Ol!~lÜllg
"Kom't allen te zamen"
Samenza ng
Kcmt allen te zamen,
Kcmt, verheugd van harte,
,
Bethlehems stal in de geest bezocht.
Zien wIer dat kindje)ons tot heil geboren.
Komt, laten wij a~~bidden
komt, laten wij aanbidden
komt, .la ten wij aanbidden, die Koning.
o

0

De Heiland der wereld,
Gods ge 1:LefdeZone,
Ligt in een krib en op schamel strao!
lt Is de Beloofde., nu op aard verschenen!
Kcmt, laten wij aanbidden (3x)
Die Koning.
~
Komt, zingt nu die Heiland,
Hemelse engl1enkoren;
Zingt Zijne liefde, gijmensenkind!
Bre zijGod in h~mel en op aarde
In mensen welbehagen (3 x)
Voor eeuwig.
Koren en Sarüenzang: "Hoe zal ik U ontvangen"
bew.J.Zwanepol
allen: Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt G~ z~n ontmoet,
0, IS werelds hoogst verlangen,
des sterv11ings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaagl1~k zij!
.
koren:

Ik Lag'machteloos

gebonden

allen:

Wat deed uit IS hemels zalen,
c Heer der heerlijkheên,
up aard I U l1eè.crd.alc~ll?
uw grovo II el d. I a.iteen
uw eindeloos erbarmen
met onze grote nood,
dat als met reddend armen
ons zegenend omsloot

KOl0n en :;.lle:'-.:
Nu he~ij
niet te vr~gen,
of God wel vrede biedt:
"In mensen welbehagen! II
zo klinkt hèt eng11enlied,
lt Klinkt yoört, waarheen w100k zwerven,
uit Eethl1em Efrataj
het Llinkt ook onder lt sterven
nog in ons harte na!
Mannenkoor:
a. Ere zij God ...
b. Er is een Kindeke
Dameskoor:
a. Zegelied
b. Komt verwondert U
c. Nu zijt wellecome

M.Koekelkoren
.M.Koekelkoren
.G.F.Hände 1
.Zijderlaan
......Zijderlaan

Kinderkoor:
a. It Was nacht in Eethlehem1s
b. Kerstcantate
Samenzang:

dreven

(tijdens deze samenzang wordt gecollecteerd) Aanbevolen!!

Daar is uit IS werelds duist 're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot z"ijnschijnsel, alle vo lke'n,
en gij, mijn ziele bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen, .
de zwarte schadus van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
Wat heil, een Kind is ons geboren,
ee.1 Zoon gegeven door uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is "wonderbaar TI, zijn daden
zijn wond'r8ll Vdll genaad' dlleen.
H~ doet ons, hoe. met ~chllld beladen,
verzoend voor ft oog des Vaders treên.
Meditatie
Orgelsolo

.

door de heer J.Zwanepol

.....--

, ,_,_'
a. Bethlehem ....
b. Stille Nacht

_.

'"

Dameskoor:
a. YTiegelied der Hirten
b , Engelenzang

J.v.d.Waart
Fr. Gruber
Mar.Egberts
Schultz

Samenzang;
De herdertjes lagen bD nachte,
ze lagen bD nacht in 't veld.
Ze hielden 'Tol trouwe de wachte;
ze hadden de schaapjes geteld:
Daar horen zD D'engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar;
cie
:1'.8.r-O,<:;,[·;:; Haal:
.ue GllJ..cH81l1 (S.l.HoCl1.
I t Li.e
p te gen het Nie1Áv;ejaa:.;_'.
nOch Kindje, och kindje, dat heden
in !t need1rige stalletje kwaamt,
ach, laat ons Uw paden betreden,
want GD hebt de wereld beschaamd,
GD komt cm de vrereld te winnen
de machtige vDand te slaan)
de kracht Uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan".
Mannenkoor
a. Gloria in exelsis Deo
b. Welk een Vriend
Mannenkoor en Dameskoor:
"Ambr. Lof ge zang"

F.PDlman

M. Gerhard t

Sluiting
Samenzang: Psalm 150 : 1
Looft GOd; looft zDn naam alom,
looft Hem:in zijn heiligdom,
looft,des Heren grote macht
in de hemel zijner kracht;
looft Horn.om zijn mogendheden,
looft-Hem naar zo m~nig blDk
van zijnheerlijk koninkrijk
voor zijn troon en hier beneden!
(wDzigingen voorbehouden)

-----------

Onder goede weersomstancl igheden
werd dit concert gegeven.
Er was veel belongste 11"1 ng voor het
eenvoud ige chr. lied,

Muzikale berichten.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
dir. Meindert Kramer, is voornemens
in de maand October, in samenwerking met het Chr. Mannenkoor "OG.dHallelujah", dir. A. Kapitein, n' zang
uitvoering te verzorgen.
Uitgevoerd zullen worden verschillende oude psalmen uit de vierstem.
"Crescendo" is verder voornemens
D.V. Ie Kerstdag een Kerstuitvoering
te verzorgen in samenwerking met ándere koren.
Verheugend was het voor het betreffende koor, twee stimulerende giften te ontvangen, resp. van f 50 en
f 200, waarvan de gevers onbekend
'Wensten te blijven, maar die men
langs deze weg -hartelij k bedankt.

I'

"Crescendo" concerteerde.
Zaterdagavond
vertrok het Chr.
Mannenkoor "Crescendo" naar Nunspeet, waar men op uitnodiging van
V.V.V.. onder goede belangstelling, in
het Oranjepark een concert verzorgde. Na afloop werd men onthaald en
kon een ieder een consumptie gebruiken.
Al met al kan "Crescendo", die
voor de derde keer in Nunspeet optrad, terugzien op een zeer geslaagde
avond.
Voordat men naar Nunspeet vertrok, werden enkele nummers gezongen in verband met 't 25-jarig huwe,
lijksjubi1eum van Ds. Groenevelt, in
gebouw "Irene", wat door het jubilerend echtpaar op hoge prijs werd gesteld.
Gezien de minder goede weersgesteldheid en uitvoeringsmogelijkheden heeft bovengenoemd koor het
concert van a.s. Zaterdag afgelsat

..URKERLANO"

1 SE PT. 1962.

.--~-

ti

"URKER LA NO

2.9 SEPT.

1952.

lste Kerstdag, 25 dec.,
in de Bethelkerk.

'5

avo 8.30 uur

KERSTUITVOERING
door het Chr. Mannenkoor "Crescendo", dir. M. Kramer.
Met medewerding van
het Chr. Dameskoor "Laus Deo" en
het Kinderkoor, dir. J. ZwanepoI.
Algehele leiding en meditatie
ds H. R. Groenevelt.,

"URK ER LA NO"

14Dec.

,

62

,

~EUGD'DI ENST

Jeugddienst.
Door de geref. jeugdcentrale werd
zondagavond een jeugddienst gehouden in de Petra-kerk. Ds. Steen
sprak hier over een gedeelte van het
lied Debora. Hij wekte vooral op
om actief te zijn in het kerkelijk werk.
niet altijd zeggen dat we geen tijd
hebben. Medewerking verleende het
Chr. mannenkoor "CRESCENDO"
onder directie van M. Kramer. Het
koor zong hier op gevoel volle wijze
enkele liederen. De leden treden nu
op in wit overhemd met zwarte das.
waarop de naam van het koor geborduurd staat.

27 JANUARI 1963

Urkerhnd

•

I

13

liJept.

'63

Milde gever(ster).
Na afloop van de j.l. gehouden
Jeugddienst • waarin voorging Os
Steen van Marknesse en waar het
Chr. Mannenkoor "Crescendo" dir.
M. Kramer haar medewerking verleende. werd tot instandhouding van
genoemd koor een stimulerende gift
ontvangen van f 200.-. hierbij tevens
kennis te geven van grote waardering va or de in deze dienst ten
gehore ",.brachte nummers.
Natuurlijk rest ons te vermelden
dat "Crescendo" zeer dankbaar is
voor deze gift, wel een bewijs dat
ook dit mannenkoor een brede
plaats inneemt in het culturele leven
van onze plaats.

N.O.Pold.rcour~nt

A.

Voor de dienst wordt
Gezang 44 : 1, 2 en

zonder aankondiging

4

gezongen

5.

Geref. Bundel

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!
Dat aard' en hemel de lof z~ner glo~ie vermere
Meng in 't geklank, ziel uw aanbiddende dank:
zing' al wat ademt, de Here!
Lof zij de Heer die de werelden riep en zij wadie al de dropp'len geteld heeft der gol- (ren,
vende baren,
die met zijn staf - heerst van de wieg tot het
psalmzing' uw hart met de snaren!
(graf:

Looft den Heer, want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed,
want zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid !

6,

Chr. Mannenkoor "CRESCENDO".

7.

GOD ROEPT OOK JOU TOT DE DAAD
toespraak door ds. Steen van Marknesse.

8.

Na binnenkomst bestuur gaan allen staan, en blijven staan tot na het zingen van Psalm 108 : 1 en 2
Opening.

Hoeveel jaren, die 'k verspilde;
Kwamen zij nog eenmaal weer,
'k Zou ze wijden aan mijn Heiland,
Dankbaar leven, tot zijn eer.
Maar 'k moet gaan met lege handen,
'k Sloeg geen acht op Jezus' stem.
'k Kan geen enk'le vrucht Hem tonen,
'k Deed nog nimmer iets voor Hem.

Samenzang Psalm 108 : 1 en 2
Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
Ik zal, 0 Heer, uw wonderdaan,
uw roem den volken doen verstaan,
want uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal, noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' uw grootheid zingen

3·

Schriftle-zing:Richteren 5 vers 14 t/m 18.

4.

Gebed.

Samenzang Lied 151 : 1, 3 en 4.
Moet ik gaan met lege handen,
Zo mijn Heiland tegemoet ?
Zonder een verloste zondaar
mee te brengen aan zijn voet ?
Moet ik gaan met lege handen,
Moet ik zo mijn Heiland zien,
en als loon voor al zijn liefde
Hem geen dankb're vruchten biên ?

Lof zij de Heer, die uw bevende vrees zal beschaNoem Hem uw Vader, de kro~n van zijn
(men!
heerlijke namen !
Dwars door de dood - neemt H~ u op in zijnschoot;
loof Hem in eeuwigheid! Amen.

2.

Samenzang: Psalm 136 : 1

Wees toch wakker, volk des Heren
Werk, zolang uw pols nier slaat;
Win toch zielen voor uw Heiland,
Eer 't voor eeuwig is te laat.
Wilt gij gaan met lege handen,
Zó uw Heiland tegemoet,
Zonder één geredde zondaar
Neergelegd aan Jezus' voet.
Chr. Mannenkoor "CRESCENDO", dir, M. Kramer.
10.

Dankgebed en sluiting.

11• Samenzang (staande) Gezang 121
Herv. Bundel.

1,

2 en

3
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4.

G

God roept ons~ broeders, tot de daad,
zijn werk wacht: treedt dan aan,
en weest gereed om eIken weg,
dien Hij u vrijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint, die waagt.
En, wie zichzelven geven wil,
door 't donker vlammen draagt.
God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene godd'lijk licht.
God roept, en wat de mensen scheidt,
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houd' ons allen saam
en samen llietden Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God, die wint,
en in een elk die Hem behoort,
het nieuwe Rijk begint.

Onder grGte belangstelling

medewerking

verleend

v~n de GerefoJeugdcentral~

in de Petra-Kerk

aan Jeugddienst
+++++++

CRESCENDO JUBILEERT.

