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OrgelsoIo

Toccata (uit; Symfonie nr.5)

Ch.M. Widor

9.

Katwijks Chr. Mannenkoor
"Jubilate"

a. "Thanks be to God"

S. Oickson
H. Geehl
(arr.)

FEMMIK VAN DER WEG,ESOPRAAN)

AAN HET VM, OEN HEUVEL-ORGEL:

J. van Zweden
(bev , )
M.W. Kramer
(arr.)

8.

: CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. MEINDERT KRAMER
KATWIJKS CHR. MANNENKOOR "JUBILATE" o.l.v. PETER BONTJE
SOLISTE:

"De ~Ieer is mijn licht"
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b. "He's the lilley of the valley"
(met sopraan Femmie v . d. I'eg)
Traditionel
KLJ. Mulder

KLAAS JAN MULDER

(bev, )
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Inleidend Koraalvoorspel met aansluitend samenzang (zie bijlage)
"Zij die de zee bevaren"
Psalm 107,vers 12 en 22.

2.

Gezamelijke koren

3.

Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo"

"Ambrosianischer Lobgesang"

10. Gezamelijke koren

E.Gebhardt

a. Psalm 42

N.~.,
.Kr anar

b. "Zie ons wachten"
(met sopraan Femmie v.d.Heg)

M.W. Kramer
(bew. )

c. "Lof aan de Heer"

J.W. Peterson
(bew. )

Lamentation

A. Guilmant

a. Veni Jesu
(à cappella)

L.Cherubini

c. Oomine Salvam Fac

A. Giesen

a. Psalm 116

Kl. J. Mulder
(bew.)

b. "Ik ben een koninklijk kind"

M.W. Kramer
(bew. )

c. "Oank zij U Heer"

G.F. Händel
S. van Marion
(bew. )

(bev , )

4.

OrgelsoIo

5.

Katwijks Chr. Mannenkoor
"Jubilate"

b. "Houdt Gij mijn handen
beide"

Orgelimprovisatie met aansluitend samenzang (zie bijlage)
"Ruwe stormen mogen woeden"
Gezang 178, vers 7 en 8

************************************
o

Na afloop van het concert is er gelegenheid tot koffiedrinken (à f 1,00)
in het Kerkelijk Centrum tegenover de Nieuwe Kerk.

o

Resterende orgelconcerten "Internationale Zomer-Orgels erie 1990" :
Herman van Vliet,op vrijdag 24 augustus 1990,aanvang 20.15 uur.
- Leo van Doeselaar,op vrijdag 7 september 1990.aanvang 20.15 uur.
- Sander van Marion, met een programma onder het motto "Tour de Franck",
op vrijdag 14 september 1990,aanvang 20.15 uur.

o

Reeds nu attenderen wij U op het Adventsconcert door de organist die
ook vandaag het Van den Heuvel-orgel bespeelde; Klaas Jan Mulder,
op zaterdag 8 december 1990, aanvang 17.00 uur.
Het traditionele Kerstconcert,zoals gebruikelijk te verzorgen door'organist
Herman van Vliet, zal plaatsvinden op tweede kerstdag,26 december 1990,
aanvang 20.15 uur.

S. van ~;arion
(bew , )

c. "Van U zijn alle dingen"

J.G. Bastiaans
(bew. S. van Marion

d. Psalm 150

J. Clarke
(bew. P.Stolk)

6.

Solozang

"Jerusalemll

F.MendelssohnBartholdy

7.

Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo"

a. "God enkel licht"

M.W. Kramer
(bew. )

b. "God eeuwig licht"
(met sopraan Fe~
v.d.Weg)

11.

H.R. Shelley
(bew. )

"f'

Waàrdige afsluiting :-Visserijllagen 1990
-,..
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Grandloos koor- en orgelconcert
.. in overvolle Nieuwe. .Kerk '
Met een werkelijk grandioos koor- en' orgelconcert werden zater- eend?' - betekende na .ruim twee u~r
dagmiddag van half vijf tot over half zeven de VisserÏ dagen 1990 . het einde van een volledig geslaagd c0!,l··
- J
, cert.
,
bes Ioten. De NIeuwe Kerk aan de Voorstraat was to,~de laatste plaats'
Dat we enkele dames direct na afloop
bezet en n~dat er nog enkele klapstoelen waren bijgezet en de toe- hoorden zeggen dat een 'woord van
schouwers In de banken nog wat 'opschoven' was het kerkgebouw dank' en een 'bloemetje' nog wel op z'n.
overvol en zorgden het Urkse 'Crescendo' en het Katwijkse 'Jubilate' plaats geweest zo~den zijn, is misschien
voor een waàrdige afsluiting van een meer dan geslaagde week met waar, m~ar dan WIllen anderen welltcht
tal van aktiviteiten.
.
.
e.~novau.oneel applaus, en ook dat bleef
leider van de koren en de beide mannenkoren een uitstekend visitekaartje afgaven van hun kunnen: "
Het Chr. Urker Visserskoor deed dat
ook nog eens in het derde programmapunt met de zang van 'Psalm 42', 'Zie
ons wachten' en 'Lof aan de Heer'. Femmie van der Weg opende haar optreden
in het 'Zie ons wachten', in een bewerking van dirigent Meindert Kramer.
Haar zang was van grote klasse, maar
akoestisch zou dat meer tot zijn recht
zijn gekomen via een microfoon en versterkers. Nu wendde ze zich dan naar
rechts, dan naar voren en dan naar links,
waardoor haar volume. lang niet bij iedereen duidelijk hoorbaar overkwam.
Na een bekwaam gespeelde orgelsoio
(een mars) door Vincent de Vries, zong
het Katwijks Chr. Mannenkoor 'Jubilate' een viertal liederen, waarvan Psalm
150 van J. Clarke in een bewerking van
P. Stolk één van de vele hoogtepunten
van het concert was, mede dankzij dirigerit Peter Bontje, die eerste dirigent
Sander van Marion op, deze avond even
helemaal deed vergeten.
.
In 'Jerusalem' van E Mendelssohn
Bartholdy gaf Femmie van der Weg weer
duidelijk blijk van haar kunnen als sopraan, waarna het weer de beurt was
.aan 'Crescendo', dat in een drietalliederen het Licht bezong in 'God enkel licht',
'God eeuwig licht' (met zarig van Femmie van der Weg) en 'De Heer is mijn
licht'. De voor Klaas Jan Mulder op het
programma staande 'Toccata' van Ch.
Liederenkeus
M. Widor leverde voor invaller-organist
De keuze van de te zingen liederen Vincent de Vries geen problemen, want
stond voor een groot deel in het teken hij speelde dit stuk uit de Symfonie numvan de aan de Visserij verbonden zee- mer 5 op voortreffelijke wijze. .
vaart en van de ruwe stormen die kunNa een laatste individueel optreden
nen woeden, maar ook van het Licht dat van 'Jubilate' tijdens dit schitterende
uitkomst biedt.
concert, besloten de koren hun gezameNa de openingssamenzang van twee lijke zang met 'Psalm 116', "k Ben een
verzen van Psalm 107 ('Zij, die de zee koninklijk kind' en 'Dank zij U Heer',
bevaren') zongen de gezamelijke koren welke liederen uit volle borst ten gehore
het 'Ambrosianischer Lobgesang' van werden gebracht.
Samenzang van 'Ruwe stormen
Fj. Gebbardt, in welk lied de organist
alle registers meteen openzette, terwijl mogen woeden' (gezang 178) - gediridirigent Meindert Kramer zich ontpopte geerd door Peter Bontje, met dirigent
als een uiterst bekwaam en vakkundig Meindert Kramer als zanger bij 'Cres-

Namens het 'Orgelcornité Nieuwe
. Kerk Katwijk aan Zee' verwelkomde
Kees Hoek de zeer vele aanwezigen met:
'Dit noemen wij uniek in Katwijk. Deze
geweldige opkomst bewijst dat niet alleen de Visserij maar, ook een koor- en
orgelconcert zowel in Urk als in Katwijk
leeft.'
De heer Hoek heette ook de beide
dirigenten Meindert W Kramer en Peter
Bontje welkom, alsook soliste Femmie
van der Weg. Wat de organist betrof had
zich een probleem voorgedaan, want
Klaas Jan Mulder meldde zich vrijdag
af wegens ziekte. Met man en macht
werd vrijdagavond en bijna vrijdagnacht
naar een vervanger gezocht, wat geen
gemakkelijke opgave was. Na heel wat
telefoontjes werd de oplossing gevonden
in de Scheveningse organist Vincent de
Vries, die 'Jubilate' en de samenzang
zou begeleiden en die de orgelsoli zou
verzorgen. Daarnaast zou organist Henk
van Putten uit Kampen (de man die
'Crescendo' gewoonlijk begeleidt tijdens
de repetities en uitvoeringen) het Chr.
Urkers Visserskoor begeleiden.
Onder de aanwezigen bevonden zich
vele genodigden die de 'Dag van de Nederlandse Zeevisserij' ondermeer in de
grote tent aan de Zwaaikom hadden bijgewoond, waaronder burgemeester G.
W van Monfrans- Hartman en haar
echtgenoot en verscheidene wethouders
en gemeeteraadsleden.

tijdens dit concert achterwege. Slotconclusie: het was zo goed en het organisatiecomité heeft een goede keus gemaakt
met koren, soliste (in dit geval) de beide
organisten.
Het' eerstvolgende orgelconcert in de'
Nieuwe Kerk wordt reeds morgenavond
(vrijdag) gegeven en wel om 20.15 uur;
met als organsist Herman van Vliet uit
Oudewater/Woerden'.
.
S·
-

Onwel
Tijdens het afgelopen zaterdag gegeven en bijzonder goed geslaagde
koor- en' orgelconcert in de Nieuwe
Kerk ontstond na ruim een uur enige.
opschudding onder de aanwezigen. ä
Na de solozang van Femmie van der
Weg in het lied 'Jerusalem' maakte
dirigent Meindert Kramer zich gereed
voor het derde optreden van zijn Chr.
Urker Visserskoor 'Crescendo'. Hij
kon evenwel zijn koor nog niet 'öfjroepen', want in één van de banken
was een VrollW onwel geworden en
dat betekende in die buurt enige consternatie. Onder de genodigden bevond zich ook het RPF-raadslid, de'
arts drs. J. H. ten Have. Deze stapte
van zijn plaats en liep snel in de richting van bedoelde bank. Na' zijn consultatie werd binnen enkele seconden "
een draagbaar gehaald, en de vrOllW
werd erop gelegd en dokter Ten Hove
was zelf één van de dragers daarvan,
richting consistorie, Een kwartiertje
later kon 'de behulpzame arts ziîn
plaats naast zijn echtegenote weer in=
nemen. De onwel geworden vrOliw
(87 jaar) was kennelijk door de '
.warmte bevangen geweest. Toen ze;;
eenmaal wat opgeknapt was wilde ze:
zelf wel naar huis lopen. Nietteminl
werd haar geadvisêerd zich met een~,
auto naar huis te laten brengen, welk.it..
advies ze wijselijk opvolgde.
•
Het concert had door dit voorval
slechts een paar minuten oponthoud
gehad en kon verder worden voortgezet.
'

Reacties Uit KatWIJK
LJ, Kuijt-van Rijn
Bosplein 38
2024 GC - Katwijk (ZH)
Katwijk, 24 augustus 1990
Aan het Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo: ter attentie van de
heer M Kramer, Pyramideweg 77, 8321 CK Urk.

I

Geachte heer Kramer en leden van het Mannenkoor 'Crescendo',
Daar het niet gebruikelijk is om na een concert in de Nieuwe Kerk te
applaudiseren, konden wij zaterdag 18 augustusjonstleden geen uiting
geven aan onze gevoelens van grote waardering voor de mooie zang,
die door uw koor en soliste ten gehore is gebracht. De psalmen en
liederen spraken erg aan. Heel hartelijk dank voor de wijze waarop
deze zijn vertolkt. Wij hebben er bijzonder van genoten. Wij hopen dat
u met uw koor nog vele concerten mag geven waarin Gods lof mag
weerklinken.
Met de meeste hoogachting,
een Katwijkse luisteraarster.

