7.

8.

Samenzang::Gezang 55 : 1, 2 en 6 Gèref .BundeL
1. 0 God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis !
2. Ontkomen naar uw vaste troon,
vindt ieder schuil en schut,
waar eeuwig hij beveiligd woon',
verstoken in uw hut.
3. 0 God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht,
en eeuwig ons tehuis
DIE
N S T WEI
G E RIN
G ?
Deze vraag wordt ons gesteld door ds. A.W.Bol.

9. Samenzang: Psalm 63 : 1 en 2
1. 0 God, Gij zijt mlJn toeverlaat.
Mijn God, U zoek ik met verlangen
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen
Bij 't krieken van de dageraad.
o Heer, mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land
dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.
2. 'k Heb U voorwaar in 't heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen;
hoe blonk Uw godd'lijk' ep.ralom!
Want beter dan dit tijd'lijk leven
is Uwe goedertierenheid.
Och, wierd ik derwaarts weer geleid,
Dan zou mijn mond U d' ere geven.
10. "CRESCENDO" zingt in samenwerking met de aanwezigen twee liederen.
a. "Komt tot uw Heiland" - Lied 210 Bundel Joh.de Heer
1. Kom tot uw Heiland, toef langer neit
Kom nu tot Hem, die redding u biedt
Die ook voor u de hemel verliet,
Hoor naar Zijn roepstem: Kom !

HEERLIJK, HEERLIJK KLINKT DE VREUGDETOON
VAN DE ZAAL'GEN JUICHEND BIJ GODS ZOON;
ALS ZIJ VERGAAD'REN RONDOM DE TROON DAAR WAAR DE ENG'LEN STAAN.
2. Laat kind'ren komen - zo klonk Zijn stem,
Spring op van vreugd', verblijd u in Hem;
0, luister naar die lief'lijke stem:
Toef langer niet, maar kom !

3. Wil toch bedenken: Hij is nabij;
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrlJ.
Luister: Hij spreekt tot u en tot mij:
Komt tot Mij, zondaars, komt!
b. "Neem de wereld, geef mij Jezus" - Lied 458 Bundel Joh.de Hee
1. Neem de wereld, geef mij Jezus,
Wereldvreugd' gaat ras voorbij;
Maar de liefde van mijn Heiland,
Blijft voor eeuwig rijk en vrij.
0, DE HOOGT' EN LENGT' EN DIEPTE
VAN ZIJN LIEFDE, ZONDER PEIL !
0, DE VOLHEID VAN VERLOSSING,
ONDERPAND VAN 'T EEUWIG HEIL!
2. Neem de wereld, geef mij Jezus,
Want Zijn troost is zalig, zoet;
Hij bewaakt mij, geeft mij vrede:
Dit is 't, wat mij juichen doet.

3. Neem de wereld, geef mij Jezus,
Want in Hem heb 'k eeuwig licht,
En op 's levens weg met Jezus,
Blijft geen duisternis in 't zicht.

4. Neem de wereld, geef mij Jezus,
'k Weet: Hij stierf voor mij aan 't kruis;
'k Dank Hem hier en ook voor eeuwig,
Als 'k Hem zie in 't Vaderhuis.
11. Sluiting.
12. Samenzang met "Crescendo" (STAANDE)
"Ga mij niet voorbij ..•" Lied 121 Joh. de Heer

I
I

7. Samenza

1.

Ga mij niet voorbij 1 0 Heiland!
Ga mij niet voorbij !
Wijl Gij and'ren zegent1 Heiland
Zegen nu ook mij.
JEZUS 1 HEILAND !
WEES MIJ NU NABIJ.
WIJL GIJ AND'REN ZEGENT 1 HEILAND!
GA MIJ NIET VOORBIJ !

2. Voor Uw troon geknield, 0 Heiland,
Bid ik in 't geloof!
Doe mij troost en uitkomst vinden,
Houd U niet als doof.

3· Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland!
8.

9.

DIE
Deze

Voor des Vaders troon;
Daar wilt Gij mijn Midd'laar wezen1
Hoor mij, Gij1 Gods Zoon!

11
VI

Samenza

4· Gij zijt al mijn troost1

0 Heiland!
Ja, mijn troost geheel;
In de hemel en op aarde Blijft Gij steeds mijn deel.

13. OrgeIspel.

10. "CRESC
a.

"Ko

Zendagavend!zang
PLAATOPNAME.

Zendag 10 ekt.'64

"

25

ft

"

31

"

'64

op-I

Zaterdagavondwerden in de Petra-kerk
namen gemaakt door de N.V. "PHILIPS" van,
samenzang. Een volledig technische ploegmet
apparatuur was naar Urk gekomen om dit in
orde te maken. Afwisselend werden liederen
uit de bundel van Joh. de Heer gezongen en
psalmen. De eerste werden in combinatie gezongen met het mannenkoor "Crescendo". I
Afwisselendwas de directie in handen van
Meindert Kramer en Kees Deenik. Het orgel
werd bij de psalmen bespeeld door Meindert
Kramer, bij de liederen door Albert Metz. Op j
de "hoezen" van de plaat komen Urker foto's
die zaterdagmiddag speciaal hiervoor zijn ge.
nomen. De avond was georganiseerd door 1è
Geref. Jeugdcentrale en het Urker Vissers- I
koor "Crescendo".

Petra-lCerk

"

"

I

Geerganiseerd in s~~enw8rkingmet de Ger f.Jeugdcentra.le.

ZON

DAG

Urkerland nev.'64

A V 0 N D Z A N G

----------------------------Geref.Jeugdcentrale
Medewerking:

Chr .Mann enk 0 cr II CRESCENDO"
Dir. M.Kramer
Organist: L.Metz

PSALM 145 : 1 en 2
1.0

2

God, mijn God, Gij aller vorsten Heer,
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer.
Ik zal den roem van Uwe majesteit
Verhogen tot in d' eind'looz' eeuwigheid.
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De Heer is groot; al 't schepsel moet Hem
prijzen;
Zijn groctheid streeft het kloekst begrip
te boven.
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht 10(ven!
2.
Ik zal, 0 Heer, dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw Majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daàn
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
En overal Uw grootheid openbaren.

PSALM 116 : 10

3

Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
lk Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

PSALM 108 : 1 en 2
1. Mijn hart, 0 Hemelmajesteit
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer
Gij zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit,
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken

31 ekt.'64 werden tevens Grammefe.npla~t.pnamen gemaakt door de N.V.Ph.negram.
Een en ander ender geede belangstellin~.
+++++
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LIED 57

2. 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
1 ~ 2 en

6

LIED 458

0, DE HOOGT' EN LENGT' EN DIEPTE
VAN ZIJN LIEFDE, ZONDER PEIL !
O~ DE VOLHEID VAN VERLOSSING,
ONDERPAND VAN IT EEUWIG HEIL!

zegen,
ons beloofd,
als regen,
gelooft.

2. Neem de wereld, geef mij Jezus,
Want Zijn troost is zalig~ zoet;
Hij bewaakt mij~ geeft mij vrede;
Dit is It, wat mij juichen doet.

3. Neem de wereld, geef mij Jezus,
Want in Hem heb Ik eeuwig licht~
En op IS levens weg met Jezus,
Blijft geen duisternis in 't zicht.

2. Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal It zijn:
Op de valleien en bergen Zal er nieuw leven dan zijn.

4.

3. Er komen stromen van zegen,
Zend ons die heilstroom nu neer
Geef ons die grote verkwikking;
Geef Zl ons voortdurend, 0 Heer.
1,

2 en

3.

1. Kom tot Uw Heiland, toef langer niet _
Kom nu tot Hem, die redding u biedt;
Die ook voor u de hemel verliet,
Hoor naar Zijn roepstem: Kom !
HEERLIJK, HEERLIJK KLINKT DE VREUGDE.TOON
VAN DE ZAALGEN JUICHEND BIJ GODS ZOON;
ALS ZIJ VERGAADIREN RONDOM DE TROON DAAR WAAR DE ENG' LEN STAAN
2. Laat kind'ren komen - zo klonk Zijn stem,
Spring op van vreugd', verblijd u in Hem;
O~ luister naar die liefllijke stem:
Toef langer niet, maar kom!

3· Wil toch bedenken: Hij is nabij;
Volg dan Zijn stem~ ook u maakt Hij vrij.

3 en 4.

1. Neem de wereld, geef mij Jezus,
Wereldvreugd' gaat ras voorbij;
Maar de liefde van mijn Heiland,
Blijft voor eeuwig rijk en vrij.

STROMEN VAN ZEGEN KOMEN ALS PLASREGENS NEER
NU VALLEN DRUPP'LEN REEDS NEDER ZEND ONS DIE STROMEN~ 0 HEER.

LIED 210

1~ 2 9

3.

1. Er komen stromen van
Dat heeft Gods Woord
Stromen, verkwikkend
Vloeien tot elk, die

5

Luister: Hij spreekt tot u en tot mij:
Komt tot Mîj~ zondaars, komt!

7

Neem de wereld, geef mij Jezus,
'k Weet: Hij stierf voor mij aan 't kruis;
Ik Dank Hem hier en ook voor eeuwig,
Als Ik Hem zie in 't Vaderhuis.

WEES STIL TOT GOD
1. Wees stil tot God~ de God die helpen zal

en nooit van u vervreemdt
Wees stil tot God , die last en ongeval
door Jezus van u neemt
De Heiland heeft die last gedragen
voor u in bittlre lijdensdagen.
Wees stil tot God, wees stil tot God.
2. Wees stil tot God, die elke dag wil zijn
de God, die wond'ren doet.
Houd aan Hem vast in al uw smart en pijn,
want Hij zo sterk en goed,
zal van het kwaad, dat mocht genaken,
eens heerlijkheid en blijdschap maken.
Wees stil tOG God, wees stil tot God.
z.o.z.

3. Wees stil tot God, de dag is weldra daar

4

LIED 57

8

dat Hij der doven oor,
der blinden oog hergeeft met één gebaar
't gezicht en het gehoor.
Dan neemt Hij van u al uw klachten,
Dan is het einde van uw wachten.
Wees stil tot God, wees stil tot God

GEZANG 50 : 1 en 2:
1.

2.

Ik heb de vaste grond gevonden,
Daarop wil ik gelovig bouwG
waarin mijn anker eeuwig hecht:
getroost, wàt m~ ook weder
de dood van Christus voor de zonden, Mij aan Gods Vaderhart v
van eeuwigheid als grond gelegd. trouwen;
Die grond zal onverwrikt bestaan, wanneer mijn zonde m~ bezwa
schoon aard' en hemel ondergaan. Steeds vind ik daar opnieu~
reid - oneindige barmhartig
GEZANG 53
1, 2 en 3:

SI

1. Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld Zijn gebied.
Alles wisselt op Zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.

5

LIED 21(

2. Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.

3· Rust mijn ziel, uw God is Koning
In Zijn handen ligt uw lot.
Zie, hoe alles hier verandert
en vertrouw alleen op God.
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Onder rrote belangstelling Ja8rlijkse Uitvoering verzorgd
in samenwerking met het Chr.Dameskoer "Lau -Deo"
in de "Bethel-Rerk te Urk
++ ...

Jaarlijkse Zang, i tv oerLng
~~n_ ~g 29 december 1964
in de Be theLkeck .
M ede

w e r ken

den

Chr. Urker Visserskoor
dirigent M.W.Kramer

CRESCENDO
Chr. Dameskoor

11

LAUS DEO

dirigent

Soliste: Mevr. Hoekstra

j

Organist: Wim Zwart

j

Programmaleiding:

AANVANG 8 uur

W.Boerman

Utrecht.

Kampen

Ds. Veenstra.

KERK OPEN half 8

Dinsdag 29 dec. wend een massale 'zangavond gehouden in de Bethelkerk. Medewerkenden waren de koren "Orescendo" onder
diireCltie
van Meindert Kramer en "Laus Deo"
onder directie van W. Boerman. Ook hier was
de opkomst goed, ondanks <devele vsrgaderin,
gen en bijeenkomsten die al gehouden waren,
Afzonderlijk en gEIZlamenllijk
werd door de
koren op correcte wijze gezongen.Mevr. Hoekstra.smtt uit Utrecht die solist was, zong'
afzonderlijk en ook met het koor enkele nummers voortreffelijk begeleidt door Wim Zwamt
aan het orgel. Hier viel vooral op het nummer
"Hij die rustig en stil" volgens bewerking van
de .dirigent. In deze bijeenkomstwas zelfs be,
Iangstellëng uit Amerika die ook vol lof waren
over het optreden van het mannenkoor.
Uit de opkomst bij zangavonden in deze
laaste weken van het jaar is wel gebleken,dat
deze in onze plaats gewaardeerd werden. De
collectenlieten dit OOk wel zien.
.
.

Programma

Psalm

1•

Opening. Samenzang Ps. 102 vs. 15 (zie hiernaast).

2.

Koren: Psalm 150 vs. 1 - 2 (met bew.dameskoor)

3·

Mannenkoor;

Vl. Boerman

F .Pijlman
M.Kramer
F.Pijlman

a. Gij dienaars van Hem
b. De Meester is wachtend (met soliste)
c. Lof zij den Heer

4·

Soliste.

5·
60

Koren: Neem de wereld, geef mij Jezus
(met bewomannenkoor)
Dameskoor:
a. Nederland
bo Engelenkoor
co Russisch Vesperkoor

7.

OrgelsoIo: Wim Zwart.

8.

Mannenkoor:
a. Scheepken onder Jezus' hoede
b. Rustig en stil (met soliste)
c. De hemelen roemen

M,Kramer

C.A.Mangold
F.Mendelssohn
Bortnianski

FoPijlman
M.Kramer
L.v.Beethoven

Koren: Een vaste burcht is onze God
(met bew.dameskoor)
10. Soliste.

9·

102 vs. 15

W.Boerman

Als een kleed zal 't al verouden;
Niets kan hier zijn stand behouden;
Wat uit stof is, neemt een end
Door den tljd, die alles schendt.
Maar Gij hebt, 0 Opperwezen!

Nooit verandering te vrezen;
Gij, die d'eeuwen acht als uren,
Zult all' eeuwigheid verduren.
Gezang 292 vs. 1 en 4
Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden, waar w~ staren
niets bestendigs hier beneên !
Op den weg, die wij betreden,
staat geen voetstap die bekl~ft
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend bl~ft.

Vader, onder al mijn noden,
Vader, onder heil en straf,
Vader 1. ook in 't ri jk der doden 1
Vader, ook in 't zwijgend graf,
waar ik ooit verand'ring schouwe,
G~, 0 God, houdt eeuwig stand.
Ook mijn stof rust op Uw trouwe 1
sluimert in Uw Vaderhand !

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

r-----~---------._---------------~

VOOR
OOK VOOR HET
AL

NIEUWE JAAR

UW
ZUIVELPRODUCTEN

WEER VOOR U

IS

11. Dameskoor:

KLAAR.

HET

a. Schoonste Heer Jezus
b. Wohl mir dass ich Jesum habe
c , Zegen
12. Koren: Komt Chris~enschaar, komt zingen wij

A. Noordegraaf
J.SoBach
W.Boerman
L.Bourgeois

13. Slotwoord en sluiting D~. Veenstra.

14. Samenzang (staande) Gez. 292 vs. 1 en 4

COLLECTE AAN DE UITGANG

STAAT "DE GAPER"

(zie hiernaast)

o

AANGEYfE
ZEN
ADRES
M ELK

H A N DEL

KOFFEMAN
Hofstee 1

Tel. 532

r

=========.1.
2.
3·

4·

5·
6.

Nu het jaar ten einde spoedt, een kleine herinnering a

het GOEDKOOPSTE ADRES van Urk en de Zaanstreek.

Voor jongelui met trouwplannen PRACHTIGE UITZETTEN all
merkgoed . 10 % ko:rting.

Opening. Sam:
Koren: Psalm

DEKENS~ BEDDEN~ vér beneden de prijs.
KOM

Mannenkoor;
a. Gij diena
b. De Mees te
c , Lof zij d
Soliste.
Koren: Neem

T
EEN

U
S
ONS

OrgelsoIo: ~
8. Mannenkoor:

10.

Soliste.

K

Dameskoor:
a. Schoonst
b. 'vVohl
mir
c , Zegen
12. Koren: Kom
Slotwoord

14.

Samenzang

_?

HET ADRES VOOR DE BETERE
~VALITEIT TEGEN SCHERPE PRIJ3
MET IEDERE VVEEKAANBIEDINGE
EN EXTRA ZEGELS.

11 .

13·

???

VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN
L . KAP
I TEl
N
Zeeasterstraat 1-3
Telefoon 502

7·

9.

K IJ KEN

.GRIET VAN MARl]

Dameskoor ;
a. Nederland
b. Engelenkq
c. Russisch

a. ScheepkeJ
b. Rustig e
c. De hemeli
Koren: Een

B IJ

I

I

I

J.._

Gaarne verzorgen·wij Uw boods Q
pen voor thuis en aan boord.
KIES OOK DE ZELFSTANDIGE
KRUIDENIER. HIJ LEVERT U
UITSLUITEND MERKARTIKELEN

APITEIN
WillTEIT

RI JWIELHANDEL

"Het GazeUehuis"
WENST U EEN GENOEGELIJlillAVOND
Wij houden ons voor

EN PRETTIGE FEESTDAGEN
1 9 6 5 beleefd aanbevolen!

30 dec. '64 werd op geze llige

wijze Jao rverg'3.dering

gev 1e rQ_

VOOR DE JAARVERGADERING VAN HET
CHR. URKER VISSERSKOOR

CRE,SCENDO
Dirigent:

Meindert

te houden op woensdag
in

AANVANG 8 UUR

gebouw

Kramer

30 december 1964
11

Irene"

ZAAL OPEN HALF 8

JA;' RVERGADERING "CRESCENDO".

Woensdag 30 c ecember hield het Chr. Urker Visserskoor "G~ESCENDO" met vele genodigden de jaarvergadering in Jrene. Na het
huishoudelijk programma waaronder de verslagen van secretaris en penningmeester, verzorgden een zestal leden van het Chr. Gem.
Koor "N1LS1NE LABORE" uit Nagele een
programma met het spel "Gangsters in
Kathoek". Voortreffelijk werd door deze amateurs gespeeld. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden herkozen, wel een bewijs
dat zij hun werk tot tevredenheid van de leden hadden uitgevoerd.
Het was een gezellige avond, waarop m=t
dankbaarheid teruggezien werd op de voorbijgegane periode waarin het alles was "Crescendo", dat is toenemen in sterkte.
Ook werd bekend gemaakt dat het koor
uitnoc1igingenhad ontvangen voor concerten
in Genemuiden, Kampen en uit Amersfoort.

Pro~ramma

==========~..r

ROLVERDELING
"GANGSTERS
IN KATHOEK"
De heer

Mevr. Wortelboer

"

Jaaroverzicht

secretaris.

Buurvrouw Anna (mevr.Hazevlucht)

Jaaroverzicht

penningmeester.

Toon de Pil
Snel

"."

" Sj .Pasterkamp
mevr.Pasterkamp

2.

koor.

".."

""

Opening door de Voorzitter

van het

Slooten.

"

1•

Optreden

P.van

Wortelboer

_

(de heer

" mevr.ten

Napel

".."P.de

Vries

Hazevlucht)

".." "..".",,,

,, ,

,,..,,

"

"..",R.de Vries

I
I
I
I

,,
,
I

1e PAUZE(verkoop

loten

- bestuursverk.)

~--------------------------------------------------------------,

Opvoering van de klucht 1'GANGSTERS
IN KATHOEK"door een
zestal
leden van de Gem.Zangvereniging
"Nilsine-Labore"
uit Nagele. (1ste bedrijf).

l

2e PAUZE

6.

,,~RIETVA'N MARl]
all

Tweede bedrijf.
een

3e PAUZE

e
voo

U r k ers
r spo

e d i g

N i e u w j a a r.

Vooral ons Mannenkoor "CRESCEND01'ni et te vergeten

7·

Derde bedrijf.

8.

Vrije

9·

Slui ting.

Vee

woord.

"Het Gazellehuis'"

I
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Het Urker

Het is bekend, dat in havensteden, kustplaatsen en vissersdorpen goede zangers
worden aangetroffen. Men verklaart dit
verschijnsel, doordat men meent, dat de
zeelucht en de aanwezigheid van wind op
de vorming en ontwikkeling van de stem
een gunstige invloed uitoefenen,
Het stedeke Urk met zijn nijvere 'bevolking vormt hierop geen uitzondering.
De vroegere eilandbewoners, godsdienstig
I van inslag, zingen n.l. graag en veel en bovenal. . . . .. goed. Men heeft er zelfs 2
mannenkoren, die wat hun kwantiteit en
kwaliteit betreft best voor de dag kunnen
komen. Met een van de twee hebben we
al meer dan eens kennis gemaakt.
In het vorig winterseizoen nog trad op een
avond, die verzorgd werd door de pI. afd.
van "Pro Rege", het Chr. mannenkoor
"Halleluja" op, onder leiding van diligent
Frits Bode.
Diep kwamen we toen onder de indruk
van de kloeke en robuste zang van dit
koor, alsmede van het pittige woord, dat
door de bekende Urker predikant Ds.
Groenevelt, werd gesproken. Het verheugt
ons de lezers te kunnen mededelen, dat op
23 januari a.s. de andere zangersgroep
hier een bezoek hoopt te brengen.
H ..et is het Chr. Visserskoor "Crescendo"
dat in 1953 v erd opgericht en onder leiding staat '.an de heer Meindert Kramer
Het koor zal evenals het vorige, optreden
op een propaganda-avond van de Militaire
Bond, die in het Herv. Wijkgebouw wordt
gehouden. Het programma dat gebod~n
zal worden ziet er zeer aantrekkelijk
uit. O.a. zal het beroemde Russisch Vesperkoor van Borntniansky ten gehore worden gebracht en Ode van Herman de
Wolff. Er is ook ruimte gelaten voor gemeenschappelijk gezang. Daartoe zullen
enkele eenvoudige, maar schone Iiederen
worden vertolkt. De orgelvirtuoos Hendrik
Zwart zal het klavier bespelen.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen
we naar de in dit nummer voorkomende
advertentie.
Al met al belooft het een fijne avond te
worden. Het spreekt vanzelf, dat de vele
contribuanten van Pro Rege dit evenement
niet graag zullen willen missen, maar ook
de niet-leden, die goede zang weten te
waarderen en ervan kunnen genieten moeten beslist niet verzuimen, deze samenkomst bij te wonen. Zij zullen er geen spijt
, l hebben. Houd" dus allen zaterdagaq rd 23 ianua ~ vrij!

Pro Rege
Uitvoeringvan het Chr. UrkerVisserskoor

1
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Onder goede bel~ngstelling
geconcerteerd
in het Chr.Verenigi~gs-gebouw
te Genemuiden
------

====
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met medewerkingvan de de heer Zwart, orgeL

*
Spreker: Ds. Venema,Legerpredikantte Wezep.
OP ZATERDAG 23 JANUARI 1965.
Plaatsbespreking
van 4 tot 5 uur -

Entree f 1.-.

"CRESCENDO" NAAR GENEMUIDEN.

Zaterdagavond vertrok het Chr. Urker Vis.
serskoor "Crescendo"onder directie van Meindert Kramer naar Genemuiden, waar in het
Herv. Wijkgebouw een propaganda-avond georganiseerd was door de Bond van Prot. Militaire huizen "Pro-Rege". Een groot aantal
Genemuidenaarswas naar het gebouw gekomen om te genieten van de zang van de Urkers. We moeten zeggen, dat het koor prima
gezongenheeft; dit bleek ook wel uit de dankbare reactie's die wij hoorden uit de zaal. De
aanwezigen droegen ook hun steentje bij in
de samenzang met medewerking van het koor
onder de bezielendeleiding van dirigent Kramer. Vermeld moet ook nog worden dat onze
oud-plaatsgenootTeunis Schenk (thans te Em.
meloord) solistische medewerking verleende
in een drietal nummers. Dit was voor de eerste
keer, dat Schenk solo zong bij "Crescendo"en
opgemerkt moet worden, dat het ten volle geslaagd is. Het orgel werd op voortreffelijke
wijze bespeeld door Wim Zwart uit Kampen.
Onze Urkers kunnen terugzien op een goede
avond in Genemuiden; ook de ontvangst was
prima, Alles was gedaan om de hartelijkheid
van Genemuidente tonen,
In februari geeft "Crescendo" voor bovengenoemde vereniging ook twee concerten:
8 februari in de Bethel-kerk te Urk en dinsdag 9 februari in de Wilhelminakerk in Groningen. Hier wordt ook medewerking verleend
door Kees' Deenik en het Chr. Gem, Koor "Nil
sine Labore" uit Nagele.

"Urkerland"

29 jan~

Vissersl~oor zong voor Pro Rege
Stevig als de ritmische golfslag, fris als de
krachtige zeewind klonk zaterdagavond
de mannenzang van het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", dat in het kader
van een propagandasamenkomst van de
Kon. Ned. Mil. Bond "Pro Rege" een nit'Voeringgaf in. het Herv. Wijkgebonw.
Maar niet alleen kloek en stoer was deze
zang, wat de vormgeving betreft, degelijk
was ook de inhoud van de liederen, die
ten gehore werd gebracht, zo geheel passend bij de Godsdienstige volksaard der
vroegere eilandbewoners. liederen die
schoon waren juist door hun treffende
eenvoud.
Zij vormden tevens een fraaie omlijsting
van het propagandawoord dat door het
vroegere V.G.L.O.schoolhoofd,de heer R.
Lokhorst thans te Wezep, werd gesproken
en dat er op gericht was de belangstelling
voor het werk van Pro Rege levendig te
houden.

Vrij eenvoudig was : Gij die~a rs an hem
(H. Pijlman), maar het wer go d weergegeven.
\
pitzelfde kan eveneen~
gd worden
van welk een vriend is onze Jezus (bewerking M. Kramer), een overbekend geestelijk lied, maar ontroerend door zijn diepe
devolie.
Met dit lied eindigde het eerste gedeelte
van het programma.
Toen was het woord aan de heer Lokhorst
Deze begon met zijn lof uit te spreken
over het optreden van het Urker koor. Hij
hoopte dat de naam Crescendo (= steeds
sterker), die de vereniging draagt, bewaarheid mag worden.
De bedoeling van de "pastorale" toespraak, van Ds, Venema dus, was geweest
om het werk van de militaire tehuizen in
Duitsland te belichten. Spr. wilde deze
taak overnemen maar wenste eerst iets te
vertellen over de tehuizen ten onzent.
P.M.T. is - aldus de heer L. - een zeer
bekend begrip in Genemuiden. De collecte voor Pro Rege. wordt altijd goed bedacht hier, en he~ voeren van propaganda
is eigenlijk overbodig. Wat is een Prot.
Mil. Tehuis? Een inrichting waar onze
'militairen werkelijk tehuis zijn. Ze vormt
dtet de vader en moeder feitelijk een groot
gezin waar personen van allerlei ~<lten
en .elk met een verschillend karakter clkaar ontmoeten. Door gepaste ontspanning tracht men de jongens bezig te houden en hun het gemis van het ouderlijk
huis te vergoeden.
Het voornaamste is wel de dagsluiting, die
door de plaatselijke veldpredikant of soms
door de huisvader zelf wordt verzorgd.
Met hun moeilijkheden kunnen onze soldaten ook tot hem gaan. Komende tot het
tweede deel van zijn betoog, deelde hij
mede dat er momenteel veêl van onze militairen in Duitsland gestationeerd zijn.
Dit hangt samen met de geheel andere
wijze van bewapening. De conventionele
wapens hebben grotendeels afgedaan.

