
DINSDAG 4 OKTOBER

VRIJAF - Geen concert 's avonds.
Voor deze dag, waarop door ons koor geen concert wordt gegeven, kunnen wij de volgende excursies
organiseren.
1. Per touringcar naar Thun of Bern om te winkelen.
2. Dagexcursie per trein van Kandersteg naar Zermatt met de beroemde berg de Matterhom.
Omschrijving Kandersteg - Brig:

Met de Lötschbergbaan via tunnels, viaduktenen bruggen naar Brig. Prachtig uitzicht op het Rhonedal.
Hier wordt overgestapt op de trein naar Zermatt, welke gedeeltelijk tandradbaan is. De route voert
door het hoogste en mooiste gedeelte van Zwitserland, door nauwe dalen, omringd door bergen tot
4.000 - 4.500 meter hoogte. Over een afstand van ca. 40 km. stijgt men 1.000 meter.
Het charmante van Zermatt is, dat het autovrij is en het plaatselijk verkeer hoofdzakelijk per koets
gebeurt en in.de.wintermaanden per arreslee. Aan deze excursie zitten wel financiële voorwaarden
verbonden. Mocht dit doorgaan, wordt om 19.00 uur in de hotels gedineerd.



Deschlnensee .

)



Dinsdag 4 oktober -83 werd een bezoek gebracht met een bus aan ADELBODEN
We brachten een bezoek aan het Familie Hotel " ALPINA " dat beheerd word
door de Familie MUller.
Wijwerden hier heel vriendelijk onthaald,en wij kregen koffie of een fris
drank aangeboden. Wijhebben nog goede herringen aan onze eerste reis, n.l.
ons eerste Concert- Tournee van 19 t/m 27 sept. 1980. Hotel-Pension

irn Berner Oberland, Schweiz
Mitglied des Verbandes christlîcher Hotels

Leitung: Elîane und Markus Müller

alpiOB~



WOENSDAG 5 OKTOBER

Vertrek uit Kandersteg naar Rüschlikon.
Lunchpakket wordt meegenomen.
Repetitie in de kerk te Rüschlikon.
Concert in Rüschlikon.
Na concert terug naar Kandersteg.

Biischlikc.i: Konzert des
Urker Fischerchors

«Crescendo»
(Korr.)

Auf setner Konzet-ttournee duren die .schweiz
innert 'E3C]lS Tagen mit sechs Konzerten in Thun,
Kandeisteg, Bern, Gemf und Zurzach trat er am
letzten Frt'itag auch In der Kirche Rüschl1kon auï,
und das dürf't e nicht von ungefähr gekommen sein,
brachte soln Singen doch Heillnatk1änge für unsern
Pf'ai-rer Niklaas Sonneveldt. El' schlug denn auch
in frcundllcher und fl"€MLiJessenderArt des Hollän
ders dia Brüeke in seinem WiUkommgrus5 zwdschen
Sängern und Hörerg erncdnde.
F'isch er solen Elh3 f'ast allesamt, und ihren Gesang

wldmeten Eüaseit drE'1s,~üg.ïanren dern Lobe Gottes. I

Das möge mdt Ihrem senweren Beruf zu tun haben .
. Werm ale nach langer und ott stürrnäscher Fahrt
g egen das Wochenende helmkehrt.en, selen Dank
barkolt und Kamel>a.ds,chaft das Motto zum Singen
und Zus3.ITlmenkommen. Ih re Konzei-te seien darurn
Gelstldche Konzerte.
Dass ein Laden-Männercnor sách vorwaeg end

g~ist1iche~' Muslk verschredbt, dürtte recht Stelten
sein. Irn hojländnschen Männerchor-Liedgut scheint
abel' sehr vlel Geelign3'bc'sZUl' Verfügung zu stenen,
und dii2c3 ist nicht zuletzt dem Ls.'ter des Chores,
Meindert W. Kramer, zu verdanken. lm hier dar
g2~"t2'Il.Ml Programm van dreiz ehn Chorwetrken
stammen sechs von M. Kramer, und sd.ewirken so
übz-rzeug end, weil ste auf ddesen errnzigartlgen Chor
zugcscnnitten erschaiJlen, In ihrer schlJcht-kräftigen
Aussage und dank vollem und doch durchsichtigem
Cnorklang. Dreä c'.i,sser Chöre erhalten erhöhte
Wirkung duren Bar'ltön-Sohi, von Klaas Bakker und
zwel Sän.gern aus den Reihen in bewegter Gestad
tung dargebr acht,
Zur wonltuenden Chorleistung gehören die Fiille

vorzügücner StLmmen, d:ie sich durenwegs tn das
KlangbLld fügen, sa dass sich bed aller Füfle nie
ein FOl'û:·el'en bemerkbar machte. Wie beherrscht
dicse Kraft des Chors rst, lässt sich am oesten in
usu Cresoendi und noch deutLicher in den Decres
cendl ermeesen ; süe Hessen gelstige wie sttmmllche
DeW'~glichk€lit der über 80 Sänger bewundern.
Ihr bewegender wie n-ischer Gesang kam aus

einem erfl'ischenc1en Chorbdld: die gl'OSS-und gut
gewachsenen Männer steekten in schwunghaften
senwarzen P1u1erhos,en, den Oberkorper kJeddebe
'€Jin rotes Hemd mdt welssen Längs-Doppeist.rel.fen.
3eruflich erschdenen die wetsse Gfutel-Doppel
scanalle und dLe lose gewulldene und silbergeifassrbe
Halsrscl:tärpe. Die braunen Gesachter darüber und
óLe starken Haare ergaben eln BiLd von Oesundhedt
.und Kraft, dilleStü1.1I11enstandzuhalten vermag.

Dass ddeser Chor auch flL.wt'l'>! fl,eg'\.j!l!lWl.und
A.uEldrucks~ormen tähig tst, belW~ er in gatrage
non, ZiarbeoD.PljJaniSlSlimd,im gesummten oder vokaien
Begledten von Sologesängen .
. Der IDLnbe:zugdier vielen KOlllz'ertb-esucher mit
dem Eingangscho~ "(Gros'ser Gott wir loben Dlchs
zum Begtnn und hu .usklingen mit dem fröhlichen
«Glol,ia, Glorda, Halleüuja> ergab eine Geme~nscha,ft
von Dar-bietenden und Zuhörern, die erhebend wirk
te und waoher arn bewegten muslkalischen Ge
schenen tedJndllnen ldess.

Mittwoch, den 12. Oktober 1983



7.30 - 9.30 uur:

......... uur:

Ontbijt.
Aanvangstijd diner en vertrektijd naar Genève worden nader bekend gemaakt
in verband met een eventuele excursie.
Vertrek uit Kandersteg, wanneer aan de excursie niet wordt deelgenomen .
Lunchpakket wordt meegenomen.

DONDERDAG 6 OKTOBER

Op weg naar onze Concertplaats ,werd een stop gemaakt van twee uur

in MONTREUX

Men kon hier koffie drinken of wat anders gebruiken.