Uitstekende afsluiting 'Dag Nederlandse Zeevisserij'

Enorme belangstelling voor Urker
Visserskoor Crescendo in Katwijk
Vorige week zaterdag heeft het Urker Visserskoor Crescendo
in samenwerking met het Katwijks Mannenkoor Jubilate in de
overvolle Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee een zanguitvoering gegeven. Dit concert stond in het kader van de 'Dag voor
de Nederlandse Zeevisserij'. De belangstelling voor dit concert
overtrof de verwachtingen. Dit bleek uit de openingswoorden
van het comité 'Visserijdagen' die om half vijf 's middags de
zanguitvoering opende.
Een inleidend koraalspel op het
robuuste Van den Heuvel-orgel
over 'Zij die de zee bevaren' en de
aansluitende samenzang gaven voldoende enthousiasme aan de koorleden om het programma uit te
voeren. Het orgel werd bespeeld
door Vincent de Vries, die de zieke
Klaas Jan Mulder verving. Het
,Ambrosianischer Lobgesang' was
de inzet van de beide mannenkoren. Daarna kon Crescendo haar
repertoire beginnen met 'Psalm 42',
'Zie ons wachten aan de stromen'
(met een uitstekende solobegeleiding van Femmy van der Weg) en
het 'Lof aan den Heer', dat spontaan en met volle sterkte werd
uitgevoerd. Een orgelsoIo van Vincent de Vries was het volgende
programma-onderdeel. Hierbij demonstreerde hij op uitmuntende
wijze de kwaliteiten van het orgel,
hetgeen hij later nog eens herhaalde
met een toccata van Ch.M. Widor.
Het Katwijks Mannenkoor stond
deze keer onder leiding van Peter
Bonje, die vaste dirigent Sander
van Marion verving. Het koor
opende op bekwame wijze met
'Veni Jesu' van Cherubini, dat a
capella werd uitgevoerd. Een eigen
bewerking van 'Houdt Gij mijn
handen beide' en 'Van U zijn alle
dingen' werd keurig door het grootste mannenkoor van Nederland
voor een aandachtig publiek uitgevoerd. Femmy zong ,Jerusalem'
naar een bewerking van F. Men-

delssohn. Een gevarieerd programma van geestelijke liederen en
een spiritual bleef de talrijke luisteraars boeien. Na bijna twee uur
werd het concert afgesloten met
een schitterende orgelsoIo van het
bekende 'Ruwe stormen mogen

woeden', met aansluitend samenzang van couplet zeven en acht.
Een massaal gebeuren waarbij de
ongeveer 2.000 aanwezigen blijk
gaven van hun waardering van dit
grootse muzikale evenement. Rond
de klok van zeven uur mocht Crescendo na het nuttigen van een
dorstlesser en het eten van de aangeboden maatjesharing in het nabijgelegen verenigingsgebouw, tevreden de terugreis naar Urk aanvaarden.
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Veel bekijks voor Urker kleding
tijdens visserijdag in Katwijk
Vorige week zaterdag werd in Katwijk de Nationale Dag voor de Zeevisserij gehouden. Ook een
aantal Urkers werkte mee om deze dag te doen slagen. Zo verleende het Urker Visserskoor
'Crescendo' zijn muzikale medewerking. De mannen van Meindert W. Kramer zongen in de Nieuwe
Kerk van Katwijk, die tot de laatste plaats bezet was. De in klederdracht gestoken zangers en Puck en
Arie van de Zwan met een jongedame in het Urker hadden overigens ook niet te klagen over gebrek
aan belangstelling.

* Bij een waterput op de puzsta - 30 september 1987.

* Hajduboszormeny 30 september 1987.

Voor de derde
keer naar Hongarije
Vorig jaar augustus kwam er van de predikanten ds. Zila Peter uit Vál
en ds. Borsos Peter uit Gardony een officiële uitnodiging om naar
Hongarije te komen voor een concerttournee naar hun gemeenten. Zij
schreven dat ze reeds veel van ons koor gehoord hadden en hoopten
dat God Zijn zegen aan hun verzoek en onze komst wilde verbinden.
Dit alles heeft geresulteerd in deze derde concertreis die we met een
gedeelte van ons koor hopen te maken. Het belooft een prachtige reis te
worden. Maar ons belangrijkste doel is om daar zingend het Evangelie
uit te dragen. De Heere geve ons een goede reis en een behouden
thuiskomst. Ons zingen zij tot Zijn eer.

De reiscommissie

*

Nieuwe kerk in Tiszanagyfalu nog in aanbouw-stadium. Zondag
jongstleden, 23 september, is de kerk officieel in gebruik genomen.
Vanavond geven wij een concert ter ere van de opening. Er wordt veel
belangstelling verwacht.

PUSZTA

Gastvrij onthaal voor
Crescendo in Hongarije
Vanuit Hongarije wordt gemeld dat Crescendo een bijzonder
gastvrij onthaal heeft gekregen. Zaterdag werd onder grote
belangstelling in Val het eerste concert gegeven. Tussen de vele
belangstellenden bevonden zich ook veertig Russen. Het publiek
was zeer enthousiast over de zang van onze plaatsgenoten.
Zondag werd in Gardony drie keer meegewerkt aan een kerkdienst. Ook hier was sprake van volle kerken. Dinsdag wordt een
openingsconcert gegeven in het kerkje dat grotendeels door
Urkers is gebouwd.

----_------_-------
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Crescendo geeft in september een openingsconcert

Laatste hand gelegd aan 'U rker'
kerkelijk centrum in Hongarije
Een compleet kerkelijk centrum van een zeer ingewikkelde
constructie bouwen op een afstand van meer dan 1.700
kilometer van huis is bepaald geen kleinigheid. Toegegeven, het
gebouw is naar Urker maatstaven niet bijzonder groot, maar
het is toch een hele opgave geweest om het karwei te klaren.
Jaren achtereen vertrokken vanuit Urk verschillende bouwploegen naar het dorpje in de omgeving van het Hongaarse
stadje Tokai om hun vakantie een goede bestemming te geven.
Het laatste jaar kregen onze plaatsgenoten hulp van Oldebroeker collega's. Dat bleek een voortreffelijke combinatie te zijn,
want het klikte meteen tussen de bouwvakkers. Gezamenlijk
legden ze de laatste hand aan het gebouw. In september zal de
- officiële opening van het kerkelijk centrum plaatsvinden. Bij die'
gelegenheid zal een deel van het Urker Visserskoor Crescendo
een openingsconcert geven.
Plaatsgenoten die het kerkje zien,
zullen zich daar direct thuisvoelen.
De kansel in het gebouw heeft, net
als in het Urker kerkelijk centrum
'De Ark', het model van de voorsteven van een schip. Achter deze
kansel beeldt een houten palenscherm de golven van de zee uit.
Op een van de hoogste punten van
het gebouw komt een vis,terwijl in
de toegangsweg ook een vis is
afgebeeld.Allemaal dingendie niet
alleen de herinnering aan Urk levendig moeten houden, maar die
ook een rijke christelijkesymboliek
hebben. De Hongaarse (scheeps)kansel is overigens op verzoek van
de Hongaarse dominee door AIbert, een timmerman uit Oldebroek, gemaakt, terwijl de vorming
en het monteren van het palenscherm door Okke en Teun werden
uitgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden in het
kerkzaaltje werd gesignaleerd dat
een vogel zich genesteld had in de
kap van het kerkgebouw. Die middag zongen de Urker en OldebroeDe ronde dakkapellen vergkers na de maaltijd: "Zelfsvindt de
mus een huis 0 Heer. De zwaluw den heel veel zweetdruppels van
legt haar jongkeus neer in 't kunstig Louw Weerstand.
nest bij uw altaren."

*

aantal belangstellenden.Er is slaapplaats voldoende in de kelder en op
de zolder onder het geïsoleerdedak
van het gebouw kunnen tientallen
bedden neergezet worden. De aan
de verenigingszaal vastgebouwde
kerkzaal biedt plaats aan meer dan
honderd personen. Er is bovendien
een ruime keuken waar het eten
bereid kan worden voor een groot
aantal mensen. Kortom, het gebouw beantwoordt aan. het gestelde doel. Inmiddels hebben al
verschillendegroepen hun vakantie
hier doorgebracht. Volgens de
Hongaarse dominee heeft dat voor
een honderdtal jeugdige vakantiegangers bijzondere zegengebracht.
Ze hebben de wereld de rug toegedraaid en weer gekozen voor de
kerk. Voor een land alsHongarijeis
dat van bijzonder groot belang,
want het bezoek aan de kerkdiensten gaat met het jaar achteruit. Dat
is vooral het geval met de middagdiensten. We telden op een middag
slechts tien oudere vrouwen in een
kerkgebouw met enkelehonderden
zitplaatsen.De jeugd en de mannen
lieten verstek gaan. Het is dus van

*

Geert Weerstand maakt een
tegelmozaïek voorde ingang van
-q!1q'IJI(J
- ''''' "Illnu

levensbelangdat er weer jeugdigen
de weg naar de kerk vinden.
Bouwplannen
Dat heeft de Hongaarse predikant
onderkend. Ongeveer zesjaar geleden vatte hij het plan op een
opvangcentrum te bouwen. Een
bevriende architect maakte het ontwerp. Geld was er bijna niet, maar
toch werd het werk aangevangen.
Daar was veel moed voor nodig,
want bouwen in Hongarije kost
heel wat meer moeite dan in ons
land. Vanuit Urk werd niet alleen
een geldelijke bijdrage maar ook
veel arbeidskracht geleverd. De
Nederlandse Hervormde Kerk van
Oldebroek liet zich ook niet onbe-

*

Na het werk wordenliederen
gezongen. De woorden verschillen, maar de melodie is hetzelfde.

tuigd. Daar werd dit jaar een inzameling gehouden. Van dit geld
werd onder andere de centrale
warming betaald. Ook droegen
debroeker bouwvakkers letterlij
een steentje bij aan de totstandkoming van het centrum. Het heeft
veel moeite gekost, maar nu is toch
bijna het grote moment aangebroken waarop de opening kan plaatsvinden. Het is de wens van alle
betrokkenen dat het werk rijkgezegend mag worden.

J~
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Concerttournee van Crescendo naar Oost-Europa

Evangeliserend zingen in het
arme en toch rijke Hongarije
De dirigent, zangers en medepassagiers die van 20 tot en met 29
september deelnamen aan Crescendo's derde Hongarije-tournee zijn het er allen over eens: het was een goede reis met veel
hoogtepunten. Toen op 20 september de reis begon, wisten
velen nog niet wat hen te wachten stond, want zo'n tocht naar
het verre Hongarije is altijd weer een hele onderneming. Dat
was het ook voor Joost Eijkelenboom, die voor de eerste keer
de grens tussen West- en Oost-Europa overschreed. Hij hield
een dagboek bij van deze unieke concertreis. Daardoor is het
mogelijk een verslag te geven van de belangrijkste belevenissen
van onze zingende 'ambassadeurs'.
Hongarije heeft geleden onder de
communistische overheersing. Nu
er iets meer vrijheid is gekomen, is
het toch nog zo dat 40 procent van
de bevolking onder de armoedegrens leeft.
Vooral op het platteland werd ervaren dat alles er nog heel primitief
toegaat. Zaken waar wij op Urk
ons zo druk over kunnen maken,
zoals het schoonhouden vanje huis
en je straatje, genieten daar heel
wat minder aandacht. Het drukke
en gejaagde leven als in het westen
kent men daar ook niet. Wat dat
betreft kunnen we wel een beetje
jaloers zijn.

Hotels

,

Crescendo verbleef de eerste vier
dagen in een hotel in Gardony aan
het Valence-meer. Een prachtig gelegen hotel in een klein plaatsje.
Vanuit dit eerste onderkomen werden vier concerten gegeven. De
kost was goed, echt Hongaars eten.
Het was gelukkig wel zo dat er een
Hongaarse gids aan de groep was
toegevoegd, want andere talen dan
Hongaars waren onbekend voor

Ook maandagmorgen werden nog
enkele uren doorgebracht in de
hoofdstad. Wat is de Matthias-kerk
een prachtige kerk om te zien. De
kerk wordt ook wel Kroningskerk
genoemd, omdat er vele koningen
in gekroond zijn.

Na afloop van de concerten werden
veel contacten gelegd met broeders
en zusters. Wat toonden deze mensen een geweldige gastvrijheid.
Crescendo werd overladen met eigengebakken koekjes en als dan die
blijde gezichten gezien werden van
degenen die deze koekjes gemaakt
hadden, was het moeilijk om te
bedanken.
Het koor werd na een concert zelfs
twee keer ontvangen met een complete Hongaarse maaltijd en wat
dat betekent, weten vele plaätsgenoten uit eigen ervaring.
"Wat geven deze mensen toch veel
weg van het weinige dat zij heb-

Concerten
Crescendo mocht zeven keer een
concert geven. Omdat de orgels in
de Hongaarse kerken vrij veel mankementen vertoonden, maakte dirigent Meindert W. Kramer bij de
begeleiding gebruik van een elektronische piano. Dit werd door de
Hongaarse luisteraars zeer gewaardeerd. In Hongarije kent men dergelijke muziekinstrumenten niet.
De koorzang werd iedere avond
afgewisseld door improvisaties op
het orgel en door solozang.

* Hoezo taalbarrière...?

grenzen wegvallen.
Het is een voorrecht dat de Hongaarse mensen die weinig bezitten
veel kunnen missen. Van deze gastvrijheid kunnen wij westerlingen
nog veel leren.
Na ieder concert vroegen de mensen bij het afscheid of de broeders

*

Het Urker gezelschap, in zijn
geheel poserend voor een kerk in
Hongarije.
en zusters uit Urk voor hen wilden
bidden. Laten wij dat veel doen, zo
was de reactie van dirigent, zangers, en medepassagiers.

* Druiven in Tokaj (Hongarije).

* Hotel Passauerhof

* Zingen in de bus.

* In hotel RTV Gardony.

* Kerk van Vá/.

* In afwachting te Gardony.

* Jan

van Urk biedt plaat aan t.b.v. gehandicapte jongens in

Gardony.

*

Welkom in Gyóró.

* Concert in Gyóró.

* Een gevarieerd en fraai menu.

* In de pastorie van ds. Alföldy Deszö in Gyóró.

* Op de wijnberg TokaJ.
* In de straten van TokaJ.

*

Het nieuwe kerkgebouw van Tiszanagyfalu van ds. Jozsef Zimanyi
dat door Urkers is gebouwd.

