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CRESCENDO
Mattheus 4 vers 19:

En Hij zeide tot hen:
Volg Mij, en Ik zal u
vissers der mensen
maken.

Plakboekenarchief van “Crescendo”
Deel 2
C HR . U R KE R
V I S S E R S K O OR
C R E S CE N D O

Van 29 oktober 1966
tot 12 mei 1972

Postbus 78
8320 AB Urk
Adresregel 4
Meer over Urk bekijken, beluisteren of lezen:

E-mail:
info@urkervisserskoor.nl
Website:
Www.urkervisserskoor.nl

Www.documentatiecentrumurk.nl
Email: kjromkes@hotmail.com

Zatd. 29 okt' 66 mede-werking verleend
der Chr. Gem.Zangver. 11Korenbloempje"

"Crescendo"

Solist

t:iJdens haar

Teun Schenk

tijdens

aan Jubileum-Uitvoering
te Bedum (GR)

optreden

Uitvoerin~

in de "Maranatha-Xerk"

te Beàum

Onder overwe LdLgende belangstelling medewerking ver
leend aan 60 jr.Jubileum van de Chr.Gem.Zangver.te
zatd. 29 okt. '66

'141flt.I4,.,I4ft",t.,f"S

Het gastkoor van dit jubileum was het
Urker visserskoor "Crescendo". Dit
110 leden tellende koor zong een
twaalftal liederen, waaronder enkele
psalmen, onder leiding van Meindert
Kramer, waarbij Teun Schenk als solist optrad. Het koor, dat in klederdracht optrad, zong zo overtuigend
en recht uit het hart, dat 't Korenbloempje geen betere keus had kunnen maken om haar jubileum mee te
vieren.
Het Urker visserskoor is gewend met
hun eigen organist op te treden en
het mag wel een bijzonderheid worden genoemd, dat zij bij het horen
van de heer Weessies hun vaste begeleider niet hebben meegenomen.

" Bedummercourant"
2 nov'66

CHR. GEMENGDEZANGVERENIGING

,," KORENBLOEMP-.lE"
dir. Alb. Niemeyer
TE BEDUM
soliste: Mevr. Lindeboom-Wiersma - sopraan

Medewerkenden :
MeIsjeskoor ,,'t Korenbloempje"
piano: Rein Niemeyer
Chr. Urker VIsserskoor "Crescendo"
solist: Teun Schenk

dir. Meindert Kramer

orgel: Piet Weessies
Algehele leIdIng: Ds. Greving

ZATERDAG

29

OKTOBER

's Avonds werd voor een stampvolle
kerk (meer dan 1300 bezoekers) een
jubileum-uitvoering
gegeven. Het koor
zong onder leiding van Alb. Niemeyer
uit Groningen
een vijftal liederen,
waarbij de echtgenote van de burgemeester, mevrouw Lindeboom-Wiersma, met veel succes als soliste (sopraan) optrad o.a. in de Hymne Hör
mein Bitten. Verder zong het koor de
Cantate psalmen 150 en 147 en het Halleluja-koor.
Als gast eiste het Urker Visserskoor
Crescendo met solistische medewerking van Teun Schenk onder leiding
van Meindert Kramer een deel van het
succes voor zich op. Het bijzonder geslaagde muzikaal festijn werd afgerond door de kleine Korenbloempjes,
het meisjeskoor (40leden) van de jubilerende vereniging.
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In de Geref. Maranathakerk te Bedum

" Dagblad van het No

Aanvang 7 uur

1 nov. 66
Entree: in voorverkoop f 1.50 (bel. inbegr.)

aan de kerk f 2.- (bel. inbegr.)
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De klassieke Amerikaan

vanaf f 12.500.-
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De populaire wagen
elegant, comfortabel,

vanaf f 5.395.economisch, veilig, snel

BAT S' A U TOB E 0 RIJF
Thedemastraat 9, telefoon 05901-2226

-

u.

BEDUM

Bij CENTRA f 10.- gespaard
f 12.50 en meer waard

SIfIIIT"S

ZELFBEDIENING

Stationsweg 24, telefoon 2256

Komt u even biJ ons binnen!
Wij hebben
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eau de cologne, parfum, deodorant, haarspray,
lipstick, poeder, cream, nagellak, enz., enz.
Tevens voor de heren:
een grote sortering pré en aftershave, lotions, scheerspiegels, enz.
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KAPPER J. FERNHOUT
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Herenstreek 1, telefoon 2357
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HET HUIS VOOR FIJNPROEVERS
op het gebied van KAAS en FIJNE VLEESWAREN
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Zestig

jaar

is het geleden,

ons

een mijlpaal,

Op

bescheiden

en wij
wijze

De Here

heeft

daarvoor

lof en dank!

dat ons koor werd
zijn

hebben

ons daartoe

de Here dankbaar,
wij

steeds

steeds

nog meerderen

getracht

de gelegenheid

Ons koor is nog steeds jong en bloeiend.
er steeds

opgericht.
dat wij

Zestig

jaar

is voor

dit mogen

vieren.

te zingen
geboden.

tot
Zijn

Gods

2

eer.

naam zij

Wij hopen zo verder te gaan. Mogen

komen, die een plaats innemen

Opening door Ds. S. Greving, Haren, bondsvoorzitter

3

in 't .Korenbloernp-

je". Laten wij als bestuurders en leden vertrouwen op Hem die alles regeert
en er zorg voor dragen, dat wij ook met onze zang God dienen.
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, 0 Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4

E. SMID, voorzitter

5

,,'t KORENBLOEMPJE"
a
Hallelujakoor
uit De Messias
b
Hymne: Hör mein bitten ....
soliste Mevr. Lindeboom-Wiersma

G. F. Händel
Mendelshon-Bartholdy

Mannenkoor "CRESCENDO"
a Ambrosiaans lofgezang
b
Psalm 43
c
Wind zwijg stil (met solo)
d
0, eeuwig Vader

E. Gebhart
bew. M. Kramer
idem

MEISJESKOOR
a
Engelenkoor
uit Elias
b
Russisch Vespergezang

Mendelsohn-Bartholdy

ORGELSOLO door Piet Weessies
Rijst op, rijst op voor Jezus

F. Asma

Ere-comité:

Bestuursleden:
E. Smid, voorzitter, Burchtstraat 8
H. Sietsema, vice-voorzitter
Boterdiep w.z. 30
K. Wiersema, secr., Folkerdastraat 30
Mej. H. Bos, penn.esse, Thedemastr. 65
Mej. E. Haan, bibliothec. Burchtplein 5
H. v. Dijken, Julianalaan 14
J. Huizenga, Thedemastraat 80

I

Mevr. J. Smit-Oosterhuis
Mevr. N. R. WymengaDe La Ferté
Ds. W. de Vries, Geref. pred.
G. Braaksma
H. M. Wiersema

UBELS'

TEXTIEL
uw

modehuis

Stationsweg 25, telefoon 2295, Bedum

Met de beste wensen
voor het slagen van deze jubileumuitvoering
BRUIDEGOM!

PIJ PER'

Een bruidsboeket door ons gemaakt
is voor uw bruid een ware verrassing

S SC H.O E N H A N DEL

Erkend autorijschool
K. BALKEMA
Kapèlstraat 3, telefoon 2382

Ook na de koop een vlotte service

"Bedum"

Lessen in Opel

Burchtplein 8, Bedum

Koopt daarom bij de vakman

RADIO

WESTERHOF

BEDUM
telefoon 2606

Speciaalzaak in
RADIO - TELEVISIE - BANDRECORDERS enz.
Eigen reparatie-inrichting

Voor al uw parfumerieën, toiletartikelen en cosmetica

dames- en herenkapper

"Stationsweg
f1tJLl)E~
19, telef.2666

Ook in rokersbenodigdheden hebben we een ruime sortering
ONZE AUTOMAAT IS PARAAT

Mannenkoor "Crescendo"

6

HORLOGES
KLOKKEN
GOUD

c
d

ZILVER

T. DE VRIES

horloger

Mannenkoor "CRESCENDO"
a
Psalm 75
De Heilige stad (met solo)
b

juwelier

7

Stationsweg 27, telefoon 2455
8

BRONSEMA'S SIGARENMAGAZI"N
VOOR AL UW ROOKGENOT
9

MEISJESKOOR
a
Old Black Joe
b
La PastorelIa

Speciaal fruitschalen

10.

