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~ieuw Jongemannenkoor.
5 Sept. j.l. werd in dè~cotiSistorie
van de Ger. Kerk een meuw zangkoor opgericht. Dit Chr. jongemannenkoor dat de naam zal dragen van
"Cresc~do", staat onder lei~ing van
dir. L. Kramer. Het ledental IS reeds
gegroeid tot 40. Het bestuur wordt
~evormd door T. Bakker, voorz. en
W. Hoefnagel, seer. G~repeteerd
wordt 's Zondagsmiddags III .de Be~
waarschool.
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1.

Te Urk bestaat een Christelijk Mannenkoor ;Crescendo" ~ hetwelk is gevestigd op Christelijke

Grondslag.
Artikel 2.
Het stelt zich ten doel en gaat uit van het
beginsel~ dat de zangkunst is te waarderen als
een gave van God? waarvan de beoefening in de
eerste plaats behoort te worden dienstbaar gemaakt tot verheerlDking van ZDn Naam.
Artikel 3Bestuur en leden beloven dit beginsel zuiver
te houden, en zullen tevens tegen al wat met
dit beginsel in strDd is, waken.
MlD

DEL

E N

Artikel 4
Het tracht dit te bereiken door:
a. Eens of meermalen per week onder leiding van
haar dirigent een repetitie to houden.
b. Verschillende concerten en uitvoeringen te
verzorgen, welke door de bevolking kunnen
worden bijgewoond.
c. Eens per jaar naar een concours te gaan om
zich hier met andere koren te meten
d. De punten a en b worden ter beoordeling aan
bestuur en dirigent overgelaten.

L E IJ E N
Artikel 5.
Als leden kunnen toetreden zijdie instemmen
met dit reglement en de leeftDd hebben bereikt
j

R 0 Y ERE
van 17 à 18 jaar. Over al of niet toelaten
lid wordt door het bestuur beslist.
Artikel

als

6.

Ieder lid onderwerpt zich t~dens de repetitie
aan de leiding van de dirigent. Een ieder die
zich hieraan niet houdt, wordt gewaarschuwd
door het bestuur.
Artikel

7.

Ieder lid verplicht zich om alles te doen wat
tot opbouw der vereniging is:
a. Trouw de repetities te bezoeken.
b. De muziek netjes te bewaren. (Zoekgeraakte
muziek wordt voor het betreffende lid in
rekening gebracht).
c. Op t~d de verschuldigde contributie te betalen.
Artikel

8.

Lidmaatschap
of mondelige
Artikel

Artikel

gaat verloren
opzegging

door; schriftelijke

9 ..
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Artikel

Artikel
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10.

Ieder lid betaalt trouw, d.w.z. per week, zijn
contributie, welke 30 cent bedraagt.
Als inleggeld ontvangt de penningmeester van
elk lid f 1.--.
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12.

Leden, die, om welke reden ook, de vereniging
verlaten, hebben geen aanspraak op haar bezittingen.
ERE
Artikel

LED

E N - DON

A T E U R S

13.

Door de vereniging kunnen tot ereleden worden
benoemd personen, die zich jegens haar verdienstel~k hebben gemaakt, of wier benoeming
als zodanig in haar belang kan worden geacht.
ZD moeten instemmen met artikel 2 en 3 van
dit reglement.
14.

Donateurs der vereniging zijn zij, die haar steunen met een jaarlijkse b~drage van minstens
f 2.50. Z~ moeten instemmen met het doel der
vereniging.
Artikel

FIN

11.

Royeren volgt:
a. Bij een contributieschuld van 8 weken.
b. Als het lid zich in wo ord of daad onverschillig jegens de vereniging gedraagt.
c. Wanneer tot de 4e maal de repetities zonder kennisgeving worden verzuimd.
Bij de 3e maal wordt betreffend lid gewaarschuwd door de secretaris.

Artikel

Leden die tijdelijkde vereniging moeten verlaten, kunnen zich bij het bestuur als buitengewoon lid aanmelden.
Dit lidmaatschap eindigt, zodra hun afwezigheid ophoudt,

N

15.

Ereleden en donateurs hebben tot alle generale
repetities vrije toegang.
Zij mogen de vereniging van advies dienen, maar
hebben geen beslissende stem.
Artikel

16.

In de maand februari

of december wordt een

3

Artikel

jaarvergadering en tevens een donateursavond
gehouden, waar secretaris en penningmeester
verslag uitbrengen van het afgelopen jaar.
BES
Artikel

Niet-leden kunnen de repetities als gast bezoeken. Behoudens de eerste twee keer betalen z~
de voor leden vastgestelde contributie.

T U U R

Artikel. 21.

17·

Het bestuur

bestaat

uit

Ledenvergaderingen
en extra repetities worden
gehouden zo dikw~ls als de vereniging hiertoe
besluit.

9 personen, welke ge-

steld z~n als dubbeltallen, o.a. Voorzitter,
Secretaris, Penningmeester, Muziekcommissie en
Algemeen bestuurslid. Z~ treden volgens rooster af en z~n zo nodig herkiesbaar.

Artikel

E T I TIE

S-V

E R G A DER

IN

4

Artikel 23·
Alle repetities en vergaderingen worden met gebed geopend en met dankzegging gesloten.
Artikel 24.
Stemmingen over personen geschieden schriftelijk,
over zaken mondeling. B~ elke stemming beslist
de volstrekte meerderheid.
Beslissingen kunnen niet worden genomen, wanneer minder dan 2/3 der leden aanwezig is.
ALG

GEN

Artikel 19Repetities worden des zondags gehouden, 's avo
avonds of 's middags, naar gelang de omstandigheden zijn.
Leden die verhinderd z~n, moeten hiervan kennis
geven aan het bestuur.
Niemand mag zonder toestemming van de voorzitter de repetitie of vergadering verlaten.

22.

De leden hebben het recht op de ledenvergaderingen voorstellen en vragen te doen.
Voorstellen, die door het bestuur geacht worden in str~d te z~n met doel en grondslag der
vereniging, behoeven niet in bespreking gegeven te worden.

Artikel 18.
DE VOORZITTER leidt de vergaderingen, opent en
sluit de repetities enz. H~ kan een geschil
onder leden doen eindigen en zo nodig de vergadering beëindigen.
DE PEllliINGMEESTER
beheert de aanwezige gelden
en houdt de boeken b~, die h~ eens per jaar
laat controleren door een commissie, welke
door het bestuur wordt aangesteld.
DE SECRETARIS houdt notulen b~ van elke vergadering en voert de correspondentie.
DE MUZIEKCo:i':lhUSSIE
bestelt, bewaart en controleert de muziek. Z~ regelt de opstelling van ~
koor. Alles in overleg met de dirigent.
B~ afwezigheid van een der bestuursleden wordt
deze vervangen door een algem. bestuurslid.
REP

20.

'1

E MEN

E

B E PAL

I N GEN

Artikel 25.
De dirigent der vereniging is verplicht zich te
houden aan de bepalingen vervat in dit reglement. H~ heeft recht op een maandel~kse vergoeding.
Artikel 26.
B~ ontbinding der vereniging worden de gelden
na aftrek der schulden gel~kel~k onder de le-

5

den verdeeld.
Artikel

27.

In gevallen? waarin dit reglement
beslist het bestuur.

niet voorziet?

Aldus aangenomen op de ledenvergadering
22 november 1953.
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Kerstnachtzangdienst.
Het ligt in de bedoeln.q van de
Geref. Jeugdcentrale om in samenwerking met het Chr. [onqemannenkoor "Crescendo" een Kerstnachtzangdienst te houden. Deze dienst
wordt gehouden aan de vooravond
van Kerstmis, dus 24 December en
zal naar alle waarschijnlijkheid aanvangen om half elf in de Zulderkerk.
Het koor zal zingen. Verder wordt
de avond gevuld met samenzang.
declamatie, solo-zang en orgelspel.
Ds W. Baas hoopt een korte meditatie te houden, bij wien ook de
leiding voor die avond berust.

Kerstzangdiensp;
De Kerstzangdienst, uitgaande van
de Geref. Jeugdcentrale in samenwerking met het Chr. Jongemannenkoor
"Crescendo", die zou aanvangen 0111
half elf, 1S door omstandigheden vervroegd. Deze zal heden(Vrijdag)avond
aanvangen om 9 uur. De toegang is
vrij.