Verder werden de winkels bestormd door de Dames



Genève Donnerstag 6. Oktober
Cathédrale St. Pierre, 20.00 Uhr
~~~=E~~~~~~~==~~~~~=~~~~=~~_~g=~~_~~g~=r~~~~~~=

Voor deze grote stad,viel de opkomst van het publiek mee.

Het was voor ons loor een ware belevenis
om in deze Kathàdraal te mogen zingen.

+ + + + + + + + + +



Zurzach Freitag 7. Oktober
reformierten Kirche, 20.00 Uhr



7 oktober Ref. Kirche Zurzach

- -----~- -----==---::::;-------------------~

ZURZACH

Der Fischerchor «Crescendo» aus Holland in der reformierten Kirche Zurzach:

Begeisterndes und begeistertes Singen
Das Konzert des christlichen Fischerchors

«Crescendo» aus Urk in Holland vom Frei
tagabend in dei: reformierten Kirche wurde
wieder zu einem eindrücklichen Erlebnis.
Die rund 90 Sänger unter der Leitung von
Meindert W. Kramer am Klavier oder an der
Orgel begleitet von Henk van Putten, sind
eine Formation von kräftiger Aussage und
differenziertem Gestalten. Lammy de Bruin,
Sopran, und Klaas Baaker, Bariton, sangen
als Solisten einzeln oder mit dem Chor.

Der Fischerchor «Crescendo» aus Urk in
Holland war schon vor zwei Jahren in der
reformierten Kirche Zurzach zu Gast. Wie
damals war auch am Freitag die groûe
Kirche Iast gefüllt. Es waren einige hundert
Besucher, die den international bekarmten

Chor hören und sich an seinen Vorträgen
freuen wollten. Der Chor wurde 1953 unter
dem Namen «Christlicher Jungrnännerchor»
gegründet. Bei der Gründung betrug die
Mitgliederzahl 23, heute sind es rund 100
mehr. 90 waren auf Schweizer Tournée in
Thun, Kandersteg. Bern, Rüschlikon, Genf
und abschlieLlend in Zurzach. Das waren
sechs Konzerte in sechs Tagen. Der Fischer
chor bestebt auch heute noch überwicgcnd
aus aktiven Fischern, die während der Woche
auf hoher See sind. Am Wochenende finden
dann die Proben statt, und für die Ausland
konzerte müssen die meisten einen Teil ihrer
Ferien drangeben.

Das Programmblatt gab in sympathischcm
«Holländerdeutsch» manche Hinweise auf

das Wirken des Chores. Pfarrer Gerrit
de Haan, mit dem Chor seit seinem Ent
stehen vertraut, steilte die Sänger und
Solisten VOl" und erläuterte auch das Pro
gramm, das vorwiegend geistliche Gesänge
umfal3t, aber auch das holländische Volks
lied pflegt. Der Chor, sa meirite Pfarrer
de Haan, habe etwas mit Genf, mit dem
Reformator Calvin zu run. Von seiner Re
formation und von Urk, der See und von
Holland ist er geprägt, Den mächtigen Auf- ,
takt bildete das «Groûer Gott, wir loben
Dich» (Grote God, wij loven U), vom Chor
und von der groûen Gemeinde gemeinsam
gesungen. An der Bossard-Orgel begleitets
Henk van Putten mit vollen Regtstern. Und
dann foLgte das Programm von fast zwei
Stunden. Dirigent Kramer hé'.t seirie 90
Sänger immer fest im Griff. Es ist ein dis
zlpünlertes und begeisterndes Singen. Auûer
zwei Liedern von Michael Praetorlus waren
fa st alle Werke von holländischen Meistern,
einige davon vom Leiter des Chors, Mein
der! Kramer.
Erweitert wurde das Prograrnm durch

Darbietungen der Solisten Lammy de Bruin
(Sopran) und Klaus Bakker (Bariton). Ihre
syrnpath ischen, wohlklingenden Stimmen
kamen in rein en Sologesängen und zusam
men mit dern Chor zu schöner Geltung.
Nicht nur die Solisten, soridern auch der
Chor wurden durenwegs vom Klavier oder
der Orgel begleitet.
Ein groûes Lob verdient auch der Organist

und Pianist Henk van Putten. Er war mit
sicherer, fein nüancierter Anpassung an die
Sol.isten und den Chor in Agogik und Stärke
ein kongenialer Begleiter. Mit einigen Orgel
werken vervollständigte van Putten in ein
fühlender Weise das ausgedehnte Programm.
Der musikalische Abend wurde für die

vielen hundert Zuhörer zu einem tiefen Er
leb nis. Wie zu Beginn erklang zum Schlufl
machtvoll das bekannte Kirchenlicd «Lobe
den Herren», wieder van Chor und Volk
gcsungcn. Henk van Putten gcstaltete zum
Ausklang eine machtige Improvisation über
das Lied «Groûer Gott, wir loben Dich».

Nach dem Konzert zogen sich die Sänger
urn und bestiegen schon bald ihre Busse, urn
noch nachts nach Holland, nach Urk, zurück
zukehren. jd

üt 11 Die Botschaft " Zurzach.

Der Fischerchor Urk in Zurzach:

Grossartige hoUändische Kirchenchormusik
Der Christliche Fischerchor «Crescen
do» aus Urk (Holland) beschloss seine
einwöchige Konzertreise durch die
Schweiz mit einem Konzert in der re
formierten Kirche Zurzach. Freunde
des Männerchorgesangs kamen dabei
vol! auf ihre Rechnung. Pfarrer Gerrit
de Haan meinte in seiner Begrüssung
nach dem gemeinsam gesungenen Cho
ral «Grosser Gott, wir loben dich»,
dass er gerne [eden Sonntagsgottes
dienst mit einem solchen Gesang
(sprich solch grosser Zuhörerschar) be- _
ginnen würde. Die Kirche war bis auf
den letzten Platz gefüllt.
Der aus rund 120Männern bestehende
Chor sang die beiden Programmblöcke
in zwei verschiedenen Trachten seiner
Heimat. Erstaunlich ist, zu welch ei
nem Klangkörper die beiden Dirigen
ten ihre Sänger geformt haben. Vom
vollsten Fortissimo bis zum Pianissimo
waren alle Schattierungen vertreten. Es
gab keine Trübungen der Reinheit, und
das Eingehen der Sänger auf den Diri
genten war beeindruckend. Ihre Dik
tion war, so weit -das beurteilbar ist -

ausser zwei Gesängen wurden alle Vor
träge holländisch gesungen -, sehr gut
verständlich.

Der Name des Chors zeigt die Tradi
tion, die hinter diesen Männern steht.
Sie verstehen sich als christliche Ge
meinschaft. Dies kam auch in ihrem
Repertoire zum Ausdruck. Im ersten
Teil waren es vor allem Kompositie
nen, die meist in der Tradition der
Hugenotten-Psalmen verwurzelt sind,
in Sätzen allerdings, die wohl zumeist
in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts
entstanden sind oder doch in diesem
Stil nachempfunden wurden. Der zwei
te Teil brachte Kompositionen aus die
sem Zeitaum zu Gehör, darunter hörte
man einen Satz des bekannten «Näher
mein Gott zu dir». Schade, dass die
Zeit der klassischen protestantischen
Kirchenmusik oder der Moderne gar
nicht zum Zuge kam.
Das Konzert wurde wohltuend durch
solistische Einlagen aufgelockert. Die
Sopranistin Lammy de Bruin sang ne
ben vom Chor begleiteten Chorälen

eine Bearbeitung des 23. Psalms von A.
Dvorak. Ihre klare, vollklingende
Stimme machte hier einen besonders
guten Eindruck. Der Bariton Klaas
Bakker wurde bei seinen Einsätzen
vom Chor untermalt, der ihn allerdings
manchmal zu übertönen drohte. Auch
der Vizedirigent des Chores steilte sich
als Solist vor. Er trog einen Negro
Spiritual «He ist the Lily of the valley»
vor. Mit sehr grossem Engagement in
terpretierte er diesen aus einem ganz
andern Kulturkreis stammenden Ge
sang.
Die wohl umfangreichste Aufgabe die
ses Abends war dem Pianisten und
Organisten Henk van Putten zugeteilt.
Er begleitete sämtliche Gesänge, Seine
Begleitung war vor allem improvisato
risch. Arpeggien und gebrochene Ak
korde waren die Hauptelemente seiner
subtil auf die Intentionen des Dirigen
ten eingehenden Interpretation. Eine
Zugabe und der gemeinsame Gesang
des Chorals «Lobe den Herren» be
schloss diese gelungene christliche Fei
erstunde. F. W.
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Opnieuw unieke tournee van
visserskoor 'Crescendo' in der& .
Voor het vertrek werd in de Geref. Petrakerk een korte samenkomst c-~
gehouden onder leiding van de voorzitter van het koor Jan van Urk. ~
Er werd gelezen, gezongen en gebeden om een goede en zegenrijke ~ •
reis. Om even na negen uur die vrijdagavond 30 september, was het ~ ~
instappen geblazen. Een schare van familie en vrienden kwam nog ~.
vlug even 'genacht' zeggen. Ook de 'moeder' van 'Crescendo', Beth van
Aagien gaf haar jongens de boodschap mee: "Kiek goed eut jelui, in f..

koem jelui niet op bargen!" En dan vertrekken drie bussen vol met in
totaal een gezelschap van 144 personen richting Kandersteg. Drie
bussen van BOVO Tours compleet met reserve-chauffeurs. De eerste
stop was even voorbij Keulen die nacht. Daar werden de benen ,
gestrekt en er werd een uurtje gepauzeerd. Bij de tweede stop even
voorbij Bazel over de Zwitserse grens voegen nog eens twee bussen
met 76 passagiers zich bij het gezelschap. 'Supporters' zou je ze
kunnen noemen, mensen die elke avond en elk concert met het koor
meetogen. Noorlander Chalet BV in Poortugaal heeft de organisatie
goed in handen. Alles verloopt tot nu toe volgens schema.
AI d I bii S' koor. Bram Kramer trad voor het door de tweede e\',,\~(l.n'evan
s we e sne weg voor Ij piez I I' bi het nrachti d ' J Schri N dI t h bb iid iif b eerst op a s so ist Ij et prae tige 'Crescen 0, 0 c rijver. a e

ver aBeOnVOeTen, rij en VuIj kussen lied 'Neem mijn leven'. Gezegd preek zong Bram Kramer het
van ours met r ers en d d d de i . . .. tUk li d mag wor en at eze, e jongste prachtige hed 'Volle verzeek'nng,
me - r .ers. over s ingeren e zoon uit het gezin van onze Jezus is mijn'. Kortom, een dienst
wegen richting Kandersteg. Een dirigent 'Benjamin' (Bram), een zoals iemand buiten de kerk deed
zon-o~ergoten landschap doet warme bariton vertolkt waarvan opmerken: "Om nooit te verge-
ons stil worden van de schoonheid we hopen in de toekomst meer ten."
der natuur. .Groene alpenweiden te horen.
en reusachtige bergwanden zijn
immers het uitspansel Zijner
handen. Als we die zaterdagmor
gen rond elf uur het vakantiedorp
Kandersteg binnenrijden, kunnen
we niet anders zeggen dan dat
deze reis voorspoedig is verlopen.
Het dorpje Kandersteg heeft circa
900 inwoners en krijgt er deze
week een paar honderd logé's bij.
Maar ondanks haar bescheiden
inwoneraanral beschikt Kander
stegover maar liefst26 hotels. Bus
twee waarin we deze reis
meemaken, wordt ondergebracht
in hotel 'Blümlisalp'. Een sfeervol
familie-hotel waarin we ons al
heel gauw thuis voelen. Nadat we
ons wat hadden opgefrist keken
Urker ogen om één uur Urker
'kost-tijd' naar wat ons zou
worden opgediend. De Zwitser
houdt van mondjesmaat, dat
weten we allang. Maar de obers
van hotel 'Blürnlisalp' begrepen al
vrij snel dat deze Urker gasten nog
wat rijker bedeeld wilden worden.
Dat de obers daar zelf schik in
kregen, daar deden wij ons
voordeel mee...

Thun, het eerste concert
Nog diezelfde dag, zaterdag 2
october, geeft het koor in de
Stadtkirche van de stad Thun
haar eerste concert. De kerk was
om circa acht uur nagenoeg vol en
zo opende het koor met dat
indrukwekkende lied 'Grote God
wij loven U'. De plaatselijke
predikant heette ons hartelijk
welkom in der Schweizen sprak de
hoop uit dat het een zegenrijke
tournee zou mogen worden.
Dirigent Meindert Kramer was
zichtbaar goed gestemd over het
optreden van zijn koor. Henk van
Putten liet van zich horen op het
prachtige orgel daar en ook de I

solisten Lammy de Bruin en Klaas
Bakker zongen zowel individueel
als ook gezamenlijk met het

'Een kostelijke zondag'
Een stralende zondag met een
heldere strak blauwe hemel, die
mensen onder de indruk bracht en
zeiden: "Kan dit ook nog in
october?" Er werden bergwande-j
lingen gemaakt en er waren er die
de Duitstalige kerkdienst bezoch
ten. Wat ons in deze dienst opviel
was dat deze kerkdiensten erg

. sober waren. Er werd geen 'wet'
.g~lezen, ook geen geloofsbelijde
ms. Het gaat er heel wat anders
toe, dan wij op Urk gewend zijn.
De Pfarrer (dominee) komt in
toga in z'n eentje zomaar uit z'n
pastorie aanwandelen, zonder
kerkeraad of wat dan ook. Dan
doet een warme handdruk onder
aan de kanseltrap toch veel.

Het was Hendrik Korf (de
groenteboer) die Joop de Vries 's
middags in een Nederlandstalige
dienst in een tjokvolle kerk de
hand mocht drukken. De 'nood
kerkeraad' bestond uit de eerste
voorzitter Jan van Urk (Chr.
Geref. Oost), de tweede voorzitter
van het koor Jauwek Nentjes
(Chr. Geref. West), de penning
meester Meindert de Vries(Geref.
Vrijgemaakt) en dan dus Hendrik
Korf (Geref. synodaal). Met recht
kon aan het eind van de dienst dan
ook gezongenworden: "Nooit kan
het geloof te veel verwachten".
Dat deze dienst zoveel tongen in
beweging zou brengen, heeft ons
bijzonder verwonderd en tot grote
dankbaarheid gestemd. Van zo
veel verschillende kerkelijke en
ook niet-kerkelijke achtergron
den elkaar vinden ver over onze
grenzen. Met Paulus te verkondi
