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Vertrek Maarssen
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- 13.15 Warme maaltijd in Lunchroom
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t•

13.15

Vert~ek Ut~echt

richting

IJmuiden.
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292 punten

Crescendo bezocht concours
URK, Het chr. mannenkoor Crescendo" o.l.v. dir, Meindert Kram~r be-j
zocht het concours te Maarssen In de
tweede afdeling werd een tweede prijs
behaald met 292 punten.
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15.30

0 mgang "

0p

het

It
S T I L L E
o H G A N G lf
route
Harktplein - Kennemerlnnn over de
Julianabrug - Wilhelminakade _

- Oranjestraat - Kanaalstraat
naar de " kop van de haven",
15.30

16.15 KRANSLEGGING BIJ HET
VISSERSMONUMENT.
1. Samenzang
psalm 103 : 8
2. Ko-or : 3_.Seheepken onder Jezus hoede.
b.Psalm
79.
3. 3 Minut;n stilte (herdenking)
4. Kranslegging door :
.§..V.V.V."IJmuidenls bloei"
~.Rouwdragende
familiels
~.Chr.Vissersmannenkoor
"Crescendo" uit Urk.
5. Koor: ~ Blijf bij ons Keer.
i.Bede voor 't Vaderland.
6. Samenzang gezang 202 : 1 en 2.

----------------------------~-------TEK~T
1.

DER

TE

ZINGEN

LIEDEREN

Psalm 103 : 8.
Ge li jk he t gras is ons .k or-tst ondig leven,
Gelijk een bloem,die od het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt,maa:rrkrachtloos is e..
n teer;
Wanneer de wind zich over It land-laat horen,
Dan knakt haar steel,haar schoonheid gaat verloren;
Men kent ..
en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

6.

Gezapg 202: 1 en 2
.~
Wat vlied' of bezw Ljk ',getrouw is rm j n God,
Hij blijft aan mijn iij in It wisselend lot;
moog It hart soms ook siddlren in It heetst/van
(de strijd,
zijn 'liefd' en ontf~E~!~~_vertroosten
mtaltijd.
Als God
dan ken
dan win
en zing

mij vertroost,islt kruis niet te zwaar,
ik geen vrees in 't ~angste gevaar,
ik al strijdend vertrouwen en kracht
ik mijn psalmen in duisteren nacht.
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Urker v i ssers kinderen
bij de kr-ansen en bloemen
gelegd door het C hr.Vi s s e r s m..annenko or nCrescend 0
en ,I Rouwdragende -Fa m i lie 5
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__"Crescendo" bezocht concours en IJmuiden.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
o.l.v. dir. M. Kramer, bezocht Maandag het concours te Maarssen. Met
3 grote touringcars vertrok men reeds
vroeg van Urk, en na in Oldebroek
koffie te hebben gedronken, ging het
naar het concours-terrein te Maarssen, waar in de 2e afdeling werd gezongen, en een 2e prijs werd behaald
met 292 punten.
Nadat men in Utrecht de maaltijd
had gebruikt, ging de reis naar IJmuiden, om de in zee omgekomen
YlSSerSte herdenken bij het vissersmonument. Dit monument, dat in
1955 is opgericht, wil herdenken de
vissers, die 'n graf in de golven hebben gevonden.
l\Ien stelde zich op voor de tocht
op 't marktplein, vanwaar men door
de stad naar de kop van de .haven
trok. Het was een grote stoet, die
d?ol' de straten van IJ muiden ging,
met alleen van Urkers, maar ook van
andere belangstelle.rden. Bij het monument op de haven hadden zich ook
vele belangstellenden geschaard. om
deze plechtigheid bij te wonen.

"

Urkse visserij

herdacht

Leden van het zeekadettenkorps
IJmond hadden op de middag van de
2e Pinksterdag de erewacht betrokken bij het vissersmonument op de Kop
van de Haven te IJmuiden. Velen uit
IJmuiden stonden achter de afzetting
om getuige te zijn van de eerste herdenkingsplechtigheid bij dit monument.
Het christelijk vissersmannenkoor uit
Urk kwam hier zijn doden herdenken,
nadat van het Marktplein naar de Kop
van de Haven een stille tocht was gemaakt, begeleid door enige tamboers
met omfloerste trommen, leden van de
christelijke muziekvereniging "Wilhelmina" uit IJmuiden.
Nadat gezamenlijk gezongen was
psalm 103: 8, zong het koor "Scheepken onder Jezus hoede" en "Psalm 79".
De lucht trok dicht en regendruppels
vielen, terwijl drie minuten stilte in
acht werden genomen ter nagedachtenis van de vissers, die op zee hun
leven lieten. Terzijde van het koor
stonden hun nabestaanden uit Urk. En

Samen werd eerst gezongen Psalm
103 : 8: "Gel;jk het gras is ons kortstondig leven", en nadat het koor enkele toepasselijke nummers had gezongen, werden talrijke kransen aan
de voet van het monument gelegd.
Het monument staat opgesteld op
een dam, en aan de kant is het omringd door basaltstenen. Het monument st~lt een visser in visserskleding
voor, die met een stormlantaarn uitziet naar de zee. Niet alleen door de
Urker nabestaanden werden bloemen
gelegd, maar ook door velen uit andere vissersplaatsen.
De plechtigheid werd besloten met
het zingen van Gezang 202 : 1 en 2:
"Als God mij vertroost, is 't kruis niet
te zwaar".
Al had men dan geen lste prijs behaald op het concours, men kon te;ugzien op een goed geslaagde dag.
t. Was de eerste.?f!iciële herdenkingsdienst, welke bIJ t vissersmonument
is gehouden, en daar heeft Crescendo" alle medewerking aan gegeven.
Door velen werd dit hoog gewaardeerd.

in Ijmuiden zijn doden
bij het gezelschap hadden zich ook gevoegd verwanten van vissers uit IJmuiden, die eveneens op zee zijn gebleven.
Vele kransen en bloemstukken alle
uit Urk, werden aan de voet van het
monument gelegd. Een krans van het
Chr. vissersmannenkoor Crescendo"
uit Urk, een van de vrou~~nbond van
zeevarenden (OVB) en kransen en
bloemstukken van familieleden. Ook
ds. H. R. Groeneveld uit Urk legde een
bloemstuk tegen de sokkel van basaltkeien. Kleine kinderen voegden er hun
helder witte bloemen bij.
.?lechtig k~?nken van het koor "Blijf
bIJ ons Heer en "Bede voor 't vaderland", waarna deze eenvoudige herdenking besloten werd met het gezamenlijk zingen van gezang 202: 1 en 2.
.Onder degenen, die de plechtigheid
bijwoonden, bevonden zich de directeur
van het staatsvissershavenbedrijf te
IJmuiden, de heer mr. J. R. van Eerde.
de oud-katholieke pastoor C. F. Nieu~
wenhuizen uit IJmuiden en leden van
de vlaggetjesdagcommissie.
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VIssers herdachten hun doden

l(ranslegging bij monument in '
-rnu"" ·d en .
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IJMUIDEN - Het christelijk vissers-:
.
do"
Uk'"
mannenkoor
"ereseen
0
uit
I'
kwam op Tweede Pinksterdag
naar
IJmuiden om daar de omgekomen vissers uit Urk te herdenken.
Het koor
bestaat geheel uit vissers, die alleen
tijdens het weekend thuis zijn en die
daarom deze Tweede, Pinksterdag
benut hebben naar IJmuiden
te reizen.
Het gezelschap maakte
vanaf
het
Marktplein naar de Kop van de Haven
een stille tocht. De stoet werd daarbij
voorafgegaan
door tamboers
van de
christelijke
muziekvereniging
"Wilhelmina" uit IJmuiden, met omfloerste trom, Op de KoP van de -Haven
was bij het Vissersgedenkteken
een
ruimte voor de stoet gereserveerd,
Bij
hen voegden zich ook nabestaanden
van uit IJmuiden
omgekomen vissers,
I
Nadat gezamenlijk
gezongen
was
! psalm
103, vers 8, zong
het
koor
"Scheepken
onder Jezus hoede" en
psalm 79. Met drie minuten stilte werden de omgekomen
vissers herdacht.
Daarna volgde de kransleg çi ng, eerst
door de familieleden
van omgekomen

______

vissers, daarna door een deputatie van
het chr. vissersmannenkoor
"Crescendo" en ten slotte door de vrouwenbond
van zeevarend en (OVB), Ondor de"enen die een bloemstuk plaatsten te, sokkel van basaltkeien,
gen de
was
ook ds. H. Ft. Groeneveld uit Urk. Het
koor zong nog "Blijf bij ons Heer" en
Bede voor het vaderland"
waarna de
'plechtigheid
werd besloten met het
gezamenlijk
zingen van gezang 202,
de versen 1 en 2.
Van IJmuidense zijde werd de plech-

de eerste maal sinds rIe
V OOR
onthulling is bij het vissel'smonument te IJmuiden een hel'denking gehoudell. Onder meer
werd een krans gelegd door het
chr. vissersmanntnkoor
"CTescendo" van Urk erl door familieleden van omgekomen vissers.