Om kwart voor acht opende Ds. v~n ~
trik de goed bezochte bijeenkomst.
Na de samenzang van Ps. 150 vers. 1, h
voorlezen van deze psalm en gebed, sprak
de Herv, pastor een kort begroetingswoord, waarin hij alle aanwezigen hartelijk welkom heette, inzonderheid het Urker visserskoor en zijn dirigent, de heer
Meindert Kramer en de organist de heer
Willem Hendrik Zwart.
Hij herinnrde eraan, dat Urk een goede
naam heeft op het gebied van de zang.
Vandaar ook, dat hij het optreden van het
koor vo verwachting tegemoet zag Voorts
deelde hij mede, dat Ds. Venema, legerpredikant te Wezep, wegens een keelaanoenig verhinderd was om een propagandarede te houden.
In zijn plaats had men de heer Lokhorst,
die jarenlang het voorzitterschap van de
plaatselijke afdeling had bekleed, bereid
gevonden dit te doeri.
Daarna gaf hij aan de dirigent gelegeneid om met de afwerking van het pro~ramma een aanvang te maken.
et openingsnummer Ps. 146 waarvan de Als voorbeeld. hiervan noemde hij de aanerste 3 verzen werden gezongen, vorm- wezigheid van een zware raketbasis op 't
Harde (Veluwe), die een onderdeel is van
en reeds een goede inzet.
Ferm klonk dit lied door de zaal, ver- een atoomgordel. Een tweede linie loopt
mengd met de machtige klanken, die de in Duitsland en ligt 100 a 200 km diep,
heer Zwart aan het orgel wist te onttrek- zich uitstrekkend van Hamburg tot het
ken. Massaal was ook "De Heern'len roe- jZwarte woud. Hier zijn veel Belgische en
men (L. van Beethoven)." In dit stuk frap- Hollandse militairen gelegerd, waarvoor 7
peerde ons vooral de goede harmonie tussen de tenoren en de bassen.

militaire tehuizen gepland zijn, die grotendeels ree, zijn afgebouwd. (Een derde
atoomgordel ligt vlak bij Berlijn, tegen
het ijzeren gordijn aan).
Deze tehuizen in Duitsland zijn een bittere noodzaak. Hier is veel geld voor nodig. dat door contribuanten en leden bijeengebracht moet worden. Van deze tehuizen zijn verschillende dia's gemaakt,
die binnen niet al te lange tijd hier vertoond zullen worden.
De heer L. riep tenslotte de aanwezigen
op om eens een axtra fooitje te geven. Het
geld voor Pro Rege wordt goed besteed
en niemand kan ooit zeggen, wat de rente
van dit geld mag zijn.
Na deze causerie was het woord weer aan
het visserskoor, dat in samenwerking met
'de zaal uitvoerde. Neem de wereld en
Kom tot uw Heiland.
Voorts werd gezongen De Meester is
wachtend, waarbij de klankvolle stem van
de solist uit Emmeloord weer goed uitkwam en Hij die rustig en stil (bew. M.
Kramer). een lied, doorglansd van Godsvertrouwen.
Daarna volgde nog Psalm 101 en Ode
(Herman de Wolff). Dit laatste nummer
werd o.i. iets te geforceerd weergegeven,
zodat het in de hogere "regionen" enigszins ruw klonk. Onze Urkers hadden hier
(maar het zij hun van harte vergeven!)
wat te veel wind in de zeilen.
Toen sprak Ds. van E. nog een kort slot~
waarin hij ~ank bracht aan koor
~ --arngent, aan solist en organist, (eerlijk
~~d
hadden we van deze virtuoos wel
een solonummertje verwacht I), en waarbij
~ij verklaarde het op prijs te zullen stellen,
~nneer Crescendo hier nog eens een keer
wilde..komen, hetj oen door alle aanwezigen ongetwijfeld 'v' "f kon worden beaamd.
Na het g~ensc?appelijk
zingen van Ps.
68: 10 en dà\lkgebed behoorde deze
boeiende avond eer tot het verleden.
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~ DE MANNENKOREN.
insdag
9 februari
vertrekken
2 mannenn om in het hoge noorden
te zingen.
a"v~ajah gaat naar de Martinikerk
in Bolsrd waar een opnameploeg van een gramo-
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"N.o.Polder-Cour'lnt't

,,,

dat ons loflied

volgorde:
gebed
koorzang
solozang kees deenik
schriftlezing
samenzang

MET MEDEWERKING VAN
KEES DEENIK, BARITON

solozang kees deenik

DEZE AVOND WORDT U AAN·
GEBODEN DOOR DE BIJBEL·
KIOSK VERENIGING KEIZERS·
GRACHT 756 TE AMSTERDAM,
TEL. (020)·237348 . GIRO 230703

a
Breek, aarde uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn Uwe daden, Heer,
Uw tegenstanders, diep gebogen,
Aanvaarden veinzend, Uw beleid.
Heel d'aarde moet Uw naam verhogen
Psalmzingen Uwe majesteit.
b
Komt, ziet nu de geduchte werken
Die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de waat'ren perken,
Droogvoets zijn zij er door gegaan.
Laat zich on! hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog

2

koorzang
wat wil de b.k.v.

11

f~br

samenzang o.l.v. kees deenik
dankgebed

"Urkerland"

slotzang en sluiting

ma. 8 febr.

a

Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten,
verhef zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten,
och, of nu al wat in mij is Hem preez' !
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden,
vergeet nooit één van zijn weldadigheden,
vergeet ze niet, 't is God, die z' u bewees!

di.

9 febr.

11 fe'

"Petra-Kerkt'
te Urk
11 ;'Tester-Kerkt'

te Groning n
Medewerking verleend,onder
grot~
belangstelling
aan Prop~gand~
avonden vld Bjjbel-Kioskver.

b
Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Isrels Heer op ieder, die Hem vreest.
Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van
krachten,
en dat wij stof van jongsaf zijn geweest.

c
Doe onze God uw loflied horen.
Gij volken, zingt alom op aard,
Looft Hem, door wie wij zijn herboren
Die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven
zoals men erts tot zilver smelt,
Gij die ons, aan het vuur ontheven
Gelouterd voor Uw ogen stelt.

t'Urkerland

B$.V. AVOND IN PETRA-KERK.
Een groot aantal
belangstellenden
heeft
maandagavond
in de Petrakerk
genoten van
een zangavond, georganiseerd door de Bijbel
Kiosk Vereniging. Twee koren onder directie
van Meindert Kramer verleenden hun medewerking. Het waren "Crescendo" uit Urk en
"Nilsine Labore" uit Nagele. De koren zongen voortreffelijk;
ook werd er met intense
aandacht geluisterd naar "Crescendo" met als
solist Teunis Schenk. De bekende zanger Kees
Deenik zong enkele nummers met begeleiding
van organist Kramer, de liederen voor samenzang werden onder zijn leiding spontaan gezongen.
De heer Schuttega van de B.K.V. gaf een
toelichting over het werk van de vereniging.
Heel vaak kan niet voldaan worden aan de
vraag om bijbels, vooral het werk in de gevangenissen heeft de volle aandacht. Enkele
voorbeelden uit de practijk toonden aan, dat
er heel veel honger is om brood voor het hart,
een taak van de christenen hieraan te voldoen. De plaatselijke predikanten ds. Groenevelt en ds. Post verrichten
de opening en
sluiting.
Een avond die echt wel in een behoefte
voorziet was het, dit bleek ook wel aan de
aanwezigen die echt met interesse deze avond
hebben meegemaakt.

opening en samenzang

ZANGAVOND

1
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vrolijk rijze, .
BIZONDERE

CRESCENDO NAAR GRONINGEN.
Het Urker Vissersmannenkoor
"CRESCE
DO" gaf de avond voor Biddag een zangi
voering in de grote westerkerk te Groning
De organisatie
was evenals
in Urk
handen van de B.K.V .. Ook de Oroning.
hebben genoten van de zang van de Url!
mannen. Voor de leden van CRESCENI
kwam het mooi uit, dat deze avonden in
Biddagweek georganiseerd
waren, anders
het moeilijk doordat een groot aanta.l led
vissers zijn. Dezelfde nummers als m U
werden uitgevoerd, ook was er de medewi
king van NILSINE LABORE uit NageIe.
Voor het werk van de B.K.V. werd f 1.50
gecollecteerd, een bedrag waar weer versct
lende bijbels voor afgedragen kunnen word
aan instellingen die er om vragen.
Het was al na middernacht toen de Urke
weer in de thuishaven arriveerden.

Perra kerk

URK - Uitgaande van de Bijbel-kiosk
vereniging werd in de Petra kerk een
zangavond gehouden waaraan de koren
Crescendo te Urk en Nilsine Labere Uit
Nagele meewerkten. Solozang werd gezongen door Teunis Schenk uit Emmeloord en de bariton Kees Deenik. De opzet van deze avond was belangstelling te
wekken voor het werk van de BKV, die
onder meer werkt in gevangenissen om
daar bijbels uit te reiken. Deze avond
was speciaal belegd om de gevang ems
in Groningen te voorzien van Bijbels.
Een collecte bracht f 375 op. Er kwamen
100 nieuwe leden bij. De plaatselijke pre'
dikanten H. R. Groenevelt en P. Post
verrichtten de opening en sluiting. Het
orgel werd bespeeld door Meindert Kramer, die ook de dirigent was van beide zangkoren.

platenmaatschappij
wacht om de zang
de Urkers op te nemen, speciaal platen
psalmen worden gevraagd waarvoor de
ste weken druk is gerepeteerrd.
rescendo vertrekt naar Groningen
waar
ngen zal worden met medewerking van
s Deenik. Het is een avond ten bate van
Bijbel Kiosk V~reniging. Het is voor de
ede keer dat Crescendo in Groningen voor
doel zingt.
edewerking wordt ook verleend door NILE LABORE, het gemengde koor uit Nadat onder dezelfde directie staat als
~cendo. Maandag wordt in de Petra-kerk
Urk hetzelfde programma uitgevoerd.

"U"rkerland"
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c
Looft, looft den Heer, gij zijne legerscharen,
wier lust het is, op zijnen wenk te staren!
Dat hemel, aard en zee en berg en dal,
hoe ver men ook zijn Schep ter ziet regeren,
nu zijnen naam en grote deugden eren,
en gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal!

--

++++++

Zangavond in Urk
Maandagavond
werd in de Petra-kerk te
Urk, uitgaande van de Bijbel-Kioskverenlging te Amsterdam een propaganda- zang.vond gehouden.
Aan deze zangavond, welke onder leiding stond van de plaatselijke predikanten,
ds. Post (Ned. Herv.) en ds. Groenevelt
(Geret.). werd medewerking verleend door
h"t Chr. Mannenkoor "Crescendo" uit Urk
en het Chr. Gem. koor "NUsine·Labore" uit
Nagere. beide onder leiding van de heer
M. Kramer uit Urk, die ook het orgel bespeelde. Als solisten werkten mee de heer
T. Schenk uit Emmeloord (tenor) en de heer
J. de Vries uit Nagele (trompet) en de bek..nde bariton zanger de heer Kees Deenik,
welke laatste ook de leiding van de samenzang had.
Zowel de koorzang als de solo's waren
van een goed g-ehalte. zorlat"de talrijke aan .
. wezigen en ook de BKV op een prachtige
avond terug kunnen zien.
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Zij zullen saam, de groten met de kleinen
dansend dc harpen en cymbalen slaan,
,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

o

De Heer betoont zijn welbehagen
aan hen, die need'rig naar Hem vragen,
Hem vrezen, zijne hulp verbeiden
en door zijn hand zich laten leiden,
die, hoe het ook moog' tegenlopen
gestadig op zijn goedheid hopen.
Salem, roem den Heer der heren
wil uwen God, 0 Sion, eren!
'

Z'

6

Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn woord eist mijn vertrouwen.
Hij leidt mij op de rechte baan,
'k mag daar Zijn liefd' aanschouwen.
Hij geeft mij kracht, Zijn hulp Zijn macht
redt mij uit smart en banden:
mijn lot rust in Zijn handen.

c

d

Rahab en Babel zullen U behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem necr
en ieder land erkent Hem als de Heer.
moederstad, uit U is elk geboren!

b

de.

c

b

Laat 's Heren lof ten hemel rijzen,
hoe goed is 't onzen God te prijzen!
't Betaamt ons psalmen aan te heffen,
die lieflijk zijn en harten treffen.
De Heer wil ons in gunst aanschouwen,
Hij wil Jeruzalem herbouwen,
vergàren en in vreê doen leven
hen, die uit Isrel zijn verdreven.

-

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

o

a

J

ja!

a

Op Sions berg sticht God Zijn heil'ge stede.
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof.
Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

5

rr.

J

b

Der liefde dienst! 0 leer ons dit:
dat elk uw stem mag horen,
en 't heil verkond, 'en smarten heer,
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.

he - mel

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

a
16
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig,
'k Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig,
In nood is mij, Zijn trouw nabij.
J a Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

b

Ignace de Sutter

)l )l
on

11

Heer.
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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!
b
Looft God naar zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
looft den Heer, elk moet Hem eren!
Al wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der heren.

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.

Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn trouw blijft mij ten hoede.
Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan,
't werkt alles mee ten goede.
Als God mij leidt, zal 'k wel bereid,
mijn hoogst en reinst verlangen
in 'd eeuwigheid ontvangen.

a
15
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 vermeer'
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn Kerk.

Voorwaarts, Christenstrijders
drukt uws Konings spoor;
Met Zijn heil'ge kruisvaan
gaat ons Jezus voor.
Weest voor zijn bevelen,
wat u dreigt nooit doof;
Toont, hoe bang 't u worde,
in Zijn Woord geloof.

b
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook den Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet,
Roept overal
met groot geschal:
"Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!"
e
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.

1

17
)

) tevens
) refrein
)

b
't Was Zijn woord bij 't scheiden:
Volg Mij onvervaard,
Ook u wordt verdrukking,
smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen
's werelds vorst; zijn macht
zal uw trouw beproeven,
waakt, strijdt in Mijn kracht.
c
Voorwaarts, opwaarts, broeders,
werpt zijn sterkte neêr;
velt, wie tegenstreven,
't geldt uws Koningseer.
Hij heeft overw'onnen,
heerst op Vaders troon;
strijdt, volhardt ten einde,
't geldt Zijn eer, uw kroon.

•
a
11
Door de wereld gaat een Woord
En het drijft de mensen voort
breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.

cl
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

b
Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed,
die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

e
Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af.
Hunk'ren naar hun oude land,
Reisgenoten, grijp hun hand.

c

Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het Woord verstaan

7

a
In Christus is geen Oost en West,
geen Noorden en geen Zuid.
Bij Hem behoort een broederschap,
die heel de aard' omsluit.
b
Hij leidt meer schapen naar zijn stal
dan onze kudd' alleen.
Wat ons op aard' ook scheiden moog'
in Christus zijn wij één.
c
Van welke natie, kleur of stam
gij, die gelooft, ook zijt;
0, zoekt elkander en weest één,
daar gij één Heer belijdt.

f
Door de wereld gaat een Woord,
En het drijft de mensen voort
Breek Uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.

d
In Christus kennen Oost en West
en Noord en Zuid elkaar;
en dat God één in allen is,
wordt daarin openbaar.

Refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem;
Breng ons saam met Vw ontheemden
Naar het nieuw Jeruzalem.

12

13

a

De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
't Is Christus, die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
't Was Hij, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
b
Vit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
Eén Geest, één vast vertrouwen,
één doop, één heil'ge dis,
één Heer, op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.
c
In rampspoed, moeit' en zorgen
in 't heetste van de strijd,
wacht zij de grote morgen,
de vrede voor altijd.
Tot eens haar hunk'rend' ogen
aanschouwen, blij ontroerd,
hoe God haar komt verhogen
en tot victorie voert.

a

b
Hij, d'eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed' en heil genot,
als aan zijn kind'ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht
en ons uit alle nood
verlossen door zijn macht.
c
Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps'len tongen
op zijnen hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
den Vader en den Zoon
die met den Heil'gen Geest
Drieënig God, steeds blijft,
en immer is geweest.

en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende,
Gode dank brengt in uw harten
Coll. 3 : 16

I

I

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

a

Ere zij aan God, den Vader,
ere zij aan God, den Zoon,
eer de Heil'ge Geest, den Trooster,
den Drieëen'ge in zijn troon!
H alleluja, halleluja,
den Drieëen'ge in zijn troon:
b
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!
e
Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen V ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor V neer,
Halleluja, halleluja,
lof zij V, der heren Heer!

a
10
Lof
zij
den
Heer,
den
almachtigen KonÏJ
Wij loven V, 0 God, wij prijzen uwen naam;
der er
V eeuwig' Vader, V verheft al 't schepsel
saam! Dat aard' en hemel den lof zijner glorie
vermer
Zingt serafs, eng'len zingt, heft aan, gij
machten, tronen Meng in 't geklank,
ziel, uw aanbiddenden dank:
onafgebroken rijz' uw lied op hoge tonen!
zing' al wat ademt den Here!
Gij, driemaal heilig zijt G'o God der
legerscharen;
b
dat aard' en hemel steeds uw grootheid
openbaren! Lof zij den Heer, die de werelden dac
en zij ware
die al de dropp'len geteld heeft der golvenr
b
bare
V looft d'apostelschaar in heerlijkheid,
o Heer! die met zijn staf
Profeten, martelaars vermelden daar uw eer! heerst van de wieg tot het graf:
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, psalmzing' uw hart met de snaren!
hier beneden,
c
in strijd en zegepraal, uw grote naam
beleden. Lof zij den Heer, van wiens leiding
sterren gewage
Zij looft, 0 Vader V, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in
die ook uw leven op adelaarswiek he
gedrage
meedogen.
breed en geducht
was zijn aanbidd'lijke vlucht,
c
ruisend met machtige slagen!
V, Vader, V zij lof, op een verhoogden toon
Lof uwen eigenen, uw eengeboornen Zoon!
cl
Lof uwen Geest, die ons ten Trooster is
gegeven, Lof zij den Heer, die uw bevende vrees z
beschame
ten Leidsman op den weg naar 't eeuwig
zalig Ieven! Noem Hem uw Vader, de kroon van ziJ
heerlijke
V looft Uw Kerk alom, waar Gij die ook
vergaarde; Dwars door de dood
neemt Hij u op in zijn schoot;
V loov', wat loven kan, in hemel en op
Amen.
aarde! loof Hem in eeuwigheid!

8

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

9
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PR 0 GRA~1MA.

Ter gelegenheid
Op zat.dag

van de opening der nieuwe
Visserlj-School tlJan vid Berg "

20 mrt. '65 in geb. "Trene

11

1. Verwelkoming

van de g$sten; Aanwezigen en het
Chr.Urker Vissersmannenkoor
"Crescendo It
dirigent Meindert Kramer

10 .Slui ting.

Daarna eventueel aanbieding van gebakken vis
aan de gasten,en openstelling der Visserljschool.

Bij de opening var.:de "Jan Vld Berg- ...
chool" verlet"nde
2 "Crescendo" mede' erking

_____________
FJrogro nl nl_O
van de sluitingsavond
ter gelegenheid
van "VisseriJ'dag
1965" zater
dag 1 mei 1965 in de nieuwe Visafslag.
Aanvang 8.30 uur.

WAARDIG BESLUIT
VAN VISSERIJDAGEN 1965.

Medewerkenden : Chr. Dameskoor "LAUSDEO"
dirigen tW.Boerman is een zeer goede gedachte geweest van
Chr. Urker Viss erskoor "CRESCENDO"di
MWK
Comité Visserijdagen, niet alleen een oflr.
..
ramer ële opening te plannen, maar ook te zorgen
Muziekvereniging
"Valerius"
)
F .
I' een punt "sluiting" op het programma.
Urker Mannenkoor "Hallelujah")
dirigent
r-i ts Bodete vaak wordt dit gemist in feestprogram-

s. Voor de duizenden vreemdelingen was
vlootshow en een bezoek aan Urk wel he;
gtepunt van de dag. Voor de ook wel ruim
zend plaatsgenoten die wel vaker de vloot
uitvaren was het slotprogramma in de
we vishal zaterdagavond ook wel een
gtepunt van de dag. Ook merkten wij nog
schillende niet-plaatsgenoten op, die met
vertrek hadden gewacht op deze avond.
1•
Opening. Samenzang: Psalm 138 vs.
et Urker zangersleven heeft zich daar gesenteerd op een uitmuntende wijze. Het is
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
dit slotartikel niet de plaats een recensie
Vermelden~ Heer,
geven van de gezongen nummers. Alle drie
en zongen voortreffelijk; wat geluidsvoluU dank bewijzen.
betreft kan men in zo'n grote vishal een
Ik Zal U in ft midden van de goan
eskoor niet op één lijn stellen met een
nnenkoor van ruim 100 leden. Dat is ook
Op hogen toon
bedoeling niet, het gaat er om dat hetgeen
Met psalmen prijzen.
gehore werd gebracht op zijn waarde werd
Ik zal mij buigen op Uw eis
aardeerd.
et Chr. Dameskoor "Laus-Deo" dirigent
Naar UVvpaleiS
heer Boerman, begon met het mooie lied
Het hof der hoven.
ijn Nederland", na de Zonnezang en Geg 147 werd besloten met het Urker volksEn~ om Uw gunst en waarheid saam
"Waar al meer dan duizend jaren" dit in
Uw groten naam
bewerking van de dirigent.
Eerbiedig
loven.
~ et tweede koor dat het podium betrad.
~shet Chr. Urker Visserskoor "Cres?endo",
2.
Dameskoor ~
ligent Meindert Kramer. Het eerste bed van
mannen van Crescendo, die zingen in wit
erhemd met zwarte das waarin de naam
a. Mijn Nederland
Zijderlaan
n het koor, was de mooie Psalm 101. Onze
b. Zonnezang
Zwijssig
d-plaatsgenoot Teun Schenk was de solist
C 1 Gezang 147
Adr.Kousemaker
het lied "Hij die rustig en stil", in een beIrking van Dirigent Kramer. Jammer was
d. Urker Volks li ed bew , W .Boerman
t, dat de geluidsinstallatie ontbrak, de solo
LS beter tot zijn recht gekomen. Ook in het
3· Valerius.
ogramma van "Crescendo" was een zeemslied opgenomen,n.l. "Hollands kracht ligt
Crescendo:
de wateren." Met het massale "Gij diears van Hem" werd de zang van de mannen
a. Psalm 101
b ew. di ri gen t n Crescendo besloten; een mannenkoor dat
b. Hij.die
im 100 leden telt en voornamelijk bestaat
rustig
en stil met solo
; jongere leden. Een kenner uit het publiek
hr. Schenk
bew. dirigent
l in de nabijheid van uw verslaggever stond
c. Hollands kracht ligt op de wateren
C.v.Oort lakte tegen een buurman de opmerking, dat
ook genoot van het correctie dirigeren van
d. Rust mijn ziel,
uw God is Koning
bew. W.H.Zwart 'igent
Kramer. Een spontane reactie die wij
e. Gij dienaars van Hem
H.Pij lman dit verslag u niet willen onthouden.
Het derde en laatste koor dat zich aan het
bliek presenteerde was het Urker Mannenor "Hallelujah" met de dirigent Frits Bode.
t koor dat op zoveel plaatsen zich presenteert als de ambassadeurs van onze plaats en
hier zo heel weinig beluisterd kan worden.
Het programma was ook hier gevarieerd.
•Urker Visserskoor"Crescendotl
verleende "Vlaggetjesd gil Na de opening met Psalm 42 werd het gebed
"Domine salvam- vac" ten gehore gebracht.
Dit laatste was nog bedoeld als een gebed:
afsluitinr hRqr medewerking.
"Heer zegen de Koningin" voor de verjaardag
++++++
zatd.1:nei '65
van H. M. de Koningin op 30 april.
Ook hier waren 2 vaderlandse liederen en
wel "Piet Hein" en "De kabels los". Een leuk
intermezzo na het zingen van een negro song
,,0, Mary don 't you weep" was een opmerking van een Hollander die al ruim 40 jaar
in Amerika woont, dat het goed in 't engels
gezongen was. Hij zei 'woordelijk "That was
very goed English. That was allright". Een
pluim voor de heer Van der Meulen, die speciaal let op de uitspraak van het koor.
I
Besloten werd met het "Nederland en Oranje", een lied dat waarschijnlijk nog deze week
op de plaat uitkomt van het koor.
Massaal klonk dit lied door de grote vishal.
Alle koren werden na hun zang beloond met
een krachtig applaus. Als dank voor de spontane reacties van het publiek zong "Hallelujah" een toegift in een slotaccoord van
derland en Oranje".

Sprekers:

ds. H. R. Groenevel t
Burgemeester
K.Bossenbroek.

"rp~

"Urkerland"

mei'(t:;

SBr. Burgemeester Bossenbroek.

5·
6.

Valerius.

7·

Samenzang:

1. Heb je van de .zilveren vloot wel gehoord,
de zilveren vloot van Spanje ?
Die hadden Spaanse matten aan boord
en appeltjes van Oranje.
Piet Hein, Piet Hein,
Piet Hein, zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot,
Zijn daden bennen groot,
Die heeft gewonnen de zilveren vloot
Die heeft gewonnen, gewonnen,
de Zilvervloot.

1. Wij willen Holland hou-en

ons Holland fier maar klein
Wij blijven It hou en trouwe
Wat ook zijn lot moogl zijn !
En wie ons denkt te dreigen
En in te nemen ooit.
Hij zal ons land niet krijgen,
Wij geven Holland nooit!

j

bis

2. En vast aan onze zijde
Zal Hollands leeuw daar staan,
Die zal het nimmer lijden
Dat Holland zal vergaan.
Zolang de leeuw zal dragen
Zijn zwaard en zijne kroon
Zal hij ons land ook schragen ))
bis
en staan naast volk en troon !

9.

:erMannenkoor:
a.
b.
c,
d.
e.
f.

Psalm 42
Domine salvam fac
de kabels los
Piet Hein
0, Mar~ don 't you weep
Nederland en Oranje

bew. K.J.Mulder
A. Giessen
bew. G.H.Boedijn
bew. Fr.Roeske
Res.Rea
bew. H.W.de Wolff

It Is plicht, dat ied're jongen
Aan dl onafhank'lijk~eid
Van zijn geliefde Vaderland
lenzang:
Zijn beste krachten wijdt
Wilt heden nu treden voor God den Here,
Hoezee, hoezee! Voor Nederland hoezee (:
Hem bovenal loven van herten seer.
Voor koningin en vaderland ) 2x
End
I maken groot sijns lieven naemens eere,
waakt ied're jongen mee.
)
Die daer nu onsen vijant sLaet terneer.
Als vaderlandse jongens
Ter eeren ons Heeren wilt al u ,dagen
beminnen wij de grond,
Dit
wonder bijzonder gedencken toch;
waarop het graf der vaad'ren staat
Maeckt
u, 0 menseh! voor God steeds wel te dragen,
en onze wieg eens stond.
Doet
yder
recht en wacht u voor bedrog.
Hoezee, enz.
Bid, waket end maket, dat g' in bekoring
Spr. ds. H.R. Groenevelt.
En 't quade met schade toch niet en valt.
Samenzang:
U vroomheijt brengt de vijant tot verstoring
Al waer sijn rijck noch eens sa sterek bewalt
1. Wij leven vrlJ, wij leven blij
1.

8.

2. Klommen niet de jongens als katten in It want
en vochten ze niet als leeuwen,
Zij maakten de Spanjaarden duchtig te schand I
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
Piet Hein, enz.

op Neêrlands dierb'ren grond
Ontworsteld aan de slavernij.
Zijn wij door eendracht groot en vrlJ,
Hier duldt de grond geen dwing 'landij
waar vrijheid eeuwen stond (2x) .

a

r
j

]
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ZINGEN VOOR DE'PLAAT.
Zoals wij onlangs al berichten aanvaardde
het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" een
uitnodiging van Phonogram enkele liederen te
zingen voor plaatopname. Als datum werd 22
mei 1965 gekozen in de Burgwal-kerk te Kampen. De orgelbegeleiding wordt verzorgd door
de bekende organist Wim Zwart. 4 Nummers
worden opgenomen, twee met solo en twee
alleen door het koor. Met de solist Teun
Schenk uit Emmeloord wordt gezongen: Hij
die rustig en stil, en De Meester is wachtend.
Door het koor wordt gezongen: Ik zie een
poort wijd open staan, en: Rust mijn ziel, Uw
God is Koning. Dit wordt de vierde plaat die
uitgegeven wordt van Crescendo onder directie van Meindert Kramer.
Een verzoek van Glorieklanken moest afgewezen worden nu men zingt voor de N.V.
PHONOGRAM.

HUrk rIend"

PLAATOPNAME IN KAMPEN.
Zaterdagavond vertrekken de leden van het
Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" naar
de Burgwalkerk om te zingen voor plaatopname.
Medewerking
verlenen
de solist
Teun
Schenk uit Emmeloord en de organist Wim
Zwart uit Kampen. De opnamen worden gemaakt door N.V. PHILIPS.
4 nummers zullen gezongen worden, waarvan 2 met solo, dit in een bewerking van
dirigent Meindert Kramer.
Het wordt de vierde plaat waaraan "CRESCENDO" de medewerking
verleend. 2 bij
Glorieklanken en 1 bij Philips zijn al in de
handel.