" U r ke r-l o nel " 17-12 - 54

" U r k e r I a n d " 24 -12 - 54

Kerstzangdienst.
Uitgaande van de Geref. J eugdcentrale in samenwerking met het Jongemannenkoor "Crescendo", werd vorige
week een Kerstzangdienst gehouden,
welke alleszins geslaagd mag worden
genoemd. Het eerste optreden van het
nog zo jonge mannenkoor heeft alle
verwachting overtroffen en hoewel
nog niet voor 100 %, werd toch o.l.v.
Dhr L. Kramer keurig en met overgave gezongen. Een reden te meer voor
de jonge mannen om na deze eerste
stap met alle energie aan te pakken,
om tot nog betere prestaties te komen.
Dat het koor onder de bevolking al 'n
goede plaats heeft ingenomen bleek
wel uit de giften, ontvangen van gevers(sters), tot instandhouding en opbouw dezer vereniging.
De Meditatie was verzorgd door Ds.
Baas, terwijl declamatie op boeiende
wijze naar voren werd gebracht door
Joh. Romkes. L. Schouten verzorgde
zeer goed enkele soli, begeleid door
M. Kramer, die tevens het orgel bespeelde.

»
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«

31_12_54

IN JAARVERGADERING BIJEEN.

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

Het Chr.Jongemannenkoor "Crescendo" kwam 9 Febr. in gebouw "Schäffer"
voor een goed gevulde zaal in jaarvergadering bijeen.
Na de gebruikelijke overzichten van Secretaris en Penningmeester
werd de avond gevuld met zang en declamatie.
Ook werd het woord nog gevoerd door Ds.W.Baas.
Ds.Groenevelt sloot deze vergadering met dankzegging.
Genoemde vereniging mag terugzien op een zeer geslaagde avond.
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"Urkerlond

>
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Eerstellconcert
i n de muzie
k tent
o p Zat e rd a 9 a v 0 n d 5 jun i ·5 4

Zeterdeçevond-uitooetinq .
In de muziektent werd Zaterdaqavond een uitvoering gegeven door
koren onder leiding van L. Kramer.
waaronder ook het kinderkoor. Een
en ander trok goede belangstelling
en men was over het gehoorde zeer
voldaan. Ook werd op het plein voor
het Jeugdgebouw voor de Geref.
Drankbestrijding een propaqandabijeenkomst belegd. waar Os W.
Baas het woord voerde.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

I

voorzitter T.Bakker.
Zingen Psalm 89 : 1
Schriftlezing Psalm 98
Gebed en Openingswoord.
Secretaris
M.Ras.
J a a r ver
sla
g
J a a r ver
sla
g
penningmeester
F.Hoekstra.
Commissie van Kascontrole.
Ie P A U Z E (Met stemming)
S a men
z a n g_: Ruwe stormen mogen woeden.
Dec
1 a mat
i e
ernst
L.Brands
luim
F.Visser
Dec
1 a mat
i e
Afdraaien van de bandopname.
Stille Pantomine
"DE ONVERTw'IACHTE
BABY"
Dec
1 a mat
i e
ernst
Kl.Visser
2e P A U Z E
Opening

11.
12.
13.
14.
15.
16.

S a m e n z a n g: Psalm 150:1 -Looft God, Looft Zijn Naam alom •••
luim
Joh. Romkes.
D e c 1 a m a t i e
ernst
W.de Vries.
D e c l_ a m a t i ~
_A_{g.:tg ai en :!lal'! d,e .bangQ~name,
D ~ Q 1. a m a t i e
H.Post.
luim
????
F.Hoekst ra •
D e Q 1a m a t i e
3e P A U Z E (Uitslag; stemming)

17.
18.

JL_~

19.
20.
21.
22.

n z a n ~: Als g'in nood gezeten •••
Ernstig stuk: "Schipbreuk van de Titanic"
declamatie
Zang:

T.Bakker
G.Post - M.Ras

luim:
L.Brands.
~D~e=:.-...l~!:......lo~"""'::e.-.lC--"~"_
Q 1 a m a t i e
D e c l_g_m a :t j._ji_
ernst
T.W.van Eerde.
ij .e iN Q o r g.
~V~r~~_=-~~-=~~
S 1 u i tin
g
Gezang 2$ : 'k Wil U,o God,mijn dank betalen ••••

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

Jaarvergadering
Jongenmannenkoer
"Crescendo".
Onder voorzitterschap
van de heer
Toon Bakker hield het Jongemannenkoor ..Crescendo"
j.l. Dinsdagavond
haar jaarvergadering.
De vergadering,
welke een feestelijk karakter droeg, was
druk bezocht.
Het
merendeel
door
ouders van de jonge mannen, welke
deze avond een goede indruk kregen
van het werk wat deze jonge mensen
in één jaar hebben gepresteerd.
Het is
een verheugend
feit dat deze jongens
1 jaar lang de Zondagavond
hebben
benut in het beoefenen van de schone
kunst der muziek. Het ledental
is gestegen tot 15. Er zijn flinke plannen

gemaakt voor 1955. Er zal een concours worden bezocht, terwijl tevens
enige concerten gegeven zuIlen worden.

"

U r-k e r-l cr n cl " 14-2-55

CONCERT
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ka der

Zat ·28Mei

Zo mer av 0 n d co nee r ten h 00 P t CJ.s.

van

bij goede

op tetreden

het

weersgesteldheid

in de muziektent

Chr.MCJnnenkoor"Crescendo

Dirigent

"

-Me i n de r t Kramer

Pr ogrammcl
1. Psalm

13S

1 ...3

F. P ij Ima n

2. Als ik Hem maar ken ne

P.Kiel

3. Avondliedje

H.D ij k stro

4.50 n c t u

F.Schubert

5

5.V I a g gel i e d

W.F.Kools

6. Lof Zij den Heer

F.Pijlma n

7.<3elukkig is het la nd

J.Zwaan

8. Ach ter Hem a a n

H.M. de Wo lff

9.Mijn Nederland

C.A·Mein go Id

10. Avondlied

P Kie I

De Zcmetevondconcerten,
Zaterdagavond voor Pinksteren
begonnen de Zomeravondconcerten
met een uitvoering in de muziektent
van "Crescendo" onder leiding van
L. Kramer. Er was hiervoor grote
belangstelling en dit jonge koor deed
zich van de goede kant horen en
het publiek wist deze prestatie te
waarderen. Er werd geluisterd en
genoten. Zo was het ook j.1. Maaadagavond toen T.O.G. onder leiding
van J. van Dalfsen een mondorqelconcert gaf. Voor deze kunst is
altijd een voorliefde.
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Eerste prijs behaald.
Het knapen- en jongemannenkoor
..Crescendo" onder leiding van dir.
L. Kramer ging Pinkster maandag
naar het grote zang-concours te
Zoel mond in de Betuwe. Men deed
voor het eerst sinds de oprichting
aan een concours mede en zong in
de 4e afdeling. Men behaalde daar
de eerste prijs met 3111/2 punt.
Bewijs alzo, dat er wat in zit, tevens
voor de directeur dat hij dezejeugdige
zangers goed weet te leiden. Voorwaar een mooi succes, gezien deze
vereniging nog maar kort bestaat.
Toen men 's avonds terugkwam,
werden ze feestelijk ingehaald. De
mondaccordeonver. bracht hen een
serenade en Os Groenevelt sprak hen
toe, hen namens allen feliciterende
met het behaalde succes. Een en
ander onder grote belangstelling.

Concert.
Zaterdagavond 2 Juli a.s. om half 8,
hoopt in de muziektent, op verzoek
van de Geref. JeugdcentraIe, in het
kader van Zomeravondconcerten, op
te treden het Chr. Jongemannenkoor
"Crescendo", Dir. M. Kramer.
Programma:
1. Ps. 21 : 1-13.
Pijlman.
2. Lof zij den Heer.
3. Als ik Hem maar kenne. P. Kiel.
Kools.
4. Vlaggelied.
Schubert.
5. Sanctus.
Mangold.
6. Mijn Nederland.
KORTE PAUZE.
7. Avondlied.
8. Prijs Jehova, hoog verheven.
Zwijssig,
9. Achter Hem aan.
De Wolf.
10. Gelukkig is het land. J. Zwaan.
11. Blijf bij ons, Heer.
W. H. Monk.
12. Halleluja eeuwig dank en ere.
P. Kiel.
Tijdens dit concert wordt gecollecteerd voor ons orgelfonds.
Het Bestuur.