* Hel kopen Fan wijn ging er primitief aan toe.

* voor de dienst werd er buiten gedineerd.
* Joost op de preekstoel
'Ark').

van de nieuwe kerk (naar hel idee van de

* Lub en Jelle genieten volop... op.

*

In de bibliotheek van Sarospatak. De dame is de gids vande groep.
Agnes.

* Ze wachten het maar rustig af

* Bezoek aan wijnkelder in Tokaj.

* Organist Bert en voorzanger Joost aan

't

werk.

/

* Het laatste station. Hotel 'Riltsteig' in Passau.

* Tijdens een tussenstop in de buurt van Wenen.

.,

Hervormingsdag

,

iB"

In 't donkere tij van bijgelovigheden,
toen 't ongeloof zo diep zijn wortel schoot,
het Woord van God met voeten werd getreden,
de mens van geesteslicht zo was ontbloot,
kleurd' onverwacht een hoopvol morgenrood,
als antwoord op de roepende gebeden,
die klommen tot Gods troon in bange nood,
om onverdiende goedertierenheden.
Een monnik slechts) die God als middel schonk,
klopt op de kerkdeur, dat 't in Rome klonk,
kritiek op leringen, die niet betamen.
En als hij straks gedaagd wordt voor 't gerecht,
spreekt hij, met Godd'lijk vuur bezield, oprecht
"God helpe mij, ik kan niet anders, Amen!"
Dichter onbekend .

.Morgm_is voor-ons v~g-~.

Zal

ons hart ~bl.o~
staaft,
met. Gods wuldtUt overlaan. ?
Zulkn Wij over Gods hoogten

of ook door

Zijn

~l:ett,

Wie zijn wij, dat wij zoveel krijgen?
Gezondheid, leven en zo meer?
Het maakte ons meer dan echt bescheiden,
Wij schaamden ons, ja telkens weer.
Waar and're mensen armoe lijden
En geven willen van tekort,
Daar konden wij ons niet bevrijden
Van schuldgevoelens rond ons bord.
laai ons die mensen toch gedenken
Die strijden moeten, dag aan dag.
Laat ons gebed het beste wensen
Dat er eindelijk toch iets lieranderen mag.

gaan?

Meijer_Schuil:i,ng-

@

Ten slotte ....
Aan het eind van het jaar
kijken we achterom.
De klok staat op vijf minuten voor
twaalf en we zien in de resterende
minuten alles nog eens vlug aan ons voorbijgaan. Droeve
dingen en blijde gebeurtenissen passeren nog even de
revue. Wat was er veel aan de hand. In het grote wereldgebeuren, in ons kleine persoonlijke leven en op muzikaal
terrein.
We denken met droefheid terug aan het overlijden van
Frits Bode. Velen op onze plaats en ver daarbuiten waren
verslagen. Kort geleden bezocht ik Toon Bakker. Een
vriend met wie ik bijna 40 jaar op koorgebied mocht optrekken. Die mij met raad en daad al die jaren heeft bijgestaan en een inzicht en vooruitblik bezat .~mrespect
voor te hebben, daarbij niet te vergeten ZIJn enorme
organisatietalent! En nu ....?
Wij mogen in biddend opzien de familie Bakker sterkte
toewensen en vooral J annie gedenken in deze voor haar
en de kinderen moeilijke tijd. Tijdens het bezoek bleek
mij weer eens duidelijk het grote belang van het gees~~lijke lied, daar Toon in zijn omstandigheden ~et ~.IJn
broer Klaas 'Daar ruist langs de wolken een lief'lijke
Naam' kon zingen. De betekenis daarvan is niet naar
waarde te schatten!
We zijn als 'Crescendo' de laatste tijd bezig met het instuderen van fragmenten uit de onberijmde Psalm 103.
Een geweldige ervaring is het dat na alle ernst passende
bij de levensomstandigheden de Psalm eindigt met een
jubelende lofprijzing! Ik citeer:
Hij heeft Zijn Troon bevestigd in de Hemel.
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid,
Nu en in eeuwigheid!
Loof den Heere mijn ziel!
Ik wens u en de uwen en al onze lezers gezegende Kerstdagen en een oprecht gelukkig nieuwjaar.
Meindert W. Kramer

'Kerstfeest 1990'
o het Kerstfeest, het komt nader
Eenmaal wordt Gods Zoon geboren;
Kom dan naar Bethlshem altegader
Waar ft een Engelenlied moogt horen!
Engelen, eenmaal eens verkonden,
In het veld, de herders aan
Kom, Hij komt te verlossen van de zonden,
Wil haastig, en Zijn ster volgen gaan?!
Maar men zocht, ook in de paleizen;
Waar men Gods zoon niet vindt.
Zo zeer laag zelf, wou Hij reizen;
Als de Verlosser, en als het Kind!
Want Gods Zoon werd geboren
Op deez' aard', en in een stal!
Een tehuis voor verloor'nen,
In zichzelf niets; Hij alleen hun een en al!
Zoekt dan toch; Hij laat Zich vinden,
Hij die Zichzelf gans verloren weet! .
Hij laat vinden, aan kreupelen en blmden,
Het heeft beloofd, hun zelfs nooit vergeet!
H. Bakker

Waarom op Crescendo?
Laatst werd aan mij gevraagd of ik een stukje in de
Zangkoerier wou schrijven, bij deze dus. In ieder geval
kennen de meesten me wel. Piet Baarssen van de viswinkel. Hoe ik er toe kwam om op Crescendo te gaan? Ja,
eigenlijk mag ik wel graag zingen, maar door mijn vele
hobby's kwam het er nooit van.
Jong geleerd, oud gedaan
Vroeger mocht ik altijd met m'n vader mee naar het vierstemmetje, dat onder leiding stond van Pieter Gerssen.
Daar zong ik altijd graag mee, tot aan mijn verkeringstijd. Toen kwam er de klad in, want het was op zaterdagavond. Vorigjaar ben ik meegegaan met het dameskoor
Laus Deo naar Hongarije, m'n vrouw zit namelijk op het
dameskoor. En zoals jullie weten Co van Klaas Bakker
ook, en die vroeg toen na een kerkdienst of ik even met
haar een versje wou zingen met Meindert onze dirigent
aan het orgel.
Van de zomer vroeg Co Bakker of ik met haar wilde zingen in 'Zingen in de zomer' in het Kerkje aan de Zee, wat
ik trouwens een leuke ervaring vond (ondanks de zenuwen).
Zodoende kwam ik ook wat meer in contact met Klaas en
Co. Hij vroeg verschillende keren wanneer ik meeging
naar Crescendo. Hier kwam maar niets van, totdat ik
besloot een stapje terug te doen met sporten, en zo meer
vrije tijd kreeg. Toen heb ik besloten om toch maar op
Crescendo te gaan.
Doordat ik al een goede band met de dirigent had en
tussen Klaas en Hessel in kwam te zitten, voelde ik me
vrij snel thuis op het koor.
Ik hoop nog vele jaren met jullie samen te mogen zingen
-tot lof en eer van Hem, Die voor Zijn volk aan 't kruis
geleden heeft, waar we in deze tijd weer bij bepaald mogen worden.
Tot slot wil ik jullie gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en zangrijk 1991 toewensen.
Piet Baarssen, eerste bas
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Programma
Concertavond
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met samenzang,
13 oktober a.s. in 'De Schuilplaats' te Urk.
Medewerkenden:
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Chr. Urker Visserskoor

H. van Putten
F. v.d. Weg
B. Kramer
Ds. Bos

:
:
:
:

orgel
sopraan
bariton
meditatie

Muzikale leiding: M.W. Kramer
De opbrengst komt ten goede aan het werk in Roemenië.

PROGRAMMA
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1. Opening.
! ....
J.

~:
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2. Brassband

"de Bazu Ln" + Koor:

"U zij de Glorie'"

-.

3. aansluitend

SAMENZANG:

U zij de glorie, Die geboren zijt,
U zij. dt:vJctorie tot in eeuwigheid.
Met deze bl;i.jdemare k~am,de Engel aan,
die~t,çle;mensen meldde,
Jezus is Zijn Naam.
U zij d~ glorie, Die geboren zijt,
U zij de victorie tot, in ef.uwigheid.
s.:

4. Welkom

met gebed ,

5. SAMENZANG + Brassband:

Gezan.g 138, 1,4.

1. 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 aanb t dderr;
komt, laten'wij aanbidden,
komt, laten 'wij aahbidden' die Koning.
4. 0 Kind, ons geboren;
Lf.ggeridHl de kribbe, '
neem onze liefde...).n'
genade aan!
U, die ons liéfhebt!,',
U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt,' laten wij aanbidden die Koning!

;.)

.- ......

•
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,.?,~..,.

..

6.

9. SAMENZANG + Brassban~: ,~zang.135: 1,3.
1. Hoor, de.eng..;len
zingen de....,eer
van de nleuw geboren Heer!
Vreed I op aarde I I t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het-koorr
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene.stem· .
voor het ki nd van Bethlehem!
Hoor, de eng-ien zingen de,__.eer
van de nieuw geboren Heer!

Optreden Urker Mannenkoor "CRESCENDO":
* Er iS,een kindeke geboren op aard;

* 0, Heil'ge nacht;
* Nu zijt wellekome.
7. SAMENZANG met .annehkoor:;
o schoonste aller nachten. (Melodie Ps. 42)
1. Hef, mijn hart, u,op naar-boven
Tot de God der zaligheid.
Wil Hem met Uw lied'ren loven
Voor het heil U toebereid.
Hij zond van Zijn hemeltroon
Jezus Zijn geliefde Zoon.
0, begroet Hem met uw zangen;
Om met blijdschap.Hem t'ohtvangen.
3. In die nacht werd Hij geboren,
God uit God, toch waarlijk mens;
Zondaars, in hun schuld verloren,
Te ver-Lo
asen was Zijn wens" ".'
Zulk een liefde vat ik niet,
Schoon mijn oog haar daden ziet&
0, begroet Hem met'uw zangen,
Om met bI :LjdschapHem t I ontvangen.
4. Jezus, lee~ het ~ij geloven,
Door Uw Woord en door Uw Geest,
Dat voor mij Gij kwaamt van boven
op Uw blij geboortefeest.
Dan kniel ik, vol dank, 0 Heer,
Heden bij Uw kribbe neer,
En begroet U met mijn zangen,
Nu Gij kwàamt om mij t'ontvangen.
8. Declamatie.
.; t

,:

"

,.

3. Lof aan U die eeuwig leeft,
en op aarde vrede geefti
Gij die ons gewprden zijt
taal en tekèn .in de tij~,
al uw glorie legt Gij af,_
ons tot redding ~it het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuw-geboren zouden zijn.
Hoor, de eng-d.eri
zingen ö.~er
van de nieuw geboren HeÄ~
r

t
J

10. Optreden Christelijke koren
Boornbergum-Ureterp :~

~~'

L:,.. b

6.,.,.. ~

* Jacabs ladder;
*~.
11. Optreden Mannenkoor 'CRESCENDO':
.~. "l'~
* Nu daagt het in het oosten;
* Nog juicht ons toe die zaalge nacht;
J',

* In 't nachtelijk duister.

+ Mannenkoor:
'Hoe zal ik U ontvangen'

12. SAMENZANG

17. SAMENZANG: Gezang 26: 1,2,3,4.
1'.Da'ar-is uit 's we r'eLd s du Lst r-e wc'Lkeri :
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele,' 'bf'dhet' aanl
'
Het komt de schaduwen beschijnen;
de zwarte schaduw van' de dootl'~
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
r

1. Hoe zal ik U ontvangen,
hoé wilt Gij zijn ontmoet.
0, 's.werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings.zaligst.goed?
Dat ons Uw, Ge'est.verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte
wat U ~ehaaglijk zij.

2. Gij wilt met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
aan wie ons hart zich had verkocht,
en ft wapentuig in brand gestoken
van hem, die onze ziele zocht.

3. Nog eenmaal .za.LRi j komen,'
Als Richter van 't heelal,
Die dan het hoofd der vromen
voor eeuwig kro'n.~ri
zal.
Nog is die da~ 'verborgen;
wacht hem ge16vig af,
terwijL de grote morgen
reeds s6hemert boven It giaf!

I

13. Optreden Bras'sband + koren:
"Christmas

Time".

14. Optreden Christelijke koren
Boornbergum-Ureterp:,

*
*

,

Vesper;

,

,

Kerstzang.

'exce'ls"is
beo.

16. Optreden Bras~ban~ + koren:

*

i

:

15. Optreden Mannenkoor 'CRESCENDO':

*, cilo;ia',
i'n

..

Chr-tstmaa Fantasy.

'\.

3. Wat hed L, een Kind is ons, gebo r-en,
een Zoon gegeven door',Gods kr-achtt.
De heerschappij zal Hem behOren,
zlJn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden
zijn wondren van genaad ' alleen ..
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.
.!'

.,'.

1
..-;",".

4. 0 Vredevorst, Gij kunt geb t e.den ,
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 sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Tijdens samenzang kollekte.

1. KOOR:

S'Z

* God enkel Licht

7. MEDITATIE DS. BOS

2. OPENING EN SAMENZANG MET KOOR: PSALM 138 : 1 EN 3

1?-

'k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goón
op hogen toon
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis
naar uw paleis,
het hof der hoven,
en om uw gunst en waarheid saam,
uw groten naam
eerbiedig loven.