~rkerl!)ndrt

april'65

Urker koren op de plaat

I

URK. Begin deze week zijn 'uitgekomen twee gramofoonplaten n:et opnamen van Urker mannenkoren. Bij Dureco verscheen een langspeel plaat van
he Urker Mannenkoor "Hallelujah" dingH:.t Prits Bode met een aantal psalmen. Door "Philips" wel' een plaat uitgegeven van het chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" dirigent Meindert Kramer
met een aantal liederen uit de bundel
van Joh. de Heer. Solistische medewerking werd verleend door de heer T.
Schenk uit Emmeloord. Voor de orgelbegeleidingen zorgden resp. Klaas J.
Mulder en Wim Zwart, beiden uit Kampen.

20 mei '6~

Van het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" kwam bij Philips de derde gramofoonplaat uit. Dit koor dat zingt onder directie van Meindert Kramer, zingt 4 nummers uit de bundel van Joh. de Heer. De 01'gelbegeleiding wordt verzorgd door Wim Zwart
uit Kampen. De bewerking van de liederen
zijn van dirigent en organist. Deze plaat bevat 2 nummers met en 2 zonder solozang.
Deze wordt op prima wijze uitgevoerd door
onze vroegere plaatsgenoot Teun Schenk uit
Emmeloord. De hoes van deze plaat blijft ook
in de sfeer van de naam "Visserskoor". Op
, een grote noordzeekotter was het koor opgesteld waardoor het direct de sfeer geeft van
de Urker haven.

Bijvoegsel van de Nederlandse staatscourant
woensdag 1 september 196~, nr. 167

van

Nr. 884
VER E NlG I N G: l.et Christelijk Mannenkoor
"Crescendo", te Urk.
Naam en Zetel
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: het Christelijk H2.nnenkoor
"Crescendo", en is gevestigd te Urk.
Grondslag
Artikel 2. De grondslag der vereniging is Gods Woordals bron'van
de kennis der waarheid en regel voor de wandel der leden.
Doel
Artikel 3. De vereniging stelt zich ten doel en gaat uit van het beginsel, dat de zangkunst is te waarderen als een gave van 'Jod, waarvan
de beoefening in de eerste plaats behoort te worden dienstbaar gemaakt
tot verheerlijking van Zijn Naam. Zij tracht dit doel te bereiken langs
wettige weg, en wel door het houden van vergaderingen, alsmede door:
a. eens of meermalen per week onder leiding van haar dirigent een
repetitie te houden;
b. verschillende concerten en uitvoeringen te verzorgen, welke door
belangs tellenden kunnen worden bijgewoond;
c. eens per jaar naar een concours te gaan om zich hier met andere
koren 'te meten.
De punten a en b worden ter beoordeling aan bestuur en 'dirigent
overgelaten.
Leden
Artikel 4. Mannen, dïe lid wensen te worden, behoren in te stemmen
met deze statuten en met het reglement van de vereniging. Zij moeten
van christelijke beginsel en wandel zijn en de leeftijd van 17 à 18 jaar
hebben bereikt.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
Artikel 5. Nieuwe leden worden door de voorzitter op de eerste repetitie, welke zij bijwonen, voorgesteld.
Bezwaren tegen aanneming van een nieuw lid kunnen "dooreen lid
binnen 14 dagen schriftelijk worden ingebracht, mits ondertekend, mj
het bestuur. Wordenbinnen 14 dagen geen bezwaren ingebracht, dan
wordt het nieuwe lid geacht te zijn aangenomen. Worden wel bezwaren

"Cr scend o " 15 juni '65

"CRESCENDO"
KONINKLI.JK GOEDGEKEURD.
Van officiële instantie is ons ten gehOr,
gekomen, dat het Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO", dirigent Meindert Kramer
j.l. 15 juni 1965 koninklijk werd goedgekeurd,
Een felicitatie aan ons jongste mannenkoor
is zeker op z'n plaats met deze goedkeuring
van de "Kroon".
Zaterdag
17 juli zullen van Crescendo
proefopnamen
gemaakt
worden
door
de
N,C.R.V.
Zaterdag 31 juli wordt in Kampen een concert gegeven op uitnodiging van het Comité
Orgelbespelingen in de Broederkerk. Op verzoek hoopt men, evenals 't vorige jaar in
Enkhuizen een uitvoering te geven in de Westerkerk. ten bate van de Bartimeüs stichting.
Diezelfde middag zullen in de Westerkerk door
N.V. Phonogram
(PHILIPS)
opnamen gemaakt worden voor uitgave van een gramofoonplaat.
Met het bekende Scheveningse Vissersvrouwenkoor hoopt men in december een uitwisselingsconcert te geven. Crescendo vertrekt
dan naar Scheveningen en de Vrouwen van
het koor uit Scheveningen komen naar Urk.
Zodat wij hier het zo bekende koor ook eens
kunnen beluisteren,

DE ZANGERS.
Mijn twee kanaries in hun kooitje,
Zingen vaak het hoogste lied.
De één zingt halleluja,
De andere nog niet.
Die zingt wel crescendo
En als ik bij de kooi ga staan;
Dan hoop ik dat die beiden
Te zamen zingen gaan!
Dan gaat het vast Crescendo,
Want twee zijn er dan één
En wijzen door hun zingen
De weg: "Ga niet alleen".
A. H.
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ingebracht, dan wordt op de eerstvolgende repetitie over al of niet toelating van het nieuwe lid bij meerderheid van stemmen beslist.
Artikel 6. De leden moeten zich onderwerpen aan de verschillende
door de zangvereniging gestelde of te stellen regelen.
Artikel 7. De contributie bedraagt f 0,50 per lid per week. Als inleggeld ontvangt de penningmeester van elk lid f 2,50. Het bedrag van de
contributie en dat van het inleggeld kunnen gewijzigd worden door de
ledenvergadering.
Artikel 8. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt of wier beno ening als zodanig in het belang van de
vereniging kan worden geacht. Zij moeten -instemmen met de artt, 2 en 4
van deze statuten. Zij worden op voordracht van het bestuur in een ledenvergadering benoemd met minstens 2/3 der uitgebrachte geldige
stemmen.
Artikel 9. Men houdt op lid te zijn door:
1. mondelinge opzegging ter vergadering of schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, minstens één week vóór het beéindi gen van
het lidmaatschap;
2. vervallenverklaring. Deze heeft plaats op een voorstel van het
bestuur aan deledenvergadering in de gevallen, dat:
a; een contributieschuld van 8 weken bestaat;
b. het lid zich in woord of daad onverschillig jegens de vereniging
gedraagt;
c. tot de vijfde maal de repetities zonder kennisgeving worden verzuimd, terwijl bij de vierde maal het betreffende lid gewaarschuwd wordt·
door de secretaris ..
Hij, die ophoudt lid der vereniging te zijn, verliest alle rechten, aan
het lidmaatschap verbonden.
Be guns ti gers
Artikel 10. Bij de vereniging kunnen zich begunstigers aansluiten
tegen een [aar.lijks e contributie van minstens f 2,50.
Ereleden en donateurs hebben tot alle generale repetities vrije toegang. Zij mogen de verenigingvan advies dienen, maar hebben geen
beslissende stem.
'Bestuur
Artikel 11. Het bestuur bestaat uit 11 meerderjarige leden: een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretans. een tweede secretaris, een'

penningmeester, een tweede penningmeester, 3 gewone bestuursleden
en 2 bestuursleden, speciaal met de zorg voor de muziek belast. Het
wordt gekozen in een ledenvergadering uit de leden, bij volstrekte
meerderheid van de uitge brachte geldige stemmen. De voorzitter, -secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur; dit vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.
Artikel 12. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van 3
jaar. Jaarlijks treden op de jaarvergadering afwisselend volgens rooster af: het eerste en tweede jaar telkens 4 bestuursleden, het derde
jaar 3 bestuursleden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 13. De werkzaamheden der bestuursleden worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
Besluiten
Artikel 14. Alle besluiten, ook inzake benoemingen, worden voor
zover niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid der
ter vergadering door de aanwezige leden uitgebrachte geldige stemmen.
Alle besluiten zijn bindend voor alle leden.
Gelden
Artikel 15. De inkomsten der vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. vergoedingen voor verleende medewerking;
c. subsidies.
Dirigent
Artikel 16. De dirigent der vereniging wordt, op voorstel van 'het
bestuur, door de leden in een ledenvergadering benoemd.
Artikel 17. De dirigent der vereniging is verplicht zich te houden
aan de bepalingen, vervat in deze statuten. Hij heeft recht op een
maandelijkse vergoeding.
Muziek
Artikel 18. De muziek wordt aangeschaft door de 2 bestuursleden,
hier speciaal mee belast, in overleg met de dirigent. Deze muziek is en
blijft eigendom van de vereniging.
Vergaderingen
Artikel 19. Eenmaal 's jaars, in februari, wordt een ledenvergade-
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ring uitgeschreven ter verkiezing van bestuursleden. In die vergadering
worden door desecretar is en penningmeester hun verslagen uitgebracht.
Deze vergadering wordt schriftelijk door de eerste secretaris opgeroepen,
waarbij een oproepingstermijn van minstens één week dient te worden
in acht genomen. Ook de gewone ledenvergaderingen worden door de
eerste secretaris op dezelfde wijze opgeroepen.
Artikel 20. Ledenvergaderi ngen en extrarepetities worden gehouden
zo dikwijls als het bestuur hiertoe besluit.
Artikel 21. De leden hebben het recht op de ledenvergadering voorstellen te doen en vragen ·te stellen.
Slotbepalingen .
Artikel 22. Het huishoudelijk reglement, waarvan in deze statute n
sprake is, mag geen bepaling bevatten, die met deze statuten in strijd
is. Het wordt door de leden in een ledenvergadering bij meerderheid van.
stemmen :samen gesteld.
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
De leden behouden het recht tegen deze beslfsstngsn een beroep te
doen op de leden vergaderin g.
Artikel 23. Wijzigingen in deze statuten kunnen worden voorgesteld
door één of meer leden. Zij worden op de agenda geplaatst van de eerstvolgende vergadering en op die vergadering behandeld. Indien 2/3 der
aanwezige leden zich ervoor verklaren, zijn de wijzigingen, behoudens
Koninklijke goedkeuring, aangenomen.
Wijzigingen in de artt. 2 en 3 en in het laats te lid van dit artikel
kunnen niet worden aangebracht.
Artikel 24. Bij ontbinding der vereniging vervallen alle eigendommen,
met inachtneming van het bepaalde bij art. 1702 Burgerlijk Wetboek,
aan door de leden bij meerderheid van stemmen te bepalen te Urk gevestigde christelijke instellingeri.
Zolang het ledental niet minder dan 11 bedraagt, kan de vereniging
niet worden ontbonden.

Artikel 25. De vereniging is, te rekenen van 5 september 1953, aan')gegaan voor de tijd van 29 jaar, derhalv: ein~~gende 4 september 198<-,
behoudens eventuele verlenging op wettige wijze.
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 15 juni 1965 nr. 89.
Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Namens de Minister:
Het hoofd der Hoofdafdeling
Pri vaatrecht.
Th. v. Sasse v. Ysselt.

Voor de tweeoe maal concerteerde "Cr Beendon in de "Broeder-Kerk"
te Kampem ( 31 juli'65 )
---------

E

R

0

= - .. -

E

])

E

R
S

E

R

0

E N

3 1

j

K

E I Z

K

IC

1 9

A

M

P

E

N

6 5

u I i

=0=

m.m.v. het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
o.l.v. lvI. Kramer
orgel: Vi.H.Zwart
Frits van Tilburg
Leen de Eorst

1• Fantasie over psalm 113

1

orgel
hobo

F. van Tilburg

2. a. Psalm 101

b. Hij t die rustig en stil
c. Ik zie een poort
d. Kom tot uw Heiland

3. orgel en hobo: Pi~ce
4. Fantasia en fuga

5.

C. Franck
c-moll

J .S.

Bach

a. Psalm 124
b. ])eheemlen roemen
c. Ru.stmijn ziel

6. a. orgel en hobo: Concerto
b. Ouverture

Correlli
G.F" Ifá.ndel

7. ])eMeester

is wachtend
Hollands kracht
Ode

8. a. Ach, blijf met Uw genade
b. Psalm 89

F. Asma

=0=

Aan de uitgang collecte voor het orgelfonds der Eoverucerk
hartelijk aanbevolen
Komende orgelbespelingen: iedere zaterdagavond in augustus
door Willem Hendrik Zwart

Andermaal onder grote belangstellin~

Urker vissers zongen
zaterdag in de Broederkerk
Zaterdagavond
was het Chr. Urker liederen.die, hoewel eenvoudig van opVisserskoor "Crescendo" naar Kampen zet, toch graag door vele luisteraars geekomen om in de Broederkerk een con- hoord worden.
Het programma
was overigens goed
cert te geven.
gekozen en bracht veel variatie.
Ondanks vakantietijd was de belangDe hoboïst Leen de Borst gaf een goestelling uitstekend en we geloven ook de vertolking (met orgel begeleiding) van
el dat de vele toehoorders met ge- "Pièce" van C. Frank, waarna Fantasie
oegen naar deze zang geluisterd heb- en fuga-c-moll van Bach op 't orgel.
en; de aandacht was er zeker voor. Het koor vervolgde met "Tbe holy CiHet concert werd geopend door de ty", hoewel het programma aangaf "De
gast-orgamst Frans van Tilburg uit Wer- heemlen roemen" en Psalm 124. Perkendam met een fantasie over psalm soonlijk vinden we het nooit zo pret113 vers 1. De heer Van Tilburg ont- tig wanneer zonder meer een programpopte zich als e~ goed organiste; zijn ma gewijzigd wordt en als men het doet
spel was levendig en vol bezieling. Hier- moet er ook een reden voor zijn. Men
na stelde zich het koor van de Urker stelt zich op een bepaald programma
vissers op. Het is een groot 1,001' met in en dan wordt het tijdens de uitvoeeen goede bezetting in de verschillen- ring ineens veranderd. Vooral "De heemde stemmen. Als je zo'n koor van vis- len roemen" hadden we graag van het
sers voor je ziet, dan bedenk je even koor gehoord, al moeten we grif toedat deze mensen de hele week op het geven, dat het overbekende "De heilige
water zwalken op IJsselmeer en Noord- stad" toch wel heel mooi werd gebracht.
ee tussen de zang van de wind en de
Hierna "Rust mijn ziel". "Concerto"
golven en dan als vrijetijdsbesteding en van Correlli voor orgel en hobo kreeg
uit liefhebberij
samen een zangkoor een goede vertolking, evenals "Ouvervormen in hun woonplaats en er ook ture" van Händel.
nog op uit trekken op hun vrije zater"De Meester is wachtend" bracht weer
dagavond om elders voor de medemens
de tenor als solist en hierna werd "Holte zingen. .
lands kracht"
gezongen, o.i. niet het
Onder de rustige leiding van M. Kra- beste van de avond.
mer heeft het koor goed gezongen. Met
De ode "U loven wij" werd mooi gede vakkundige orgel begeleiding van de zongen, waarna de avond gesloten werd
Kamper organist W. H. Zwart. Begon- met "Ach, blijf met Uw genade" en
nen werd met Psalm lOl, waarna heel Psalm 89 van Frits van Tilburg op het
mooi gezongen werd "Hij, die rustig orgel. De Urker vissers en de verdere
en stil" met als solist de bariton 'I'eun medewerkers
hebben in Kampen een
Schenk. Verder "Ik zie een poort" en geslaagde zangavond gebracht met het
"Kom tot uw Heiland". Het koor weet eenvoudige christelijke lied, dat velen
een krachtig en vol geluid voort te bren- aa nsp eekt.
gen volgt nauwgezet de aanwijzingen van
Organist Willem Hendrik Zwart geeft
de dirigent, die enthousiaste
zangers verder in augustus op de zaterdagavonin de gelederen heeft.
den orgelbe spelingen,
Gezongen werden bekende geestelijke

"Kamper Nieuwsblad
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"CRESCENDO" NAAR KAMPEN.
Zaterdag 31 juli zohg het Chr. Urker Visserskoor "CRE&CEN'DO" in de Broederkerk
te Kampen ten batE! van de orgelrestauratie
van de Bovenkerk. Voor deze zangavond bestond veel belangstelling.
"Crescendo" 'zong ook met onze oud-plaatsgenoot Teun Schenk het zo mooie lied "De
Heilige Stad". Het koor dat zoals gewoonlijk
keurig stemmig gekleed was, zong deze avond
vol enthousiasme
onder ademloze stilte een
keur van geestelijke liederen, afgewisseld met
orgelsolo's van de organisten Wim Zwart en
T. van Tilburg. Normaal worden deze zomeravondconcerten
in de Broederkerk door pl.m.
50 belangstellenden
bijgewoond, dit keer waren er meer dan 800 bezoekers aanwezig.
waaronder veel buitenlanders,
zodat teruggezien kan worden op een geslaagde avond.
Het Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO" ontving
een verzoek
uit Rotterdam
(Delfshaven)
om daar een concert te verzorgen. Een beslissing hierover is nog niet genomen. 24 December hoopt men wel een Kerstwijding te verzorgen in de Hervormde Kerk
aan de Keizersetraat
te Scheveningen in samenwerking
met het Schevenings
Vrouwenkoor.

aug. '6.2.
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Urker Visserskoor zal In
Enkhuizen weer concert
verzorgen
waarschijnlijk zal de radio van dit concert een uitzending verzorgen.
Tijdens dit concert zal het orgel
worden bespeeld door de Kamper organist Zwart en is er de solistische medewerking van Thea Hoekstra. De baten
van dit concert zullen ten goede komen aan het blindeninstituut
Bartimeus te Zeist. Ds. Groeneveld zal zijn
onderbreken
om op
deze
ENKHUIZEN - Ongetwijfeld zullen vakantie
velen zich nog herinneren
hoe onge- avond een kort woord te spreken.
veer een jaar geleden een aantal Urker
kotters op een zaterdagmiddag
naar
Enkhuizen stoomden. Zij vormden in
zekere zin de "zingende vloot", want
de opvarenden kwamen 's avonds in de
Westerkerk bijeen en zongen hun gezangen. Bijna duizend mensen kwamen
naar deze Urker vissers luisteren en
genoten van de eenvoudige wijze waarop zij het geestelijk lied brachten. Iedereen keerde voldaan en onder de indruk van deze zangavond huiswaarts.
Een avond, die, dank zij de belangeloze medewerking van het Urker Visserskoor "Crescendo", tot gevolg had,
dat aan het Koningin Wilhelminafonds
een bedrag van f 1.112,42 kon worden
overgemaakt.
! Op zaterdag 21 augustus zal dit Urker Visserskoor opnieuw 111 de Wester kerk concerteren en reeds nu blijkt
er van meerdere zijden bijzondere belangstelling voor dit optreden te bestaan. Zo zal het gehele concert door
een grammofoonplatenmaatschappij
op
platen worden opgenomen en
zeer

Opnamen voor
grammofoon en
radio

I

I
'
I

l

HetUrker mannenkoor trok
ruim duizend toehoorders
.

..

ENKHUIZEN - Op~lleuw zIJn de Urkers m~t een groot aantal kotters
naar de overbuur Enkhuizen gekomen om daar in de eeuwenoude WesterJ
k erk met psa 1m en I0 f gezang hu ld e te bl'engen aan d e. Heer en d e harten (er
toehoorders tot Hem te verheffen. In feite kan hier niet gesproken
,\ orden van een concert. Hier is het accent duidelijk gelegd op het gods"
..
.
...."
dienstig samenz ijn,
met
. Men ziet het duidelijk
. UIt de programma-opbouw,
.
samenzang van koor en toehoorders, Uit het koarrepertoire - psalm 101,
..Rust mijn ziel uw God is Koninz" het Ruw houten kruis"
Neem mijn
I
I h 'H"
.."'"
. '"
even, aat et eer - de bijdrage van de Kamper organist W. H. Zwart
- "Scheepje onder Jezus Hoede", de solozang van Thea Hoekstra, o.a.
Joh. de Heer's "Veilig in Jezus armen" en tenslotte het geestelijk woord,
gesproken door ds. H. R. Groenevelt.

Optreden zal zeker
jaarlijkse traditie
worden
Verblijdend is dat de belangstelling
voor het zingen van het geestelijke
lied groot is. Zeker meer dan duizend
mensen waren naar de Westerkerk gekomen om te luisteren naar het optreden van het christelijk mannenkoor
"Crescendo" te Urk, opgericht in september 1953. Een koor dat wat kostumering betreft - donkere pantalon, wit
zerhemd en een stropdas met de naam

I1

van de vereniging er opgedrukt - net
zo goed uit Amsterdam als uit Urk zou
kunnen komen. Een koor dat een tachtigtal leden telt, spontaan en met overtuiging zingt, dat in artistiek opzicht I
zeker niet uitsteekt boven de koren,
die wij hier ter plaatse bezitten.
Men moet het ons niet euvel dUi-j
den als bij ons al luisterend de vraag
rees, waarom een openbaar optreden
van b.v. een Enkhuizer mannenkoor het
moet stellen met hoogop tien procent
van het luister aantal op deze zaterdagavond. Ligt het geheim misschien in
het feit, dat de Urker mannen vrijwel.
uitsluitend het bekende lied en gezang
brengen, is mogelijk ook de samenzang
een stimulans tot een massaal bezoek?

Uit stad en omgeving - vooral Andijk was goed vertegenwoordigd - was
men gekomen. Voldaan keerde men
huiswaarts over wat men had gehoord:
goede, ong kunstelde koorzang pracht'ge solistische stemmen ("De' Heilige
Stad") en .ee~ daarbij waardig aansluitende omlijsting door organist Zwart.
Ds. Groeneve,lt diIe zijn
.. va kan tiIe te
Ermelo had onderbroken voor deze Urker avond te Enkhuizen - die nu wel
definitief tot een traditie zal uitgroeien _ had het laatste woord' de Bartimensstichting de baten (er' was een
bruto ontvangst van plm. f 1.400,-.
P. Vi

!'Cre8cende" v.er de tweede maal na~
Enkhuizen.
Alwaar onder overweldigende belangstelling werd gecencerteerd in de
Wester-Kerk.
Tijdens dit ell.eert werdeJl.teVell.il
grarnm.f.oAplaat.pnamen gemaakt.
++++++
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ter gelegenhe'idvan het concert te geven
door het
Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO".
(Sinds 15 juni 1965 "Ko n.i.nk Ld jk
Goedgekeurd")
.
op zaterdag 21 augus tua 1965
in de WESTERKERK te ENKHUIZEN.
Dirigent
Programmaleiding
Medewerking

ME)indert Kramer
Ds. H.R. Gr6enevelt
(BeschermheeI'::-Eray'QoTzitter
"Crescendo"
.
W!~lem Hendrik ~wa~t

.

."_

Thea Hoekstra
..
_--."'_.'
- _
Aanvang
Kerk open

19.30
19.00

uur
uur·

....
org e L.

soli.s.t.8._ ._.._ .

Opening

= Samenzang Gezang 146

1 .Kom nu met zand van zoete tonen
en u met snarenspel v~rblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God::ter eer, zijn lof ver-meer ,
Die zulken groten werk
gedaaa heeft voor Zijn Kerk.
2.In Israël was dat' een wijze,
valt met hen ook den Heef te voet;
Dat elk nu toch God roem'en prijze,
Die ons zoveel weldad~n doet.
Roept ov-eralmet groot geschal:
Lof, prijs en dank alleen
zij God en:anders geen~
Optreden -:Koor
r:
a. Psalm 101
bewerking:
b. Hij die rustigc'eu's-til(met solo)dirigent
c. Ik zie een poort wijd open staan W.H. Zwart
d. Het ruw houten kruis
.
J. Nauta
Optreden solo Thea Hoekst~~:
Bach
a. Bist du bei mir
Joh.
de Heer
b. Veilig in Jezus armen
Samenzang Gezang 174
1 .Vaste rots van mijn b~houd
als de zonde mij benauwt
laat mij steunen op Uw trouw
laat mij rusten in Uw schaûw
waar het bloed door U gestort
mij de bron des Levens wordt.
2.Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Optreden Koor:
e.Neem mijn leven, laat het Heer
J.Nauta
f.Rust mijn ziel uw God is Koning bew.W.H.Zwart
g.Ik wil U minnen
B.Verboom
h.De Heilige Stad
~met solo)
S.Adams

6. Orgelsolo Willem Hendrik Zwart:
a. Ga niet alleen door 't leven
b. Scheepje onder Jezus hoede
(bewerkingen van Jan Zwart)
7. Samenzang Gezang 202
1•Wat vlied' of bezwi jk',getrouw is mijnGod,
Hijblijft aan mijn zijin 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook sidd'ren in 't heetst
van den strijd,
Zijnliefden ontferming vertroosten m'altijd.
3.Als God mijvertroost,is 't kruis niet te zwaar
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdendvertrouwen en kracht
en zing ik mijnpsalmen in duisteren nacht.
8. Optreden Koor:
C.v.Oort
i.Hollands Kracht
bew.dirigent
j.De Meester is wachtend (met solO)
H.C.Nageli
k. Naar de Hemel
H.de Wolf
1. Ode

9. Samenzang Gezang 280

(staande)
1.'k Wil U 0 God mijn dank betalen
U prijzen in mijnavondlied
Het zonlicht moge nederdalen
maar GijmijnLicht begeeft mijniet.
Gijwoudt mijmet Uw gunst omringen
meer dan een Vader zorgdet Gij,
Gijmilde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gijmij.
5.Ik weet aan Wien ik mijvertrouwe,
al wisselen ook dag ~n nacht.
Ik ken de rots waarop in bouwe,
Hijfaalt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijnleven
breng ik,van zorg en strijdenmoe,
voor elke dag mijhier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.
10. Slotwoord Ds. H.R.Groenevelt.
Dit concert werd gegeven ten bate van
"BARTIMEUS STICHTING"
COLLECTE BIJ DE UITGANG~

Het Urk r Vissersk •• r
"Crescel'lde" veer het
vertrek

met Viakettera

naar Ellkh1Îl.uzen.

Overdracht van f 1200,aan "Bartimeua"
Expehal in Hilveraum

Exp.hal

in HilverlilUTQ

tet aan de laatste plaats

bezet.

} ;RESCENDO" NAAR ENKHUIZEN.

Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden vertrokken zaterdagmiddag !6 Urker kotters naar Enkhuizen om daar de leden
van het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" en de belangstellenden naar toe te varen, waar 's avonds in de grote Westerkerk
een uitvoering werd gegeven, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Bartimeus stichting die dit jaar het gouden jubileum viert.
Niet alleen uit Urk was er veel belangstelling, ook uit de wijde omgeving waren velen
gekomen om naar de Urkers te luisteren.
Programmaleider was Ds. Groenevelt die
aan het begin er op wees, dat de Urkers stonden te zingen op het graf van één der voorvaderen, Maarten Pieterszoon van Urk die in
1568 hier begraven was. (Hij was gesneuveld
en zou naar Urk vervoerd worden, maar in
Enkhuizen werd het beter geacht om hem daar
de laatste rustplaats te geven). Op eenvoudige gevoelvolle wijze voerde het mannenkoor een programma uit van geestelijke liederen, waaronder "Ode", en o.a. "De heilige
Stad". Hier zong mevr. Thea Hoekstra-Smit
uit Utrecht de solo. Willem Hendrik Zwart
uit Kampen bespeelde het orgel en begeleidde
koor en soliste. De kerk was meer dan vol, en
toch waren er nog die teleurgesteld naar huis
moesten, omdat zij geen plaats konden bemachtigen. Opmerkelijk was de stilte die er
heerste vanaf het begin tot het einde. Van
het concert werden door "PHILIPS" opnamen
gemaakt voor uitgifte van enkele grammofoonplaten zowel van koorzang, soliste als
samenzang. "Crescendo" is sinds kort contractueel met Philips in overleg getreden.
Dirigent Meindert Kramer heeft met de leden van "CRESCENDO" aan onze westerburen een avond aangeboden waarover nog lang
gesproken zal worden. Ook werden weer contacten gelegd voor andere concerten.
Ruim elf uur was het toen de vloot met
zangers en liefhebbers van (zangers of) zang
weer in de Urker haven arriveerden.