tigheld onder mee: bijgewoond door
de directeur
van het staatsvissershavenbedrijf, de heer mr. J. R. van Eerde, en de oud-katholieke pastoor C,
F. Nieuwenhuyzen,
alsmede enige leden
van de vlaggetjesdag-commissie.
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-Eenvoudige plechtigheid bij
Llmuidens vissersmonument
Urkers namen het initiatief
EEN ACHTTAL SIERLIJKE KRANSEN en bloemstukken
rustten gistermiddag
in een milde regenbui tegen de donkere bazalten dam van het Vissersmonument
op de kop van de Vissershaven te IJmuiden. Zij waren er gelegd door de nabestaanden van op zee bij scheepsrampen om het leven gekomen Urker vissers en
door het Christelijk mannenkoor
"Crescendo". Dit koor, dat geheel uit vissers
bestaat, moest ook de initiatiefneemster
tot deze eenvoudige plechtigheid
zijn.
Sinds de onthulling van het monument door Koningin Juliana was het de eerste
keer, dat een kranslegging op de kop van de haven plaats had.
Ongeveer een uur later, dan in de bedoeling lag, kwam de stoet in beweging,
die aan de stille omgang door IJmuiden
deelnam Van het Marktplein werd, voorafgegaan door drie trommelslagers met omfloerste trom, naar het Vissersmonument
de .route gevolgd via de TCennemerlaan, de
Wilhelminakade,
de Oranjestraat
en de
Kanaalstraat.
Op het moment, dat twee zeekadetten
de wacht bij het monument hadden betrokken, trokken het mannenkoor "Crescendo", de familieleden van de zangers en
de rouwdragende
families via het Sluisplein naar het afgezette gedeelte bij de
Vissershaven. De trawler "Cornelis Vrolijk" SCH. 171 kwam binnen toen het koor
onder grote belangstelling tegen half vijf
de samenzang van psalm 103: 8 inzette.
Drie minuten stilte werden in acht ge-/
nomen toen het koor nog "Scheepken onder
Jezu,s hoede" en Psalm 79 had gezongen.
AangrUpend
Velen, onder wie pastoor C. F. Nieuwenhuysen en de directeur van het Staatsvissershavenbedr-ijf
mr J. R. van Eerde,
hebben daarna ge ;en hoe de kransen aan
de voet van het monument werden gelegd.
Onder andere werden kransen aangedragen
door de nabestaanden van de bemanning,
die met de UK. 174 op zee bleef, door ds.
H. Groenevelt voor de :l~ bestaanden van
schlpper v d. Berg van de UK. 60 "Neeltie", door het mannenkoor "Crescendo" en
door de Vrouwenbond
van Zeevarenden
(OVB). Aangrijpend was het ongetwijfeld
voor een ieder toen een viertal jongeren,
allen in Urker klederdracht, enige bloem-l
stukken
aan de pracht toevoegden. Het
waren Jac. en Alie van Sloten en Klaasje
en Pr ika Kaptein.
De nlech tivheid werd door het koor be"loten met het zinsen van "Blijf bij ons
Heer" en ,.Bede voor 't vaderland"
en
samenzang van gezang 202, vers 1 en 2.
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Voor de eerste maal sinds de onthulling ts bij het vissersmonument te IJmuiden
een plechtige herdenJçing gehouden. Kransen werden gelegd door familieleden
van omgekomen visser3 en door het christelijk
vissersmannenkoor
"Crescendo" van Urk,

"Nieuwe

.'
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Urk eert omgekomen vissers
Honderdvijftig
Urkers hebben
tweede pinksterdag kransen gelegd bij het Vissersmonument
te Llmuuien. Om 4 uur verzamelde zich een stoet op het
marktplein
om deel te nemen
aan de stille 017iganç/, die eindigde bij het vissersmonument.
Het Urker Vissersmannenkoor
zong hier enige psalmen, voordat het een krans legde. Hierna legden de rouuxiraçeïuie jamilies een krans en bloenen.
Als laatste volgde een depetatie
van de Vrouwenbond van Zeevarenden te IJmuiden, die ook
een krans legde.
Voor het eerst sinds de twee
jaar. dat het Vissersmonument
bestaat, vond er een dergelijke hertienkinçsolictitiçlieui
bij
plaats. Het VisseI'smannenkoor
Crescendo te Urk nam hiertoe

0'

\Herdenking

bij vissersmonument

OOR het eerst smds de onthulling
werd bij het Vi~scr.')I)lOilw:U~):t te IJmt~~clen
een herdenking
gehouden. Hier staan enkele Drker. vzsse).slvtndere,~ bI} d~
bloemen die daar tweede pinksterdag
door het christehJke
vIssersmannenkoOl
"Crescendo"
van Urk werden
neergelegd
ter nagedachtenis
van verdronken
kameraden.
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het initiatief. 1,t IJmuiden tand
dat weerklank, zodat de tweede
pinksterdag
in het teken van
de herdenking kwam te slaan
van hen die op zee het leven
lieten.
De plechtigheid vond plaats
nadat de Urkers met enkele
I Jmuiäenaren,
die
er
zicli
later biiooeçtien, een stoet hadden gevormd, die via de Kennemerlaan. en de Oranickade
bij het Vissersmonument
aankwam. Drie trommelslagers van
het
christelijk
muziekkorps
Wilhelmina
te Lhnuuien, gingeit met omfloerste trommels
voorop.
Hier leggen familieleden van
in Me omgekomen Urkers een
krans aan de voet van het
Vissersmonument.
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Uitnodiging van buiten.
Kerstuitvoering in voorbereiding.
Het Chr. Vissersmannenkoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer,
ontving van de Bijbel-Kioskvereniging de uitnodigin& omstreeks de 2e
helft van Februari 58 een uitvoering
te verzorgen in de "Martini-kerk te
Groningen.
,
Bovengenoemd mannenkoor hoopt
D.V. Ie Kerstdag, 25 Dec. Cs avonds)
traditie getrouw haar ,Kerstuitvoering" te verzorgen in de "BethelKerk".
Een programma van "Kerstmuziek"
is hiertoe in voorbereiding.

I

Deens gezelschap bezocht U1·k.
Het afgelopen weekeinde vertoefde een gezelschap uit Denemarken
op de plaats onzer inwoning.
Hier waren o.a. ook bij de vader
en moeder van het, voor onze Noordzeevissers zo bekende "Zeemanshuis".
Zondagavond werd het Vissersmannenkoor
"Crescendo", tijdens
haar repetitie in gebouw "Irene",
met een bezoek van bovengenoemd
gezelschap verrast.
Aan het slot van de repetitie sprak
de vader van het "Zeemanshuis" een
enkel woord uit waardering.
Hij besloot: "Zing, zing Uw God
ter eer".

.. Urkerland

Zangavond lste Kerstdag.
Op de avond van de Iste Kerstdag
wordt een zangavond gegeven door
het Chr. Mannenkoor "Crescendo",
in de Bethel-kerk. Medewerking
wordt verleend door de organist Wim
Zwart uit Emmen, en de trompettist
T. de Wilde uit Kampen. Verder is
er solozang van onze plaatsgenoot T.
van Sloeten. Drie plaatselijke predikanten voeren het woord.
Het programma van "Crescendo"
vermeldt ook verschillende mooie
kerstliederen. Een bezoek aan deze
avond is alleszins de moeite waard.

20 - 9

Kerst

- Ui tvoeri

ng

In de ..Bethel

- Kerk

PROGRAMMA
ter gelegenheid

van de

KERSTZANGDIENST
te verzorgen

door het Chr.Vissersmannenkoor

CRESCENDO
dirigent Heindert

Kramer

medewerkers :
ds.H.R.GROEWEVELT--ds.W.H.de

BOSR--ds.A.v.d.BEEK.

prograiiÎJ_7Lé:i.lC'idir:g--....,,~";·,
·,.j..l· r-:
s.l.u
i t i. n g.
..

declamator:
solozang:
trompettist:
organist:

-

-. __

"_

'J

~--

JOH .ROHKES.
TEUN v.SLOOTEN.
M.de VlILDE, KAH?ErJ.
W. H. Z"vlARTJANSZN., EMMEN.

Kerstuitvoering

"Crescendo".
En laten we nu niet beginnen te
Sinds bovengenoemd mannenkoor
opgenomen is in de bond van Chr. zeggen: "Crescendo, het was prima
in orde". Nee, op grond van yorenZang- en Oratorium-verenigingen,
hebben wij het genoegen gehad voor staande kunnen we alleen zeggen:
"Cresoendo, het kan nog beter".
de eerste maal dit VissersmannenNooit tevreden zijn met Uzelf. Ook
koor te mogen beluisteren,
Voorwaar een goede aanwinst voor niet op muzikaal gebied, want we
lopen het gevaar ons op de borst te
onze bond, en het is een verheugende gedachte ook onze Urker vissers slaan en te zeggen: "Dat heb ik nu
in onze gelederen te zien, om met gedaan". Toch hebben wij voor een
ons te beoefenen de Chr. muziek al- nog zo jong koor goede dingen kunnen opmerken. Het werk, dat ongeleen tot eer van God,
Want dit alleen mag en moet ons twijfeld is voorafgegaan aan deze
hoofddoel zijn: de schone kunst al- u~~oering zal niet gering geweest
leen te wijden aan God zelf. En om zIJn.
Wij wensen dirigent en koor een
dit feit kunnen wij niet genoeg oefenen, zingen en repeteren, om 'n uit- werkzaam en leerzaam 1958 toe tot
voering als deze zo goed mogelijk te lof en glorie van de nog onvolprezen
Naam van God.
doen slagen.
11

. Urkerland
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1. SA1\1E1\lZANG:
lied 4-52

1 en

6. lVIEDITATlE.

3.