gen: "Niets en niemand ons zal
kunnen scheiden van de liefde
Gods welke is in Christus Jezus
onze Here." (Rom. 8:39). Henk
van Putten heeft ook de
gemeentezang voortreffelijk we
ten te begeleiden, geassisteerd

Congreszaal overvol
Ook de congreszaal was 's avonds
overvol toen het koor haar tweede
concert verzorgde in Kandersteg.
Het eerste gedeelte van het
optreden van 'Crescendo' stond
onder leiding van Meindert
Kramer en het tweede gedeelte
van tweede dirigent Jo Schrijver.
Jo heeft nogal wat last van
transpiratie, zodat het zelfs zijn
gezichtsvermogen kan beïnvloe
den. Iemand uit het koor maakte
tussen de nummers door een
opmerking en deze verstond Jo
Schrijver niet direct. Hij maakte
tweepassen naar voren en kreeg te
horen: "Je binnen pereus." De
heer Noorlander had deze avond
geopend met gebed en de
plaatselijke predikant sloot op
zijn beurt dit concert af. Ook hier
in Kandersteg is gebleken hoe het
geestelijke liedwerd gewaardeerd.
Het warme applaus heeft dit extra
willen onderstrepen. Even na tien
uur gingen we terug naar onze
hotels. We waren allen dankbaar
voor deze kostelijke zondag, die
zeker lang in ons geheugen zal
blijven voortleven.

De Berner Münster
Als 's maandagsmorgens ...de
week begint. Maar de dag is nog
maar net begonnen of er worden
reeds vele handen geschud aan.het
adres van onze vriend Klaas
Bakker. Hij blijkt op dit uur zo
rond de koffietijd felicitaties in
ontvangst te nemen in verband
met zijn verjaardag. Vanzelfspre
kend, om geen mot met hem te
krijgen, deden we hem van onze
kant de beste wensen toekomen.
Het mag gezegdworden dat Klaas
Bakker op de dag van zijn
verjaardag in die grote oude
Berner kathedraal - de Berner
Münster - op indrukwekkende
manier zijn solo heeft vertolkt, die
ons alleen maar stil kon maken.

'Zing van uw Schepper' is wat
Klaas vertolken wil. Deze oude
Berner Kirche is grenzend aan een
park waarin tegenstellingen el
kaar in grote mate kruisten. Daar
waar jonge mensen als dweilen
verslaafd lagen aan drugs. Daar
spoten jonge mensen elkaar en
zichzelf met verdovende midde
len in. Ze zochten het - zo zeiden
enkele jongens - in hogere sferen ...
En nog maar enkele minuten lat~r
zingt 'Crescendo' in de oude
kathedraal van de liefdeGods. De
enorme akoestiek bracht klank
en weerklank teweeg die beslist
buiten de kerk in het park te horen
moet zijn geweest. Omdat we al
vroeg naar Bern vertrokken
waren, konden de vrouwen en
verloofd es hun hart ophalen in
'het wel bijzonder drukke winkel
centrum van deze oude stad. Bij
de terugkomst die avond in onze
hotels, werd nog lang nagepraat
over dat park van Bern: het zalje
kind maar wezen...

Concert-loze dag
Op verzoek van een aantal
koorleden, was er tijdens de
tournee een concert-loze dag
ingelast. We besloten na het
koffiedrinken met een groep van
22 man met de stoeltjeslift naar
boven te gaan. Toen we daar op
zo'n 1.600 meter hoog aankwa
men, vroeg onze vriend Meindert
de Boer (Stzn.) zich verwonderd
af: "Binnen we nou boven?" Een
oase van rust deed ons dwalen
langs velerlei kronkelpaden naar
de Oeschinen-See, Ongelofelijk
wat een schoonheid der natuur en
een stralende zon. Zo zelfs, dat
enkele dames liepen te zwaaien
met zonnebrand, opdat we niet
zouden verbranden ...
We besloten met onze groep
eerst eens wat te eten. En ook dat
ging met de nodige echte en toch
wel gezonde Urker humor
gepaard. Bergieop en bergieaf,zo
sloften we voort. Alie van Griet
van Steven vraagt dan heel
onnozel als we onderweg een var
grazend in de wei ook tegenko
men: "Is dat nou een stiertjen of
een koetjen?" Grietjen van
Jauwek van Beth van Trui zegt
dan heel bedaard en moederlijk:
"Nou rnaot, dat komt er op de
duur zelf wel eut!" Voordat we in
het restaurant zijn aangeland,
liggen we soms krom van het
lachen in de Alpenweiden. Och,



mensen wat hadden we een dorst.
Het bleek een alcohol-vrij
restaurant te zijn, toen we
schuimende pils bestelden. Toen
de serveerster zei dat ze alleen
alcohol-vrij bier verkochten,
kregen we die op tafel. Iemand
merkte toen op: "Nou ouwe, daor
wil ik gien echte vor drinken." En
een aantal dames zei gelijk: "Qe
minsen, lot mai dan ok ers
pruven." Toen we verzadigd
waren en heerlijk uitgerust,
gingen we opgewekt weer richting
stoeltjeslift. Toen we daar goed en
wel weer inzaten twee aan twee,
zei ik onderweg tegen mijn vrouw: I

"Gief m'n d'rs een poes, want die
eaw ik vandage nog niet ad" en je
houdt het beslist niet voor
mogelijk, maar op het moment
dat dat geschiedde, stond de lift
stil en hingen we daar tussen
hemel en aarde. Het euvel bleek
spoedig verholpen te zijn, maar
wie last heeft van hoogtevrees
moest menige vrees incasseren ...
Een ontspannende dag die eerst
zorgde voor de nodige inspanning
van een gedeelte van onze groep 's
middags even na vijf uur in het
verwarmde zwembad. Want na
zo'n warme en stoffige dag in de
bergen te hebben doorgebracht,
werkt zo'n duik verfrissend. Zo
zelfs, dat enkele vrienden met
kleding en al te water zijn
gesprongen. Na een heerlijk diner
vermaakten we ons die avond in
de kelder van het hotel. Er is die
avond heel wat afgekegeld. Toen
we om 12uur de kelder verlieten,
zei iemand: "Och skei eut, ik kan
gien bal mar zien."

The liIy of the valley
Wie z'n ogen de kost gaf die
middag van de vijfde october
heeft heelwat kunnen zien van het
schitterende Zwitserse landschap.
We moesten die avond concerte
ren in een buitenwijk van de grote
stad Zürich, namelijk Rüschli
kon. Via de Brünigpass werden
wegeconfronteerd met schitteren
de vergezichten, die ons ongeloof
waardige contrasten lieten zien.
Na ruim drie en een half uur
kwamen we aan in Rüschlikon.
De praktijk heeft bewezen ook bij
onze vroegere Zwitserse reizen
dat de belangstelling in of rondom
de stad Zürich maar minimaal is
voor een dergelijk concen. Ook
nu weer bleek dat hier weinig
publiek was. Maar gelijkertijd
kan gezegd worden, dat het wel
een zeer dankbaar publiek was.

• Op de concert-loze dag zocht
een groep ontspanning in de
bergen.

Onze soliste Lammy bleek die
avond niet aanwezig te zijn
doordat ze ziek geworden was.
Maar onze tweede dirigent, Jo
Schrijver, blijkt over meer
'Stereo-gaven te beschikken. Hij
verving Lammy de Bruin en zong
de solo: 'The Lily of the valley'.
Een warm applaus viel hem ten
deel. Daarna gaf Henk van Putten
een meesterlijke piano-solo van
het lied 'Heer wees mijn Gids' en
ook Henk van Putten kreeg
daarna een welverdiend applaus.
Dat het weinige publiek genoot
van het gebodene, bleek na afloop
niet alleen uit het hartverwannen
de applaus, maar ook uit de
inhoud van de collectezak.

met ds. De Baufort van gedachten
gewisseld te hebben over onze
calvinistische inslag, verlieten we
daarna de stad Genève. Toen we
in hotel 'Blümsalp' in de nacht
terugkwamen wachtte ons nog de
nodige consumptie, waarvoor wij
de obers dan ook dankbaar waren.

Genève, stad van Calvijn
Het is reeds 6 october. Het zal
vroeg eten geblazen zijn, want ons
staat een lange reis te wachten. En
inderdaad, 12 uur diner op het
program. Zo hobbelden we al
vroeg op weg naar Genève. In
Montreux aan het meer van
Genève, kregen we een stop van
anderhalf uur, die me heden ten
dage nog spijt. We hadden er veel
beter aan gedaan om direct door
te rijden naar Genève want dan
hadden we de stad nog wat beter
kunnen leren kennen. Wat
hadden we bijvoorbeeld graag het
monument van Johannes Calvijn
willen zien. Wat we wel als een
belevenis hebben ervaren, dat
was het feit dat we concer
teerden in de kathedraal St.
Pierre, de kerk waar Calvijn
destijds ook preekte. Omdat we
eigenlijk te laat bij de kerk
kwamen moest er nog veel
worden geïmproviseerd. Enfin,
Lammy de Bruin was weer
hersteld. Klaas Bakker en Lammy
deden hun uiterste best als
solisten. Het programma werd
deze avond gewijzigd.

De Consul-generaal
Toen we buiten de kerk evenvoor
acht uur ons als koor verzamelden
stopte er een auto waaruit twe~
heren stapten. Niemand onzer
had het vermoeden dat het de
Consul-generaal der Nederlandse
Ambassade zou betreffen. Eén
der koorleden -en dat is eenUrker
eigenlijk ten voeten uit - merkte
op: "As je vlug binnen, dan bin je
nog net op teed ouwe, want de
duur gat zo dicht." Toen hij
beleefdheidshalve informeerde
naar de voorzitter van het koor,
begrepen we maar al te goed dat
dit verder strekte dan twee heren
alleen. Door de aanwezigheid van
de Nederlandse Ambassade werd
het programma gewijzigd met de
liederen: 'Wilt heden nu treden',
'Waar de blanke top der duinen'
en niet te vergeten 'Neerland en
Oranje' en tenslotte ons Volkslied
- hoe kon het ook anders. Bij het
zingen hiervan was de Nederland
se predikant ds. De Baufort
zichtbaar ontroerd en liet zijn
tranen de vrije loop. Toen wijlen I
koningin Wilhelmina deze grote I1
kathedraal eens bezocht, zei ze I
dat ze niet eerder de kerk zou ver- I
laten eer ze dáárop had gestaan, I

waarop Calvijn zovelen Christus I
heeft verkondigd. Datzelfde ge-

Deze avond zong Jo Schrijver óp
verzoek: "The Iily of the valley'. Jo
Schrijver legde zijn ziel er in en
iedereen stond (of zat) vol bewon
dering. Onze tweede dirigent heeft
evenals Meindert Kramer hart
voor het koor en de koorzang. In
die volle Evangelische Kirche van
Zurzach waren mensen zichtbaar
ontroerd bij de vertolking van het
geestelijke lied. Ds. De Haan liet
tussen de nummers door af en toe
zijn stem ook horen, en verzocht

. de oudste van het koor en de
jongste van het koor naar voren te
komen, Verschil in leeftijd en
geslachten! Vriend Oost is 76jaar
en vriend Van Lenten 15jaar. Wel
een bewijs dat het koor niet
'veroudert', maar' lééft door de
geslachten. Er zijn opnieuw
banden gesmeed met het volk van
Zurzach. Vrienden gemaakt die
elkaar gevonden hebben door het
lied dat het Chr. Urker Vissers
koor 'Crescendo' heeft getracht
zingend uit te dragen, en 'dragend'
uit te zingen. Daarna werden we
nog voorzien van koffie, brood en
worstjes, in verband met de nog te
maken reis terug naar Nederland.

Ons laatste concert
Als die middag, vrijdag 7 october,
vroegtijdig is gegeten, worden
gauw de koffers gepakt. Sommi
gen deden eerst een 'knippien',
anderen maakten voor de laatste
keer nog even een frisse
wandeling. En ten lange leste zie
ik door mijn slaapkamerraam
Marij van Indrik nog vliegensvlug
even op de winkeltjes aan gaan. Ik
dacht zo bij mezelf: och, dat mins
dat likt op gieven, in ze et zovuul
kiengeren in kleankiengeren, dat
nou et ze vast nog wat vergeten ...
in dat minsien van dat winkeltjen
zou willen dat er ellekemoond een
stelletjen Urrekers kwam te
legieren in Kandersteg.
Om half vier verlaten in totaal vijf
bussen Kandersteg. Er wordt
gezwaaid en er worden handen
omhoog gestoken. Och ja, een
Urker voelt zich eigenlijk overal
thuis, zelfs in Kandersteg. Als we
de slingerwegen verlaten hebben
en weer bij Spiez de snelweg
oprijden, zijn we met z'n allen van
mening dat deze reis een
onvergetelijke reis zal worden. Er
werd in de bus - bus twee - heel
wat afgepraat. Waar we met z'n
allen steeds die stof vandaan
hebben gehaald ... Zo kwamen we
al pratend aan in het industrie
dorp Zurzach. De Nederlandse
predikant ds. De Haan wachtte
ons reeds op en leidde ons naar
het parkeerterrein. Het bleek dan
ook 's avonds een overvolle kerk
te zijn en voor dat feit waren we
erkentelijk. Hij is in deze
gemeente een grote stimulator,
ook voor een dergelijk gebeuren.
Hij heeft lang uitgezien naar dit
concert. En nu heet hij zijn Urker
vrienden en vriendinnen van harte
welkom! Welkom in Zurzach!

.....................................

In de zaal werden de handen
geschud. 'Wanne handen' van
mensen met een 'wann' hart Voor

"Zingend
uitdragen"
"Dragend
uitzingen"·•:··•.....................................

voel bekroop waarschijnlijk ook
Joop de Vries. Bij hoge uitzonde
ring werd het hem toegestaan de
preekstoel te beklimmen, waar
de grote Reformator van zich
heeft laten horen. Met de
koster kwamen we ook nog
terecht in de collegezaal waar
Calvijn doceerde. De Bijbel en
zijn stoel staan daar nog steeds.
Indrukwekkend, jazeker! Na nog

il het Evangelie! Weer zijn er 1
mensen die zeiden: "Nog be
dankt, voor die kostelijke preek
van zondag!" Soli deo gloria.
