't Is de Heer van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren,
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zingt uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid: loof den Heer.



8.

9.

10.

11.

Koorzang

a: Psalm 42: 1, 3 en 5 bew. Meindert W. Kramer.

b: Volle verzekering Phoebe P. Knapp

c: Verblijdt U in Zijn Naam
(met solozang sopraan) Wesley

George M. Vail/Chas.

Solozang Klaas Bakker

a: Heer die onze Vader in
de hemelen zijt Joh. de Heer

b: Verlosser, vriend, 0 hoop,
o lust Joh. de Heer

Improvisatie Bram Beekman .

Samenzang Psalm 97 : 1 en 7

God heerst als Opperheer;
Dat elk Hem juichend eer'!
Gij, aarde, zee en eiland,
Verheugt u in uw Heiland.
Hem dekt met majesteit
Der wolken donkerheid;
Hij vestigt Zijnen troon
Op heil 'ge rijksgeboön ,
Vol rech t en wijs beleid.

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

).. Koorzang

a; Ziet, in blinde razernij bew. Meindert W. Kramer

b: Psalm 150 bew. Meindert W. Kramer

c: Vol verwachting blijf bew. Meindert W. Kramer
ik uitzien (met solozang sopraan)

I. Dankwoord

Samenzang Psalm 68 : 16 en 17

Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar 't hemelhof ,
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions koning.
Geeft sterkt' aan onze God en Heer
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God, Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G'alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.

Sluiting.

1 afloop kunt u grammofoonplaten van "Crescendo" kopen
n bate van het fonds "Bijzondere Noden".
j attenderen u op de prachtige nieuwe L.P. "Wie op God
.trouwt " .
ize verkoop zal buiten de kerk plaatsvinden bij de ingang
ide Meent.

HARTELIJK AANBEVOLEN

*=*=*=*=*=*





Grote Kerk te Gorinchem
Opnieuw enorme belangstelling
bij optreden 'Crescendo'
Voor de vijfde maal (vanaf
1967) trad jongstleden zater
dag 25 september het Chr.
Urker Visserskoor 'Crescen
do', dirigent Meindert Kra
mer, op in de Grote of St.

STICHTING ORGEL GROTE IERK GOR CUM

KOORCONCERT IN DE GROTE KERK

TE GORINCHEM

OP ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1982

DOOR HET

CHR. URKER VISSERSKOOR

'CRJESCJE NDO'

.O.L.V. MEINDERT KRAMER

MEDEWERKING VERLENEN:

ORGANIST: HENK VAN PUTTEN

SOLI STE N: BARITON KLAAS BAKKER

. SOPRAAN LAMMY DE BRUIN

Janskerk te Gorinchem. Na
een voorspoedige reis, werd
men hartelijk verwelkomd en
ontvangen in één der zalen van
de Exoduskerk, alwaar het
koor een broodmaaltijd werd
aangeboden.
Om half zeven arriveerde men bij
de Grote kerk, alwaar uitgevoerd
moest worden, welke toen reeds
nagenoeg vol gestroomd was met
belangstellenden.
Om even voor zeven stelde het
koor zich op achterin de kerk, op
en in de banken, dit voor het
publiek, en het zicht op de
dirigent. 'Crescendo' begon deze
avond door met de aanwezigen te
zingen: 'Grote God wij loven U',
waarna ds. D. Heuvelman (Herv.
predikant) deze avond opende
met Schriftlezing uit Psalm 66 en
gebed, waarna hij een kort
openings-welkomstwoord sprak.
'Crescendo' mocht in groot
koorverband ook hier een keurig
programma uitvoeren van Psalm
en en geestelijke liederen, met als
solisten Lammy de Bruin en Klaas
Bakker, welke ook individueel
optraden. Ook ditmaal werd
koor- en gemeentzang begeleid op
het machtige orgel van deze kerk
door de organist Henk van Putten
welke ook bijzonder goed een or
gelsoio ten beste gaf. Door een
verkeerde berichtgeving in het
R.D. dat het concert om 8uur zou
beginnen, kwamen tijdens het con
cert nog enkele honderden bezoe
kers binnen, alwaar lang eenplaats
voor werd gezocht. Menigeen
moest echter later met een staan
plaats genoegen nemen. Gezien
Prinsjesdag sloot 'Crescendo'
deze avond af met het van
God, Neerland en Oranje spre
kende lied 'Neerland en
Oranje', alwaar een staande
ovatie op volgde. Deze geweldige
koor- en samenzangavond werd
door bovengenoemde predikant
afgesloten met dankgebed, waar
na door koor en aanwezigen nog
spontaan werd gezongen 'Zing
van UwSchepper', met als refrein
'Glorie, glorie Hallelujah - 0

mensen, prijst Zijn Naam'.
Om goed elf uur mocht men
dankbaar zijn en voldaan op de
plaats onzer inwoning arriveren.
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1. Koor met aanwezigen:

Grote God wij loven U

6. OrgelsoIo: Henk van Putten

7. Koor:
a. Gedenk aan mij J.Kinkel
b. Psalm 130 bew. dirigent
c. Zachtkens en teder (met solo)

K.J.Mulder
d. O? liefde Gods bew. dirigent

8. Solozang

K.J. Mulder

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

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

9. Koor:
a. Zingt de lof van Zijne Naam
b. Nader mijn God bij U
c. 'k Ben reizend naar die stad

10. Sluiting door Ds. D. Heuvelman

11. Koor: Neerland en Oranje

12. Koor met aanwezigen:
Zing van Uw Schepper

Koor: Zing van Uw Schepper
Aanw: Refrein:

Glorie, Glorie, Halleluja (3x)
o mensen? prijst Zijn Naam!

K.J.Mulder
F.Pijlman
K.J.Mulder

Heer, ontferm Û over Ons? :;_."
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons?
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwigblijft Uw trouw bestaan .....
laat ons niet verloren gaan.

2. Opening door Ds. D. Heuvelman Herv. Pred.
te Hoogblokland

3. Koor~ a. Psalm 42 bew. dirigent
b. De Heilige stad (met solo) trad.
c. Volle verzekering P.Knap

4. Solozang

5. Koor:

H.de Wolf

B.Verboom

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Orgelconcert op zaterdag 9 oktober a.s. om
20.00 uur door JAN BONEFAAS.

c.:Als ik maar weet

. . . .K.J.:M:ulder
köriinkrijk (~~tisblor

K.J.Mulder
.•.:J .Zwanepol

Aan de uitgang wordt een schaalcollecte
gehouden, waarbij de opbrengst bestemd is voor
het orgel.

a •.Psalm 119
b. :Zoekt eerst het
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CRESCENDO



'Crescendo' concerteerde te Voorthuizen
Zaterdag 23 oktober jongstle
den ging ons plaatselijke vis
serskoor 'Crescendo' op ver
zoek van een interkerkelijke
Evangelisatiecommissie al
daar op bezoek iN de Gerefor
meerde Kerk te Voorthuizen.
Door een communicatiestoor
nis met autobedrijj Bangma te
Emmeloord, stonden de zan
gers en deszelfs aanhang
vanaf vijf uur te wachten bij de I
bushalte alhier, tot na enig vij
ven en zessen, om half zeven
de eerste bus arriveerde en
een kwartier later de tweede.

Voor zover kon worden na
gegaan had niemand de pijp
aan 'Maarten gegeven en was
voortijdig 'afgenokt'. De stem
ming was zelfs goed te noemen,
en dat mag dan ook wel eens
gezegd worden, want in het
buitenland (buiten de bult dus)
hebben we de naam van kort
aangebonden te zijn. Trouwens
alsje 's avonds in de kerk onder
andere kan zingen: "Dan vloeit
mijn mond steeds over van Uw
eer, gelijk een bron zich uitstort
op de velden", dan is het zaak
niet een uur daarvoor de fiolen

van je gramschap uit te gieten
over vaak onschuldige hoof
den. Met een pittig 'gangetje'
arriveerden de zangers nog om
half acht in Voorthuizen en
werd na een snelle bak koffie
om kwart voor acht de zang
avond begonnen voor een goed
gevulde kerk. Door afwezigheid
van Klaas Bakker wegens
beenletsel, werd door Lammy
de Bruin zowel haar eigen
bijdrage als die van Klaas
Bakker verzorgd.
De opening en meditatie werd
verzorgd door kandidaat T.C.
Zuyderduyn, die onder andere
voorlas de geschiedenis van de
roeping van Mattheus, in Matt.
9 vers 12, namelijk: "Zij die
gezond zijn hebben de medicijn
meester niet van node, maar zij
die ziek zijn". Dat kan ieder in
de kerk zijn, betoogde spreker,
zowel zijdie luisteren als zij die
zingen. Hij riep allen op, niet
alleen te luisteren naar de
klanken van het lied, maar
vooral te letten op de inhoud
van de te zingen verzen, en wees
op de functie van de tong.
Begrijpt u nu waarom uw

gemaakt, feestelijk met papier
mache versierde mandjes, een
toefje peterselie op de broodjes, \
en een mannelijke bak koffie I
waarbij ik de hoop uitspreek I

dat niemand mij vraagt wat een
'vrouwelijke bak koffie' is.
Na de maaltijd die in een I
uiterst prettige sfeer verliep,
dankte de heer J.R. van Beek
Crescendo voor de fijne avond