"Ur erl~nd" ?7

ua-

\

f

met kptters er op uit voor BARTIMEUS
Gij lezers van dit contactorgaan, landslieden
ener zeevarendenatie, gij weet toch, wat kotters zijn? Zo niet, schaamt U dan een beetje.
Volgens "Van Dale" is het een snelzeilend,
licht vaartuig met achteroverhellendemast met
steng,waaraan een gaffel en gaffeltopzeil(ook
al zo iets) en van voren vierstagzeilen(juist ja!)
Oorspronkelijkals oorlogs-en bewakingsvaartuig, later voor kustvaart,visserijen als loodsboot gebruikt.
Uw schrijver is zo eigenwijste beweren, dat
deze gegevensniet volledigzijn, want hij weet
bijna zeker, dat kotters ook voorzienzijn van
een motor.
Stelt U zich eens voor, 16 kotters die zee kiezen, wat een prachtig gezicht moet dat zijn
geweest.Aan boord van deze schepenbevond
zich het liefst 80 leden tellende Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo" (Kon. goedgekeurd
sinds 15 juni 1965).
In open water gekomen, werd de koers op
W.N.W. Y4 West gelegd (klopt dat ongeveer
heren uit Urk?) en ging het volmotor af op
Enkhuizen.In de prachtigeoude Westerkerkwelbekendook uit de historischeromans over
de 80 jarige oorlogvan K. Norel - werd aldaar
door dit bekendevisserskooreenprachtigezanguitvoeringgegeven.
De programmaleiderwas ds. Groenevelt, die
aan het begin er op wees, dat de Urkers stonden te zingen op het graf van een der voorvaderen,MaartenPieterszoonvan Urk.

B. C. Mante Jr.

.
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Dankbetuiging
Het is ons niet mogelijk om
allen persoonlijk te bereiken,
daarom willen wij langs deze
weg alle
schippers en
bemanningsleden
van de kotters welke zaterdag
21 augustus gevaren hebben
naar Enkhuizen hartelijk bedanken.
Uw spontane en welwillende
medewerking heeft rijkelijk
bijgedragen tot het welslagen
van het concert aldaar onder
grote belangstelling gegeven.
Nogmaals: zeer veel dank.
Namens:
Bartimeus Stichting te
Zeist;
Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo", Urk;
Organiserend Comite
te Enkhuizen.

JUbileUIIl
· U.. ti
"B8.r t ~me

Op eenvoudige gevoelvollewijze voerde bet
Mannenkooreen programmauit van geestelijk
liederen,waaronderpsalm 101: "Rust mijn ziel
Uw God is Koning", "Het ruwhouten Kruis",
"Neem mijn leven laat het Heer". Voorts een
bijdragevan de Kamper organistW. H. Zwart
"Scheepje onder Jezus Hoede" en solozang
van Tbea Hoekstra, die o.a. zong: "Veilig in
Jezusarmen".
Tot slot sprak ds. G. H. R. Groeneveltgeref
pred. te Urk. De kerk was zo afgestamptvol
dat meerderenteleurgesteldnaar huis moesten
terugkeren, omdat er geen plaats meer voor
ben was.
Hoe prachtig deze avond ook was, wij zouden
er in ons contactorgaan niet over gesproke
hebben, ware het niet, dat men dit concer
gegevenheeft met het doel de opbrengstaf te
dragenaan Bartiméus.
Ruim 1400 guldenwashet resultaat.
Ik ben er van overtuigd te spreken namen
bestuur en directie van Bartiméus, wanneer ik
allen, die aan deze geslaagdeuitvoering hun
medewerkinghebben verleend:ds. Groenevel
het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", en
de schippersen de bemanningenvan de kotters
alsmedehet organiserendecomité in Enkhuize
onze diepgevoeldedank betuig voor de wijze
waarop zij ons werk hebben willen steunen.

in de "Expo h 1 te Hilversum

URK BIJ BARTIMEtJ'S.

Vorige week werd in de enorme Expo Hal
van Hilversum het gouden jubileum van de
Stichting Bartimeüs gehouden. Ook Urk was
bij de viering vertegenwoordigd. Niet alleen
door de oud-leerlingen van dit Blindeninstituut, die door hun komst naar Hilversum hun
waardering toonden; ook afgevaardigden van
het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
waren vertegenwoordigd.
En als medewerkers aan een programmapunt waarbij de provincies hun bijdragen leverden moeten wij noemen de 10 kinderen uit
Overijssel in Urker klederdracht die op' het
podium verschenen. Dit dankzij de medewerking van mevr. H. de Ridder.
Urk kon voor de dag komen!
Hulde voor de medewerking.

"Urkerland"
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"CRESCENDO" •
a.
bo
c~
d.

Psalm 43
Rust mi jri. z.LeL
Ik wil U minnen
Ri j ,die :rustig en stil

Solo: T.Schenk.
9.

J..o.

M,e>
W .Kramer
Wim Zl,Nart

B. Verboom '
'M"W.Kramer

URKERS ZINGEN
IN HARDERWIJK
HAI{UJ;;HW iJK. ZaterdagavolId
het UI k er
Mannenkoor
onder
"""p1('len
van het Comité "RonrJ het Or
e:I'I'
op In rif> oude Hervorrnrle Kf'rk
t. 11" 1,1>'1 p. Het IJrj(pl worrlt h"~r"plrl
door WilJem Henrink Zwart, organist var'
1eerlt

de Bovenkerk te Kampen.
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CHR. URKER VISSERSKOOR
"Crecendo"
o.l.v.Meindert Kramer.
en
Willem Hendrik Zwart orgel.
PRO

G RAM

+++-t-+

M A

1. Opening door de WelEerw. Heer Ds. E. J .Schimmel.

Ned.Herv. Pred. te Harderw~k.
2. Ps. 43
H~ die rustig en stil
Rust mijn ziel
Naar den Hemel
3. a Toccata
(op verzoek)
b A.ria"Verlosser Vriend ft
4. De Heilige Stad
De meester is wachtend op U
Ik zie een poort wjid open staan
Vesperkoor
5. a Orgelconcert F dur (koekoek en Nachtegaal)
b "Wohl mir dasz ich Jesum habe"
6. Ps. 146
Ik wil U minnen
welk een vriend is onze Jezus
Ode
7. Fantasie Toccatine Ps .33
8. Sluiting door de Hr.v.Hamstra pres.kerkvoogd.
aan de uitgang collecte t.b.v. de
HAR

TEL

IJK

bew. M.Kramer

,,
,,

,,
,,

W. H.Zwart

Th.Dubois
Feike Asma
S.Adams
bew. M.Kramer
"
\~T.H • Zwart
Bortniansky
G.F.Händel
J.S.Bach
bew. M.Kramer
Jan Zwart

KERK - RESTAURATIE
A A N B E VOL

EN.

Zatd. 13 nov. '65 erd e n Concert verzo~gd onde~ erot~ belan
"Grote Ned.Herv.Kerk te Harder ijk.

tellin

in de

Fraai concert van
Urker Mannenkoor
Het zal vooral ook het comité "Restauratiefonds Grote Kerk" veel voldoening hebben geschonken, dat de Oude
Herv. Kerk zaterdagavond geheel bezet
was, en dat er zoveel belangstelling betoond werd voor de uitvoering van het
ook van de grammofoonplaten bekende
Urker mannenkoor. De samenkomst
werd geopend door ds. E. J. Schimmel,
die na de samenzang van Ps. 108:1
I voor ging in gebed en voor bijbellezing
Psalm 33 had gekozen, beginnend met
"Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in den
Here, lof betaamt de oprechten" en in
vers 3 "Zingt Hem een nieuw lied;
speelt wel met vrolijk geschal." De
predikant verwelkomde inzonderheid het
Chr. Urker Visserskoor en de directeur Meindert Kramer, alsook de organist Willem Hendrik Zwart, die medewerking aan deze wijdingsavond toezegde.
Spreker merkte naar aanleiding van
het voorgelezene op, dat de lof des Heren de mens niet alleen past, maar dat
deze zelfs noodzakelijk is. Als mensen
in een bedehuis samenkomen om zingend te getuigen van Gods liefde..en
rechtvaardigheid en trouwen talrijke
toehoorders zich geroepen gevoelen om
deze woorden van lof en dank te beluisteren dan komt dit alles voort uit
het grot~ wonder van de Goddelijke ~enade. "Als allen hier aldus samenzijn,
dan zal ook deze avond strekken tot de
lof des Heren" aldus besloot ds. Schimmel zijn openingswoord, dat ditmaal
door een .,nagalm" in het kerkgebouw

"CRESCENDO" .

Onder grote belangstelling concerteer~; h~t
Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO, dirigent
Meindert Kramer
in de oude
Hervormde kerk te Harderwijk. De avond was
belegd door het Comité Orgelbespelingen te
Amersfoort. Deze vereniging organiseert culturele avonden in verschillende plaatsen in de
omgeving van Amersfoort. Na de o~ening
door ds. Schimmel (Ned. Herv. Predikant)
werd een programma afgewerkt van koorzang, orgelbespeling en solozang.. Het orgel
werd bespeeld door Wim Zwart uit Kampen,
terwijl Teun Schenk voor de solozang zorgde.
Vooral het lied "De Heilige Stad" werd op
uitmuntende wijze door Schenk vertolkt. Na
afloop werd in hotel "ZEEZICHT" ~offie .aangeboden. Hier werden door aanwéztgen uit de
kerk verzoeken gedaan aan het koor om te
komen zingen in Steenwijk en Amersfoort.
Commissieleden uit deze plaatsen waren na.ar
Harderwijk gekomen om het koor te belutsteren.

I
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15 nov.' 65

OOR DE RADIO

Het Chr. Urker Visserskoor "CRESCE.NDO."
tving van de N.C.R.V. de eervo~le uitnodiing een programma van eenvoudige g~estejke liederen samen te stellen, dat m de
aand oktober opgenomen kan worden voor
itzending via de N. C. R. V. radio. Het wordt
n uitzending van 25 minuten. Over plaats
atum van opname zal nog nader contact openomen worden.
. .
Een eervolle uitnodiging voor DIrigent
eindert Kramer en de leden van dit mannen-

I

ra.d io_

de N,C.R.l[

11

13 auz , '65

Opnamen werden

gell1a8.kt

in de "Bethel-Kerktl
RADIO OPNAME.

Zaterdag 16 oktober worden i~ de Geref.
Bethel-kerk door de N.C.R.V. radio opnamen
gemaakt van het Chr. Ur~er Visse~skoor
CRESCENDO" onder directie van Memdert
Ï{ramer. Een aantal christelijke liederen zullen door het koor gezongen worden. Med~werking verleent de organist Wim Zwart uit
Kampen. 't Is voor de eerste keer, ~at vll;n
het visserskoor opnamen voor uitzending Vla
radio gemaakt worden.

erland" 14 okt.'65

minder goed dan gewoonlijk verstaanbaar was, en waardoor ook het slotwoord van de president-kerkvoogd, de
heer G. Hamstra, grotendeels voor ons
verloren ging. We vragen ons of de microfoon soms resoneerde, daar ook anderen klaagden over "moeilijk te verstaan."
Het lijkt ons het best niet alle nummers van het programma op de voet
te volgen, maar een globale indruk van
het gebodene te geven. De uitvoering
werd geopend met Ps. 43 in de bewerking van dir. Kramer. We vonden
de orgelbegeleiding hier te veel dominerend. Het Urker Mannenkoor beschikt
over mooie tenoren, niet zingend met
hun keel, maar met hun borst en met
een zeer beschaafd timbre.
Als tweede nummer werd gezongen
"Hij die rustig en stil", waarin de organist heel zoet en melodieus accompagneerde en het koor zacht zoemde als
geweven om de mooie natuurstem van
een der tenoren, die we ook met veel
genoegen hebben beluisterd als solist in
"De Heilige Stad", van Adams, waarin
hij met verering Jeruzalem bezong en
met devotie vertolkte "Het is volbracht".
Ook "De meester is wachtend op u"
(bewerking M. Kramer) werd voor ons
door deze solist in goede samenwerking
met koor en organist een der hoogtepunten van de avond. In den beginne
dachten we, dat hier een wat vollere
baritonstem nog meer zou aanspreken,
maar toen we 'aan deze wat ijle, maar
zonder vibratie en toch bewogen klinkende tenorstem "gewend" geraakten,
schonk deze zanger ons veel voldoening
mede door zijn voordracht en muzikaliteit.
"Naar de Hemel" van W. H. Zwart
kreeg een uitnemende vertolking met
mooi opgevatte dynamische schakeringen. Ook het .,Vesperkoor" van Borstniansky met de bimbammende klokketonen gaf veel te genieten, hoewel we
de bassen liever nog wat donkerder
hadden gehoord. In Ps. 146 misten we de
nuanceringen. Deze weergave sprak ons
door te weinig varlatte in de samenklank niet aan; "Ode" kreeg een betere
uitbeelding of zo men wil karakterisering: "U loven wij, 0 God; Uw naam
zij lof en eer"... het werd een imposante bijdrage met een machtig Hallelujakoor besloten met een plechtig en
ingetogen Amen in goede harmonie met
de organist, die zich ook als een knap
solist liet horen. Ja, die Willem Hendrik Zwart kan en kent er wat van.
Hij kan een Toccato laten leven en uit
zijn instrument met vele regIstratiernogelijkheden uithalen wat er werkelijk in
zit. Bijzonder mooie orgelsoli, die technische vaardigheid maar ook fijne
"gevoelsbesnaring" vragen.
De heer Hamstra voornoemdwas aller
tolk, toen hij mede namens de kerkvoogdij alle uitvoerders dankte voor hetgeen ze gebracht hadden. Spreker hoopte, dat alle aanwezigen nog eens zouden overdenken wat hun op deze avond
was voorgehouden. Men bedenke, dat
aan deze kant van het graf staande er
maar één weg is, die naar het Vaderhuis leidt.
De pres. kerkvoogd wekte voorts allen
op de collecte t.b.v. de kerkrestauratie
goed te bedenken. Hij verzocht voorts
niets achter te laten met het oog op
de beide zondagsdiensten. De heer HamI stra ging voor in dankgebed. Slotzang
t Ps. 138:1. Goede avond.

te Urk

•
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NAAR DE GROTE STEDEN.
Het gebeurt niet vaak, dat onze plaats op
1 avond rijkelijk vertegenwoordigd
is in onze
grote steden Rotterdam
en Amsterdam.
Dit
zal het geval zijn op de avond voor lste kerstdag a.s. 24 december.
Het Urker Mannenkoor "Hallelujah"
dirigent Frits Bode geeft in het concertgebouw
een concert met medewerking van de bekendeorganist Piet van Egmond. Deze avonden
voor kerstfeest worden in de hoofdstad steeds
gehouden door de gezamenlijke evangelisatiecommissies.
Dezelfde avond geeft het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer, een uitvoering in Rotterdam. In één van
de grote kerkgebouwen van de Maasstad zal
dit georganiseerd
worden. Ook hier verwacht
men veel belangstelling.
Het is nog wel een hele tijd van de datum
van 24 december af, maar wc zullen nu al
hopen, dat het deze avond niet glad wordt op
de wegen. Bij gladde wegen zal een reis van
Urk naar Amsterdam
en Rotterdam,
geen
pleziertocht worden.

"Urkerlandtl

Het Chr. Urker Visserkoor "CRESCENDO"
gaat dezelfde dag naar de Maasstad om daar
het Kerstlied te zingen. Men verwacht,
dat
hier 2 bijeenkomsten achter elkaar gehouden
moeten worden zo groot is de belangstelling.
Hier wordt het gehouden in de Geref. Kerk
(Vrijgemaakt)
aan de Kuiperstraat
te Rotterdam-Delfshaven.

"Urkerland"
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escendoll
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belangstelling
indrukwekkend

Programma

concert in de Geref

VAN HET

CONCERT
te geven

door het

CHR. URKER

Urker Visserskoor
geeft concert in

VISSERSKOOR

"CRE S CEND 0"

gereforTJneerde kerk

op vrijdag 24 december 1965
in de Gereformeerde

Kerk

aan de Kuipersstraat

te

ROTTERDAM-DELFSHA

VEN

*
Dirigent:

MEINDERT

KRAMER

Medewerkenden:
DIRK

JANSZ.

ZWART,

TEUN

SCHENK,

Orgel

Solozang

Aanvang 8 uur.

PRIJS

Het Urker Visserskoor geeft op Vrijdagavond 24 december een concert in de
~ereformeerde kerk in de Kuiperstraat
111 Rotterdam-Delfsh.;lven. Solist is de
tenor Teun Schenk. Het koor wordt op
het orge~ begeleid door Dirk Jansz.
Zwart, die eveneens enkele soli zal geven, Het concert begint om acht uur
Toegangskaarten à f 2,25 voor bencd(,ri
P:l f 2.75 \'001' de galerij. kunnen telefonlsch besteld worden op nummer 250398,
of op nummer 154815.
Bet orgel van de gereformeerde kerk
is onlangs uitgebreid met een volledie
tweede manuaal voorzien van 12 regis~
te I'S,. gebOUWd in zwelkast. Het orgel,
dat In 1961 werd gebouwd door de firma
L. Verschueren c.v. te Heythuysen had
aanvankelijk één manuaal en pedaal
(onvolledig), Reeds bij de bouw is rekening gehouden met een uitbreidin<Y.
Zodoende waren de pijpen voor het twe;de manuaal reeds aanwezig. Zij deden
echter nog geen dienst.
Met deze uitbreiding, waarbij
Dirk
Jansz. Zwart als adviseur is opgetreden,
IS het aantal stemmen van het orgel op
29 gekomen. Bet instrument is gebouwd
volgens het klas~ieke mechanische sleeplade-systeem.
In de toekomst zal dit orgel waarschijnlijk nog een Uitbreiding onderzaan.
Het is namelijk de bedoeling het pe"'daal
dat nu vijf. stemmen bezit, er nog vijf
stemmen bij te ge\'en.
.
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PROGRAMMA

7. Koor:
a.
b.
c.
d.

=

8.
l.

Opening en samenzang: Psalm 98

2.

Koor:
a. Psalm 43
b. Nu sijt welleeome
c. Welk een Vriend is onze Jezus
d. Ere zij God

3.

1 en 2.

bewerking v. d. Dirigent
bew. v. d. Dirigent
M. Koekelkoren

Orgel:
a. Vom Himmel hoch, da komm' ich her
b. In dulci Jubilo

4.

Joh. Pachelbel
Joh. Seb. Bach

Solozang:
a. Dier'bre Heer Jezus, Heer aller Heren
b. Licht dezer wereld is reddend verschenen

5.

Koor:
a.
b.
c.
d.

0 hoe heerlijk, hoe begeerlijk
Stille nacht (met solo)
Er is een Kindeke geboren op d'aard
De Heilige Stad (met solo)

6. Orgel: "Suite Kerstfeest I"
a. Ere zij God
b. Stille nacht
c. Er ruist langs de wolken
d. 0 Sanctissima
e. Nog juicht ons toe die zaalge nacht
f. Halleluja, looft den Heer,
waarna Samenzang:
Halleluja, looft den Heer!
Hoogste heem'len, geeft Hem eer!
Halleluja, looft Hem aard!
God geeft Zijnen Zoon aan d'aard:
God heeft in den mens behagen. '
Vreed' op aarde, Jezus leeft!
Alles loov' wat adem heeft:
God heeft in den mens behagen.
Lof en dank en heerlijkheid
zij der hoogste Majesteit,
die in 't ongenaakbaar licht
zijnen zetel heeft gesticht!
Eeuwig blijde hemelkoren,
zingt een nooit gezongen lied,
zingt het wonder nu geschied:
Jezus, Jezus is geboren!

M. Koekelkoren
Fr. Gruber
M. Koekelkoren
S. Adams

Kerstlied (met solo)
Englen kwamen eenmaal melden
Er is een roos ontsproten
Ode

P. van Woensel
J. v. d. Waart
M. Praetorius
H. de Wolff

Orgel: Gedeelten uit "Suite Kerstfeest II"
Jan Zwart
eindigend met:
Postludium "Daar is uit 's werelds duist're wolken"
waarna samenzang (staande):
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van den dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn Naam is "wonderbaar", zijn daden
zijn wond'ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

Jan Zwart
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Christelijk Urker Visserskoor
zong 111 de Kuiperstraatkerk
Het

Comité "Pro Musica bad Vrijdag. avond het Cbristelijk Urker Vissers.
koor "Crescendo" naar de Gereformeerde
IKerk a an de Kuiperstraat
laten komen
waal' hel een programma van geestelijk~
lipderell uitvoerde. Wie gedacht had, de
mannen "in g rooj tenue" te zien vcrschij;
nen, zal wol teleurgesteld
zijn geweest,
want nog niet de helft droeg de klassieke
kleele.rdracht van kuitbroek .. ceintuur met
bolle zilvereu gespen en zwart jak met rode halsdoek. De rest was gekleed in zwarte broek en het hoe lan ger hoe meel' in
ZII a ng komende
witte overhemd, Het bijna
90 m an grote kool' werd door Meindert
Kra me r pittig geleid, maal' dat kon niet
voerkomen dat er vaak veel te langzaam
\\ erd gezongen. o.a. in "Nu sijt wellcco,
me" en in "Ere zij God", wat moordend
is "001 de schoonheid van zo'n lied, De
klank van het kool' was tp loven. al hadden
ctr' tern, ren in het forte de neiging om te
gaan schreeuwen, en ook kregen toonloze
It'tll'rgrepen dikwijls te veel klank.
'I'eun Schenk na ar wij menen een
koorlid
zong enige tenorsoli beschaafd
('!t g e voe lig,
Org an ist Dirk Jansz Zwart heeft het
koor uitstekend begeleid en liet zich als
solist bewonderen in het vrolijke "Vom
I Ilimmel hoch ria kornrn ' ich her " van
.Johan» Paohelbel. in ,.In dulci jubilo"
• ln Ba eh mr-t de uitermate levendige tus-

senspelen en in de ..Suite Kerstfeest I" en
gedeelten uit II van zijn vader Jan Zwart,
waarin het orgel door warme. 'olie klank
in alle registers opviel.
G,M. DERSJANT

Het Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO", Dirigent Meindert Kramer vertrok aan
de vooravond van Kerstfeest naar Rotterdam
om daar een Kerstzanguitvoering
te verzorgen
in de Geref. Kerk aan de Kuiperstraat.
Op keurige
en correcte wijze werd met
medewerking van de solist Teun Schenk en de
organist Dirk Janszoon Zwart in een tot de
laatste
plaats bezette kerk, een keur van
kerstliederen
uitgevoerd.
Aan het slot werd
op veler verzoek uitgevoerd de liederen van
de grammofoonplaat
"Hij die Rustig en stil"
en "De Meester is wachtend". Beide liederen
werden onder ademloze stilte aangehoord.

dec. '65

"Urkerland"
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Urker Visserskoorgeeft
indrukwekkend concert

Het Chr. Urker Visserskoor maar nauwelijks van zee waren
"Crescendo" heeft in de kerk aan teruggekeerd, toen zij de reis nam
de Kuiperstraat geconcerteerd met Rotterdam moesten ondernemen
een zeer gevarieerd programma om in het koor mede te kunnen
van kerstvolksliederen e.a. geeste- zingen. Daarom kan men respect
lijke koorliederen. Dit gediscipli- hebben voor wat het koor die
neerde en homogeen klinkende avond heeft gepresteerd.
mannenkoor heeft een prima kern
een 12-tal kerstliederen en geestelij.
waardoor het een welluidende keInvolksliedaren
heeft dit kloeke man •
klank ontwikkelt. Dat niet alles neukoor onder de beproefde leiding van
Kramer voortreffelijke zang la.
even intonatie-vast werd gezongen Meindert
ten horen, die niet nagelaten heeft op de
moet wel voortspruiten uit de om- talrijke aanwezigen diepe indruk te maNoemen we o.a, "Stille Nacht"
standigheid dat vele zangers nog ken.
waarin de melodie door Teun Schenk

27 dec.'65

Urker vissers in
Kuinersstraatkerk
ROTTERDAM - Er bestond een zeer
goede belangstelling voor het concert, dat
vrijdagavond in de Gereformeerde Kerk
aan de Kuiperstraat te Delfshaven werd
gegeven door het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
Nadat de avond was geopend door de
heer Valentijn (van het Comité "Pro
Musica") met Schriftlezing (Jesaja 8) en
Gebed, werd - na samenzang door allen
van Psalm 98: 1 en 2 - het concert verzorgd door het koor met afwisseling van
orgelsoli door Dirk Jansz, Zwart en solozang van de tenor Teun Schenk,
Het koor heeft, onder de sobere directe leiding van Meindert Kramer, met
overgave een aantal bekende Geestelijke- en Kerstliederen ten gehore gebracht. Naar mate het concert vorderde
werd de zang, die aanvankelijk goed
homogeen zij het wat vlak klonk, steeds
meer genuanceerd. Enkeleoptredende onzuiverheden, met name bij de tenoren,
hebben het geheel vrijwel geen afbreuk
gedaan, zodat er veel moois te genieten
viel. Een bijzonder hoogtepunt was wel
de uitbundig gebrachte "Ode" van H.
de Wolff. Teun Schenk heeft op gevoelige wijze met heldere stem zijn soli
"Dier'bre Heer Jezus, Heer aller Heren"
en "Ich steh' an Deiner Krippe her",
benevens sologedeelten bij de koorzang
(opvallend vooral in "The Holy City")
gezongen.
De organist speelde de begeleidingen
- die soms overigens wel gemist konden
worden - betrouwbaar, De ten gehore
gebrachte soli waren: twee stijlvol vertolkte koralen van Pachelbel en Bach
en de Suites Kerstfeest I en II van zijn
vader (beide delen besloten met samenzang.)

"Rotterdammer" 1.7 dec.'65

werd gezongen en door het koor met een
prachtige bouche-ferméeklank
werd begeleid, Ook het koorlied van J. v, d.
Waart "Englen kwamen eenmaal melden" werd klank. en stemmillgsvol ten
gehore gebracht. 'I'eun Schenk zong met
zijn Iyrischa tenor
de solo in De Heilige Stad" van Adam en "Kerstiied" van
P. van Woensel al even fraai.
De orgelbegeleiding was in handen van
DIrk Jansz. Zwart die, hoewel met de
rug na!,,:r de dirige_nt gekeerd, met opmerkelijke zekerheid de ternpi-wisselm.,
gen wist te volgen, Als solist hoorden we
hem in "Vom Himmel ho eh da komm
ich her" van Pachelbel en in dulci Jubilo" ,;,an J. S. B~~h. Zwart' speelde beide kleme compositias verzorgd en muztkaal. Het Kerstconcert
werd besloten
met de gehele Suite Kerstfeest I en gedeelten uit de Suite II voor orgel van de
vader van de solist, Jan Zwart welke
Suites eindigden met samenza~g
van
koor en aanwezigen.

TnO EYL

"Havenloods

tI

30 dec.'

lste Kerstdag om half zes wordt in hetzelfde kerkje het kerstfeest met de kinderen gevierd. De middagdienst is voor deze keer vervroegd naar drie uur. 's Avonds 8.00 uur geeft
het Chr. Urker Visserskoor CRESCENDO en
het Chr. Dameskoor LAUS-DEO een kerstuitvoering
in de .Bethel-kerk. De organist
Klaas J. Mulder uit Kampen verzorgt de orgelbegeleiding.
Zoals feder jaar kan het voor belangstellenden weer een drukke kerstweek worden.
Het is te hopen, dat de kerkdiensten door al
deze samenkomsten niet minder bezocht zullen worden.
Moge bij alles wat georganiseerd wordt de
hoofdtoon maar zijn:
0, laten wij aanbidden
Dien Koning.
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ter gelegenheid
van de
KERSTUITVOERING
te geven door het
Chr.Urker Visserskoer
"CRESCENDO"
dir.
Meindert Kramer
mmv ,

Chr.Dameskoor
"Laus-Deo"
dir.W.Boerman
op
EERSTE KERSTDAG
in de Bethel-Kerk
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~.~
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Organist: Klaas J.Mulder
Solist: Teun Schenk
Programmaleiding:

Ds H.R.Groenevelt

Aanvang ~ 8 uur
Kerk epen: 7.30 uur

SOLO:

OPENING
Samenzang: Psalm 98 : 1

'<-.....

\ .

I>

ALLE KOREN~

Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
dien groten ,God, die wondt r en 9--eed!