''J. rjv/Cid

eerv foo/'b .
Ar kl/nkf

a:a

{;/f t

{./f ,
,\,\,\11\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

e<::11:"1I~~~III~I~I\II"III\II\IIIIII\IIIIIIII"IIIIIIIII'"I"IIII"IIIJ"''''

\\\\1\\\11\\1\\\\111\\\111\111\1\

111 t

\\11\\\\\1\\\\\111

,11'"'"""

,j

•

PAÁSZAtIG})IEl~ST
PR 0 GR['\Nll'!LÁ

orgeL
J.Zwanepol
meditatie:

medewerke~den: Chr.Mannenkoor
IICrescendo"dir. IJI.Kramer
Chr.Dames-en Meisjeskoor
"Laus Dec" dir. J.Zwane-pol .
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Opening
Samenzang;Gezang.15 (GereI. bundel)
In het kruis zal 'k eeuwig roemen!
En geen wet zal
verdoemen;
Christus droeg den vloek voor m~!
Christus is voor m~ gestorven,
heeft gen~ voor m~ verworven!
'k Ben van dood en zonde vr~!

m~

Mannenkoer: a. Jezus leven van ID~nleven
VV Wesznitzer
b Het ruw houten kruis G.Bennard
Dameskoor

a. Wat Gcd doet
b, U bid ik aan

Samenzang

rt Is Middernacht Lied 280
Bundel Joh. de Heer

J.Zwanepol
J.Zwanepol

ft Is middernacht, en in de hof~
Buigt, tot de dood bedroefd, in rt stof
De Levensvorst in Z~n gebeên
Doorworstelt H~ Z~L str~d alleen.
ft Is Middernacht, en 't Vaderhart
Sterkt en,verstaat de Man van smart,
Die 't enig l~den, dat H~ torst~
Te~ eind doorstr~dt als Levensvorst

Het Chr. Mannenkoor "CRESCENDO",di
rigent Meindert Kramer, viert deze maan
haar 10-jarig jubileum. Het mannenkoor da
in 1953werd opgericht met 22 leden, telt than
ruim 90 medewerkers. Het neemt zeer zeke
een ruime plaats in ons plaatselijk verenigingsleven in. Diverse uitvoeringen heeft crescend~
in de afgelopen jaren gégeven; niet alleen in;
onze plaats, ook daarbuiten. Zo werden verschillende concerten in Nunspeet gegeven en
in Groningen. Sanatorium Sonnevanck werd
ook niet vergeten. Bij de onthulling van het
vissersmonument te IJmuiden had CRESCENDO de vererende uitnodiging hierbij medewerking te verlenen.
Het mannenkoor zingt voornamelijk geestelijke liederen en psalmen.
. Men is niet van plan het jubileum onopgemerkt voorbij te laten gaan. De viering vindt
plaats vrijdag 20 en zaterdag 21 september.
De eerste avond wordt een gezellige avond in
gebouw "Irene" waar de leden met hun dames
en de donateurs bij elkaar zullen komen (zie
ook advertentie). Zaterdag 21 september wordt
de "dankdienst" in de Bethel-kerk gehouden.
Hiervoor zijn als medewerkers buiten onze
plaats uitgenodigd de organist Jan Zwanepol
uit Kampen en het Duo Hoekstra uit Utrecht.
Deze verleenden o.a, medewerking aan een
jeugddienst van de Geref. JeugdcentraIe. Ds.
Groenevelt die de leiding heeft, verzorgt ook
de meditatie. Het programma voor deze avond
vermeldt o.a. enkele nummers die door leden
en oud-leden gezamenlijk worden gezongen.
Voor deze gelegenheid zijn alle oud-leden gedurende een aantal weken weer ter repetitie
verschenen om deze nummers gezamenlijk
weer door te nemen.

Crescendo jubileert
URK. Vrijdag en zaterdag herdenkt
het Chr. Mannenkoor "Crescendo" het
tweede lustrum. De eerste avond wordt
dit gevierd in besloten kring. Een beeld
zal hier gegeven worden door een
plaatselijk gezelschap van de belevenissen van Crescendo in de afgelopen
tien jaar.
Zaterdag wordt in de Bethel-kerk
een zanguitvoering gegeven. Medewarkenden zijn hier verder het duo Hoekstra-Smit uit Utrecht, zang en de heer
Jan Zwanepol uit Kampen, orgel.
Enkele nummers zullen uitgevoerd
worden door leden en alle oud-leden
bij elkaar. "Crescendo" staat onder di, rectie van de heer Meindert Kramer;
de eerste jaren was de heer Louwe
I Kramer dirigent.

Urkerland 13 febr.'63

I

Gezang

46 (Herv. Bundel) wo~dt gezongen in een

oewe::kingvan Jan Zwanepol 3 coupletten door het Dames en Meisjeskoor;
door allen wordt het laatste couplet
gezongen.

Hoor ik, hoe het laatst van al
H~ z~n geest aan God beval,
weet ik ook m~n geest en lot
in de handen van m~n God.

•

Dames - Meisjes koor:
Were you there

Johan Kolvers

Schriftlezing
Mannenkoor - Dameskoor:
Welk een Vriend

M.Kramer

Meditatie dnor Ds. Groenevelt
Samenzang: Gezang 47 (Geref bundel)
Collecte voor dekking der
.kosten

Mannenkoor - Dameskoor
Glorie Hallelujah

M.Kramer

Dames - Meisjeskoor:
a.Christus is opgestaan
b,Looft nu den Here

J.Zwanepol
J.Zwanepol

Samenzang: Gezang 17 (Geref. Bundel)
U, heilig Godslam loven w~,
G~ hebt voor ons aan It krui~ geleden
G~ doet ons tot den Vader treden
als koningen en priesters, G~!
G~! G~, Heiland, kocht ons met uw bloed.
Dies brengen w'u den dank en dIere,
en werpen w'in aanbidding, Here!
Al onze kronen aan uw voet.
Ja, amen, ja I
Hallelujah!
Meisjeskoor:
a. Daar juicht een toon
b. Christus onze Heer' verrees
Mannenkoor:

Ik Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend'
alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam voor God, VOlr ons geslacht.
Ik Heb geloofd in U wie d'aa::de
met haa~ doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijdetroont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans hee-lal,
Heer, daar boven, hier beneden,
alle knie zich buigen zal.

a. Vcorwaarts Christenstr~ders
b. Psalm 124
Sluiting en Samenzang Gezang 28

B.Ve~boom
M.Kramer
2 (Geref.bundel)

Ik weet, aan wien ik m~ vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht;
ik ken de rots, waarop ik bouwe,
H~ feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens, aan de avond van mijn leven,
breng ik, van zorg en str~den moe,
voor eiken dag, m~ hier gegeven,
Uw hoger, reiner loflied toe.

Cl

[S'ë"ptember 1953

Al wat geest en adem heeft~
Looft den Heer ~ :Die eeuw i.g leeft.
(vaandelopschrift)

Ch r. Ma n Itell koor
CRESCENDO
Dirigent: Meindert Kramer

Uit dBnkba~rheid word dl
dirigent ~eindert Krame
door den Hr.T.Bakker eeJ
bloemenmand aangeboden.
++++

«Crescendo" in uitvoering
tijdens Jubileumavond in
gebouw "Irene"
+++++

PROGRAMMA
tevens

OPTRZDEN
plaatsbewij

s

Ter gelegenheid
van het 10-jarig
jubileum
dag 20 september
1963 in gebouw "Irene".
vang 8 uur.
Zaal open half 8.

10
op vrijAan-

JAAR

1.

Opening slied.

2.

Historie

3.

Een

en recenties.

goede

naam

behoeft

Opening voorzitter

2.

Overzicht

secretaris.

4.

Beter

3.

Overzicht

penningmee ster.

5.

"Crescendo"

4.

Optreden

6.

Van klanten en kranten

7.

Pantomime.

,\a.
?salm
,
.
'./

mannenkoor

"Crescendo"
dir , L. Kramer

laat

43

b,' Achter
..
~

GEZELSCHAP"

"CRESCENDO"

1.

Chr.

W. van Eerde.

"PLAATSZLIJK

vis.

dan nooit.
op de beeldbuis.

weten.

Pauze

Hem aan

c , Lof zij den Heer

H. W. de Wolf

û.

Vaandelaktie.

Pijlman

9.

Crescendo

- varia.

10. Dit was al te bont.

PAUZE

11. Zoals je 't kopje thuis drinkt,
nergens.

ATTENTIE:
U bezoekt toch ook onze Jubileum-uitvoering
avond in de Bethelkerk

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

morgen

12. Zo de ouden zongen,

de jongen

Tableau.

???
=

twisten

drink je "t

========

=

Vrije woord.

===--==

Pauze.
Tijdens

pauz e+s-

tractatie's

en att r acttes

, 'waaronder

eventuele

a.

VERLOTING

==============================
VOLSTREKT GEEN TOEGANG VOOR KINDEREN
GEZIEN DE BEPERKTE

Optreden "Crescendo",

RUIMTE !

dir.

M. Kr arner ,

VI elk een Vriend.

b. Als ik Hem maar kenne.
c. Psalm

146.
SLUITING'

Piet Kiel.

Als bl~K van waardering,en een nir~ode van 1C jr.lidmaAtschap otvingen tijdensde
Jutileum-~eest~vond een acht tal een Erepenning •
Ov~rgedragen door de Hr.T.Bakker

Acht leden sinds
oprichting lid
URK.- Hei chr. mannenkoor Crescendo dirigent Meindert Kramer heeft feestelÎjk het lO-jarig bestaan. he~dacht. In
gebouw Irene werd e~n gevarieerd programma uitgevoerd. Hier w.erd a!1n 8 !eden een herdenkingsmedaIlle ud~ere.lkt
voor het feit dat zij vanaf de oprtch III~
lid zijn geweest. Dit waren de heren Louwe Kramer, Teunis Pasterkamp, ~laQs
M Ras Meindert Ras, Klaas T. VIS~('r,
J~nnes 'van Slooten, Ide Nentjes en lIe~·
sel Pos~._

Aan het .let van deze ErepenniAg everdracht,werden enkele nummer.
uitgev.erd ender leiding van eud-dirigent L.Kramer
+++++

Optreden van het Amateurs-Gezelschap,welke
schetsjes uit de afgelepen
wilt te vullen

de gehele Jubileumavend

met

10 jaar ,ep lui~igeen ve.rtreffelijke wijze

+++++++++

\

"CRESCENDO - VARIA"
Wij~e: Onder moeders parapluie.
1 en 2 gezelschap:
1

Dat men op Urk graag zingen ma~
dat ziet men aan de koren
en 5 september is de dag
Crescendo werd geboren
en Louwe Kramer dirigent
Crescendo werd alom bekend
van do-re-mi-fa-sol
en men trok ~alen vol.

2 Men zong in Sanatoria
concours en ziekenhuizen
en overal vond men publiek
da~ luisterde als muizen
al was het kerst of op nieuwjaar
Crescendo dat stond altijd klaar
bij hag:l,regen, wind
zij zOLgen in de tint.
4 Gezelschap:

3 Zaal:

1

Oude Kramer die trad af
zijn zoon kwam dirigeren
bezielend was zijn leidilig steeds
bekwaam in 't musiceren
men ziet niet meer de jongelui
aan 't zingen in een visserstrui
maar overhemd met strop
Crescendo's naam erop

1De

jaarverslagen die zijn goed
men zorgt er goed voor ellek
men zingt en lacht en maakt plezier
en drinkt er poeiermellek
om een uur zegt dan het bestuur
we moeten er nou echt van duur
maar niemand is er voor
en zij gaan rustig door

5 en 6 Zaal:

2

Een vaandel dat had men nog niet
6
toen zeiden alle vrouwen
wij gaan aan ft breien en tot slot
een grote bazaar houden
en Bet van Truii, die breit een trui
Griet van Marij .orgt voor het ~ij
zo kwam men aan het geld
een vaandel werd besteld.

Toon die zou van Urk afgaan
Om in Ramspol te wonen
dat stond Crescendo heel niet aan
men hoorde valse tonen
en Toon die zei ik wil terug
Crescendo liever daan een brug
trok Jannie aan haar jurk
en woont alweer op Urk.

7 Gezelschap:

I

10 jaar geleden is het reeds
dat U hier werd geboren
U voelt zich dankbaar omdat gij
zovelen mocht bekoren
wij wensen U het beste toe
en zeggen wordt nooit zingensmoe
Crescendo is Uw naam
naam ere aan.
doe die

Gezel c'8p i

~ctie.