Gode alleen de eer!

Een zak met puddekies ...
Als weZurzach achter ons hebben
dan komt gelijkertijd Grietjen van
Jauwek al met de vraag: "Jongens
wie moet er een lekker pudde
kien?" Wie gedacht had de slaap
te kunnen vatten op de lange reis,
heeft het mis. Het zal deze nacht
ook blijken hoe moederlijk we
vertroeteld werden door 'tante'
Grietjen. Wie z'n ogen dicht wou
knijpen en bijna door de slaap
werd overvallen, kreeg alweer een
stoot in z'n rug: "Toe jongens, ik
moet van m'n puddekies of."

Onze chauffeur van bus twee was
niet een spraakzaam iemand. En .1

als hij eens wat zei dan ging dat
gepaard met grote zuchten. Dan
moet je net bij een Urker wezen,
want dan heb je zo een bijnaam:
de zuchter. Toch deden de
chauffeurs deze week hun uiterste
best, want gevaarlijk blijft het in
zo'n land als Zwitserland. Een
land met enorme steilten en z'n
afgrijselijke afgronden. Als we in
de ochtend via de Nederlandse
grens elkaar ontmoeten in
Didam, dan nog spreekt de
organisator, de heer Noorlander,
enkele hartelijke woorden aan hêt
adres van 'Crescendo'. Hij dankt
voor het vertrouwen. Hij is
dankbaar dat alles zo is verlopen.
Hij spreekt over een vrouw die
God was kwijtgeraakt, maar Hem
had weergevonden. Dat is ten
diepste het geloof! Dan zal- zo zei
de heer Noorlander - er blijdschap
zijn in de Hemel en zullen de
engelen zingen!

We raken niet uitgeteld
Als we de laatste kilometers langs
de wegen snellen in ons
vaderland, zijn we diep onder de
indruk van de prachtige week, de
schoonheid van de natuur en de
door zonovergoten aarde. Want
wat hebben we een zegen ervaren
op deze reis. Het koor zingt dan
ook 'Tel uw zegeningen, tel ze één"
voor één'. Maar eerlijk gezegd:we
ziin de tel kwijt geraakt.
Zodoende verzocht onze voorzit
ter de chauffeur net voor Urk te
willen stoppen, te stoppen om te
danken! Hem te danken, de Gever
van alle goed. Toen zijn 'Amen'
had geklonken konden we onze
monden en onze harten niet goed
gesloten houden en zongen Gode
10f:'...Hij overlaadt ons dag aan
dag, met Zijne gunstbewijzen.
Wie zou Die hoogste Majesteit,
dan niet met eerbied prijzen ...'

..................................-.......----
HET URKERLAND

14 OKTOBER 1983



Op zatd. 29 okt. 1983 verleende het Chr. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
meedewerking aan het Jubileums-Concert van de Chr.Gem.Zangvereniging "Nooit Gedacht ~'
ter gelegenheid van het 800arig bestaan.
Onder zeer grote belangstelling werd dit concert gegeven in de Ned.Herv.Kerkt in
't HARDE

TER GELEGE~~EID VAN HET 80-JARIG BESTAAN

VAN DE CRR GEM ZANG VER "NOOIT GETIACHT"

DIRIGENT T'·~ARnJUS.W • PETERS EN

ORGANISTE MEJ. R .RAVF::RKANP

MET JI'IEDEHERKINGVAN

:ap.T CRR URKi';RVISSERSKOOR" CRESCENDO"

DIRIGENT MEINDERT KRAMER

SOLISTEN LArl[IvIYde BRUIN (SOPRAAN)

KLAAS BAKKER (BARITON)

ORGANIST HENK v. PUTTEN

PROGRAIvTMALEIDDJG Ds G.BROfiRE

AANVANG HALF ACHT-KERK OPEN 0r119 .00 UUR.

'Crescendo' trad
op in 't Harde'

Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo', dirigent Mein
dert Kramer, trad zaterdag 29
oktober j.l. op in de Ned.
Herv. kerk in 't Harde, dit ter
gelegenheid van het 80-jarig
bestaan van de Chr. Gem.
Zangvereniging 'Nooit Ge
dacht'. onder leiding van
M.W. Petersen. Met meer dan
honderd koorleden mocht
'Crescendo' hier voor een volle
kerk optreden. Ook werden
enkele gezamenlijke nummers
uitgevoerd onder andere 'Zing
van uw Schepper' en 'Arnbrosi
aanse Lofzang'. De program
ma-leiding werd verzorgd
door ds. G. Broere, welke deze
avond opende met Schriftle
zing en gebed en waar hij de
avond ook mee afsloot. Beide
koren traden prima voor het
voetlicht, zodat ook wat het
opkomen en afgaan van de
koren betreft, het geheel
keurig en ordelijk verliep.
Henk van Putten en mej. H.
Haverkamp begeleidden de
koren op het orgel, zo ook de
samenzang op voortreffelijke
wijze. Solistische medewer
king werd verleend door
Lammy de Bruin (sopraan) en
Klaas Bakker en Bram
Kramer (baritons), welke
zowel met de koren als
individueel optraden. Na
afloop van deze prachtige
zangavond werden door de
voorzitter van de zangvereni
ging 'Nooit Gedacht' aan
de medewerkers bloemen
aangeboden en werd de beide
koren een daverend applaus
toegebracht.

PROGRAMMA

"URKERLAND"
jnov. 1983

'T HARDE- DeChristelijk Ge
mengde Zangvereniging 'Nooit
Gedacht' uit 't Harde heeft za
terdagavond haar jubileumac
tiviteiten afgesloten met een
kerkconcert in de Nederlands
Hervormde Kerk, waaraan het
Christehjke Urker Visserskoor
'Crescendo' meewerkte. Het
talrijke publiek heeft genoten
van prachtige koorzang en or
gelsoli.
Ds. G. Broere, bij wie de leiding
van deze avond berustte, dank
te het jubilerende koor voor de
organisatie van deze onvergete
lijke avond. Als solisten traden
op de sopraan Lammy de Bruin,
de bariton Klaas Bakker en
Bram Kramer. 'Nooit Gedacht',
met aan het orgel mejuffrouw
Haverkamp, werd gedirigeerd
door Marinus W. l?etersen. Het

Christelijk Urker Visserskoor
'Crescendo' stond onder leiding
.van dirigent Meindert Kramer.
Het orgel werd bespeeld door
Peter Eilander uit Ugchelen.

Nádat de koren gezamenlijk het
'Glorie, Glorie Halleluja', had
den gezongen,heette ds. Broere
de aanwezigen welkom, die wa
ren gekomen om op deze wijze
hun felicitaties aan het jubile
rende koor aan te bieden.

Ds. Broere wilde met de woor
den van psalm 146,diegezamen
lijk werd gezongen en ook door
ds. Broere werd voorgelezen,
zijn dank aan God uitspreken
omdat Nooit Gedacht tachtig
jaar lang bij monde van het lied
op verschillende posten het
evangelie mocht uitdragen'.



PROGRAMMA

1., Opening
Samenzang Psalm 146. 1,4,8.

:1
1. Frijs de Heer met blijde galmen; Gij,

mijn Ziel,hebt rijke stof; 'k zal zo lang
ik leef,mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:"
'k zal,zo lang ik ,~ licht geniet,Hem verhogen
in mijn lied.

4. ORGEL SOLO

5. Samenzang Psalm 100. 1,2,3,4.

1. Juich,aarde .Iui-cht' alom den Heer;Dient
God met blijdschap,geeft Hem eer;Komt,
nadert voor zijn aangezicht,Zingt Hem een
Vrolijk lofgedicht~

- - - - -

4. 't is de Heer,wiens alvermogen
't Groot heelal heeft vdörtgebracht;
Die genadig ,uit den hoogen
Ziet,wie op Zijn bij~tand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwLgheLd,

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

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam;verheerlijkt Hem.

8. 't is de Heer van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion zing uw God ter ee!
Prijs Zijn grootheid;loof den Heer.

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

Schriftlezing Psalm 146

Gebed

6. "Nooit Gedacht"

1~No 533
2. Ps. 42 E.Weiss

3. Eens breekt in mij het zilveren koort. G.C.Stebbins

4. de Herder der Liefde
2~ CRESCENDO

Heer ik Kom tot U (Solo Lammy de Bruin)M.W.Kramer

Een Koninklijk Kind

Psalm 105

M.W.Kramer

" "
7. Solo zang Klaas Bakker

8. Crescendo
1.Neem mijn leven Solo Bram Kramer Ch Malan

3. S0lo Zang Lammy de Bruin
Vol Verwachting (Solo Klaas Bakker) M.W.Kramer
Heilig is de Heer M.Preatorius
Psalm 130 M.W. Kramer

2.Tel uw Zegeningen

3.Ps. 119

f1.W.Kramer

Kl.J.Mulder



9. Nooit Gedacht

1. De Stad met Paarlenpoorten
2. Psalm 68 Geloofd zij God
3. Verblijd U in zijn naam (met solo van Lammy de
4. Psalm 150

Samenzang Gezang 135. 1,2,3.
1. Dankt.dankt nu allen God

met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't Heuglijk lot.
Het Heil dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.

2. Hij,d'eeuwig rijke God.
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed'en heilgenot.
als aan zijn kind'ren geven.
rrij zal ons door zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht.
en ons uit allen nood
Verlossen door zijn macht.

3. Lof eer en prijs zij God.
Door aller scheps'len tongen.
op zijnen Eemeltroon
aanbiddend toegezongen:
den Vader en zijn Zoon,
die met den heil'gen Geest,
Drieenig God steeds blijft,
en immer is geweest!

10. Sluiting.

11. Gezamelijke Koren
Ambrosiaans Lofgezang E.Gelhart

Wijzigingen voorbehouden.
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Het Chr. URKER VISSERSKOOR " CRESCENDO" Trad op in het "F .D. ROOSEVELTHUIS Te DOORN
voor Lichamel~K Gehandicapten. Uitgaande van de Ned.Herv.Kerk.Op dins. 1 november 1983.

/ '"0Jee$;
cel}d

Dinsdag 1 november j.l. trad 1 ,0' 1.
het Chr. Urker Visserskoor 'J-1I~
'Crescendo' op in het Roose- ti (Jh •
velthuis te Doom, voor zwaar ~.JI} .h
lichamelijk gehandicapte men- -00
sen. 'Crescendo' was voor 0~
een doordeweekse dag toch 7}
nog behoorlijk present, er
waren namelijk 70 koorleden.

Toen men het gebouw betrad,
waren de inwoners in lig- en
rolstoelen alom _het koor
heengezet. Na het gebruik van een
kop koffie, werd eenieder harte
lijk verwelkomd door ds. Stou
tjesdijk, ned. herv. predikant te
Oud-Beyerland, welke ook deze
avond opende met Schriftlezing
en gebed,
'Crescendo' mocht een keur van
geestelijke liederen en psalme,n

ten gehore brengen, met mede- f

werking van Bram' Kramer
(bariton), Henk van Putten wist
het geheel keurig te begeleiden op
de piano, terwijl hij ook een solo
ten beste gaf over het lied 'Heer
wees mijn Gids'. Ook Lammy de
Bruin gaf een solo te horen in het
lied 'Stilte over alle landen',
hetwelk ze perfect uitvoerde. In de
pauze werd opnieuw getracteerd
op koffie en gebak, terwijl aan het
slot van de avond nog een
frisdrank werd geserveerd.

Ds. Stoutjesdijk sloot deze avond
af met een dagsluiting over Psalm
150: "Alles wat adem heeft, love
de Heere." Na afloop van dit
optreden onderhielden de ledenl zich nog wat met de bewoners van

r het tehuis waarna de terugreis
~erd aanvaard.

HET URKERLAND

VRIJDAG II NOVEMBER 1983

.........



PROGRAMMA voor dinsdaq 1 november Roozeveld-huis

1 tJelkomstwoord

2 Koor: A - Psalm 119
B - 't Zij vreu0de mlJn deel is
C - Volle verzeek'rin9

K.J. Mulder
J. Zwa n e po l
Ph. Knaop

3 Solozang

4 Koor: A - Psalm 105
B - Neem mijn leven (met solo)
C - 'k Ben een koninklijk kind

bew. dirigent
C.H. Malan
b ew . dir iq ent

5 Piano-solo

6 Koor: A - Ziet in blinde razernij
B - Tel uw zegeningen
C - Vol verwachting (met solo)

bew. dirigent
bew. dirigent
b eVI, dir i <J ent

7 Solozang

8 Koor: A - Als ik maar weet
B - Leid mij, Heer
C - Eens zal 00 de grote morgen

J. Z vi a nep 01
s. Hesley
bew. dirigent

Dirigent:
Pianist:
Solisten:

M.H. Kramer
Henk van Putten
L~mmy de Bruin - so~raan
B 'am Kramer - bari ton

En w~ maakten met deze patiénten een geweldige zegenr~ke Zanguitvoering mee.
=============================================================================
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"COMCER1\{lI\M\{EM un \lE
DORPSKERK VAN OUD-BEIJERLAND"

ZANG- EN ORGELAIIOND
ER 1983

ZATERDAG 26 NOVEMB

"CONCERTKLANKEN UIT DE
DORPSKERK VAN OUD-BEIJERLAND"

D.V. ZATERDAG 26 NOVEMBER 1983

ZANG- EN ORGELAVOND
m.m.v.

Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO" O.l.v. Meindert Kramer

verder werken mee:

Lammy de Bruin,sopraan
Klaas Bakker, bariton
Willem de Vries, tenor
KLAAS JAN MULDER, orgel

Programma (tevens toegangsbewijs) 7,50
Aanvang 19.00uur - Kerk open 18.30uur

dorpskerk
0v. s-, ~él_n (\0.
0',beije(\~



ZO WAS HET OP ZATERDAG 5 NOVEMBER 1977

PROGRAMMA
(gelieve tijdens het concert niet te applaudiseren)

1. KOORZANG: Psalm 119, vers 3,67 en 86

2. OPENING door ds. H.J. Stoutjesdijk, plaatselijk predikant
van de Hervormde gemeente.

3. KOORZANG
a. Psalm 130
b. Leid mij Heer
c. Als ik maar weet

4. SAMENZANG: Psalm 108, vers 1 en 2 (niet-ritmisch)
1. Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,

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

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

5. ORGELSOLO: Liedbewerking

6. SOLOZANG door Lammy de Bruin

7. KOOR- EN SOLOZANG
a. 't Zij vreugde mijn deel is (met solozang)
b. Psalm 105
c. Ik heb een Heiland (met solozang)

EEN OVERVOLLE DORPSKERK LUISTERDE OP ZATERDAG 5 NOVEMBER
1977 NAAR EEN CONCERT VAN HET CHR. URKER VISSERSKOOR "CRES
CENDO".
AL RUIM EEN WEEK VAN TEVOREN WAREN ALLE PROGRAMMA'S UIT
VERKOCHT.
ZELFS IN DE PADEN VAN DE KERK MOESTEN STOELEN WORDEN BIJGE
ZET. HET WAS DE EERSTE KEER, DAT HET URKER VISSERSKOOR EEN