Opname

gemaakt

na afloopvan

Achter

het

concert

de Bethel
"

- Kerk
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Zanguitvoering.
•
Zaterdagavond gaf het Chr. Jonq,
~annenkoor ..Crescendo" onder lei- i
dlOg. va~ dirigent Kramer een uitvoerrnq
In het kader van de T
E
oog d ag. .
r was, mede door de talrijke bezoekers, grote belangstelling en men
had aandacht voor het rl'J'ke programma, dat met animo tèn geho
rerd uebrachr.
re

"

,\

"

Interkerkelijke Kerstzangdienst.
Zoals wij enkele weken terug reeds
meldden, hoopt 't Chr. Mannenkoor
"Crescendo", dir, M. Kramer, op 24
Dec. een Interkerkelijke Kerstzangdienst te verzorgen in de nieuwe Geref. Kerk te Emmeloord. Op 26 Dec.
(2e Kerstdag) 's middags 4 uur hoopt
zij deze in de Bethel-kerk alhier te
herhalen.
Ds. A. v. d. Beek, Herv. predikant,
verzorgt de meditatie, Ds. Groenevelt, Geref. predikant, heeft de programmaleiding. Tevens wordt aan deze dienst medegewerkt door bekende
plaatselijke declamators.
29 Dec. houdt bovengenoemd mannenkoor haar jaarvergadering voor
donateurs en genodig~_en.
De hier welbekende voordrachtkunstenaar JoN 0bel zal op deze
avond declameren; verder wordt deze avond afgewisseld met koorzang.

Op

Zaterdagavond

'24 dec·'SSIIKerst
te

- Ui tvoering

IIverzorgd

Em meloord

Pro 9 ra m m a
VOOR DE KERSTZANGDIIDN;3T
OP ZATERDAG24 DECEI'.IiBER1955
IN DE NIEt.m - JERUZALEM KERK
te
EMMELOORD
UITVOERENDEN: Chr.

URKER MAL'lliENKOOR
t'CRESCENDOilDirigent
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~<:__~-

-

-:=-::::::._..,__

-~"-~.'

=:

;~.

_--.

~

1.

_

-:;_~::.:.:Jl

·t.:J2'_-:._...:--~.

,4; ~

';j

.

Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wi lt Gj zi jn ontmoet,
0, 's werelds
hoogst
verlanpen
des sterv'lings
zaligst
goed?
fut ons Uw Cce a t ve r-Lá ch t e ,'
Houd zelf cle fakkel
bij,
die} Hear) ons onderrichte,
wa t U behua gLi jk zi j:
2. SAME1'JZANG;Gezang

18.

Komt allen
tazamen~
Jubelend
v.n vreugde.
komt nu) 0 komt nu naar Beth Lehern,'
Ziet nu den vorst
der eng'len
hier
geboren.
Komt, laten
W1J aanbidden,
komt, La t ori 'l'ij aa.J1b5.dden,
komt, la t"l1 wi j aanbiriden
dien koning.

3.

KOOR, a.

Heft

l3.an, heft

b , Kers tu
c.

Nu zijt

aan.

P. Scbren.

ed.

P.

wellecome

V3.n

Woel1sel.

•

.1_~_MEDITATIE: Door de hee r Ir.
2.:_KOOR.

d , Gloria
e.

Er is

r,

Stille

in

Exelsis

Deo.

een kindje

Hijpma.

F. Pijlman.

geboren.

Nacht.

C.L.

H. Koekelkeren.

Fr.

GrUber.

6. SAMENZANG;Gezang 10.
mar is uit
's werelcls
duist 're wolken
een licht
der lichten
opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel,
alle
volken,
en gij,
mijn ziele,
bid het aan:
Het komt de fJ cha duwen bes chi jnen ,
de zwarte schaduw van den dc od s
do nacht der zonde zal verdwijnen,
genad8 spreidt
haar morgenrood.

Is

DEClJiJ:;lA
1\1E ;

8. KOOR; g. Er is eon roos
h , 0,
i.

Je zuu mijn

Dankt?

9.

dankt

orrtapr-ot en , M. Praetorius.
troost.
nu allen

. ,

J.S.
God. Joh.

SLUI TING.

10. SAMENZANG,"ERE ZI J GOD".

Ba ch ,
Crüger.

Jh;eTk r el
EMM LO
D.
,
"
de avond voor kerstmis, stonden de deuren van de Nieuw Jerusalemkerk nodigend open en velen gingen het kerkge1 bouw binnen om de blijde boodschap te
horen in zang en meditatie. Deze interkerkelijke kerstavond stond onder leiding van ir. C. L. Rijpma, die tevens de
meditatie hield.
De muzikale omlijsting werd verzorgd
door het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
uit Urk, onder leiding van de heer M.
Kramer. De heer Joh. Romkes verzorgde
de declamatie. Het mannenkoor zong
een aantal kerstliederen. De meditatie
pad tot onderwerp het Schriftgedeelte uit
Je::- 'a: "Ontwaak, ontwaak, breek al te
I ;XiO en uit in gejubel". Deze profetie
J
de onder het Joodse volk, dat ,van
)14 Messias een aardse heilstaat
e.wachtte. Kunt u zich voorstellen dat t et
• v'.l'1t jubelde toen Jezus Zijn intocht
'I hield in Jerusalem, en dat, naderhandt d.jubel omsloeg in een felle haat? Zij prwachten immers een aards vorstend m
I vrede in binnen- en buitenland. J
werd het bewijs van de onoprechtheid der
mensen! Moeten we daarom Kerstfeest
vieren?
Inderdaad, Jezus i,s geboren tot onze
schande, maar ook.... tot ons geluk.
Aan de kribbe kunnen wij daarvoor offeren.
De avond werd besloten met samen-,
zang van "Ere zij God".
Het koor heeft goede stemmen in de
bariton en baspartijen; de eerste tenoren
zingen echter minder goed. Het gedicht,
dat door de heer Joh. Romkes voorgedragen werd, stamde uit een zoetelijk
romantische periode en kan naar onze,
),']:1
i . niet er
hebben

KERSTZANGDIENST
EMMELOORD

TE

ElMMELOORD
Zaterdagavond
werd i n de Nleuw-Jeruzalemkerk
te
Emmelo?rd .een door de Interkerkelijke
EvangelIsatIe
Commissie georganiseerde ~erstzangdienst
belegd. De belangstelling was matig - de-kerk.was
on
~~veer voor de helft bezet - vermoede=
liJk. een gevolg van "IEl> te late kennisgevmg.
.'
Medewerking verd verieend door het
Chr. l.!rker Mannenkoor Crescendo ond~r lCldl~g van M. Kramer. Ir C. L
Rijprna hield een meditatie. Joh. Rom~
~~s (Urk) declameerde een wat zoeterlIJk gedtch : Jezullln de herb rg.

j

I

I

I. an~pr

"Trouw

_~.~'~',~ ,~,

,
"N.O.Polde r .coura

nt

28-12-55

f-

r

lnterkerke;y'ke zangdiel st:
24 December
cd
n Ker- t~
programma in Emmeloord verzorgt.
door het mannenkoor "Crescendo".
Deze interkerkelijke bijeenkomst
stond onder leiding van Ir C. L.
Rijksma welke ook de meditatie
verzorgde. Als declamator trad op
de heer Joh. Romkes welke onder
grote stilte voordroeg het mooie
kerstgedicht "In de herberg". De
heer Romkes welke hier als een goed
voordrager bekend staat, bracht ook
in Emmeloord op de juiste wijze dit
gedicht naar voren. Het geheel was
een hoogstaande avond, waarin het
mannenkoor prachtige kerstliederen
liet horen. De vele a m wezigen gingen
dan ook na h t .samenzinqen van
"Ere zij God" voldaan huiswaarts.
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Kerstda

9 2 6 dec. 55

l)erstzangcUenst.en,
Tweede Kerstdag werd een erstconcert gehouden in de Bethel-kerk
en in de Rehoboth-kerk. De dienst
in de Bethel-kerk werd geleid door
Ds. Groenevelt en de meditatie werd
verzorgd door de Ned. Herv. Predikant Ds. v. d. Heek. Deze sprak over
de Engelenzang; wij mensen kunnen
nog wel zingen "Ere zij God", maar
wanneer het andere gedeelte komt,
willen wij graag een toontje lager
gaan zingen, en dat is de bedoeling
niet van het Kerstfeest.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo", o.l.v. dir. M. Kramer, verleende
medewerking. Het koor is aardig
vooruitgegaan sinds het concert van
vorig jaar. Het stemmenmateriaal is
goed, er werd goed gezongen, vooral
de bekende Kerstliederen, Het bleek
bok wel, dat dit gewaardeerd werd
door de aanwezigen; het was stil in
de kerk. Cedeclameerd werd door de
heer .