Welkomslied

Met volle overga~.

Wat Kranten en Klanten wet
Uit de Argieven Vf1n~scendo"
Jauwk verteld van vro~ger

~

,....-----------~------------------

++i+

++

++++
-t+

Ee:este b

C"'

tuursvergadering

"Cres ceildo"

Ret moeilijkste punt van het Agenda
Welke naam zal het koor dragen

De Voorz. "Jauwk" 0 rafld en in verb~nd met het zwellen in
zijn borst ,bijde Dokter.
++++++
++

Wat betekend de Naam "Crescendo"
Deze vraag voorgelegd aan de Pastoor
te Nagele •

Op weg nap.r huis kRam men de
Dominee tegen,welke het probleea
wist op te lossen.
De naClm "Crescendo" betekende n.
"Toenemen in sterkte 11
+-t+++

Echter zonder resultaqt, en
ter onverrichte zake huiswaarts.

______

-

--

----

-_--

11

Beter laat dan nooit"
Schetsjes en liedjee

Crescendo'ó Variafs

,

,

Cijferwoord. ""
Op het puntje

moet je .een cijfer inVullen,
die samen met de gegev'èn-lëtters steeds goed
Nederlandse woorden ~ffnamen vormen.Als je
de in te vullen cijfers bij elkaar opteld krijg
je 50 als totaal. De cijÏers, di:e moeten worden
ingevuld zijn-1.2.3.4.4:11.8.8.9.
Je moet ze alleen nog öp de juiste plaats
zetten.

Ge'

-.

ing"-' .'-,'
~_dracht
0'"

.011-< •.
B',. - ást

.'-.,.der- 'Kla'

e

N • egaal

Ver • t
50

Alles in spanning
het liep echter

"Cresceildo" op de tel.vililie,
p storing uit.
+++++

Dameskrans opgericht ten bate van "Crescendo".
Jauwk spoort de dames aan tot gr tere actieviteiten •

" Dat was al te bont

ti

De dames in een Bontwinkel ep zGek naar
een moei bontoanteltje.

Vele ••orten gepast en bekeken,over de prijs
kon men het echter niet eens wGrdon.
++++++

Diverse"

Dorpsfiguren

ti

welke in het .pel een rel speelden

PETROLEUM

Japien de Olieman

Tienjarig-Jubileum
Dit

allea

onder

tijdenlil " Jubilemm-Ui tvoering

~tote belangstelling,uit

alle

in de "Bethelkerk"

herdacht.

lagen der bev.lking.
+++++++

In

-de Be-thelk( ,k "H',OU een dankdienst
gehouden waarbij o.a. het woord werd
door burgemeester K. Bossenbroek. Hij sprak waarderende woorden
tot het koor. De heer en mevr. HoekstraSmit uit Utrecht en de organist de heer
Zwanepol uit Kampen verleenden medewerking aan dez dienst. Crescendo heeft
hier voortreffelijk gezongen. liet repetoir
bevat alleen geestelijke liederen in oe
Hollandse tekst. Zeer gevoelvol werden
ceze ten gehörë gêbraèfif" 'Crescendo
neemt een grote plaats in de Urker samenleving in; dit bewees ook de opkomst
in de Bethelkerk.
Ds. Groenevelt was de tolk van alle
aanwezigen toen hij het jubilerende koor
feliciteerde en de dank overbracht voor
de mooie avond. Crescendo heeft in de
afgelopen 10 jaar bewezen, dat het naast
het Urker Mannenkoor Hallelujah een
plaats heeft gekregen in de harten van
de Urkers. Ds Groenevelt merkte in zijn
toespraak hierover o.a. op, dat men niet
moet menen, dat er een zekere rivaliteit bestaat tussen de beide koren.

I gevoerd

Al wat geest en adem heeft
looft de Heer'
die eeuwig leeft
(Vaandelopschrift)

"Urkerh.nd"

I

fiept' 1963

Chr. Mannenkoor CRESCENDO
ter gelegenheid van haar 10 jarig
bestaan
dirigent: M. Kramer
op zaterdag 21 september 1963
aanvang 8 uur
in de Geref. Bethel-kerk

medewerkenden:

Duo Hoekstra uit Utrecht
zang
De Heer J.Zwanepol Kampen orgel
Ds H.R.Groenevelt, Leiding en meditatie

11
.

Geref.Bethelkerk
te Urk
ft=~__
=a===_;====.=B2Ua&_=

.

PROGRAMMA

1 Opening
Samenzang:

Psalm

150 vers

1

Looft God, looft zijn naam alom,
looft Hem in zijn heiligdom,
looft des Heeren groote macht
in den hemel z ijne r kracht;
looft Hem om zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van zijn heerlijk koninkrijk
voor zijn troon en hier beneden
2. Chr

Mannenkoor
a.
b.
c.
d.

"CRESCENDO"

Psalm 146
0 liefde Gods / M. Kramer
Welk een vriend
Sanctus
/ Fr Schubert

3. Samenzang:

Gezang 202 : vers

1 en 3

Wat vlied f of bezwijk",
Getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij
in ft wisselend lot;
moog 't hart soms ook sidd'ren

in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming
vertroosten m faltijd
Als God mij vertroost,
is ft kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees
in ft bangste gevaar,
dan win ik al strijdend
vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen
in duisteren nacht.
4 Duo Hoekstra

•

2
a
b

De HeIlige Stad
Geestelijk
Iied

5

Meditatle

6

Samenzang
1

Chr

Gezang 291 A . vers

1 en 9

8

"CRESCENDO"

Psalm 124
Scheepken onder Jezus
Vaste Rots
Blijf bij ons Heer'

hoede / Pijlman
/ W.H Mönk

Duo Hoekstra
a
b

3

0 God van hemel. zee en aard,
GIJ ZIlt ons loflied eeuwig waard
o Liefde nooit geevenaard
Gij gaal" net al.

Mannenkoor
a
b.
c
d

Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U met. waar om '?
Eenmaal z ie Ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom

/ Kienz I

9. 0 Gij, die onze Schepper zijt
wien gansch ons hart is toegewijd,
verleen ons uw barmhartigheid
Gij gaaft het al
7

3

/ Adams

Dank zij U, 0 Heer
Boven de starren

Samenzang.
Tijdens

Gezang 56 Geref.

/ Handel

10

Chr

Laat mij niet m ijn lot beslissen.
zo ik mocht
ik durfde met
Ach, hoe zou ik rmj ve rg is sen
als Gij mij de keuze liet'
WIl mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt
neem mijn hand 111 uwe handen
en geleid mij als een kind

Mannenkoor
a.
b.
c
d

Psalm
Achter
Als ik
Lof zij

"CRESCENDO"

43
Hem aan
Hem maar
den Heer

/ HW de Wolf
kenne
/ Pijlman

11. Duo Hoekstra
a. Bist du bei mi r
b. Blijf bij ons Heer

/ Bach

12. Slmting
Bundel

Samenzang

(staande)

Gezang 46 Geref.

dit zingen wordt gecollecteerd

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed'
Leer mij slechts het heden dragen
met een onbezweken moed.

Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen
'
Van Hem is 't heug'lijk lot
het heil, dat wij ontvangen
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid over laan

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet

Lof, eer Cl pi ijs Lij God
door aller scheps 'len tongen
op hoge hemeltroon
aanbiddend toegezet 2:cn

Bundel

de Vader en de Zoon,
en ook de Heil'ge Geest,
Drieënig God, die blijft,
wat Hij steeds is geweest.

*************

VRIENDELIJK VERZOEK .....

Houdt s. v p de kerk schoon en neem
uwprogramma mee naar huis Morgen
wordt in deze kerk weer dienst gehouden Bij voorbaat dank voor uw welWIllende medewerking.

,

24 december
oor vertrekt k waar om
H t -Chr, Mannenkaarsonnevan~t gehouden
' r:iddags 5 uur ~en dienst WO~ntaan h~eft
kerk
7s uur 1in de
oneel
en patiënten,
rd opSp
de UI'tnodigmg
voor pers koor gereagee te verlenen" g gehet Urker edewerking aa~t medewer~mENS,
hier de
K>erstdagWOg:1isatiediens9t
l:;ur per
Tweev
n Evan
om
k n
0"
even aan ee de koorle?~n uit Espel 0
geg
moeten
'tnodlgmg
iet
aanhiervoor kkesn;een UI rogramma n
bus vertre üs drukke P
_
·door het ree

",r::

vaar d worden,

d 11 20 de c • t 63

r erl~n

'Urkers

zingen;

Di~jaar wordt het KerWeest nIet per
afdelIng maar gezamenlijk gevierd op
de avond van 24 decemner in de grote
zaal van het kerkelijk nentrum, Het
feestprogramma vermeldt onder andel'e
,het optreden Van het Urker :Mannen_
koor "Crescendo", Daar verheugen de
patienten zich al wekenlang op, Want
de Urkers kunnen zingen!
Tussen "Sonnevanck" en Ul'k bestaat
een bijzondereband, Er wordennamelijk
~ 'schillende patienten u~ Urk in. het
sana "''';um verpleegd, Voor de Urkers
is het geen vraag in welk sanatorium ze
zullen gaan kuren.
"Crescendo" wildegraag eens in "Sonnevanck" zingen en dat kon nu mooi
gecombineerdWordenmet de Kerstfeest_
V:iering,Het beloofteen prachtige avond
te 'worden. Het koor zal een tiental liederen zingen. De geestelijke verzorger
van het sanatorium, ds. M, R03, heeft
de leiding, Dr. Bergsma zal een Kerstmeditatie houden, enkele kinderen le'!:en
het Kerstevan elie en van elk paViljoen
verzorgt een patient of zuster de declamatie. Daarnaast Wordener /{el'stl' ne,
ren g(;Ill"'~(.'.!;laI'pe!~",'" ? .t<l

"Fllese
.
Da!, bI au "1:-r~....
'!ec.'o'? ~

Een ze ~r mooie
"Ke rs
Gebrac

, 'I

tf>VO 10

aan

'.L

z Le ke

en lijdende ~enQen.
+-f

+-t

+-t

' de vooravo nd van h e t Kerstfeest11
·963 9 op "Sonnevanck •
24 december 1
Aarrvang s 7 uur •.
aan

'
van het Chr.Mannenkoor '
l'Ietmedewerkca.ng
"C'r e s en d0 " te Urk.

Samenzàngz Gezang 8.
Nu daagt hot in het oostGn,
Het licht schijnt overal~
Hij komt de volken trooston,
Die eeuwig heorsen zal.

ORDE VAN DIENST.

1.

Votum.

Voo:r:ganger,Genesis,'19Î,2,3,31; Genesis 3~6.
,', G'd(cfe~hem.elen de aarde.
In de beginne scrn.ep v"
, .' "
,
De aarde nu was woest en ledig ~n d~'dal~te+nis lag op dG vloed, en de Geest Go~s z-v:veefdr,:~
,','
God
zeido~
Er
ZlJ
llCht,
-~over d e wa t Gren. En
en er was 1icht.
En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie,
het was zoor gJed.
En do vrouw zag dat de boom goed was om van
te et~n en dat hij oen lust was voor de ogen
~ ,
k
d ardoor vor~
'a dat de boom begeorlij was om a
;t~ndig te worden, en zij nam van,haar ,vrucht
en at, en zij gaf ook haar man, dle blJ haar
was, en hi jat.
Psalm 51e1.
3.
Gena, 0 God, gona hoor mlJn gebed, ,
Verschoon mij toch naar Uw barmhartlgheden,
Delg uit mijn schuld, vergeof mlJn overtreden
Uw goedheid wordt noch paal, n~ch ~erk gezet.
Ai was mij wel van ongeroclitlgheld,
,
,
i.kh b ti wet geschonden.
Mijn schuld is zwaar, 1
e
w
"
l,-t
Zie mijn bGrouw, hoor, hoe een boet llng P el ,
En reinig mij van al mijn vulle zonden.
NI.ViT.Kramer.
Koorg Psalm 124·

2.