3. KOOR:

I (,
I.f 3>
2.. 5"

8. KOOR:

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

9. SOLOZANG BRAM KRAMER

'!> I 10. GOD EEUWIG LICHT (MET FEMMIE)
11. SAMENZANG: GROTE GOD WIJ LOVEN U
~

* Tel uw zegeningen
** Zie
ons wachten aan de stromen (Femmie)
Psalm 84

* Psalm 42
* In het huis mijns Vaders zijn vele woningen
'T ff * De Lichtstad

't <1
~ J,

0, doe genad' ervaren,
aan 't bevend hart.
En breng het tot bedaren,
bij vreugd' en smart!
Laat m' aan Uw voeten rusten,
Mij hulploos kind.
Vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind.

En blijft m' ook soms verborgen,
Uw grote macht.
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen,
En leid Uw kind.
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden,
de ruste vind!

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

12. SLUITING
~OR
MET SAMENZANG: PSALM 134

6. ORGELSOLO HENK VAN PUTTEN 'Neem Heer mijn beide handen'
EN DAAROP VOLGEND KOOR EN SAMENZANG
Neem, Heer mijn beide handen,
en leid Uw kind.
Tot ik aan d' eeuwge stranden,
de ruste vind.
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
o neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

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

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!

4. SOLO FEMMIE VAN DER WEG

5. KOOR

* De Heer is mijn Licht
* Vol verwachting (Femmie en Bram)
* Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt

L

IJ ()

/4K)t.

Looft, looft nu aller heren Heer,
gij zijne knechten, geeft Hem eer,
gij, die des nachts zijn huis bewaakt!
en voor zijn dienst in ijver blaakt!

e.___

Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het Heiligdom uw oog
en knielt eerbiedig voor Hem neer:
looft, looft nu aller heren Heer!

Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, zijn n"-''''' t~r eer:
looft, looft dan aller he-

Wijzigingen voorbehouden

Graag geven wij u nog het volgende lied door:

Reeds in eeuwenlang vervlogen
Sprak het woord der profetie
Van het Rijske dat zou komen
Uit de tronk van Isaï
Van het licht dat zou verrijzen
In der zonden donk're nacht
Van de ruste die zou komen
Waar de moede ziel naar smacht.
Abram zag die dag van verre
Door 'tgeloof was hij verblijd
Jacob wachtte bij zijn sterven
Van den Silo zaligheid
Mozes sprak van den Messias
Als den Leeraar en Profeet
Die Zijn volk zal onderwijzen
Als het in Zijn wegen treedt.
Biliam sprak van een sterre
Die uit Jacob op zou gaan
David heette Hem een Koning
Eeuwig zou Zijn rijk bestaan
David noemde Hem zijn Heere
Zacharia, een Fontein
Waarvan 'tfrisse levenswater
Wast van alle zonden rein.
Wonderlijke Raad, Oneind'ge
Sterke God en Vredevorst
God met ons die op Zijn schoud'ren
Heerschappij en vrede torscht
Met die woorden roemt Jesaja
't Kind dat naar Gods wijs bestel
Aller heid'nen wensch zou wezen
En de hoop van Israël.

..

Zoo getuigden reeds de vaad'ren
En steeds klaarder werd hun woord
Tot dat in der zaal 'gen Kerstnacht
Dezejuichtoon werd gehoord
Heden is Gods Zoon geboren
In het need'rig Bethlehem
Eere zij God in de Hooge
Aard' en hemel loven Hem.

Op de drempel van het oude en nieuwe jaar "
Hoe vaak zijt Gij dit jaar niet tot ons hart gekomen
met leed en met geluk, met ziekten en met pijn
Maar ook: hoe vaak hebt Gij, verdriet en kwaal genomen,
en deed uw stil bezoek ons stil en zalig zijn!
J.

En nu, 't is Middernacht!
0, mocht de wereld wijken, met de omzwaai van de tijd
Daal hemel tot ons neer, wij laten de aarde los
Om zelf niet te bezwijken
Ontruk ons aan onszelf, en houd ons vast 0 Heer!

Kerstnachtdienst
in de Gereformeerde Bethelkerk,
maandag 24 december 1990,
aanvang 22.00 uur.

Meditatie:
Zang:
Organist:
Declamatie:
Organisatie:

Medewerkenden:
Drs. J.L. Posthumus
Chr. Mannenkoor 'Crescendo'
Henk van Putten
Lenie Post-Bakker
Gereformeerde Jeugdcentrale

SAMENZANG MET KOOR: VOL VAN PRACHT
1. Vol van pracht, vol van pracht

ZINGEN VOOR DE DIENST:

Schijnt een ster in d' ooster nacht·
Wijzen leidt zij met haar gloren '
Dáár waar Jezus is geboren,
Hier is 't heil, door hen verwacht.

GEZANG 20: 1 T/M 4
2. De hemelse englen

1. Komt allen tezamen,

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

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.

3. Het licht van den Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind,
gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. 0 kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde 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.

3. Bethlehem, Bethlehem!
Hoort Gij daar die Englenstem!
Vrede op aarde, lof den HEERE,
's Mensen heil is Godes eere,
Alle Heem'len loven HEM.
MEDITATIE:

maakt Hem groot
op zijnen hoogsten troon,
die nu zijn rijk voor ons ontsloot
en schonk ons zijnen Zoon,
en schonk ons zijnen Zoon.
3. Verzakende zijn macht en recht
verkoos Hij zich een stal,
neemt de gestalt' aan van een knecht
de Schepper van het al,
de Schepper van het al.

" Wie gaat er mee naar Bethlehem?"

4. Komt, Christenschaar, komt, zingen wij!

Het is voor ons, voor u en mij,
dat God zijn Zoon gegeven heeft,
het is voor ons, dat Jezus leeft.

5. Geloofd zij God, die ons bemint,
om U in ons behagen vindt
en d' aard' vervult met zijn gena.
Geloofd zij God, halleluja!

MANNENKOOR 'CRESCENDO':
* Er is een Kindeke geboren
* In 't nacht'lijk duister
* Nog juicht ons toe (solist Bram Kramer)

2. Hij daalt
uit 's Vaders schoot terneer
op aard', om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer,
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.

SAMENZANG: 'T LICHT DEZER WERELD IS REDDEND VERSCHENEN
Tijdens het voorspel collecte
1. 't Licht dezer wereld is reddend verschenen:

4. En nu ontsluit Hij weer de poort
van 't schone paradijs;
geen cherub die den toegang stoort
God zij lof, eer en prijs,
God zij lof, eer en prijs!

Jezus, de Redder der mensheid is daar.
Jezus komt zondaars met God weer verenen;
nu is 't geheim van Gods liefd' openbaar.
Hij wil de toegang tot God ons verlenen.
't Licht dezer wereld is reddend verschenen. (2x)
2. Jezus daalt neder, het offer voor zonden.
Hij werd voor ons aan het kruishout geslacht.
Daar hebben doden het leven hervonden;
daar heeft Hij 't werk der verlossing volbracht.
Diepte der liefde, wie kan u doorgronden?
Jezus daalt neder, het offer voor zonden. (2x)

OPENING
DOOR DE VOORZITTER VAN DE JEUGDCENTRALE, JOS KOFFEMAN

GEBED
4
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4. Heerlijk Licht, heerlijk Licht,
Voor welks glans de nevel zwicht!
Wanneer zal ik daarheen komen,
Waar ik eens met alle vromen,
Zie Gods vriend'lijk aangezicht?

SAMENZANG: GEZANG 23 : 4 EN 5

GEZANG 12: 1 T/M 4
1. Looft God gij Christ'nen,

2. Zingt verblijd, zingt verblijd
Lied'ren aan de Heer gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken,
wat HIJ ons heeft willen schenken,
Wat HIJ schenkt in eeuwigheid!

DECLAMATIE
SAMENZANG:

STILLE NACHT

1. Stille nacht. heiige nacht.
Davids Zoon. lang verwacht.
die miljoenen eens zaligen zal.
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij. der schepselen Heer
Hij. der schepselen Heer.

2. Hulp'loos Kind. heilig Kind!
dat zo trouw zondaars mint.
ook voor mijhebt G' Urijkdom ontzegd.
werd G' in stro en in doeken gelegd.
leer m' U danken daarvoor
leer m' U danken daarvoor!

3. Stille nacht. heiige nacht!
Heil en vree wordt gebracht.
aan een wereld verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen. Gode zij d' eer
Amen. Gode zij d' eer!

SLUITING
SAMENZANG MET KOOR: ERE ZIJ GOD
Ere zij God. ere zij God
In den hoge. in den hoge. in den hoge
Vrede op aarde. vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in den hoge
Ere zij God in den 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 den hoge. in den hoge. in den hoge!
Vrede op aarde. vrede op aarde.
In de mensen een welbehagen.
A....men. A. ...men.

De Gereformeerde Jeugdcentrale
wenst u Gezegende Feestdagen toe!
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SAMENZANG:

ER IS EEN ROOS ONTLOKEN

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
o roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

SCHRIFTLEZING: LUCAS 2: 1-20

SAMENZANG: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyriëleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
MANNENKOOR 'CRESCENDO':

* Nu daagt het in het Oosten
* Nu syt wellecome
* 0, heiige Nacht (solist Bram Kramer)
3
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PAS DAN
Hel volk, dal in duisterrus geleIen

IS,

heeft een grool licht ge/teil.
Malwits 4: 16

l
l
l
~
,

l

~
,
~
~
,
~
,
~
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

~111

l
l
l

l
De gouden ster van Gods genade,
die over heel de wereld straalt,
krijgt vaak pas werk'lijk onze aandacht
als 't donker eenmaal is gedaald,
en als de strijd om het bestaan ons
van 't laatste schijnsel heeft beroofd. . .
Als alle lampen in ons leven
heel langzaam aan zijn uitgedoofd;
als wij dan - tastend in het duister van eigen zekerheid ontdaan
al zoekend in de juiste richting
de weg tóch verder moeten gaan:
pas dán bespeurt ons oog de straling
die uitgaat van Gods aangezicht
en dán ontdekken wij hoe veilig
wij kunnen wand'len in zijn licht.
Dan leren wij Hem eind'lijk kennen
en blijkt zijn trouw een werk'lijkheid.
Pas dán wordt ons geloof aanschouwen
omdat Hij zelf ons verder leidt.
Zo groeit dan onze nacht van zorgen,
die eerst zo ondoordringbaar scheen,
weer uit tot een geloofsbeleven
dat 't wagen durft met God alleen!
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PRE:TTIGE: KE:RSTDAGE:N E:N E:E:N GE:lUKKIG NIE:UWJAAR

Nieuwjaar

Eén ding staat stralend overeind:
God houdt de touwtjes in Zijn handen;
Hij voert ons door de wereldbranden
naar 't lichtend, het oneindig eind.
Hij heeft met liefde ons omheind
toen Hij Zijn Zoon ons gaf in handen,
(wij zagen Gods licht in Hem branden,
maar 't donker had ons zicht verkleind.)
En, enkel met onszelf begaan,
vechten wij tegen vrees en beven
en om de hoop, die ons doet leven.
Wij worden naar U toegedreven ;
U hebt ons nog niet afgeschreven,
maar doet ons uit de dood ópstaan!

~/a.rd~
/-Iev..k ~

&t~t~J

La.mt'l-lle

d-R_ ~

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

DE VIA llOl,OItOS1\.

* Onze vorstin vierde 31januari

1991 haar verjaardag.
Wij wensen haar een gezegend nieuw levensjaar toe.

" {([r.es.c.etWo' ,
Kerstconcert in Ureterp (Friesland)

* Tijdens het Kerstconcert in sporthal 'De Wier' in Ureterp.
Met bijna 80 zangers togen we zaterdag 22 december
1990 naar het Friese Ureterp om daar in sporthal 'De
Wier' een Kerstconcert te verzorgen. Toen we arriveerden
moesten er al stoelen bijgezet worden om de volle sporthal verder tot de laatste plaats te vullen.
De avond werd geopend door brassband 'De Bazuin' en de
Verenigde Christelijke Koren uit Boornbergum en Ureterp met "U zij de glorie". Daarna ging ds. A. Hansen voor
in gebed. Hij had trouwens de leiding van de avond ook
in handen. Op treffende wijze sprak hij na elk optreden
een verbindend woord, waarin hij onder meer naar voren
bracht dat het bij 't Kerstfeest niet gaat om sentimentele
verhaaltjes, maar: dat Jezus kwam om Zijn volk uit de
macht der zonde teyerlos,se.n.
Ons eerste optreden slotèn we af met "Nu zijt wellekome", wat gevoelig en teer werd gezongen. Het publiek
luisterde goed. Tussendoor was er nog een declamatie en
ook veel samenzang, waarin wij ook mochten bijdragen
met "0 schoonste aller nachten" en "Hoe zal ik U ontvangen".
Dit maal begeleidde, op verzoek van het comité, Bert van
Cimmenaede ons op de piano. Dit vlotte in 't begin niet zo
erg, later wel.