CONCERT GAF IN DE HOEKSCHE WAARD.
IEDEREEN WAS VOL ENTHOUSIASTME OVER DE VERRICHTINGEN VAN
HET TOEN BIJNA 25-JAAR OUDE KOOR.

K.J. Mulder

Bew. dirigent
S.S. Wesley
J. Zwanepol

K.J. Mulder

J. Zwanepol
Bew. dirigent
Bew. dirigent



1953 1983

CHR. URKER V~SSERSKOOR
"CRESCENDO"

Het is dit jaar 30 jaar geleden, dat het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
werd opgericht.
In de 30 jaar van zijn bestaan heeft Crescendo zijn naam zeker waar gemaakt.
Steeds heeft het koor met overwegend psalmen en geestelijke liederen, het
uitdragen van het Evangelie als hoogste doel gehad.
Na de oprichting in 1953 (17 leden) groeide het koor zeer snel tot nu zo'n
130 leden.
Toen Crescendo na 1964 ook buiten Urk begon te zingen kreeg het al gauw
zo'n grote bekendheid, dat het reeds lang niet meer aan alle verzoeken, uit
binnen- en buitenland, kan voldoen, mede omdat vele koorleden de hele week
op zee zijn.
Behalve optredens in grote bekende kerken met een overweldigende belang
stelling, verzorgt Crescendo ook optredens in bejaardentehuizen e.d. Ook
werd in 1982 met een gedeelte van het koor een bezoek gebracht aan
Hongarije. Onlangs werd voor de derde maal een 8-daags concert-tournee
door Zwitserland gehouden.
Voor dit werk ontvangt Crescendo vele blijken van dankbaarheid en waar
dering.

8. SAMENZANG: Gezang 281, verzen 1 t/rn 4
1. De dag, door Uwe gunst ontvangen,

is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, Die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt;

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar, deez' aarde zal getuigen
van U, Die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen
voor Uwe liefd' en majesteit.

9. ORGELSOLO: Sortie in Si-bé-moll majeur L.J.A. Fébure-Wély

10. KOOR- EN SOLOZANG
a. Volle verzekering J.F. Knapp
b. Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen (met solozang)K.J. Mulder
c. Verblijdt u in Zijn Naam (met solozang) G. Wesley

11. SOLOZANG door Klaas Bakker

12. KOORZANG:
a. Een koninklijk Kind
b. 0, liefde Gods
c. Eens zal op de grote morgen

Bew. dirigent
Bew. dirigent
Bew. dirigent

13. ORGELSOLO: Toccata in f W.R. Driffill

14. SLUITING door B. Stolk, lid van de Organisatiecommissie

15. KOOR- EN SAMENZANG: "Zing van uw Schepper"
refrein: Glorie, Glorie, Halleluja,

Glorie, Glorie, Halleluja,
Glorie, Glorie, Halleluja,
0, mensen prijst Zijn Naam.



1958

KLAAS JAN MULDER

De Organisatiecommissie vraagt uw aandacht voor het volgende:

* De collecte bij de uitgang is -vzoals gebruikelijk - bestemd voor het orgel
1983 in deze kerk,

* Na afloop van dit concert is er gelegenheid één of meerdere langspeel
platen van het Visserskoor aan te schaffen bij de platentafel, die staat opge
steld in het Kerkelijk Centrum "Maranatha" (naast de kerk),
De opbrengst van de verkoop van deze platen is bestemd voor het Fonds
"Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers", Van harte aan-
bevolen'

* Concertklanken uit de Dorpskerk 1984
De voorbereidingen voor de concertserie van het komende jaar 1984 ver-
keren in een vergevorderd stadium,
Zo zullen er D,V, in 19842 orgelconcerten worden gegeven door Henk G,
van Putten (Nieuw-Beijerland) en niemand minder dan Feike Asrna.
Verder zullen onze "eigen" Oud-Beijerlandse organist Alex den Boer en de
zo succesvolle hoboïst Han Kapaan samen een concert verzorgen,
Zoals elke concertserie, zal ook die van 1984 worden besloten met een
hoogtepunt, nl. een zang- en orgelavond met het Chr. Kamper Mannenkoor
"Door Eendracht Verbonden" o.I.v. de organist van deze avond Klaas Jan
Mulder, De instrumentale omlijsting zal voor rekening komen van Henk van
Putten (piano) en opnieuw Alex den Boer (orgel).
Nadere informatie volgt via de bekende bladen.

Dit jaar viert Klaas Jan Mulder zijn 25-jarig jubileum als concertorganist,
pianist en dirigent. *
Klaas J. Mulder werd op 21 mei 1930 als predikantszoon geboren. Zijn liefde
ging al vroeg uit naar het orgel en de piano. AI zeer jong begeleidde hij
kerkdiensten, terwijl hij tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn eerste orgel
concerten gaf op het orgel van de Ger. Kerk te Hattum.
Aan het Amsterdams conservatorium studeerde hij o.l.v. Jacob Bijster en * De uitvoering van dit programmablad is mede mogelijk gemaakt door de
Jan Odé en slaagde cum laude met een onderscheiding voor virtuositeit. aan de achterzijde vermelde adverteerder.
HIJ ontving van het Min. van Onderwijs, Kunsten en Westenschappen één
van deweinig beschikbare beurzen om een jaar in het buitenland te studeren. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hij maakte reeds meerdere buitenlandse concertreizen.
Mulder oogste ook lof als dirigent van o.a. het Chr. Kamper Mannendoor"D,E.V." Organisatie van dit concert: Commissie "Orgel- en zangavonden in de Dorps-
Op zijn naam staan meer dan 10 orgel-I p's 2 d d kerk van Oud-Beijerland", p/a B. Stolk, Boerderijweg 16,3262 CC Oud-Beijer-
bekroond, .. , waarvan er met gou wer en land (telefoon 01860-18291),

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum maakte hij dit jaar een jubileum
tournee van 20 concerten door heel Nederland.
Ook zag een schitterende jubileumplaat het levenslicht, opgenomen in de
St. Clotilde in Parijs,

Dankzij de aktiviteiten van de Stichting "Radio Oud-Beijerland", die ook
vanavond weer aanwezig is, is het mogelijk dat onze zieke en bejaarde
medemensen ook getuigen kunnen zijn van dit concert.
Langs deze weg een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers van
deze Stichting, die dit werk volkomen belangeloos doen.



DOMUS 70
"EEN KERKORGEL IN HUIS"

* Uit voorraad leverbaar
* Altijd de hoogste inruil voor

uw oude orgel.

ORGELHANDEL

B. VERWEY B.V.
Geerlaan 39 - 2981 AP Ridderkerk

Telefoon 01804-24835



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

Lammy de Bruin.sopraan
Klaas Bakker. bariton
Willem de Vries. tenor
KLAAS JAN MULDER, orgel



• De Urker Visserstrokken publiekvan heinde en verre.

De OrganisatieGor.-n-,JSGiev~r2.oekt (J. bij de sluiting het Chr.
Urker Visserskoor "CrestQt\d.o"en de organist Klqas J. Mulder
het volgende lied to~ -te ZrOél~n ter gelegenheid van hun 30-
resp. 25-jarig jubileum.--- ----------------------~------~---------------------------
"HULDEBL I JK "
(op de melodie van "Dankt', dankt nu
allen God")

Dankt, dankt nu allen God
voor 't geen Hij wilde schenken.
Het Urker Visserskoor
mag feestelijk herdenken.
Zij brachten met hun stem
hun Schepper dank en eer.
Zij zongen dertig jaar
voor duizenden en meer.

Ook voor de organist
past het ons God te-danken,
Hij bracht ons diepe ernst
en,jubelende klanken.
Die 't zilver vieren mag,
als man van groot talent,
als orgelkunstenaar
bespeelt zijn instrument.

Koorzang en orgelspel1
in harmonie te zamen:
een wonderschoon geheel!
Wie zou dit niet beamen?
't Zij koor of organist: -
uw werk was zegenrijk.
Van diepe dankbaarheidJ

getuigt ons huldeblijk!

AANSLÎJITEND: HBEDE •••••••"
(op de melodie van "Zegen ons
Algoede")

Vader sla hen gade!
Schenk hen Uw genade.
Doe hen door Uw Geest geleid,
doorgaan zo •••••• nog lange tijd!

(~~vr.H. ~~~s-van Atten)



Urker Vissers koor en Klaas Jan
Mulder stellen publiekniet teleur

Kerk tot de laatste
centiDleter gevuld

OUD-BEIJERLAND- "Een in alle opzichten geslaagd
concert". Dit was één van de vele reacties na afloop
van een zang- en orgelavond op zaterdag 26 november
in de Ned. Herv. Dorpskerk van Oud-Beijerland.
Een stampvolle kerk - ruim
1.300aanwezigen - luisterde
naat het laatste concert van
dit jaar in het kader van de
serie Concertklanken uit de
Dorpskerk, waaraan mede
werking werd verleend door
het overbekendeChristelijk
Urker Visserskoor Crescen
do en de niet minder beken
de organist Klaas Jan Mul
der.

Dat de Oud-Beijerlandse orga
nisatoren Conno Bochoven.
Alex den Boer, Rien de Reus
en Bas Stolk met het uitnodi
gen van dit koor en deze orga
nist niet bedrogen zijn uitge
komen, bleek enkele dagen
vóór het concert. Toen waren
namelijk, na een -voorve~koop
van vier weken, alle toegangs
bewijzen uitverkocht. Dit tot
tevredenheid van de organisa
toren, maar daarentegen tot
teleurstelling van tientallen
die op de avond van het con
cert moesten worden terugge
stuurd. Toen iedereen met wat
moeite een plaats had gevon
den kon het concert beginnen.
Als eerste programmapunt
werd een koorwerk uitge
voerd naar een bewerking van
de organist van dit concert:
Psalm 119. De opening werd
vervolgens verricht door de
plaatselijk predikant, ds. H. J.
Stoutjesdijk. die na een
Schriftlezing en een gebed de
honderden aanwezigen harte
lijk welkom heette.

Crescendo
Toen volgde het optreden van
het koor waarvoor van heinde
en verre mensen naar Oud
Beijerland waren gekomen.
Zelfs uit het zuiden van Zee-

land en de Veluwe waren toe
hoorders aanwezig. Het Urker
Visserskoor stelde hen niet te
leur.

Gestoken in traditionele kle
derdracht brachten ze een ge
varieerd programma, wat
hoofdzakelijk bestond uit gees- .
telijk liederen. Op een enthou
siaste wijze werden alle liede
ren op een voor dit koor ken
m-erkende manier vertolkt on
der de bezielende leiding van
haar dirigent Meindert Kra
mer. Van zijn hand waren ook
verschillende bewerkingen
van de gezongen liederen, zo
als een tweetal Psalmen (105
en 130)en de liederen Een Ko
ninklijk Kind, Eens zal op de
grote morgen en Ik heb een
Heiland.
Het optreden van de Urker
Vissers werd afgewisseld met
solozang van de zangeres
Lammy de Bruin en de koor
leden Klaas Bakker en Bram
Kramer wat in combinatie met
het koor een fraai muzikaal
effect gaf. Dit kwam met
name tot uiting tijdens de ver
tolking van het lied Verblijd u
in Zijn Naam, op de melodie
van het bekende King all glo
rious, waarbij Lammy de
Bruin de solopartij voor haar
rekening nam.

Organist
Dat de organist. Klaas Jan
Mulder één van de meest be
kwame organisten van Neder
land is, zal ook na dit concert
niemand durven tegenspre
ken. De inmiddels 53-jarige or
gelkunstenaar oogstte veel
waardering voor de vakkundi
ge wijze waarop hij het koor
begeleidde en de registratie-

mogelijkheden van het Van
Oeckelen-/Pels orgel benutte.

Oud-Beijerland (tel. 01860-
18291)..
De Organisatiecommissie heeft
ook voor het jaar 1984 grootse
plannen met o.a. 2 orgelcon
certen door Henk G. van Put
ten uit Nieuw-Beijerland (10
maart) en Feike Asma (in het
teken van de bevrijding op 12
mei). Verder zullen op 29-9 de
Oud-Beijerlandse organist
Alex den Boer en de hoboïst
Han Kapaan samen een con
cert verzorgen. De serie wordt
afgesloten met een zang- en
orgelavond m.m.v. het Chr.
Kamper -Mannenkoor
"D.E.V." o.l.v. Klaas J. Mulder
en opnieuw Alex den Boer (or-
gel) op 16 november. -

Ook tijdens de samenzang en
met name bij het zingen van
de verzen 1 en 2 van Psalm
108 wist hij de 1.300 aanwezi
gen te bewegen tot het uit vol
le borst meezingen. Dat hij het
orgel volledig in zijn macht
had, bleek vooral tijdens de
drie orgelsoio's die de organi
satoren op het programma
hadden opgenomen.

Hulde
Omdat zowel het Urker Vis
serskoor als Klaas Jan Mulder
jubileerden, het koor bestaat
30 jaar en Mulder is dit jaar 25
jaar concert-organist, werden
ze in Oud-Beijerland gehul
digd. Speciaal voor deze gele
genheid had de Oud-Beijer
landse mevrouw Hommes van
Atten op de melodie van
Dankt, dankt nu allen God en
Zegen ons Algoede een lied
geschreven. De jubilarissen
kregen dit lied als oorkonde
overhandigd, vergezeld van
een bos bloemen. Daarna zon
gen de aanwezigen koor en or
ganist staande toe. Na een
dankgebed vormde het geza
menlijk gezongen Glorie, Glo
rie Halleluja een waardig slot
van de avond.

Door de medewerking van
Stichting Radio Oud-Beijer
land, kunnen zieken en be
jaarden in Oud- en Nieuw
Beijerland dit concert nog be
luisteren.
Overigens kan een ieder, die
na afloop van het concert door
de grote belangstelling niet in
staat was d-eplaten tafel in het \
Kerkelijk Centrum Maranatha
te bezoeken alsnog in het bezit
komen van de nieuwste langs
peelplaat van het koor, geti
teld Zing van uw Schepper
(f 20,-) op het volgende adres:
B. Stolk, Boerderijweg 16 te



· t 'cresendo'
\(erstzangd lens