7. TROMPETSOLO met orgelbegeleiding.

vers 1:
Koert allen tezamen,

8. SOLOZANG.

Xomt, verl+eugd.van-harte,
Bethlèherns stal ïn de··,geestbezocht.
Zien ~ier dat Kindje, ons tot heil geboren.
0, laten wij aanbidden (3x)
Die Korri ng .

9. SAMEl'JZANG:lied 609 : 1 en 2.
vors 1: 'De herdertjes lagen bij nac rrt ev •
vers 2: I'Toenzi j er te Bethlehem kwame n".

~.

vers' 3~':
Komt, zingt nu die üeiland,
Hemel se.eng'71:enkprèJl,;
Zingt Zijne liefae·; gi j m.ensenkind
3re zij God op hemel en op aarde,
In mensen welbehagen, (3x)
Voor eeuwig.

10. OPTR~DEN ·MANNENKOOR:
a. Kerstldo'dcen luiden.
b. Nu sijt wellekome.
c. Gloria in Excelsis Deo.

1 e n 2.
12. S.A.MENZANGlied 593
vers 1:
~aar is uit 'S werelds duist're wolken
Een licht der lichten opgegaan.
Enz.
vers 2:
Gij w i Lt net vrede tot ons komen ,
Met vreed; en.vrijheid, vreugdî en G2r;
Het jL~ is van de hals genomen,
God lof! wij zijn geGn slaven meer.
Do staf ~QS drijvers ligt verbroken,
Aan wie ons hart zich had verkocht,
J;n 7 t wape nt.uá
g -i n brand ge stoken
Van Hem, Die onze ziele zocht.

O:;:--TR.:.:BDENt:ANNENI\.:OOR:

~r is een r00S ontsproten.
b. :.:Br
is een Kil1deke geboren.
c . Z LlJJl Sanct u s.

8..

5. ,SAHE~1ZANG:lied 70

H .?raetori us .
Koeke Lkor-en ,
::;'
.I'ijlman.

1, 2 en 3.

In het veld van -~l)hrata;
Ere zij God in den hoge,
Looft de Reer, Halleluja.
Jezus kwam op aÇ1_rdened-er
Als een ~indje, klein en teer;
Maar hoe arm :Jj_.j toen .mocht wezen,
Hij was aller
];!aofd
en Heer.
,
In Gen kribbe J_àg Rl j neder
Weldra werd een kruis zijn kroon;
Ja, om zondaars te verlossen,
Droeg Hij spot en sDaad en hoon.

~
Q
Q) Q
(ill'r:l

~

cj'rl

Q

Heer Lr jk k lonk het lied der engilen

F.Pijlm.an.

11. KERSTDECLAHATIE.

3. SA:..mNZANG:psalm 98 : 1.
.iZingt,zingt een nie uw gezang den Here ,;.
4.

Jac. Bonset .
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13. 0::'TR3DENVAN BET MANNFNI\:OOR.
Koekelkoren.
a. Ere ziJ God.
Fr.Gruber.
b. stille nacht.
c. Dankt, dankt nu allen God'Joh.Crüger,
14. SAMEN'".6ANG:
lied 33~ 1 en 2.
vers 1:
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,

z.o.z.

Die hemel an aarde v3r8nic;t te zaam
Geen naam is eT zoeteT en beter voor Tt hart

Hij balsemt de wonden en heçlt alle smart.
Kont gi j, leentgi j die naam nog niet !
Die naam draagt mi jn Eeiland, mi jn lust en
mijn lied.
vers 2:
------Die
naam is na er wae.rhGid, mijn Jezus ook waard,
v; ant Hi j kv' am om zalig t:3maken op a ar-d";
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
Genade bij God door zi jn zoenbloed verV'iierf.
Keilt gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?
15. SLUITING.
16. 'SAMENZANG psalm 150 : 1.
Looft God, looft ziJn 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 heerlijk koninkrijk,
Voor zijn troon en hier beneden.
0_0_0_0-0-0-0-0-0-0
0- 0- 0- 0-0- 0- 0
0-0-0-0
-0-

wijzigingen voorbehouden.
deze zangdienst wordt via de kerktelefoon
uitgezonden.

Aansluiting bij de Chr. Bond.
Het Chr. Vissersmannenkoor "Crescendo", dir, Meindert Kramer, j.l.
Zaterdagavond in Ieden-vergadering
bijeen, besloot zich aan te sluiten bij
de Christelijke Bond van Zang- en
Oratoriumverenigingen.
Bovengenoemd mannenkoor ontving tevens de uitnodiging omstreeks
Kerstmis voor "Oud-Urkers" in de
Zaanstreek een "Culturele avond" te
verzorgen te Zaandam.

Urkerland
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In verband
nam de heer

T.Bakker

met

als Voorz.

vertrek

naar elders.

afscheid.

Een afscheid.
Na 4 jaar voorzitter geweest te
zijn van het Chr. Mannenkoor "Cres_cendo", nam de heer T. Bakker Zondagavond, vóór de repetitie begon,
afscheid. Hij opende de repetitieavond door te laten zingen Psalm
121 : 1 en ging voor in gebed, waarin hij Cod's bijstand en kracht vroeg
voor de koorleden, maar in het bijzonder voor de dirigent.
Hierna sprak hij zijn afscheidswoord. Hij memoreerde, dat hij bij
de oprichting ook één dergenen was,
die "Crescendo" oprichtten. Verder
sprak hij o.a. over de kranslegging
bij het Vissersmonument in IJmuiden, waarbij "Crescendo" haar medewerking verleende. Verder herinnerde hij de leden aan de medewerking aan de propaganda-avond van
de Bijbel-kiosk Vereniging op D.V.
8 Februari a.s. in de Martini-kerk in
Groningen.
Hij wenste dirigent en leden Gods

zegen toe en hoopte, dat zij alleen
zouden zingen tot eer van God, en
niet tot eigen eer. Aan het einde van
zijn toespraak liet hij zingen Psalm
121 : 4, dat hij dirigent en koor, en
het koor en dirigent hem toebad.
Dhr. W. van Eerde, die nu voorzitter geworden is, en dhr. F. Hoekstra (penningmeester, die een persoonlijk woord sprak), spraken de
scheidende voorzitter toe en bedankten hem voor het vele en opofferend werk, dat hij voor deze vereniging gedaan heeft, en wensten
hem en zijn vrouw Gods zegen toe.
De dirigent, M. Kramer, memoreerde aan de hand van een kinder
liedje, dat dhr. Bakker, ondanks fouten, gedaan heeft wat hij kon, om
d.m.v. "Crescendo" Gods
Naam
groot te maken.
Verder werd er nog medegedeeld,
dat het bestuur dhr. Bakker benoemd
heeft tot erelid van "Crescendo".

.
"Urkerland
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Voorzitter

- W.van Eerde

NIEUWE

VOORZIT.rER

Tot nieuwe voorzitter van het Chr.
mannenkoor Crescendo, werd gekozen
de heer W. van Eerde.

I>

Kc.lmper Nieuwsblad
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Het bestuur van het Chr. Mannenkoor ..Crescendo"
maakt haar donateurs bekend, dat zij besloten
heeft, de gebruikelijke

donateursavond
welke ieder jaar gehouden wordt in de maand
Febr. (Biddagweek ) voor het volgend jaar
te doen samen vallen met het te vieren

5--Jarig bestaan op 5 Sept. '58
Het Bestuur Chr. Vissers mannenkoor
"CRESCENDO"

Concert buiten Urk.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
vertrekt Zaterdagmiddag naar Groningen, waar in de beroemde Martinikerk een concert wordt gegeven.
Een hele eer voor dit nog jonge koor.

..Urker lu nd
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Man n en k oor t ij cl en 5 ,. U it v 0 er i n 9
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mennenkoor zong op zeer
geslaagde B.K. V.-avond

Urker

,.