Fr. Schubert
L. van Beethoven
bew. M. Kramer
H. Pijlman
H. W. de Wolff

,,'t KORENBLOEMPJE"
Koraal uit cantate 147
a

J. S. Bach
bew. Piet Kiel
bew. A. Niemeyer
G. Jellesma

Gloriezang
Psalm 150

SLUITING

Gebr. Medema
Grotestraat 39 -

negro spiritual

Mannenkoor "CRESCENDO"
Gods Ere
a
De Meester is wachtend
b
Mannenbroeders, ziet het teken
c
d
Ode

b
c

Steeds 1e klas verse groenten en lijn Iruit

Naar de hemel
Jezus die mijn ziel bemint (met solo)

W. J. van Smeden
S. Adams
bew. M. Kramer
H. G. Nägeli
bew. M. Kramer

Voor een goed verzorgd interieur

Emmalaan 6

R. Bos & Zoon
interieurverzorging

Voor betere merken
Tabac

Nonchalance

Inka

Old Spice

Desert Flower

Max Factor

Patene

Morny

Hamel

Albany

Maja

Wills

Boldon

Boldoot

Tokalon

Fresh up

Tosca

Outdoor girl

Jockv

Jardley

Ponds

Emmalaan 8, telefoon 2233, Bedum

ZOWEL VOOR BROOD ALS BANKET

JAQER .UW BAKKER
Molenweg 6, Bedum, telefoon 2204

EEN GOED RIJWIEL OF BROMFIETS
koopt u alleen bij de speciaalzaak op dil gebied

OOK VOOR UW BABY

Niet alleen om de vlotte service, maar om de grote onderdelenvoorraad voor de merken die wij voeren

Penaten, Johnson, Baby Fijn, Babyderm, Zwitsal

BROMFIETSEN vanal I 329.Batavus - Amstel - Solex - Kreidler - Germaan
RIJWIELEN vanal I 143.Batavus - Veeno - Fongers - Noordster

Grotestraat 18, Bedum

Rijwie/-

en bromlietshuis
Grotestraat 30, Bedum, telefoon 2343

E. WOLFIS

U zingt niet alleen beter
maar u voelt u meer op uw gemak
als uw haar verzorgd is in onze kapsalons

Laat uw woning

modern

inrichten

door onze vakbekwame stoffeerders

complete

9. ~a

Emmalaan 16 - telefoon 2454

woninginrichting

concosöre

Grotestraat 5-7, Bedum, telefoon 2203
uw adres voor

Firma H. van Olm & Zonen

restauratie, recepties en vergaderingen
Koele dranken

-

Ook voor uw feestjes thuis

voor GASVERWARMING
Verwarming met aardgas is hèt gesprek van de dag. Logisch

telefoon 2654

Welke verwarming is idealer dan die met aardgas?
Geen stof, geen roet, geen gesjouw, nee, één draai aan de knop
en uw kamer wordt in de kortst mogelijke tijd behaaglijk warm
VAKKUNDIGE PLAATSING

Banketbakkerij

Brouwer
Grotestraat 37, telefoon 2301 - Bedum

•

Verkoop B.M.W. automobielen

Voor filn gesorteerd gebak
het aangevvezen adres
Alleen 1e kwaliteit grondstoffen

•

Verkoop goede gebruikte automobielen

•

Verkoop Shell-producten

•

Verkoop auto accessoires

~tltf"SJf

~l4t,,,,,'ftl'tJ.,~,
Stationsweg 7, Bedum, telefoon 05901-2408

Meermalen bekroond

Tere ere van het 60-jarig jubileum van de Chr. Gem. Zangver. ,,'t KorenbloempJe" is er een langspeel-grammofoonplaat gemaakt waarop de volgende koren
zijn opgenomen:
Chr. Gem. Zangvereniging ,,'t Korenbloempje", Bedum
Chr. Mannenkoor "Albatros", Nw. Pekela
Chr. Mannenkoor .Da Capo", Haren
Chr. Mannenkoor "Stadskanaal", Stadskanaal
Chr. Meisjeskoor "Com nu met Sang", Scheemda
alsmede de gemeentezang op de opnamedag in de Maranathakerk te Bedum
Deze prachtige plaat kunt u nog vóór 5 december in uw bezit hebben, indien
u deze omgaand bestelt bij de leden van 't Korenbloempje of bij de secr.
K. Wiersema, Folkerdastraat 30, Bedum, voor de uitzonderlijk lage prijs van
f 8.50 per plaat.
Op de hoes bij de plaat komt 1 foto van het exterieur en 1 foto van het
interieur der kerk
Spoedige bestelling voorkomt teleurstelling

eretormeerde
toog dag g. ·
trekt
· dveren,g,ngen
,.
leug \\ Park\aankerl\
bomvo e
(Van één onzer verslaggevers)
Tijdens de avondvergad ring, waarbij de Parklaankerk tot in alle uithoe- I
ken door de jeugd was bezet, speelde
het Chr. Fanfarekorps "Crescendo"
uit Groningen o.l.v. de heer Lieman,
terwijl het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" o.l.v. dirigent Meindert
Kramer een van de grote trekpleisters
bleek. De heer Rutger van Mazijk uit
Blaricum bespeelde tijdens het optreden van het visserskoor het orgel. De
prachtige solozang van Teun Schenk
verdient een bijzondere vermelding.
Voor een aandachtig gehoor hield
ds. R. Petersen uit Roden vervolgens
een referaat over "Provo of profeet".
Deze vroeg zich af of de jeugd van nu
maar een beetje meehobbelt. Ds. Petersen noemde Jezus een "provo" omdat hij niet in het schema van die tijd
paste, waardoor hij aan het kruis genageld werd. "Het provocerende van
het Evangelie dienen wij uit te dragen. Als de kerk echter te kort schiet
in het betonen van de nodige liefde,
dienen wij met alle geoorloofde middelen te provoceren. Niet provoceren
vanuit het nihilisme, maar vanuit het
Evangelie. Wie dat laatste doet is tevens een profeet van God. Wij dienen
de provo, die het niet vinden kan in
zijn eenzaamheid de weg te wijzen, die
Jezus Christus heet", zo besloot ds.
Petersen zijn opwekkend betoog.

Meeting Gereformeerde jeugd

Urker Visserskoor
zingt in Groningen
(Van een onzer verslaggevers)
Liefhebbers van zang en van klederdracht kunnen morgenavond terecht
in de Parklaankerk te Groningen, waar
ze dan kunnen luisteren en kijken
naar het meer dan honderd zangers
tellende Christelijke Urker Visserskoor Crescendo, onder leiding van
Meindert Kramer. Het in klederdracht
gestoken koor, dat over enige tijd een
tournee gaat maken in de Verenigde
Staten, treedt in Groningen op tijdens
een avondmeeting van de Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen, afdeling Groningen.
De toogdag begint '5 middags al.
Ds. R. Petersen te Roden houdt een
referaat over Provo of Profeet.

I

I

I

Onder overweldigende
verleend

op zatd. 12 nov.' 66 aan

~eeting Geref.jongen en meisjesverenigingen
In de

Da ~lad van het Noorden"
14 nov. '66
"CRESCENDO CONCERTEERDE TE CRONINGEN.

Op uitnodiging van de G~ref. Bond van jongelings- en meisjesver. in de provoGroningen.
verleende het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer j.l. zaterdagavond haar medewerking aan een "massale
jeugdmeting" in de Parklaankerk te Gronin-.
gen.
.
Onder overweldigende belangstelling mocht
,:Crescendo" hier optreden, op eenvoudige,
aoch uiterst correcte wijze. Op het orgel begeleid door de heer Rutger van Manijk uit Blaricum, terwijl solistische medewerkingwerd verleend door de heer Teun Schenk.
Ds. Peters, Geref. pred. te Roden, sprak over
het actuele onderwerp "Provo of Profeet". Als
voorbeeld nemende.de provo's van nu, en de
profeet "Ar~os" uit Gods Woord. Op zeldzame
en heldere wijze werd bovenstaande tot beschaming van velen door genoemde spreker
ernstig belicht en verklaard, zeker velen tot
lering.
Verder verleende het muziekcorps "Crescendo" medewerking deze avond. Ons inziens kon
men dit onderdeel van het programma beter
hebben laten vervallen, gezien de muziek, welke werd uitgevoerd, nu niet direct thuis hoorde
in een kerkgebouw, waardoor het verdere verloop van de avond dan ook rommelig werd.
Na het 2e optreden verliet het Visserskoor
het kerkgebouw om weer op tijd voor de zondag binnen te wezen, zodat mem.circa 11 uur
weer op de plaats onzer inwoning arriveerde.
A.S. zaterdag 17 november hoopt "Crescendo" op te treden in de Geref. Kerk te Emmeloord, zulks op uitnodiging van de Geref. Evangelisatiecommissie aldaar. Van dit optreden
wordt te Emmeloord veel verwacht. Het is circa 12 jaar geleden, dat "Crescendo" voor het
eerst, en ook voor het laatst optrad in de Geref. Kerk te Emmeloord.

urk ll~nd 18 nov. '66

bela.ngstelling medewerl

MEETIN

MIDDAGVERGADERING
m de Parklaankerk, zaterdag 12 november
Aanvang 3 uur

1

Inleidend

orgelspel met trompet

2

Groet: Psalm 95

3

Zingen: Gezang 107 : 1, 2, 3, 6, 7

1, 2 onberijmd

De Heer is God, en nIemand meer:
verheerlijkt Hem, gij vromen!
Wie is als aller schepslen Heer
zo heerlijk, zo volkomen?
De Heer is groot, zijn naam is groot,
de luister zijner deugden groot,
oneindig groot zijn wezen.
Zijn troon omringt een glansrijk licht,
te schittrend voor onz' ogen.
Zelfs englen dekken 't aangezicht,
aanbiddend neergebogen.
Der heemlen boog omvat Hem niet,
Hij is onzichtbaar, 't schepsel ziet,
Hem enkel in zijn werken.
Waar waren wij, had niet zijn kracht
ons eens gevormd ten leven?
Hij kent ons, kent al wat zijn macht
ooit aanzijn heeft gegeven.
Bij Hem is wijsheid en verstand,
bij Hem is sterltte, Hij omspant
de aarde en de hemel.

u

Dit k-aartje wijst
de weg
van het hoofdstation
naar de Parklaankerk

Gij zijt rechtvaardig, heilig, goed,
bij rein en wilt Gij wonen.
Hem, die uw wil met vreugde doet
zult Gij met vreugde kronen.
Gij hebt alleen onsterflijkheid,
geen ander schenkt ons zaligheid,
o rijke bron van vreugde!
Of, zou de gloed dier majesteit
mij zondaar ook verteren?
Neen, nu 't geloof uw heerlijkheid
in Christus mag vereren,
nu klinkt mijn lied: de Heer is groot,
de Heer is onuitspreeklijk groot,
oneindig groot in liefde.