2 •

PROGRAMMA
EDITATlE
1.

o

PEN

I N G

door de Weleerw.

Ds. H. R. G ROE
Samenzang

:

P s alm

Heer

N E VEL

T.

98

1 en 2,

:k Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
Dien groten God,die wond'ren deed;
Zijn r-ooh t er-h
a nd vol sterlet' en ere,
Zijn heilig' arm wwocht heil na leed.
Da~ heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't hei~~~~~~_!en toon gespreid,
2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juich dan den Heer met blijde galmen,
Gij ganse we r-eLd j u i ch t van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat_~~~~~d in 't rond verheugt.
ç

Ds. A. v. d , B EEK.
S a men

S a men

GEBED, OPENINGSWOORD,

z a n g :

Hoe zal ik U ontvangen,
Hoe wilt Gij zijn ontmoet,
O,'s werelds hoogst verlangen,
Des st~rv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
Die, Heer,ons onderrichte
Wat U be~~~~~~lk zij.
2.

Optreden

z a n g :

De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in 't veld;
Zij hielden vol trouwe de wachte,
Ze hadden de schaapjes geteld;
Daar hoorden zij d'Engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar;
De herders naar Bethlehem gingen;
't Liep tegen_~~!_~~euee
jaar.
Och ~indje, och Kindje, dat heden
In 't nee d I rige sta L'Le.t je kw aanrt,
Ach, laat ons Uw paden betreden;
Want Gij hebt de wereld beschaam~.
Gij komt om de wereld te winnen,
De machtigste vijand te slaan;
De kracht Uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel we@rstaan.
Optreden

SCHRIFTLEZING,

door de Weleerw. Heer

van het Chr. ~1annenkoor IT CRESCENDO"
a, Gloricl in Exelsis Deo.
F.Pijlman.
b. Er is een kindeke geboreh. Koeke lko ren ,
c ~ S til
1 e
N ach
't ,
Fr. Grübe r,

Wat deed uit 's hemels DEC
LAM
A TIE
do0 r L • t1 E T Z•
o Heer der heerlijkhe
S a men
z a n g
Lied
33 ( Joh. de Heer)
Op aard U nederdalen?
Daar
ruist
langs_~~_~~~ken
een lief'lijken Naam.
Uw grote liefd' allee
Uw eindeloos erbarmen
Die naam is naar wa~E~~~d, mijn Jezus ook waardu
Met onzen groten nood
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in't stmf.
Dat als met 7.eeg'nend
En reddend ons omsloo
Optr~den van het MANNENKOOR :
van het Mannenkoor
a , Er is een roos ontsproten. Praetorius.
b . 0, Jezus mijn Troost.
J.S. Bach.
a. Heft aan, heft aan.
P. Sohre n
c. Dankt,dankt nu allen God.
b. K ers
t 1 i e d
P.van Woensel
c. Nu zijt wellecome

S a men
z a 11. g
Daar is uit' s werelds duist're wolken
Een licht der lichten opgegaan.
e nz.
-------Wat heil!
een Kind is ons geboren
Een Zoon gegeven door Gods kracht;
De heerschappij is Hem besc~oren;
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.
Zi~n Naam is wonderbaar;Zijn daden
Zijn wond'ren van genaad'alleen;
Hij doe ton s, hoe ITB t s chul d bel a den ,
Verzoend voor 't oog des Vaders treên.
- -----.
0, Vredevolrst ! Glj kunt gebieden
~De vreè:d' op aard! (jn in mijn ziel
Dme elke zondaar tot U vliefen;
Dat al wat ademt voor U kniel !
Dit zal de God des heils bewerken;
Hij zal de zetel, U bereid,
Met recht on met gere~hte sterken;
Hem zij de 10Ï ~~_~~~~~~heid.

J.
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S L U I TIN
G.
tl DE
ENGELENZANGtl
Samenzang
ZIJ
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Er wordt gecollectee.rd voor de gemaakte onkosten.
Deze collecte wordt Hartelijk bij U aanbevolen
Nummer

10 ( De engelenzang)wor~t

staande gezongen

zangdienst wordt ook voor de zieken uit ge
De ze
via de ziekenteleÏoon.
2.

yp. H.K.
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-----------------------------------------------------------PRO

1.

o

pen
i
Samen zang

-

G RAM
Voorzitter

n g

Jaarverslag
11

l.!..

van

S a- men

z a n

a.
b.

MANNENKOOR

..2.!..

Samenzang

6.

DECLAMATIE

r{

:

Ga niet

11

" Beveel
door

P

2.

I!

De

a l Leo n

gerust

de

he er

door'
God.

t

Lo ve n "

J. Crüge r.
P. Kie 1.

Uw we gen
Jo.

achto.rbalcon

'

11

Nobel

111

I.

A U Z E

door

DECLAMATIE

S a men

1 en

Dankt,dankt
nu allen
Als ik Hem maar- kenne

I! Op het
I! De Peer

8.

BAKKER.

van de Secretaris
K'I ," Visser.
I!
,I! Penningm.
F. Ho e k s v r-a ,
de Kascontrole
commissie.

11

Verslag

T.

100:

P s alm
2.

MA.

----

(

~~-~_!~~i~~~~~2-~~~~~,)

he er

de

JO

NOBEL.

arrestatie'"

z a n_g_:

"

Als

g,' in

nood

gezeten

Meedewerking

I!

verleende

de heer Jo No be I

~

2

2.!.

TEKST

MANNENKOOR

11.

S a men

z a n g :
11
Ik Heb geloofd

DECLAMAT IE

de hee r
11

12.

V RIJ

B

Ooi evare n
W OOR

A.

Zwi j ssig
F.Pijlman.

Deo

en daarom zing ik
JO

1. Psalm

11

NOBEL.

D.

~

DECLAMATIE

Psalm

150:

door de heer

1

rt

NOBEL.

Van een jongen die geluk ha d "

11

16.

150.

z a n g :
11

SAMENZANG
11

Jezus, nc om mijn h.a ndc n

f ,

18.

S a men
11

Mijn
Nederland.
Lof zij de n He er.

z a n g :
Komt, laat ons voortgaan

C.A.Mangold.
F.

DECLAMATIE:
I!
De gene zing van de blindgeb ore ne rt

20.

S a men

z a n g
Uren, dagen, maanden,

Pu j Lma n ,

kind'ren"

19.

11

Ga niet alleen door 't leven,
die last is U te zwaar.
enz.

2.!_ Beveel gerust Uw wegen,
Al wat U It harte deert.

enz.

8~ Als g'in nood gezeten,
gerun uitkomst ziet.

enz.

14. Looft God, looft Zijn N'aam alom,
Looft Hem in Zijn heiligdom.
enz.

11

MANNENKOOR:
e.

1 en 2.

10. 'k Heb geloofd, en daarom zing ik,
Daarom zing ik van gena.
enz.

:
He o r

nummers worden ~ermeld.

De Heer is God;erkent,dat Hij
Ons heeft gemaakt(en geenszins wij)
Tot s ch ape n j dLe Hij voedt en weidt,
Een volk,tot_~~l~~~ dienst bereid.

TABLEAU

S a men

LIEDEREN.

Juich,aarde,juicht
alom den Heer,
Dient God met blijdschap,geeft Hem eer,
Komt nadert voor zijn aangezichti
Zingt Hem eeE_!!olijk lofgedicht.

I!

P S ALM

HO.

ZINGEN

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

PAUZE---

l2..