Kees Denik perfect samenzangleider
De avond van de Bijbel Kiosk Vereniging, die zaterdagavond in de
Der A,kerk te Groningen werd gehouden, heef ti een overweldigende
belangstelling getrokken. Toen ds. C. M. Luteyn de bijeenkomst
opende, waren niet alleen alle plaatsen beneden en op de galerijen
bezet, maar ook de tussenpaden waren moeilijk begaanbaar, omdat
men er stoelen had neergezet om toch maar zoveel mogelijk mensen
een plaatsje te kunnen geven. Velen moesten zelfs nog met een staan~
plaats genoegen nemen.
Na de opening zong Kees Deenik
Het Urker mannenkoor, dat onder
enkele liederen op voortreffelijke wij- uitnemende leiding bleek te staan, zong
ze. Steeds weer valt zijn mooie, dui- nog enkele nummers: "Waarheen peldelijke dictie op en de warmte van grim. waarheen gaat gij" (bew. Pijlzijn voordracht.
man), .,Hollands kracht ligt op de waEn toen kwam het programmanurn- teren" (H. C. van Oort) en "Boven de
mer, dat zeker heel velen naar de kerk starren" (Abt). Hierna vertrok het
gelokt had: Het Urker mannenkoor. koor, om voor de zondag weer thuis
Allen vissers, die tot aan de morgen te kunnen zijn. Het had een groot aannog bij Breskens hadden gevist, 's mid- deel in het cusses van deze B.K.V.dags naar Urk waren gereden, daar avond.
zich hadden verkleed en toen met de
Joh. van Meurs speelde nu een orbussen waren doorgereden naar Gro- gelnummer het "adagio" en "allegro"
ningen, De meesten waren in Urker uit het 3e orgelconcert (g-moll) van
dracht. De vissers, die vanwege de Händel. De aandacht van de overvolle
voortschrijdende
"civilisatie" geen kerk werd van 't begin tot het eind
traditionele Urker kleren meer had-j door het mooie spel geboeid en dat is
den, zongen in witte shirts. Ze zongen wel het beste compliment voor de or"Scheep~~n onder
Jezus' hoed~",' ganist.
"Sanctus
van S;:,hubert en ~,AlsIk
Tenslotte zong Kees Deenik nog een
Hem .maar kenne. Heel mooi klonk
k
g
ma' Alle weg leidt mü
·
e
b
e
king
van
Pijl
verzee
pro ram ."
h et eerste, m en ew r
- mijn Heiland", een negro-spiritual (,,\Ie
man. Vooral de zachte, gedragen getg")
en U kan ik niet misdeelten van het "Henig" deden het ook gro"e ~o~ egnte aandacht werd weer
goed. Het koor schijnt het vooral te sen:
e
ro
.
zoeken in het eenvoudige christelijke geluisterd. Heel mooi klonk het aclied. Ds. Hommes hield hierna een kor- compagnement va.f! het l.aatstf'n. no.,
te meditatie over: "Een bezeten we- sl?eciaal het daarbil gebruikte fluitrereld". Wat is onze houding daarin? gister. Ds. V.an Petege~ sprak nu het
En hoe handelt God daarin? Een pak- dankgebed uit, nadat hl] een kort ernkend woord, recht op de man af, zo- stig slotwoord gesproken .had.
.
wel voor de kerkmens en als voor hen, Tenslotte werd enthOUSIastgezongen.
die nooit of zelden in de kerk komen. "Ere zij aan God den Vader" en spr~k,
En van dezen waren er heel wat. Er ds. Van Petegem de zegenbede uit,
werd nu met orgelbegeleiding van J0- ,waarna onder de tonen van "Cresce?han van Meurs in een mooi vlot tempo do", dat ook voor de aanvang verschil;
gezongen het bekende: "Lof zij den lende mooie liederen had gespeeld, de
Heer". Hierna leidde Kees Deenik de kerk leeg stroomde.
.
samenzang, die eerst in een gezellig Ik ben er vast van overtuigd, dat de
babbeltje iets ging vertellen over de in man, die deze avond organiseerde, de
te vullen biljetten voor aangifte van heer Schuttinga, met een dankbaar
leden. Hij zei ook nog even, dat hij in hart naar huis is gegaan. En dan nog
de loop van deze week voor de 500ste niet in de eerste plaats omdat de colkeer had meegewerkt aan e~n B.K.V.- lecten in totaal f 646.73opbrachten, en
avond. Van de heer Schuttinga hoor- er 127 nieuwe contribuanten werden
de ik later, dat de allereerste keer een opgegeven zeker ook daarom maar
dergelijke avond gehoude? was i~ een vooral, o~dat het zo'n mooie' avond
Duitse bunker op de Fries-Groningse was, waarin door zovelen van allerlei
heide waa~ !-<ees_Deenik op een 81- kerken en van geen kerk, het chrlstenaasappelkistie had staan zingen.
I lijk lied werd gezongen, vol geestdrift,
De samenzan%, nu begeleid door en waarin door een zo volle kerk ge"Cr~scendo" (dir, A. van Kam~en) luisterd weid naar de boodschap van
verliep zeer ~oed. Behalve .een uitste- genade en vrede voor zondaren, verkend zanger IS Kees Deemk ook een tolkt in lied en toespraak
voortreffelijk zangleider bij massa.
L H
zang. En "Crescendo" heeft z'n sporen.
. .
op dit terrein ook verdiend.
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Het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
verleende medewerking aan een
zeer geslaagde avond van de
BijbeZ-Kiosk-Vereniging
in Groningen.
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De Heere nam in Zijn voorzienig bestel vrij plotseling
uit ons midden weg, ons
aller (zangers)-vriend

Lubbert je Romkes
in de leeftijd van i7 jaar.
Vriend Romkes nam in ons
midden een ruime plaats in,
en zijn nagedachtenis
is
voor ons een voorbeeld van
trouwen plichtsbetrachting.
De Heere die geen rekenschap geeft van Zijn daden,
giete balsem in de diep geslagen wonde. en trooste de
diep bedroefde en geschokte
Vrouw, Kinderen en verdere
familie.
Wat hij ons per brief toewenste toen hij niet meer
kon zingen: Psalm 148 : 1
..Looft God. zingt eeuwig
's Heeren lof", zal hij nu
voor eeuwig kunnen doen
zonder ziekte en zonder pijn.
Namens het Chr.
Vissersmannenkoor
..CRESCENDO"
W. van Eerde. Voorz.
K. Visser. Secr.
Urk. 12 Juni 1958.

In memoriam Lubb. Romkes.
Vorige week Donderdag is na een
lang lijden overleden Lubb. Homlees.
Op het gebied van de Christelijke
Vakbeweging heeft Romkes zijn beste krachten gegeven. Hij is één der
stuwende krachten geweest van de
N. C. Bouwarbeidersboud.
eerst als
penningmeester, de laatste jaren tot
zijn dood als secretaris. Op het gebied van het zangersleven was Romkes ook geen onbekende, o.a. Was hij
lid van onze beide mannenkoren.
Maandag vond de teraardebestelling plaats; door vrienden werd Romkes naar het kerkhof gebracht. Hier
werd gesproken door de wijkpredikant Ds. Groenevelt, door de districtsbestuurder, de heer Hases uit
Leeuwarden, namens de NCB; door
M. de Boer namens vrienden en het
mannenkoor "Halleluja". T. Bakker
sprak namens het mannenkoor "Crescendo", en bedankte namens de familie.

Langs deze weg willen wij een
ieder hartelij k bedanken die tijdens
de ziekte en overlijden van onze
onvergetelijke Man en Vader
LUB B. ROM K E S.
blijken
van
belangstelling
medeleven hebben getoond.

Wed. G. ROMKES - Kramer
en Kinderen .
Urk. 23 Juni '58.
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Programma.
1 . Psa lm 54
2.Vo.steRots

F ,P{jlma n
F.F .Flem·1 n9
F. Pij lma n

3 . Zend ing s I ied
4 .Waa~heen
Pelgrims
5. Sanctus
)
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Schu b ert

Kracht

6. Hollands
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Zomeravond-concert.
Het Chr. Vissers Mannenkoor
Crescendo" hoopt (Pinkster) Zater"
dag,
24 Mei a.s.• een zome~avond concert te geven in de muzIe~tent,
ten behoeve van het Urker Vissersmonument.
Zoals U in het voorgaande nummer van Het Urkerland" hebt kunnen lezen:' zijn er al meerdere giftan
voor dit doel binnengekomen. Bovengenoemd koor wil de stichting
steunen door een concert te gev"m,
waarvan de gehele opbrengst ten
goede komt aan deze stichting.
Zoals U weet is het niet de bedoeling 'n huisaan-huis collecte te houden maar nu kunt U, indien U iets
gev~n wilt, tijdens het concert hier
terecht. Enkele collectrices. zullen
namelijk met een bus rondgaan onder de aanwezigen. Er wordt dus cp
Uw aanwezigheid ?-aar g~rekendl

Ol

~

v.Oort

7. Mij n Land
B. Aa n Hollands clui n
9. In t'Woud
10. Lof zij de Heer
collecte

ten
!I

bate

A.Spoel
Ke ereveer

F.Pijlma n
van

het

VISSERSMONUMENT

)

Overgenomen:

.Urkerland
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.Op zat. 12juli

s8

~

deelgenomen

ge h ouden in h et

aan het ..Zangconcours

pa rk Old - Ruiten borgh te Vollenh ove
./1':

'J

C oncoursbezoek.

Het Chr. Mannenkoor "Crescendo" vertrekt a.s. Zaterdag 12 Juli
naar het zangconcours te Vollenho. ve. Het verplichte werk is "Als ik
Hem maar kenne".
..

>

., u r k er tcn d 11-7-SS

DERDE AFDELING.
"CRESCENlDO", Urk
Verplicht nummer: Als ik Hem maar kenne
Vrij 1nëmm~~: Sanctw c
. . .. . .. pnJs
... JÁQI. punten.

Ontleend

aan

Dir. M. Kramer
Piet Kiel
Schubert

Eerste prijs behaald.
Het Chr. Vissersmannenkoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer,
dat sinds September 1957 aangesloten is bij de Cbr. Bond van Zang- en
Oratoriumverenigingen, nam j.l. Zaterdag deel aan een concours, gehouden te Vollenhove en uitgaande van
het gewest Zwolle.
Het mannenkoor, dat voor 't eerst
deelnam aan een bondsconcours,
kwam uit in een derde afd. en behaalde een eerste prijs met 346 punten.
Een mooi succes, temeer daar men
verleden jaar in dezelfde afd. aan 'n
Nationaal concours een 2e prijs behaalde.
Dankbaar en voldaan arriveerde
men 's avonds weer op de plaats onzer inwoning.
Bovengenoemd mannenkoor ontving tevens de uitnodiging, medewerking te verlenen aan verschillende avonden, in samenwerking met
Kees Denik, van de Bijbel-Kioskver.
te Enschede en Zutphen.