Zijnrechterhà:p.d
vol sterkt' ','en
ere,
z~n heilig' a~m, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God'nu doen verkonden,
nu heeft H~ z~n gerechtigheid,
zo vlekkeloos e~ ~ng?schonden,
voor 't heidendom ten toon gespreid.
SCHRIFTLEZING
ALLE KOREN: Psalm 43

bew. M.Kramer

CRESENTIO:nu zijtwellekome •
Englen kwamen eenmaal
meld8n.
Stille nacht (met solo)
TIeHeilige stad (met solo)

J .v.d.Waart
Fr.Gruber
Adam

Samenzang: De herdertje lagen b~ nachte
De herdertjes lagen b~ nachte,
Ze lagen b~ nacht in 't veld;
Zijhielden voi trouwe de wa.ch+e ,
ze hadden de schaapjes geteld;
Daar horen z~ d'Engelen zingén
Hun liederen vloeiend en klaar;
TIeHerders naar Bethlehem gingen;
't Lie:9tegen het Nieuwe Jaar.
Toen z~ er te Bethlehem kwamen,
Daar schoten drie stralen qDoreen;
Een straal van onmoog z~ vernamen~
Een straal uit het kribjen beneên,
Toen vlamdJ er een straal uit hun ogen1
En viel op het kindeken té@r;
Z~ stonden tot schreiens bewegen,
En knielden b~ Jezus ne@r.
TIAMESKOOR:
Gloria in excelsis TIeo
In Bethlehem geboren
Boheems Kerstlied
SCHRIFTLEZING

Dier'bre Heer Jezus, Heer aller heren,
Licht dezer wereld is reddend verscheneri
P.Zijderlaan

Herders h~ is geboren
ORGELSOLO:

bew. Kerstliederen

Samenzang: In Bethlehems stal lag Christus de Heer
In Bethlehems stal
lag Christus de Heer,
in doeken ,gehuld,
als kindje te~ neer,
Voor Hem was geen plaats meer
in herberg of huis;
Z~n wieg was een kribbe,
Z~n troon was een kruis.
Ze arm werd de Heer,
der engelen Heer,
Die zondaren mint,
zo nameloos teer?
Die hun wil vergeven,
hoeveel het ook zij;
Ze arm werd de Heiland
voor u en voor m~.
DAMESKOOR:
Fluis'tring der Hope
Hoe leit dit Kindeke
Welk een mare

(gospel song)
J.Kaaisschieter
J.Kaaisschieter

SCHRIFTLEZING
CRESENTIO:
Ere zijGod
Er is een Kindeke geboren
op d'aard
o hoe heerl~k, hoe begeerl~k
Er is eem roos ontsproten

M.Koekelkoren
M.Koekelkoren
M.Koekelkoren
M.Praetorius

ALLE KOREN:
P~lman
J.Kaaisschieter
J.Kaaisschieter

Ode

H.de Welf

SCHRIFTLEZING
SLUITING
z.o.z.

Samenzang:

OPENING
Samenzang:
Zingt, zi
dien grot
Zijn recht
zijn heili
Dat heil
nu heeft
zo vlekkE
voor I t :r
SCHRIFTLEZ]
ALLE KOREN:
CRESENDO: 1
l
n
]

Samenzang:
De he i
Ze la
Zijhi(
ze ha:
Daar
Hun I
De He
I t Lil
Toen
Daar
Een s
Een s
Toen
En vi
Zij st
En kYlj
DAMESKOOR:
Gloria J.
In Beth
Boheems
SCHRIFTLE

Daar is uit

IS

werelds

(staande)

Daar is uit ts werelds duisttre wolken
een lichtder lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduvr van den dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door uw krachtl
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden
zijnwondlren van genaadt alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor ft oog des Vaders treên.

tevens bewijs van toegang voor U en voor
één introducé voor de Jaarvergadering
van het
Chr.

Urker

Visserskoor

"CRESCENDO"
dirigent:

Meindert

Kramer

te
houden
op
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-JAARVERGADERING
"CRESCENDO" .

Geb. uIren"",
~eze avond wera pretti door
igen
k.racht n
verzirgG.
en .f"
lJne avond.

Donderdag 30 december kwamen de leden
van CRESCENDO met hun dames in Irene
voor de jaarvergadering bijeen. Door omstandigheden moest deze avond inplaats van 29
december 30 december worden gehouden.
Na het huishoudelijke programma werd de
avond gevuld door bijdragen van de leden. Uit
de verslagen van secretaris en penningmeester was te horen, dat het met de vereniging
wat het ledental en de financiën betreft steeds
vooruit gaat. Ruim 100 leden staan ingeschreven, terwijl in het jaar 1965diverse uitvoeringen buiten Urk werd gegeven, een contract
met Philips werd afgesloten voor de grammofoonplaten en een opname voor de N.C.R.C.
radio werd gemaakt. Als nieuwe bestuursleden
werden gekozen Kl. Visser en M. Ras; herkozen werden de secretaris Toon Bakker en
de 2e penningmeester J. Mars.

"Urkerland"

dec. '
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Voor de bestuursverkiezing
J. Mars
L. Kapitein
M.Ras
L. Post

1. Opening door voorzitter van Slooten.
2. Jaaroverzichten

van secretaris

en penningmeester.

3. Rapport Kascontrole-commissie.

PAUZE waarin bestuursverkiezing.
In deze pauze wordt ook een TOMBOLA
(ver loting) gehouden.
4

Samenzang: "Dankt, dankt nu allen God"

5

Bijdrage luim door de dames Nentjes

6. Declamatie

T. Bakker
Joh. van Slooten
Kl. Visser
W. de Vries

VOOR
AL
UW

OOK VOOR HET
NIEUWEJAAR
STAAT "DE GAPER"

T Schenk

7. Gezelschapsspel
8. Declamatie

zijn candidaat gesteld:

J. de Boer
PAUZE

9. Samenzang "Wat de toekomst brengen moge"

ZUIVELPRODUKTEN

WEER VOOR U

IS
HET
AANGEWEZEN
ADRES

KLAAR ....

melkhandel

drogisterij en
fotohandel

10 Bijdrage luim door de dames Nentjes
11. Declamatie

J. de Boer

12. Solozang

T. Schenk

13. Declamatie

J. Woord

Hofstee 1

tel. 532

rIe;a~

URK

PAUZE
Rijwielhandel

14. Samenzang "Wandel maar stillekens achter Hem aan"
15. Samenspraak door 3 heren
16. Declamatie

S Kramer

17. Declamatie

Kapitein
PAUZE

7/1{I/EI/EI/lil!"
wenst U een
genoegelijke avond

18. Samenzang "Uren, dagen, maanden, jaren".
19. Declamatie

voor het nieuwe jaar wensen wij
onze schippers met hun bemanningsleden een goede vaart en
behouden thuiskomst.
Verder ook aan allen
DE BESTE WENSEN VOOR 1966

en
P. Bakker

prettige feestdagen

20. Gezelschapsspel
21. Vrije woord
22. Sluiting
\':'1]

S. V. P.

EEN KOPJE MEEBRENGEN!

houden ons

voor 1966 beleefd
aanbevolen !

visserijbenodigdheden

Nu het jaar ten einde spoedt, een kleine herinnering aan het GOEDKOOPSTEADRES van Urk en de Zaanstreek.
Voor jongelui met trouwplannen PRACHTIGE UITZETTEN alles
merkgoed. 10 PROCENT KORTING.
DEKENS en BEDDENvèr beneden de prijs.
KOM TUE

EN S BIJ 0 NS KlJ KEN

fRIET "RN flll/(1J
Zeeasterstraat
Telefoon

1 3
502

HET ADRES voor de betere kwaliteit tegen scherpe prijzen'
MET IEDERE WEEK aanbiedingen en extra zegels!
Gaarne verzorgen wij uw boodschappen voor thuis en aan boord.
Kies de zelfstandige kruidenier,

UItsluitend merkartikelen

Waarde zangersvrienden,
Bij de intrede van het nieuwe jaar brengen wij u langs deze weg
de beste wensen voor u en uw gezin voor 1966.
Veel zanglust en grote activiteit, opdat het ook in 1966 mag zijn
"Crescendo" hetwelk betekent. "TOENEMEN IN STERKTE"
Tot lof en glorie van Hem wiens naam we trachten groot te ma
ken in het zingen van het Christelijk lied.
Bestuur en dirigent van "Crescendo"

5laJTEIY -POST

l1E FlIWR V~N

Stond in 1965 voor allen klaar voor de leveranties
In 1966 hopen wij dit ook weer te doen.
De beste wensen vergezellen u en uw huisgenoten
bij de intrede van dit nieuwe jaar.
FIRMA L. van SLOOTEN en L. POST
___

I

-______i

-JAARVERGADERING
"CRESCENDO".
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Donderdag 30 december kwamen de leden
van CRE~CENDO met hun dames in Irene
voor de jaarvergadering bijeen. Door omstandigheden moest deze avond inplaats van 29
december 30 december worden gehouden.
Na het huishoudelijke programma werd de
avond gevuld door bijdragen van de leden. Uit
de verslagen van secretaris en penningmeester was te horen, dat het met de vereniging
wat het ledental en de financiën betreft steeds
vooruit gaat. Ruim 100 leden staan ingeschreven, terwijl in het jaar 1965diverse uitvoeringen buiten Urk werd gegeven, een contract
met Philips werd afgesloten voor de grammofoonplaten en een opname voor de N.C.R.C.
radio werd gemaakt. Als nieuwe bestuursleden
werden gekozen Kl. Visser en M. Ras; herkozen werden de secretaris Toon Bakker en
de 2e penningmeester J. Mars.

"Dr'rerland" dec.'

1966

Donderdag 21 jan.t66 voor de eerste_maal voor de NCRV radi.
VOOR DE RADIO.
Donderdagavond 27 januari kwart over 7
wordt de grammofoonplaat voor de N.C.R.V.radio gedraaid van het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
Onder directie
van
Meindert Kramer met solistische medewekking van Teun Schenk. Het is de plaat waar
o.a. 't lied op voorkomt "De Meester is wachtend op U". Bovengenoemd koor ontving van
Philips de uitnodiging opnamen te maken
voor een nieuwe plaat met medewerking van
FElKE ASMA.
Eind volgende week komt de plaat uit,
waarvan de opnamen in Enkhuizen zijn gemaakt.

"Urkerland"

++++++

Urker koor
(met T. Schenk)
voor microfoon
21 jan. t 66

}

pit Is de heer T. Scbenk, commies ter gemeentesecretarie van de
Noordoostpolder te Emmeloord.
U kunt hem donderdagavond op
de radio horen in enkele solopartijen. Hij treedt op in het programma ,g'eestelijke Ueder;en dat de
NCRV van half acht tot kwart
voor acht uitzendt. Onder leiding
van Meindert Kramer zingt het
chr, Urker visserskoor Crescendo.
Hei orgel wordt bespeeld door
Willem Hendrik Zwart. De heer
Schenk, die afkomstig is uit Urk,
kreeg reeds enkele gunstige beoordelingen in de pers.

NOP.courant 25 jan.t6E

RADIO

ZONDAG23 JANUARI
18.00 Negro spirituals
MAANDAG24 JANUARI
7.45 Vandaag, Radiokrant voor Nederland
8.15 Te Deum Laudamus (ook de andere dagen)
9.00 Onder de hoogtezon (andere dagen eveneens)
12.40 Variant (wordt altijd naar geluisterd)
18.30Dubbelkwartet o.l.v. Piet van Egmond
WOENSDAG26 JANUARI
11.40 Elk wat wils
19.35 Leger des Heilskwartier
DONDERDAG27JANUARI

avond

19.30 Chr. Urker Visserskoor "Cl'escendo"

NCRV gids

20

7.30 n.rn, (gr.), Geestelijke liederen, gezongen door het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" o.l.v, Meindert Kramer. Aan
het orgel: Wmem Hendrik Zwart. 1. Ik
zie een poort wijd open staan. 2. a. Hij
die rustig en stil; h. De Meester .is
wachtend op u. Beritonsclist: Teun
Schenk. 3, Rust mijn ziel uw God is

jan. t 66

Komng,

Van einde en ver ~Namen talr~ke reacties uit geheel het land zowel telefonisch
als schriftel~k ,van een zeer op pr~s gestelde uitzending.
1-+,.,+++

I
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Schevenings koor van VIsser
vrouwen komt naar Urk

Zii die de zee bevaren
komen zingen in Scheveningen
Het is een wonderlijk feit, dat in deze
ijd van passieve vrijetijdsbesteding chermpje kijken, zij die de zee bevaren
aaraan het minst behoefte hebben.
Wij doelen op het Urker Visserskoor;
een koor van honderd vissers, die, vrijagsavonds thuiskomend, zaterdags monter
n fris de repetities volgen onder leiding
an de bekende dirigent Meinderci Kramer.
Bovendien verzorgt het mannenkoor
rescendo vele concerten hier te lande.
et is verheugend te constateren dat in
amenwerking met het Schevenings Visersvrouwenkoor
uitwisselingsconcerten
uIlen plaats vinden .. Op maandag 7 februri zal het Schevenings Vissersvrouwenoor in de Bethelkerk te Urk een concert
even; terwijl dinsdag 8 februari, dank zij
e plaatselijke biddag voor de visserij het
rker Visserskoor in de gelegenheid is te
concerteren in Scheveningen. De alom bekende organist W. H. :3wart en de tenor
Teun Schenk zullen hun medewerking
verlenen.
Zowel het Scheveningse Vissersvrouwenkoor als het Urker Visserskoor hebben op
ocaal gebied hun sporen verdiend. Dit
wordt wel bewezen door het feit dat er
van beide koren een groot aantal grammofoonplaten gemaakt is, zowel voor de handel als voor bijzondere doeleinden. De
koren hebben zich in het bijzonder gespecialiseerd op het geestelijke lied.
Zowel het Urker Visserskoor en het Scheveningse Vrouwenkoor werden in het jaar
1953 opgericht en kregen sindsdien vele
itnodigingen
om hun medewerking te
erlenen aan folkloristische evenementen
in binnen- en buitenland.
De vijftig leden van het Vissersvrouwenkoor en de honderd leden van het Urker
Visserskoor staan er borg voor dat deze
avond op vocaal en folkloristisch gebied
een bijzondere manifestatie belooft te worden. Een deel van de opbrengst is bestemd
voor de restauratie van het orgel in de
Oude Kerk te Scheveningen.
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij de volgende adressen: Groen, Dr.
de Visserplein 19; Bal, Flakkeestraat 77;
Kuit, Wieringsestraat 528; Bal, Bevelandsestraat 143.

Nieuwe Hae.gse courant"

•

Uttwisseltngs-conoert
Urk-e-Scheveningen.
Maandagavond wordt in de Bethel-kerk een
uitwisselingsconcert
gegeven tussen het Schevenings Vissersvrouwenkoor uit Scheveningen
onder directie van Ary Noordhoek en het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo" onder leiding
van Meindert Kramer. De Biddagweek is juist
gekozen omdat verwacht wordt, dat de vissersvloot dan binnen is, zodat de leden van het visserskoor hun medewerking kunnen verlenen.
De avond vóór Biddag wordt het programma
in Scheveningen herhaald. De gedachte om met
het koor uit Scheveningen gezamenlijk te zingen za; waarschijnlijk
te zoeken zijn in de
naamgeving. Beide koren zijn, wat hun naam
betreft, enig in ons land. Het oprichtingsjaar
van, beide koren is 1953. Het vrouwenkoor is
aangesloten bij de vereniging "Folklore". Op
uitnodiging hiervan zijn in het verleden al verschillende uitvoeringen gegeven.

Zo werd o.a. gezongen in Wales in Engeland,
de EXPO in Brussel. Bij officiële bezoeken
van vorsten, o.a. de Koningin van Engeland en
de Koning van Denemarken, verleende het
vrouwenkoor medewerking.
Op het bekende
Esparanto congres zong men in de taal van de
deelnemers, n.l. het "esparanto". Voor radio en
T.V. zijn zij geen onbekenden. Verschillende
grammofoonplaten zijn van het koor al in de
handel. Evenals het Urker koor heeft men een
repertoire opgesteld van geestelijke liederen.
In volle overgave en enthousiasme wordt dit
dan ook gezongen.
Het koor is ook uniek omdat het in de klederdracht zingt die ook in het dagelijkse leven
door de plm. 50 dames wordt gedragen,
Verdere medewerking aan de avonden wordt
gegeven door de organist Wim Zwart en de
solo-zanger Teun Schenk. We geloven dat voor
de avonden zowel in Urk als in Scheveningèn
veel belangstelling bestaat.

"Urkerland"

4 febr. '66

Concert van Urker
VIssers- en vrouwenkoor Scheveningen

.

\\

Op maandag 7 februari zal het
Schevenings Vissers Vrouwenkoor
een concertgeven in de Bethelkerk
te Urk. Op 8 februari zal het Urker
Visserskoor. 's avonds concerteren
in de Oude Kerk aan de Keizerstraat in Scheveningen, op de plaatselijke biddag· voor de visserij.
Medewerking verlenen de bekende organist W. H. Zwart en tenor
Teun Schenk. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de restauratie van het orgel in de Oude
Kerk. alwaar men de kaarten kan
verkrijgen.

SCHEVENINGEN

bevaren

komen

-

Zij dûe die zee
:in ScheveW'Q.mde,rJ1ijk fedrt,

zirsgend

<IlIhn'~en. Helt is een
dlalt in deze täid van passieve v['àje

'liLj,d!shestleldlinlgzá], dne die zee bevaren,
d'aaraan het mimst belhio'efilie hebben.
Wij doelen op oot Unker Vi;S';,I2iI"s!koOlT,
een koor van honderd vissers, dde
vnijdagavorrd rbhlulislkome,n's zaterdags
monter
en frds die riep eM~liJes voilJgieln
onder ]eiÏldJimjg van dli,rlÏlgleinlt MetiIIlideIrd
Kramer,
en OOIV
endiien veel CJOInlCer,tien geeiflt.

Het

is v,e,!.1hlelUlgeOO
te cll<IllSibaltie~
helt Sohevenings Vjssersvrouwen'koor uitwisseIingsconceoten zutien plaats V1ÏnIdie!IlI.
Op maandag 7 febrwa,ra. zaû hielt Schevenings
VÏlsIsleIl"SlV'!'OIUJwenlkloolI'iÏIIl de
Bethelkerk ,tie Uuïk een eoneert geVJeI!lI, ItelI'lWlitlil ldiimlsldJaig
8 februami helt
Ur1kier VlÏJsiSlelrSlkoor JooanIt CiOOlCet'1teren'll
iI!ll SdhJeivieruimlglelI1.

dia,t in 51amenlWeI!'Ikrl!nIg met

De organist Wdlilem Hen..cIrik Zwa.rt en
de tenor Teun Schenk zullen hun medewerking verlenen, Zowel het Scheveni~gs Vissel'SVTOIUwenkooren het Urker
Visserskoor hebben op vocaal gebied
hun sporen verdient. Van beide koren
Zlijn een groot aantal grarnofoonplaten
gemaakt. De koren hebben zich in hert
bijzonder gespeciaûiseerd op het geesbelij ke lied.
De vij:l'tig leden van het Vissersvrouwenkoor en het Unker VisserskoOJ' staam
er op 8 februari in de Oude Keok borg
voor dat deze avond op vocaal en folkloristisch gebied een bijzondere
manifestatie wordt. Een deel van de opbrengat is bestemd vor de restauratie
van het orgel in de Oude Kerk. Kaarten voor deze avond à f 1,25 zijn verklI'ijgbaar aan de Oude Kerk te Scheveningen.

Uitwisselingsconcerten

"HaR.gse courant"

I

Urkers gaan naar

Scheveningen
URK - Volgende week zullen
het Chr. Urker visserskoor Crescendo en het Scheveningse Ch?·.
Vissersvrouwenkoo?' twee uitwisselingsconcerten geven. Het
eerste is maandag in de Bethelkerk te Urk, het tweede dinsdag
in de hervormde kerk aan de
Keizerstraat te Scheveningen.
Het contact is eigenlijk ont-

4 febr. '66

Urker Visserskoor
zingt 8 februari
in Oude Kerk

staan door de naamgeving. Beide
koren zijn nauw verbonden met
de visseTij. Het eerste koor bestaat in hoofdzaak uit vissers, de
meeste van de vijftig leden van
het vrouwenkoor zijn met vissers
getrouwd. Het koor kwam o.a, in
de publiciteit door concerten voor
de Engelse koningin en de Deense koning. Ook zong het koor op
de Expo in Brussel en het trad
op voor ?'adioen t».
Beide avonden wordt een programma van eenvoudige ch1'isteli}ke liede?'enttitgevoe?·d.De zang
van beide koren staat op hoog
peil. Het is ook daarom dat er

verscheiden grammofoonplaten
van beide koren gemaakt zijn.
De keus i,~op de volgende week
gevallen omdat dan het grootste
deel van de leden thuis is. In de
biddagweek vaart de vloot niet
ttit, tenzij el' dringende redenen
zijn.
De directie is deze avonden in
handen van Meindert Kramer en
Ary Noordhoek. Verder wordt
meegewerkt door de organist
Wim Zwart en de solozanger
Teun Schenk.
Op onze foto het Scheveningse
koor.

Uitwisselings-Concerten wel~e onder overweldigende belangstelling
op 7 en 8 febr.t66 te Urk en Scheveningen werden gegeven.
++++

I'IOÇ/(/IIfHII
tevens bewijs van toegang

tot het

I/ITIfISSD///CS
(1///([//1

l

te geven door:
HET SCHEVENINGSVffiSERSVROUWENKOOR
olv. Ary Noordhoek
en het
CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
olv. Meindert Kramer
ORGANIST: W..H. ZWART
SOLIST

: TEUN SCHENK

Totaal 150 medewerkers
Maandag 7 febr. 1966
Dinsdag 8 febr. 1966

Bethel-kerk Urk
Programmaleiding:

Ds H. R. Groenevelt.

Ned. Herv. Kerk aan de Keizerstraat te
Scheveningen.
Programmaleiding: Ds Jac. de Vries
aanvang 8 uur
controle

7 febr.t66

"Bethel-Kerk"

8 febr. '66 "Oude-Kerk"

Urk
Scheveningen

MAANDAG 7 FEBRUARI
1. Opening: Samenzang

Psalm

118 vers

2. Optreden Koren:
"Komt Christenschaar

- URK

DINSDAG 8 FEBRUARI

7 en 8

1. Opening: Samenzang

bew. M. Kramer
S. A . Adams
Chr. Bond van Zangver.

4. Vissersvrouwenkoor
:
a. Er is geen Naam
b. Geloof, Hoop en Liefde
c , Vleugelen

P. de Jong
E. Kamp

5.0rgelsolo

7 en 8

komt zingen wij".

3. Vissersvrouwenkoor
:
a. Heer, wees mijn Gids
b. Zie het Lam Gods
c. Geloof, Hoop en Liefde

Ary Schipper
P. de Jong

4. Visserskoor
:
a. Psalm 43
b. Gods Ere
c. Ik zie een poort wijd open staan

bew. M. Kramer
L. van Beethoven
bew. W. H. Zwart

5.0rgelsolo

6. Vissersvrouwenkoor
:
a" Volk'ren sta op
b, 'k Heb U beloofd
c. Blijf bij mij Heer
7. Optreden Koren:
"Welk een vriend
8. 0 r ge lso 1 0

;

Wolf Adam
Leslie W.Moyse

is onze Jezus"

"Largo"

bew. M. Kramer

van Handel

9. Vissersvrouwenkoor
:
a. Zie het Lam Gods
b. Heer, wees mijn Gids
c. Wees getrouw
10. Visserskoor
:
a. Hij die rustig
b. Zum Sanctus
c. Gods Ere
11. Optreden Koren:
"Ambros iaanse
12. Sluiting:

118 vers

2. Optreden Koren:
"Komt Christenschaar,

, komt zingen wij".

3. Visserskoor
:
a. Psalm 43
b. De Heilige Stad
c. Naar den Hemel

Psalm

- SCHEVENINGEN

Samenzang

De teksten
achterzijde
COLLECTE

Ary Schipper

en stil

bew. M. Kramer
L. van

Lofzang"
Psalm

108 vers

Beethoven
E. Gerhardt

1 en 2. (staande)

van de te zingen liederen staan op de
van dit programma
afgedrukt.
VOOR DEKKING DER ONKOSTEN

6. Visserskoor
:
a. Ik wil U minnen
b. Naar den Hemel
c , De Heilige Stad

B. Verboom
Chr. Bond van Zangver .
S. Adams : bew. M. Kramer

7. Optreden Koren:
"Welk een vriend

is onze Jezus"

8. Orgelsoio

van Händel

: "Largo"

9. Visserskoor:
a. Hij, die rustig
b. Zum Sanctus
c. Ode

bew. M. Kramer

en stil

bew. M. Kramer

10. Vissersvrouwenkoor:
a. Volk 'ren sta op
b. 'kHeb U beloofd
c. Blijf bij mij Heer
11. Optreden Koren:
"Ambros.iaanse
12. Sluiting:

Samenzang

De teksten
achterzijde
COLLECTIE

Leslie

Lofzang"
Psalm

108 vers

Wolf Adam
W. Moyse

E. Gerhardt
1 en 2 (staande)

van de te zingen liederen staan
van dit programma
afgedrukt.
VOOR RESTAURATIE
hartelijk aanbevolen

op de

VAN DE KERK

1.

Op.

Psalm 118

7, De Heer is mij tot hulp en sterkte:

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
dies loof ik Hem mijn leven lang
Men hoort der vromen tent weergalmen
van hulp en heil, ons aangebracht.
Daar zingt men blij met dank'bre psalmen:
11 Gods rechte rhand doet groote kracht".

2. Opt
3. Vis

8. Gods rechterhand is hoog verheven,

des Heeren sterke rechterhand
doet door haar daán de wereld beven,
houdt door haar kracht Gods volk in stand.
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven,
maar leven en des Heeren daán ,
waardoor wij zoveel heil verwerven,
elk tot zijn eer doen gadeslaan.

5. Or

7. Opti
8. Or

9. Vis.

10.

11. Opt

12. Slui

Psalm 108

10 Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
2. Ik zal, 0 Heer, uw wonderdaán,
uw roem den volken doen verstaan,
want uwe goedertierenheid
is tot den 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!

•

Tot zelfs op de preekstoeltrap

Meer dan 900
luisteraars
SCHEVENINGEN - Nadat maandag
het Schevenings Vissersvrouwenkoor 011der leiding van Ary Noordhoek in Urk
had gezongen, was het gisteravond ,1<e
beurt van het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo" onder leiding van
Meindert Kramer om in de Oude Kerk
aan de Keizerstraat
een staaltje van
zijn kunnen weg te geven.
Toen de deuren van de kerk opengingen dromden de wachtenden naar binnen om een goed plaatsje te verovoren. De kerk, die aan 700 kerkgangers
plaats biedt, had gisteravond ruim 900
luisteraars binnen de muren! Tot zdrs I
in de koorkerk vlak voor het koor, op I
de trapjes van de preekstoel, in -Ie
gangpaden en langs de muren zaten
of stonden de liefhebbers van goeJe
koorzang. Het Urker koor zong o.a.
,.Gods Ere" van Beethoven. "Naar de
Ihemel",
.,De heilige
stad"
van S.
IAdams in een bewerking van M. Kra,mer, en "Zum Sanctus", Het Vissersvrouwenkoor bracht o.a. "Geloof, hoop
en liefde,' ,:k Heb u beloofd" van
Leslie W. Moyse
en ,.Blijf bij mij
Heer", Samen brachten
beide koren:
Komt Christen schaar,
komt
zingen
~ij", "Welk een vriend is onze Je'zus" en ,.Ambrosiaanse lofzang". Het
was een uitvoering, zoals we die van
het Vissersvl'ouwenkoor
gewend zijn,
goed verzorgd en welluidend. De v e.e
luisteraars hebben dan ook kll'!;nen genieten van een goede vertolking van
het geestelijk lied. Solist van het tl'rker koor was Teun Schenk. Organist
W. H. Zwart speelde twee soli. De
leiding van het programma
had ds.
Jac. de Vries. De collecte voor restauratie van de kerk, die in het programma hartelijk werd aanbevolen
bracht
f '718,80 op.

I

Uitwisselingsconcert Urker
en Scheveninger koren

In de Gereformeerde Bethel-kerk te Urk
die tot de laatste plaats bezet was, werd
maandagavond een uitwisselingsconcert ge.
geven door het "Schevenings-Vissersvrou_
wenkoor" onder leiding van Ary Noord.
hoek, en het "Chr. Urker Visserskoot
Crescendo" onder leiding van Meindert
Kramer.
Het Schevenings Vissersvrouwenkoor, dat
~eeds bij tal van officiële ontvangsten (o.a,
\tan vorstelijke gasten) medewerking verleende.
Het WIaS deze avond naar Urk gekomen
om samen met "Crescendo" te zingen, terwijl dit concert op dinsdagavond herhaald
werd in de grote Herv. kerk te Scheve.

nmgen.

Vissersvrouwenkoor
zong met Urkers

mannen, eveneens in
k.Lederdracht.

(Van onze kunstredactie)
Zeer groot was gisteravond
belangstelling
voor
het
concert in de Oude Kerk te
Scheveningen door het Urker
Visserskoor en het Schevenings Vissersvrouweneoor.
Om niemand V(~nde vele gegadi,gden voor dit concert ,tel,eur ,te
s-te:U.enwerd zelie in het koor van
de ken~ en op de Ipr,ee.kstocl een
aan.tal mensen itoege.laten en toen
nóg moesten eni,ge.n lZich tevreden
s.tellen me<t een staan.plaats.

de

Het concert had plaats in het kader van een uitwissefingsconcert:
maandagavond
concerteerden
de
de Scheveningse vissersvrouwen in
de Bethelkerk in Urk, gisteravond
kwamen de Urker vissers onder
leiding van hun dirigent M. Kramer naar Scheveningen. Dit optreden midden in de week was moge[ijk dank zij de biddag voor de visserij.