TE

Alleen de onbekende
c, Zonne zang.
d. Gloria in Exelsis

10.

DER

jaren"

SLUITING.

---------------------------------------------------------MEDEDELINGEN:
Gezien het tekort aan plaatsen, volstrekt
geen toegang voor personen
beneden
16 jaar.
Kopje
meebrengen!!!.
Collecte voor da gemaakte onkosten,
deze zijn zeer hoog,daarom
HARTELIJK
AANBEVOLEN.
Het BESTUUR.

16. Heer Jezus,neem mijn handen,
En leid mij voort
Lang s steile f.1.~gro
nds r andc n
Naar Tt hemels oord.
Ik Kan zonder U niet leven,
Niet gaan of staan;
Als Gij mij zoudt begeven,
Zou lk ras !~~g~~~.
18.

Komt laat ons voortgaan kindIren,
want d'avond is nabij!
Ret stilstaan kan licht hind'ren,
In deze woestenij.
Komt,sterkt op nieuw de moed
de wandelstaf geheven,
om hemelwaarts te streven
Zo v.'o .r dL het _?~~~::_goed ,

4 .

10.
11.

.Moog' 0 n s de vie g Vl; r mo e ie n
OneÎfen zijn de baan,
waar s che rpe diste ls gro'ei'on
en te lkens kruisen staan:
Daar is geen and l re weg!
wij volgen altijd verder
als schapen onze Herder
door struiken he~n en heg.
--------

12.

20.

.l2.

15.
16.

Uren,dagen,maanden, jaren,'
vliegen als eo n schad uw .heen •
Ach,wij vinden,waar wij st2~cn
niets bestendigs h~0r beneên !
Op den' vi e'
i, dien wij bet reden,
staat geen voetstap die bekijft.
Al het h~d8n,word~ verleden,
schoon 't ons toege~ekend blijft.
Snelt dan jaren,snelt vrij henen
met uw blijdschap en vordr~et.
Welk e envr.amp iro'moogt bewenen,
God, mijn. God verandert niet!
Blijft ~ij alles hier ~egevcn,
voortge~~ia door Zijne hand,
schouw ik uit dit nietig leverr
in mijn eeuwig vaderland.

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

18.

20.

MEDE
gee n
Kopj
de ze

Typ:H.K.

Jaarverga

rmg

A· c n r IJ. .;l-KlOs.'(.t'(,'1e· iging.
Het' is niet oor de tets e keer; dat
bovengenoemde vereniging 'n avond
zal geven in de Bethel-kerk.
Evenals de vorige keren zal C:: hekende zanger Kees D{ mik zijn medewerking verlenen, met orgelbegeleiding van Meindert Kramer.
Verder horen wij die avond het
Mannenkoor
"Crescendo"
hetwelk
(gezien haar kerstuitvoering) zeer zeker in staat is deze bijbel-avond met
haar zang te verfraaien.
De algehele leiding en meditatie
voor deze avond berust in handen
van de Weleerwaarde Heren Ds. v.eI.
Beek, Ds. Groenevelt en Ds. Baas. ,
Cezien de avond op Dinsdag 7 Febr.
• .~ klag-.. e -. val ;wCJc.clt cIrrik

\ .hr fo-fannenkoor ,. ~:rpsçt~n('
29 December 1955 hield het Chr.
mannenkoor "Crescendo", dir. M.
Kramer. onder voorzitterschap van
de heer T. Bakker haar [aarvergadering voor begunstigers en leden
in gebouw ..Irene".
De heer Jo Nobel was voor deze
gelegenheid uitgenodigd, en verzorg~
de enkele keurige declamaties. Het
koor wisselde de heer Nobel af met
koorzang.
Deze avond werd ook de diriqeer.,
stok overgedragen van L. Kramer
aan M. Kramer. De voorz. bedankte
L. Kramer en sprak M Kramer toe.
Het tableau Ps 150 hetwelk werd
opgevoerd kwam ook goed tot zijn
recht.
In het vrije woord sprak de afge~
vaardigde van het Dameskoor ..Hal..
leluja" enkele gevoelvolle woorden.
Het was 12 uur toen Os v. d.
~.
ruk be";'"
e t s derlng.
sloo' m t dankze. ç.,ing.

"Urkerlancl"

" U r k e r I a n d"

6 -1 - 5 6

Meedew er kin 9 ver lee n d aa n
Ja, 'k geloof en daarom zing ik!
Deze regel uit 't bekende geloofslied van Ds. N. de Jonge, was de titel
van de propaganda-avond, belegd
door de bijbelkioskvereniging in de
Bethel-kerk.
Het was een zeer gevarieerd programma, en het werk van deze bijbelkioskver. is niet gebonden aan
kerkmuren, dat bleek wel uit de medewerking.
Ds. Baas opende de vergadering en
Ds. Van der Beek hield de meditatie.
Deze vroeg, of wij 'misschien voor 'n
"verzetje" in de kerk waren gekomen; een mens wil graag iets anders,
hij wil zo graag een verzetje hebben,
maar laten wij als christenmensen
toch niet vergeten, dat Jezus Christus steeds het middelpunt van ons Ie-

I

ven moet wezen, dan hebben wij alles wat wij nodig hebben. Ds. Groenevelt sloot de vergadering.
De bekende bariton-zanger, Kees
Deenik, zong enkele liederen, aan 't
orgel begeleid door M. Kramer. De
heer Deenik leidde ook de samen- ,
zang. Het mannenkoor "Crescendo"
zong enkele nummers. Het was jammer, dat de tenoren niet volledig bezet waren.
De propagandist van de bijbelkioskver., de heer Schuttevaar, drong er op
aan contribuant te worden; door de
contributie te betalen, worden áan de
plaatselijke predikanten kinderbijbels
uitgereikt voor buitenkerkelijke gezinnen in de polder. 100 nieuwe leden gaven zich op.

Pro pa 9 a n d a - a v 0 r; d BiJ bel - K i 0 s kv er.
op

7 febr.

56

•

27-1-56

Onder

grote

verzorgd

belangstelling
in de

..

muziektent

In het kader van de Zomeravondconcerten hoopt a.s. Zaterdag 7 Juli
'56, bij goede weersgesteldheid, in de
muziektent op te treden 't Chr. Mannenkoor "Crescendo".
Directeur: Meindert Kramer.
Aanvang kwart over acht.
Programma:
1. Lof zij den Heer.
F. Pijlman.
2. Liederen, leeft.
Leo Smeets.
3. Mijn Nederland. C. A. Mangold.
4. Als ik Hem maar keime.
Piet Kiel.
5. Vaste Hots van mijn behond.
F. Pijlman.
Korte Pauze.
6. Vouw wijdingsvol Uw handen.
Nico Hoogerwerf.
7. Bede voor 't Vaderland.
P. Martin Zijderlaan.
8. Zonnezang. ,.
• A. Zwijssig.
9. Scheepken onder [ezus' hoede.
F. Pijlman.
10. Dankt, dankt nu allen God.
Johann Crüger.
Wiiziging voorbehouden.
_

" UrkerlCl ncl"

op Zat.7 JU li e e n ..concert

6 -7-56

A.S

Het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
concerteerde.
ll. Zaterdagavond verzorgde het
mannenkoor "Crescendo", onder leiding van de heer Meindert Kramer,
een concert in de muziektent.
Ondanks minder goede weersgesteldheid werd dit concert gegeven onder
grote belangstelling.
Het koor is sinds de laatste uitvoering goed vooruitgegaan, zowel in
kwantiteit als kwaliteit.
Alleszins mag worden teruggezien
op een zeer geslaagde uitvoering.
Meer en meer worden dergelijke
concerten door de bevolking op prijs
gesteld.

>

" Urkerlancl "13-7-56

I

Naar Concours.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo", dirigent M. Kramer, gaat 14 Juli naar een concours, dat gehouden
wordt te Hierden (bij Harderwijk).
Het mannenkoor zingt daar in 'n
derde afdeling.