Programma-boekje
Urkerland

Zaterdagavonddrukte.
Zaterdagavond concerteerde het
Chr. Gemengde Koor uit Nagele, onder leiding van onze plaatsgenoot J.
L. Kramer, in de muziektent.
Na de zanguitvoering was er op de
Botermarkt een meeting georganiseerd, met het do~f een geestelijke
opwekking te houden.
Sprekers waren hier de heren J.
Schraal, H. Gnodde, Joh. Romkes en
A. Verhoeff.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo", dir. M. Kramer, zorgde voor de
muzikale omlijsting. Er bestond grote belangstelling voor deze meeting .
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Uitstapje van
het Chr. Mannenkoor "Crescendo".
Zaterdag j.l. had het Chr. Mannenkoor (dir, M. Kramer) haar jaarlijks uitstapje, dat dit keer eerst
naar Apeldoorn leidde.
's Avonds werd er een concert gegeven in de prachtige muziektent in
het schitterend mooie "Oranjepark"
te Nunspeet.
.
Tot de pauze werd er een programma gebracht van bewerkingen van
geestelijke liederen, o.a. Als ik Hem
maar kenne, van P. Kiel, Zum Sanctus, van F. Schubert, Vaste Rots-van
mijn behoud, en andere.
De pauze werd besloten met
"Scheepken onder Jezus' hoede",
waarna gezongen werd "Mijn Land"
van A. Spoel, "Hollands Kracht" v!ln
H. C. van Oort, ..In 't Woud" van
Keereweer. Tot slot werd gezongen:
"Lof zij de Heer" van Pijlman.
Er was een overweldigende belangstelling, naar schatting meer
dan 3000 luisteraars.
Namens het publiek werd er door
verschillende sprekers (o.a. een dominee uit Noordwijk) aan de directeur dank gebracht voor het gebo,dene, dat zeer in de smaak viel bij
, het publiek, getuige de doodse stilte die er was tijdens het zingen.
Tevens werd de uitnodiging gedaan volgend jaar terug te komen,
om er weer 'n concert te verzorgen.
Bovengenoemd koor kan terugzien
op een geslaagde dag .

T e ver zorg e n cl oor het
,.
·Chr.Mannenkoor
Crescendo
Op zC\t.16aug.
in het .Dr anj e -Pu rk "
t e N u n spe et.
Cl. a n va. n9 7 u u r
o p zat. 6 5 e p t . j n d e ; m u zie k ten t
te U rk
a a n vClng 8 uu r
Programma
1. Psalm 150
2 .Sanctu s
3. Als ik Hem maar k enn e
4. Va.s teR 0 t 5
5.Scheepken onder Jezu s hoede
6.MIJn Land
7. Hollands
Kracht
8. In t'Woud
9. Zendingslied
10. Lof zij den Heer

Schubert
P.Kiel
F Pijlm an
A .Spo e l

v.Oort
Ke ereveer
Fleming
F.P ijlman

.. U rkerlancl

Zomeraoonaconcerien.
Zaterdagavond gaf het _çpr."
neukoor Crescendo") een concert in
de muzi~ktent. Dit trok veel belang1 stelling. Zij troffen het beter dan het
Chr. Mu-' ziekcorps "Valerius" dat
de week daarvoor het concert moest :
afbreken vanwege de zware regenbui.
Nu de zomer voorbij is, zijn er
nog enkele concerten gegeven; het
is anders niet bijzonder druk geweest
met de zomeravondconcerten in de
tent. Vorige jaren trad ook nog wel
eens een enkele keer een vereniging
van elders op. Dit is deze zomer fot
op heden niet gebeurd. Maar
.
wat niet is, kan komen.
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looft
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13. Orgel en Trompet
solo
door de heren de Vries
14.
Vrije Woord
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15. Declamatie.
,/ cl He er Bakker ( Nage le )
16. Ta bleay
.. Verleden
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..
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Feestelijke vergadering "Crescendo".

j

In Juni Val} het vorig jaar bestond
het mannenkoor "Crescendo" 5 jaar.
Dinsdagavond 30 Dec. '58 werd dit
feit herdacht in een feestelijke jaarvergadering. Na het zingen van Ps.
98 : 2 en het lezen van Jes. 40: 1-11
en gebed, riep de voorzitter W. van
Eerde alle donateurs een hartelijk
welkom toe. Wij zijn dankbaar jegens
God, Die ons deze 5 jaar heeft gespaard en ons de lust heeft geschonken om elke Zondag ons lied Hem
ter ere te mogen zingen.
De schaduwkanten zijn ons niet
gespaard gebleven, ons trouwe lid
Lub Romkes ontviel ons door de
dood. Hij was een goed lid, die niet
alleen met de mond, maar ook met
het hart, God loofde in de schone
gave van de zang. Ik vraag U, leden
van "Crescendo", hebben al die
Christelijke liederen die wij deze vijf
jaar gezongen hebben, ook bij U hun
nut gedragen. Het Christelijke lied
kan zo naar voren worden gebracht,
dat buitenstaanders erdoor worden
getrokken; dat het aan ons zelf dan
niet voorbij ga. Met 't laten zingen

van Ps. 27 : 7 besloot de voorzitter
zijn inleidend woord.
De secretaris K. Visser Tzn. had
voor deze avond zijn notulen op rijm
en gaf een overzicht van de eerste 5
jaren.
De droge opsomming van de penningmeester van alle inkomsten en
uitgaven bleef achterwege, maar een
lid van. de kascommissie, Jelle Post,
vertelde, dat alles in orde was bevonden.
In de pauze, waarin getracteerd
werd op koffie met gebak, werd bestuurs verkiezing gehouden. Gekozen
werden: W. van Eerde, Joh. van Sloten, K. Visser, W. de Vries, G. Zeeman en T. Kaptein.
Hierna zong het mannenkoor, onder leiding van haar oud-directeur L.
Kramer, drie bekende nummers:
Wandelt maar stilletjes achter Hem
a~n; Hoort gij die stemrne, roepend
UIt de verte, en Heilig, Heilig, Heilig
is de Heer.
Na dit optreden vertelde oud-voor.zitter T. Bakker iets uit het leven van
"Crescendo". Begonnen met 22, telt

dit koor thans 70 leden. T. Schenk
declameerde, twee ernst-voordrachten en één door hem zelf gemaakt.
De heer Bakker uit Nagele, die lid
is van het zangkoor aldaar, en wiens
directeur L. Kramer is, bracht op
zeer goede wijze naar voren de bekende voordracht: "De zenuwachtige
voordrager".
Acht dames brachten 2 tableaux
naar voren, n.l. "God zegent de arb:::!-l" en "verleden, heden en toekomst". Drie heren vertolkten op
goede wijze de samenspraak: "Ik wil
trouwen".
Het koor zong nog drie liederen onder leiding van M. Kramer: Gods
Eer, In 't Woud, en Ps. 150.
In de 2e pauze werden twee lappen stof verloot. De gelukkige winnaars waren Jan de Vries en M.
Hoekman. Na nog een voordracht
van Bakker uit Nagele en een woord
van dank gebracht namens het mannenkoor "Halleluja" door A. Post,
liet de voorzitter zingen Gezang 28:
2, en sloot Ds. Wolven deze avond
met dankzegging.
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Concert "Crescendo" in Enschede.
Onder overgrote belangstelling gaf
het Chr. Mannenkoor .,Crescendo"
j.1. Zaterdag een concert in Enschede
met medewerking van de bariton
Kees Deenik.
Het concert werd gegeven ten
bate van de bijbel-kiosk verenigirig
te Amsterdam.
Ongeveer half vijf vertrokken de
bussen met de zangers en belanqstellenden richting Enschede en na
een voorspoedige reis werd halt
gehouden voor de Noorderkerk
welke reeds om 7 uur tot in alle
hoeken en gaten bezet was. Het
mannenkoor zowel als de heer
Deenik brachten eenvoudige geeste~
lijke liederen ten gehore wat in het
kader van de bijbelvereniging zeer
tot zijn recht kwam. Een dankbaar
en mooi werk met als resultaat. dat
er onder onkerkelijke mensen in de
stad Enschede vele bijbels verspreid
konden worden.
VVe kunnen dan ook zeggen:
Het mannenkoor ..Crescendo" verstaat zijn taak t.O.V. het Evangelie.
Zeer prijzenswaardig in deze
donkere tijd.

"Urkerland
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Programma
Chr. Mannenkoor "Crescendo"
voor Zaterdag 11 Juli 1959
in de muziektent.
Aaiwang 8.1 5 uur
1. Psalm 75 . . . W. J. v . Smeden
2. Mijn Land.
. . . . Am. Spoel
3. De Lindeboom . . Franz Schubert
1. Aan Hol!. Duin
5. Mijn Nederland.
. C. A. Mangold
6. Gods Ere.
..
v. Beethoven
7. Abendlied .
..
Fr. Kuhlau
8. Het Lied der golven
. F. Pijlman
9. Zendingslied . . . F. F. Flemming
10. Psalm 150
~l"Y'Il"Y'I~l"Y'I~~l"Y'Il"Y'Il"Y'I~~l"Y'I
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uitgaande van de Chr.Oranjever.

"Irene" te Urk

op zaterdag 30 april (Koninginnedag) in de Bethel-kerk te Urk.
Kerk open 7.30

Aanvang 8 uur
Medewerking:

Chr. Mannenkoor "Crescendo"

Meditatie: Ds.

A.H.

o.l.v.

M.

uur.

Kramer.

van Gent, VrijEvang. predikant te Kampen.
---0---

1.

Na binnenkomst van het bestuur wordt door de aanwezigen
staande gezongen: Psalm 68 : 16 Gij koninkrijken zingt
Gods lof.