I

Do duistornis gaat vnjkon,
Van d'eouwonlnnG nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
Mot ongekonde pracht.
Zij, die gebonden zaten
In schaduw van de dood,
Naar 't schoen VGn God verlaten,
Begroeten 't morgenrood.
113 zonno voor wier stralen
Het nachtlijk duister zwicht,
Eh die zal zegepralen
Is Christus 't eouwig licht.
Roeds daagt het in het oosten,
Het licht schijnt ovoral:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig hoersen zal.

7. ]eklamati~: door Zr, Z.R.Jansen.
8. Kinderong Lukas 2:1-7.

0

o

-

~or~angergJesaja

60~Î-3.

,ch't want Uw licht komt en
Sta op, wor dt ver 1 1
,
de heerlijkheid des Hoeren gaat ovord~koP. ~n donker~
Want zie duistGrnis zal de aaro be e-ren u
,
U zal de Hecre Jpgaan
h~id de natiën, maar over
d
'd al ver U gezlen wor en.
en Zijn henrlijkhel zo,
en koningen
Volken zullen opgaan naar Uw llcht
naar Uw stralende opgang.
u

En het geschiedde in die dagen dat er oen bevel uitging vanwoge Keizer Augustus, dat hot g ehcIe rijk mo est wor den ine;8,schreven. Deze inschrijving had voor het eerst pl~ats toen
Q.uirinius het bewind over Syriö voerde. En zij gingen alLon
op reis .m zich te laten inschrijven, ieder na~r zijn eigen
stad. Ook Jozef vrok op van Lalilea, uit de stad Nazareth,
naar Judea, naar de stad van David, die Bothl ohom heelt, omdvt
hij uit het huis en geslacht van David was, om zich tG laten
inschrijven mot Maria, zijn ondertrouwde vrouw welke zw~nger
was. En het geschiedde t oen zij daar waren, dat d e dagcn VJrvuld werden, dat zij baren zoudo, en zij ba~rde haar eJrstgoboren zoon en w'i.kk
al.d
e Hom in dooken en legde Hem in een kr i.bb..
omdat voor hon geGn plaats was in do h8rberg~

9

$

So.monz2.~~.Gozo.ng 10 g 1.
Dc.e,r is uit' s we re.l
d s duistro wolkim

Eon licht dar lichton opgogo.2.n.
Komt tot zijn schijnsel, 0.110volkon,
En gij, mijn ziole, bid hot 2,o_n!
Hot komt do schG.duwen boschijnon,
Do zwar-t e schaduw van d o dood.
Do nacht dor zondG zo.lvordwijuclU",
Gonado sproidt h~lr morgonrood,
10. KindGroYl;~Lukas 2~8-14.
En e.r war-en he rdersin dia zolfd0 Lunda tr eek, dia zich
ophiollm in b et vold/en dos nac hts de wach t hielen over
hun kudde. En opGons stond oon ongel des Horen ,bij hen
en do heerlijkheid des Hor0n om~trélalde henyen zij
vreesden met grote vreze. En de ongel z8ide tot heng
Woest niet bevreosd, vro.ntzie, ik v8rkondig U grote
blijdschap, die heel het volk ten deGl ,zal vallen~ U
is heden de Heiland goboren5 namelijk Christus, de Here, in de stad van Davi.d, Eh dit zij U het +eken e Gruj
zult Gen kind vinden in dook?n gGwikkeld on lig~endo
in 2dn kribbe. En plctseling wa.s er bij .de erig eL Gen
grote hemelse legermacht, diG G)d loofde, zeggende~
Ere zij God in den hoge, en vredG op aarde bij mansen:
des we.l b ehag eris•
11. Snmen~a~

Geznng 10~5.

Wat heil, ecn kind is ons geboren,
Eon Zoon, gegoven door UYl kracht,
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zilljnnaam is "wondorba[trrtzijn daden;;
Zijn wond'ren van gona alleen.
Hij dJet Jns, hoe met schuld belnden,
Verzoend voor 't oog des Vaders troên.

•

12. ;Lndoreng Lukn.s 2~ 15-20.
Eil het geschiedcle, toon de ongelen v an hen heongovaren war-en
[o,arden Hemel, do,t de herders tot elknnder spraken~ Laten wij
can nc.ar' BethlGhem ga[1J1om te zien h"tgean geschied is en ons
(Oor de Here is bekond gemaakt. En zij gingen haas t i.g on voridcn
}Iaria en Jozef en het Kind liggtmde in do kri bbe , En t oen zij.
'-'.et
gezien r.cdd en , mt.ak t en Z8 b ekend he tgeen tot hon g csprokcn
'I':S,S over dit kind. En allen, die
ervan hoorden, v or-bausden
z:ch over hetge8n door do herdGrs tot hen gezegd werd. Doch
Mlria bewaardo al deze woorden, die overwogende in ha~r hart"
fr. de herders k ee.r
d en terug, God lovende on prijzende om 0,1138
w~t zij ho,dden gehoord on gGzien, gülijk h8t hun goz08d was.

13. famenzangz

Gozang 10~7.

_, vrodevorst, Gij kunt gebioden
10 vroed' op aardt en in mijn ziel
Lo e elko zondaar tot U vliedon,
fut al, wa; adomt voor U kniel' !
~_t zal de God des heils boworkon,
F"':jzal do zotol U b o.re.i.d
,
Kot recht on mot gerocht sterkon;
Rom zij de lof in eouwigheid!

i4. Z~ng door k~ndoron~ Do nacht vlood hoon.
15. Koo r e
~isch
Vosperkoor.
]ethL,hem •
G, hoe hO-Jrlijk.
16.'-])Gklamé1tio~
door Zr. J. B(üdman.

]).Bortniansky.
v.d. Waart.
J. v.d. Waárt.

J.

20. Meditatie~
17. VOo~~~l~rg

Mattheus 4g12-î6.

T?en Rij vernam dat Johannes ove
zlch torug naar Galilea. En Ri ' rgel~verd was, trok Hij
wonon tG Kapornaüm
d
J verllet Nazareth on ging
1
' aan e zoo in h t
b
on en Naf t a.li, opdat vo
ld'
0
ge iod van Zebudo Profoot Jesaja g esp ~vu
zou w?~don het Vloord, door
Hot land Zebulon on he~o{:~d ;oen H~J zoidog
do J?rdaan, Galilûa dor hoido af~all, aan do zoewog ovor
tGrnl~ gozoten is, he eft don n on s Ho~ volk dat in duis- .
~ün dlo gezoten zijn in hot 19root llcht gezien, on voor
lS edn licht opgegaan.
and en do schaduw des doods,
1S. SamiJnzang_gPsalm 6S·7
• ,11 (U'-'
lG proevo v~
God ziJ'gn
un oan nieuwe borij-)
H' '
cp rezen mot ontzag
m.mg ;
Zl~ d.r aag t ons 1 even dag M,l~ d
~~n,na~m is onze vrodo.
Gg,
HlJ
~ gored
' lS het
, die ons h Ge~t
Da o '~1.s
i.nrt 0 hooft gezet '
~ .i.n rUlm
~ ,lGl~t mot.vaste schroden.
H~~, dle het licht roept in d
HlJ hooft ons h el'1 t.>
0. nacht,
eweoggebracht
ons n'le t ontnomen
'
Da't, wordt
d
lJ
roeg
ons
door
ae
d'
,•
H
D H
.iep ue haen ,
e ero, Here doet alleen
'
Ons aan de dood ontkomen~ .
Ook zelfs het land der dui -, ,
Zal we t en
t U
"
s t e.rn.i s
• wa
w lUlstor
is,
Egypte zal U oren.
Hot
Mo rg en.Land strekt 0,1
De hand
h
~ s een bruid
on aastig naar U uit
Ook daar zult glJ
.' regeren."
D
e werold brengt U huLd cbLi ik
Want hoel de wereld is Uw ~~
Joruzalom
het midd.en.
J ,
Y
,
~onlngon overal vandaan
Komen
~lk 1 met schattl ng voor U staan
~
and zal tmt U bidden.
'

'k

Koor-a
~'t ZlJ wGllecomo
Stille Nacht.
•
0, welk oen vreugd0.

D.:Bortniansky.
Fr. ,Gruber.
TI.f!•Kr am er•

door Dr.D.Eargsma•

Johannes StÎ2.
21. Voorga~erg
Wederom sprak Jezus tot hon en zaideg Ik ben het licht
der yvereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
22. Samenzangg_ psalm 27 ta , 7bo
God is mijn licht mijn heil '.'fien
zou ik vrezen?
Hij is do HJvr, dia hulp verschaft in nood,
Mijn L.)vonl;:.rucht~
Ik heb niet varvaard te wezen;
Hij is It, die mij'beveiligt voor de dood •
Vracht op de Heor, godvruthte schaar, houd mo ed l
Hij is getrouw de bron van alle goed.
.
Zo daalt zijn kracht op U in zwakheid neer,
Wachtdan, ja wacht, varlaat U op de Heer!

23.

~_!.

Hem in It harte dragen.
Gloria in excelsis Deo.

24.

Deklama~g

,/

"

D. Eortniansky.
F. Pijlman.
0

door de Hoor H. Mulderij.

25. Voorgangerg Openbari ggen 22gî~5·
En Hij toonde mij oen rivier van wator des levens, hel

als kristal, ontspringondo uit do troon van God en van
Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de r
staat het goboomte dos levens, dat twaalf maal vrucht
iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van
boomte zijn tot genezing der volkeren.
En niets vervloekts zal ~ meer zijn. En de troon van
van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zu
vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en Zijn
op hun voorhoofden zijn.
En er zal gJGn nacht mGer zijn en zij hebben geen lic
een lamp of licht der zon van node9 want de Her-e God
verlichten en zij zullen als koningen heersen tct in
o0wigheden.
,.
26. ~~
Ere zij God.
M. Koekelkor\.3D

17. !9...0..!_~m~
Toen Ri;
zich tOJ
wonen t~
Ion en 1
do Pr ofr
Hot Larie
do J or ds
tornis é
hun die
is e.in ]
18. Samonzar
God zij
Hij dra"
Zijn nad
Hij is 1
Di.o ':1..1S
En Le i.d

Hij, di
Hij hoof
Dat word
Hij droe
De Hero,
Ons aan
Ook z e'l
f
Zal wet
Egypte ~
HJt M:org
De hand c

Ook dam:
De werel
Want hoe
Jeruzal q
Koninge
Komen m
Elk land

19. ~oor~
Nu zijt
StillG 111
0, wolk

27. Same~z_angg Psalm 150g1,2,3.
Looft God, looft Zi jn naam alom,'
Looft Hem in Zijn Heiligdom,
Looft des Heren grote macht,
In de hemel Zijner kracht,
Looft Hem' om Zijn mogendheden,
Looft Hem naar zo menig blijk
Van Zijn heorlijk koninkrijk
Voor zijn troou en hiGr beneden!
Looft Gcd met bazuingëklank,
Guoft Hem d8r, -bewijst Hem d.ank ,
Looft Hem met de harp en luit,
Looft Hem met de trom en fluit,
Looft Hem op Uw blijde snareng
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal
Tot des Heren glorie paren.
Looft God naar zijn ,hoog bovel
Mot het klinkend cimbelspel,
Looft Hem op ho t schel mete.al,
Van de vrolijke cimbaal,
Looft do HGdr, elk moet Hem eTdn!
Al wat geest en adem heuft,
Looft den Heor, die OGuwig luoft5
Looft v0~heugd den Heer der Heren!