De keuze van de uitgevoerde werken was mede hierdoor speciaal
gevallen op geestelijke liederen
waarbij vele zeer bekende, zoals:
Blijf bij mij Heer, het veelal met
Kerstmis gezongen "Minuit
Crétien" van Adam, "Gods Ere" van
Beethoven en "De Heilige Stad"
van Adams, waarin de tenorsoio
werd gezongen door Teun Schenk.
w. H. Zwart verzorgde de orgelbegeleiding en speelde enige soli w.o.
het Largo
van Handel, waarbij
Teun Schenk de zangpartij weergaf.
J

Crescendo gaf concert
in Schevenigen
URIe. - Het concert dat door het chr
Urker visserskoor Crescendo o.l.v. dirigent Kramer en het Scheveningse Vrouwenkoor o.l.v. dirigent Noordhoek werd
gegeven, was daar het bestuur aangeduid als een "uitwisselings concert". Dit
bleek ook duidelijk waar te zijn in de
avond die maandag in Urk en dinsdag
in Scheveningen werden gehouden.
Maandag was het een Scheveningse invasie in Urk en dinsdag werd het herhaald in tegenovergestelde richting. Beide avonden waren de kerken overvol.
Een dankbaar publiek luisterde naar de
volle zang van de Uker mannen en de
schone zang van de Scheveninger dames
Ook de liederen die samen werden gezongen werden op uitmuntende wijze vertolkt. Avonden waarvoor de verwachtingen hoog gespannen waren en die ook
uitkwamen. In Urk was burgemeester
Bossenbroek onder de aanwezigen en met
hem velen uit de wijde omgeving.

" Zwols-dagblad"

Door beide koren werd een programma
'Van geestelijke liederen ten gehore gebracht. Solistische medewerking werd ver.
leend door de tenor T. Schenk uit Emme.
loord, terwijl de orgelbegeleiding in goede
handen was bij de organist, de heer W. H.
Zwart Uit Kampen, die ook de samenzang
begeleidde en enkele orgelsoio's ten gehore
bracht, o.a. een bewerking van het bekende lied "Scheepken onder Jezus Hoede" en
het ..Largo" van Händel.
In enkele nummers traden de' koren ge.
I:amenlijk op, o.a. in het bekende "Ambroiaanse Lofzang" waarmee hel concert J.x,..
sloten werd.
Ds. Groenevelt uit Urk opende het con.
eert, en had de programmaleiding, terwijl
ds. Jac. de Vries Uit Scheveningen het
slotwoord sprak.
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UITWISSELINGS CONCERTEN.
. Zeer veel _belangs~elling bestond maandag
Urk en dmsdag in Scheveningen voor de
zangavond welke gegeven werd door het Chr.
Urker
Visserskoor
"CRESCENDO"
en het
Schevenings Vissersvrouwenkoor
uit Scheveningen.
In Urk was de Bethel-kerk geheel gevuld
en in Scheveningen was de Hervormde kerk
aan de boulevard tot de laatste plaats bezet.
Met veel overgave zongen de medewerkers
hun liederen: Het programma
werd geopend
en gesloten met een nummer dat door beide
koren gezamenlijk
werd uitgevoerd.
Bij de
aanvang
was het "Komt
Christenschaar
komt zingen wij" en bij het slot "Ambrosiaans~
lofgezang". Aardig was het, dat de koren ook
voor afwisseling gedirigeerd werden door hun
gastdirigent.
Kramer
dirigeerde
het vrouwenkoor
en
Noordhoek gaf bij het Visserskoor de toon en
maat aan.
Het vrouwenkoor zong ook zeer zuiver hun liederen. Het oog werd niet alleen bekoord door
de klederdracht, het oor kon ook genieten van
de zang. Trouwens wat het eerste betreft het
begint er op te lijken, dat ook dit Urker koor
in klederdracht op treedt. Steeds zijn het weer
meer leden die in Urker klederdracht
medewerken.
Vaste medewerkers waren ~ok deze avond
07ganist Zwart en solist Teun Schenk. De predtkanten de Vries en Groenevelt verrichten
de opening en sluiting. In Urk waren ook veel
bezoekers van buiten gekomen om te luisteren. Onder de vele plaatsgenoten
bevond zich
ook Burg. Bossenbroek.
In

Urk. Maandagmiddag [.l, vertrok ik met een volle
bus met Scheveningse dames, het Vrouwenvisserskoor. Zonder twijfel zou ik mij erg eenzaam gevoeld hebben tussen zoveel dames, als ook niet
[aa v d Toom een jongeman van het Dr. de
V" p '1"
de h ff
de heer Jan v Yugt
.ltSSWerp
ekm,den e ~ au elurh,
t
g' qeven
UI
er en am, mij geze se ap en s eun e
h a dd en.I
Kwart over twee vertrokken we en onder regen.
. A mers f00,ct H ar derwijiik en
b uien
ro Iden we Via
K
h lf
Uk bl
H t was
amPheno~ °tngeveer da zeIS rn d mnerne'fBeethel
a l se emeriq oen we e zaa va
e ge.
kerk betraden waar we allerhartelijkst opgewacht
' en k ren t enb011en. T oen d a a r na
wer den met k 0 ffie
de dames met dirigent Noordhoek nog wat gingen
repeteren ben ik met Jaap en Jan het duistere Urk
ingegaan. Langs de haven liepen we, waar al de
kotters binnen lagen, want woensdag zou het biddag zijn voor de visserij en dan is heel Urk in de
bedehuizen present! In het hotel aan de haven bewonderden we de grote wandschilderingen die het
oude Urk uitbeelden. Aangrijpend was het schilderij
van de zeebodem, waar een verdronken visser lag,
omringd door wrakhout en ankers, maar naast hem
oprijzend een engel die hem de palmtak der overwinning uitreikt. Dit tafreel trof ons juist daarom
zo zeer, omdat Urk nog vol was van de spoorloze
verdwijning van de UK. 58.
Mariap.
Ik had voor mijn vertrek mijn licht hier en daar
opgestoken over de merkwaardigheden van het
vroegere eiland en zo wist ik dat er op Urk een
beroemde dichteres woonde. AI spoedig hadden we
haar huisje gevonden en we troffen haar aan terwijl ze met haar man de vaat aan het doen was.
D e kennismaking was gauw ged aan en ze verte Ide
dat haar dichtersnaam wel Mariap was, maar dat
ze Marret]e gedoopt was, dochter van de heer Koffeman, die directeur was van de visafslag. In haar
se hone U r k er' d racht zag ze ondan ks haar jaren er
fleurig uit. Haar man, Klaas van Urk, is ook nog
flink en we troffen ook thuis haar ongetrouwde
zoon, die onderwijzer op Urk is. Dat ook hier de
bijnamen een belangrijke rol vervullen bleek aldra,
want haar grootje heetr in de volksmond Marien
van A ppien.
Haar bekendste uitgegeven dichtbundel heet:
"Yaarwel mijn Zuiderzee!"
Ook verscheen van haar hand een boekje over
speerifiIek e a mb ac h ten en b e drijven. In h aar diICh tc,

bundel zag ik ?ok een ge~icht. o,:,er het vergaan bij de ramp van de UK. 58 dag en nacht in de weer
68. Dit schip IS voor IJmuld~n is geweest om opheldering te krijgen. Ze. dragen
mkteben vlhge3g6endye
..ro~~d-Wt;ste~s~rm
,:,.erg~an ~?hem op dedhbankdend!
Hij iSpgerfef0Brmleerd
en is even0 0 er
.
ij oemanrunqs ~ en Zijn aar ij als ik goe
e en met ro.
erxouwer, vroeger
omgekomen, waaronder de schipper, [acob den predikant te Watergraafsmeer. Ook Ds. Koole, Den
Heijer en ook Wouter Verbaan. een broer van de Haag, ook al een Watergraafsmeerder,
kent hij
heer Verbaan. Schipperstraat I, die in de Stevin- goed
1 d
d H" If
k
b
d
.
straat verpd eeg d wor t. ijze was 00 aan oor
Hij vertelt op mijn vraag wat er voor de jeugd
maar ~er g.t;re..
gedaan wordt dat er een bloeiend verenigingsleven
Marlap
kennen;
f hi blijkt
d Schevenmgen
1922
kgoed te bi
d f ze is en dat er een goed ingericht jeuqdcentrum is .
hee t Ier ron om
gewer t, eerst ij e am.
Ik ben met 'mijn twee begeleiders, Jaap en Jan
Lagerweij die een bakkerij hadden in de Ijmulden- dat centrum binnengelopen en ze waren er druk
dL"
d f
P k
. ,
straat: aarna <JIJ e am. er., evene~ns lil oe aan het biljarten en sjoelbakken en boven in de
I[muidenstraat, k en daardi tussenin Ik
nog kbijd de Iarn. zaaltjes aan het schaken en dammen . Het bruist
HIK
u zentop, er straat, ie een me zaa
reven.
er van leven!
Teun de Scheveninger.
De kerk.
Van haar gingen we door de verregende straatjes
Urk is voor ruim twee-derde gereformeerd. Drie
van Urk naar het huisje van Teun Vrolijk,
predikanten verzorgen hen. Wat een luxe, vergekleinzoon van lenrjes van de ouwe Avontuur. die 51 leken bij Scheveningen. waar één predikant voor
jaar geleden naar Urk vertrok om daar wat te wer- even zovele zielen staat als zij met z'n drieën beken en die nooit meer naar Scheveningen terug ging. werken kunnen!
Hij is nu 72 jaar en hij woont als vrijgezel in een
De Hervormde gemeente is klein; de herinnering
proper huisje in de Snoekbuurt.
aan Ds. Lingbeek die er enkele jaren stond, is er
Hij vertelt van Llrk, van de vriendelijke en mee- nog niet uitgewist! Dan is er nog een Chr. Geref.
levende mensen. Van hem kom ik te weten dat Urk kerk en dominee en verder nog vrij-qereformeerdthans 7000 inwoners telt, dat de Kottervloot bestaat en oud-gereformeerde splintergroepen.
uit een tweehonderd schepen, waarvan een tachtig- Concert.
tal de IJsselmeervisserij bedrijven en de rest vist op
Tegen acht uur waren we weer terug in de
de Noordzee. Ze blijven op Urk hun vangst aan- Bethelkerk. Echt een gereformeerde kerk; rechtvoere.n.en de afslag ,:,erwerkte vorig jaar liefst voor hoekig, zonder een bepaalde sfeer, meer een grote
12 mt!Joe~ gulden VIS!
.,
zaal, met langs drie kanten diepe gaanderijen. Er
Yraa~ Je op Urk waar Teun ",:rohJk leeft, dan gaan 1400 mensen in en de kerk is afgeladen vol.
weet m~mand dat. Maar sprt;ek _Jeva~. Teun d~ Het valt ons op dat er zoveel jeugd is, zeker de
Scheverunger dan brengen ze Je direct bi] hem. HIJ helft der aanwezigen!
heeft gewoond in de Dirk Hoogenraadstraat en zijn
M"
f
eerde collega de pr, Ds. Groenevelt,
.. 0 entijnom
gereacht
orm uur met gebed en een we Ikomstt
f arm'1'Ie woont nog on d er ons. E en por tr et van zijn
zuster stond op de schoorsteenmantel. Teun vertelt p d b
nkeld met veel humor. Dan volgt het
wooru . espre
hUk
d nWamenop U rfk zü
Rnogd at clSe mekestvyoork omeRne
zhIJ~d:
schone concert, afwisselend zang door. et
r er
omkes, noe, v. een en as.
e nemen a se ei
k
in Urker dracht en on;s VissersvrouIk
van h ern en hiier biIJ doe
oe 1
namens hem aan a 11e manne
k oorHet was in één woord prac hti
tig moou'100k
Scheveningers de hartelijke groeten!
de b Idekoren samen deden het uitstekend! Ook de
Burgemeester,
t:no~l de heer Teun Schenk, is zuiver en schoon!
Ik sloot deze zangavond om 10.15 uur. Vanavond
De Edelachtbare heer Burgemeester van Urk (dinsdag) hetzelfde concert in onze Oude Kerk ..
blijkt de heer Bossenbroek te zijn, die mij met zijn
Na afloop blijkt men zeer getroffen door de
charmante vrouw hartelijk te woord staat. Al spoeschone zang van onze dames.
dig blijkt dat hij evenals ik geboren is in de WaterOm kwart voor elf vertrokken we weer en om
graafsmeer en dat we tal van gemeenschappelijke twee uur 's nachts loop ik door de Staten~aan na~r
kennissen hebben. Hij vindt Urk een machtlq-inte- huis toe, dankbaar en voldaan. Het dame Urk is
ressante plaats en hij werkt er met plezier.
I
me prima bekomen.
Urkers vertellen mij later, dat hij nog on angs

:ran de Sc?evenmgen

Ned.Herv.Kerkbode(Scheveningen) 12 febr. '66

Uitgave van eigen Zangersblad
Bedoeld als contact-orgaan onder eigen leden

Uitgave van het Chr.Urker Visserskoor
"CRESCENDO"
dirigent Meindert Kramer

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

Beschermheer-Drevcorz.
TIs.H.R.Groenevelt

februari 1966
1e jaarg.
1
I

_

/

(Knn.Goedgek. sinds 15 juni 1965)
secretariaat: Ivlolenstraa
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NIEUWS VAN CRESCENDO".
Zaterdag 20 augustus gaat het k?or voor de
.
. "
derde keer haar EnkhUlzen om in de grote
Emd februari verscheen het eerste nummer
Wester-kerk
de liederen te zingen.
van ZANG ..KOERIER, ..een blad, dat op on-,
Elnkel.e verzoeken
werden afgewezen.
Een
gereg~lde tijden verschijnt van"het
Chr. Ur- plaat opname met aan het orgel de bekende
ker VIsserskoor "CRESCENDO
.
.
dr. Anthon van der Horst zal nog verder beI~ ~et blad. staat veel te lezen over de uit- sproken worden.
'
nodigtngen
die het koor ..de laatste
weken I Op de radiouitzending
van januari zjjn bij
ontvangt.
Zeer .tot de sptjt van bestuur .en I bestuur en dirigent uit alle delen van ons land
lede~ .kunnen met alle O'verzoeken worden m- gunstige reacties binnengekomen.
Allen sp ragewilligd. Op het. programma
staan nu 26 ken vol lof over koor en solist.
maart een concert m d~ Burgwalkerk
te KamDit waren zo enkele grepen uit de inhoud
pen. Zaterdag
23 april v~rtrekken
de koor- van de Zangkoerier,
een blad dat zeker zijn
leden naar West-Tçrschellm?"
waar 2 concer- weg zal vinden voor het contact tussen beten worden gegeven. 14 MeI wordt weer een stuur en leden en zeker voor versterking
van
plaat van het koor opgenomen door PHILIPS.
de vriendschapsband.

Nieuwe

door de NV "Phonogram" in de handel gebracht
opgenomen t~dens een op 21 aug. '66 te Enkhuizen
gegeven concert.
=====

grammofoonplaat

I

NEEM MIJN lEVEN, LAAT HET HEE
HET CHRISTELIJK URKER
VISSERSKOOR "CRESCENDO"
O.L.V. MEINDERT KRAMER; WILLEM HENDRIK ZWART ,ORGEL

'K ZAL VAN DE DEUGD DER MILDE GOEDHEID ZINGE
NAAR DEN HEMEL SMACHT MIJN HARTE
NEEM MIJN LEVEN,LAAT HET ,HEER
HET RUW'
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JUBILEUMCONCERT

Onder matige belang.stelling
medewerking verleend aan
"Jubileum-C oncert"
Chr.Muziekver. 'tVolharding"
ild Burgwal-Kerk te Kampen

van de Chr. Muz. Ver. "V 0 L HAR DIN G"
Dir. P. v. d. Weg

*m.m.v. het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
Dir. M. Kramer

*

T. Schenk· Bariton

++++++

W. H. Zwart·

Organist

*

ZATERDAG 26 MAART IN DE BURGWALKERK
Aanvang 8 uur
Toegangsprijs f 1,50

*

ï

Kaartverkoop bij: T. v. d. Berg, Lovinkstraat 19 - J. Groen, Noordweg 77 - L. F. Selles, Vloeddijk 141 - Sig. Mag. J. Knoeff, Hofstraat
114 - F. L. Selles, Okmastraat 27
Indien voorradig 's avonds aan de kerk .
". ... '"' ...~
,... ... .,.... ~
... ~.,.
.,....,
"" .,.,....
~
,...

..

....

URKER VISSERSKOOR

Aan het concert werd verder medewerking verleend door het chr. Urker
visserskoor "Crescendo" onder leiding
van de heer M. Kramer. Twee sferen, zo
schreven we. Bij "Crescendo" een repertoire dat met name was gewijd aan het
geestelijke lied. Ondanks de niet opvallend mooie koorklank was het met name de overgave waarmee werd gezongen die ons heeft gefrappeerd. Men zou
het geheel graag nog iets levendiger en
nader gedetailleerd hebben horen klinken, maar er kwam toch een zeer wijdingsvoIlereproduktie uit het gezongen
repertoire tevoorschijn, die een geheel
eigen karakter had. Samen met trompettisten van "Volharding" zong het
koor een "Ode" van H. de Wolf die monumentaal van opzet was, maar waarbij
de intonatie van orgel en koor elkaar
soms dreigden te ontlopen, een mankement dat dirigent en organist echter
handig hebben weten op te vangen. Solist deze avond was de bariton T.
Schenk, die zich goed voegde bij de wijze waarop het koor zong. Een interessant concert, ook al omdat men een
indruk kreeg van wat er buiten Kampen op het gebied van de koorzang
wordt gepresteerd.

Zo trad het 45-jarige "Volharding" zaterdagavond op in de
Burgwalkerk. Rondom het orkest
de zangers van het Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo", dat de
Jubile1~m1ûtv(\ering met mannen\ng opluistt>Tde.
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des avonds om acht uur
in de Eurgwalkerk

URKER VISSERSKOOR

Aan het concert werd verder medewerking verleend door het chr, Urker
visserskoor "Crescendo" onder leiding
van de heer M. Kramer. Twee sferen, zo
schreven we. Bij "Crescendo" een repertoire dat met name was gewijd aan het
geestelijke lied. Ondanks de niet opvallend mooie koorklank was het met name de overgave waarmee werd gezongen die ons heeft gefrappeerd. Men zou
het geheel graag nog iets levendiger en
nader gedetailleerd hebben horen kli~ken, maar er kwam toch een zeer WlJdingsvolle reproduktie uit het gezongen
repertoire tevoorschijn, die een geheel
eigen karakter had. Samen met trompettisten van "Volharding" zo~g het
koor een Ode" van H. de Wolf die monumentaaÏ van opzet was, maar waarbij
de intonatie van orgel en koor elkaar
soms dreigden te ontlopen, een mankement dat dirigent en organist echter
handig hebben weten op te vangen. Solist deze avond was de bariton T.
Schenk die zich goed voegde bij de wijze waa'rop het koor zong. Een interessant concert, ook al omdat men een
indruk kreeg van wat er buiten Kampen op het gebied van de koorzang
wordt gepresteerd.

Î.

Opening
Samenzangg Psalm 150

'CRESCENDO"~

1 en 2

Psalm 75
). Zum Sanctus
:te

2, "VOIJ-IARDING"
g
a. Voorwaarts Christenstrijders
b. Johann Krieger Suite
Î. Andante
2. Menuet
3. Bourrée
4. Air
5. Rondeau

3. "CRESCE])TDO"g
a. Psalm 43

1;[ •

J. van Smeden

Franz Schubert

bew. TiemeD. De Heilige Stad
(met solo)
A. den Al

S. Adams

'VOLHARDING" en "CRESCENDO" g .
imbrosiaans Lofgezang
Gebhardt - Tiemersma
Huiting
3amenzangg Avondlied
bew ,

Ik zie een poort l-.rijd
••••
c. Hij die rustig en stil
(met solo)

b,

dirie
orgar

"
"

+
+++++
+++

dirie

4. "ORESCENDO" met TR01IiPETTISTENg
Ode

H.

de vJ

5. "VOLHARDDTGIIg
a. Autumn Evensong
Rimmer - M
b. 2e Rhapsodie on Negro Spirituals
Eric J3

6. "ORESOENDO" g
a. Gods Ere
b. De Meester is wachtend
(met solo)
c. Rust mijn ziel

...

L. van J3eetho
bew , dirig
11

organ:

7. IIVOLHARDING"g
a. A Rustic Holiday Suite
Rimmer _ J
1. In the cornfields
2. A Scamper through the meadows
3. By the old church

Tekst der samenzangg z.o.z.

OPNAMEN.

Het Chr. Visserskoor Crescendo gaf vorige
week in de Burgwalkerk te Kampen een Concert ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum
van de Chr. Muziekvereniging "De Volharding" aldaar.
Zaterdag 2 april werden in de Petrakerk
wederom
geslaagde opnamen gemaakt voor
de N.C.R.V.-radio. Dirigent was de heer M.
Kramer en solist de heer T. Schenk, terwijl als
organist de heer Rutger van Mazijk uit Blaricum optrad.

-'"a-rae$

'L9."

2-

roet

NCRV. Radio geslaagde radio-opnamen
Rutger

"Pa

van MazHk

tra"'Kerk

'\I

uit Blaricum

te TJrk

"Urkerland" 8april'~

+++++

-

URKER ZANGERS NAAR
TERSCHELLING
West - Zoals in de rubriek Terschellinger Kleintjes dinsdag jl. al
is aangekondigd, zijn er plannen
gemaakt voor het optreden van een
Urker mannenkoor op West-Terschelling. Het betreft hier het c~r.
visserskoor Crescendo te Urk, met
te verwarren
dus met het Urker
Mannenkoor Halleluja, dat in 1965
te Harlingen optrad.
De Urkers schijnen bijzonder veel
van zingen te houden. Op het voormalige eiland telt men zelfs drie
(grote) mannenkoren en minstens
nog 4 vrouwen- en gemengde koren
Crescendo heeft ruim 100 zangers
waarvan ca. 80 pct. visserslieden
zijn, die zich dus onder normale
omstandigheden van maandagsmorgens tot vrijdagsayonds op zee bevinden. Vanwege de beperkte vrije
tijd die hun resteerd houdt het koor
zijn repetities behalve op zaterdagavond ook nog op zondagmiddag.
Dat kan omdat elk Urker visserman 's zondags beslist niet van ~
honk wil zijn, mede met het oog
op de repetitie van zijn koor. Er I
, blijft derhalve alleen de zaterdag I
over om elders te kunnen optreden
Het bestuur van Crescendo heeft '
j te kennen gegeven, graag naar Terschelling te willen komen mits het I
I inviterend
comité garandeert dat
de koorleden vóór de zondag weer
, op Urk terug kunnen zijn. Het pro- I
I bleem was vooral een extra boot I
Terschelling-Harlingen, maar redeI rij Doeksen heeft zich VOor de zoveelste maal van haar beste zijde
laten zien, zodat Terschelling de
Urker zangers kan ontvangen.
De uitvoering zal plaats vinden
in de ned. herv. kerk te West, des
middags 5 uur. Er zijn 350 zitplaatsen. Voor het geval belangstellenden geen plaats kunnen bekomen
wordt het programma om 7 uur
herhaald. Men vraagt geen honorarium, maar het optreden vergt
natuurlijk beduidende
kosten en
die zullen er hoofdzakelijk door de
I entreekosten uit moeten komen. Let
, wel, de datum is voorlopig bepaald
op 23 april.
Zij die verleden jaar, toen door
storm de Urker vloot in de haven
beter weer afwachten en een groep
van Crescendo louter voor genoegen enige van hun suksesnummers
in de geref'. kerk ten beste gaven
zullen er zeker van genoten hebber{

I

Terschellinger-Courant"

Crescendo naar
Terschelling

Urker Visserskoor naar
Terschelling
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" zal zaterdag 23 april a.s. optreden in
de Ned. herv. kerk te West-Terschelling,
Het contact tussen de Urkers en Terschelling werd gelegd toen vorig jaar november
wegens het ruwe weer, de gehele Urker
vissersvloot in de haven van Terschelling
een veilige toevlucht zocht. Des avonds gin.
gen een 50·tal vissers naar de geref. kerk
ter plaatse om te vragen of ze er mochten
zingen. Toen werd ook gesproken over een
eventuele uitvoering op Terschelling. Daar
alleen de zaterdag geschikt is en de Urkers
zondags thuis willen zijn stuitte dit eerst
op de nodige bezwaren. Dank zij de me.
dewerking van rederij Doeksen staat het
thans vast, dat het koor volgende maand
naar Terschelling komt. Met het oog op
de beschikbare plaatsen zal het koor twee.
maal achtereen optreden n.l. direct na
aankomst van de boot (4.45uur) en om 7
uur. Des avonds zal er een extra boot naar
Harlingen varen, vanwaar de Urkers weer
per bus naar hun woonplaats vertrekken.

URK - Het chr. visserskoor Crescendo uit Urk, onder leiding van M. Kramer
gaat zaterdagmiddageen reis maken naar
Terschelling, waar zij in de Ned. He!I."V.
kerk twee concerten zal verzorgen. De
heenreis zal via Harlingen gemaakt WO!rden met de normale lijnboot, terwijl
's avonds na afloop van het 2e concert
een extra boot zal worden in'gelegdom
de zangers weer naar Harlingen te vervoeren. De aanleiding tot het geven van
deze concerten is het feit dat Urker
vissers, wanneer ze voor slecht weer
in de haven van Terschelling moeten
schuilen, vaak van deze gelegenheid gebruik maken om daar in doekel'k een
zangM'ond te organiseren.

N.O.Poldercourant
20 april'66
NAAR TERSCHELLING.