4

Schriftlezing:

Psalm 24

5 Zingen: Psalm 48 : 1, 3 N.B.
De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
Waar op de berg de Godsstad blinkt.
Hoe schoon is Sion, hoe verheven,
Een vreugd voor wie op aarde leven.
Brengt de Koning, lof en prijs.
Toevlucht in zijn hoog paleis
Is de Heer der legerscharen.
VOl'sten van rondom, zij waren
Toen zij Slons glorie zagen,
Met verbijstering geslagen.
Wij loven, Heer, U in uw huls,
Ons hart is in uw liefde thuis.
Gij die uw Naam ons openbaarde,
Uw lof is tot het eind der aarde.
Recht is in uw hand, 0 Heer,
Sion jubelt U ter eer.
Hoor hoe Juda's dochters zingen
Bij de grootse rechtsgedingen
Waar Gij vonnis hebt gewezen.
Ja, uw oordeel zij geprezen.

12 De Risija's uit Grootegast
1 He's got the whole world in His Hands
2 0 when the Saints
3 All night, all day
'" Blowing in the wind
5 Lapland
6 ~'1y grandfather's
clock

13 Sluiting middagbijeenkomst

AVONDVERGADERING
Aanvang 7 uur
14 Inleidend orgelspel met trompet
15 Heropening
16 Groet: Psalm 117

6 Gebed

17 Zingen: Gezang 101 (uit 102 Gez. N.H. Kerk)

7 Zingen: Gezang 82 : 1, 2, 3
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede,
en verhef Uw aangezicht
over ons, en geef ons licht.

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken TT voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor ell<aar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt ons onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Gij zijt ons licht, en eeuwig leven,
Gij redt de wereld van den dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven.
Zijn lichaam Is het levend brood.

8 Welkomstwoord
9 Ie Optreden van de voordrachtskunstenaar de heer Willem
Berkhemer met een voordracht uit het boek Jesaja Messiasverwachting en wereldgericht"
' "
10 De Risija's uit Grootegast:
]. Welk een vriend is onze Jezus
2 Wat God in deze tijd zoekt
3 Ik wandel in het lieht met Jezus
'" Dank U
5 Rnw houten kruis

11 2e Optreden van de heer Willem Berkhemer

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, GUzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

18 Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. de dirigent
Meindert Kramer
Organist: Rutger van Mazijk uit Blaricum
Solist: Teun Schenk
19 Toespraak door de Weleerw. Heer Ds. R. Petersen te Roden:
"Provo of Profeet"
20 Zingen: Psalm 105 : 1
Looft, looft verheugd den Heer der Heren,
aanbidt zijn naam en wilt Hem eren!
Doet zijnf.>glorierijke daän
alom den voll<eren verstaan,
en spreekt met aandacht en ontzag
van zijne wond'ren dag aan dag.

21 Het Chr. Fanfarecorps
"Crescendo"
dirigent de heer Lieman

te Groningen

o.l.v. de

TE KOOP:

22 Zingen: Gezang 1 : 1, 2, 3, 4 (uit 102 gez. N.H. Kerk) melodie
Ps. 113
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die "t zo graag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in u \V ogen brandt.
Het roept 11 elke dag bij name.
Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wio zal voor mij
de ,vljde oceaan bevaren,
wie brengt van d'overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren.
Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
Alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.

,.,

I

N.V.

L. de Vries Hzn
I.O.

BRUGSTRAAT 7

RIJKSWEG 99
TEN BOER - TELEF. 05902 - 311
NA 18.00 UUR 05967 ·676

GRONINGEN

Studiebron nen.:

Sluiting
Zingen: Psalm 98 : 3, 4 (N.B.)

Organist: de heer J. J. Dijkhuizen, Baflo.
Trompettisten: de heren Weessies, Baflo en H. Wit, Uithuizen

natuurlijk:

en TEN BOER

AANNEMERSBEDRIJF

24 Het Chr. Fanfarecorps "Cresc~ndo" o.l.v. de dirigent de heer
Lieman

Laat all e zeeën, alle landen
U prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
De bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, 0 volken, weest verblijd,
Hij komt zijn lconinkrijk Wer stichten,
Zijn heil en zijn gerechtigheid.

KLEDING

OP MOOIE STAND

WIERINGA's

23 Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. de dirigent
Meindert Kramer
Organist: Rutger van Mazijk uit Blaricum
Solist: Teun Schenk

Laat heel de aard' een loflied wezen,
dat juichend gaat de wereld rond.
De Naam des Heren wordt geprezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
Zingt van het land van melle en honing,
Ver-hef, bazuin. uw stern van goud.
Hosanna voor d.. gr-ote Koning,
Den Heer die bij ons intocht houdt.

HEREN-

te HAREN

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

25

Voor

Riante
.
wontnge:n

uw vereniging kunt

u in ruime mate vinden

11

bij

V
Boekhandel

Jan Haan n.v.
Nw. Ebbingestr. 21, Groningen
Telefoon 20912

LIEDEREN

SAMENZANG

Ga mij niet voorbij
1 Ga mij niet voorbij, 0 Heiland!
Ga mij niet voorbij;
Wijl Gij andren zegent, Heiland!
Zegen nu ook mij.

Ons Bondslied
Dit is het woord, dat wij hebben gehoord:
Alles wordt nieuw, want de Heer is verrezen,
Jong als wij zijn, ja wij zingen hr-t voort:
Halleluja, zijn naam zij geprezen.
Refrein:
Zie Hij maal<t alle dingen weer goed,
draag het uit met je mond en je banden.
Werk waar je werken kunt, help waar het moet,
vlak voor je deur of in verre landen.
Christus de Heer is ons voorgegaan,
helpend en dienend gaf Hij zijn leven.
Hij heeft op ons een beroep gedaan,
Om aan zijn wcrk gestalte te geven.
Stormenderhand
Zie Hij hergeeft
Stormenderhand
Hier en tot aan

komt het Rijk van de Heer.
alle dingen hun waarde.
komt het Rijk van de Heer.
de einden der aarde.

Refrein:
J<,zus, Helland! wees mij nu nabij,
Wijl Gij andren zegent, 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!
Voor des Vaders troon;
Daar wilt Gij mijn MidIaar wezen,
Hoor mij, Gij, Gods Zoon!
4 Gij zijt al mijn troost, 0 Helland!
Ja, mijn troost geheel;
Op de aard' en in den hemel
Blijft Gij steeds mijn deel!

Gezang 89 (uit 102 gez. N.H. Kerk)
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het lIcht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
Zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Kom tot uw Heiland
1 Iiom tot uw Helland, toef langer niet,
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt.
Die ook voor u den hemel verliet,
Hoor naar Zijn roepstem, kom!
Refrein:

Gezang 3 (uit 102 gez. der N.H. Kerk)
De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.

Het
het
valt
valt

Al
en
de
als

zaad der goedlIeid Gods,
hoge woord, de Heer,
in de voor des doods,
in de aarde neer.

gij die God bemint
op zijn goedheid wacht,
oogst ruist in de wind
psalmen in de nacht.

Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon
Van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon;
Als zij vergaad'ren rondom den 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 liefelijke stem:
Toef langer niet, maar kom!
3 Wil toch bedenken: Hij is nabij;
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
- Luister, Hij spreekt tot u en tot mij:
"Komt tot Mij, zondaars, komt!"

Ubbens-Wigboldus n.v.
HOUTHANDEL

EN

BOUWMATERIALEN

Specialiteit:

"ETERNIT"

GOLFPLATEN
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Door de N.V. Phonogram (Philips) Amsterm, zullen a.s. zaterdagavond 27 aug. in de
urgwalkerk te Kampen, grammofoonplaatnamen worden gemaakt van het Chr. UrrVisserskoor "Crescendo", dirigent Mein.rt Kramer.
Het koor wordt ditmaal begeleid door de
'kende organist Jan Bonefaas uit Gorinchem.
Op deze plaat zullen een 12-tal Kerstlieden worden opgenomen,met solistische medeerking van de heer Teun Schenk.
Dit zal de derde langspeelplaat zijn welke
t jaar van "Crescendo"wordt opgenomen.

Urkerland

11

25 aug'ó6

NIEUWE PLAAT.