I 'en dat in zijn functie van
Voorzitter Evangelisatiecom
missie. Hij wees nog op een vitri
ne waarin zeer positieve Chris
telijk Geestelijke lectuur aan
wezig was, die beschikbaar
wordt gesteld aan mensen die
het Evangelie niet kennen. Met
dank aan God sloot hij de
avond af 'Crescendo' reed
huiswaarts. We waren ruim
voor twaalf uur thuis, dus er
was nog ruimte (alles) overden
kende om te zingen thuis of
onderweg: ,,'k Wil U0 God mijn
dank betalen. Uprijzen in mijn
avondlied".
Heerlijk als je een zegen mag
ontvangen, .en.... door te geven
hebt.

verslaggever zo blij was, dat de
verlate bussen geen bron van
ergernis vormden, je zou er de
zegen mee verspelen. De
organist van deze avond Peter
Eilander verzorgde het orgel
spel, en speelde een meester
lijke fantasie op één van de
lofpsalmen. Wat mij bij 'Cres
cendo' de laatste tijd treft, is dat
aan het slot van een zangavond
vaak wordt gezongen: 'Zing
van uw Schepper', waarbij de
aanwezigen worden uitgeno
digd met het koor mee te
zingen, te weten 'Glorie, Glorie
Hallelujah'.
Jammer dat alleen op de ga
lerij een aantal mensen ging
staan, het lijkt mij een eer
betoon aan God dat je hiervoor
gaat opstaan, vooral als je
denkt aan vele teksten in de
Bijbel die aantonen dat de
lofzang aangenaam in Gods
oren klinkt. Misschien wordt
dat nog eens door de dirigent
Meindert Kramer voorgesteld
bij andere gelegenheden.
Na de zangdienst (concert, zo u
wilt) werden wij getracteerd op
het verlate broodje met koffie.
De dames hadden er wat van ( ~

vWo
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Na afloop van deze prachtige zangavond, kregen de koorleden en medepassagiers
koffie en broodjes aangeboden + + +
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tbl0kland'
naar een 005

urkerkoor
URKER KOOR ACHTER HET IJZEREN GORDIJN

een
oostblOkland (Hongariie).

do" naarCrescenVisserskoor "
rs van het Chr. Urker \ Urkers reizen graag, zegt men wel eens. Niet alleen om op I

zange vakantie te gaan, ook onze koren reizen nogal wat af. We
horen en lezen over concerten in binnen- en buitenland:
Zwitserland, Oostenrijk, ja tot in Amerika.
Ditmaal heeft de reis van een 20-tal Urker mannen toch wel
aan geheel andere bestemming en doel. Afgelopen maan
dag zijn ze nl. op reis gegaan naar een land achter het IJze
ren Gordijn om daar niet alleen eens wat van het land te
zien, ja dat ook, maar om ook als koor op te gaan treden in
evangelisatiediensten.

Gedeelte van 'Crescendo'
naar Hongarije
Een 'Gidionsgedeelte' (24 leden) van het chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' met als dirigent Meindert Kramer, vertrok
jongstleden maandag I november om twee uur per bus voor een
Iû-daagse Evangelisatie-trip naar Hongarije.

van 'Crescendo' burgemeester
A.P. Buijs, welke door ziekte
verhinderd was. Vervolgens
werd door het comité-lid T.
Kapitein Psalm 25 gelezen,
waarna voorzitter J. van Urk
voorging in gebed, en om
bewaring en bescherming
vroeg, maar ook om een zegen
over deze arbeid. Hierna vond
de aftocht plaats, uitgezwaaid
door een grote schare belang
stellenden. Van de plaatselijke
kerken was ds. Bijman, geref.
predikant, aanwezig, hetwelk
bijzonder op prijs werd ge
steld.

Woensdag bereikte ons het
bericht dat het koor dinsdag
middag om kwart over vijf
veiligwas aangekomen in Boe
dapest.