de oude Kerk\n
In de Oude Kerk zal

op zaterdag 17 decem
ber de jaarlijkse kerst
zangdienst "Komt allen
tezamen" gehouden
worden. Het Chr. Ur
ker Visserskoor "Cres
cendo" zal daaraan zijn
medewerking verlenen.
Ds. J. VOS uit Nijkerk
zal de meditatie ver
zorgen.
Ruim 30 jaar geleden

is "Cresc~ndo" opge
richt. Aanvankelijk
heette het koor "Chr.
Iongernannenkoor" en
de eerste dirigent was
de heer 1. Kramer, va
der van de huidige di
rigent, de heer Mein
dert Kramer. Hij leidt
het koor nu alweer 28
jaar. Het koor is in de
dertig jaar van zijn be
staan gegroeid van 23
naar 125 leden.

Het Visserskoor be
staat echt uit vissers.
vele verzoeken om con
certen of toernees moe
ten dan ook vanwege
het beroep afgewezen
worden. Niettemin
heeft het koor, naast
een twaalftal grammo
foonplaten, al verschil
lende toemees naar 't
buitenland op zijn
naam staan. Tweemaal
reeds werd een con
certtoernee door Zwit
serland gemaakt op
uitnodiging van de
Evangelische Metho-
distische kerken aldaar.
Ook is het Visserskoor
veel gevraagd bij de EO
programma's "Van U
wil ik zingen" en "De
Muzikale Fruitmand".
Verder zijn een aantal
hoogtepunten in de
carrière van "Crescen
do" optredens voor de
Koninklijke Familie ge
weest.
De toegang van de

Kerstzangdienst is gra
tis en de collecte zal
gehouden worden voor
de onkostenbestrijding.

DE HUIZER COURANT

donderdag 15 december 1983

''l(Ol1lt allen
198317 december

op zaterda~e Kerk te Huizen
in de Ou . 8 uur n.m·

Aanvang.

"Komt allen tezamen"

Kerstzangdienst
Uitgaande van het Herv. Geref. Ver. Verband

en de Muziekcommissie van de Herv. Jeugdraad

op zaterdag 17 december 1983
in de Oude Kerk te Huizen

Aanvang: 8 uur n.m.

Medewerking verlenen:
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" - Dirigent: Meindert Kramer

Solisten: Lammij de Bruin, sopraan - Klaas Bakker, bariton
Organist: Peter Eilander

Meditatie: Ds. J. Vos, Herv. pred. te Nijkerk
Algehele leding: Meindert Kramer

TOEGANG GRATIS - Collecte ter bestrijding van de onkosten



5. KOORZANG:
a. Hoor, hoor mijn ziel - K. J. Mulder
b. Klokkenklank in Kerstmistijd (solo) - bew. M. Kramer
c. Verblijd u in Zijn Naam (solo) - C. Wesley

6. SOLOZANG

7. KOORZANG:
a. Kerstlied (solo) - bew. M. Kramer
b. Gloria in Excelsis (solo) - bew. M. Kramer
c. Heilig is de Heer - M. Praetorius

~
ORGELSPEL

1. KOORZANG: Ambrosiaanse Lofgezang - E. Gebhardt

2. OPENING en GEBED

Programma

3. SAMENZANG: koor met aanwezigen
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
o Kind, ons geboren,
sluim'rend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

4. SCHRIFTLEZING: Lukas 2: 1-7
Johannes 1 : 14, 52

8. SAMENZANG:
Gezegend zij de grote Koning,
die tot ons komt in 's Heren naam.
wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al te zaärn.
De Heer is God, door wien w' aanschouwen
het vrolijk licht na bang gevaar.
Bindt d' offerdieren dan met touwen
tot aan de hoor'nen van 't altaar.

Dit is, dit is de poort des Heren: •. _
daar zal 't rechtvaardig volk door treên, _
om hunnen God ootmoedig 't eren
voor 't smaken zijner zaligheên.
Ik zal uw naam en goedheid prijzen:
Gij hebt gehoord, Gij zijt mijn geest
door uw ontelb're gunstbewijzen
tot hulp en heil en vreugd geweest.

9. MEDITATIE: "Bethlehem, tussen Babel en Bethel"

10. KOORZANG:
a. Stille Nacht - bew. M. Kramer
b. Bethlehems Sterre - bew. M. Kramer
c. Daar ruist langs de wolken (wisselzang) - K. J. Mulder
allen: c
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

koor:
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard';
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

allen:
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d' Eng'len zingen voortdurend Zijn lof.
o mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!

11. SOLOZANG



12. KOORZANG:
a. Hoe groot zijt Gij - bew. M. Kramer
b. Dierb're Heer Jezus - K. J. Mulder
c. Vol verwachting (solo) - bew. M. Kramer

13. a. COLLECTE onder voorspel
b. SAMENZANG:
't Was nacht in Bethl'ems dreven,
een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd' op wacht;
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd' op wacht.
En juist daar in die stonde,
in deze zelfde nacht,
werd hun door eng'lenmonden
het blijde nieuws gebracht;
werd hun door eng'lenmonden
het blijde nieuws gebracht:
De Heiland is gekomen
in Bethl'ems kleine stal,
Die voor millioenen vromen
een Herder wezen zal;
Die voor millioenen vromen
een Herder wezen zal!

14. SLUITING en DANKGEBED

15. SAMENZANG:
Ere zij God, ere zij God,
In de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen, in de mensen, een welbehagen,
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Orgelspel

Na afloop van de zangdienstzijn er grammofoonplaten en muziekcassettesvan het
koor te koop bij deuitgangenvandeOudeKerk. (Wijzigingenvoorbehouden)



en de Oudeop 1
d ' trad

'Crescen 0

Ned. Hervormde Kerk
te Hujzen

Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' vertrok zaterdag
17 december 1983 met twee
volle bussen en verschillende
particuliere auto's naar Hui
zen om een kerstconcert te ver
zorgen in de Oude Ned.
Hervormde Kerk. Bij aan
komst werd men allerharte
lijkst ontvangen in het Vereni
gingsgebouw'Het Visnet', waar
koffie met gevulde koek werd
geserveerd.
Hierna begaf men zich naar de
kerk, welke inmiddels 'bomvol'
zat met belangstellenden. Deze
avond ging uit van het Herv.
Geref. Verband en de Muziek
commissie van de Hervormde
Jeugdraad.
De opening en sluiting, zo ook de
meditatie, werd verzorgd door ds.
J. Vos, Hervormd predikant te
Nijkerk.
De meditatie was naar aanleiding
van Lucas 2: 1-7en Joh. I : 14.en

52, welke als titel droeg "Van
Babel naar Bethel", 'Crescendo'
mocht in groot koorverband een
keur van kerstnummers uitvoeren
met solistische medewerking van
Lammy de Bruin (sopraan) en
Klaas Bakker (bariton), zowel
individueel als in koorverband.
Ter afwisseling van het koor
traden beide solisten apart op en
zong de sopraan: "Komt verwon
dert u hier mensen" en de bariton:
"ik kniel aan Uw kribbe neer".
Beiden zongen zuiver en bezie
lend, en traden goed voor het
voetlicht. Zowel koor, solisten en
gemeentezang werden voortreffe
lijk begeleid op het orgel door Pe
ter Eilander. Bij de grammofoon
platenverkoop na afloop, waar
goed gebruik van werd gemaakt,
werd door het publiek lovend ge
sproken over deze geweldige
Kerstzangavond. Hiermee mocht
'Crescendo' het jaar afsluiten,

I hetwelk bruiste van muzikale
activiteiten.

,-,~~1)
\)R~~R .
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VRIJDAG 23 DECEMBER 1983

Kerstzangdienst
op zaterdag 17december 1983
in de Oude Kerk te Huizen

Aanvang: 8 uur n.m.

KERSTZANGDlENST MET HET URKER
VISSERSKOOR "CRESCENDO"

Op D.V. zaterdag 17 december a.s. om 8 uur
n.m. wordt in de Oude Kerk weer de jaarlijkse
kerstzangdienst "Komt allen tezamen" gehou-
den. /
Dit jaar komt voor ons zingen het Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo" uit Urk. Onder leiding
van hun dirigent Meindert Kramer zullen zij,
gekleed in de fraaie urker vissersklederdracht,
een groot aantal kerstliederen ten gehore bren
gen. "CreGcendo" is beroemd in binnen- en
buitenland. Elk jaar maakt het koor een tour
nee, dit jaar was dat naar Zwitserland. Ook
vierde het koor dit jaar zijn dertigjarig jubi
leum.
De meditatie in deze zangdienst zal worden
gehouden door ds. J. VOSuit Nijkerk.



'Crescendo' trad, op in Groningen
Op uitnodiging van het comité
'Stichting Schip Martinikerk',
trad het chr. Urker Vissers
koor 'Crescendo' onder lei
ding van Meindert Kramer
zaterdag 21januarij.l. op in de
Martinikerk in Groningen.
Ondanks het feit dat vele
visserlieden niet bij dit concert
aanwezig konden zijn, vertrok
'Crescendo' met drie bussen
om half zes van Urk met een
goed bemand koor van 90
leden.

In Groningen aangekomen, werd
in een zaal koffie met koek
aangeboden. Ondanks het koude
winterweer, waren velen naar de
Martinikerk gekomen, zodat deze
grote kerk behoorlijk bezet was.
Ds. J.H. Hofman, Baptisten
predikant, opende en sloot deze
zangavond met gebed. Vijftien

PRO G RAM M A

o.l.v. Meindert W. Kramer

CONCERT CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"

m.m.v. Lammy de Bruin, sopraan
Klaas Bakker, bariton
Herik v an Putten, orgel

jaar geleden' begon de sopraan
Lammy de Bruin in deze kerk als
soliste bij 'Crescendo' te zingen,
terwijl ze deze avond hier ook
haar 'zangcarrière' bij 'Crescendo'
afsloot. Zij blijft wel verbonden
met het koor als invalster, maar
niet meer als vaste soliste.
'Crescendo' voerde een keur aan
psalmen en verdere geestelijke
liederen uit, op de piano begeleid
door Henk van Putten, welke een
fraaie pianosolo ten beste gaf naar
het lied 'Heer wees mijn Gids'.
Solistische medewerking werd
verleend door Lammy de Bruin,
sopraan en Bram Kramer,
bariton. Zij zongen 'Heilig,
Heilig' van Händel en 'Hoe groot
zijt Gij', terwijl ze ook in
koorverband hun aandeel lever
den. Men mag terugzien op een
geweldig mooie zangavond, waar
van door de vele aanwezigen in de
Martinikerk is genoten.

Op zaterdag 21 januari 1984
in de Martinikerk, Groningen
te 20.00 uur (kerk open
19.00 uur).

HET URKERLAND

VRIJDAG 27 JANUARI 1984



PROGRAMMA Martinikerk, Groningen d.d. 21 januari 1984.

1. Koor: PSALM 150 7. a. Verblijd U in Zijn Naam
met solo Lammy de Bruin

b. Een koninklijk kind
c. Volle Verzekering

M.W. Kramer Koor:

2. Opening

3. Koor: a. Nader mijn God bij U H.J. van Oosten
f b. Heer, ik kom tot U

met solo Lammy de Bruin. M.W. Kramer
c. Als ik maar weet J. Zwanepol

8. Solo Klaas Bakker

9. Koor: a. Tel Uw zegeningen
b. Zachtkens en teder

met solo Kl. Bakker

C. \Vesley
M.W. Kramer
P. Knapp

M.W. Kramer

Kl. J. Mulder

4. Solo Lammy de Bruin c. Vol verwachting
met solo Lammy de Bruin M. \0). Kramer

5. Koor: a. De Heilige Stad
met solu Kl. Bnkker

b. Psalm 119
c. Ziet in blinde razernij

Trad.
Kl.J. Mulder
M.W. Kramer

10. Sluiting

6. Orgelsolo

11. Koor met aanwezigen:
Grote God wij loven U
(3 coupletten)

Kl.J. Mulder

wijzigingen voorbehouden.



GROTE GOD WIJ LOVEN U.

1. 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!

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuwge ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt ervan!
Alle englen die U dienen,
Roepen U nooit lovens moe:
Heilig, heilig heilig toel

3. Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vader armen,
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,
Laat ons niet verloren gaan!

STICHTING SCHIP MARTINIKERK
Verl. Hereweg 173,9721 AP Groningen
Voor huurzaken: de heer H.W. Hovingh, 050-261745

b.g.g. 05920-14080
Tel. Martinikerk: 050-120798

Wordt lid van de
VERENIGING VAN VRIENDEN MARTINIKERK
Secretariaat: Speenkruidstraat 88, 9731 GW Groningen
Beschermheer: Commissaris der Koningin i.d. ProvoGroningen, de heer H.J.L.Vonhofl
Erevoorzitter: Burgemeester van Groningen, de heer H.G. Buiter



CONCERT CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"

l

o.l.v. Meindert W. Kramer

m.m.v. Lammy de Bruin, sopraan
Klaas Bakker, bariton
Henk v an Putten, orgel

Op zaterdag 21 januari 1984
in de Martinikerk, Groningen
te 20.00 uur (kerk open
19.00 uur).



CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" dirigent: Meindert Kramer

. 1984,
7 tebnJar1

P dinsdag
nOlld 0

het Iaar reest :

inde grot
e Zaal van

gebouw "IR
ENE"

zaal open 7 uur
aanvang half 8

Dit nog in het kader

Opening door de voorzitter.
pauze

PRO G RAM M A
--------------------------------------

Voor het Jaarfeest van het:

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
dirigent: Meindert Kramer

Te houden op dinsdag 7 februari 1984~
inde grote zaal van gebouw "IRENE"

Dit nog in het kader van ons 30 Jarig bestaan.

Medewerking wordt verleend door de toneelver
eniging "NIO" uit Tollebeek~ welke een klucht
zullen opvoeren van Johan Blaaser~ welke is
getiteld:

u IN DE VERGULDE OS"
************************

Dit programma geldt voor u als koorlid en
één introducé.

zaal open 7 uuraanvang half 8



1. Opening door de voorzi tter.

pauze

2. Opvoering van de klucht:
urN DE VERGULDE Osu

Ie bedrijf. ATENTIE