I STEREO I

de N.V. Phonogram te A'dam (Philips)
deze week van het Chr. Urker Vissers"Crescendo", dirigent Meindert Kramer
,Kerstplaat" uitgegeven.
deze langspeelplaat is een keur van
liederen te beluisteren, welke werden opmen op 24 augustus in de "Burgwal:" te Kampen.
vier van deze nummers verleend de heer
I Schenk solistische medewerking.
bekende organist Jan Bonefaas uit Goem begeleidde ditmaal "Crescendo" op
keurige en correcte wijze.
met al kan men zeer tevreden zijn met
itgifte van alleszins mooie grammofoon-

I

engenoemd koor hoopt a.s. zaterdag 29
per naar Bedum (Gr.) te vertrekken, voor
teven van een concert in de Geref. Maraa-kerk aldaar. Zulks ter gelegenheid van
10 jarig jubileum van de Chr. Gem. ZangIiging "Koren Bloem".
anist Piet Weessies. Solist Teun Schenk.

trUrkerland" okt.

t

NIEUW! Als eerste in Nederland kunnen wij U de qeweldige langspeelplaat van het UR~
KER VISSERSKOOR "CRESCENDO", met als solist Teun
Schenk, aanbieden! Een prachtige 30 cm Kerstplaat met de
volgende inhoud: Stille Nacht,
Heilige Nacht ~ Komt allen tezamen ~ Ik kniel aan Uw kribbe neer ~ Hoe zal ik U entvangen ~ Nu sijt wellekome ~ Gloria in Excelsis Deo ~ Ere zij
God ~ Kerstlied ~ Nu daagt het
in het Oosten ~ Er is een kindeke geboren ~ Russisch Vesperkoor ~ Er is een roos ontsprongen (opname uit de Burqwalkerk, Kampen!). Bestelnr.
PL 12.734 (mono) of PY
844.020 (stereo). Prijs slechts
f 17,50. Franko thuis.
Nu reeds bestellen voorkomt
teleurstelling in december. Bestellen bij

a!

~,·~ ...tll!!l·)!II!(·l·j·,·,Ifi11W!!lliIJSN.

J

GORINCHEM

Langendijk 22, tel. 01830-3023
(na 18 u. 8280) ~ Giro 97740

Centraal

Weekblad

Evangelisatie-zangavond
Op 1 oktober j.l. zijn we gestart met de
eerste van een serie zangavonden. Deze
eerste avond (met medewerking
van
Emmeloords Chr. Mannenkoor) mag zeker geslaagd heten.
Er werd enthousiast gezongen, terwijl
het sprekerstalent van onze evangelisatie-ouderling een openbaring was (kan
als eerste op de lijst van lekesprekers
worden geplaatst).
De tweede avond is gepland op zaterdag
19 november a.s. des avonds om' 8 uur

in deze kerk. Ditmaal mogen wij rekenen op de medewerking van het grote
Urker visserskoor "Crescendo" (125 leden) dat ook Emmeloord een plaats gaf
op haar tot ver in 1967bezette programma.
Wij.rekenen ditmaal op een volle kerk,
?eZlen de overweldigende belangstelling
m alle plaatsen waar het koor optreedt
Uw onkerkelijke buren zullen voor dez~
avond ze~er belangstelling hebben, neem
er dus mmstens een of twee mee
Dat 's Heren huis van vreugde 'druise
voor ~sraëls grote Opperheer.
'
Tot ZIensop 19 november.
S.

MASSALE

l'1.eenö,
"TT
k te El1lllleloord •
in de Geref •.~er

grote

.

Medewerkenden:
Het Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v.
r;:eindertKramer.
Solist: Teun Schenk
Organist: Piet Weessies sr. te Bedum
programmaleider:en spreker: L.LQdewijk.
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in de Gerei. Kèrk, Corn. Dirszplein, Bmmeloord
op zaterdag 19 november 1966.
Aanvang: 8 uur (n.m.)
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G R A M M A

1. Opening
2. Woord van welkom
3. Koor: 11mbrosi
aans lofgez;ang
E.Gebt.art
4. Samenz~ng: Gezang 59
1 (Geref. Bundel)
Verlosser, Vriend! 0 hoop,o lust
van die U kennen neem het lied,
dat U in ft stof een sterv'ling biedt,
een zondaar,die uw voeten kust;
een zondaar,een verlost' ,0 Heer!
~n nu geen zondaar meer;
o! neem hetaan, Gijlaat geen bidder staan,
GD hoort in hemelingen
verloste zondaars zingen;
ol neem het aan.
5. Koor + aanwezigen lied 210
1,2, en 3
van Joh. de Heer

-3-

-2Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
Kom nu tot Hem, Die redding u biedt;
Die ook voor u den hemel verliet:
,-. ""Hoor naar Zijn ro~pstem: Kom!

Naar ons huis en Vaderland.
Over bergen en door dalen
Gaan W1J naar die blijde zalen (bis)
Van Gods huis in It Vaderland (bis)

, "K:ooÏ'-: ""
Heerlijk, heerlijk~ klinkt de vreugdetoon
Van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon;
Als zij vergaad'ren rondom den troon.
"Laat kind'ren komen", zoo klonk Zijn stem;
Spring op van vreugd, verblijd_ u in Hem;
o luister naar die lief'lijke stem:
Toef langer niet, maar kom!
Koor: Heerlijk, heerlijk enz.
Wil toch bedenken: Hij is nabij:
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrlJ.
Luiter, Hij spreekt tot u en tot mij:
Komt tot l'.1ij,
zondaars, komt l "
Koor:
6. Koor
a. Psalm 43.
b. Jezus die mlJn ziel bemint ( met sol~)
c . Naar den Here smacht mijn harte."

7.

Storm en duisternis bedreigt u;
Zijt gij daartegen bestand?
Waarom zou ons harte vrezen,
Wandilend aan des Heeren hand?
Jezus Zelf zal voor ons strijden,
En door storm en nacht ons leiden (bis)
Naar Gods huis in It Vaderland.
(bis)
10. Orge1:.s010: P.1\Jeessies
11. Koor:

a. Psalm 146
b. de Meester is wachtend (met solo)
c.Mannenbroeders ziet het teken.
12. Koor + Aanwezigen: Lied 121 Joh. de
Heer ( Ga mij niet voorbij, 0
Heiland) uit te voeren als volgt:
couplet
couplet
couplet
couplet

Meditatie

1 koor

2 koor + aanwezigen
3 koor
4 koor + aanwezigen

"STRUIKELENDE PELGRIM OF PICKNICKENDE TOERIST"
2

8. Koor
a. Fsalm 75
b. Hij die rustig en stil ( met solo)
c. 0, eeuwig Vader.

9.

Aanwe~gen

zingen: lied 232 Joh. de Heer 1,2

Waarheen"pelgrims, waar.heen--gaatgij,
't Oog omhoog en hand in hand?
Wij gaan op des Konings roepstem,

Voor Uw troon geknield, 0,
o Heiland! Bid ik in It geloof!
Doe mij troost en uitkomst vinden,
Houd U niet als doof.
Koor: Jezus, Heiland! Wees mij nu nabij
Wijl Gij and'ren zegent Heil~d!
Ga mij niet voorbij!

Op de foto: het Urker Visserskoor
treedt OP elders in den lande.

Evangelisatiedienst met medewerking van Urker visserskoor
Zaterdagavond 19 november a.s. wordt
de tweede massale evangelisatiezangdienst gehouden. uitgaande van de Gereformeerde en Chr. Gereformeerde evangelisatie commissies te Emmeloord. Deze zangdienst wordt in de Gereformeerde kerk gehouden. Voor de eerste avond,
die op 1 oktober werd gehouden, met

Men hoopt dat voor de zangdienst

medewerking van het Emmeloords Christelijk mannenkoor, bestond goede be-.
langstelling.
Zoals elders in dit blad vermeld geeft
het Emmeloords Christelijk Mannenkoor
een week later een uitvoering in de Ned.
Herv. kerk. Jammer dat deze avonden
zo direct op elkaar volgen.

N.O.Polder

op

Courant nov. '66

125 man sterk otsserskoor

Zin~ende Urkers
•
In Emmeloord
.