28. Dank€lebG~.

Onder over eldigende

KOM

T

K ERS
Î

belangstelling
fiK rst-Uitvoering

ALL

E N

T E

1 e Kerstdr:lf in de "Bettel-K
ve rzor gd •

S A MEN

T Z A N G U I T V 0 E RIN

G

ste Kerstdag 1963 in de Bethel-kerk
te Urk

Medewerkenden:
Chr.Mannenkoor

CRESCENDO"
Dir.: M.Kramer
Chr.Gem .Zangveren. "NILSINE LABORE"
uit Nagele
Dir.: M.Kramer
Chr.Dameskoor "LAUS DEO"
Dir.: J,Zwanepol
Meditatie: Ds. H.Veenstra
Geref.predikant te Urk
Aanvang

11

8

u u r

PROGRAMMA
1. SAMENZANG Psalm

98

2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade~
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al "s aardrijks einden gade s
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den Heer met blijde galmen~
Gij ganse wereld, juich van vreugd !
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard in ft rond verheugt.
OPENING.
2. DAMESKOOR; "Komt allen te samen"

Jan Zwanepol

Koor: vers 1 en 2
Koor en gemeente: 3 en 4
Het eeuwi.g
e Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mensflijk vlees:
Goddelijk Kind~ gewonden in de doeken!
Komt~ late~ wij aanbidden (3x) dien Koning.
L

-~

KERSTZANGUITVOERINGEN
Eerste Kerstdag 's avonds leek het, of de
Kerstzanguitvoering te geven door verschillende koren, over zou moeten gaan wegens
"zeer gladde wegen". De Bethelkerk was echter boven verwachting goed gevuld, zodat Ds.
Veenstra welke de leiding had en de meditatie
verzorgde, terecht opmerkte dat dergelijke
"zangavonden" in een grote behoefte voorzien
gezien de grote belangstelling onder dergelijke.weersomstandigheden.
De dirigent van het dameskoor "Laus Deo",
de heer Zwanepol van Kampen,
het ('" '"1.
;r van Nagele moesten verstek laten gaan,
I •konden onmogelijkkomen.
Voo. beide heren Kramer werd de opgave te
moeilij, '':lr alles nog weer in goede banen te
leiden.
Het dameskoor "Laus Deo" heeft hierdoor
in het "Komt allen tezamen" een kleine strucbeling onderga.an,doordat ze er even uit waren, overigens mag deze zangavond zeer geslaagd genoemd worden.
Al hetgeen door dames- en mannenkoor ten
gehore werd gebracht getuigde van een verrassende zuiverheid, grote studie, en gevoelige
saamhorigheid, inzonderheidde nummers door
de koren gezamenlijk uitgevoerd.
Het Mannenkoor"Crescendo"verzorgde aan
de vooravond van Kerst een Kerstwijding in
het Sanatorium "Sonnevanc'!,".

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

I

"Urk

~la.nd"

--~r64

.
-....:.._

o

Kind, ons geboren
sluim'rend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan
U, Die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten vij aanbidden (3x) dien Koning

3· MANNENKOOR, DAHESKOOR, ALLEN: "Hoe zal ik U ontvangen".
Allen:

1,

Hoe zal ik U ontvangen,
Hoe wilt Gij zijn ontmoet,
0, 's ·werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte !
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!

6. SAMENZANG: Lied 609

1 en 4.
De herdertjes lagen bij nachte,
Ze lagen bij nacht in 't veld.
Ze hielden vol trouwe de wachte,
Ze hadden de schaapjes geteld.
Daar horen zij d' engelen zingen
hun liederen, vloeiend en klaarj
De herders naar Bethlehem gingen
't Liep tegen het Nieurre Jaar.

7.

9. SAMENZANG:
Heerlijk klonk het lied der eng'len
in het land van Efratha.
Ere zij God in den hoge, loo:t den Heer, Hallelujah !
Vrede zal op aarde dagen, Got heeft in den mens behagen,
Zalig, die naar vrede vrager.,
Jezus geeft dien, hoort Zi;n stem

10. MANNENKOOR:

Allen: 3. Wat deed uit 's hemels zalen,
o Heer der heerlijkheên,
op aard' U nederdalen?
UYv grote liefde alleen,
Uw eindeloos- erbarmen
met onzen groten nood,
dat als met reddend' armen
ons zegenend omsloot.
4. ORGEL: Stille Nacht.
b. Kroont Hem met gouden kroon
c. Ik heb een Heiland

MEDITATIE door ds. H. Veenstra.

Leer ons bij Uw kribbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kru i s ,
Leer ons in Uw Naam geloven; Neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal op aarde. dagen;. God he eft in den mens behagen.
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft dien, hoort Zijn stem.

Koren: 2. Uw Sion strooit U palmen.

5· DAMESKOOR: a. O~ hoe heerlijk

8.

a. Stille Nacht
b. Russisch Vesperkoor
c , :Sre zij God

Fr.GrÜber
D. Bortsniansky
M. Koekelkoren

11. SAI.IENZANG:"Do cnt.e r Sions 11

J. Zwanepol
J. Zwanepol
J. Zwan e po l

Dochter Sions, wees verheugd
Juich van vreugd, Jeruzalem
Zie) UVl Koning
k om t tot u !
Ja, Rij:komt, de Vredevorst!
Doch~er Sions, wees verheugd,
Juicr. van vreugd, Jeruzalem!

:

Ach Kindje, ach Kindje, dat heden
in 't need'rige stalletje kwaamt.
Ach laat ons Uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te w-innen,
den machtigste vijand te slaan.
De kracht Uwer liefde van binnen,
Kan wereld noch hel weerstaan.
GEMENGD KOOR: a. Herders, hoe ontwaakt gij niet
A. Risselada
b. Hoort gij de kerstklokken
R. Karsemeyer
c. Kerstboodschap
L. Schröter

12. GEZAI.IENLIJKEKORE:'J:
a. Herders, Hij is geboren.
b. Komt, Christenschaar

P. Zijderlaan
L. Bourgeois

1. Koren: Komt Christenschaar
2. Koren en a~len;
Dies loven w' U, Immanuël;
UW dood vewint én dood, én hel;

KERSTZ

z o z,
s

s

K;;':f:~

Uw dood maakt ons van zonden vrlJ
dies juichen en aanbidden ,-;ij.

3· MANNENKOOR: 13· SLUITING.
SAHENZANG: Daar is uit 's werelds duist're wolken (STA.
Allen: 1 • } 14·
Daar is uit' s werelds dui.et ' re wolken
1:

een licht der lichten opgegaan.
Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
En gij, mijn ziele, bid het aan·
Het kom t de schaduwen beschijnen,
De zwarte schadu'\'van de dood.
De nacht der zonde zal verduijnen.
Genade spreidt haar morgenrood.

c

d
D
H

d'
\v,

Koren: 20 Uil
Allen: 3·
0

UVl

uw\

me
da
on

4.

Gij kunt gebieden,
iel.

ORGEL: Still

5. DAMESKOOR.' a.

Doe
Dat
Dit

b.
c.
6. SMmNZANG:

Li~

De herdertjes lag
Ze l~gen bij nacb
~e ~lelden vol tr ORGELSPEL.
Daar
horen de
zijscha
d ' P.S. Mogenwij de collecte
e adden
~un liederen,

vloIonkosten

naarhetB
'te herders
Liep tegen

7.

zeer harteHjk

bij de uitgang

voor dekking del

bij U aanbevelen?
Bij voorbaat dank

GEMENGD KOOR:
b

c

2e Ker~tdng s'norgens
mede~erking verle nd
a n een Interkerkel~ke
~Kerst-Zangdién t
in de Geref.Kerk te Ens
:::::.+==

Dit onder grote belangstelling
+++++

IntBiHBiHB ijHe
50menlomst

Gerei.Kerk te
et-ls'
op de p~d n lf(J
.,9<2111.1.. LoP .

++++
in de Gereformeerde

Kerk te Ens

op 2e Kerstdag 1963, met medewerking
van het Urker Mannenkoor

Overdenking:

Ds. Koelé

Liturgie:

Ds. Visser

Organiste:

Mevr.

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

Openingstekst.
Samenzang:

Psalm 150 (nieuwe berijming)

1. Looft God in zijn heiligdom!
Looft Hem heel de hemel om!
Looft Hem om zlJn grote macht!
Looft Hem naar zijn grote kracht!
Laat bazuinen voor Hem schallen!
Looft Hem! Laat de harpen slaan!
Looft Hem! Grijpt de citers aan!
Looft die alles is in allen!

2. Looft Hem, dansend, groot en klein,
Rink'lend met de tamboerijn!
Looft Hem, fluitend met de fluit!
Looft Hem op cymbaal en luit!
Spant uw snaren Hem ter ere!
Looft Hem zingend al wat leeft!
Looft Hem al wat adem heeft!
Halleluja! Looft de Here!
Gebed.

2. Bethlehem, Bethlehem!
hoort gij daar die eng'lenstem?
"Vrede op aarde, lof den Here,
's mensen heil is Godes ere".
Alle heem'len loven Hem.

3. 't Hulp'lood kind, 't hulp'loos kind,
dat gij in een kribbe vindt,
Hij is 't, die deez' eng'len prijzen,
Hij, gezocht door d' Oosterwijzen,
wordt Hij ook door U bemind?
Meditatie
Koor: Vesperkoor van Bortniansky
"n Kerstlied
Bethlehem, van J. van d~r Waard.
Samenzang: (wijze Ps. 134)
1. allen:

naar is die zegenrijke nacht,
waarin 't gesternt' met nieuvrepracht
en 't eng'lenheer met nieuwe vreugd
zich over Jezus' komst verheugt.

2. mannen:

0 Zoon van God, de mens gelijk,
voor wie verlaat G' uw troon en rijk,
voor wie wordt Gij in 't stof verneêrd,
die met een wenk 't heelal regeert?

Koor: Nu zijt wellekome
Gloria in excelcis, bewerking F. Pijlman
Stille nacht.
Schriftlezing

3. vrouwen: 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.

Samenzang:
1. Vol van pracht, vol van pracht,
schijnt een ster in d' oosternacht;
wijzen leert zij met hun schreden
naar de navidsstad te treden;
dáár is 't heil door hen verwacht.

4.

allen:

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

Gebed
Koor: Ere zij God
Openin
Zegenbede
Sameris

Samenzang: Amen, amen!
1. Lo(

(laatste regel van IIEre zij God")

LOl
LOl
LOl

La

Lo
Lo
Lo

Gebe
Koo

Sc hr

Sam
1.

...

Kollekte bij de uitgang tot dekking van de onkosten.

ZONDAGAVONDZANG
23 februari
PETRAKERK
Medewerking:

Chr. Mannenkoor "Crescendo"j
dir. :r,..\ Kramer.
L. KRAMER, orgor

Aanvang 8 uur.
Geref. Jeugdcentrale

ZON

DAG

A V 0 N D Z A N G

uitgaande van de Geref~rmeerde Jeugdcentrale
23 februari in de Petra-kerk
Medewerkenden:
Chr .Mannenkv or "CRESCENDO"
Organist: L.Kramer
Declamatie: R.de Boer

1.

ORGELSPEL.

2.

SAMENZANG: Psalm 81

1,

2 en

- di r . M.Kramer

4
2.
Zingt een psalm en geeft
Trommels aan de reien;
Wat in Isrel leeft,
Roep' Zijn grootheid uit;
Harp en zachte luit
Moet Zijn roem verbreien

1•

Zingt nu blij te m~e
't Machtig Opperwezen
Enen lofzang toe,
Om O.lS h ei Lg'eno t
Worde Jakobs God
Met gejuich geprezen

4·
Want dit is 't bevel
Van de Heer der heren
.Aan Zijn Israël;
Dit is 't hoog gebrd,
't Recht van Jakobs God
Dat wij billijk eren.

3.

OPENING.

4.

SAMENZANG:
10

Lied

399

te Urk

(bundel Joh.de Heer)

Middelpunt van orisverlangen,
Trooster van 't jntrust gemoed,
Jezus! onze dankb're zangen Loven Uwe liefdegloed,
Gij w~udt van de hemel dalen
Op deez' diep bedorven aard,
En voor ons de schuld betalen
die ons bang gemoed bezwaart.