pauze
In de pauze hopen wi j en "TaveoI...A"te houden.

Aan deze taTbola zijn leuke prijzen verbonden,

o.a. enkele strengen karbonaden.
3. Opvoering 2e bedrijf.

pauze
In de verschillende pauze's hopen wij hiervoor

lootjes te verkopen.

Wi j willen één en ander hartelijk bij U aanbe

velen onder het rrotto:

4. Opvoering 3e bedrijf.

5. Vrije woord.

pauze

6. Afscheid Lammy de Bruin.

7. Sluiting.



Onze voormalige Voorz. J. van Urk sprak
een afscheid woord t.o.z.v. onze
Sopraan Lammy de Brimn,en bood haar
namens ons kllor een Delft-blauwbord aanme~ een urker Ko~~er er op gescfiideru.
Dit i.v.b-m dat ze 11 jaar ~ aan ons
koor verbonden is geweest als Soliste.

+ + + + + + + + + +

Ten laatste sprak Lanunyde Bruin
een dankwoord uit t.o.z•• van
ons koor.

+ + + + + +

Verder werd haar een Prachtig
Bloemstukje aangeboden.

+ + + +



~-------

URKEP,
\jan net·. OiR.

jaarfeest
VISSERSKOOR "CRESCENDO"
Een lid van ons koor
H•.Bakkernam af-
scheid van Lammy met een
gedichi door hem zelf
gemaakt• .tf

+ =+ = + = +

Onze Dirigent won met de verloting een autoped voor e~n van z~n
kleinkinderen.

Het was gezellig in
de zaal s'avonds.

+ + + +



I

Voor Ref. Stichting 'Woord en Daad'
'Crescendo' zong in Barendrecht
Zaterdag 25 februari j.l. vertrok
het Chr. Urker Visserskoor 'Cres
cendo' onder leiding van dirigent
Meindert Kramer, met drie grote
bussen en verschillende auto's
naar Barendrecht om in de Geref.
Bethelkerk een concert te verzor
gen. Bij aankomst werd men
allerhartelijkst onthaald.

Men mocht hier optreden met een
bijzonder goed bezet koor van

105leden, voor een overvolle kerk
met belangstellenden welke van
heinde en ver gekomen waren. Op
keurige wijze verrichtte een voor
malig Urker predikant, ds. M.e.
Tanis, de opening en sluiting deze
avond en sprak een kort ope
nings- en slotwoord.
Ds. A. Beens, hervormd predi
kant te Huizen, sprak eenmedita
tie uit naar aanleiding van de
barmhartige Samaritaan en stelde
de indringende vraag: Wie is uw
naaste?

'Crescendo' mocht een keurig
programma van psalmen en gees
telijke liederen uitvoeren, voor
treffelijk op het orgel begeleid
door Henk van Putten. Solisti
sche medewerking werd verleend
door de sopraan Femmy van de
Weg en de bariton Klaas Bakker,
zowel in koorverband als indivi
dueel. Zij zongen onder andere 'Ik
heb een Heiland die leeft om te
bidden' en 'Als g'u 's avonds
neerleg!'. Het organiserend comi
té overhandigde aan het slot van
deze bijzonder geslaagde zang
avond, voor het project 'Haïti'
een bedrag aan ds. Beens van
f.20.oo0,- en bedankte "het fan
tastische Visserskoor", dat dit
bedrag bij elkaar had gezongen,
waar een ovatie op volgde van het
talrijke publiek. Door giften,
afgegeven aan de uitgang, werd
dit bedrag uiteindelijk f.24.000,
(een dergelijk bedrag was nog niet
eerder bij elkaar gebracht voor dit
doel).

Stichting
reformatorische
hulpaktie
woord en daad

PROGRAMMA

t.b.v.

ZANGAVOND zaterdag 25 februari 1984

in de Gereformeerde Bethelkerk
Zeer dankbaar en voldaan aan
vaardden koor en medepassa
giers de terugreis.

te Barendrecht

HET URKERLAND
M.M.V. het Chr. Urker Visserskoor

VRIJDAG 2 MAART 1984

C R [ 5 eEN 0 0 o.l.v. Meidert Kramer
Femmy van de Weg sopraan
Klaas Bakker bariton
Bram Kramer bariton
Henk van Putten orgel
Ds. M.C. Tanis opening
Ds. A. Beens meditatie

AANVANG: 19.30 uur

Deur open: 19.00 uur
Dit programma is tevens bewijs van toegang



1. KOOR:

2. OP[NIP(;:

3. SAK:NIANG:

4. KOOR:

5. solo:

6. K()(JI tE:T 5(l_O :

Psalm 150 M.W. Kramer

Ds. M.C. Tanis

Alles wat adem heeft love de Here
zinge de lof van Isrels God!
zolang ik hier in het licht mag verkere
Roem ik Zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
Warde geloofd door al wat leeft
Halleluja! Halleluja!

•

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakabs God als helper heeft'
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoe·

men
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat
die staat Hij bij met raad en daad
Halleluja! Halleluj~!

Roemt dan gij mensen, en lofzingt tesa-
men

Hem die zo grote dingen doet
Alles wat adem heeft, roepe nu Amen
Zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en HeiIge Geest
Halleluja! Halleluja!

8. Nader Mijn God bij U -H.J. v Oosten
b. 't Zij vreugde mijn deel is
c. Als ik maar weet j. Zwanepol

fermly van de Weg sopraan

8. de Heilige Stad
b , Psalm 119

trad.
K.J. Mulder

7. meditatie:

8. samenzang :

c. Ziet in blinde razernij M.W •.Kramer

Ds. A. Beens

Psalm 72: 2 en 7

De bergen zullen vrede dragen,
de heuvels heilig recht
Hij zal hun Vrolijk op doen dagen
het heil, hun toegezegd
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
door zijne arm gerukt
Hij zal nooddruftigen bevrijden
Verbrijz'len, Wie verdrukt.

Nooddruftigen zal Hij verschonen
aan armen uit genä
zijn hulpe ter verlossing tonen:
Hij slaat hun zielen gä
Als hen geweld en list bestrijden
al gaat het nog zo hoog
hun bloed hun tranen en hun lijden
zijn dierbaar in zijn oog

kollekte+ zingen:
Verlosser, Vriend, 0, Hoop
Twijf'ling zwijg

9.

- - - -. . . . .
Verlosser Vriend, 0 Hoop en lust
van die U kennen, neem het lied
Dat U in 't stof een sterv'ling biedt
Een zondaar die Uw voeten kust
Een zondaar een verlost, 0 Heer!
En nu geen zondaar meer
0, neem het aan, Gij laat geen smeek ling

staan
Gij hoort in hemelingen
Verloste zondaars zingen
Ol neem het aan.



Waar is een vreugd, een kalmt ' een heil
zo zalig als dit hoogst genot
Het vloeit uit God, en keert tot God,
Het heeft noch maat,noch perk, noch peil
in Jezus is mijn zalig lot, verborgen bij

mijn God
Hij is mijn rust, ook als mijn stof eens rust
O! prijst Hem, mijn gezangen
ik blijf zijn komst verlangen;
Hij is mijn lust.

Twijf'ling ZWIJg, ZWIJg bange smarte
God heeft mi j ook mi j bemind
En Zijn Geest zegt mij aan 't harte
Dat ik eeuwig ben Zijn kind
Vrees voor straf doet mij niet sagen
Wil mijn hart mij al verklagen
Nochtans vat ik moed in smart
God is meerder dan mijn hart

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de Wacht
moet ik lang Zijn hulp verbeiden
zijne liefde blijft mij leiden
Door een nacht, hoe zwart hoe dicht
Voert Hij mij naar 't eeuwig Licht

10. orgelsalo: Fantasie op Psalm 105 : 3 en 5
bew. K.J. Mulder

11. koor: met solo
a. Verblijd U in ZIJn Naam
b. Een Koninklijk Kind
c. Volle Verzeek'ring

C.Wesley
M.W.Kramer
P.Knapp

12. solo: Klaas Bakker (bariton)

13. samenzang: Wij knielen voor Uw zetel
Wij, Heer, en al Uw leden
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden
dat alle macht, hoe hoog,
Voor U , 0 Godsgetuige,
o Eerstgeboren uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

U die als Heer der Heerlijkheid
verrees tot heil der volken
Verwachten wij in majesteit
eens weder op de Wolken
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

neer,

hoe groot,

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt
die dftgzal zeker komen.
Het licht dat aan de Kim verschijnt,
Wordt reeds van ver vernomen.
Ja, Halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, Eng'len, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
Juicht allen, Amen, amen'

14. koor: a. Tel uw zegeningen
" + 9010 b. Zachtkens en teder
" + 9010 c. Vol verwachting

H.W. Kramer
K.J.Hulder
M.W. Kramer

15. sluiting.

16. koor met alle aanwezigen:
Grote God wij loven U



Grote God, wij loven U
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert Uwe werken,
Die Gij waart te allentijd
Blijft Gij ook in eewigheid

Alles wat U prijzen kan
U, de eeuwge ongeziene,
Looft Uw Liefd' en zingt er van!
Alle eng'len die U dienen
Roepen U nooit lovens moe:
Heil ig, hei 1ig, hei Iig toe.

Heer, ontferm U over ons
Open Uwe Vader armen,
Stort Uw zegen over ons
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



'Crescendo' trad
op te Harderwijk

Het chr. Urker Visserskoor
'Crescendo', dirigent Mein
dert Kramer, vertrok zaterdag
17 maart j.l. met drie grote
bussen naar Harderwijk om
daar in de Ned. Herv. Grote
Kerk een zangavond te verzor
gen ten bate van 'Woord en
Daad'. Met goed honderd
leden mocht men een goed
concert geven, onder grote
belangstelling, zodat er stoe
len bijgezet moesten worden.
Ds.Dostenbroek verzorgde de
opening en de sluiting, terwijl
ds. Blok een meditatie uit
sprak naar aanleiding van
Genesis 4: 'Ben ik mijns
broeders hoeder'. Henk van
Putten begeleidde op het
prachtige orgel zowel de koor
zang als de samenzang op
keurige wijze. Solistische me
dewerking werd verleend door
Femmyv.d. Weg (sopraan) en
Klaas Bakker (bariton). Het
organiserend comité, zo ook
'Crescendo', kunnen terugzien
op een geslaagde zangavond.

HET "UBKERLAND"
Vrijdag 24 mrt. '84

OP D.V. ZATERDAG 17 MAART 1986.4

het te geven CONCERT door het

CRESCEND O"IIIII,mI1W~.U_R_K_E_R__ V_'_SS~E~R~S~K~O~O~R~~~

in de (kerkplein) te HARDERWIJK.GROTE KERK

Bewijs van toegang. Entree f 5,--.

PROGRAMMA
van het te geven CONCERT door

het

URKER VSOOR ESCENDO""CR

OP D.V. ZATERDAG 17 MAART 198m

in de

GROTE KERK

(kerkplein)

te

HARDERWIJK.

met medewerking van:

Dirigent

Sopraan

Bariton

M.W. Kramer,

Femmy v.d. Weg,

Kl. Bakker,

Henk van Putten.Orgel

AANVANG: 7.45 uur n.m.
EINDE + 9.30 uur n.m.

*WOORD en DAAD"



Koor:

Opening.

Psalm 150

Koor: a. Heer ik kom tot U

M.W. Kramer. Koor

M.W. Kramer.

a. Psalm 119

b. Heilig is de Heer

c. Vol verwachting
(solo Femmy v.d. Weg.)

M.W. Kramer.

Kl. J. Mulder.

M. Praetorius.

b. t'Zij vreugde mijn deel is.J. Zwanepol
(solo Femmy v.d. Weg)

c. Als ik maar weet.

Koor:

Solozang: Femmy v.d. Weg.

a. Volle verzekering

b. Een kninklijk kind

c. Zachtkens en teder
(solo Kl. Bakker)

Solozang: Kl. Bakker.

J. Zwanepol. Koor: a. Verblijd U in Zijn Naam
(solo Femmy v.d. Weg.)

b. Hoe groot zijt GIj

c. Tel Uw zegeningen

d. Neem mijn leven C.H. Malan.

C. Wesley

M.W. Kramer.

P. Knapp. M.W. Kramer.

M.W. Kramer.

Kl. J. Mulder.
Koor en samenzang:

Orgelimprovisatie "Grote God wij loven U
aansluitend samenzang 3 coupletten.

1. GroteGod, wij loven U,
Heer, 0 sterKstealler sterken!
Heel de wereldbuigt voor U
en bewc:ndert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

2. Alles wat U prijzenkan,
U, den Eeuw'ge Cngeziene,
looftuw liefd'en zingt ervan!
Alle eng'len,die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig,heilig,heilig"toe!

3. Heer, c:ntferm U over c:ns,
epen uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over c:ns,
neen c:ns op in uw erbarmen!
Eeuwigblijft uw trcuw bestaan ••.•
laat c:ns niet verlarengaan!

a. Zingen van uw Schepper.

Refrein zingt de gemeente:

Glorie, Glorie, Halleluja
Glorie, Glorie, Halleluja
Glorie, Glorie, Halleluja
o mensen prijst Zijn Naam. ( 3 coupletten)

Sluiting.

Koor: Psalm 134 Kl. J. Mulder.

_.*.*.*.* ••••• *.
Aan de uitgang is er een collecte voor onderstaand project.

De baten van deze avond zijn bestemd voor het bouwen

van een school op Haïti door de Stichting "WOORD EN DAAD".

••*.*.*.*.* •••*.



Bij de uitgang is er tevens gelegenheid om grammof

platen of muziekcassettes te kopen van het Urker V

koor "Crecendo".

j

i
1



IlARDERWUK- Het is een goe
de gedachte geweest van de organi
satoren van de stichting Woord en
Daad om ter afsluiting van een fi
nancieringsprojekt op Haïti een
zangavond te beleggen in de Grote
Kerk. Het Urker Visserskoor Cres
cendo vormde het middelpunt van
de avond. De kenmerken van dit
koor zijn bekend: het uitdragen van
het geestelijk lied in stoere eenvoud
met een diep religieuze overtuiging.
Ook zaterdagavond onderstreepten I
de Urker zangers dit beeld. De meer
dan volle kerk bewees weer eens
dat door deze voordracht van het
geestelijk lied zich velen aange
sprokenvoelen.
Na een aanvankelijk onzeker begin

was het koor na de meditatie pas goed
op dreef. Het had duidelijk moeite
met de aanpassing aan de akoestische
eigenschappen van de kerkruimte. De
onzekerheid van het koor uitte zich in
het begin door niet helemaal gelijke
inzetten. Voor de rest verdient dit
grote en grootse koor met zijn speci
fieke vertolking veel lof. De voor
dracht in pianissimo en fortissimo
kwam onder meer goed tot zijn recht