I

Friesdagblad 19 april'66

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo'
dirigent Meindert Kramer, hoopt a.s. zate
dag 23 april naar West Terschelling te ve
trekken om in de Ned. Herv. Kerk 2 uitvo
ringen te verzorgen, resp. om 5 en 7 uur.
Voor deze concerten bestond zo'n grote b
langstelling, dat tot deze dubbele "dienste.
besloten werd om een ieder in de gelegenhe
te stellen het Urker koor te horen en te zi

"Urkerland" 22 april'6

Per boot (welke gratis door Rederij "Doeksen" werd
aangeboden) van Harlingen naar Terschelling

======
N.V. T.rschelli"lIer Stoomboot

Maatschappij

Terschelling -Har I'mgen
Vlieland
of omgek .. rd

ENKELE REIS f 3.00

Het was dit eiland waaronder

grote belan~tellin 2 concerten werden

verzorgd resp. om 5 en 7 uur.
=======
Terwjjl tussen de concerten ons een rijk geschakeerde
aangeboden in het Verenigingsgebouw
"Ons Huis"

broodmaal tijdwer
+++++

Ze lagen dus goed in .het gehoor en
CONCERT URKER VISSERS
werden daarom stellig ~ubbel g~:West. - Het optreden van het waardeerd. Wat verscheidenen bIJ
Urker visserskoor Crescendo, zater- dorgelsolo bijzonder trof, was het
dagmiddag jl. in de ned. herv ..ke~k t:lkens terugkerend thema ,Sch~ep~
zal bij zangminnend Terschellmg n je onder Jezus hoede'. De gelUlden
onvergetelijke indruk achtergelaten van de l'osbarstendle elementen,
hebben. Reeds bij het aanhoren van, vliegende storm en woed.e~de zee,
de Ambrosiaanse Lofzang, aa?- de vormden a.h.w. de begeleldmg van
opening voorafgaand, ~~~memgeen dat thema. Wij v<;md~n .het een
zijn ontroering moeilijk hebbe~ meesterlijke improvisatle die de orkunnen onçierdru'kken. Het was of ganist W.H. Zwart uit Kampen ten
men werd o-:erdonderd door de gehore bracht. Hij had het van geen
sohone zang die door de ongeveer vreemd. Zijn vader was de bekende
100kelen van het mannenkoor werd radiomedewerker.
voortgebracht. Toen was het voorHelder en klaar klonk de stem
ieder al zeker dat het p:ogramma van de solist T. Schenk. Ook ~e
een genieting tot het einde zou zuivere uitspraak en stemvastheId
worden.
..
viel te waarderen, temeer: omdat
De opkomst liet, ook bIJ het (we- zich nu eenmaal op die solist aller
gens plaatsgebrek) herhaalde con- aandacht bepaalt. ~~ solist toonde
eert niets te wensen over. Zo goed zich een voortreffelijk medewerker
als ~lle plaatsen waren bezet.
aan het front van het koor..
.
De heer J. Schaap verwelko~de
Het sukses dezer uitvoermg IS
de aanwezigen namens de orgamsa- voor een groot deel! te d~mken aan
toren, in het bijzonder de mannen het goede stemmenm~teTlaal wa1l:ruit Urk, voor de mee~.ten waarvan over Crescendo b~schikt en de uit- zo varonderstelde hIJ. - Tersch_~l~stekende direktie I~.de persoon van
ling geen terra incognita zou ZIJn, de heer Kramer. HIJ kon ZIJnmenomdat ze er de veilige haven von- sen volledig beheersen en leverde
den als slecht weer het vissen on.: vooral knap werk bij de nummers
mogelijk maakte. Verder merkte hl] waar bv. de solist door de. murmelop dat't het bestuur van Crescen- of zoemtoon van de oven ge koordo' zeer speet, niet met de volledige leden werd begeleid.
,
koorbezetting te .ku_nnen o~treden,
De Uitvoeringen. duurden elk onomdat er een twintigtal leden »re- geveer vijf kwartier. De I;>rogl'amgens werkzaamheden aan hun sche- ma's waren voor elke u.ltvoermg
pen of anderszins ve!st~k moest~n gelijk. Het concert trok in totaal
laten gaan, Spreker aindigde ~et n 550 bezoekers. Na afloop van h~t
ere-saluut aan de zangers, die in de laatste gedeelte was het voor de
weinige vrije ~ren die hel7-~esteren Urkers haastje-repje na~r de extra
nog de energie en' de w~ kunnen boot die ze naar Harlingen zou
opbrengen om ver buiten hun brengen. Zodoende was het mogewoonplaats anderen van hun zang- lijk dat de aldaar gereedstaande
kunst te laten genieten.
,
bussen nog voor middernacht Urk
Het programma omvatte, de or~ haarden.
.'
gelsoio meegerekend, 14 num!llers. Naar wij vernamen IS de komst
Drie ervan waren bewerk;mgen van het koor voor een groot.. deel
van de dirigent. de heer Memdert mogelijk gemaakt door een..bIJzonKramer, de overige nummers ~~hep- der royaal gebaar. der rederij Doekpingen van Gebhart, Abt, Handel, sen, dde ook de met germge kos!en
v Beethoven en van een zestal Ne- van de terugreis voor haar rek'enmg
d~rlandse toonkunstenaars. Zonder nam. Rest ons nog een kompliment
uitzondering waren alle nummers voor de organisatoren en een tot
gewijde liederen die behor,e~ tot de ziens gericht tot de Urker zangers.
gemeentezang in de kerkdiensten,

"Harlinger-Courant"
25 april'66

"CRESCENDO"

CONCERTEERDE.

Zaterdagmiddag 1 uur vertrok het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" met 3 grote
touringcars naar Harlingen om vandaar per
boot naar West-Terschelling te vertrekken
waar in de Herv. Kerk 2 concerten werden
gegeven. Onder de gasten waren vele oudere
plaatsgenoten die graag het eiland weer eens
bezochten waar zij vroeger zo vaak de toevlucht hadden gezocht voor de storm. Zo ontmoette Lubb. Weerstand ook vele bekenden
uit vroegere dagen. Kwart voor 5 en 7 uur
werd gezongen.
's Avonds moesten velen met een staanplaats genoegen nemen, ook de koorleden die
hun stoelen afstonden aan bezoekers. Tussen
de beide concerten werd een broodmaaltijd
aangeboden. Zoals wij dat gewoon zijn van
het visserskoor, werd voortreffelijk en met
overgave gezongen. Solist was Teun Schenk,
terwijl de heren P. v. d. Weg en W. Zwart uit
Kampen voor de begeleiding per trompet en
orgel zorgden. Dankbaar vertrok men ongeveer half negen weer vanaf het eiland. De
boot voor de terugtocht werd aangebodendoor
de directeur van rederij Doeksen, de heer
Doeksen, die ook aanwezig was bij het concert
van 7 uur.
Het was een non-stop programma voor dirigent Meindert Kramer en zijn mannen, maar
het moet gezegd worden, dat zij het keurig
hebben afgewerkt.
Op het eiland zal nog wel veel gesproken
worden over het optreden van de ex-eiland
bewoners.

"Urkerland"

29 april'66

Bjj

aankomst

PLAATOPNAME

op het

eiland

"West-Terschelling"

wijze

"CRESCENDO".

Jongstleden zaterdag werd een geslaagde
grammofoonplaatopname gemaakt van het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",dirigent
Meindert Kramer, in de Burgwalkerk te Kampen.
Het koor werd ditmaal begeleid op het orgel door de bekende organist Feike Asma.
Op deze plaat werden opgenomeneen 12-tal
psalmen en geestelijke liederen, welke op
voortreffelijke manier werden uitgevoerd. Als
solist verleende oud-lid de heer Teun Schenk
medewerking in de nummers: "Jezus die mijn
ziel bemind" en "Meester hoe kunt gij zo slapen", welke door musici als technici van
de N.V. "Phonogram" zeer werden geprezen.
Circa 9 uur keerde men voldaan huiswaarts,
waar men half tien arriveerde.
Zaterdag 21 mei hoopt "Crescendo" op te
treden voor de Geref. Evangelisatie in de
"Bethel-kerk" te Den Helder, na vooraf in
het ziekenhuisaldaar voor de zieken te zingen.

"Urkerland"

werd men op Vorstelijke
Gnthaald.

'Le.tè. • 1

llle1. • 66

opna.men gemaakt .Organist
SOlist

Feike Asma

Teun S
chenk.

13 mei~
PLAATOPNAMEN.

Het Chr. Urker Mannenkoor "Crescendo"
ontving van Phillps de uitnodiging om naast
de eerder geplande opname van een langspeelplaat met christelijke liederen op 7 mei,
nu ook in augustus bekende Kerstliederen te
zingen voor plaatopname. Op beide platen zal
Teun Schenk enkele soli zingen.
Feike Asma is de organist bij deze opnamen die in de Burgwalkerk te Kampen opgenomen worden.

"Urkerlandft~~rilt§.§

Kosten

PRO

G RAM

f 2,--

M A

tevens bewijs van toegang
ter gelegenheid

van het te geven concert door het

Chr. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"
Dirigent Meindert Kramer
met medewerking

van: Organist Willem Hendrik Zwart uit Kampen
solist Teun Schenk uit Urk.

ZAT

E R DAG,

23 april 1966, aanvang:

16,45 uur
19.00 uur

in de Ned. Hervormde Kerk te West-Terschelling.
1 • Optreden koor: Ambr. Lofgezang
2.

E. Gebhart

Opening

3. Optreden koor:
bew. dirigent

a. Psalm 43
b. Jezus die mijn ziel bemint (met solo)

11

11

Fr. Abt

c . Boven de starren

Händel

4. Solo : Largo

5. Optreden koor:
a. Psalm. 75

vI. J. van Smeden

b. De Heilige Stad (met solo)

S. Adams

c , Als ik Hem maar kenne

P. Kiel

d. Vaste Rots van mijn behoud

Rijkman

6. OrgelsoIo

7. Optreden koor:
a. De heem'len

L.v. Beethoven

roemen

b. Wind zwijg stil (met solo)

bew. dirigent

c , Mannen broeders

Rijkman

8. Sluiting

9. Koor en trompet

.

ziet het teken

"Ode"

H. de Wolf

DIT BEWIJS VAN TOEGANG GELDT UITSLUITEND
VOOR DE UITVOERING VAN ZEVEN UUR
-0-0-0-

Programma ter gelegenheid vqn gegeven concerten te West-Terschelling

DE (VISSERSlKOREN VAN URK HEBBEN
EEN FORSE AANHANG AAN WAL!
Een goede gedachte van de Parool-redaktie om ruim anderhalve pagina van het (voortreffelijke) PS-supplement
te wijden aan de zingende Urker vissers. De koren uit
Urk beginnen bijna even vermaard te worden als hun collega's uit Maastricht. Natuurlijk is het repertoire van de
Urkers wat strakker afgepaald, maar binnen het raam van
de religieuze mogelijkheden wordt er letterlijk en figuurlijk
uitgehaald wat-er-in-zit. Enkele citaten uit genoemd artikel
van Parool medewerker Leo J. Leewis willen we U niet
onthouden:
" ..Hoewel de Urkers zo met hun Iiederen altijd op
graag zingen dat zeaan twee uit zijn geweest om God te
enorme mannenkoren niet loven. Die God is groot en
genoeg hebben, wacht ik de Urkers zijn onwankelbatwee dagen tevergeefs op re profeten. Altijd geeft deeen versje. Ikmoet tevreden ze God de toon aan. Daarom
zijn met enkele psalmregels heeft het zingen op Urksoms
op hele en halve noten. iets van een magisch rituVoorzanger Auke Kaptein eel....."
(73)brengt die thuis ten ge- " ...Ik kreeg voor die theohore om me een indruk te rie geen steun van de heer
geven van Oud-Hallelujah, Franz Friedrich WilhelmJoeen koor van bejaarde vis- hannes
Benjamin Bode
sers dat vierstemmig gees- (Frits Bode, 40), dirigent
telijke liederen zingt. Zijn van het bekende Urker Manstem beklimt eerbiedig de nenkoor Hallelujah. Hij is in
toonladder,
meldend dat het dorp de enige man die
de Heer zal opstaan tot den leeft van de muziek, na gestrijd" .
ruime tijd inzijn vaders bakEn verder schrijvend over kerij deeg te hebben gedit Oud Hallelujah: "De mu- kneed. Zijn doorzettingsverziekbeoefening is zocurieus, mogen in het volgen van
dat de N.C.R.V.er opnamen muziekonderricht was ech-

magisch ritueel
'Visserskoren oogsten roem op
podia ell gramo(oonplaten

Overgenomen uit het Dagblad
"Het Parool"

++++

van gemaakt heeft om het
Nederlandse volk te laten
horen hoe de oude vissersman met fluitje en bromstem de toon aangeeft voor
altus, bassus, discant en tenor".
Na een korte filosofie over
het heftig bloeiend muziekleven op Urk,vervolgt Leeuwis: "Zeker is, dat zij er

ter groot genoeg om hem de
onbetwiste leider te maken
van deze 120mannen in wijde broeken. Zij volgen hem
geduldig naar kerken en studio's, als maar onwrikbaar
vaststaat dat zij zaterdagsavonds klokslag 12uur thuis
zijn.... "
"Het artistieke bloed van
F. F. W. J. B. Bode bruist

echter te heftig om met dit
(louter Nederlands religieuze - red.) repertoire tevreden te zijn. Zijn Urkers
zingen nu b.v. ook negrospirituals en morren niet als
in de kerk "Down by the
riverside" wordt uitgevoerd
met pianobegeleiding, ofschoon piano's hier weinig
in trek zijn_.."
" ...Toch schijnt het feit dat
Hallelujah ookwelin vreemde talen zingt en zich opwat
hoger niveau gaat bewegen,
enig misnoegen te wekken.
Urk raakt daar niet van ondersteboven ...
Veel meer gekrakeel geeft
het bestaan van nog een
volwaardig
mannenkoor,
dat het Hallelujah-geroep
van Bode en de zijnen wel
eens dreigt te overstemmen.
Dit is het (ook christelijke)
Urker Visserskoor Crescendo, opwaarts strevend on
der leiding van een procuratiehouder bij de Amsterdamse Bank, de heer Meindert Kramer (37). Tot mijn
stomme verbazing mocht ik
Flot-eren,dat hij 110mannen
'bezielt, sterk tot de folkloristische verbeelding sprekend omdat ze voor tachtig
procent bestaan uit jonge
vissers. Dat is een pluspunt,
met name voor de buitenwereld..."
" ..Hoe sterk beide monsterkoren ook verschillen, in
hun broekenpracht streven
zij eenvormigheid. Crescendo weet nog niet goed raad
met de inheemse pantalon
Hallelujah heeft al lang de
Urker broek aan als er gezongen wordt buiten de gemeente en die klederdracht
valt best in de smaak. Ik
heb de indruk gekregen dat
ook de Crescendo-zangers
zichwel graag indewathobbezakkerige kledij zouden
hullen, maar geremd worden door hun vrees voorna-aperij. In werkelijkheid
dragen alleen oudere Urkers
nog de klederdracht..."
.....Eenmaal op de hoogte
met deze situatie, voelde ik
me betrokken in een familievete. Er wordt officieelgeen
ruzie gemaakt, maar Urk
komt al twaalf jaar niet uitgepraat over de verschillen
en overeenkomsten tussen
beide koren en hun dirigenten, solisten, repertoires, begeleiders, kledij, ritme, volume en prestaties. Wat zij
gemeen hebben is hun onverbiddelijke heiliging van
de zondag. Als Crescendo
op een Waddeneiland gaat
zingen wordt tevoren een
boot gecharterd die het
gezelschap
onbezoedeld
vóór middernacht
terugbrengt naar Urk..."

"CRESCENDO" NAAR DEN HELDER.

Zaterdagmiddag vertrokken 3 grote touringcars gevolgd door verschillende particuliere
wagens naar Den Helder, waar het Urker
visserskoor "CRESCENDO" in de grote Bethel-kerk medewerking verleende aan een
evangelisatie avond. Ds. Groenevelt, die deze
avond de leiding zou hebben, was verhinderd
en werd' vervangen door de vlootpredikant ds.
v. d. Bom. Door koor en solist (Teun Schenk)
werd een keur van geestelijke liederen en
psalmen uitgevoerd.
We willen er enkele noemen: Ambrosiaanse
lofzang, Gods ere, de Heilige stad. Op veler
verzoek werden nog enkele nummers toegevoegd o.a. het gevoelvollenummer ,,0, eeuwige Vader" in een bewerking van dirigent Kramer. De avond werd besloten met het massale
"ODE", dat onder doodse stilte werd aangehoord.
De orgelbegeleidingwas bij de organist Wim
Zwart uit Kampen in goede handen.
Deze avond heeft CRESCENDOook in de
kop van Noord-Holland laten horen, dat zij
ook hier goede vertegenwoordigers van Urk
waren.
Het waren vooral ook vele oud-Urkers die
naar de Bethel-kerk gekomen waren. Na afloop was het in het militair tehuis een Urker
familie reünie. Voor de zieken en bewoners
van de bejaardentehuizen werd de dienst opgenomen om deze zondag af te draaien via de
bandrecorder. Zo konden zij ook genieten van
de zang van de Urkers.

~kerland"

6 mei '66

Op zatd.21 mei medewerking verleend aan Evangeliesatie-avond
te Den Helder. Dit alles onder grote belan~telling.

in de "Bethel-Kerk"
++++++

WELKOMDIENST
op zaterdag
Spreker:

21 mei a.s. in de Bethelkerk

Ds. H. R. Groeneveld

Onderwerp:
Medewerking:
Dirigent

(Spoorstraat)

Welkomstdienst met chr.
Urker visserskoor

(Urk)

Wij leven vrij, wij leven blij!
Chr. Urk er Visserskoor

Meindert

"Crescendo"

Kramer

Aanvang 7.30 uur n.m.

Kerk open 7 uur n.m.

Toegang vrij.

"De Goede T~ding" 20-5-'66

Dezehopen we te houden op zaterdagavond 21 mei a.s. om half acht in de
Bethelkerk. waar ds. H. R. Groeuevett
van Urk zal spreken over: "Wij leven
vrij,wijlevenblij!"
Op veler verzoek hebben we de medewerking gevraagd en verkregen van het
ruim honderd man tellende Chr. Urker
Visserskooro.l.v. de heer Meindert Kramer. De solo's worden gezongendoor de
heer Teun Schenk. Kerk open om zeven
uur.
En denkt U nog eens over die 20.000!
Het zijn er zo heel, heel erg veel.
Seer. Wijkcomm."Bethelkerk"

"Centra"'l Weekbl~d"

--

DEN HELDER

Op za td. 21 mei' 66 meäewer-kä.ng verle end onder .verwe ld igende bele.ngste lling
aan Evangeliesatie-Av
nd in de "Bethel-Kerk" te Den Helder +++
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Koor:

Wolkomdionst

in do Betholkork

op Zatordag 21 moi 1966

Koor:

"Laat. kind Iron komen, zo klonk zijn stem,
Spring op van vTeugcil verblijd 11 in Hem~
0·,. luister naar die lieflijke stom,
Toef .Langer niet, maar kom,
Heer Lijk, heerlijk k.l i nkt.de vr eugde toon enz.

Koor:

Hil toch bedenken Hij is nabij,
Volg·dan zijn stem, ook U maakt Hij vr rj ,
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij:
"Kom tot mij zo ndaar s komt."
Heerlijk, heerlijk k.Li.nk t de,vreugdetoon enz.

aanvang 7.30 uur •
Spreker ~
Organi st,

Ds. Groonovold ..
Chr. UTkorvissorskoor"Crosondo" o.l.v.M.Kramor.
t·J ~H.Zwart.

Solozang ~

'I'cun Sche nk ,

Modowerking

Vorzoeko n~ afloop van de dienst ditprogram.'llaop UH plaats
to Lat.en Li.ggeri, tenzij u deze graacq.Jiltbehouden,
Vlij he bbon or p.l , 300 st. van nodigbvoor do uitzending der
bandopname van dezo dienst in do boide ziokenhuizon.
DANK U.

Kom tot UvJHeiland, toof langer m ot ~
Kom nu tot Hem die rodding U biedt,
Die ook voor U den Hemel vorliet~
Hoor naar Zijn roopstom kom,
Heer lI jk, heerlijk klinkt de vrougdetoon,
Van do zaal'gen juichend bij Gods troon,
A.lszij vergaad'ron rondom don troon,
Daar waar de ongilon staan.

Ik.Zal eens mijn hoiland in heorli,jk..i1.oid
zien,
ScJ1ittlrend in schoonheid en pracht.
Hom zal "k daar dankbaar mijn hu.lde steeds bien.
.Dat Hij 1 t voor mij heeft volbracht y ( heeft volbracht)
Koor: Glorie vcor mij, ja glorie voor mij,
Glorie voor mij, ja glorie voor mijy
Jezus te zJen en te gaan aan zijn zij J
0, welk een glorie, ja glorio voor mij.

Koor ~

Voor mijne schuld droeg Hij smaadheid en hoonJ
Stierf Hij aan It krmis zelfs voor mij.
En door gena vracht. mij boven oen kroon,
Dat. maakt mij zalig on b1ij ( zalig en b1ij)
Glorie voor mij, ja glorie voor mij enz.

Koor:

IJ,\:
Vind daar nn.jn dier'bron voor eemJig dan vwer ~
Jub'lend in dlEng8lonrci~
0, wolk 8011 vrougd in die zalige sfeer,
't Lsa lLos glmrio voor mij ( ja voor mij)
Gloria voor mij, ja glorie voor mij, enz.

Nu gaan de bloomen nog dood, nu gaat.de zon nog onder,
en goen mans kan zonder '\,Tater
en zondor brood
St-ilmaar, wacht maar , alles wordt rri.euw, '
de hemel en de aar'de, stil maal"wacht. maar,
alle s wordt rrl.euw, de hemel on do aarde.
Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen,
en als jo HOg wilt schuilon kun jo haast nergens heen, Stil.

Koor:

'k Hoor dan het koor aan de zoo van kristal,
It blood van het Lam kocht ons vrij,
Allas stamt moe in hot ganse heelal,
0, ve Ik oen glorie voor mij, ( ja voor mij)
Glorie voor mij, ja, glorie voor mij.

Koor:

Koor:

Is hier oon hart door vrees benard,
Vermoeid door 's levens strijd?
Tuijfel drukt u neer, gij st.r'iri.lto Lt telkons weer,
0, vat ''vleer
moed, want.God is goed,
En steeds tot hulp bereid,
Zo gij slechts kurrt geLoven ,
Ziet gij z:i_jnheerlijkheid.
DG-ar zijn geen grenzen aan Jezus macht,
Voor .eLk die wond 'ren van Hem verwacht ,
Ja, wie Hom aanraakt, ervaart zijn kracht,
Daar zijn geen grenzen, 2an Jezus macht.

Nu heb je nooit genoeg, nu blhiijft jo steeds iets missen
on in hot ongewásso of je ooit kreeg vJat je vroeg, Stil •••

Zing voor de oeuwi.gedag, zing voor z i.j n koms t en zag Amen,
Zing VOO:i~ do Hoer, die ons samen daar al van eeuwigheid
zag. StiL •..•
1. Koor: Ambr. Lofgezang

..

\

(E.Gobhardt)

2. Votum on groot.
3. Samonzang: Mijn hart zingt ••••.

o ••

}'1ijnhart zingt oon lief 'lijke moladie ,
Een lied van vr-eugde on kracht,
Want Jozus vergaf al mijn zondeschuld.
Schonk licht in duistero nacht:
Ik heb eon rrieuw lied, Eon wonder-baar lied,
Ik hob oen nieuw lied in mijn hart,
En 'k juich nu zo blij:1IHet oudetis voorbijl!
Ik heb een nieuvIlied in mijn hart."

Gaat gij gebukt door zotg gedrukt?
LBg dan uw lasten neer,
Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren woord.
Hij hoort UH bee en schonkt u vree,
In liefdo eind'loos teer,
Zo gij slechts kunt geloven,
Niets is onmoog'lijk meer.

Koor.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht enz.

Koor.

Mijn Jezus kwam in en, 't werd alles licht,
Do duisternis vlood dra hccn ,
Ik wandel zo stil in de zonneschiin
En zie slechts Jozus alloen.
v
Ik heb eon niouw lied ••.•..-.••

Koor:

0, Glorio voor Jezus, Hij "wnt in rmj s'
Gekruist mijn leven voor Hem, Ik voel nu de druk van
Zijn trouwe hand. on luister steeds naar Zijn stom.
D( heb eon nieuw lied ••.•.•.•• ,

4. Koor~ a) Ps. 43. bow. Kramor.
b)

JGZUS dio mijn ziel bemint mot solozang. bow , KramGr.

c) Wat God doo t , dat is wo.Lgodaan, b81".Kramer.

5. Schrjftlezing~
6. Solozang ~ 11 Largo 11 van Handel
7. GoLex1.
8. Orgobolo.
9 • Koor z a) Ps. 75
b) Do Hoilige stad mot solozang.
c) Als ik Hom maar konne
d) VastG rots van mijn behoud
10. Samonzang:

Koor:

(W.J.v.Smedon)
(S,Adams)
(P"Kiel)
(C.Pijlman)

Ik MOEltde Heiland mot mij hebben,
VJant ik kan Qlleon niet gaan,
1YJaarmot Hem meer dan vcrwi.nnaar-,
Durf ik ied1re storJ;n
"\.JGerstaan.
0, vr'eo st mijn ziol geen kwaad ,
Waar mijn veg ook henen gaat.
Ik wil volgon zonder vragon,
lrJaa:c
mijn meester gaat of staat.

Koor z

Ik I"ioetde Hoiland met mij hebben,
Dan is iedlre last mij licht.
Ik Ken geen bango vrees of zorgen,
Ik 1>landelvoor Zijn aangezicht.
0, vreest mijn ziel geen kvJaad .,••.,.

Koor:

Ik Moot de Heiland met mij hebben,
Daar waar in der zonde macht ,
Harten breken, slaven zuchten,
En men op Zijn boo dschap wacht.
0, vreest mijn ziel geen l\:waad
••••••..•

Koor ~

'kNoot do Heiland met mij hebben,
Als de vijand mij orrtmoot,
En'k Hem door het blood dos kruises,
Als Hvorwonnone" begroet.
O. vreest mijn ziel goon kwaad ••.,•••

11. Modi t.at.Lo , n \{ijloven vr i j , vJijLoven blij tl
12~Samenzang:
De nacht vlood hoon, It is helder dag.
Er is blijdschap in mijn ziel,
J-.1ijn
vroos is HOg, Gods vree woorrt daar,
Er is vreugdo in mijn zioL
Koor: Er is vrougdo , homoIvreugde J HemelVJ:ougdehier op aard.
to \"eten, He zus mint ook mij, Is mij meor dan allos waard.

Koer-e

Eons was mijn hart vol duî stor-rrl
s,
VJaarGod sprak ee ns ~ "Daar zij lichtll
Nu hob Ik oon hemol roods op aard,
En eon hemol nog in It zicht"
Er is vrougdo , •• ".,

Koor ~

Door Jezus macht, door Hem alloo11>
Kan ik overw.l.nnaar- zijn,
En waar Lk kom, ik jubol luid ~
ja, dos Hoilands bloed maakt rein.
Er is \~ougde .0 ••••

Koor:

En is de 1/IOg soms rm.l en s to i.L,
Toch blijft blijdschap in mijn smart,
Hant Jezus zelf bostuurt mijn weg.
En houdt blijdschap in mijn hart.
~~ is vrougde ••••••

13.. Koor ~ a) De Hoemllen roomen
( L.v.Beethoven)
b) Hij die rustig on stil ru/solo ( bew = Kramor )
c) Mannen brooders ziot het tokon ( F.Pijlman)

14. Samonzang ~

1\0or :

Als op Is levens zoo do storrrrvJind
om u loeit,
Als ge tevergeefs UVI arme hart vormoeit y
Tel lP" zegeningen tol ze een voor oen,
En ge zegt velvonderd, Hij liGt nooit alloen.
Tel Uw zegeningen,
80n voor oen;
Tol zo alle on vorgeet or goeD,
Tol ze alle, noom ze Gon voor oo~,
En o~o ziet Gods
liefde dan door alles heen.
"

Zangavond in de
Bovenkerk

Hedenavond zal er in de Bovenkerk
een bijzondere zangavond plaatsvinden
waaraan Anton Krelage, bekend door
zijn veelvuldige activiteiten voor radio
en te1etV'isde,met het door hem geleilde "Spakenburgs Oratortum-koor" zijn
medewerking zal verlenen. Naast werken van Jos. Haydn, Joh. Seb. Bach
en vele andere zal het eveneens zeer
bekende"Ur~e·rVissel'skoor"o.l.v. Meinden Kramer werken uitvoeren van bekende en gelieMecomponisten(o.a, "De
HeilligeStad" met solistische medewerIk!ing van Teun Schenk). De organist
Willem Hendrik Zwart zal de orgelbegeleiding verzorgen van de koor en samensang. De avond zal besloten worden met een gezamerïlljk Optredenvan
d:e beide koren.

Interieur
Organist:

St. NlcolaasWillem

of Bovenkerk

Hendrik

te

Kampen

Zwart

PLAATOPNAMEN.
Donderdagavond werden in de Geref. Kerk
te Tollebeek door de Stichting "Band met
God" opnamen voor de gramofoon gemaakt
van het plaatselijk dameskoor "Laus Deo"
onder directie van de heer Boerman. Het wordt
een plaat met kerstliederen die omstreeks
sinterklaas in de handel komt.
17 Juni wordt door PHONOGRAMvan het
chr. urker visserskoor "CRESCENDO" een
opname gemaakt in Kampen van zang tegelijk met verenigingen uit Harderwijk en Spakenburg. Totaal 350 zangers. Onder meer zal
opgenomen worden "Ambrosiaans lofgezang"
en "Ode". 17 Juni komt de langspeelplaat in '
de handel die onlangs van "CRESCENDO"is
opgenomen.

Geslaagde

grammofoonplaat

opname,en

leerzame

avond.

SPAKENBURGSE CHR. ORATORIUM VER,
o.l.v. Anton Krelage
het

IIURKERVISSERSKOORIt
o,l.v. Meindert Kramer
YlILLEM HENDRIK ZWART
Orgel

Frans van de Heide )
Jan Kelder
)

trompet
TEUN SCHENK

1. a; Tenebrae Faotae Sunt
b. IINundanket alle Gottlt
2.

a~ IIGodserelt
b~ Psalm 124
0,

"Voor-waar-t.s

Christenstrijders

3. a; Aus dem Danklied zu Gott
b; ItOhristus ist auferstanden"
o , IITollitehostias"

4. Orgel

D.Perez
J.S.Baoh
L.v.Beèthoven
~!I.Kramer
B~Verboom
Jos.Haydn
H.F.Müller
C.Saint-Saëns
G.Muffat

Toooata

5. a; "The holy Citylt
b,

ItGij
dinanrs van Hem"

H.Pijlman
-Fr.Sohubert
F.Mendelssohn
J.S.Baoh

6. a~ Zum Sanctus
b; Koraal
c , "Wachet auf'"

H.de Wolf

7. "DDE"
"Ambrosiaans Lobgesang"

Gebhart

Aan de uitgang collecte voor het Orgelfonds
HARTELIJK AANBEVOLEN

Gematl.~de publieke belan~stelling

bariton

Stem en

r

Sucsesvol ptreden vo r de NCRV.
Radi.,op woensdag 20 juli'66
_.:t-+-I:._'*:_~

__

door SASKIA

Urker visserskoor
voor de radio
Het bekende vissersmannenkoor "Crescendo" uit Urk, onder leiding van de heer
M. Kramer, zal binnenkort voor de radio
optreden.
In het avondprogramma van woensdag 20
juli zullen in het NCRV-programma verschillende gegestelijke liederen, gezongen
dool'dit koor, worden uitgezonden,waarvoor
de opnamen reeds zijn gemaakt.
Verder is er van dit koor deze week een
prachtige langspeelplaat met psalmen en
geestelijke liederen verschenen, de orgelbegeleiding op deze plaat is van Feike Asma, terwijl de bekende tenor Teun Schenk
uit Emmeloord solistische medewerking
verleende.