2.

Schriftlezing - Gebed;
Openingswoord door de Voorzitter der C.O.V.

3.
4.
5.

1e optreden "Crescendo",
Samenzang: Kent gij het land der zee ontrukt
Meditatie door ds. A.H.

van Gent, onderwerp:

"HET WEZEN VAN HET KONINGSCHAP"

6.

Samenzang: Psalm 99 : 1

7.

2e optreden "Crescendo"

8.

OrgelsoIo door de heer M. Kramer over Vaderlandse liederen.

9.

Samenzang: Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.

God, de Heer, regeert.

Zij zullen het niet hebben,
ons oude Nederland
(collecte)
10.

Slotwoord

11.

Sluiting met gebed.
Samenzang:
Wilhelmus van Nass0uwe.
Myn schilt ende betrouwen.
Oorlof, myn arme schapen.
-0-

Op de grammofoonplaat.

Het Chr. mannenkoor "Crescendo"
kreeg van de bekende grammofoonplatenuitgever "Glorieklanken"
(die
o.a. de platen van de zingende zusjes
uitgeeft) 't verzoek enkele nummers
voor grammofoonopname te verzorgen. Het wordt een 45 toeren plaat
met 4 nummers, n.l.:
u. Heer' wees mijn Gids
b. Mannen Broeders.
c. Hoort gij die stemme
d. Nader mijn God bij U.
Het orgel wordt bespeeld door de
dirigent Meiadert Kramer.
Dit wordt de eerste keer, dat een
opname van een Urker koor via de
grammofoonplaat in duizenden huiskamers zal klinken.
Zaterdag 30 Juli vindt de opname
plaats.
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Concourssucces.
P
Zaterdagmiddag
behaalde
~
.Mannenkoor "Crescendo"

het Chr .
op het
Concours te Wageningen een Ie prijs
iu de 2e afdeling met 317 punten.
2 Nummers werden gezongen, t.w.
Pelgnimskoor, van R. Wagner, en
Gods Ere, van L, van Beethoven.
De jury bestond uit 4 leden, waardoor de beoordeling zeer streng was.
Aan het eind van 't concours sprak
één der juryleden, de heer Kort,
waarderende woorden tot het koor
.-0<1 zijn. dirigf.mt M. Kramer, Het waren twee zware nummers, aldus de
heer Kort, maar er werd voortreffelijk gezongen.
Een mooi succes voor dirigent en
koorleden.

.,Urkerlancl"
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GEDENKEN
2de

ONZE

VOO R ZI TTE R

HOEKSTRA

TOKKE

Psalm 103 : 15 en 16
Memento Mori

God heeft op het onverwachts. door een droevig
ongeval op zee. van ons weggenomen. onze lieve mannen.
vaders. zoons en broers

WILLEM

HOEKSTRA

in de ouderdom van 29 jaar
en

FOKKE HOEKSTRA
in de ouderdom van 25 jaar

FAM. HOEKSTRA-KRAMER.

Urk. 9 december 1960.
Zeeasterstraat 'I:
Bonairestraat 9.

I

Psalm 119 : 38 (ber.;
Door een droevig
en
tragisch ongeval werd uit
ons midden weggenomen
onze vriend en 2e voorzitter

Fokke Hoekstra.
Zijn trouwen toewijding
zal ons steeds tot voorbeeld
blijven.
Troosre de Heere zijn
vrouw. moeder en verdere
familieleden in dit zo smartelijk verlies.
Namens het bestuur van het
Chr. Mannenkoor
..Crescendo",
W. VAN EERDE, Voorz.
K. VISSER, Secr.

U rkerla

Dit is een foto van de kotter "Tjeerd Jacoba" U.K. 33. Een goed
jaar geleden nieuw in de vaart gekomen. Op 9 december 1960 met
helder zicht geramd, tijdens het vissen, door de Zweedse tanker
"Matarengil' te ± 03.30.

Ur-k er-Iorid

16

Dec. '60

nd

I'

Dec.

'60.

Zatd.17

deo.1960 verleende

"ere.eendett

medewerkh.g aan een K rliteencert

in de Oeref.Kerk te Nagele
qematigde belangstelling

++++++

Programma
Laboreli

van de Uitvoering

++++++

der Chr. Gem. Zangvereen.

"Nil sine

van het Chr. Mannenkoor

"Crescendo"

Nagele, met medewerking

te Urk.
Declamator:

J. de Vries, vJormer ILH,

Organist
Trompettist:J.
1. Opening.

Koffeman.

2. Nil sine Labore:
a. Heft aan, heft aan een luiden zang.
b. God in den hoog alleen
c. Hymne

E. vJestra.
L. Schröter.
F. Silcher.

3. Declamatie.
4. Crescendo:
a. Psalm 134.
b. Nader mlJn God bij U.
c. Mannen broeders.
d. Voorwaarts Christen strijders

5.
6.

Nil sine Labore:
n. Psalm 101: 1,2en 6.
b. Wat vlied of bezwijk

F. Pijlman

M. Haydn.

Declamatie.
Pauze + 20 ~inut~c

7.

Crescendo:
n. Gods Eere
b. 0, hoe heerlijk,

Beethoven.
hoe begeerlijk.

8. OrgelsoIo met Trompet een bewerking over:
Daar is uit 's werelds
van J. Swnrt.

9.

Nil sine Labore:
n. Gloria in Excelsis
b. Ere zij God

10. Crescendo:
n. Er is een kindeke
b • Stille nacht.

duistere wolken en Stille Nacht

Deo

F. Pijlman.
F. Silcher.

geboren.

11. Declamatie.
12. Nil sine Labore en Crescendo:
8.. Ode
b. Ambrosinnischer Lobgezc.ng
13. Sluiting.
Wijziging

voorbehouden.

H. de Wolf.

E. Ruk.

Z.ndag 18 dec.1960 verleende

"ere.cende" medewerking

uitgaande van de Geref.Jeugdcentrale,een
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Advent8Zangdienst.
Zondagavond werd door de Ger.
Jeugdcentrale een adventszangdienst
gehouden in de Bethel-kerk. Medewerking werd verleend door 't Chr.
Mannenkoor "Crescendo", dir. M.
Kramer, en L. Brouwer declamatie,
til dèzé' zangdienst werden de 2
oud-bestuursleden
van de lV. "Filippus", Willem en Fokke Hoekstra.
herdacht. De voorzitter van de Ger.
Jeugdcentrale memoreerde ook nog
het ongeval. dat Netty Hagen uit
Ermelo is overkomen. Deze zou 11
Dec. medewerking verlenen aan 'n
zangdienst te Urk. Er bestond voor
deze zangdienst veel belangstelling.
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8ESTUURSVERKI~ZING.

SLOOTEN

Uit de Zange1'swereld.
Bij de bestuursverkiezing in het
Chr. Mannenkoor "Crescendo" werden de aftredende
bestuursleden
herkozen. Hieruit blijkt, dat zij het
volle vertrouwen van de leden hadden. Het waren de heren W. van
Eerde, K. Visser, P. van Slooten en
Joh. van Slooten.
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~izondere
avond

DEZE
11

AVOND

volgorde:
J. samenzang en gebed
2. openingswoord
3. koorzang
4. schriftlezing
5. solozang
6. meditatie
7. solozang
8. koorzang
9. wat is en wil de b.k.v.?
1O. samenzang o.l.v. fokke gnodde
1I. slotwoord
12. samenzang en collecte
13. dankgebed. sluiting

DEZE AVOND WORDT U AANGEBODEN
DOOR DE BIJBEL - KIOSK - VERENIGING
KEIZBRSGRACHT756 AMSTERDAM-C. TEL. 020/37348
POSTGIRO 230703. BANK: AMSTBRD. BANK. DAMRAK

WERD

CRESCEN DO" EEN

TELYKE
op 6 februari in de Geref. Kerk te Urk met medewerking van Fokke Gnodde, bariton en Ds. J. R. Sybrandi
van Winsum over: ..De Urker (Kinder) Bijbel naar
Hongarije" en het Mannenkoor "Crescendo" o.l.v.
M. Kramer.

13 JAN. 1961 ..
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DE EERSTE KINDERBYBEL

HIERDOOR KWAMEN ER F:-l0QO

GULDEN AAN GIFTEN BINNEN VOOR
OE KINDEREN

VAN HONGARYE.

1

a

3

Looft God, looft Zijn 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 heerlijk koninkrijk
voor Zijn troon en hier benedcn!

"

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja,
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

h
Looft God met bazuingeklank,
geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit,
looft Hem op uw blijde snaren!
Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal
tot des Heren glorie paren!

Ere zij de Heer der
ere zij d~ Heer der
ere aan de Heer der
aard en hemel looft
Halleluja, halleluja,
looft de Koning en

c
Loof God naar Zijn hoog bevel
111ethet klinkend eimbelspel,
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cirnhuul,
looft dcn Heer, elk moet Hem crr-n!
AI wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der heren.

2

a

a
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilge Geest, de Trooster,
de Drieéen-ge in zijn troon,
Halleluja, halleluja,
De Drieeen-ge in zijn troon!

eng'len,
Kerk,
volk'ren,
uw werk!
zijn werk!

d
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheirl cn kracht en machten
kgt uw schepping V001' U neer,
J lnlleluju, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

4

a

o

Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
dien grote God, die wond'ren deed;
zijn rechter hand 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.