2. Jezuss Gij m,est spottaal horen die U dro~g door merg en been,

ZONDAGAVONDZANG.
Onder deze titel organiseert de Geref. Jeugdcentrale maandelijks een zangavond in één
der Geref. Kerkgebouwen. Zondagavond werd
medewerking verleend door het Chr. Mannenkoor "CRESCENDO" onder directie van Meindert Kramer.
Zowel wat het ledental als de muzikale prestatie betreft is dit mannenk. een koor geworden,
wat er zijn kan. Ook deze avond werden de
liederen prima gezongen, en de proef met
samenzang en koorzang gelukte goed. De
zangliefhebbers in de Petra kerk, die geheel
bezet was, hebben een goede avond gehad.

Medewerking

verle.nd

aan avond

V8,n

d~

....."'Y'e.Ç1. Jel1edcentrale
++-f

De "Petra-Kerk was
geheel

gev ul.d,

Ja, Gij drJegt Uws Vaders toren
Gij voor allen, Gij alleen Welk een beker moest Gij drinken
Op het aak'lig Golgotha!
Daar liet G' U aan 't kruishout klinken Daar aanbidden w' Uw gena.

5. WISSELZANG: Lied 836 Bundel Joh.de Heer.
dames~ 1.

allen;

heren: 3.

allen:
allen~

6.

7·

4.

Op die heuvel daarginds
stond een ruw-houten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
Daar Gods wet aan dat hout 'Nerdvervuld.
'k Klem mi j daarom aan Golgotha's kruis Tot de Heer komt en met Hem het l:on;
Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskro~n.
Van dat ruw-houten kruis
met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht, dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieg'lijk die in Hem gelooft.
Koor.
Help mij Heer aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood ook als hier smaad en spot is mlJn loon.
Want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af;
't Werd de toegang voor mij tot Gods troon.
Keor.

CHR.MANNENKOOR "CRESCENDO": a. Russisch Vesperkoor;
b. Jezus, Leven van ons leven.
SAMENZANG: Gez. 13 Geref. Bundel
Is dat, is dat mijn Koning?
Dat aller vaad'ren wens?
Is dat, is dat Zijn kroning?
Zie, zie aanschouw den Mens!
Moet Hij dat spotkleed dragen ?
Dat riet, die doornenkroon?

Lijdt Hij die smaad, die slagen?
Hij, God - Uw eigen Zoon
2.

Ja, ik kost Hem die slagen
die smarten en die hoonî
Ik doe dat kleed Hem dragen,
Dat riet, die doornenkroon.
Ik sloeg Hem al die wonden,
Voor mij moet Hij daar staan
Ik deed door mijne zonden
Hem al die jamm'ren aan.

3·

o Jezus, Man van smarten,
Gij aller vaad'ren wens
Herinner aller harten
't Aandoenlijk: "Zie de Mens!"
Laat mij toch nooit vergeten
Die kroon, dat kleed, dat riet,
Dit trooste mijn geweten:
't Is al voor mij geschied.

8. DECLAMATIE.

9· KINDERZANG: Lied 280 (Bundel Joh. de Heer)
a.
't Is middernacht, en in de hof - Buigt, tot de dood bedroefd
De Levensvorst; In Zijn gebeên (in 'tsto
Doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.
b.
't Is middernacht, maar Jezus waakt - En 't zielelijden dat Hij
Bant uit Zijn hart de bede niet;
(smaakt
Mijn Vader, dat Uw wil geschied'.
c,

't Is middernacht, en 't Vaderhart - Sterkt en verstaat de Man
Die 't enig lijden, dat Hij torst (van smart
Ten eind doorstrijdt als Levensvorst.
10. SAMENZANG: Lied 573 : 1, 3 en 4
a.

b,

Als ik des Heilands kruis
aanschouw,
Waar Hij de diepste smarten leed,
Dan is mijn hart vervuld van rouw
Om Hem Die daar de str~d volstreed

G~ Jezus, droeg m~n schuld en
smart,
Die zonde m~ te dragen gaf _
Daar kocht G~ vrede voor m~n
hart. daar wenddet Gij de
straf mij af.

4·

Ja, Heer - ik weet, op Golgotha
Stierft Gij voor zondaars, ook voor mij.
Help thans mij, Heer, dat Uw gena Voor and'ren in mij zichtbaar zij.
11. Chr.Mannenkoor "CRESCENDO":
a. Welk een Vriend is onze Jezus;
b. Ga mij niet voorbij, 0 Heiland.

Ja,
Gij
Welk
Op h
Daar
Daar

12. SAMENZANG:

5· WISSELZANG: Lie
dames: 1 •

allen:

heren: 3·

Op d
ston
het
Maar
tot
Daar
'k K
T0t I
Als
Dan'
Van (
met 1

1. Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mij anker eeuwig hecht;
de dood van Chris tus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
schoon aard' en hemel ondergaan.
2. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wát mij ook wedervaart;
Mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw berei
oneindige barmhartigheid.
13. SLUITING.
14. Chr.Mannenkoor

allen:
allen:

4·

Help
trou
ook
Want I
I
nam
't W
Keor

6. CHR.MANNENKOOR

7·

SAMENZANG: Gez.

t

"CRESCENDO".

a. Psalm 146 : 1 en 3·
SAMENZANG: Psalm 146

s tr ai

vol l
vol "I
voor
Koor

Gez. 50 Geref.Eundel

7 en 8 (Op de wlJze van lied
del Joh. de Heer).

staande:

4.

't Is de Heer, Uiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die, genadig uit den hoogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trcuwe houdt in eeuwigheid.

8. 't Is de Heer van alle heren,
Zions God, geducht in macht,
Die voo~ eeuwig zal regerenr
van geslachte tot geslacht.
Zion, zing Uw God ter eer !
Prijs Zijn grootheid, loof den Heer!

Is dB! 15. ORGELSPEL.
Dat
Is d
Zie,
Moet
Dat r

+ + + +

Chr. Urket· Visserskoor "C R E SC END 0"

Psalm 146
Russisch Vesperkoor
Welk een Vriend is onze Jezus
Ga mij niet voorbij

"0

'00'

ooa~a, ,i",,, van U,k heef ""ia gro" b,~ng,,,lling best aan
koo_g.
H" On. U,k~ Vi'''''l"m, a"
E.P. 2042b"h _ngro, i, 0Pgen"" in 1953, her b,goo
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hen "'''''''"h nomo,,"ik 0," =1
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concerten die buiten Urk worden gegeven vallen meestal op feestdagen.
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"CRESCENDO"

o.l.v.

Meindert Kramer.
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PRO
1. Samenzang;

G RAM

M A

Ps. 68 : 10

Jan Zwart.

Geloo~d z~ God, met diepst ontzag
H~ overlaa.°t ons dag aan dag
met z~ne gunstbew~zen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied pr~zen ?
Die God is ons een God van heil,
H~ schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig zalig leven.
H~ - ~ en wil en zal in nood,
zelfs b~ het naad 'ren van den dood
volkomen uitkomst geven,
2. Dorische Toccata

Joh.Seb.Bach.

3. Koor:
4.

Vesperkoor
Ps.146
a: Toccata
b: Allegretto

Bortnyansky
Rolf Driffill
F.MendelssohnBartholdy.

5. Koor:

Ga m~n niet voorb~
Lof z~ den Heer

6. Concerto
7. Koor:
Welk een vriend
8. a:

b:

Joh.Krebs.

G~ dienaar van hem
"Scheepje onder Jezus hoede"
Finale over Ps. 72 : 11

Jan Zwart.

samenzang
Z~n naam moet eeuwig eer ontvangen,
men loov' Hem vroeg en spa !
De wereld hoor' en volg' m~n zangen
met amen, amen, na !
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Aan de uitgang collecte voor het orgelfonds der Bovenkerk.
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MUZII{AAL BERICHT.

Het Chr. Mannenkoor "CRESCENDO" vertrekt zaterdag, via Emmeloord naar Kampen,
waar in de Broederkerk een concert wordt
gegeven in samenwerking met de organist I
Wim Zwart. Na dit concert wordt gezongen
voor de bewoners van het tehuis voor ouden
van dagen in Kampen.
Om kwart voor zes brengt men eerst een
bezoek aan het ziekenhuis van Emmeloord
waar in de hal voor de zieken wordt gezongen. Volgende week zaterdag neemt "Crescendo" onder directie van Meindert Kramer
deel aan een concours te Huizen (N.H.). Als
verplicht nummer wordt gezongen "TROUW"
van Hendrik Altink, terwijl het Russisch Vesperkoor van Bortniansky als vrij nummer
wordt gezongen. Het koor komt uit in de
tweede afdeling.

Zaterdag: meer
dan honderd
Urker zang'ers

I

KAMPEN. - Een kaal' van meer
dan honderd Urker vissers komt a.s.
I zatel'dagavond zingen in de Broeiierkerk te Kampen, onder leiding van
dtngent Kramer. Dat geschiedt on-

der auspiciën van de Kamper orgelcommissie der Hervormde Kerk en de
opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds voor het orgel van de Bovenkerk. De organist van deze kerk,
Willem Hendrik Zwart, maakte unlangs kennis met het koor, als begeleider bij een grammofoonopname. De
kennismaking leidde tot een sporitaan
aanbod van het koor. om een keer
belangeloos in Kampen op te treden,
ten bate van de orgelrestauratie.
I
Het repertoire van het koor bestaat overwegend uit geestelijke Iiederen op Nederlandse tekst, aangevuld
met enige negro-spi rituals.
Willem Hendruk Zwart, dieook zaterdagavond zalbegeleiden, paste zijn
solonummers tussen de koornummers
aan bij de sfeer van het concert Hij
zal o.a. de fantasie t' "Scheepje onder
Jezus hoede" spoelen, een van de populaire bewerkingen van zijn vader
Jan Zwart. Ook speelt hij de toccata
van Ralph Driffill.
Aanvang van het concert 8 uur.

"Urkerland !I

w. H.Zwart

speelde en
Urker vissers zongen in de Broederkerk
Na de hete zaterdag was het voor
ons een verrassing toch nog omstree~s
400 belangstellenden aan te treffen 111
: de Broederkerk, waar zaterdagavond
I een orgelconcert werd gegeven door
Willem Hendrik Zwart met medewerking van het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" o.l.v. Meindert Kramer.

I

Kamp r ~ieuwsblad 10 juni' 64

"CRESCENDO"

IN KAM.PEN.

Het Chr. Vissersmannenkoor "Crescendo",
dirigent de heer M. Kramer, mocht j.l. zaterdagavond medewerking verlenen aan een
orgelconcert van de bekende organist Willem
Hendrik Zwart. Deze orgelbespeling welke
werd gegeven in de Herv. Broederkerk te
Kampen, ging uit van de Commissie "Orgelbespelingen" ten bate restauratie orgel Bovenkerk.
Het koor, dat zoals gewoonlijk keurig en
:.iitemmiggekleed was, zong deze avond vol
enthousiasme, onder ademloze stilte, een achttal geestelijke iiederen.
Deze orgelbespelingen worden in de regel
door een vijftigtal mensen bezocht, maar ditmaal waren er meer dan 400 bezoekers aanwezig, zodat terug mag worden gezien op een
zeer geslaagde avond.
Het koor ontving ook het verzoek uit Harderwijk en Elburg om een dergelijke avond te
verzorgen maar moest dit in verband met de
werkzaamheden, van de leden, afwijzen.
Zaterdag a.s. hoopt "Crescendo" deel te nemen aan een zangconcours te Huizen, waar
men zich hoopt te meten met een 40-tal andere koren. Diezelfde avond om 7 uur zal men
optreden in het Sanatorium "Julianaoord" te
Laren speciaal voor de daar verpleegd wordende patiënten.