in "Zachtkens en teder" en "Verblijd
U in Zijn Naam". Dit laatste lied I
vormde een van de hoogtepunten van
de avond, niet in de laatste plaats
door het uitstekende optreden van de
soliste Femmy van der Weg met haar
stralende en warme sopraanstem. De
bariton Kl. Bakker zong ook overtui
gend en indringend.
Dirigent Meindert Kramer had het

koor goed in de hand. De koorleden en
solisten bewezen dankzij een gedegen
voorbereiding waartoe de zangkunst

in staat is. De orgelbegeleiding van
Henk van Putten zorgde voor een de
gelijke onderbouw van koor- en sa
menzang. Het hele concert ademde
een bewogenheid met en een offer
vaardigheid voor de hulpbehoevenden
op Haïti. Het comité van Woord en
Daad helpt mee met het bouwen van
scholen op dit eiland. Dat de aanwezi
gen dankbaar meeleefden bleek wel
uit de opbrengst van de collecte:
f 3000,-.

Veel dankbaarheid bij
concert Urker vissers

~III
" Schi1ders- Courant "

21 mrt. '84

Crescendo trad op
t.b.v. Woord en Daad

Vorige week zaterdag concer
teerde het Christelijk Urker Vis
serskoor "Crescendo", o.l.v.
Meindert Kramer in de Grote
Kerk te Harderwijk.
Ook dit keerwaren de baten voor
de Stichting Woord en Daad, be
stemd voor het bouwen van een
school op Haïti. Crescendo
mocht goed bemand optreden in
de prachtige, oude Grote Kerk
voor een groot aantal toehoor
ders, die het geboden zangpro
gramma vol aandacht beluister
den.

Solistische medewerking was er
van Femmy van de Weg (so
praan) en Klaas Bakker (barit
on), terwijl de orgelbegeleiding
in handen was van Henk van
Putten. Opening en sluiting werd
verzorgd door ds. J. Ooster
broék, Chr. Geref. predikant te
Harderwijk, terwijl de meditatie
werd verzorgd door ds. L. Blok
predikant van de Geref. Ge
meente te Nunspeet.

"Stuurboord "==============
23 mrt.' 84



'Crescendo' kreeg eervol verzoek
Ook deze foto's zullen in het
fotoboek verschijnen. De Rijks
voorlichtingsdienst was daarom
met Mies Bouwman van mening
dat terecht een verzoek gericht
zou moeten worden aan het Urker
Visserskoor 'Crescendo', omdat
volgens haar zeggen de Prinses
dankbare en zegenrijke herinne
ringen heeft aan juist dit koor.

Wie weet zal het chr. Urker
Visserskoor nog eens betiteld
worden lIlet Koninklijk Vissers
koor. ..

Het chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' heeft vorige week via de
Rijksvoorlichtingsdienst een eervolle uitnodiging ontvangen.
Het betreft een t.v.-opname, waarbij ook onze oud-Koningin,
Prinses Juliana aanwezig zal zijn. Haar wordt ter gelegenheid
van haar 75e verjaardag door Mies Bouwman een fotoboek
aangeboden. Deze t.v.-opname zal D.V. plaatsvinden op
woensdag 25 april a.s. 's avonds in 't Spant te Bussum.

Gezien de relaties die tussen het
koor 'Crescendo' en de koninklij
ke familie in de loop der jaren is
gegroeid, is men van mening dat
ons visserskoor daarbij vertegen
woordig zal moeten zijn. Het koor
heeft deze uitnodiging dan ook
aanvaard. Aan het slot van het
programma zal met het koor de
Engelse zangeres Vera Lynn
optreden. De TROS hoopt deze
t.v.-opname uit te zenden op
zaterdagavond 28 april a.s.
In het verleden heeft 'Crescendo'
veel met het koninklijk huis te
maken gehad. Een medewerking
onder andere op paleis Het Loo
en ook een kerstfeestviering met
de hele koninklijke familie in
Uddel. Bovendien heeft 'Crescen
do' opgetreden bij de ingebruik
name van ons vissersmonument
hier ter plaatse die door (nog)
koningin J uliana geschiedde. Ook
heeft het koor op één van haar
verjaardagen op paleis Soestdijk
het defilé afgesloten en dat stelde
.de Prinses toen bijzonder op prijs.

Haar werd toen door de dirigent,
Meindert Kramer, een kistje met
vers gerookte paling overhan
digd. Deze zou ze met haar
kinderen en kleinkinderen nutti
gen, zo zei de Prinses.

Ui t : 11 Het URKERLAND"======================~

Woensdagmiddag één uur. Van
uit alle richtingen van Urk lopen
ze naar de bushalte, gehuld in een
fraai 'striept boatjen'. 'Crescendo'
trekt er weer eens op uit. Niet zo
maar deze keer, want het Urker
visserskoor maakt er bepaald
geen gewoonte van om op woens
dagmiddag op te treden. Deze
keer wel, want het was ook voor
een speciaal persoon. Koningin
Juliana viert maandag haar 7Se
verjaardag en nu al werd er voor
haar een feestelijke bijeenkomst
gehouden in 't Spant in Bussum.

Eervolle uitnodiging
voor "Crescendo"

Woensdagmiddag 25 april a.s.
hoopt het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" te vertrekken voor
een televisie-opname in Het
Spant" te Bussum. Men tr~edt
dan o.a. op met de bekende zan
geres Vera Lynn. De opname
vormt een onderdeel van een uit
zending ter gelegenheid van de
overhandiging van een fotoboek
aan onz.eoude koningin, nu prin
ses Julrana. Dit wordt gedaan
door Mies Bouman. Het pro
gramma wordt uitgezonden za
terdagavond 28 april.

Uit: " Stuurboord"=====================

Zaterdagavond voor televisie
'Crescendo' al volop
in de Oranje-stemming

In verband metdie75everjaardag
van prinses Juliana is er namelijk
een fotoboek samengesteld. Dat
boek werd haar woensdagavond
aangeboden. De gehele avond.
waarvan zaterdag een uur zal
worden uitgezonden voor de
televisie, stond onder leiding van
Mies Bouwman. Zij kreeg onder
meer éne Co van Jan Mars voor
de microfoon. Deze had namelijk
ook een foto ingestuurd voor het
fotoboek. Aan het eind van dat
gesprek tussen Co van Jan Mars
en Mies Bouwman vroeg de
presentatrice: "Ik weet van Ur
kers dat ze nooit alleen komen.

Met hoeveel mensen bent u
gekomen?" Co daarop: "Zo'n
honderd ongeveer. ...... Het gor
dijn ging open en daar stond
Crescendo, Urker man- en zang
kracht gehuld in het striept
boatjen. Een prachtig gezicht. Het

koor zong op prachtige wijze
Neer'land en Oranje en samen met
Vera Lynn ("The sweatheart of
the forces" uit de Tweede Wereld
oorlog) het zo bekende "We '11
meet again". Het was werkelijk
grandioos en prinses Juliana, die
vergezeld werd door Prins Bern
hard, prinses Margriet en Pieter
van, Vollenhoven, genoot zicht
baar van dit- Urker aandeel aan
een onvergetelijke Oranje-avond.

•. 'Crescendo' vlak voor het ver
trek: mondvoorraden worden ver
geleken.

Uit:"Het Urkerland" 27 aEril '84=========================-=~=~===~
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'Verjaardagsgeschenk Prinses Juliana'

11VNederland 0 zaterdag 28 apr.
20.28 Juliana 75 Zalerdag, Nederland1,20.28 uur

In dit programma zal het fotoboek,
samengesteld uit privé-foto's van het

Nederlandse volk als verjaardagsge
schenk aan prinses Juliana, die a.s.
maandag 75 jaar wordt, worden aan
geboden.
Verder praat Mies Bouwman met een
aantal inzenders over herinneringen
en gevoelens tijdens het maken van
de foto's van de Prinses, treden
speciale gasten op en ontvangt prin
ses Juliana een cheque uit de op
brengst van het boek.
Samenstelling, produktie en regie:
Mies Bouwman en René Stokvis.

Een verjaardagsgeschen k
van alle Nederlanders

'Ik
ben
trots

... op het
boek' Televisie maakte opnamen van "CRESCENl>0,..

in hetSPANT te Bussum,op woensdag
25 april 1984.

televisie radio omroep stichting

TOEGANGSKAART voor het bijwonen van de

TV - opname van de

75e VERJAARDAG VAN PRINSES JULIANA

Theater 't Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3 Bussum

25 april 1984 om 19.30 uur tot 22.00 uur

GELDIG VOOR EEN PERSOON





Prinses JULIANA zit vol
aandacht te luisteren

Het Chr. Urker Visserskoor
" Crescendo "

trad op voor de Tros Televisi~
op zatd. 28 april 1984.
Ter gelegenheid van de75 ste
verjaardag van Prinses
JULIANA

Vele malen mochten wij als Koor in
het verleden voor de Koninkl~ke
Familie optreden.



op zaterdag 5 mei 1984

Stichting Zang - en Orgelavonden Grote Kerk Vianen

BEVRIJDINGSCONCERT
op zaterdag 5 mei 1984

In de Ned. Herv. Kerk te Vianen

Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
Femmy v.d. Weg Sopraan

BramKramer Bariton

Henkvan Putten Orgel
Loek v.d. Leeden Piano

Ds. J. Kooien
MeindertKramer Algehele leiding

Medewerkenden

19.30 uur



Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" werd opgericht
5 sept. 1953 onder de naam Chr. Jongemannenkoor, met als
dirigent de heer L. Kramer.
Bij de oprichting bedroeg het aantal leden 23, hetwelk
nu is gestegen tot 125 leden.
In 1955 nam de heer Meindert Kramer jr. de dirigeerstok
van zijn vader over en onder zijn bekwame leiding wer
den naast de vele concerten in diverse plaatsen van ons
land en buitenland, ook een aantal langspeelplaten in
de handel gebracht.
Het Visserskoor bestaat overwegend uit vissers, welke de
gehele week van huis zijn en rondzwalken op de Noordzee
en IJsselmeer. Vandaar dat dan ook vele verzoeken moe
ten worden afgewezen, omdat men vanwege het uit te oefe
nen beroep hier niet aan kan voldoen. In september 1980
maakten ze een zeer geslaagd Concert-Tournee door Zwit
serland. In oktober werd dit nog eens herhaald.
Het koor treedt op in Urker Klederdracht en zingt over
wegend psalmen en geestelijke liederen.

PROGRAMMA

1. KOOR: Psalm 150 M.W. Kramer

2. OPENING: met samenzang Psalm 118: 1-14 Ds. J. KooZen

ieder 's Heeren goedheid loven,
goed is d'Oppermajesteit:
goedheid gaat het al te boven,
goedheid duurt in eeuwigheid!
Isrel nu Gods goedheid loven

en zeggen: "Roemt Gods Majesteit!
Zijn goedheid gaat het al te boven,
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

l. Laat
want
zijn
zijn
Laat

14. Gij zijt mlJn God, U zal ik loven,
verhoogen, Uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven,
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
want goed is d'Oppermajesteit:
zijn goedheid gaat het al te boven,
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

3. KOOR
a. Heer ik kom tot U
b. Als ik maar weet
c. De Heilige stad (solo: Femmy v.d. Weg

Bram Kramer

M. W. Kramer
J. 2wanepoZ
Trad.

d. Tel Uw zegeningen M. W. Kramer

4. BARITONSOLO



5. PIANOSOLO

6. KOOR
a. Psalm 134
b. Verblijd U in

c. Zachtkens en

7. ORGELSOLO

zijn Naam
(solo: Femmy v.d. Weg)

teder
(solo: Bram Kramer)

8. KOOR
a. Com nu met zang
b. Gelukkig is het land
c. Mijn Nederland

9. SOPRAANSOLO

10. KOOR
a. Waar de blanke top
b. Bede voor 'Vaderland
c. Dankt, dankt nu allen God

11. SLUITING

12. KOOR: Nederland en Oranje

3 SAMENZANG: Wilhelmus: 1-6L. v. d. Le.id, .

si, J. Mulder

C. Wesley

Kl. J. Mu Lder

H. v. Putten

D. Kuxhaven
J. Zwaan
C.A. Marlgold

F. v.d. Weg

M. W. Kramer>
P.M. Zijderla
Joh. ('rûger

Ds. J . .Koolen

n. ,h WnLff

1. Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed,
Den Vaderland Getrouwe
Blijf ik tot in den doet
Een prince van Oranje
Ben ik vrij onverveerd,
Den koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild en de betrouwen
Zijt Gij, 0 God mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'allen stond,
De tyrannie verdrijven,
Die mij mijn hart doorwondt.

U wordt verzocht na afloop van het concert eerst
het koor de gelegenheid te geven de kerk te ver
laten.

Bij de uitgang is er gelegenheid om bij de daarvoor
bestemde tafel platen of cassettes te kopen van het koor.



Het laatste concert in de serie 1983/1984 is:

Zaterdag 26 mei 1984
Klaas Jan Mulder

De volgende concerten in de serie 1984/1985 zijn:

zaterdag 8 september 1984
Sander van Marion

Orgel

Orgel

Zaterdag 6 oktober 1984
Grote Koor- en samenzangavond
m.m.v. Chr. Gem. Zangver. Vox Jubilans uit Waddinxveen

o.l.v. Pieter Stolk
Feike Asma

Zaterdag 15 december 1984
Kerstconcert door:

Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V.
o.l.v. Klaas J. Mulder
Arie van Enk
Henk van Putten

Zaterdag 5 januari 1985

Nieuwjaarsconcert door:
Feike Asma

Zaterdag 23 februari 1985
Grote Koor- en samenzangavond
m.m.v. Verenigde Veluwse Koren

o.l.v. Marinus Brandsen

Zaterdag 13 april 1985
Klaas Jan Mulder

De concertvleugel komt van:

PIANO ENORGELHANDEL KROPFF & Zn.

Orgel

Bariton
Orgel

Orgel

orgel

-In en verkoop piano's en orgels
- Nieuwe en gebruikte instrumenten
- Reparaties
- Stemmen
- Bij ons nog ruime keuze In

gebr. piano's met 5 jaar garantie
- InrUilen financieringmogelijk
- Leveringen onderhoud door heel Nederland
- Na telefonische afspraak ook 's avonds
Kastanjelaan 14 te Lexmond, Tel. 03474-1755-1942 ~--J