Van de andere koren en de brassband viel vooral het
nummer "Christmas Fantasy" op. Een prachtig nummer
wat goed werd uitgevoerd. Jammer dat hun dirigent door
zijn welgemeende enthousiasme toch wel wat te hard
meezong. De avond, die zeker geslaagd was, werd afgesloten met het "Ere zij God". De organisatie was in handen van de Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk uit de Mounestrjitte in Ureterp. Later op de
avond ontmoetten we een man die zich voor had genomen
om twee dagen later ook naar Urk te komen vanuit het
Noordfriese land. Hij was zeer onder de indruk. Een hartelijk en welgemeend afscheid was ons deel.

Verslag Jaarvergadering
28 december 1990

*v.l.n.r.
De 25-jarigejubilarissen 1990:
Klaas de Boer, Pieter Ras,
Gerrit Kramer, Jan van Urk en
Riekelt de Boer.

*tenCoBakker
en Willie Kramer halen komische momenuit de Zwitserland-reizen terug in de gedachten.
Dat was lachen!

*

Joh. Schrijver met zijn toeter op het podium, Louwe
Kramer acht'er het orgel en Meindert Kramer achter de
piano.

Kruisdragen
De Heiland gaat Zijn'laatste gang
op weg naar Golgotha.
Diep drukt het zware kruis-Hem neer,
Hij wankelt, heeft geen krachten meer,
wie draagt het kruis Hem na?'

De lijdensstoet trekt ons voorbij
wij zien de Heiland göan:,
Hij Die voor ons Zijn leven geeft
Die Zich voor ons verbrijzeld heeft,
wat hebben wij misdaan?

Wij laden daag'lijks schuld op schuld
wij moesten ,ondergaan.

"

Als Simon komt, wil hij voorbij,
men dwingt hem stil te staan.
Hij mag niet doorgaan naar zijn huis
hij moet zich buigen onder 't kruis
wat heeft hij toch gedaan ...?

;
!

Wie peilt hier 's mensen diepste schuld, _
wij roofden God Zijn eer.
Hij Die ons schiep, het leven gaf
I
ons treft Zijn toorn, Zijn eeuw'ge straf
,.
drukt nog die schuld ons neer?

Laat ons dan ·gaan naar Golgotha
aanbidden Heiland U.-Wgena,
lee! 9_1]s,
Uw_kruis verstaan.' -

.
i

.
.,..,.

Mit freundlichen Grüssen überreicht van

EI CCOpOstschwee / Glsnu
Hr. M. de Vries
Urk, Niederlande

FAX 0031 5277 2868

FAX - Mitteilung - Message
--Urker

VIsserskoor
-Lieber Herr de Vries
Leider haba ieh as zeitlichen GrUnden. diese~ Jahr nicht
geschafft, nach Holland zu kommen.
'
Dart ich deshalb aui diesem Weg die Abmachung für den
Auftritt de~ Chors auf dem Schiff treffen;

D.ienstag, 16. April 199~,

uro 19.45 Uhr

auf dem Schiff "Rex Rhenill im Hafen 'Von Utk

leh dart Ihnen bei dieser Gelegenheit noch 'alles Gute
zum neuen Jahr vUnschan. Hoffentlich gibt eB katrien Krieg!
WUrden Sie auch einen herzlichen Gruss an
ausrichten. Danke.

8.1. 91

Ur. Van Urk

Mit freundli~hen'GrU~sèn
~

•.....

Kurt Mathy'~

. ':1

We zongen in Zwolle
Op donderdagavond 14 februari mochten wij een optreden verzorgen in het verzorgingstehuis 'De Venus' te
Zwolle-Zuid.
Het was de dagen daarvoor koud, het vroor en sneeuwde
vooral. Toch konden wij met 32 zangers om half zeven
vanuit Urk met de bus vertrekken. De wegen waren gelukkig goed berijdbaar, buiten was het donker en koud
maar de velden waren prachtig wit, wat ons deed denken
aan al het zwarte en donkere dat er vanwege de zondein
deze wereld is. Maar verder kijkend zagen wij de prachtige schittering van de witte besneeuwde velden, wat
onzegedachten heen deed leiden naar de horizon van ons
leven.De houvast die wij mogenbezitten in het borgwerk
van onze Heiland de Heere Jezus, die alle dingen nieuw
zal maken en die het duister van ons leven wil vernieuwen.

In de Feithenberg te Ermelo
Het was voor ons als koor een bijzondere gebeurtenis om
opwoensdag30januari 1991met 45 leden te zingen in de
gymzaal ~an de Feithenberg, de afdeling voor gerontopsychiatrie v~n het psychiatrisch ziekenhuis Veldwijkin
Ermelo. Een leder weet natuurlijk dat onze vriend Toon
Bakker daar verpleegd wordt. Voor hem in 't bijzonder
zongenwe deze avond onze liederen. Voorde rest was er
trouwens ook een dankbaar publiek. Bij de meeste Iiederen zoals Psalm 25, 42 en 138, neem Heer mijn beide
handen, werd er door velen meegezong
~

OP

Zo waren wij op weg om voor ongeveer 75 hulpbehoevende mensen de blijde boodschap van het reddende en
verlossende evangelie zingend te verkondigen. In huize
'DeVenus' aangekomen konden wij eerst met elkaar koffie drinken en zaten de bewoners al in een ruime zaal op
ons te wachten. Het gebouw deed als nieuw aan en was
ruim opgezet.Na de koffiemochten wij het licht van Gods
liefde zingend verkondigen. Wij deden dit, door voor de
pauze tweemaal op te treden en bij elk optreden drie
nummers te zingen. Daar tussendoor kondigde onze
vriend Hoekstra de te zingen liederen en psalmen op gepaste wijzeaan. Daarna zongvriend Bakker voor ons een
solo en namen wij 15 minuten pauze waarin ons weer
koffiewerd aangeboden.
Na de pauze mochten wij weer tweemaal optreden,
waarbij Dokvriend Eakker de solozong. Het programma
dat wij mochten uitvoeren en de te zingen liederen die
onze dirigent daarvoor had uitgekozen maakten op de
bewoners een ontroerende indruk.
Wat dacht u, als je hulpbehoevend bent en je hoort dan
zingen:
Heer, ai maak mij Uwe wegen door Uw woord en geest
bekend, als je eigen weg zo moeilijk en zwaar is en het
koor dan weer zingt: Ziet in blinde razernij tuimelen de
vloeden, hulp noch haven is nabij. Waarna het koor dan
gaat zingen: Neem Heer mijn beide handen en leid Uw
kind tot ik aan d'eeuwge stranden die rust vind.
Wij mochten en konden zingen. God de Heilige Geest
deed zijn werk en paste het toe aan de vermoeide en
zoekendezielen. Dat konden wij merken, want velen van
de aanwezigen getuigden daarvan. Wij konden het ook
zien dat velen getroost en bemoedigd mochten worden
toen wij zongen: 'Lichtstad met uw paarlen'. Poorten in
het nieuw Jeruzalem, daar waar geen rouwen geen tranen meer zullen zijn.
Waarna wij weer konden zingen: Nader mijn Godbij U,
U naderbij, drukt ook het leed mij hier dreigt velerlei.
Vele lippen bewogen, sommigen konden nog hardop zingen, de Geest des Heeren deed zijn werk, zoals God het
zelf beloofdheeft.
Zomochten wij ook deze avond afsluiten door elkaar toe
te zingen. Zegenons algoede,neem ons in Uw hoede, om
dan afte sluiten met het Amen God,Uw Naam ter eer!
Mochten wij aan het begin van de avond om een zegen
vragen aan onze God de Vader. Wij waren er allen van

* Optreden in de Feithenberg
Co van Klaas Bakker zong voor ons de solo bij "Volverwachting blijf ik uitzien". Dat was voor haar totaal onverwacht trouwens. OokKlaas zongnog enkele solo'sals
afwisselingvan 't programma.

* Meindert Kramer dirigeert van achter de piano
De Urker Gereformeerde predikant ds. Veenstra had de
leiding van deze avond, een dankbare taak.
Tenslotte kreeg Meindert Kramer, na een dankwoord
van een van de doktoren, bloemen aangeboden door een
dame uit het publiek. Na afloopkregen we een kop koffie
aangeboden. Het is wel zeker dat we allen bijzondere
herinneringen aan deze avond daar in Ermelo overhouden.
fan:z;zzh.p.. 0<'«:( <5 &~~~
_~
overtuigd dat wij die grote zegen mochten ontvan~en en
velen van onze luisteraars met ons. Waarom WIJ deze
avond dan ook met een oprecht dankgebed ~ocht~n
beëindigen.Daarna mocht onzedirigent van de directrice
namens de bewoners de dank in ontvangst nemen waarbij een kadobon voor de kas van het koor in ontvangst
genomen mocht worden.
Zomochten wij dankbaar door het donker van d~ avond
waar de witte velden met sneeuw nog meer schltterd~n
van de Grootheid van God in het rijk der natuur, ~Ul~waarts keren. Daar God onze God nog veel groter IS m
Zijn Liefde voor een ieder die tot Hem de toevlucht
neemt.
Bij deze willen wij ook onze dank uitspreken aan de 32
zangers en onze dirigent die zo spontaan hun medewerking aan deze avond verleenden. Het doel waarvoor ons
koor werd opgericht mocht ookdeze avond daaraan weer
voldoen.
Tj. Hoekstra

Ik zit zo bij mijzelf te denken
Je wordt nu al een oude man.
God wouje reeds de jaren schenken,
De jaren van de sterken dan.
En overzie ik het hele leven,
Zover 't geheugen dat bepaalt,
Dan denk ik: "Heer, wil mij vergeven,
Het heeft voor U niets uitgehaald.
o ja, ik heb U nooit vergeten,
Ik wist dat Gij mij bijstand bood.
Zaten wij diep verdrukt in noden,
Gij was het, Heer, die hielp in nood.
Ik zag dan wel uw reddend hand'len,
Als met Uw volk in de woestijn.
Maar moest ik dan om Edom wand'len,
Dan werd ik weer beangst en klein.
Ik weet niet, Heer 't is in Uw handen
Hoe lang ik hier nog leven mag,
Maar laat mij niet in twijfelstranden,
Geef dat ik op U hopen mag.
Ik zie alleen een berg van zonden,
Een stroom van ongerechtigheid.
Ik heb Uw wet zo vaak geschonden.
Ach Heer, hoor hoe een boet'ling pleit.
Ik heb geen grond om op te pleiten,
Als ik eens voor Uw troon zal staan.
U kunt mij eerlijk dan verwijten:
Je hebt niet naar Mijn wilgedaan.

Maar toch, 'k heb in Uw Woord gelezen,
De Geest heeft mij daarin verlicht:
Vreest niet, Ik zal u niet begeven,
Ik heb een lampe toegericht.
En als het offervuur moest branden,
De priester bad dan ernstig mee.
Mijn bee met opgeheven handen,
Kom voor Uw heilig aangezicht
Als reukwerk voor U toegericht,
Als offers die des avonds branden.
Nu was het in diezelfde uren,
Hij hing nog aan het kruis versmacht,
Het kon nu echt niet lang meer duren.
Hij riep het uit: Het is uolbracht.
Toen scheurde 't voorhangsel in tweeën.
De weg ligt open nu naar God.
'k Wil heden nu die weg betreden,
Al hopend op het zaligst lot.
Leer mij nu, God van zaligheden
Mijn leven in Uw dienst besteden.
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand.
Uw Goede Geest bestier mijn schreden
En leidt mij in een effen land.

M.J. Bolle sr,
1 maart 1988

* De watervallen van Schaffhausen, waar de Rijn door wordt gevoed. Vrijdag 23 oktober 1981 poseerden wij voor
deze 'Rheinfall', waarna we diezelfde avond bij ds. De Haan in Zurzach het laatste concert gaven van de tweede
tournee.

"VISSERS

VOOR VISSERS"

PROGRAMMA
VOOR DE ZANGAVOND
D.V. zaterdag 2 maart 1991
in de Geref.Bethelkerk te Barendrecht.
ten bate van de Stichting

REFORMATORISCHE HULPAKTIE
Aanvang half acht

&DAAD

WOORD

Vadarevu in India
Medewerk<';"-'1den: Chr. Urker visserskoor nCresc(3ndoll
0.1. v. Meindert W. Kramer
Solisten: Fernrnie v.d. Weg
en Bram Kramer
Organist:
Henk van Putten
Appèlwoord: de heer H. de Pater (W.& D.)
Tr-,,:gang f .6,=
L_

Programma is tevens toegangsbewijs
___

Samenzang
Collecte

"VISSERS VOOR VISSERS"

1.:.

: God enkel licht
Samenzang

: Psalm 138: 1 en 3
3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan H'3mgewijd,
van 's HEEREN wegen;
want groot is 's HEEREN heerlijkheid,
Zijn Majesteit
ten top ~stegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die neeifrig knie-Ien;
maar ziet van ver met gramschap aan
den ijd'len waan
der trotse zielen.

vermelden, HEER,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goón,
op hogen toon
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op Uw eis
naar Uw paleis,
het hof der ho-ven,
en om Uw gunst en waarheid ssëm,
Uw groten naam
eerbiedig loven.