"Urkerland" 18 juni '64

jurd '64
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Velen hadden op die zomerse [unidag hun ontspanning bij het water of
in de bossen gezocht en dan is het begrijpelijk dat op een dergelijke dag een
kerkconcert een beetje in het gedrang
komt. Maar 400 luisteraars in de grote
kerk betekende in vergelijking toch een
nog bijna volle Gehoorzaal.
Het is een goede avond geworden in '
het koele kerkgebouw, waar allen met'
volle aandacht naar orgel en zang geluisterd hebben.
De avond begon met samenzang, waarna Willem Hendrik Zwart "Dorische,
Toccata" van J. S. Bach als een goed
I begin ten gehore bracht.
Het Urker visserskoor begon met het
zingen van "Vesperkoor" en Psalm 146.
Onder de rustige leiding van Meindert
Kramer werd er gedisciplineerd gezorigen. Het koor zingt enthousiast en weet
een goede klank voort te brengen. Het
I programma was echter wel zeer eenvoudig gekozen, want na beide genoemde liederen volgden nog een viertal een-I
voudige christelijke liederen. Op zichzelf was dit helemaal niet erg, want
bij een kerkconcert komt het christelijke lied, dat velen zo aanspreekt, goed
tot zijn recht, ma.,:!-r
het m;'QgramWIl was
minder ge&:.hium te 1;Ieoordelen..=t
ditkOOr werk~UilL.in.-zÜll~J)1ill:Lheeft.
Mn."äFtenm:óttêging het deze avond I
minder om kritiek en meer om een rustige ontspanningsavondvoor allen die van
zang en orgelmuziek houden. Het was
goed luisteren naar deze Urker mannen,
die ook zichtbaar plezier hadden in het
zingen.
Bijzonder hebben we genoten van het
orgelspel van Willem Hendrik Zwart,
toen hij "Toccata" van Rolf Driffill op
het mooie Broederkerkorgel ten gehore
bracht.
Het werd muzikaal en knap gespeeld
en o.i. was het een van de hoogtepunten van de avond. Als concertstuk ging I
het boven het volgende nummer, "Allegretto" van F. Mendelssohn-Ba.rtholdy, uit.
Het koor vervolgde met "Ga mij niet
voorbij" en "Lof zij de Heer", waarna I
W. H. Zwart het klankvolle "Concerto" van Joh. Krebs op een fijne wijze
vertolkte.
I De Urker vissers besloten hun medewerking met "Welk een vriend" en "Gij
dienaar van hem". Het slot deed sympathiek aan. W. H. Zwart speelde het
bekende "Scheepje onder Jezus' hoede",
van zijn vader Jan Zwart, hetgeen met
zang van de Urkers werd besloten,
waarna Willem Hendrik Zwart als finale Ps 72 vers 11 van Jan Zwart speelde en de luisteraars besloten 'met het
samen zingen van "Zijn naam moet
eeuwig eer ontvangen".
Zo was dit een rustige en prettige
zaterdagavond met goede orgelklanken
en eenvoudige zang, die het goed deed
in de Broederkerk. Bij de uitgang werd
een collecte gehouden voor het orgelfonds van de Bovenkerk.

I

CONCOURSBEZOEK.

Het Chr. Mannenkoor "CRESCENDO" dirigent Meindert Kramer, vertrok zaterdagmiddag naar Huizen om deel te nemen aan een
zangconcours in gebouw ,,'t Visnet". Voor de
reis bestond zo'n grote belangstelling van de
zijde van vrouwen en verloofden van de leden, dat 3 grote touringcar's gehuurd moesten worden om de Urkers naar Huizen te brengen.
Gezongenwerd in de tweede afdeling, waarin een 1ste prijs werd behaald met 307 punten. "CRESCENDO"trad als laatste koor op,
terwijl eerst koren zongen in de afdelingen
Uitmuntendheid en Superieure. Verwachtwerd
wanneer dit niet het geval geweest was, dat
de Urker zangers meer punten hadden behaald. Na afloop werd het mannenkoor verzocht deel te nemen aan de "ere"-wedstrijd en
met het zingen van enkele liederen het concours af te sluiten. Jammer genoeg kon men
aan dit verzoek niet voldoen, men had een
concert op het programma staan in het Sanatorium "Juliana-oord" te Laren. De patiënten waren zeer dankbaar voor dit muzikale
bezoek uit Urk. In de ver~chillendepaviljoens
werd gezongen, en telkens weer was een applaus de dank van de luisteraars.
Hierna werd een bezoek gebracht aan "De
Boerenhofstee" ook in Laren, waar 'n consumptie werd gebruikt. Om 11 uur kwam men
weer veilig en dankbaar in Urk aan.
Een felicitatie aan de dirigent en leden van
ons jongste mannenkoor is zeker op z'n plaats,
als men weet, dat voor het verplichte nummer
slechts enkele weken gerepeteerd kon worden.
Nu op weg naar de 1ste afdeling!!

Het mannenkoor

"CRESCENDO"

dat zaterdag op het concours

te Huizen een le prijs behaalde.

AFSCHEID

VAN MANNENKOOR.

Zondagavond nam Teunis Pasterkamp afscheid als lid van het Chr. Mannenkoor "Crescendo".Gezondheidsredenenzijn er de oorzaak
van, dat Pasterkamp zich terug moet trekken
als actieve zanger.
Bijna 50 jaar heeft hij zijn krachten gegeven aan het zangersleven in onze plaats. Het
begon als jongen van 12 jaar in het bekende
mannenkoor van Gerrit de Boer (Bakker).
Hier heeft hij de vierstemmige psalmen met
de oudere vissers gezongen in het "Oude mannenhuis". Eerst op de zolder, later toen het
koor groter werd in de benedenzaal.
Ook is T. Pasterkamp nog lid geweest van
het Mannenkoor "Hallelujah", van het Mannenkoor "Oud Hallelujah" en vanaf de oprichting gaf hij de muzikale toon aan in
"Crescendo". Bij het tienjarig bestaan ontving hij een herinneringsmedaille, dat hij ook
deze jaren lid was van "Crescen{io".Op verzoek van voorzitter P. van Slooten werd het
scheidene lid toegezongen "Och schonkt Gij
hem de hulp van Uwe Geest.

Honderd Urker oissers
komen hier zingen
ENKHUIZEN. - Dank zij een initiatief van onzc stadgenoot, de heer
Á. Ekkerman, koster van de Westerkerk, zal Enkhuizen en wijde omge- I
ving op zaterdagavond 15 augustus in de gelegenheid worden gesteld in
de Westerkerk een concert te beluisteren van het 100 man sterke Urkervissersmannenkoor onder leiding van de heer M. Kramer.

Uniek concert op
15 augustus
Enkhuizen mag op genoemde datum
een gewaardeerde invasie van de Urker
vloot, die 's avonds tevoren net van de
noordzeevisserij is teruggekeerd, tegemoet zien. Want de leden van het koor
en een te verwachten grote schare supporters komen met hun kotters op zaterdagmiddag hierheen. Na, zo mogelijk
een bezoek te hebben gebracht aan de
Urker tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum zal men in de kerk een repetitie houden, waarna om acht uur het
concert begint. Het openings - en sluitingswoord zal gesproken worden door
ds. Groeneveld uit Urk, 'n bekende figuur ook in ons gewest, want deze predikant was enige jaren geleden te Andijk werkzaam.

'Enkhu::i.zer-Cour~nt"

Het koor zal een zeer afwisselend programma uitvoeren. Het geestelijk lied
zal men er horen, maar o.a. ook de uitvoering van de prachtige "Russische
Vesper' van Bortniansky, Psalm 146 en
het "Sanctus" van Schubert. Willem
Mesdag zal enkele orgelwerken vertolken.
Het bijzonder sijmpathieke van dit
concert is wel dat allen, van organisator tot dirigent, koorleden en organist,
gratis hun medewerking verlenen, om
zodoende de gehele opbrengst van de
avond ten goede te laten komen aan het
Koningin Wilhelminafonds ..
De Westerkerk biedt plaats aan tweeduizend personen; mogen die aanwezig
zijn als de stoere Urker vissers hier hun
zang laten horen op zaterdag 15 augustus. De entreeprijs voor dit unieke concert, slechts een gulden, kan voor de
liefhebbers van zang, moeilijk bezwaarlijk worden genoemd.

CRESCENDO NAAR ENKHUIZEN.
Zaterdagmiddag
5 uur vertrekken 5 noordzeekotters om de leden van het Chr. Mannenkoor "Crescendo" naar Enkhuizen te brengen
waar een concert gegeven wordt in de Ned.
lIerv. VVesterkerk.
De baten van dit concert zijn voor de kankerbestrijding.
Programmaleider
is ds. 1I. R.
Groenevelt.
Eén van de 5 kotters zal deze zaterdagmiddag voor het eerst de eigen vlag van "Crescendo" laten wapperen. Het is een vlag uit
blauw vlaggendoek vervaardigd. In de vlag
staat de naam van het mannenkoor waaronder
een afbeelding van de U.K. 33, als zijnde tegelijk een posthume hulde aan één der oprichter Fokke Hoekstra. die met de ramp met
de noordzeekotter U.K. 33 het leven verloor.
Ook is opgenomen het wapen van Urk. Het is
de bedoeling deze vlag te hijsen bij een openluchtconcert of deelname concours.
Zondagavond 16 augustus wordt in de wekelijkse repetitie de erepenning van het koor
uitgereikt
aan ds. 1I. R. Groenevelt. Deze
plechtigheid wordt verricht door het ere-lid
mevr. G. Melk-Visser.
Ds. Groenevelt heeft de benoeming tot erevoorzitter aanvaard van "Crescendo".
Voor de toekomst ontving "Crescendo" uitnodiging voor medewerking aan avonden van
de Bijbelkioskvereniging
in de "DerA" kerk
te Groningen en in Urk.
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Op zatd. 15 aug. '64 onder overweldigende belangst~lling
v er-zo.rgû in de "Wester-Kerk" te Enkhuizen

een Cone rt

PROGRAMMA
voor de uitvoer ing ten bate
op

in

de Westerkerk te Enkhuizen.

De uitvoering wordt gegeven door: het ChristelDk
Urkervissersmannenkoor "Crescendo" dirigent Meindert Krame
met medewerking van Willem Mesdag, orgel.
==============

1. OPENING, SANlENZANG?GEBED.
2. KOOR:

Psalm 146
Sanctus
Ga mij niet voorbij

3. ORGELSPEL~ Concerto in G.

F. Schubert
bew. M.W.Kramer
J.S. Bach

Allegro - Largo ._Presto

4. KOOR:

De Heemlen roemen
Lof zij den Heer
Russisch Vesperkoor

L.v. Beethoven
F. Pijlman
Borntniansky

5. KORT WOORD Ds. Groeneveld Geref. Pred.
6. ORGELSPEL~ Cantabile
7. KOOR:

C. Franck

Voorwaarts Christenstrijders
GD dienaars van Hem
o Heer die daar

B. Verboom
H. Pijlman
P. Zijderlaan

8. ORGELSPEL: Passacaglia, koraal en fuga over Gezang 17 C. de Wolf

9. KOOR:

Scheepken onder Jezus hoede
Psalm 124

F. Pijlman
bew. M.A. Kramer

10. SLUTTING - SAlVfEJlTZANG
• GEBED.
===========:=;..===

Na .'afloop wordt de kollekte gehouden
ten bate van het Koningin Wilhelminafonds.

Netto baten f 1500.- overgemaqkt ann het "Koningin 'ilhelmina Fondsl1
te Amsterd.qm
+++++

NIEUWS VAN "CRESCENDO".

Urker visserskoor trok
grote .belangstelling

r

met als gevolg, dat dit concert voor
het Koningin Wilhelminafonds het
prachtige bedrag van duizend gulden
opleverde.