God en Heer, in 't glorielicht
VUil 't hoventijdse leven,
in vreugd' en liefd' en in ontzag
wil ik aan U mij geven;
dat ik, gehoorzaam aan uw wil,
de weg ga tot de ander,
dat onze trouw aan U zich toon'
in liefde voor elkander.

b
Hij heeft gedacht aan zijn genade;
zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juich dan den Heer met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd;
zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d'aard in 't rond verheugt.

b
Der liefde dienst! 0 leer ons dit;
dat elk uw stem mag horen,
en 't heil verkond' en smarten heel',
en zoek' wat was verloren.
Geef ons de woorden in ons hart,
die wijs zijn en die winnen,
en dat bij elke helpersdaad
de vreugd ons nieuw beginne.

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

c
Wij danken U, God, voor uw Zoon,
om ons gesmaad, gebroken;
o Liefde, op het harde kruis
is 't diepste woord gesproken
Nog klinkt daarvan een echo voort,
waar liefde wordt gegeven,
en w'in de liefde voor elkaar
uit uwe liefde leven.

a
5
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:
b
Die dan, als onze beden zwijgen,
Als hier het daglicht onderduikt,
Weer nieuwe zangen op doet stijgen,
Ginds waar de nieuwe dag ontluikt;
c
Zodat de dank, U toegezonden,
Op aard nooit onderbroken wordt,
Maar steeds opnieuw door
mensenmonden,
Gezongen en gesproken wordt.
d
Voorwaar, deez' aarde zal getuigen
Van U, die thans en eeuwig zijt,
Tot al Uw schepselen zich buigen,
Voor Uwe liefd' en majesteit.

6

a

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof verrneer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn Kerk!
b
De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij dien Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.
a
7
Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
schoon aard' en hemel ondergaan.
b
Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wàt mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid,

8

a
Aanbidding en eer zij God onze Heer,
Hem zij t'allen tijd ons loflied gewijd!
Hij zorgt als een Vader voor U en
voor mij,
Hij maakte voor eeuwig van zonden
ons vrij!
Amen.
b
0, zing van zijn macht, die 't al heeft
volbracht:
Die hemel en aard uit niets heeft
gebaard
Hij schiep door een woord slechts
het wonderlijk Licht,
Waardoor alle donker en duisternis
zwicht.
Amen.
e
Zijn liefde is groot, tot zelfs in de dood:
Hij leidt aan zijn hand ons zeker
naar 't strand,
Al woeden ook stormen, al dreigt ook
het kwaad,
Bij Hem zijn wij veilig, hoe hoog
het ook gaat.
Amen.

o looft

d

dan tesaam Zijn heilige Naam,
Zijn grootheid en macht, zijn liefde
en kracht!
En straks in de hemel, verenigd met
Hem,
Dan loven w'Hem eeuwig met
d'engelenstem.
Amen.

9

a
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept
die allen,
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde
vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest
omspant,
volvoert zijn hand.
b
De Heer regeert! zijn koninkrijk
staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop
der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft
misgetast,
blijft met het heilig zwaard des
Geestes strijden;
en d'adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

1
Looft God
looft Hem
looft des F
in de hemt
Looft Hem
looft Hem
van Zijn h
voor Zijn I

Looft God
geeft Hem
looft Hem
looft Hem
looft Hem
Laat zich'
bij het JUl
tot des H

Loof God
met het kl
looft Hem
van de vro
looft dcn
AI wat ge
looft den
looft verh

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

10

c
Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van dl
Na al het krijgsgekle,tter, ko~t .
t overwmmngs
Aan hen, die overwinnen, geeft Hij
de zegenkrq
Zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn tr

11
a

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 iedere vijand valle, voor
Zijne voeten neer.
b
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.

a

o

Heiland, trouwe Heer, moog' onz:
tong U prij
doch zij ook door de daad U lof e~
eer gebra
Als uit het dorre hart geen liefdeda
rij
dan zijn de lied'ren dood, de zangen
zonder kre
b
Ik hoor den roep van 't leed, der
wereld bange vr
alom wijst God m'in and're mensch
broeders
Ziet, welk een grootse taak: wat
wankel is te schra
en bouwen 's Heren Kerk. Vat aan
het werk, vat (

2
Zingt, zingt
dien grote
zijn rechter
zijn heilig al
Dat heil hee
nu heeft Hij
zo vlekkelo
voor 't heid
Hij heeft ge
zijn trouw a
dit slaan al
nu onze Go
Juich dan d
gij ganse we
zing vrolijk
het heil, dat
Doet bij uw
uw juichsten
Laat klinke
trompetten
Dat 's Here
voor Isrels
de zee met
de ganse we

Veel meer omvattend, dan de naam doet vermoeden, is de arbeid van de bijbl
kioskvereniging.
Haar statuten zeggen, dat zij hulpmiddelen wil verschaffen ten dienste van eva
gelisatie en zending, in de ruimste zin des woords. U begrijpt, dat daar veel ond
kan vallen. Om enkele hulpmiddelen te noemen:
• kiosken voor bijbel- en lektuurverbreiding in vakantie·centra en steden;
• grote tenten voor evangelisatiewerk in vakantie·centra en het verzorgen VI
zangavonden in die plaatsen;
• evangelische lektuur-uitgaven in veelsoortige vormen: folders, brochur
bijbel verklaringen, briefkaarten, kinderkaarten, plaatwerk met bijbelse voc
stellingen enz. enz.;
• vertalingen van deze lektuur voor zendingsgebieden (Spanje, de Con
Indonesië en landcn achter het ijzeren gordijn);
• verzorging van speciale uitgaven voor evangelisatie·campagnes en ter
legenheld van grote geheurtenissen (lektuur op verzoek) ;
de "Bijbel in Vertelling en Beeld" van Mej. G. Ingwersen, welke in h
bizonder voor oudere kinderen en niet·kerkelijke mensen geschreven wel'
ook in Engelse en Franse vertaling;
• gemiddeld per jaar :!50 zangavonden en gevarieerde avonden in alle del
van ons land, waarop tevens contribuanten voor onze arbeid gewonn
worden.
De gehele nrheirl van de hijhel kiosk vereniging wordt zonder winstgevende dol
einden uitgevoerd en is er op gericht met hulpmiddclcu te dienen op het oogstv
van Christus Jezus dic zijn volgelingen opdruagt van Hem te getuigen overal, wa
nog mensen zonder kennis vun de rlricënigc (_;odde h-vensweg af gaan.
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Van de zijde van de Bijbelkiosk\'ereniging schrijft men ons:
Geachte Redaktie,
Wilt U zo vriendelijk zijn onderstaand verslag te plaatsen in Uw
blad? Bij voorbaat hartelijk dank
De 6e febr. '61, des avonds mocht
de Bijbel Kiosk Vereniging haar bizondere avond geven in de Ger. Be,
thel Kerk
Deze avond is een onvergetelijke
geworden in de annalen van de B.K.
V. Genoten is er deze avond, niet alleen door de heren van B.K.V. die
aanwezig mochten zijn, doch ook
ongetwijfeld door 't talrijke publiek
dat aanwezig was.
De leiding berustte bij Ds. Sybrandi uit Winsum.
Het Mannenkoor "Crescendo", 0.1.\'.
dhr. M. Kramer, heeft op spontane
wijze zijn medewerking gegeven aan
deze avond. De B.K.V. heeft nog
nooit tevergeefs een beroep op dit
koor gedaan, en ook deze avond is
dat weer opnieuw gebleken.
De samenzang bracht duidelijk
naar voren van welk een onschatbare waarde 't kerklied is, samen Gode
lof te zingen.
.
Ook het thema van deze avond:
de ("Urker") kinder Bijbel naar Hongarije, mag wel geslaagd heten.
De Bijbel Kiosk Ver. is de Urker
bevolking dan ook zeer erkentelijk
voor haar spontane medewerking.

V LAGGET

'SAvonds werd

lORK. _ Onder overgrote belangstelling werd dinsdagmiddag een der slachtoffers van de aan~aring met de Urk 33
op 9 december, Fokke Hoekstra, begra- i
ven.
Tevoren werd 10 de Petra-kerk
een
rouwdienst gehoudpn waarin de wijkpredikanl ds. H. Veeristra voorging Gesproken werd over Openb. 21 ; 1 "En de zee
was niet meer" Aan het graf werd het
woord gevoerd door ds. J. Wolven. de I
heer T Bakker namens het chr mannen- v
koor Crescendo en de heer Alb. van Urk
namens de familie. Na de begrafenisplechtigheid sprak ds. Wolven een slotwoord in de Petrakerk naar aanleiding
van Openb. 21 : 5. Een bijzonder tragisch accent was dat het slachtoffer er
op zijn 2(j·~1.c'verjaardag begraven werd.
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Zaterdagmiddag werd in het Geref. Centrum een toogdag gehouden van de
'N.C.L.B., uitgaande van de drie districten
j in de N.O.P·.Nadat de heer Middelkoop OP
de gebruikelijke wijze de vergadering had
geopend en het doel van deze vergadering
had uiteengezet werd het woord gegeven'
aan de heer Vermaas, hoofdbestuurder
van de N.C.L.B. te Utrecht, die sprak over
, het onderwerp Het loonbeleid.
Dat zulk een onderwerp wel in de aandacht staat bleek wel uit de gezellige discussie die op de inleiding volgde.
Voor de dames van de leden der N.C.L.B.
werd een modeshow gehouden welke werd I
verzorgd door de firma Ter Horst van,
Geel en speciaalzaak Maco en hoedenmagazijn de Vlinder van Kampen. Een groobaantal dames heeft met interesse genoten
van hetgeen hier werd gepresenteerd door
een achttal mannequins.
.
In de avondvergadering trad voor het I
voetlicht het Chr. Mannenkoor crescend.O
uit Urk die met veel succes enige liederen
ten gehore bracht, waarna ds. Zelle Uit .
Leeuwarden sprak over het onderwerp:
I Is uw hond ook neutraal ? In zijn betoog
richtte de spreker zich tot de aanwezigen'
om toch in deze tijd niet aan de kant te
gaan staan nu alles lonkt naar neutraliteit
zodat zelfs vele predikanten niet meer
voor een christelijke organisatie wensen te
spreken. Doch ze zijn er naast want ze
wederstaan het Woord dat hun door de •
grote opdrachtgever is gegeven. Wees gij
trouw in organisatie en werk en uw loon
zal groot zijn in de hemelen, zo besloot
de spreker zijn met veel aandacht beluisterde rede. Nadat hoofdbestuurder IJska
met dankgebed had gesloten behoorde
deze leerzame dag voor de N.C,L.B.-ers
tot het verleden. Zowel de mldoug- als
avondvergadering waren goed bezocht.
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1 Sept.1961.