(

in de koorzang van de Urkers sluit vanzelfsprekend niet uit dat de koorleider
streeft naar nuancering in de voordracht.
Meindert Kramer die gedisciplineerd laat
zingen, gaf aan het gezang Naar de Here
smacht mijn hart veel nuancering in de
EMMELOORD. - Urk, oud vissersbol- klank. Jesus die mijn ziel bemint was
werk in de vroegere binnenzee en nu aan niet vrij van een teveel aan sentiment
de rand van het nieuwe land gelegen maar de verhouding tussen de solist
was op muzikaal bezoek in bet centrum Teun Schenk en het grote mannenkoor
van de Noordoostpolder, Emmeloord.
was uitstekend. OOk de samenzang van
In het Gereformeerd Centrum, in de koor en aanwezigen klonk massaal, een
ruime
kerk daarvan nagenoeg geheel mooie actieve bijdrage tot de avond, ge·
gevuld, nam het machtige ongeveer 125 steund door orgelspel van Piet Weessies
zangers tellende Urker Visserskoor Ores- zn. In de bezielde meditatie heeft de heer
cendo zaterdagavond
een
voorname L, Lodewijk, die de algemene leiding had
plaats in op een hijzonder gewaardeerde de tekst Exodus 14 : 15 als uitgangspunt
zangdienst.
genomen.
•
I
In de tweede groep koortiederen viel
Voor de buitenstaanders
merken we I de mooie homogeniteit van het koor op,
op, dat dit Urker Visserskoor Crescen- de sterke compacte klank in Psalm 75. De
do. dat onder leiding staat van Meindert meer dan honderd mannenstemmen ga·
Kramer, een ander koor is als het Ur- ven een levende sonore maar ingehouden
ker Mannenkoor Halleluja. Urkers zin- achtergrond aan. Hij die rustig en stil
gen graag en met 'n bezieling die ons door de solist gezongen Orgelklanken
diep treft. Meindert Kramer doet er goed kleurden de mannenzang III 0
eeuwig
aan het eigen karakter, het diepste we- Vader, bijna .ingetogE'1l gezongen voor
zen van de Urker mannen, dat zo duide- zulk een groot' koor. Er "(Clateen stt'l~'
lijk in hun zingen tot uiting komt, te be- ontroeringskracht van 't zingen van de
waren. Zo hadden de eenvoudig gezette Urkers uit, men luisterde ademloos en
koorwerken een doorleefd accent, ruig en kennelijk in de ban. Nadat er weer sazonder een gecultiveerde bijklank, die in menzang had geklonken en een orgelsoio
strijd zou zijn met het èchte eertijke ka- voor de instrumentale afwisseling had ge·
rakter van dit visserskoor. Beide eigen- zorgd, kwam het mannenkoor
opnieuw
schappen, een stoere aanpak en sterke met drie geestelijke koorliederen, om
geloofsov(>rtui"ing, spraken duidelijk in 't tenslotte met een machtige Ode deze uitAmbrostaan- Lofgezang van E. Gebhart stekende zanzavond het stem rel te g.even
en in Psalm 43.
van Urkers in het Nieuwe Land.
Het bewaren van het stoere karakter
HENRI TH TIMMERMAN

Uitstekende eansaoond
in volle kerk
1...

CRESCENDO ZONG IN EMMELOORD.
Voor de tweede keer in het bestaan van het
Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" werd
zaterdagavond in de Geref. Kerk medewerking
verleend aan een evangelisatiedienst.
Organist was de heer Piet Weesles uit Bedum, die het koor op voortreffelijke wijze begeleidde. De recentie over dit optreden van ons
visserskoor in het blad dat in (Ie polder verschijnt "Het Nieuwe Land", was zeer goed. De
solistische
medewerking
verleende
Teun
Schenk.

rkerland

11
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Progra~ma

ADVENT-ZANGDIENST

Gereformeerde
27 november

lYledewerkinq:

Urker

Chr.
Albert

Jeugdcentrale
1966.

Visserskoor

op zondag

"CRESCENDO".
(Dirigent
1Yl.Kramer).

lYletz - orgel.

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

1. Orgelspel.
'2. Samenzang:

(zonder a8nkondiging).
Lied 593 : 1 en 4 uit bundel

Joh. de Heer.

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken-Een licht der
lichten opgegaan.-Komt
tot zijn schijnsel, alle volken!Eng ij,_mijn zie 1e, bid het aa n •- Het kom t des chad uwe n
beschijnen,-De zwarte schaduw van de dood;-De nacht d~r
zonde zal verdwijnen,-Genade spreidt haar morgenrood.
4. 0 Vredevorst! Gij kunt gebieden-De vi'eed' op aard' en
in mUn ziel!-Doe elke zondaar tot U vlieden;-Dat
al
wat ademt voor U kniel!-Dit zal de God des heils bewerken;-Hij zal de zetel, U bereid,-lYlet recht en met gerechte sterken;-Hem
zij de lof in eeuwigheid.
3. Opening.
4. Samenzang:

Lofzang

van Zacharias:

1 en 5.

1. Lof zij den God van Israêl,-Den
Heer, die aan zijn erfvolk dacht,-En door zijn liefderijk bestel-verlossin~
heeft teweeg gebracht,-Een
hoorn des heils heeft opgerecht.-'t Geen Davids huis was toegezegd.-Dat
wil Hij
ons nu schenken,-Gelijk Gods trouw van 's aardrijks ochtendstond-door
der profeten wijzen mond-zich hiertoe
aan de vaderen verbcnd.
5. Voor elk, die in het duister dwaalt,-verstrekt
deez'
zon een helder licht,-Dat hem in sc~äuw des doods bestraalt,-Up
't vredepad zijn voeten richt.
bew. Iyl.W.Kramer.
a. Psalm 43
5. "CRESCENDO":
Iyl.W.Kramer.
b. Jezus die mij~ ziel bemint
(solo Teun Schenk)
c , lYlannen, broeders, ziet het
F. Pijlman.
teken
6. Samenzang:

Lied 769 : 1, 2 en 3, uit bundel

Joh. de Heer.

1. Vol verwachting blijf ik uitzien,-Tot
die dag eens
daqe n zcil,-CqL Liu iie_;_l.u"J
op.de wolken-Weerkomt
met
bazuingeschal.-Welk
een vreugde zal het wezen.-Als
mijn oog Hem schouwen mag-En mUn oor Zijn stem zal ho_ ren-Op die grote, blijde dag!
2. Al de teek'nen onzer dagen-Zeggen
mij: de komst genaakt-Van de Bruigom, Die Zijn liefste-Tot Zich roept
en haar volmaakt.-O,
hoe blijde zal ik wezen,-Op te
trekken met die stoet,-Juichend,
met ontelb're zaalgen-Onze Bruigom tegemoet!
3. 0, som~ voel 'k een sterk verlangen,-Heimwge
in mUn
hart ontstaan;-'k
Vraag mij af dan, ,dierb're Heiland
-Zijt Gij reeds op weg gegaan?-Neen,
het zal niet lang
meer duren:-Hij verlangt nog meer dan wij.-lYlaranatha!
blijve 't wachtwoord-Voor
een elk, maar ook voor mij.
Koor: Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!-Eeuwig
Hem
te n ei ge ndom -"lYlaranatha"bIijv' on s wachtwoo rd ,
-"Amen, ja Heer Jezus, kom!"
0

Voor een volle
op zond.

"Ptra-Kerk"
27 nov. '66

Adventsnummers
++++++

!,rachtig mooie Zqng~vond

ui'

+++-1-++

~erutw~dings-Zangavona verzorga onder goede
te ,inBcr..otenop zatera g 1 I dec.' 66

Gere f .Ke r'k
+++++

KERSTCONCERT "CRESCENDO".
Zaterdagmiddag
vertrekt
het Chr.
Visserskoor "CRESCENDO" naar de Geref.
Kerk te Winschoten om daar een Kerstconcert
te verzorgen, ten bate van de Chr. Geref. Kerk
te Midwolda. (Dit dorp ligt enkele kilometers
vanaf Winschoten). De programmaleiding
is
in handen van Ds. Westerterp, Chr. Geref. pre:
dikant te Midwolda. Jan van Weelden is de organist. Vrijdag 23 december wordt geconcerteerd in de grote Willemskerk te Den Haag in
samenwerking met het Scheveningse Vissersvrouwenkoor. Ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden
van de SCH. 225
wordt dit concert gegeven. Programmaleiding
is daar de Herv. predikant van Scheveningen,
Ds. de Vries en de Herv. predikant van Katwijk, Ds. van Roon. Dit laatste omdat ook
enkele bemanningsleden
behoorden bij de
Herv. Gemeente van Katwijk. De Willemskerk
in Den Haag kan aan 2800 bezoekers een
plaats bieden. Men verwacht veel belangstel'ng voor dit concert.

ft

Orkerland"

Interieur Chr.Geref.Kerk

Nieuws

uit Winschoten
---------------------------------------------------

Urker vissers zongen ten bate
van bouw kerk te Midwolda
Honderd IJI'I,er Yissers, i(".~alllellvormend het UI'I,er visserskoor "Cre~elldo", waren zaterdagavond te gast in WinsclIoten om mee te werken aan een kerstwiidiug savond. waarvan de baten teil goede komen aan de kerkbouwaeüe van !Ie clu-.
gerer. gemeente te :\Iidwolda. Het optreden was uor'spronkr-lijk aaugckoudlgd als
een kcrkconcert, maar in de loop van de a.vond bleek de bedoeling als hierboven
uiteengezet.
Dat neemt echter niet weg, dat de vele
aanwezigen - de gereformeerde kerk aan
de Venne was heel goed bezet - een goede avond hebben gehad. Daaraan droeg
in niet geringe mate bij het aandeel van
de organist Jan van Weelden uit Den
Haag; meer dan solist Teun Schenk
die in stemkwaliteit wat tegen viel.
De leiding van de avond had ds. H. U.
Westerterp,
voorganger
van de chr.
geref, gemeente te Midwolda. Deze had
tijdens een preekbeurt op Urk het koor
en zijn dirigent Meindert Kramer leren
kennen,