Opening

3. Oe volken zullen, HEER, U loven,
o HEER, U loven altemaal.
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,
dat r' ons op haar gewas onthaa!'.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
wat op aarde leeft. )

: Schriftlezing Mattheüs 6: 19 - 34
Gebed
: Henk van Putten

Orgelsoio
a) De Heer is mijn licht

Solozang

Bram Kramer

01
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M.W. Kramer
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H.R. Shelley
M.W. Kramer
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M.W. Kramer

De heer H. de Pater - Woord & Daad
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a) Hoe lieflijk zijn Uw woningen ~
(solo Bram Kramer)
.
b) Als 't bazuingeschal ~

M.W. Kramer

a) God eeuwig licht
(solo Femmie V.d. Weg)
b) De lichtstad
(met solo Bram Kramer)
c) Psalm 42

Appèlwoord

?(à_(A/)~ (~~

J. v. ZwederJKramer

b) Zie ons wachten aan de stromen
met solo Femmie v. d. Weg
c) in het huis mijns Vaders
I
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2. Oe volken zullen U belijden.
o God, U loven al te reëmt
Oe landen zullen zich verblijden
en juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hunne zaak beslechten
in rechtmatigheid
Volken op deez' aarde,
die Uw arm verqsérde,
die Gij veilig leidt.

0' algoede God zij ons genadig

en zegen' ons met overvfoed.
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
ons lichten, en Hij zij ons goedl
Opdat elk genegen
zich aan Uwe wegen
op deez' aarde wenn':
en de blinde heiden,
nu van God gescheiden,
eens Uw heil erkenn '.

M.W. Kramer

1.:. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer

Psalm 67: 1,2 en 3

M.W. Kramer

4~~,~

Solozang

: Femmie V.d. Weg

Koor en
aanwezigen

: Neem HEER mijn beide handen

1.:.

Trad.

Neem, HEER mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan ä'eeuw'çe stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
0, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

M.W. Kramer

2. 0, doe genaad' ervaren
aan 't bevend hart,
en beng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m' aan Uw voeten rusten,
mij, hulp 'loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind!

Neem dan mijn beide handen
en leid Uw kind,
tot ik aan a' eeuw'ge stranden
de ruste vindl

: Zegen ons Algoede

M.W. Kramer

(met solo Femmie v.d. Weg)
Dankwoord
Sluiting

: De heer H. de Pater - Woord & Daad

Kooren
aanwezigen

: Psalm 68: 10 en 17
10 Geloofd zij God, met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met Zijne gunstiJewijzen.
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 ZiJ.] in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

c....

17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom
uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezenl
't Is Isrels God, die krachten geeft,
van Wien het volk zijn sterkte heeft:
looft GOd,elk moet Hem vrezen.

. D~ o~~engsi :an deze avond 141worden beste~d Y90r (je ~;me
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maaltijden voor kinderen, een Christelijke school, een kliniek
voor medische verzorging en hulp bij de etficiêntere visvangst~
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"En Hij heeft tot mij gezegd:
Mijn genade is U genoeg... "
2 Korinthe 12 vers 9a

Na een korte, maar ernstige ziekte, werd door de Heere van ons weggenomen, onze geliefde
broer, zwager en oom

Jaap de Boer
op de leeftijd van 73 jaar
sinds 16 juni 1985 weduwnaar van Truitje van Veen

Fam. De Boer
Fam. Van Veen

Urk, I maart 1991
Wijk 7-74
Correspondentieadres:
Fam. L. van Veen
Bonairestraat 18
8321 HB Urk

Er is gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum, De Noord 6
- maandagavond 4 maart van half acht tot half negen
- na de begrafenis.
De begrafenis zal D.V. plaat vinden dinsdag 5 maart op de begraafplaats 'De Vorm!'. Vooraf
wordt een rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Bethelkerk. Aanvang half drie,
voorganger ds. J.L. Posthumus.
Familie en belangstellenden van buiten Urk worden op de dag van begraven om ongeveer half
twee verwacht in het Rouwcentrum. Hier is nog gelegenheid tot afscheidnemen, vertrek naar
de kerk om twee uur.
Geen bloemen

I,

v€

'S C0vt

• Het leven bestaat vaak uit grote tegenstellingen. Leven en dood, rouwen vreugde wisselen elkaar af. Dat is
ook zo onder de leden van ons koor. We ontvingen een
overlijdensbericht van oud-lid Jaap de Boer, Wijk 7-74.
De Heere gaf hem 73jaren. We denken in 't bijzonder aan
zijn zwager Pieter van Veen (eerste tenor), die al zovelen
heeft zien heengaan.
We hopen dat de Heere dit alles voor hem ten goede wil
gebruiken.

D.V. 16 maart 1991
ZANG- EN ORGELAVOND
in de Grote- of St. Laurenskerk
te Rotterdam
t.b.v. Stichting Ontmoeting
te Rotterdam

URKER MANNENKOOR "CRESCENDO"
o.l.v. HENK VAN PUTTEN
Stichting

Ontmoeting

voor hulp aan thuislozen

'Uit de oude doos'
Tijdens de eerste reis naar Zwitserland in 1980
werden de volgendeplaatjes geknipt:

* Van wie is dit er iene?

* Drie Urker stelletjes in de bergen.
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M.W. KRAMER

1. Koor

God enkel licht

2. Opening

ds. L.W. van der Meij
samenzang:

Psalm 138

1 en 2

~k Zal met min ganse hart uw eer
Vermelden,Heer, U dank bewijzen;
'k Zal u in ~t midden van de goan,
Op hogen toon, Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op uw eis,
naar Uw paleis,
Het hof der ho-ven,
En, om uw gunst en waarheid saam,
Uw groten naam,
Eerbiedig loven.

Door al uw deugden aangespoord,
Hebt Gij uw woord,
En trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel op haar gebed,
Verhoord, gered,
Haar kracht gegeven,
Al 's aardijks vorsten zullen, Heer,
Uw lof en eer
Alom doen ho-ren;
Wanneer-de rede van Uw mond,
Op 't wereldrond,
Hun klinkt in d'oren.

3. Koor:

a)
b)

Lof aan de Heer
J.W. Peterson
Hoe lief'lijk zijn uw woningen
(met solo klaas Bakker)

c)

In het huis mijns Vaders
woningen

4. SOLOZANG:

zlJn vele
M.W. KRAMER

FEMMY VAN DE WEG

5. KOOR:
a) Psalm 42

M.W. KRAMER

b) Zie ons wachten aan de stromen
(met solo Femmy van de Weg)
M.W. KRAMER
cl-Als g'in nood gezeten

6. ORGELSOLO:
Wim Wiersma
7. MEDITATIE:
Wat Ontmoeting
ds. M.C. TANIS
aansluitend

samenzang

Psalm

"Gij", zal hij zeggen, "zijt mijn Vader en
mijn God,
De rotssteen van mijn heil, 'k Zal hem ook
stellen tot
Een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders
t'eren;
Als koning zal hij zelf de koningen regeren;
Mijn goedertierenheid
zijn rijkstroon
eeuwig stijven,
En mijn gemaakt verbond met hem bestendig
blijven

M.W. KRAMER

gedaan heeft.

8.0RGELIMPROVISATIE:

Neem Heer mijn beide handen

Peter Eilander
89 : 4, 7 en 12

God is op 't hoogst geducht in Zijner
heil'gen raad
En vreeslijk boven 't heir dat om Zijn
rijkstroon staat.
Wie is als Gij, 0 Heer, 0 God der
legerscharen?
Wie is aan U Gelijk? Wie kan U evenaren?
Grootmachtig zijt G'o Heer, ja eind'loos
in vermogen,
Uw onverbreekb're trouw omringt U voor
elks ogen.
Hoe zalig is het volk,dat naar uw klanken
hoort!
Zij wand?len Heer, in 't licht van
't Godd'lijk aanschijn voort;
ZlJ zullen in Uw naam zich al den dag verblijden
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht
schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord
verhogen

met aansluitend

Koor en Samenzang

Neem, Heer mijn beide handen,
en leid Uw kind
Tot ik aan d'eeuwige stranden,
die ruste vind
Te zwaar valt m'elke schrede,
Als 'k U verlaat.
0, neem mij met U,mede
daar waar Gij gaat.

En blijft m'ook soms verborgen,
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen,
En leid Uw kind.
Tot ik aan d~eeuw'ge stranden,
de ruste vind1

9. KOOR:

10. SOLOZANG:
11. KOOR

12. SLUITING

SAMENZANG

M.W. Kramer
a) de Lichtstad
b) Vol verwachting
solo: Femmy vld Weg en
M.W. Kramer
Klaas Bakker
c) de Heer is mijn Licht
M.W. Kramer
Klaas Bakker
God eeuwig Licht
solo: Femmy vld Weg

H.R. Shelley

ds. M.e. Tanis

MET KOOR

Psalm 68 : 10.2 en 17
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, èn wil, èn zal in nood
Zelfs bij het naad'ren van den dood
Volkomen uitkomst geven.
Maar 't vrome volk in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan onbepaald
Door 't licht, dat van zijn aanschijn
Ten hoogsten toppunt stijgen;
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogd, verhoogd voor Hem de baan
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt de weg in Hem verblijdt
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn Naam is Heer der Heren.

straalt

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.

MET DANK AAN ONDERSTAANDE BEDRIJVEN
DIE DEZE AVOND MEDE HEBBEN MOGELIJK
GEMAAKT.
ADM. KANTOOR
VAN DIE & VAN
RIDDERKERKlagendijk 154 Tel. 01804-20800
BIlJSWlJK Albert .a. 't Hartweg 2-4 T.',OI892'I5656
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Drukkerij Van den Berg

Zoutverkoperstraat
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KONTINEX STAAL B.V,
Zoutverkopersstraat 18
Industrieterrein

"de Geer"
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Zuidstad
timmerwerken
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KONTINEX STAAL
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7, 3334 KJ Zwijndrecht

Postbus 1250
3330 CG Zwijndrecht

SOPRAAN:
BARITON:

FEMMY VAN DE WEG
KLAAS BAKKER

AAN HET HOOFDORGEL: PETER EILANDER & WIM WIERSMA

OPENING: DS. L.W. VAN DER MEIJ TE ALPHEN AAN DEN RIJN
MEDITATIE:

DS. M.C. TANIS TE SLIEDRECHT

organisatie: Beco Projekten

Crescendo concerteert
voor Zwitserse gasten
* Laurenskerk te Rotterdam

Dat het Urker Visserskoor
'Crescendo' graag gezien en
gehoord wordt door Zwitsers
bleek afgelopen dinsdag opnieuw. In de haven lag het
schip 'Rex Reni', met aan
boord een aantal toeristen uit
Zwitserland. Op verzoek van
deze gasten gaf Crescendo
een uitvoering.
Deze zang aan boord van het toeristenschip is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. De organisatie van deze reizen is in handen

van het grootwinkelbedrijf 'Coöp'
uit Sankt Gallen, dat voor een
selectie van z'n cliëntele deze reizen
op touw zet.
Dit grootwinkelbedrijf bereidde
'Crescendo' op de laatste tournee
door Zwitserland een grandioze
ontvangst.
Dirigent Meindert W. Kramer
deelde desgevraagd mee dat het
concert aan boord van het schip er
wellicht toe zal leiden, dat er een
vijfde concertreis van 'Crescendo'
door Zwitserland gehouden zal
worden.

Bidden
Des harten binnenste overleg,
Gezegd, gezucht, gedacht!
Het trillen van en stille vlam,
Die naar de wolken tracht.
Het slaken van een adem tocht,
Het vallen van een traan,
De blik naar boven van een oog,
Door God alleen verstaan.
Des zondaars eerste stemgeluid,
Die Jezus valt te voet,
Bij aller heem'len vreugdgejuich
Door Ct:zie hij bidt! begroet.
Tot 's Vaders eer, tot lof des Zoons,
In zin en wil en woord.
Het door de Heil'ge Geest gewrocht'
Volzalig zielsakkoord.
Want bidden doet geen hart all één,
Eén Geest dringt ze allen door,
En op zijn priesterlijke troon
Gaat Jezus Zelfze voor.
Gij Zelf, de Waarheid en de Weg,
Ziet biddend op ons neer;
Hebt biddend onze strijd volstreen.
Leer gij ons bidden, Heer.

1. Da Costa

Turm

14. Jh. und Schiff 1738 von Norden

STADTKIRCHE

THUN

-*Kanzel des Daniel Gintzi, 1661

l
~ Saai von 1738, Innenansicht gegen Osten, nach der Renovation von 1968/71

Kirchensaal von 1738, Nordfront

Today is the day,
that we willgo through life
as husband and wife.
And love wil/lead the way.

Dirk Woord
en

Wilma de Boer

gaan trouwen D. V. 24 mei 1991
om 15.00 uur in het gemeentehuis te Urk.

Een zegen over ons huwelijk
willen wij vragen om 15.45 uur in de
Gereformeerde Bethelkerk te Urk. Deze
dienst wordt geleid door ds. J.L. Posthumus.

U kunt ons feliciteren
van 19.30 uur tot 21.30 uur
in gebouw 'lrene', Wijk 8-85.

Urk, mei 1991
Wijk 1-35
Voorland 22

Wij gaan wonen op:
Wellerzand 14
8321 PJ Urk

waar u van harte
welkom bent.

~~-----------

1951

1991

Op 9 mei 1991 is het 40 jaar geleden dat onze ouders en
grootouders

éltenf}t:ik @JJakket:
en

OOithetmina 'tJathat:ina
@JJakket:-@J{t:amet:
in het huwelijk zijn getreden.
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit nodigen wij u uit
hen te feliciteren op vrijdag 17 mei 1991 van 19.30 tot
21.30 uur in De Ark, Lange Dam 2.