'CRÉSCENDO OP zxEKÉNBEZOE~.

Zaterdagmiddag, 26 augustus, om
2 uur, vertrok het mannenkoor "Cres- t
cendo" met 2 bussen om een bezoek
te brengen aan hun medelid J. Bakker, die verpleegd wordt in het Sanatorium "Sonnevanck".
Daar aangekomen werden er enkele
liederen gezongen en hem werd namens "Crescendo"
een fruitmànd
aangeboden. Na een hartelijke handdruk werd een bezoek gebracht bij
M. de Boer, ook daar werd gezongen,
hetwelk door zeer velen werd gewaardeerd en natuurlijk ook bij de vrouwen werden wij hartelijk ontvangen
door Grietje Ras.
Na enkele liederen ten afscheid te
hebben gezongen werd de reis voortgezet naar het ziekenhuis te Apeldoorn.
Dat het zeer gewaardeerd werd dat
het koor in Apeldoorn kwam om te
zingen, getuigden wel de hartelijke
woorden van dank van de Directrice
ven het ziekenhuis, inzonderheid gesproken tot de dirigent M. Kramer,
voor de schone zang van het koor onder zijn leiding.
De reis werd voortgezet naar Nunspeet waar een concert werd gegeven
van 8-9 uur in de Muziektent. Plechtig klonk de zang door de mooie bos.
rijke omgeving en vele bezoekers
woonden het concert bij. Ook daar
wel jen door .het bestuur van de V.V.
V. nartelijke woorden gesproken, onder het genot van een heerlijk kopje
koffie.
"Crescendo" mag zeer zeker dankbaar op deze mooie middag terugzien,
daar door velen van de
genoten.

l
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Concours-succes.
Het Chr. Mannenkoor "CresL:endo"
bezocht j.l. Zaterdag een zaalconcours
in Wageningen. Het koor kwam uit in
de Ie afdeling, waarin het een 2e prijs
behaalde rrtet 280 punten.
Gezongen werden de nummers: "De
heilige stad" van Adams en "Rust
mijn ziel uw God is Koning" van Teljeur.
Bestuursverkiezing.
Bij de gehouden bestuursverkiezing
in het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
werden de volgende heren gekozen:
W. de Vries, G. Zeeman, C. Bakker, J.
Mars (drogist) en I. Nentjes.

"

Urkerlnnd

ZONDAG 17 DECEMBER:
Adventsdienst in de Bethel-Kerk uitgaande vaq_ de Geref. Jeugdcentrale
en de Ned. Herv. Jeugdraad. Medewerking: Llrker Mannenkoor "H~lle- .
luja", Chr.l\IIannenkoor "Crescendo".

!

t
Urkerland

15 Dec. 1961.'
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24 N~)V.1961.

04clven t",'Zan0clien",t
Zondag 1 7 dec. 8 uur in de 8ethel-kerk

Jeugdleven

S Oec.1961.

Medewerking:

Chr. Manl">p.nkoor "CRESCENDO",

dir. M. Kramer

Urker Mannenkoor "HA~LËLUJAH", dir. F. Bode
Organist: Lourens Metz
Meditatie:
Ds P. Post
Liturgie:
Ds H. Veenstra
Geref. Jeugdcentrale
Collecte voor dekking der kosten
Ned. Herv. Jeugdraad

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

ADVENTSZANGDIENST
Deze ~ordt
gehouden
zondag ~7 december
des avonds half negen
de Bethel-kerk.
Medewerking:
Chr. Mannenkoor
CRESCElfDO, dil'.
Kramer;
Urker .mannenkoor
"Hallelujah",
dir.
Fr. Bode.
Sprekers:
Ds': P. Post,
Ned. Hervormd predikant,
Ds. J. Wolven,
Geref.
predikant.

J~arvergadering

"CRESCENDO"

Adventszangdienst

1962.
Deze vergadering

werd

§ehouden in een zant

van hotel .. Het Wapen van Urk".
De av 0 n al we r d ,e v u 1d In e t ron d v r Q gen e n zang.
Besloten
ken

met

werd

samen

te wer-

URK - Zondagavond werd in de geref. Bethel-kerk een Adventszangdienst
gehouden door de Gerei. Jeugdcentrale
en Ned. Herv. Jeugdraad. Medewerking
verleenden de twee plaatselijek mannenkoren, de ned. herv. predikant ds. Post
en geref. predikant ds. H. Veenstra. Het
was de eerste keer sinds het bestaan
van beide kerkelijke jeugdorganisaties dat
een gezamenlijke samenkomst werd ge·
houden. Er waren ongeveer 1200 mensen in de kerk.

..0 u d Ha U el u ja"

Deze keer waren
Overigens

om in de toekomst

in
M.

werd

geen

donateurs

dez.e avond

maar

aanwezig.
sober geh~Lld(tn.

Zwolse

C CDU r nnt ,
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Onder goede weersomstand
werd dit concert
gegeven.

igheden

Er was veel belongste 11',
ng voor het
eenvoudige chr. lied.

I
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Muzikale berichten.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
dir. Meindert Kramer, is voornemens
in de maand October, in samenwerking met het Chr. Mannenkoor "OGdHallelujah", 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 andere 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 hartelijk bedankt.

"URKERLANO

"

29 SEPT.

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 varzorgde. 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 huwelijksjubi1eum van Ds. Groenevelt, in
gebouw ,,Irene", wat door het jubilerend echtpaar op hoge prijs werd gesteld.
Gezien de minder goede weersgesteldheid en uitvoeringsmogelijkheden heeft bovenge\loemd koor het
concert van a.s. Zaterdag afgelsat .

..URKER LANO" 1 SEPT.

1962.

--:---_""!

1952.

lste Kerstdag, 25 dec., 's avo 8.30 uur
in de Bethelkerk.
KERSTUITVOERING
door het Chr. Mannenkoor ..Crescendo" dir. M. Kramer.
Met medewerding van
het Chr. Dameskoor ..Laus Deo" en
het Kinderkoor, dir. J. Zwanepol.
Algehele leiding en meditatie
ds H. R. Groenevelt.
.
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-------------------Kerst-Zanq-Ilttvoerlnq

Voor een tot de laatste plaats
bezette Bethel~Kerk verzorgde het
Chr Mannenkoor "Crescendo". dir.
,Meindert Kramer. Ie Kerstdag een
alleszins .geslaagde uitvoering.
Het Chr.Dameskoor
"Laus Deo"
en het Kinderkoor onder leiding dir.
J. Zwanepol verleenden medeweeking. Deze betrekkelijk nog jeugdige
koren. zoals darnes- en kinderkoor
hebben alle verwachtingen overtroffen. en hoewel nog niet in sommige
nummers voor 100%,
werd toch
keurig en met overgave gezongen.
Ook opstelling. gedragingen en
niet te vergeten de keurige kleding
van de koren was in alles goed
verzorgd. de koren traden n.l. op
in . wit-zwarte kleding voor deze
gelegenheid.
Dat dergelijke Kerstzang door de
bevolking op hoge prijs wordt qegesteld bleek wel uit de collecte en
vele giften groot en klein na afloop
ontvangen.
en de overgrote
belangs telling . zodat vele mensen teleurgesteld naar huis moesten. omdat
er geen plaats meer was.
Al hetgeen door de koren ten
gehore werd gebracht getuigde van
een verrassende zuiverheid. In vergelijking tot vorige jaren was ook
bij ..Crescendo" een goede vooruitgang te bemerken. De nummers: Hoe
zal ik U ontvangen. en het Ambr.
Lofgezang hetwelk door ai de koren
werd uitgevoerd. getuigde van grote
studie. gevoelige saamhorigheid.
Os Groenevelt verzorgde de meditatie en had tevens de leiding.
De heer Zwanepol bespeelde. naast
de directie van de koren. het orgel. ,
II

et Urkerland
29 DEC, 1952.

van

_KERST
ZANG
:DIENST
op
1 ste Kerstdag
in
de
Bethel Kerk
te geven door Chr.Mannenkoor
CRESCENTIO
dir. M.Kramer
m.m,v.

Chr. :Dameskoor "LAUS DEO"
Kinderkoor
dir. J.Zwanepol

Orgel

J.Zwanepol

- Kampen

leiding en meditatie
Ds H.R.Groeneveldt