I

De zangers hadden de lange reis naar
Winschoten graag gemaakt, zoals één der
bestuursleden aan het slot van de avond
zei, om zodoende een steentje te kunnen
bijdragen, aan de bouw van de kerk te
Midwolda. Namens het koor werd ds.
Westerterp een grammofoonplaat aan geboden, waarop de nummers, die het koor
in de kerk ten gehore had gebracht. Een
geschenk waarmee eer werd ingelegd,
getuige het applaus na de woorden van
de spreker.
Terecht ook een beloning voor de zang
van het koor, dat met begeleiding van
orgel en vaak met solistische medewerking van TeLUlSchenk een groot aan lal
kerstliederen liet horen, waarbij opvallend was de discipline waarmee gezongen
werd. Helaas ontbraken aan het optreden
hoogtepunten. Waren die el' geweest, dan
zou van de avond nog meer wijding zijn
uitgegaan.

te Midwolda

iQ!l

~assale samenzang
I~~alm 68 vers 10 o.l.v. Meindert Kramer
Chr. Koor- en Oratoriumvereniging ,Hosanna'
Tenebrae Factae Sunt (D. Perez)
I

Orgelsoio
Toccata (G. Muffat)
hr. Urker Visserskoor ,Crescendo'
Gij Dienaars van Hem
(Ch. H. Parry/Ch. Wesley/Ds. H. Hasper/
Bew. H. Pijlman)
Chr. Koor- en Oratoriumvereniging
Zum Sanctus (Fr. Schubert)
t 2:
Chr. Koor- en Oratoriumvereniging ,Hosanna'
Christus ist auferstanden (H. F. Müller)
Chr. Urker Visserskoor ,Crescendo'
Psalm 124 (Bew. M. Kramer)
Orgelsoio
Koraalvoorspel ,Ach Herr mich arme Sünder'
(D. Buxtehude)
Chr. Koor- en Oratoriumvereniging ,Hosanna'
Wachet auf (J. S. Bach)
Chr. Koor- en Oratoriumvereniging
Toll~e Hostias (C. Sain~Sa~ns)
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Voor de liefhebbers
Zo juist verscheen de "unieke
waarop te beluisteren is:

langspeelplaat"

Koorzan9 • Samenzan9 • Orgelsolo
Uitgevoerd door:
Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" en
Chr. Zang- en Oratoriumvereniging
,HOSANNA'
uit Spakenburg.
Organist: W. H. ZWART.
Totaal 250 zangers.
Verkrijgbaar voor slechts f 10,- bij

DROGIST J. MARS en
RIJWIELHANDEL

W. BAKKER

NIEUWE GRAMMOFOONPLAAT.
Vorige week vrijdag werd door het comite
"Rond het orgel" een nieuwe grammofoonplaat in de handel gebracht, waarop onder
andere het Chr. Urker Vissers koor "CRESCENDO" te beluisteren is. De opnamen werden begin deze zomer tijdens een kerkconcert
in de Broederkerk te Kampen gemaakt. Verder wordt medewerking verleend door een

~!~~!il~;~~!~~~~~~!!~
Wim Zwart. Liefhebbers wijzen wij op de advertentie in dit nummer, waar beschreven
staat, hoe deze plaat te verkrijgen is.

Indrukwekkend

Kerst-Concert

verzorgd,

op vrjjd.

23 dec.'

66 in de "Y/illems-Kerk"

te Den-Haag
+-r+++

++++++

PROGRAMMA

»KERST
CONCERT »
in de "WILLEMS-KERK",
aan de Nassaulaan
op vrijdagavond
23 decembe r 1966.
Aanvang 9 uur
Kerk open half 9.
MEDEWERKENDEN:

Chr. Urker
Schevenings

te Den Haag,

Visserskoor
"Crescendo"
0.1. v. Meindert Kramer
Vissers
Vrouwenkoor
0.1. v , Ary Noordhoek

Solist: Teun Schenk
Organist:
Wim de Ruiter
Programmaleiding:

Ds de Vries,
Ned. Herv. pred. -Scheveningen
Ds v. Roon , Ned. Herv. pred. -Katwijk

De opbrengst van dit concert is geheel ten bate van de nabestaanden
omgekomen bemanning van de Scheveninger
kotter S. H. 225.

en uit pi te it vld
ë

.:

PROGRAMMA
1.

Opening door D s de Vrie s

2.

Optreden

Visserskoor:

3.

Optreden

4.

WIJ GEDENKEN
a.
b.
c.
d.

Vrouwenkoor:

( samenzang-Psalm

f.

2 )

Komt allen tezamen
Nu zijt wellecome
Nu daagt het in het Oosten

bew. dirigent

Jezus is voor ons geboren
Geloof, Hoop en Liefde
Een roze fris ontloken

David Owen
P. de Jong

de bemanning

Vissersvrouwenkoor:
0, eeuwig Vader,
2 minuten stilte
Visserskoor:
0, eeuwig Vader, coupl.
Samenzang: Gezang 202 vers
re'n 3

"

"

11

11

11

11

11

11

SH 225
coupl.

1 en 2

3 en 4

è

( Voor SAMENZANG zie achterzijde

PRIJS

98 vers

programma)

,

2,50

"
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Ten bate van de nabestaanden
++,.-++

"

,,
,
,,
,
,,
,,

van de SH.225. Zulks onder overweldigende

belangstel

5.

Optreden

6.

OrgelsoIo

7.

Optreden

Visserskoor:

Hoe zal ik U ontvangen
Klokkenklank in Kerstmistijd
Kerstlied

Vis ser svrouwenkoor:
Engelke s door 't luchtruim
"Heilige Rust"
Welk een vriend

Optreden

9.

Gezamenlijke

10.

Sluiting Ds van Roon
Samenzang: Daar is uit'

Visserskoor:

koren:

Er is een kindeke
Stille Nacht
Ere zij God
Ambrosiaans

s werelds

(Wijzigingen

s werelds

duistre

geboren

Mo z a r d

op aard

duistre

M. Koekelkoren
Fr. Gruber
M. Koekelkoren
E. Gebhard

wolken ( 2 coupletten)

voorbehouden)

202 vers

I en 3

Wat vlied' of bezwijk',
getrouw is rm jn God,
Hij blijft aan mijn zij in "t wisselend lot;
moog 't hart soms ook sidd'ren in "t heetst
van de strijd,
zijn liefd'en ontferming vertroosten
rn 'altijd.
Als God mij vertroost,
is "t kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in "t bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen
en kracht
en zing ik mijn psalmen in duisteren nacht.

wolken

r is uit "s werelds duistre wolken
licht der lichten opgegaan.
t tot zijn schijnsel,
alle volken,
gij mijn ziele, bid het aan !
komt de schaduwen beschijnen,
zwarte schaduw van de dood,
nacht der zonde zal verdwijnen,
ade spreidt haar morgenrood.

ATTENTIE:

H. Pijlman
P. v. Woense

zwevend

Lofgezang

Gezang

2

heeft gedacht aan ZIJn genade,
trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
slaan al "s aardrijks
einden gade,
nze God zijn heil ons schenkt.
h dan den Heer met blijde galmen,
ganse wereld,
juich van vreugd !
g vrolijk in verheven psalmen
heil, dat d 'aard in 't rond verheugt

~r is uit'

(met solo)
(met solo)

door de heer Wim de Ruiter

8.

Ilm 98 vers

bew. dirigent

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.

Het publiek wordt verzocht,
bij het verlaten der kerk,
eerst de koren daartoe gelegenheid te geven.

TOEGANGSBEWI1S

Concert voor nabestaanden
In stampvolle
van d e SCH 225
Willemskerk
j

I

Neen Willemskerk stampvol Scheveningers, Katwijkers,
Urkers en ook Hagenaars gaven het Schevenings Vissers
Vrouwenkoor onder leiding van Ary Noordhoek en het Christelijk Urker Visserskoor onder leiding van Meindert Kramer
gisteravond een kerstconcert ten bate van de nabestaanden
van de omgekomen bemanning van de Scheveningse kotter
SCH 225"WilIem Senior".
.
De oude kerk aan de Nassaulaan was gratis ter beschikking gesteld,
beide uitvoerende koren gaven belangeloos hun medewerking om de op.
hengst van de avond zo groot mo- gelijk te maken. De recettes (toegangsprijs f 2.50) zullen, verhoogd
met de opbrengst van de collecte,
dezer dagen onder de verschillende nabestaanden worden verdeeld.
Aandachtig luisterden de bezoekers naar de uitgevoerde Iiederen,
"Haagse Courant"
die spontaan en pittig werden gezongen. Beide koren hebben reeds
vaker samen "in een uitvoering gestaan" en waren bijzonder goed op
elkaar ingespeeld.
In het programmapunt "Wij gedenken" zongen beide koren om
beurten enige coupletten van ,,0,
eeuwige Vader". De twee minuten
stilte daartussen waren ontroerend
en benauwend. Daarna werd door
allen gezongen: "Wat vlied' of bezwijk", getrouw is mijn God", gevolgd deor de troost "Wat heil, een
Kind is ons geboren".