Hun dankbare
kinderen en
kleinkinderen

Urk, mei 1991

('

I
Wewaren
inde Zaan
Zaterdag 20 april jongstleden vertrokken we om halfzes
met een redelijk bezet koor in westelijke richting. Een
deel van ons vaderland waar we niet zo regelmatig komen. Wat dat betreft was dat al een uitzondering op zich.
Op uitnodiging van kinderkoor 'Shalom' togen we naar de
Stationsstraat-kerk in het centrum van Zaandam. Voor
verschillende leden van ons koor was dit geen onbekend
terrein. Er zijn immers bijzondere banden tussen Urk en
Zaandam vanwege het verleden. Sommigen van ons
hebben er zelfs gewoond.
Het interkerkelijk kinderkoor verzorgt daar ieder jaar
een muzikale avond. De zang- en muziekavond was
aanvankelijk bedoeld als eenmalig evenement, doch is
uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Steeds wordt er
een bepaald Bijbels onderwerp gekozen, dat in een musi-

cal wordt uitgewerkt en gepresenteerd. Na onder andere
'Noach', 'Ruth' en 'Gideon' was het thema van de musical
voor dit jaar 'Vissersvan mensen'.
Wellicht ook daarom dat wij als visserskoor daar mochten zingen. Onder het publiek bevonden zich ook enkele
oud-Urkers. Ditmaal beschikten we niet over onze vaste
medewerkers Femmy v.d. Weg en Henk van Putten.
Dubb de Vries, erelid van het kinderkoor, was gevraagd
om de orgelbank te bemannen en hij tekende ook voor de
begeleiding. De algehele leiding was in handen van Jaap
Ruig, die ook het kinderkoor muzikaal begeleidde op zijn
eigen wijze.
Tussendoor traden wij twee keer als koor op. We zongen
onder andere: 'Hoe lieflijk...' Psalm 84, 'in het Huis des
Vaders' en 'Lof zij de Heer' (solo:Kl. Bakker). Samen met
de aandachtige aanwezigen zongen we 'Zie ons wachten
aan de stromen'.
Na de uitvoering van het kinderkoor 'Shalom' volgde er
een muzikaal intermezzo, waarin Matthijs Koene op de
panfluit de hoofdrol vertolkte. Al met al werd het een
bijzondere avond met dingen die je niet alledag meemaakt. De slotzang was: 'Zouden wij ook eenmaal komen'. Na afloop waren er bloemen, niet alleen voor onze
dirigent en de verdere medewerkers, maar ook voor onze
secretaris.
Vermeldingswaardig is het feit dat onze vriend Hendrik
Kramer (tweede tenor) de viering van zijn verjaardag
uitstelde, omdat hij ook graag in de Zaan wilde zingen.
Waarvan actel

Opname voor jubileum-CD
Zaterdag 27 april jongstleden namen we enkele nummers op voor de jubileum-CD van Meindert Kramer. Om
even na kwart voor negen opende de voorzitter deze
kleine opname met gebed. Bijna vanzelfsprekend was de
Gereformeerde Bethelkerk op Urk de plaats van gebeuren. Femmy v.d. Weg en Henk van Putten waren ook
naar Urk gekomen om aan deze opname mee te werken,
die deze keer door muziekhuis Kapitein werd verzorgd.
De opname verliep vrij voorspoedig. Opgenomen werden:
'Hoe lieflijk zijn Uw woningen' (Psalm 84, solo Bram),
'Vol verwachting' (solo Femmy), 'Neem Heer mijn beide
handen' (soloKlaas) en 'Als 't bazuingeschal des Heeren'.
Ondanks de magere opkomst van het koor is het volgens
velen toch een zeer geslaagde opname geworden. En daar
mogen we dankbaar voor zijn.
Naderhand kwam het voor Femmy heel aardig uit dat ze
op Urk was. Zodoende kon ze getuige zijn van de
tewaterlating van de nieuwe viskotter 'Iede-Kornelis', de
UK 47, van onze vriend Jauwk Nentjes en zijn zonen.

iiiii
'Muziek'
De muziek is een van de schoonste en heerlijkste gaven
Gods. Daarom kan de Satan haar niet uitstaan, omdat
men daarmede veel aanvechtingen en boze gedachten
verdrijft. De noten maken de tekst levend. De muziek
verjaagt de geest der treurigheid, zoals men aan koning
Saul ziet. Koningen en vorsten moeten de beoefening der
muziek begunstigen. In de Bijbel horen wij ook, dat
vrome vorsten zangers en zangeressen aanstelden en
voor hun levensonderhoud zorgden.
Muziek is de beste lafenis voor een bedroefd mens zodat
zijn hart weer verkwikt en versterkt wordt. Zij is ook een
middel om de mensen zachter en ingetogener te maken.
Het misbruik laat het goede gebruik des te beter uitkom~.
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Programma
------ -------------

concertavond affe urker koren
met samenzang
hemelvaartsdag 9 mei '99'

aanvang '9. 00 uur
in de gem. visafslag te urk
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JONGERENKOOR 'IMMANUEL'
o.i.v. Jan Q. Zwart· vleugel Wim Magré

OPENING
SAMENZANG:

DE DAG VAN ONZE VORST BRAK AAN

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.

0, Heer, die onze koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kind'ren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.

* Nog een stem
** Heer,
ontferm U
Als een hert dat verlangt naar water
* Als bazuinen

zullen galmen

SAMENZANG: PSALM 98: 1 EN 3
1. Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,

WIJ HERDENKEN
SAMENZANG:

FRITS BODE

PSALM 89: 1 EN 8

1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen

naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen:
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht'
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.
MANNENKOOR 'URKER ZANGERS'
o.I.v. mevr. J.H. Sneller-van Putten - vleugel Henk van Putten

* Psalm 116
* Luister naar die blijde klanken
* Lobt den Hem der Welt

Bew. K.J. Mulder
Je! Penders
Naar H. Purcell

SAMENZANG: WIJ KNIELEN VOOR UW ZETEL NEER
Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, 0 Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

J. W. Peterson
A. Snel/T. Tuinder
A. Newey/W. Magré
M. Zonnen berg

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.

3. Doet bij uw harp de psalmen horen,
uw juichstem geev' den Here dank'
Laat klinken door uw tempelkoren
trompetten en bazuinqeklankl
Dat 's Heren huis van vreugde druise
voor Isrels groten Opperheer,
de zee met hare volheid bruise,
de ganse wereld geev' Hem eer.

URKER VROUWENKOOR 'DE LOFSTEM'
o.i», Puck v.d. Zwan - vleugel Arie v.d. Zwan

** Nader
Groot is de Heer
* 'k Geef mijzelf

C.H. Marris
Bew. A. o.d. Zwan
Bew. P. v.d. Zwan

SAMENZANG: ERE ZIJ AAN GOD DE VADER
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
o.i». Meindert W. Kramer - vleugel Henk van Putten

* Psalm 103
* Al rolt de zee

* Samen met de aanwezigen: Psalm 68 : 1 en 17
l. De Heer zal opstaan tot den strijd,

Hij zal zijn haters wijd en zijd,
verjaagd, verstrooid, doen zuchten.
Hoe trots zijn vijand wezen moog',
hij zal voor zijn ontzagg'lijk oog
al sidderende vluchten.

M.w. Kramer
L. Kramer

Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,
als rook en damp, die ras verdwijnt,
verdrijven en doen dolen.

Godd'loze volk wordt haast tot as,
zal voor uw oog vergaan als was,
dat smelt voor gloênde kolen.
't
't

17. 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.

SAMENZANG: GA NIET ALLEEN DOOR 'T LEVEN
Ga niet alleen door 't leven,
Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
Daar is zoveel geween,
En zoveel leeds te dragen.
Ga niet alleen!

Welzalig, die 't ervaren,
Dat Hij hun alles is;
Dan kennen z' in gevaren
Bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in Zijn armen,
Door alle nood hen heen.
Wie steunt op Zijn ontfermen,
Is nooit alleen!

* Hymne

Trad.
Stuart Johnson
arr. Frank Bennaerts

* Two Pieces for Young Bands
* One moment in Time
SAMENZANG: RIJST OP, RIJST OP VOOR JEZUS

Rijst op, rijst op voor Jezus,
Steunt op Zijn kracht alleen:
Uw eigen arm is macht'loos,
Hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting,
En waakt en bidt en strijdt;
Roept plicht u in gevaren,
Gehoorzaamt t' allen tijd.

Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden,
Tot Hem, Die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, Die ons lijden draagt!
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't Die ons schraagt.

KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER' EN JEUGDKOOR 'RES NOVA'
o.l.u. Wim Magré - uleugel Wim Magré

** Onze
Vader
Looft de Heer
* Hollands festival

Ellyen Rikkert
fv1. Spijker
Trad.

Blijfmij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijfmij nabij.
Houd hoog uw kruis, Heer, voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, Gij zijt nabij.

CHR. GEMENGD KOOR 'EXCELSIOR'
o.l.u. Carel Chr. Schulz - uleugel Henk uan Putten

CHR. DAMESKOOR 'LAUS DEO'
o.l.u. meur. J. Sneller - uan Putten - uleugel Henk uan Putten

* Psalm 72
* Slaven koor
* The Happy Jubilee

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onze Heer.

SAMENZANG: BLIJF MIJ NABIJ

BRASSBAND 'VALERlUS'
o.l.v. Klaas de Jong

Rijst op, rijst op voor Jezus,
Gij helden van het kruis!
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
Te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d' overwinning
Leidt Jezus keer op keer,
Tot ied're vijand valle
Voor Zijne voeten neer.

SAMENZANG: WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS

arr. Frits Bode

G. Verdi
Raymond Browning/Adger fv1. Paré

** Heden
en toekomst
Psalm 84 'How lovely are Thy dwellings'
* Den die Herlichheit

Carel Chr. Schulz
Samuel Liddie
Trad.

SAMENZANG:

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?

PSALM 47: 1 EN 3

3. God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
't schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt zijn wonderdaän,
zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv'ren galm,
met een blijden psalm:
Hij, de Vorst der aard',
is die hulde waard.

1. Juicht,

0 volken, juicht,
hand klapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
weest te zaàm 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.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. '
0, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wijjuichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer.
SLUITING DOOR HENDRIK KRAMER

URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH'
o.l.u. W.H. Zwart - vleugel Harry Hamer

* Die Himmel Erzählen

*
*

SAMENZANG:
J. Haydn

Soli: Henk Brouwer / Jelle Kaptein / Age Ras
WH Zwart
Psalm 6
W.A.
Mozart
/
WH Zwart
Ontwaakt

SAMENZANG: DE DAG DOOR UWE GUNST ONTVANGEN
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, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

* Samen met de aanwezigen:

'Daar ruist langs de wolken'

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam
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.

Mijn schild ende 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' aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Ontwerp / kalligrafie voorpagina
Chris Vollbehr te Odijk (N.H.)
De bloemen werden dit jaar verzorgd door

GEZAMENLIJKE KOREN
o.t.v. Jan Q. Zwart

* Hemelse Vader

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

WH Zwart

Bîoemsierzunst
(DeJasmijn'
Telefoon 05277-3833.
WyR 2 nr. lOl, UrR.
VOOR ALS HET ECHT GOED MOET ZIJN!

Voorwoord bi j de

ITUS

i ca l "Vi ssers

van mensen"

Het wordt langzamerhand traditie
dat ik bij het prograrrrna een
voorwoord schrijf.De
funktie van een voorwoord is een korte
inpresie
te geven van dat wat we vanavond uitvoeren.
Voor
zo'n uitvoering
gereal iseerd kan worden is er het een en
ander aan vooraf gegaan. Daarom heeft het i ets van vertrouwen
om u als bezoeker (dus welkome gast)deelgenoot
te maken van
deze voorgeschiedenis.
Op de eerste vergadering
was het thema van deze avond
gevonden,alleen
had ik nog niet geen notie hoe het een en
ander uitgevoerd
moest worden. Het positieve
vond ik in door
ons gekozen ui tgekozen onderwerp "VI SSERS VANMENSEN"dat ik
na drie oud testamentische
verhalen (Bevrijding
,Ruth en
Gideon) nu eens met een nieuw testamentisch
onderwerp aan de
slag kon.
"Ik zal u vissers van mensen maken" sprak De Here Jezus tot
zi jn disipelen.Bedoeld
werd hier een zendings opdracht. Mede
door de ontwikkelingen
in de wereld in de achter ons ligende
periode kwam ik bij Johannes op Patmos.
In 1983 ben ik op Patmos geweest.Van Patmos vertrokken naar
Koesadaschie (het vroegere Efeze) .ve hebben alle kleine
gemeentes voor zo ver nog aanwezig bezocht .Ik bedoel de
gemeentes die in de eerste hoofdstukken van Openbaringen
genoemt worden.
Phlladelphia,
Laodisea, Pergamun, Sardes,enz.
De meeste indruk heb ik opgedaan op Patmos . Vandaar dat op
deze lokatie ons verhaal speelt.
Johannes zit daar verbannen
visser van mensen ,nonaktief

en snapt er niets van. Hij als
gesteld door de politiek
van die

dagen. Als er in deze situatie
niets veranderd komt er geen
nars van zijn opdracht terecht.Dit
probleem staat centraal
in
ons verhaal.Naar
mijn mening zo actueel als maar mogel ijk.
Het 'WEL'WILLENmaar NIET KUNNEN.Als je dit konstateert
,dan
kom je wel eens in opstand tegen de personen die de macht
hebben om jouw situatie
te veranderen.
Heel voorzichtig
heb ik op het eind van het verhaal iets van
de nieuwe en nog niet geheel bekende situtatie
op deze wereld
weer te geven. Toen ik hier mee bezig was, moest ik
konstateren

dat alles

aan die situatie
heb.

wat je er van zegt of schrijft,

doet. Toch ben ik blij

tekort

dat ik het geprobeerd

Mijn verhaal

z i jn ingestudeerd,

is af de liederen

het er uitkomt.Trots

ik hoop dat

kan ik mededelen dat "mijn kinderen"

hard gewerkt hebben en wi l ze daar ook hartel

i jk voor

bedanken.
Alle grote en kleine mensen die meegewerkt
zullen werken om deze avond te doen slagen,

hebben,of nog mee
mijn hartelijke

dank.
Tot slot wil ik
'vissers
van mensen opdrngen" aan drie" Johamesen".Een
"JohanrlCs" is er niet meer,moar hij hoort er voor mij nog
steeds

bij.