•
., U r kerla n d " 13 - 5 - 56

Naar concours.
A.s. Zaterdag hoopt het Mannenkoor "Crescendo" een concours te
bezoeken, hetwelk wordt gehouden
te Hierden.
, Aan dit concours wordt deel zenomen door 70 koren.
6
Het mannenkoor treedt onr in een
3e afd. Op doorreis zal worden aangedaan 't Sanatorium "Sonnevanck"
te Harderwijk en het ziekenhuis de
"Engelen berg-stichting" te Kampen,
alwaar VOorde patiënten zal worden
geconcerteerd.
Met. belangstelling zullen wij de
prestaties van dit nog jonge koor
volgen .

" Urkerldnd

"13-7-56
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I
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e

Prijs

Concours-successen.
J.l. Zaterdag 14 Juli '56 bezocht
het Chr. Mannenkoor "Crescendo"
dirigent Meidert Kramer, onder
grote belangstelling een groot muzieken zangconcours te Hierden. Om
ongeveer half één vertrok men uit
Urk met 3 grote touringcars van de
Z.- Wc-Hoek. Aan het concours werd
deelgenomen door plm. 70 koren en
muziekcorpsen. Bovengenoemd mannenkoor trad op in een 3e afd. en
behaalde een eerste prijs met 323
punten. Voor dit koor dat nog jong
is en dateerd van 1953, voorwaar
een mooi succes. Op de doorreis
werd geconcerteerd voor de patiënten van het sanatorium "Sonnevanck" en het Stadsziekenhuis te
Kampen. Dankbaar werd dit door
de patiënten aanvaard en gewaardeerd en vooral van uit Kampen
was de belangstelling groot voor
dit aangeboden concert. Terug mag
worden gezien op een zeer geslaagde
Zaterdagmiddag welke lang bij velen
in herinnering zal blijven. Om ongeveer half tien arriveerde men
dankbaar en voldaan weer op Llrk,
alwaar de bussen door een grote
schare werden opgewacht.

derde_____
»>: afdeling=323

punten

Eerste prijs op concours
URK. Het mannenkoor "Crescendo",
directeur de heer M. Kramer, bezocht
het concours te Hierden. Het mannenkoor behaalde met 320 punten in de
derde afdeling een eerste prijs.
Op doorreis werd het sanatorium
"Sonnevanck" bezocht en het ziekenhuis "de Engelenberg-stichting" te
Kampen, alwaar voor de patiënten
werd geconcerteerd.

J
11

~
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N.O.PoJdercouront

"21 ....7~

het

concours

de patiënten"San.

Sonnevanck

DANKBETUIGiNG.
Mede namens mijn medepatiënten
dank ik het Chr. Mannenkoor
"Crescendo" hartelijk voor de betoonde belangstelling en het zingen
van een aantal hederen.

R. NENTjES.
"Sonnevanck".

Harderwijk.
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DANKBETUIGING.
Het Chr. Mannenkoor
..Crescendo". dir. M. Kramer. bedankt
hier bij de schippers. zowel van
de buiten- als binnenvisserij. hartelijk voor hun spontane medewerking in het vrijaf geven van
hun knechts jL Zaterdag 11 Juli'56.
Hierdoor Vjóerdhet on! mogelijk
gemaakt het concours te Hierden
met goed gevolg te bezoeken.
Namens het Bestuur van het
Chr. Manner,koor ..Crescendo"
T. BAKKER. Voorz.
K, VISSER. Secr.

DANKBETUIGING.
Hl rrbi] hengen wij langs deze weg
onze dank aan het Chr. Mannenkoor ..Crescendo" en haar dire ct eur
de Heer M, Kramer. voor het j 1.
11 Juli aangeboden concert. waaruit bleek uw meeleven en warme
belangstelling.
Het door U gezongen lied heeft
ons goed gedaan.
De patiënten van het StadsZiekenhuis ..Engelenbergstichting" te Kampen.

Voor een vaandel.
Het bestuur van het chr. Mannenkoor "Crescendo" heeft een vooruitziende blik. Door dit koor zijn reeds
in het kort bestaan 2 medailles behaald op een concours, en nu denkt
het bestuur reeds aan een verre toekomst, dat er steeds meer lauwerkransen bij komen die aan een vaandel gehecht moeten worden. En om
tot de' aankoop van een vaandel te
komen, is nu een dameskrans opgericht, bestaande uit vrouwen, verloofden, vriendinnen van de leden,
die goederen zullen maken, waarvan
de opbrengst bestemd zal zijn voor
een vaandel.

- Urkerland

- 14-9

,
Donderdag
6sept.56
-Dames kr-a n s
ter ver k rij gin g van een" V aa ndel
opgericht
11

-======-
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Uitnodiging van buiten.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer ontving een uitnodiging om mee t~ werken aan de te houden Visserijdag"
welke (heden) Vrijdag 5"Oct. te Enk~
huizen wordt gehouden,
Het bestuur meende echter in verband met de werkzaamhede~ der leden, die zodoende deze dag niet konden bijwonen, voor deze eervolle
uitnodiging te moeten bedanken.
)
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Kerstzangdienst.
Het Chr. Mannenkoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer, hoopt
26 Dec. (2e Kerstdag) 'n Kerstzangdienst te verzorgen in de Bethelkerk.
Een programma van kerstliederen
zal ten gehore worden gebracht.
Deze dienst zal aanvangen om 4
uur. De leiding berust bij Ds. H. R.
Groenevelt, terwijl Ds. J. Wolven 'n
meditatie hoopt te verzorgen.
Verder vermeldt het programma
Kerstdeclamatie en solo-zang.
Het geheel hoopt een mooie Kerstmiddag te worden, welke het bezoeken waard zal zijn.
Zie voor nadere mededelingen de
raambiljetten.

-Uitvoering

--KERST - .

SRAM

--ZANG

te verzorgen-

door het _

CHR. MANNENKOQR~.·
"CRESCE.NDO"
M.KRAMER.

medewerkers

23 -12 -56

.'

ds,GROENEVELT.

programmaleiding.

ds,WOLVEN.

meditatie.

M.I\RAMER.

organist.

Je

2de Kerstdag gaf 't Chr. Mannenkoor "Crescendo", dir. M. Kramer,
een uitvoering in de Bethel-kerk; de
solozang werd gezongen door T. van
Slooten. Iedere keer bemerkt men,
dat dit koor vooruitgaat. Er werd
goed gezongen. Joh. Romkes en Ds.
Wolven verzorgden resp. de Declamatie en Meditatie, de dirigent bespeelde tevens het orgel.
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a. Er is een roos ontsproten.
b. Kerstklokken luiden.
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Kerstlied.
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LIED

7C : 1 - 2 en 4 .
Hiee:rllijk
klonk
het lied der Eng'len
In het veld van. Efratha;
Ere zij God, in den hoge,
Looft den Heer', HallRluja.
KO OR ~ Vre de •...

..
KoekelkorGn.
Fr. GrüliTe
r.
F.Pijlman.

Jezus kwam op aarde neder
Als een Kindje ,klein en teer;
Maar h~e arm Hij ook moog'wezen
ffiijwas allar Hoofd en Heer'.
KOOR:
Vrede •.•.

Z A N G : Psalm 150

S L U I TIN
S A MEN

Komt,zingt nu die Heiland.
Hemelse eng'lenkoren;
Zingt zi jne lie fde ,gij men senkind!
Ere zij GOd,in hemel en op aarde.
In mensen we Lbehagen , ( 3 x )
Voor ee~~~~~ __

1 - 3 - 4 -

8. Er is een Rindeke geboren
b. Stille Nacht.
c. Gloria in Excelsis Deo

~2. S A MEN

Komt allen te za me n ,
Komt,verheugd van harte,
Bethlehems stal in den
gee st be zocht.
Zien wIer dat Kindje,
ons tot heil geboren.
O,laten wij aanbidden(3x)
Die Koning. _

A TIE.
Lied 593

Z A N G

G •
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Le&r
Neem

ons bij Uw kribbe buigen
ons knielen bij Uw kruis.
ons in Uw Naam geloven.
ons ~ens in ft Vaderhuis.
KOOR:
Vrede z aL op aarde dagen,
God heerft in den mens behagen.
Zalig die naar vrede vragen,
J.ezus gea:ft di an hioon-t Zijn .stem,
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.. 11. ERE
ZIJ GOD 11
__________ {~~~~!_~taande gezongen).
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N~B. 1. Gecollecteerd wordt tijdens het zingen
van Lied 593. -Hartelijk Aanbevolen -2. Deze zangdienst wordt ook uitgezonden
v ïa a de ke rkte lefoon.
3. De tekst van de te zingen liederen
staat hierhaast afgedrukt
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Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooxeen;
Een straal van omhoog,zij vernamen
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Toen
vlam d'er een' straal uit hun-og~
en viel op het Kindeke .teer ;
Zij waren tot schreiens bewo,gen,
en knie 1den b .:!:1_~~·~~~ne ê r ,
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2. Wat heil,een Kind is ons geboren,
Een z'oon gegeven door Uw
kracht;
De heerschappij is H~m bBschoren;
Zijn -1 ast is 1ieh t , Zi jn juk is za eht•
Zijn naam is wond.e_Tbacrr,
Zijn daden
Zijn wond'ren van genand' alleen;
Rij doet o ns j h oe met -schul-db e La'dan ,
Verzoend voorl~ ~~~_~~s Vnelers treSn.
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PSALM 150

S A M

N~B.