24 dec.' 66

"CRESCENDO" CONCENTEERT
Zaterdagavond
17 december verzorgde het
Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO", dirigent Meindert Kramer een "kerstwijdingsavond" in de Geref. Kerk te Winschoten. Ds.,
Westerterp van Midwolda, die in Urk geen onbekende is, was de programmaleider. Dit had!
zijn reden, dat een predikant uit Midwolda in
Winschoten optrad als leider van deze avond.
De baten van deze avond waren bestemd voor
de Chr. Geref. Kerk te Midwolda. Er is grote
behoefte aan nieuwbouw en om aan de benodigde financiën te komen werd o.a. deze avond
georganiseerd. Winschoten was juist uitgekozen, omdat deze plaats de grootste kerk heeft.
De heer Jan van Weelden uit Den Haag bege-,
leidde het koor op het orgel. Het was de eerste keer dat organist en koor met elkaar kennis maakten en het moet gezegd worden, dat
het voortreffelijk was. Een keur van liederen
werd gezongen, waarvan de aanwezigen in de
kerk hebben genoten. Via lijnverbindingen van
de P.T.T. konden de patiënten in het Zieken-I
huis en de bewoners van verschillende rusthuizen ook mee genieten van de zang uit de Geref.
Kerk. Dat ook hier genoten werd, blijkt wel uit
de vele reacties die bij het koor binnenkomen.
Als dank voor het vele werk dat Ds. en mevr.
Westerterp voor het organiseren
van deze
avond hadden gedaan, werd namens het koor
de Kerstplaat van Crescendo aangeboden. Aan
het slot zong het koor enkele nummers op ver-

"Urkerland

zoek. Ondanks het uitdrukkelijke verzoek van
het koor, niet te applaudiseren, kon het publiek
aan het eind van de avond de spanning niet
meer houden en bracht het koor een daverende
ovatie. Dankbaar keerde het koor weer in Urk
terug.
Vrijdag 23 december gaat CRESCENDO
naar de grote Willemskerk te Den Haag, waar
men om 9 uur in samenwerking met het Schevenings vissers-vrouwenkoor een herdenkingsconcert geeft voor de omgekomen bemanningsleden van de Sch. 225. Het voltallige college
van B en W van Den Haag en Katwijk hopen
hier aanwezig te zijn. Zeer waarschijnlijk zal
de Minister van de Visserij, Mr. Biesheuvel
ook van zijn belangstelling blijk geven. Ook
vanuit Urk bestaat grote belangstelling voor
deze avond, hiervoor vertrekt om 5 uur een
extra bus vanaf de bushalte, opgave hiervoor
bij het bestuur zo spoedig mogelijk. Ook financieel is er in onze plaats belangstelling
voor. Bij het bestuur kwam maandag f 550,aan giften binnen, die bestemd zijn voor de
nagelaten familieleden van de kotter. Dit bedrag zal gevoegd worden bij de' opbrengst van
het concert. Van alle kanten is er medewerking. Zo zorgen militairen voor het verplaatsen
van de banken en heeft het Leger des Heils
aangeboden om de koorleden van koffie te
voorzien. Mede door dit optreden komt Urk
weer voor de dag, zoals Urk is ! ! !

1I

23 dec '66

Imponerend kerstconcert
door Urker mannen en
Scheveningse vrouwen
DEN HAAG - In een druk besoehe Willemskerk werd gisteravond door
et Schevenings Vissersvrouwenkoor
en het Christelijk Urker Ï\flsserskoor
"Crescendo" een kerstconcert gegil
ven. De opbrengst werd geheel bestemd voor de nabestaanden van de
verdronken vissers van de SCH 225.
Andenhalf duizend mensen genoten van

voornamelijk van de Scheveningse bevolking.
Het bijeengebrachte geld zal door bZ' -

de predikanten

de prachtige z~l'OIg
van beide koren. Na
de opening door ds. J'ac. de Vries zette het Urker Visserskoor "Komt allen tezamen" in. Met als solist tenor Teun
Schenk werd onder andere gezongen
"Klokkenklank in Kerstmistijd" en "Stille Nacht". Het Schevenings VissersvTouwenkoor zong de prachtige Iiederen "Jezus is VOl' ons geboren" en verder 011'dermeer "Elen rose fris <mtloken" en
"We~k een vriend",
Het initiatief voor het concert ging uit.
van UI"k. De opbrengst van de entree-]
gelden en de collecte bedroeg ongeveer
f 4000. De reiskosten voor het mannen-i
koor werden bekostigd uit spontane gLf-1
ten van Urker inwoners. Namens Kat

widk waren de burgemeester en wethouders aaruwezig. W,e~h()uder B. Bol vertegenwool'd'igde het gemeerrtebestuur van
Den Haa:g.

Tot slot werd dool' de twee koren iRzamenlijk

het

machtige

.Amurosiaans

Liofgezan'g" gezongen. Ds. Van Roon uit
Katwij'k sloot het bijzondere concert, dIl?
ondanks vele andere kerstconcerten in
'De Haag grote bedang'stel1in,g aenoot"

persenlijk

aan de

"-

1,1'eHendegezinnen worden overhand ,~d.

__________
~------------I

INDRUKWEKKEND CONCERT.
Uit piëteitsoverwegingen
met de in zee omgekomen bemanningsleden van de Scheveningel' viskotter Sch. 225 "WILLEM SENIOR" en
geheel ten bate van de achtergebleven familieleden, concerteerde het Chr. Urker Visserskoor
"CH.ESCENDO", dirigent Meindert
Kramer,
vrijdag 23 december in de Willemskerk aan de
Nassaulaan in Den Haag. Dit concert werd gezeven in samenwerking met het Scheveninger
Vïssersvrouwenkoor. Zeer groot was het 'aantal bezoekers dat van hun belangstelling blijk
gaf, er werd zelfs over gesproken, dat het vele
jaren niet was voorgekomen, dat de grote kerk
'(bijna 2500 zitplaatsen) zo bezet was ge~eest
als deze avond. Officiële vertegenwoordigers
waren er van de gemeentebesturen
van DenHaag en Katwijk .K~rkeli~k waren ook ~lle
groeperingen aanwezig. UIt verr.e omgeving
was men gekomen zelfs van het eü~d Tholen
waren bezoekers in de kerk aanwezig. Ond~.r
de vele honderden waren natuurlijk oo.k tal~I.Jke oud-Urkers, die van hun belangsteIling blijk
gaven. Zo was er o.a. onze oud-plaa~sgeno?t
Ds. L. Loosman. thans 'Geref. predikant in
Scheveningen.
Naast een programma
van kerstliederen
werden door beide koren diverse nummers gezongen, die geheel pasten in het kader van de:
ze avond. Zo zong Crescendo o.a. op verzoek.
Hij die rustig en stil, en Jezus die mijn ziel bemint dit met medewerking van Teun Schenk.
Toespraken werden gehouden door de Hervormde predikanten de Vries en van Roon.
Laatste sprak over het licht van de vuurtoren,
dat de schippers de weg wijst om de haven te
bereiken, zo is het Hemelse Licht gekomen, om
ons de weg te wijzen naar de Hemelse Haven,
en als de omgekomen bemanningsleden
~it
Licht hebben gezien, dan zijn zij voor eeuwig
binnen in de veilige haven waar hen geen gevaar meer deren kan. Met twee minuten stilte
werden de in zee omgekomen vissers herdacht.
Na de stilte zongen de gezamenlijke koren het
gebed voor de zeevarenden met het ontroerende refrein: ,,0, wil verhoren onze beê, voor hen
die zijn in nood op zee". Velen werd de ontroering te machtig.
.
Dankbaar vertrokken de U'rkers. weer uit
Scheveningen, na een hartelijke
ontvangst.
Het was bijna tegen de morgen toen de koorl~den en de passagiers weer in onze plaats armveerden. Voor velen was het toen meteen weer
werken geblazen. Terwijl anderen zo van het
schip de voorgaande middag in de bus waren
gestapt. Uw verslaggever
vindt het steeds
maar weer een prestatie voor de leden van de
beide mannenkoren om na een dag hard werken. ook 's avonds nog weer in de bus te stappen' om buiten Urk de liederen te gaan zingen.
1\-1etdit concert
in Scheveningen,
heeft
CRESCENDO voorlopig zijn laatste concert
gegeven buiten Urk Nu gaat het koor weer
studeren voor nieuwe opnamen op de grammofoonplaat, terwijl in de Biddagweek het
Scheveninger Vissersvrouwenkoor
naar Urk
komt om hier te zingen.

" Nieuwe Haagsecourant"
flUrkerland

24 dec.t66
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Welke velen nog lang in herinnering zal blijven
tVaarvan n t
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cedragen

tevens bewij s van toegang voor U en voor
één introducé voor de Jaarvergadering
van het
Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO"
dirigent:

Meindert

Kramer

te
houden
op

VRIJDAG 30 DECEMBER

1966

in gebouw
" IRENE "

*
aanvang: 20 00 uur
zaal open: 19 30 uur

*

GELIEVE UW MUZIEKMAP MEE TE BRENGEN

JAARVERGADERING

lU ee .
dankbaar

qan onze
en vo ld
,

ja'7:\
rvergadering.

Een en ander op zeer intieme en geze llige

En zo werd
di talIes'
"CreScendol1

beSlot en.

~ns drUkke

j'3.Flr voor

wijze.