Men hoopt hier in diverse
gemeenten op te treden, bege
leid door een organiste en
fluitiste uit die omgeving,
welke reeds met deze groep
tijdens de repetities in gebouw
'Irene' met elkaar hebben
gerepeteerd. Vooraf werd een
samenkomst gehouden in 'Ire
ne' met deelnemers, medepas
sagiers en familieleden. Hier
ç~rd allereerst een brief voor

ezen van de Beschermheer
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Indrukwekkende ervaring
v-oor koorleden van Crescend

Na 25 uur gereden te hebben,
arriveert de 'Crescendo-bus'
met koorleden, chauffeur en
drie mede-passagiers om drie
uur in de hoofdstad van
Hongarije, Budapest. Deze
prachtige stad is eigenlijk
verdeeld in twee stukken:
Buda en Pest. De rivier de
Donau loopt namelijk dwars
door deze stad heen. In
Budapest is weinig te merken
van de armoede zoals die
bijvoorbeeld op het platteland
voorkomt. De vele winkels
zijn goed gevuld, de huizen
zien er aan de buitenkant
verzorgd uit en de hotels doen
niet onder voor die van ons.
Met uitzondering van de
taxi's, rijden er heel weinig
auto's door de straten, er
wordt dan ook heel wat
afgelopen door de Hongaren.
Het hotel 'Stadion', waar de
Urkers overnachten zullen, is
zeer luxueus en propagandis
tisch opgezet. Na de goed
verzorgde maaltijd gaat 'de
leiding' op pad om de fluitiste
en organiste nog even te
bezoeken. Andere koorleden
gaan nog even de stad in om
zich te verbazen over de vele,
grote winkels. Het is echter
nog niet eens tien uur als de
laatste lampen in de hotelka
mers van de Urkers uitgaan .....

Hoeveel een 'bekkien' koffie voor
een Urker betekent, iswaarschijn
lijk heel moeilijk na te gaan. Toch
kunnen we ons een beetje
voorstellen wat een Hongaarse

I hotelbediende moet hebben ge
dacht als hij 's morgens vroeg om
zeven uur in de kamer van een
paar Urkers had kunnen kijken.
Daar werd namelijk elke morgen
met behulp van het dompelaartje
van Klaas Bakker een echt Urker
'bekkien' koffie gezet.
Op deze woensdag vertrekt het
koor om half tien uit Budapest, op
weg naar Miskolc. Drie en een
half uur lang rijden ze door het
Hongaarse landschap. Wat voor
al opvalt zijn de vele politieagen
ten langs de kant van de weg. Op
iedere splitsing of zijweg is er een
te vinden. Om 13.00uur komen ze
in het tweede hotel te Miskolc
aan. De Urker pakken worden
uitgehangen en de pyama's onder
de kussens gestopt. Na een lekker
diner is het tijd om naar de eerste
concert plaats te gaan. Als de bus
van het parkeerdak van het hotel
afrijdt, zegt Klaas Bakker dat je
zo alvast kunt wennen aan de
Talrna.

Fantastisch
Het wordt een fantastisch concert
deze avond. De dienst is
georganiseerd door het 'Kultur
haus' omdat deze derde novem
ber de herdenkingsdag van een
bekend Hongaars componist is.
De organiste en de fluitiste, die de
Urkers bij de meeste optredens
begeleid hebben, zijn dan ook
verplicht een drietal nummers van
deze. componist te spelen. Het
Hongaarse koortje dat drie