Welgevulde
Westerkerk
ENKHUIZEN
Het optreden
van het Urker visserskoor "Crescendo", onder leiding van de heer
M. Kramer, zaterdagavond in de
Westerkerk alhier, mag als zeer geslaagd aangemerkt worden. De belangstelling was ongekend groot,

Khuizer

17

[1

Cour-a rrt 11

Ue. 64
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Het duizendkoppiggehoor heeft in de
oude Westerkerk een mooi uur beleefd
aan de volumineuzezang van de stoere
vissers. Zij zongen hoofdzakelijk het
eenvoudige,geestelijke lied, maar zij
deden dit met zoveel overgave, dat dit
lied een magistrale vertolking kreeg en
het auditorium een opgetogenontvangst,
die hoorbaar werd toen men huiswaarts keerde. Naast de psalmen was
er o.a. de Russische Vesper. Willem
Mesdag vertolkte enige orgelwerken.
Ds. Groenevelduit Urk sprak het inleidings- ne slotwoord.
Wij geloven geen gevaarlijke voorspelling te doen met te zeggen, dat dit
koor niet voor het laatst in Enkhuizen
is geweest.

"CRESCENDO"

Zomeravond in het oud Enkhuizen.
Het klokkenspel een liedje tinkt.
Het licht der zon speelt op het water,
Hoe komt het dat mijn ziel nu zingt?
Er meren Urker kotters aan de kade,
Met veel, en vrolijk Urker volk bemand!
Nu weet ik, waarom ik loop te zingen,
Stil voor mij heen, daar aan de waterkant.
Nadien, bijeen in de oude Westerkerk,
Waar kaarsenkronen feestelijk branden,
Beschijnend, zangers, zuil en zerk,
En volk uit de West-Friese landen.
Het orgel ruist, een zacht "Cantabilé".
Over het volk, en vissersmannenkoor.
"Crescendo", mannen, jongens van de zee!
Zij zongen, voor een dankbaar, groot gehoor!
Zij zongen "Scheepje onder Jezus hoede"!
Zij zongen: "Heiland, ga mij niet voorbij;'!
Des herders zeggen, en het mooie zingen,
In die oude Wester, maakte mij zo blij!
"Tien uur"! Afscheid aan de kade!i
De lichten op de kotters brandden fel!
"Crescendo" heeft "C.A." bestreden,
Aan de Wierdijk wuifde ik een laatst
"Vaarwel".
JAN VAN FLERIK.
x)

"C.A." duidt op het doel waar dit concert voor werd gegeven. Dit was voor de
kankerbestrijding.

IlUrkerland

11

Het was zaterdagmiddag tegen 5 uur gezellig druk aan. de haven. Een tiental grote
kotters, met aan boord de leden van het Chr.
Mannenkoor "Crescendo" maakten de touwen
los en gingen varen richting Enkhuizen. In
de Ned. Herv. Westerkerk werd 's avonds een
concert gegeven met medewerking van de
organist Willem Mesdag. Op keurige wijze
werd door de Urkers gezongen onder overweldigendebelangstelling (ca. 2500 bezoekers)
Van heinde en ver was men gekomen om naar
de zang van de Urkers te luisteren.
Men zag inwoners uit Den Helder, Andijk,
IJmuiden, Petten en de Zaanstreek.
Dr. Groenevelt was programmaleider. Aan
het eind werd een ernstig slotwoord gesproken.
Door tijdsgebrek kon men niet voldoen aan
het zingen van verzoeknummers, zodat men
moest beloven spoedig terug te komen. Op de
haven was de belangstelling bij de afvaart zo
groot dat men moeilijk, gezien het groot aantal auto's, de haven kon bereiken. Dirigent en
koor keerden diep onder de indruk en vervuld
van grote waardering huiswaarts. Dankbaarheid was er, dat het mooie christelijke lied
aan zovelen gebracht mocht worden.
Zondagavond was het feest in de repetitie
van "CRESCENDO".
Twee gebeurtenissen waren er waar blijdschap overwas. De eerste dirigent van het koor
en nu het oudste lid Lauwe Kramer was zondag 16 augustus 40 jaar getrouwd. Voorzitter
P. van Slooten bracht de felicitaties van bestuur en leden over. Op zijn verzoek werd gezongen Ps. 134 : 3.
De tweede niet minder belangrijke gebeurschap over was. De eerste dirigent van 't koor
het benoemenvan Ds. Groenevelt als ere-voorzitter en beschermheer van "CRESCENDO".
Secr. T. Bakker sprak vooraf een kort woord.
Het koor, aldus Bakker, is blij dat u deze benoeming wilt aanvaarden. In het verleden hebt
u al veel voor ons koor gedaan, nog nooit deden we een tevergeefs beroep op u. Nu weten
we wel, dat u het gebrekkig kunt zijn "beschermheer". U hebt het persoonlijk ook te.
gen het bestuur gezegd. Volmaakt kan het alleen gedaan worden door de Grote Beschermheer, de Heere in de hemel. Wij wensen dat
het onvolmaakte van de mens, aangevuld mag
worden door Hem Wie wij in ons lied willen
loven.
Louwe Kramer mocht hierna de ere-penning opspelden. Waarna hij als oudste lid de
felicitatie's overbracht. Ds. Groenevelt zei in
het dankwoord dat de naam van "Crescendo'
dubbel verklaart kan worden. Het betekent
eigenlijk in muziektermen" - aanzwellen _.,
Nu kan dit gebeuren tot eer van God en tot
eer van de mensen. Ik hoop dat het koor voor
het laatste gespaard mag worden. Laat het
een aanzwellen - groeien zijn tot eer van
God en met Gods hulp, dan pas zal het tot
Zegen kunnen zijn.
Laat het leven bij de leden en dirigent aldus het nieuw benoemde ere-lid, dat men ook
in het lied een Woord voor de wereld heeft,
een Woord van redding door het bloed van
Christus.
Tot slot werd door het koor het mooie lied
gezongen "De heem'len roemen des eeuwigen
ere".

"Urk~llind
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VOOR DE KANKERBESTRIJDING.

Uit een ontvangen mededeling van de directeur van het Kon. Wilhelminafondste Amsterdam bleek, dat .deze vereniging f 1.500,ontving als zijnde de netto-opbrengst van het
concert dat hèt Chr. Mannenkoor "Crescendo"
dir. M. Kramer, deze zomer in Enkhuizen heeft
gehouden.
Wij achten dit alleszins prijzens- en vermeldingswaardig.

20 a uB. '6.1.
"Hrkerland
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Ds. Groenevelt jubileert.
De nestor onzer predikanten
viert thans zijn zilo'ren jubilé.
Sinds negentienhonderd twee en vijftig
staat hij op Urk als dominé.

In negentienhonderd vijfendertig
heeft hij het "wond're" ambt aanvaard.
Dus vijf en twintig lange jaren
heeft hij zijn kudde 't WOORD verklaard.
Hoe liet lijk zijn dergenen voeten
die steeds verkondigen de Vreê.
Wij mogen dit van hem geloven.
dát was altijd zijn stille beë,
Hij die zijn handen aan de ploeg slaat
en steeds naar achteren om ziet,
is ongeschikt voor Hem te werken.
die deugt in 't Koninkrijk dus niet.

De hand vast aan de ploeg geslagen
en steeds vooruitzien is 't bevel.
dan zal GOD zeker Zegen geven,
- Beminde Doom'nee, 't ga U wèlf
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zeer

grote

CONCERT CHR, MANNENKOOR

belangstelling

openl'JC''I1t-~
cc::.,cerl::.

"CRESCENDO"

met medewerking van de zingende zusjes
Jopy en Inie Paulus uit Ermelo
op zaterdag 22 augustus
voor het Geref,Jeugdgebouw
Geref.Jeugdcentrale Urk.

F,Pijlman

1.

CRESCENDO: "Lof zij den Heer"

2.

CRESCENDO: Psalm 146
Voorwaarts Christenstrijders

3.

JOPY EN INIE PAULUS:

M.W.Kramer
B.Verboom

Er is zonneschijn
Leer mij Uw weg
Leidt mij trouwe Gids en Heiland

4. CRESCENDO: Ga m~J niet voorbij,

0

Heiland

Russisch Vesperkoor
Gij dienaars van Hem

M.W.Kramer
Bortniansky
F.Pijlman

5. JOPY EN INIE PAULUS: Lichtstad met Uw paarlen poorten
Welk een ommekeer heeft God in mijn
leven gebracht,

6. CRESCENDO: Er komen stromen van zegen
Scheepje onder Jezus' hoede

7.

JOPY EN INIE PAULUS:

8.

CRESCENDO: 0 Heer Die daar
Psalm 124

M.W.Kramer
F.Pijlman

Elk uur, elk ogenblik
Ik wandel in het licht met Jezus

Slotzang
'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied,
Het zonlicht moge nederdalen,
Maar Gij, mijn Licht! begeeft mij niet.
Gij woudt mij met Uw gunst omringen,
Meer dan een vader zorgdet Gij;
Gij, milde Bron van zegeningen!
Zulk een Ontfermer waart Gij mij.

Ik weet aan Wien ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht;
Ik ken de rots waarop ik bouwe,
Hij feilt niet, die Uw heil verwacht.
Eens, aan den avond van mijn leven,
Breng ik, van zorg en strijden moe,
Voor eIken dag mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe !

OPENLUCHTCONCERT.
Voor eeh groot aantal
belangstellenden
werd zaterdag het tweede openluchtconcert
van dit se~oen in onze plaatse gehouden. Was
het de eerste keer "Valerius" die in plan Noord
musiceerde, nu waren het 't Chr. Mannenkoor
onder directie van Meindert Kramer en de Dames Jopy en lnie Paulus uit Ermelo, de medewerkenden. Als plaats was gekozen de straat
voor het Geref. Jeugdgebouw. Een ideale
plaats voor het publiek dat hier van alle kanten het koor en de solisten kon zien. Voor het
koor was het minder mooi, doordat het zingen
onder de bomen nooit meevalt. Hier is ook
weer dringend de noodzaak van een eigen muziektent op een goede plaats in ons dorp duidelijk naar voren gekomen. Mogelijk is hier
door de gezamenlijke verenigingen iets te doen
in overleg en nauwe samenwerking met het
gemeentebestuur.
Deze avond werd gehouden op uitnodiging
van de Geref. Jeugdcentraie. Jammer was het
ook dat het zingen via een geluidsinstallatie
werd versterkt, hetgeen beslist niet nodig was
geweest en het er ook niet mooier door maakte. Maar aldoende leert men!

Openluch:Dmeting uitgaande van de Geref.Jeugdcentr.
let

Begunstigd door fraai z merweer
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van de Gereformeerde Jeugdcentrale Urk
Zondag 27 september 1964 in de Petrakerk
Medewerkenden:
Spreker: ds. A.W.Bol, Geref.predikant te Urk
Chr .Mannenkoor "CRESCENDO" - dirigent Meindert Kramer
Organist: Lourens Metz
==================;==============================================

1. Orgelspel.
2. Opening door de voorzitter van de Geref.Jeugdcentrale .

3. Samenzang': "Wat God in deze tijd zoekt" (Melodie "Rijst op,
rijst op voor .Iezua!'

I

1•

2.

Wat God in deze tijd zoekt
dat is een jeugd die strijdt,
die zich met ziel en lichaam
aan Christus heeft gewijd.
Maar niet in eigen krachten
zich inspant tot het werk;
God zoekt in deze dagen
een jeugd, in Zijn kracht sterk.

Wat
dat
die
die
Die
Hem
God
een

God in deze tijd zoekt,
is een jeugd vol vuur,
aan de Heiland trouw is
Hem dient ieder uur.
niet slechts met de lippen
Heer en Meester noemt zoekt in deze dagen
jeugd, die in Hem roemt.

3·

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd, die vraagt:
"Wat wilt ·Gij dat ik doen zal ?" - zodat de rest vervaagt.
Heer, neem ons, jonge mensen - Wij geven ons aan U,
Maak uit ons in deez' dagen - een jeugd, die strijdt voor U.

4. Schriftlezing - Gebed.
5. Samenzang: Gezang 45 : 3 Gereformeerde Bundel
Heer, ontferm U over ons,
open wijd Uw Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan ...
laat ons niet verloren gaan

6. CRESCENDO: a. Gij dienaars van Hem
b. Stromen van zegen

H. Pijlman
M.W.Kramer