N.O.Pelderceura.t

18 juli '66

Radiogids

7.30 n.m. Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. Meindert Kramer m.m.v.
Rutger van Mazijk,orgel en Teun Schenk,
tenor. 1. Prijs den Heer met blijde galmen (Ps. 146).2. Wat God doet dat is
welgedaan,M. Kramer. 3. Hij die rusttg
en stil, idem. 4. Naar de hemel smacht
mijn harte, H. G. Nageli. 5. Jezus Die
mijn ziel bemint, M. Kramer. 6. Vaste
rots van mijnbehoud,F. Pijlman.

,Crescendo", ·Ç1rk.
Chr. Urker Visserskoor "Crescf'ndo" o.l.v. Meindert Kramer; m.m.v ..
Rutger van Mazi~'k, orgel, en Teun Schenk,
tenor. Dadelijk na de inzet valt de dUidelijke
tekstuitspraak op. De zang is zuiver; de
koorklank is goed en enqszins aan de donkere kant. De organist calanceerde .dit mooi
.û:.(. I) f'-t zijn registratie. De solerenor zong
met Cl :.\1g.enaam.stemqelutrl. dat goed werd
grdr;I~I'-~'door het koor.
tempi z~jnru~~ig,
maar 11k. traag. Het ,'t ~r ueze UltzelllllDg
gekoz::ll programma ~estond geh~~l ~it godsdienstige liederen, die met toewijding werden gezongen door het zeer vast g~disciplineerde koor. Deze zangers kunnen eventueel
een waardig aandeel bijdragen aan de opluistering van de eredienst.
20 juli

r»

"Stem en Stijl"werd iA diver-se
c.uranten opgen.me.,e.a Apel~e.rns
Dagblad en Enkhuizercourant
++++++++

Wie de dag aan zichzelf heeft en het slechte weer behaaglijk
onder eigen dak uitzit, heeft eindelijk het volle profijt van de
radio. Want, zeggen de liefhebbers die vanwege het dagelijks werk 's morgens
bijtijds de deur achter zich dichttrekken: met de programma-indeling is
het maar wonderlijk gesteld. Er wordt genoeg uitgezonden dat de moeite
van het beluisteren waard Is. Maar altijd op uren dat de werkende mens druk
aan de arbeid is of welverdiendop één oor ligt. Kijk er de omroepbladen
maar op na.
,
Des te meer reden om op een vakantiedag met slecht weer wat van die
schade in te halen, en ook eens een verlegen ogenblikte geven aan de uitzending
van een ongewoonnummer. Voor mij was dat een halfuurtje koorzang van
de Urker vissers.
Voor wie hiervoor nooit belangstelling hebben gehad, kan ik alleen zeggen
dat zij iets met een heel aparte bekoring hebben gemist. Ook als de tekst
van de gezongen liederen hun volslagen onbekend en daardoor misschien
onbeg~ijpelijkis. Al moet het mij van het hart dat dit minder algemeen
voorkomt dan men zou denken. Het is ronduit verbazend hoeveelteksten van
eenvoudigechristelijke liederen nog zijn blijvenhangen in het geheugen
van velen die al jaren, of misschienwel nooit, een voet over een kerkdrempel
hebben gezet.

Het is daarom niet te boud gesproken als men veronderstelt dat het
repertoire van deze Urker vissers veel meer gemeengoed is dan men
oppervlakkig zou denken. Waarmee natuurlijk allerminst is gezegd dat het
aanspraak kan maken op enige poëtische kwaliteiten, of zich meten kan
met de monumentale tijdeloosheidvan de psalmen. Maar toch - wie luistert
voelt zich door een eigenaardige ontroering bevangen. Allereerst om dit
sonore zingen zelf. Want wie van klank en volume houdt, kan hier aan zijn
trekken komen. Deze vissers hebben stemmen als klokken, en zij weten ze
te gebruiken ook. Hun gezang heeft hetzelfde overrompelende,alle kritische
bedenkingen overspoelendedat men ondergaat bij het luisteren naar kozakken
- of negerkoren - al geven die vaak veel meer blijk van muzikaal raffinement.
Dit vaderlandse zingen blijft breed en diep, maar uiterst eenvoudig.Men
zou zich kunnen verbeelden dat er geen koordirigent aan te pas is gekomen,
als men niet zo gefrappeerd werd door de duidelijkeuitspraak. Daaraan
moet wel hard gewerkt zijn bij zangers die altijd nog gewend zijn dialect
te spreken.
En dat maakt deze prestatie nog te opmerkelijker.Want al deze koorleden
zijn toegewijdeamateurs, die uit pure liefhebberijaan de wal voortzetten
wat zij van jongsaf aan op hun schepen doen: samen zingen, al of niet met
een solist als voorzanger. Hoeveelvoorbeeldenkan men daarvan in onze
rumoerige, aan hits en tops verslingerde tijd, nog ontdekken?
Er zijn, natuurlijk, nog genoeg mensen die in hun vrije tijd in een koor
zingen. Maar dan zijn meestal het dagelijks bedrijf en de liefhebberijstreng
gescheidenzaken. Dat ligt trouwens voor de hand. Wie kan zich met goed
fatsoen een zingend kantoor of een timmerend of loodgietendkoor yoorstellen?
Maar deze vissers met hun heldere tenoren en dreunende bassen hebben
als laatste vrijbuiters de wind mee. Het zeegat uit hinderen zij al zingend
niemand en worden zij er evenmin om aangegaapt. Zij hebben hun eigen
varend rijk alleen en zingen dat het schalt over het woelige water van het
ene schip naar het andere. Al horen wij dàt, jammer genoeg niet.
Wat uit de luidspreker klinkt is de ingeblikte weergave van hun zingen
aan de wal, dat jammer genoeg het geluidsdecorvan wind en golven mist.
Maar de pure liefhebberijis gebleven.Zingen is hun lust en hun leven,
op een scheepsdek of het podium van een aandachtig luisterende zaal. Zij
zijn bereid overal waar zij uitgenodigd worden hun repertoire ten beste
te geven - mits de gastheren er maar om willen denken dat de zangers op
zaterdagavond voor twaalf uur thuis zijn. Want dan vangt de zondag aan,
en ligt bij hen zowel de vangst als de koorzang buiten de kerk stil.
Men kan hierover denken zoals men wil, maar men zal moeten toegeven
dat deze zangers van nature niet alleen stem maar ook stijl hebben. En
wie zou al luisterend nog durven beweren dat dergelijke rechtlijnige beginselen
het leven somber maken?
Men kan naar dit zingen luisteren zoals naar alle spontane, uit Innerlijke
drang geboren koorzang, en er de weldadige natuurlijkheid van ondergaan.
Men kan er ook een diepgevoeldheimwee mee stillen. Want hoevelen, en
daaronder stellig menige eenzame vrouw op jaren, zullen zich op dit brede
klankvolle gezang niet teruggedragen voelen naar de dagen van hun
jeugd. Toen er thuis, op zondagavond,maar soms ook zomaar in de vallende
schemer, gezongen werd door het gehele gezin? Want men had toen niet
anders dan de eigen stem om de stilte te vullen. Hoeveelsaamhorigheid
is er niet geboren uit die huiselijke koorzang en hoeveel oplaaiende ruzie en
kribbebijterlj tussen de kinderen is er door het inzetten van zo'n lied niet
op slag gesust? Men behoeft er Jan Ligtharts Jeugdherinneringen maar
op na te lezen.
Laat de Urker vissers hun half uur maar volzingenin de schemeravond.
Niet alleen de grote zee deint mee in de maatslag van hun gezang. Maar
ook het zachte wiegen van menig levensscheepjeIn het gezicht van de laatste
haven.
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"U alleen, U loven wij
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VAN DE ZWARTE SCHIJF.
Deze week werd weer een grammofoonpla
toegevoegd aan de vele die al van de Urk.
koren in de handel zijn. Van het Chr. Urk.
Visserskoor "CRESCENDO" verscheen el
30 cm. plaat met liederen en psalmen.
Voortreffelijk wordt in 2 nummers solo!
zongen door Teun Schenk.
Het koor is te feliciteren met deze opna
Ook de hoesverzorging is fantastisch.
toont een foto van de U.K. 174 in. volle z
De directie was bij de dirigent Meind
Kramer, terwijl de bekende organist Fe
Asma het koor begeleidde. We geloven, (
deze plaat het zeker doen zal.
Binnenkort worden van de plaatseli
." mannenkoren weer opnamen gemaakt
kerstliederen.

"Urkerlqmd"

';uli'66

"CHESCENDO" NAAR NUNSPEET. ,I

Op uitnodiging van de Chr. Geref. Evangelisatie te Nunspeet hoopt het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer, a.s. zaterdag 30 juli aldaar in de Chr. Geref. kerk te concerteren.
Deze evangelisatie-avondis speciaal georganiseerd voor de vele vacantiegangers, welke in
deze omgeving hun vacantie doorbrengen.
De hiel' onlangs beroepen predikant Ds.
Brons hoopt deze avond te leiden,terwijl de hr.
W. H. Zwart het orgel zal bespelen. Teun
. Schenk hoopt solistische medewerking te verlenen.
J.l. woensdag 20 Juli trad bovengenoemd
koor op in een avonduitzendingvoor de N.C.R.
V.-radio.
Zowel bestuur als dirigent werden overladen
met telefonische en schriftelijke reacties.
Voor de vele verzoeken, dit jaar nog in ver
schillende delen van het land op te treden
moest in verband met overladen programma
worden bedankt.

CRESCENDO I'
zatd. 30 juli'66

Een middag uit met

ti

"Urkerland" 28 juli'

~uiö.el''Z.e

Bezoeken gebracht ~an

•

este.a.~e

'S).'bu:rB

Speeltujnen en zwembad Harde

.-

t···-

"CRESCENDO" CONCERTEERDE
TE NUNSPEET.

PROGRANIMA - WELKOM

- AVONJ)

Z A N G A V 0 N D
op

zat

e r dag

30 juli 1966

in de Christelijke Gereformeerde Kerk Nunspeet
aanvang 20 uur.
met .m.a d e w e r k ~
van hut:
CHR. VISSERSKOOR "CRESENDOIIuit URK.

===========~========================
DIRIGENT: Meindert Kramer.
ORGANIST: W.H. Zwart - Kampen.
SOLO:
'I'oun Schenk e ,
1.

KOOR: Ambrosiaans Lofgezang.

Met drie grote touringcars en de nodige
particuliere wagens, vertrok j.l. zaterdagmiddag, het Chr. Urker Visserskoor "Cres?endo",
dirigent Meindert Kramer, met als emddoel
des avonds op uitnodiging van de Chr. Geref.
Evangelisatie te Nunspeet te concerteren.
Vooraf werd onder "plensende regen" allereerst aangelegd te Elburg, alwaar na "opklaring" een uur werd vertoefd.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan
het ,Dolfinarium" te Harderwijk.
Na: gezamenlijk een broodmaaltijd te hebben
genuttigd, aangeboden in hotel "Veluwerand"
te Nunspeet, voegde men zich bij het andere
deel van het koor, hetwelk (gezien de finale
op de televisie) om 6 uur vanuit Urk waren
vertrokken.
Des avonds mocht men onder goede belangstelling, voor een aandachtig gehoor optreden
in de Chr. Geref. Kerk, waaronder aanwezigen
uit wijde omgeving.
Ds. Brons verzorgde de opening en sluiting
dezer avond, terwijl Ds. den Hertog uit Harderwijk een korte' meditatie uitsprak.
De heer Teun Schenk verleende medewerking als solist, o.a. in: Hij die rustig en stil,
De Heilige Stad en Jezus die mijn ziel bemint,
terwijl hij verder het "Largo" van Händel op
gevoelvolle wijze uitvoerde, begeleid door koor
en organist, de heer W. H. Zwart uit Kampen.
De vroeger veel op Urk verkerende heer
Jac. Broer (rnuzrkaal adviseur en jurylid in
diverse concoursen) gaf na afloop te kennen "
"uitermate tevreden" te zijn over het gebodene
zowel door koor als solist.
Na voorzien te zijn van koffie werd de terugreis aanvaard, en mocht me~ om 11 uur
ter plaatse arriveren.

E. Gebhart.

2. OPENING: door de We18erw. H~ûr Ds. J. Brons.

"Urkerland

3. SAMENZANG: Psalm100. (z.o.z.)

11

5a.u8..

bew.: dirigont.
4. KOOR: Psalm 43.
11
Jezus die ~Jn ziel bemint(mat solo)
"11
11
Wat God doet is welgedaan

5. SOLOZAN.G:Largo

HändeL,

6. KOOR: Psalm 75.

W.J. v. Smeden.
S. Adams, ( b ew• dirigont).
H. Pijlman.
ONVERGETELIJKE
S. Verboom.

De Heilige Stad (met SOlo)
Gij dienaars van Hom
Voorwaarts Christenstrijders

7· MEDITATIE: Welc~rw. Hoer Ds. C. den Hertog Harderwijk.
8. SAMENZANG: Psalm 145 ; 1.

(z.o.z.)

9. KOOR: De Heem'len roumun
Hij die rustig en stil (met solO)
Mannen broed(;rs ziet het teken "
0, eeuwig Vader
10.

L. v. Beethoven.
b ew, dirigent.
H. Pijlman.
H. Pijlman.

SLUITING: door de Weleerw. Hoer Ds. J. Brons.
SAHENZANG: Psalm 138 : 1 en 2. (z.o.z.)

Zatd.
30 jUli '66 0
te Nun""
nvergetelijke

"-'Peet

ZANGAVOND

In een, ondanks het slechte weer. nagenoeg volle Chr. Geref. Kerk, heeft het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" de
aanwezigen een bijzonder mooie avond
. bezorgd. Het Chr. Geref. welkomteam
mag zich zeker gelukkig prijzen met het
opzetten van zulke avonden, getuige ook
het grote aantal gasten onder de toehoorders.
De dirigent, Meindert Kramer, inspireerde zijn mannen tot het zingen met
evangelische overtuiging, wat ongetwijfeld de kracht is van dit koor, en wel in
het bijzonder van de solist Teun Schenk.
Het "Largo" van Händel werd door hem
minder beheerst dan b.v. "Jezus, Die i
mijn ziel bemint", dat onvergetelijkwas.
Het mannenkoor zelf beheerste alle
stukken volkomen. De orgelbegeleiding
van de heer W. H. Zwart was uitstekend,
hoewel soms wat te hard en te scherp,
maar er zijn uiteindelijk nog wel betere
orgels.
De meditatie werd verzorgd door
Ds. C. den Hertog uit Harderwijk.
De leiding berustte bij Ds. J. Brons.
v. d. Gr.

Streekblfld voor

"Nuris pe t en 0

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

1
4 auS.' 66

Eervolle Uitnodiging uit Amerika

Om principiele redenen echter voor bedankt

Visserskoor van Urk
gevraagd voor kort
bezoek aan Amerika
lder courant
aug. 166

Meindert Kramer, die van professie procuratiehouder bij de Amsterdam-Rotterd
Bk'
E'
look
h t
be
am an lS'. igen lJ zou e een
zoek van veertien dagen m<?etenworden,
maar zo lang kunnen de VIssers er met
uitbreken.
Crescendo is een mannenkoor,
dat
voor 95 procent uit vissers bestaat, bijna allemaal jonge kerels van zo'n twintig tot dertig jaar die hun werk hebben.
Maar ze waren geweldig enthousiast en
ze zouden het jammer vinden als ze het
"Ik heb geen stem tegen gehoord, dus Amerikaanse reisje moesten laten lopen.
Zoals de zaken nu staan, ziet het er
zal het wel doorgaan". zegt dirigent

(Van een onzer verslaggevers)
URK - Waarschijnlijk gaat het
christelijk Urker visserskoor Crescendo in het voorjaar van 1967
optreden in Amerika. Er is dezer
dagen een schriftelijke uitnodiging
gekomen uit New Jersey, waar
vele Nederlandse emigranten wonen.

naar uit dat het een bliksembezoek van
een dag of vijf zal worden. Het gunstigste tijdstip is dan van vrijdag tot woensdag vóór Hemelvaart. Dat betekent bij
wijze van spreken zó van het schip in het
vliegtuig.

In moedertooi
In New Jersey zal een programma l
van geestelijke ~iederen gebracht worden. Daar blijkt veel belangstelling voor
te besaan. En natuurlijk in het Hollands, want de Urkers zingen het liefst
in de moedetaal.

I

Jammer alleen dat er zo weinig Nederlands geestelijke liederen voor mannenkoren bestaan. Meindert Kramer is
regelmatig bezig met het bewerken van
partit';lren. Zo heeft hij oo.k nog wee_rzes
kerst.liederen bewerkt. DIe be~erkmgen
komen voor op een plaat (de vierde van
Crescendo) die juist vandaag wordt gemaakt in de Walburgkerk te Kampen.
"Aan die Amerikaanse
trip ziten
uiteraard nogal wat financiële eonsekwenties vast", vertelt Meindert Kramer, "maar daar wordt op het moment
over onderhandeld". De bedoeling zou
zijn dat het koor, dat nu elf jaar bestaat,
een keer of zes optreedt in een concertzaal, die tienduizend mensen kan bevat-

ten.

URK
Waarschijnlijk
gaat het christelijk
Urker visserskoor Crescendo in het
voorjaar van 1967 optreden in Amerika.
Er is dezer dagen een schriftelijke uitnodiging gekomen uit New Jersey,
waar vele Nederlandse emigranten wonen.
"Ik heb geen stem tegen gehoord, dus
zal het wel doorgaan", zegt dirigent
Meindert Kramer, die van professie
procuratiehouder
bij de AmsterdamRotterdam Bank is. Eigenlijk zou het
een bezoek van veertien dagen moeten
worden, maar zo lang kunnen de vissers er niet uitbreken.
Crecendo is een mannenkoor, dat voor
95 procent uit vissers bestaat, bijna allemaal jonge kerels van zo'n twintig tot
dertig jaar die hun werk hebben. Maar
ze waren geweldig enthousiast en ze
zouden het jammer vinden als ze het
Amerikaanse reisje moesten laten lopen.
Zoals de zaken nu staan, ziet het er
naar uit dat het een bliksembezoek van
een dag of vijf zal worden. Het gun.
stigste tijdstip is dan van vrijdag tot
woensdag vóór Hemelvaart. Dat betekent bij wijze van spreken "zö van het
schip in het vliegtuig.

Uitnodiging Urker visserskoor
uit New Jersey

I

Het bekende Urker visserskoor "Crescen·
do", onder leiding van de heer M. Kramer, dat mede door de grammoïoonplaten een grote bekendheid geniet, ontving
deze week een uitnodiging om te komen
concerteren in New Jersey (Amerika).
Het betreft hier een uitnodiging voor
een viertal concerten, te geven in een concertzaal welke plaats biedt aan 1000 bezoekers.
De overtocht kan per vliegtuig gemaakt
worden, de kosten hiervan komen geheel
voor rekening van de organisatoren,
terwijl deze ook voor logies voor de koorleden zorgen. De concerten kunnen in het
weekend gegeven worden.
Deze eervolle uitnodiging is met groot
enthousiasme door de koorleden ontvangen, doch de beslissing is nog even in beraad gehouden.
Het spreekt haast vanzelf, dat indien deze uitnodiging aanvaard wordt, dit ruim
100 leden tellende koor, dat in Urker klederdracht optreedt, een flink stuk goodwill kan aankweken voor de mannenkoorzang.

In moedertaal.

In New Jersey zal een programma van
geestelijke liederen gebracht worden.
Daar blijkt veel belangstelling voor te
bestaan. En natuurlijk in het Hollands
want de Urkers zingen het liefst in d~
moedertaal.

I

Reclameblad

"De Steur"
aug, t 66
++++++++

I

DIRIGENT Xeindert Kramer en Echtgenote
s'avonds om 8 uur,begunstigd

zatd.6 aug'66 12

t

jr.getrouwd

door fr~ai zomerweer Zanghulde voor hun

Q~~~!_!~!~!~8_!!~_~~_~2!!~!
Teun Schenk

deur gebracht.

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

Hierb~ toegesproken

door Voorz.Tj.Hoekstra.
N~mens "Crescendo"

Zaanse Klok a~ngeboden

door secr. T.Bakker

++++++++++++
++++++

In de repetitie van zondag 14 aug. '66 nam Dsoen Mevr.Groenev~lt
'fscheid (inverband met zijn vertrek naar BarneTeld) van "Crescendo"
------------Ds. GROENEVELT NAM AFSCHEID
VAN "CRESCENDO".

++++++++

Ds. enlmevr. Groenevelt zullen in de komende weken die nog resten van het afscheid op
28 augustus heel wat afscheidswoorden moeten aanhoren. De diverse verenigingen en besturen waarin meestal een predikant zitting
heeft, zullen wel de afscheidsvergaderingen
houden.
Het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" was zondag 14 augustus het eerste aan
de beurt om afscheid te nemen van haar beschermheer en ere-voorzitter.
Voorzitter Tj. Hoekstra was de tolk van de
vereniging om de hartelijke dank namens de
vereniging uit te spreken voor de ontvangen
steun. Het is door de vereniging op hoge prijs
gesteld, dat ds. Groenevelt nu enkele jaren
geleden de functies van ere-voorzitter en beschermheer had aanvaard. Er was toen niet
het vermoeden, dat dit nog eens beëindigd
zou worden door vertrek. En wat niet was
verwacht, wordt nu spoedig werkelijkheid.
Voor de toekomst werd namens het koor de
Zegen des Heeren toegewenst.
Ds. Groenevelt dankte voor de goede wensen en sprak de waardering er over uit voor
datgene wat het koor nu presteert. Dit was
ook niet verwacht, dat het een overladen agenda zou krijgen door plaatopname en concerten. Hij vond het fijn, dat de leden van het
koor op hun rnanier zingend het evangelie uitdragen. Mogelijk zouden zij ook nog iets van
hun zang laten horen in Barneveld.
Namens het koor overhandigde secr. T. Bakker de laatst verschenen langspeelplaat met
opnamen van het koor, die in dank door ds.
en mevr. Groenevelt werden aanvaard.
Aan het slot werd staande toegezongen de
zegenbede uit Psalm 121 : 2 en 4.

"Urr..erlqnd'1S '1ug.'66_

Ds. Groenevelt nam afscheid van ."Crescend0"
URK.Ds. Groeneveltdie zondag 28 augustus afscheid neemt van de Geref.
kerk van Urk in verband met vertrek
naar Barneveld heeft veel verenigingen
en organisaties in Urk waar hij afscheid
van nemen moet. Zondagavondis hij begonnen met het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo." Hij was hier beschermheer en ere voorzitter. De voorzitter Tj.
Hoekstra bracht de dank over namens
de verenigingvoor alle steun dat het koor
van ds. en mevr. Groenevelt had ontvangen. De secr. Toon Bakker bood als
herinnering de nieuwste langspeelplaat
van het koor aan. Ds. Groenevelt was
blij, dat hij zijn medewerkingaan de bloei
van het koor heeft kunnen geven. Wat
hij ook nooit verwacht had, wordt werkelijkheid, hij gaat Urk verlaten en dan
moeten veel banden doorgesneden wor-I
den, maar toch zal hij Urk niet gauw vergeten en ook de mannen van "Crescendo" blijven een plaats in zijn hard hou- I' ,
den. Tot slot werd ds. en mevr. Groe-I
nevelt toegezongenps 121 : 2 en 4. Deze afscheidsbijeenkomstwerd ook bijge- I I
woond door vele vrouwen en verloofden I' I
van de leden.
I

N.O.Polder courant
Zwolse courl=!.nt
Fries Dagblad

Ter gelegenheid v~n de Ingebruikname van d
Geref.Kerk te Zwaag-Westeinde(Fr)

zatd.24 sept. '66 onder overweldigende belangs telling geconcerteerd.
2 concerten waren nodig alle belangstelle
<.l~"

te kunnen bergen.

Concert
te geven door het

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
INGEBRUIKNEMING
GEREF.
annex "ROTONDE"
te ZWAAGWESTEINDE

KERK

in verband met
OPENING GEREFORMEERDE KERK
te ZWAAGWESTEINDE, op 24 september 1966.

*
CRESCENDO"
AAR ZWAAGWESTEINDE

(Fr.).
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
Meindert Kramer, hoopt a.s. zaterdag
ber naar Zwaagwesteinde te ver'U"'K''''Il om aldaar te concerteren.
werd hiertoe uitgenodigd door de raad
Geref. Kerk aldaar, i.v.b. met de opening
de nieuwe kerk.
belangstelling voor dit optreden bleek
dat werd verzocht 2 concerten te verwaartoe ze besloten, welke nu resp.
half 6 en half 8 zullen gegeven worden.
Tussen beide concerten wordt het koor door
kerkeraad een broodmaaltijd aangeboden
één der bijgebouwen.
Àls organist hoopt het koor beide keren
begeleiden de heer Rutger van Mazijk uit
welke ook het koor begeleide bij
van de N.C.R.V.
hoopt de heer Teun Schenk zijn
te verlenen.

Urkerland 22 sept.'66
Urkers zongen
Zaterdag zong het Urker visserskoor
"Crescendo" twee maal in de nieuwe kerk.
Het aantal belangstellenden was nl. zo groot
dat men het in één keer niet kon verwarken. Het anderhalf uur durend repertoire
werd nu tweemaal achterelkaar uitgevoerd,
Het programma bestond uit een aantal
geestelijke liederen met als solozanger Teun
Schenk en organist Rutger van Mazijk, die
soms het koort wat teveel overstemde met
teveelorgelgeweld. De dirigent, Meindert
Kramer heeft een fijn dirigeertalent, waarmee hij al het mogelijke uit zijn koorleden
haalt. Dit concert was een "apart gebeuren voor een apaprt dorp" zoals ds. B. E.
Span het zei.

28 sept.66

Verdere medewerkenden:
Dirigent "Crescendo": MEINDERT KRAMER.
Organist: RUTGER VAN MAZIJK, Blaricum
Solist: TEUN SCHENK
Programmaleiding: Ds. B. E. SPAN

AANVANG 7.30 UUR.

AANVANG 5.30 UUR.

KERK OPEN: 7.00 UUR.

DEUREN OPEN: 5.00 UUR.
PROGRAMMA:
1. Optreden koor: Ambrosiaans lofgezang
E. Gebhart
2. Opening.
3. Samenzang: PSALM 138 vs. 1.
'k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goón
op hogen toon
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op uw eis
naar uw paleis,
het hof der ho-ven,
en om uw gunst en waarheid saam,
uw groten naam
eerbiedig loven.
4. Optreden koor:
Psalm 43
bew. dirigent
Jezus, die mijn ziel bemint (met solo) bew. dirigent
Naar de hemel
H. G. Nageli
Wat God doet dat is welgedaan
bew. dirigent
5. Kort woord (ter gelegenheid van de opening der Geref.
Kerk) door Ds. B. E. Span.
6. Optreden koor:
Psalm 75
W. J. van Smeden
De Heilige Stad (met solo) S. Adams - bew. dir.
Gij dienaars van Hem
H. Pijlman
De Meester is wachtend (met solo)
bew. dirigent
7. Orgelsoio door de heer Rutger van Mazijk.
8. Optreden koor:
De Heem'len roemen
L. van Beethoven
Wind zwijg stil (met solo)
bew. dirigent
Mannenbroeders ziet het teken
H. Pijlman
0, eeuwig Vader
bew. dirigent
9. Sluiting en samenzang:
GEZANG 109 vs. 1.
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kinds been aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
10. Optreden koor: Ode
H. de Wolf

Tussen de concerten werd r~k geschakkeerde
maaltijd aangeboden.

brooë