4. O,Vredevorst!Gij
kunt gebieden
Derr vreed'op anrd,en in mijn ziel
Doe e Lk e-n zonela~r 't-ot U vlie de n.;
dat al wat ademt voor U kniel' !
Dit zal don God des heils'bewerke~;
Rij zal .de n zetel U bereid,
met recht en met geràchte sterken:
ae m z'
i j del 0 ~ _ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ '!

1:
2

Looft Gqd,looft Zijn ~anm -alom.
Looft Hem,in zijn heiligdom;
Looft des Henen grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hemlom zijn mogendheden;
Loofi; ,Riemnaar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor zijn troon en -hier beneden.
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Gebed.
SchriftlezinB.
Openingswoo~d
door Voorz. T. Bakker.
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AARVERSL AG

van Secretaris

K. Visser.

4.

van Penningm.
F.ffioekstra.
Rapport van COMMISSIE
KASCONTROLE.

5.

DECLAMATIE

--

E R N S T

- - - 1 e

P A U Z E
teve nsB estuursve rkie zing.

6.

SAMEN ZANG

Als g'in nood
geen uitkomst
wil dan nooit
God verlaat U

7.

DECLAMATJE

-- HUM

8.

SAMENZANG:

9.

MAN

Ga niet alleon door 't leven;
die last is U te zwaar,
Laat Eén II sterkte geven,
Ga tot uw Middelaar.
enz. enz.
OOR
:

10.
11.

N ENK

.

gezeten,
ziet,
vergeten;
niet.
enz. enz.
0 R --

F.Pijlman
a. Schee,pken onder Jezus hoede.
b , Lof zij den Heer'.
F.Pijlman
SAMEN ZANG
Waarheen p~lgri~s,waarheen gaat gij?
't Oog omhoog en hand in hand?
enz. enz.
DECLAMATIE.
PAUZE

Meeclewerkin
9 verleende
van Andijk

de heer

---

W.Sje besma

JUilrt;?/'gadering

van het

Toen voorzitter T. Bakker om half
acht de vergadering opende, was de
grote zaal van "h'ene" geheel bezet.
Na het zingen van Psalm 116 : 7 en
10, en gebed, sprak de voorzitter een
openingswoord, waarin hij dank
bracht aan Hem, Wien wij alle dank
verschuldigd zijn. Al hetgeen wij in
het afgelopen jaar aan weldaden en
zegeningen mochten ontvangen, waren onverdiend. Hij gedacht ook nog
het lid Bakker, die door ziekte verhinderd was, en Lub Kramer, die in
het sanatorium verpleegd wordt.
Hij wenste deze leden een spoedig
herstel toe.
Hierna volgde het eerste optreden
van het koor, dat onder ademloze
stilte zong: "Lof zij den Heer, den
almachtigen Koning der ere".
De verslagen van de secr. Visser,
en penningmeester Hoekstra lieten
beiden een optimistisch geluid horen. De eerste had een ledental van
74, de tweede eindigde met een ba-

Dameskrans

organi

Mannenkoor "Crescendo".
tig saldo van f 298,50.
De heer Siebesma van Andijk declameerde hierna "De wijzen uit het
Oosten" en "Recidivist". Niet alleen
deze twee voordrachten, maar het
gehele optreden van de hr. Siebesma
getuigde van 't nog wel kunnen voordragen van deze declamator.
In de pauze's, welke zeer gezellig
waren, had een verloting plaats; deze bracht een zeer voordelig saldo
\ oor de vereniging op.
Het tableau "Trouw aan Holland"
met de voordracht die hierop volgde,
was een passend geheel.
In het vrije woord spraken afgevaardigden van "Valerius" en van
mannen- en dameskoor "Halleluja",
we1k(' allen dank brachten voor de
uitnodiging, en "Crescendo" 't beste
toewensten voor het komende jaar.
Na het zingen van "Dank, dank nu
I allen God", sloot de heer E. de Boer
deze vergadering met dankgebed.
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Geslaagde bazar.
De door de dameskrans "Crescendo" gehouden bazar ten behoeve van
het zangkoor van dezelfde naam, is
een succes geworden. Met een opbrengst van f 2000 mogen de dames
op een welgeslaagde dag terugzien.
Op verzoek plaatsen wij hier de nummers waar iets op is gevallen.
562 geel - sprei.
9'28 geel - wollen deken.
32 geel - rijwiel.
140 geel - gasstel.
5
grijs - staande schemerlamp.
37 grijs - kleine schemerlamp.
518 oranje - theeservies.
324 groen - strijkplank.
30 blauw - doopjurk.
826 blauw - kotter in glas.
449 wit - Heks.
407 wit - danseres.
362 geel - poppenhuis.
In oranje - Urker theemuts.
340 oranje - Urker theemuts.
Fruitmand - R. Neutjes.
Grote pop (Anna) - T. Visser 6-86.
K1eine pop (19 Febr.) - E. de Vries,
5-84.

Oe dames~rans "Crescendo"

.

" UrkerlClnd " 15 -2 -57

bedankt de bevolking en een
ieder die op enige wijze
heeft medegewerkt om de
gehouden bazar te doen
slagen en aan hen die hierbij
hun hulp hebben verleend.
De bruto opbrengst van
de bazar was f 2000.-.

)
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Naar een eigen gebouw?
Blijkens een mededeling, gedaan
door een afgevaardigde van de dameskrans van het mannenkoor "Crescendo", willen deze dames nu doorgaan met het vervaardigen van goederen, om zo geld bij elkaar te brengen, dat het mannenkoor een eigen
gebouw kan laten bouwen. De dames hebben nieuwe moed gekregen~
door het resultaat dat zij bereikt hebben met hun "vaandelbazar".

Uz-k, Februari"

57

L. S. ,

Het iso ns eeon ge noeg en;' U bij dezen
uit te nodigen,
11

om onzc

SPE'CIALE

bij te wonen;

AVOND"

welke gehouden

DON~ERDAG
geb 0 uw

11

14

wordt

EEBR. 1957 in

Irene "•

Wij hopen

deze avond gezellig

met elka~r

door te brenien,

terwijl in de Pauze's

sumptie's worden

verstrekt.

Me~ewerking
-ö
declamator

zal worden verleend

con-

door de

de heer W. SIEBESMA
van

,ANDIJK,.

Ons Mannenkoor

zal de de cLama t Lè' s af'-

wisselen" met het zingen van enkelë nummers.
Als bijzonderheid

vermelden

wij, dat de
..',

dameskrans

deze avond het "VAANJDELIIof'f'ici-

ee L zal overdrag en.
Wij rekenen

op Uw belangstelling,

wensen U ee,n prettige
De aanvang

een Le e.r-z ame avond.

is 8 uur, terwijl

om half' acht geopend

en

de zaal

wordt.
Het bestuur

van het

Christ~Mannenkoor
"CRESCENDO"

Onder

grote

belangstelling.ln

gebouw"lrene

11

PROGRL\MMA
-..L

"

7:

....1 !)

19.

Dec

S a men

20.

Samenzang:

21.