nummers ten gehore brengt, zingt
helaas een beetje hard en scherp,
maar ja, wat wil je na al diê
zigeunerliedjes. 'Crescendo' zingt
tien nummers en het publiek,
ongeveer 200 mensen, is erg
enthousiast.
De volgende morgen, donderdag,
begint de dag weer goed: een
bekkien koffie en twee eieren met
gebakken spek. Deze morgen
staat er iets bijzonders op het
programma.
's Middags vertrekt het koor naar
de volgende concertplaats, waar
ze een ontvangst krijgen om nooit
te vergeten. Alle leden van de
vrouwenvereniging hebben ver
schillende soorten koek en taart
gebakken. Niet alleen het eten,
maar ook het concert is
indrukwekkend. Het publiek is
van heinde en verre gekomen om
de Urkers te horen zingen,
sommigen moesten bijvoorbeeld
anderhalf uur lopen om naar de
kerk te komen. Ze zijn erg onder
de indruk van de solo's van Klaas
en de andere nummers die het
koor ten gehore brengt. Vele
mensen zijn geroerd als aan het
eind van de avond het 'Wilhelmus'
en het Hongaarse volkslied
worden gezongen. Ook na afloop
van het concert komen de gasten
niet zomaar weg. Weer worden ze
volgestopt met allerlei soorten.
zelfgebakken brood, koek en
gebak. De Hongaarse vrouwen
zijn erg onder de indruk van de
mooie avond, en dat blijkt ook
wel: al het eten wordt zingend
opgediend.
Speciale dag
De zevende november is een heel
speciale dag in de Oostblok
landen. Op deze dag wordt
namelijk de revolutie uit 1917
herdacht. De Urkers zijn onder
tussen in Debrecen aangekomen,
en hebben deze vrijdagmorgen
vrijaf. Overal in Debrecen worden
de rode vlaggen uitgestoken.
Bovendien zijn overal borden te
vinden waarop het aangeplakt is -
de bevolking zou het eens kunnen
vergeten. Op de markt in
Debrecen worden kippen en
eenden levend verhandeld. Juist
op deze plaats komt de armoede
schrijnend voor de dag. Veel
zelfverbouwde produkten worden
door de boeren hier aan de man
gebracht: Yoghurt, meloenen,
appels, peren, maïs, zelfgebreide
truien en vesten; alles wordt hier
verkocht.
De volgende morgen vertrekt het
koor naar Szolnok. Na dé
rupfsteak met patat in het
plaatselijke hotel, staat de bus al
weer voor om de zangers naar de
vierde concertplaats te brengen.
Na twee uur rijden komen ze aan
in het plaatsje waar ook de
bouwvakkers in de zomervakan
tie geweest zijn. Het kleine kerkje
zit vol, en het publiek is erg
enthousiast. Ondanks enkele
problemen - het koor komt te laat
en Klaas zet z'n solo te hoog in -
wordt het een mooi concert. Er
zijn waarschijnlijk niet zoveel
Urkers die kunnen vertellen dat
ze eens een Hongaarse dansparty
meegemaakt hebben. Dat over
kwam de Urkers toen ze uit de
kerk '0 e aste wiize' de

verjaardag van Bram Kramer
wilden gaan vieren. Ze hadden
daarvoor een zaaltje in het hotel
afgehuurd. Toen ze echter het
zaaltje opgesnord hadden, be
landden ze in een menigte
dansende mensen, die een oorver
dovend kabaal maakten. Je bent
echter geen echte Urker als je je
dan niet even laat horen. Al gauw
zat de Kapelmeister, Meindert
Kramer, achter de piano en
zongen de Urkers uit volle borst
het Urker volkslied, begeleid door
de gitaristen en de drummer van
het bandje .....
Kerk
De volgende morgen is iedereen er
om half zeven af. Het is zondag en
het koor zal een kerkdienst
bijwonen. Bijna zou dit niet
doorgegaan zijn, omdat de motor

van de bus na enkele meters
uitviel. Gelukkig kreeg Cor, de
chauffeur hem weer aan de praat.
Deze zondag is een drukke dag
voor de Urkers, en dat zijn ze niet
gewend natuurlijk. De groep is
dan ook 'een bietjen anwinnig' vol
gens sommigen. Maar dat gaat al
gauw over als ze na 98 km. rijden
weer in Budapest aankomen. Na
een kopje thee geven de Urkers
ook hier een concert. Vooral de
solo-nummers van Klaas, 'De
heilige stad', en '0 God die vol
liefde zijt', en het solonummer van
Bram, 'Zingt de lof van ~e
Naam', vallen goed in de smaak
bij de Hongaarse kerkleden. Na
afloop van de dienst krijgen de
koorleden de gelegenheid om
vragen aan de dominee te stellen.
Uit de antwoorden blijkt dat de

gemeente 7000 leden kent, en dat
met name de jongeren niet
regelmatig in de kerk komen.
De maandag begint met een trip
door de stad. De vele kerken,
monumenten, standbeelden, ka
thedralen en niet te vergeten de
schöne blaue Donau maken een
grote indruk op de groep. In de
beroemde Sint Stephanuskerk
zingt het koor, overigens niet voor
de eerste keer, Psalm 119, waar de
aanwezigen met open monden
naar staan te luisteren. En dan
breekt het tijdstip van het laatste
concert aan. Het koor geeft dit
keer een optreden voor 500 oude
mensen. 'Crescendo' zingt een
achttal nummers en Klaas Bakker
zingt voor de laatste keer in
Hongarije 'De heilige stad'. Na
het concert wordt de groep in
zessen gedeeld. Elk groepje wordt
ondergebracht in een Hongaars
gastgezin. Doordat de mensen
geen woord Duits spreken,
verloopt het gesprek tussen de
Hongaren en de Urkers een
beetje moeilijk. De onder
linge band wordt ook versterkt
door het gezamenlijk zingen van
een Psalm.
Over het algemeen zijn de
Hongaarse gelovigen blijmoedig.
Ze hebben ook een veel sterkere
toekomstverwachting dan wij hier
in Nederland. In de erediensten
wordt dan ook erg veel gesproken
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