Het diep respect
mensen"

en grote

dankbanrheid

draag

ik "Visser

van

pos tun op aan wi j l en ds Th Schaafsmo.

Uit pure vriendschap
Uit verbonden

en grote

zijn

in zijn

Met de medewerkers

sterkte

bewondering

"JohalYlCsschap"
en u als gasten

te wensnen slui t ik di t voorwoord.
Jaap Ruig
20 apr i l 1991.

aan ds J.A. Homers,
aan cis P. Kooij.
een fijne

avond

ZANG-

EN HUZIEK-

19.15

uur

Scheepke

AVOND

20 APRIL

1991.

Samenzang:
onder

Jezus'

hoede

't Scheepke onder Jezus hoede,
Met de kruisvlag hoog in top,
Neem als arke der verlossing,
Allen, die in nood zijn op.
refrein: Al staat de zee ook hol en hoog,
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
En 't veilig strand voor oog.
Zonne bied dat scheepke uw glanzen,
Koeltjes stuwt het zacht vooruit,
Golven steunt gebed en psalmgezang,
Met uw zilv'ren maatgeluid.

refrein:

Arme zondaar, zie de kruisvlag,
Wapp'rend langs de oceaan,
Weet! de Heer is in het scheepje,
Kom! neem uw verlossing aan.
refrein: Dies rijst een lied tot God omhoog,
Ruist vol een dank-akkoord,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
En 't veilig strand voor oog.
Geef de Heiland 't roer in handen
Geef de Heiland 't roer in handen,
Van uw aardse levens schip,
Hij zal u veilig doen landen,
Hij kent elke rots en klip,
Zij uw scheepje groot of klein,
Laat de Heiland stuurman zijn. (bis)
Hoe ook stormen mogen woeden,
Laat het roer stil in Zijn hand,
Hij zal in 't gevaar behoeden,
Hij brengt veilig u aan land,
Beeft g'ook al van angst en pijn,
Laat de Heiland stuurman zijn. (bis)

Blijf toch rustig Hem geloven,
Richt bij 't felste stormgedruis,
't Hart omhoog, het oog naar boven,
Daar bracht Hij reeds velen thuis,
Hoe ook alles donker schijnt,
Laat de Heiland stuurman zijn. (bis)
Veel gevaar bedreigt het leven,
Maar het grootst' is als 'k niet stil,
Alles aan Hem overgeven,
En ook zelf nog sturen wil;
Daarom Heiland, houd mij klein,
En wil Gij maar stuurman zijn. (bis)
Als op levenszee
Als op 's levens zee de stormwind loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze een voor een,
En ge zegt verwondert: Hij liet nooit alleen.
refrein: Tel uw zegeningen een voor een,
Tel ze allen en vergeet er geen,
Tel ze alle, noem ze een voor een,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Drukken 's levens zorgen u soms zwaar teneer,
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vlien.
refrein:
Als ge ziet op and'ren met veel geld en goed,
Weet, uw Hemelvader geeft u overvloed,
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
Schatten in de Hemel zijn uw blijde hoop.
refrein:
Zo in alle moeiten, zorgen
Wees toch nooit ontmoedigd,
Tel uw zegeningen, Eng'len
Troost en hulp schenkt Hij

zonder tal,
God is overal,
luist'ren toe,
u, volg dan blij te moe.

refrein: Tel uw zegeningen een voor een,
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Samenzang:
Hallo

Zie

Opening, welkom en gebed.

Samenzang:
Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan;
Want de Geest spreekt alle talen,
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
Naar het plan van onze Heer;
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten,
Dat God niet veranderd is;
En Zijn liefde als een lichtstraal,
Doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen,
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open,
Naar de Vader, naar elkaar;
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen,
Breng ik U mijn dank en eer.
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Kinderkoor

Urker

"Shalom".

ons

wachten

aan

de stromen

Zie ons '~achten aan de stromen,
Aan de oever der rivier;
Straks zal onze Bootsman komen,
En wij varen af van hier.
refrein: Hoe de storm ook mogen woeden,
Op de reis naar d'eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.
Door de kille, kille stromen,
Gaan wij naar het Godspaleis;
't Eng'len lied klinkt uit de verte,
En verkwikt ons op de reis.
refrein:
Reeds zien wij de gouden straten,
Van de Hemelstad, zo schoon,
Horen wij d'ontelb're schare,
Juub'lend juichen voor Gods troon. refrein:
Velen die wij hier beminden,
Zijn ons reeds vooruit gegaan,
Straks, vereend met hen voor eeuwig,
Zullen w'ook voor Jezus staan.
refrein:
Hoe de storm ook moge woeden,
Op de reis naar d'eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.

Kinderkoor

"Shalom:
Musical

"VISSERS

VAN

MENSEN".

5. Vertrouwen
Als er in je latere leven,
de golven beuken op je rots,

11

11

1A. Heer i k ben eenzaam! !
Heer, ik z it hier op een ei land
een ei land ,midden in de zee.
1k denk dat U mij bent vergeten,
en dat valt voor mij niet mee.
Here God ik voel mij eenzaam,
en ik heb haast niets te doen.
Ik wil vertellen
van mijn Heiland,
maar ik verveel me geel en groen.

3. Het Plekje
Een ieder heeft een plekje,
waar hij zeer geniet,
een ieder heeft een stekje
voor vreugde en verdr i et.
een ieder heeft een plekje
wot hem heel dierbaar is,
daar is geen drukte, geen gewoel

dan moet je er steeds aan denken,
vertrouw op Hij wees niet te trots.
!louw j'op zand je mooie huisje
't mag dan nog zo prachtig zijn
als de stormen hard gaan waaien,
stort het in ,dat is niet fijn.
Nee je huis moet staan op stenen,
goed verankerd i n de grond

en ook geen ergernis.

't hoeft niet mooi, maar maak het veilig,
het staat dan stevig en 't blijft
gezond.

Ik. i k heb vaak reuze pret,
order de dekens in mijn bed.

6. Vissen 1

En Ik, ik vind het reuze fi jn
op de zolder van het huis te zijn

llce ga je mee naar de zee?

en als je op vakantie bent,
bouw ik een hut vlak bi j mijn tent.
En ik kruip vonk onder mijn bureau,

Here God U bent wel machtig,
maar U hebt het vresel i j k druk
Als U voor mij een beetje ti jd hebt
breng bi j mij dan wat geluk.

En ik ,speel graag in hooi en stro,
En ik bouw e~ hut in 't bos

lree go je mee vi ssen vangen.

Of blijf je hier liever hangen,
doe lekker toch met ons mee.
wat zit je nou te zeuren,
er kan toch niets gebeuren.
blijf daar toch niet staan treuren,
DOEOOK HEE.

von takken en bekleed met mos,
zo heeft. •.•• een
Iedereen een plekje,
waar zij zeer geniet,
een ieder heeft zo'n stekje,
voor vreugde en verdri et.
een ieder heeft een plekje

Here God als U echt God bent,
geef mij n Ieven dan weer zin,
Zet U hemelpoort wat open,
zodat het licht r ijst aan de kim.
2.

Ha die Johannes.

wnt hem heel dierbaar is,
daar is geen drukte,
geen gewocl en ook geen ergerni s ,

Als ik over het water ook kon lopen,
l i ep i k Iekker over deze zee
ik Iiep dan gewoon als op een loper,
net zoals de Hei land dat eens deed.

4. wondereten.

En kwam i k daar dan aan,
dan riep men bI i j spontaan:
"ha, die Johannes ,wat maak jij

Ik weet nog goed van al dat eten

ha, die Johannes ,wat maak jij
jij

ik heb er zelf bijgezeten.
me nou,
me nou,

nee dat was niet mis,

heel ver hier vandaan.

korven broden om te eten
2x

brood en vi s was daar,
het stond voor ieder klaar,

Ha di e Johannes 3x
Vas dat maar woar zeg 2x

lekker reken maar.
Toen de lIeer zijn oog opsloeg,

maar ik heb pech, zcq ,

wns voor iedereen

genoeg!!

ja zel fs de bladeren van de boom,
groeien als medicijn.
De wolf speel t me t een heel klein
je hoeft niet bang te zijn
dat het dier het kind iets doet,
men is volmaakt en rein.

kind,

een ziekenhuis ,dat is er niet,
die zijn hier zo fai lliet,
in deze stad daar is er geen pijn,
geen angst en geen verdriet.
Een
Die
Dit
Het

grote tClJllel is die stad,
heet Jeruzalem,
is de stad van onze Heer,
Kind van Bethlchcm.

8. De glazen zee.
Ik zag een zee,zo glad als glas,
vol rust en heerlijkheid.
De zee gaf rust, geen overlast
De storm die was ze kwijt.

Ilee ga je mee mensen vangen,
Hee doe je ook met me mee?
Vi j werken voor Godsbe langen,
en willen met JOU in zee.
Vertel het aan de mensen,
je kan ni ets beter wensen,
God houdt van alle mensen,
OOK VANJOJ.

7. De Nieuwe stad.
De nieuwe st ad die ik nu zie
zo vind je er niet-een
De s t enen zi jn van zuiver goud
versiert
met edelsteen

heel dicht bij het meer.
Nee ik zal nooit vergeten

zat toch op een eiland,

hoe i s he t dan gekomen,
dat wi j jou hier zien s t aan?
Ha die johomcs fijn dat je er bent

Al dat brood en vis

6. Vissen 2

de kinderen spelen vrolijk blij
er is geen angsLgeen pijn,

Die zee van mensen voor Gods troon,
ze zongen in een rij
Vnnt echt bl i j zijn i s daar gewoon,
Ikz e l f was daarook bi j ,
Die glazen zee,zo glad als glas,
die schitterd
in het licht,
met kinderen in een grote klas,
met hemels vergezicht.

Slotlied:
Hee , ga mee mensen vangen,
hee ,doe je ook met me mee.
wij werken voor Gods belangen,

De mrren zi jn van dinmant
het schittert
in de zon.

en willen met jou in zee.
vertel het aan de mensen,
je kan niets beter wensen.

en ieder mens die rust daar uit
op een heel mooi gazon.

God houd van alle
ook van jou.

mensen.

Samenzang

(tijdens kollekte):

Roept uit aan alle stranden
Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alle landen,
Het Evangeliewoord, (2x).
Roept uit de Heer der Heren ,
als aller volken vriend
De volken moeten leren , '
Wat hun tot vrede dient, (2x).
Verbreekt de wrede altaren ,
En bouwt des Heren huis ,
De wereld moet zich scharen
Zich scharen om Zijn kruis,' (2x).
De doven moeten horen,
d'Dnkundige verstaan,
De blinden 't heillicht gloren
De kreup'len leren gaan, (2x).'
De treurenden vergeten,
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is, weten,
Dat daar een Heiland is!, (2x).
Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord'
,
'
VerkondIgt alle landen,
Het Evangeliewoord, (2x).
Panfluit:

Matthijs Koene

Urker visserskoor

"Crescendo"

Slotwoord en dankgebed.

111i1111

Slotzang:
Zouden wij ook eenmaal komen
Zouden wij ook eenmaal komen ,
Waar de levensstroom ontspringt,
En aan d'altijd groene zomen,
Christus kerk Zijn lof steeds zingt?
refrein: Ja wij zullen eenmaal komen,
Aan de zilv'ren, zilv'ren stromen
Waar aan d'altijd groene zomen
'
Christus kerk Hosanna zingt. '
Zalig heerlijk zal 't ons wezen,
Daar, verlost van zond' en pijn,
ReIn, van alle smet genezen,
Meer dan d'eng'len Gods te zijn.

re frein:

Laat ons in de hope leven,
God, die ons haar vreugde biedt,
WI'l zIJn G eest als pand ons geven,
Dat genade ons is geschied.
refrein:
Haastig spoedt ons leven henen
Maar het uur breekt spoedig aa~,
Dat, van Hemelglans omschenen ,
Saam voor Jezus' troon wij staan.
refrein: Ja wij zullen eenmaal komen.
Aan de zilv'ren, zilv'ren stromen
Waar aan d'altijd groene zomen
'
Christus' kerk Hosanna zingt. '

-