3 L U I TIN

z a n g : Psalm 150 : 1
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In ondergenoemde

UHK. - Dit is het chr. mannenkoor
"Crescendo", dat met donateurs en !;"n.
nodigden in gebouw "lrcl1e" een jaar.
vergadering hield met een bijzouuer ha· I
rak ter. De dameskrans
droeg nl. het
geld over bestemd voor een vaandel.
In enkele maanden hadden deze dames
zoveel goederen bij elkaar gebracht, dat
een bazar gehouden kon worden die ruim
f 1800 opbracht. De penningmeesteresse,
mevr. v. Slooten·Kaptein, droeg dit beo
I drag over.
"
De declamator, de heer Siebesma uit
Andijk, werkte mee aan deze avond. Het
Imannenkoor zong enkele nummers. Het
.bleek dat dit jonge koor veel heeft bereikt onder leiding van dirigent M. Kra-I
mer Tall: in ] fl5R o[lgPl'if>ht her-ft het
nu f'en ledenaantal
van 78 beretkt.
Namens het mannenkoor werd door de
voorzitter, de heer T. Bakker, aan mevr.
Melk-Visser een medaille met inscriptie aangebodenvoor haar hulp.

enkele
dagbladen.

I

I
I
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Avond voor de donateurs.
Het mannenkoor "Crescendo", voorzitter T. Bakker, gaf voor haar donateurs een gezellige avond in "Irene".
Het 'programma was hetzelfde als
dat deze vereniging hield op haar
jaarvergadering De heer Siebesma
uit Andijk verzorgde de afd. Ernst en
Luim. Mevr. Van Sloten en Mevr.
Korf boden, namens de dames van
de herenleden, het mannenkoor een
vaandel en een bedrag van f 1000,aan. Dit was het batig saldo van de
bazar die deze dames georganiseerd
badden.
Mevr. Melk-Visser, die een stuwende kracht geweest was voor deze bazar, en ook voor het vaandel gezorgd
had, werd tot erelid benoemd.
Het woord werd gevoerd door een
afgevaardigde uit Nagele en door Ds.
Wolven. Ds. Groenevelt sloot deze
avond met dankzegging.

De donateurs van de Zangvereniging .. C r e s een do"
bedanken het bestuur van deze
vereniging hartelijk voor de
mooie avond welke hun is
aangeboden. .
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Is drankbestrijding dwaasheid?
Traditie getrouw belegde de afd.
Urk van de Geref. Ver. voor Drankbestrijding Biddag een verzadering.
Hier werd over bovenstaand onderwerp gesproken door Dr. Prins, Chr.
Geref. predikant te Groningen.
Er wordt zo vaak beweerd, aldus
spr., dat de drankbestrijders niet leven naar de Schrift. In het N.T. staat
immers "Staat dan in de Vrijheid";
en die vrijheid gebiedt toch niet dat
wij ons lasten gaan opleggen om geen
alcoholica te gebruiken. Het O. T.
staat vol van wetten, dit mocht men
niet drinken, en dat niet eten, maar
mensen van N. T. bedeling mogen
toch alles?
En door dit te beweren, maakt
men een schandelijke caricatuur van
de echte christelijke vrijheid, want

vrijheid is niet dat, wat de mensen
in Hongarije en achter het ijzeren
gordijn missen, vrijheid is ook geen
vrij mandaat om alles te doen wat je
wilt, de echte Christelijke Vrijheid
brengt Christus, die ons verlost heeft
uit het concentratiekamp van de duivel, en in die vrijheid moeten wij
staan.
Dan moeten wij ook een waarschu\Ving zijn voor onze mede-broeder op
het terrein van de drankbestrijding,
de vrijheid van de wereldse genoenens kan gezinnen verwoesten en leI vens kapot maken. Drankbestrijding
is geen dwaasheid, het is een oproep
tot allen.
Aan deze avond werd medewerking verleend door het Chr. Mannenkoor "Crescendo", dir. de heer
M. Kramer.
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Naar concours
URK.· Het Chr. Mannenkoor Crescendo gaat 2e pinksterdag een concours bezoeken. Voor het optreden op het concoursterrein, brengt men een bezoek
aan IJmuiden, waar gezongen wordt bij
het monument voor de vissers, die op
zee zijn gebleven.

" N.O.Polder-courant " 2 - 5 -57

Herdenking bij IJmuiden's
Vissersmonument
Ongeveer twee jaar geleden is in
IJmuiden op de Kop van de Vissershaven een monument onthuld door
H.M. de Koningin, ter nagedachtenis
van allen, die op zee het leven hebben
gelaten. Het vorige jaar vond bij dit
monument geen herdenkingsplechtigheid plaats, hoewel dit door sommigen
rond vlaggetjesdag was verwacht. Of
er plannen zijn om dit jaar tegen vlaggetjesdag een dergelijke plechtigheid
te doen houden, is op dit moment nog
niet ·)ekend.
'vvd zal dit jaar een herdenking
plaats vinden namelijk op Tweede
Pinksterdag 's morgens. Op uitnodiging
van de V.V.V. "IJmuiden's Bloei" zal
dan het christelijk mannenkoor "Crescendo" uit Urk, dat uitsluitend uit
vissers bestaat, bij dit monument een
zanghulde brengen. IJmuiden's Bloei
zal dan ook een krans leggen aan de
voet van dit monument. Omdat de leden van dit koor in de week op zee
zijn en zondags niet reizen, heeft men
voor deze plechtigheid de keuze laten
vallen op Tweede Pinksterdag, 10 juni.

Kranslegging bij Ijmuider
j

vissersmonnmcnt

l

I

IJMUIDEN. - In de morgenuren
van Tweede Pinksterdag zal bij het
vissersmonument op de Kop van de
Vissershaven te tJmuiden, met welk gedenkteken de nagedachtenis wordt le-.
vendig gehouden van allen, die uit
IJmuiden zee kozen en er niet terugkeerden, door de V.V.V. "IJmuiden's
Bloei" een krans worëen gelegd.
De plechtigheid zal worden opgeluisterd door een zanghulde, te brengen
door het christelijk mannenkoor "Crescendo" uit Urk.

I

!
Dagblad,.Trouw·'

27-3 -)57

)

" Visserijwereld

11

5-4 -57

Naar concours.
Het Chr. Vissersmannenkoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer,
is voornemens 2e Pinksterdag, 10
Juni '57, aan een concours deel te
nemen, hetwelk gehouden wordt t'e
Maarssen.
Men hoopt dit jaar uit te komen
in een 2e afd.
In de morgenuren zal IJmuiden
worden aangedaan, alwaar kranslegging zal plaats vinden door bovengenoemd koor bij het ,,vissersmonument" aldaar.

- Urkerland

- 7-6

-57

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

Burgemeester
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Naar concours.
Het Chr. Vissersmannenkoor "Crescçndo", dirigent Meindert Kramer,
hoopt 2e Pinksterdag een concours te
bezoeken, hetwelk gehouden wordt
te Maarssen.
Aan dit concours wordt deelgenomen door ± 75 koren. Het mannenkoor treedt op in de 2e afd. met als
vrij nummer: "Heer geef mij rust",
van Joh. F. Rootlieb, en verpl. nummer: "De Mulder", van Otto de Vaal.
's Middags op doorreis zal IJmuiden worden aangedaan, alwaar deelgenomen zal worden aan de kranslegging bij 't "Vissersmonument" op de
"Kop van de Haven".
Bovengenoemd mannenkoor hoopt
hier haar medewerking te verlenen in
het zingen van enkele gepaste nummers.
Met belangstelling zullen wij de
nrestaties van dit mannenkoor volgen.

.'

on de r

Zanguitvoering.
D.V. Zaterdag 8 Juni hoopt het
Chr. Vissersmannenkoor Crescendo,
dirigent Meindert Kramer, bij goede
weersgesteldheid een concert te verzorgen in de muziektent.
Aanvang half negen.
I.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PROGRAMMA:
Psalm 79
Heer geef mij rust. . Joh. F. Rootlieb
Aan U, 0 Koning der eeuwen Leo Smeets
Scheepken onder Jezus' hoede F. Pijlman
Liederen leeft . . . . . Leo Smeets
Korte pauze.
De Mulder . . . . . Otto de Vaal
Mijn Nederland, . . . C. A. Mangolt
Hollands kracht ligt op de wateren
H. C. v. Oort
Bede voor 't vaderland P. M. Zijderlaan
Blijf bij ons Heer . . . W. H. Monk
Wijziging voorbehouden.
Collecte voor gemaakte kosten.
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