"CRESCEND"O".· .n,

Vrijdag 30 december 1966 vierde het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo" dirigent Meindert ~;amer, haar jaarvergadering in gebouw
"Irene .
Voorzitter Hoekstra, welke deze avond.
opende, spracc in zijn openingswoordnaar aanleiding van ,,'I'... 6 van vers 1 tot 13, welk
gedeelte handelt over de "Wonderbare spij-t
ziging". Hij memoreerde dat in opdracht van
Christus in het afgelopen jaar veel "brood en
vis" aan de scharen was uitgedeeld, gezien
de zeer vele concerten en medewerkingen aan
diverse avondr n door "Crescendo" verzorgd,"
zowel op de plaats van inwoning als daarbuiten. Hij riep de "zangers" op hun roeping,
voor het komende jaar ook hierin te verstaan,
steeds maar weer uit te delen, dan zou zeker
de zegen van deze spijziging en Spijziger niet
uitblijven.
Na de verschillende jaaroverzichten van
secretaris en penningmeester, welke een optimistisch geluid lieten horen, werd in de pauze bestuursverkiezing gehouden, waarin werden verkozen: Joh. v. Slooten, Alb. Koffeman,
M. de Boer en J. Woord.
Op gezellige en prettige wijze werd ver,der
de gehele avond gevuld door declamatie, zang
en samenspel, afgewisseld door rijk geschakeerde pauzen.
Diverse afgevaardigden voerden aan het slot
van de avond het woord, terwijl Ds. Groenevelt (beschermheer van het koor) welke voor,
deze gelegenheid speciaal naar Urk was gekomen), als laatste spreker het woord voerde, en sloot met dankgebed.

"Ur1

lqnd'

jan

'6'1

P RUCKOI1I1I1-----T

1. Opening door voorzitter
2. Jaaroverzichten

Hoekstra

sekretaris

en penningmeester

3. Rapport Kaskontrole -kommis sie

STEMBILJET

- Bestuursverkiezing

o Meindert
Willem Bakker
de Boer

§

0 Lammert Post
0 Jacob Nentjes
0 Joh. v. Slooten
0 Joop Woord

UK 95

Albert Koffeman
Sj. Pasterkamp

UK 181
UK 106

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

PAUZE (waarin bestuursverkiezing)
VOOR
AL
UW

4. Samenzang "Dankt, dankt nu allen God"
5. Optreden Dames Nentjes
6. Bfjdz-age van onze solistische
T'e un Schenk

medewerker

PAUZE
7. Samenzang Psalm

150

1 "Looft God, looft zijn

OOK VOOR HET
NIEUWE JAAR
STAAT

ZUIVELPRODUKTEN

"DE GAPER"

WEER VOOR U

IS
HET
AANGEWEZEN
ADRES

'KLAAR ....

melkhandel

drogisterij en
fotohandel

naam alom"

8. Gezelschapsspel
9. Bijdrage Teun Schenk

de~

10. Gezelschapsspel

PAUZE
11. Samenzang: "Jezus

Hofstee 1

URK

die mijn ziel bemint"
Rijwie lhandel

12. Optr-eden Dames Nentjes

7/1{/I/mEI/lil!"

13 "Tombola"

Pl\UZE

wenst U een
14. Samenzang: Uren, dagen, maanden, jaren
15. 11Hetwoord is aan onze dirigent"

genoegelijke avond

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

WENSEN

en

16. Vrije woord
17.

tel. 532

prettige feestdagen

Sluiting.

ATTENTIE
Tijdèns de pauze s zullen lootje s
worden verkocht ten bate van de
kas.

In ve-rband met
eigen bediening,
vriendelijk verzoek: kopje meebrengen.

wij houden ons
voor 1967 beleefd
aanbevolen !

visserijbenodigdheden

VOOR 1967

Pi

i. Opening

Nu het jaar ten einde spoedt, een kleine herinnering aan het GOE1
KOOPSTE ADRES van Urk en de Zaanstreek.

doo:

2. Jaaroverzicl

Voor jongelui met trouwplannen PRACHTIGE UITZETTEN alles
merkgoed. 10 PROCENT KORTING.

3. Rapport

DEKENS en BEDDEN vèr beneden de prijs.

Kas

KOM TUE

PAU

4. Samenzang

"

5. Optreden

Dal

6. Bijdrage

van

PAU:

7. Samenzang F
naam alom"
8. Ge z e Lsc ha.p s r
Teu

10. Ge ae l sc hap s t
PAU~
Ilo

Samenzang:

12. Optreden

'

Dar

13 "Tombola"
PJ\U2

14. Samenzang:

fRIET VRN I1I1R/J
VOOR AL UW LEVENSMIDDELEN

T'e un Schenk

9. Bijdrage

EN S BIJ 0 NS KLJ KEN .

lJ!t4P'TEIN

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 booi
Kies de zèlfstandige 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 1967
Veel zanglust en grote activiteit, opdat het ook in 1967 mag zijn
"Crescendo" hetwelk betekent: "TOENEMEN IN STERKTE".
Tot lof en glorie van Hem wiens naam we trachten groot te maken in het zingen van het Christelijk lied.
.
Bestuur en dirigent van' "Crescendo"

t

15. "Het woord il
16. Vrije woord
17. Sluiting.
ATTENTIE
Tijdens de pauzes
worden verkocht j
kas.

I

Stond in 1966 voor allen klaar voor de leveranties.
In 1967 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

UITWISSELJNG2_::. (ONC ERTEN
op ma.Efebr.'67

te ~rk en Scheveningen

en dinsd. 7 febr.'67
Massale zangavond in
Bethel-kerk

"E.en en

onJ.er
e.nö.eT.

-j-"t+

Zodat te Scheveningen tweemaal
llloes
t

wordell

resp.om 7 en 9 aur
+++

op Be t"l"> d

-.e ell.

URK.Maandagavondwerd in de Geref.
Bethel-kerk een zangavond gehouden
waaraan medewerking werd verleend
door twee koren in klederdracht. Het
Urker Visserskoor "Crescendo" en het
ScheveningerVissersvrouwenkoorhadden
deze avond belegd als uitwisselingsconcerten. Dinsdagavondwerd in Scheveni?
gen hetzelfde programma gebracht als m
Urk. Beide avonden zijn zeer goed geslaagd.Een keur van christelijkeliederen
werd ten gehore gebracht, die op keurige
wijze werden gezongen. Solistische medewerkingverleendede heer Teun Schenk
uit Emmeloord aan het orgel begeleid
door Jan Bonefaas uit Gorinchem.

Zwolse en NoP.courant
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OP VELER VERZOEK .•..
OPNIEUW UITWISSELINGSCONCERTEN.

PRO
tevens

G RAM
bewijs
tot

van

M A
toegang

de-

UI TWISSE LINGSC ONC ERTE N
te

geven

door:

SCHEVENINGSVISSERSVROUWENKOOR

o.l.v. Ary Noordhoek

CHR. URKER VISSERSKOOR"CRESCENDO" o.l.v. Meindert Kramer

***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
Organist

Jan Bonefaas uit Gorinchem

Trompet tist

J. H. Bosveld (trompettist bij de Kon. Militaire Kapel)

Solist

Teun Schenk

Totaal 150 medewerkers

Koren treden op in klederdracht

Maandag 6 februari

Dinsdag 7 februari

1967 Bethelkerk te Urk
Programmaleiding:
Aanvang 8 uur.

ds. J. Slotman

1967 Ned. Herv. Kerk aan de Keizerstraat
te Scheveningen.
Programmaleiding: ds. Jac. de Vries
Aanvang 7 en 9 uur

***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
**************************************************************"

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v.
Meindert Kramer, hoopt in samenwerking
met het Schevenings Vissersvrouwenkoor 0.1.
v. Ary Noordhoek in de "Biddagweek" opnieuwevenals verleden jaar, "uitwisselingsconcerten" te verzorgen.
Beide koren weten zich sterk aan elkaar
verbonden, doordat ze zich specialiseren in
het uitvoeren van het eenvoudige Chr. lied, in
hun klederdrachten plegen op te treden en bij
de visserij zijn betrokken.
Een sprekend bewijs hiervan was hun voor
kort, spontaan en gezamenlijk optreden in ~e
grote WilJemskerk te Den Haag, zulks UIt
pièteits-overwegingen met de op zee omgekomen bemanning van de SH 225. Aan betreffende nabestaanden wist men ter overbrugging van hun eerste uitkering, vijfduizend
gulden over te dragen.
Allereerst hoopt men dan 's maandagsavonds
6 februari om 8 uur in de "Bethelkerk" te
Urk uit te voeren en vervolgens dinsdagsavonds 7 februäri in de Ned. Herv. Kerk aan
de Keizerstraat te Scheveningen. Te Scheveningen was verleden jaar de belangstelling zo
groot, dat velen teleurgesteld huiswaarts
moesten keren,
Vandaar dat beide besturen in overleg met
diverse instanties besloten, aldaar 2 maal op
te treden en wel om 7 en 9 uur.
Als programmaleiders fungeren Ds. Jac. de
Vries en Ds. J. Slotman. Een bekend trompettist van de Kon. MiJ. Kapel, de heer J. H.
Bosveld zal de koren in het gezamenlijk uitvoeren begeleiden. Het orgel wordt beide
avonden bespeeld door de heer Jan Bonefaas
uit Gorinchem, terwijl onze oud-plaatsgenoot
de heer Teun Schenk beide avonden zal fungeren als solist.
Een bezoek maandagavond in de Bethelkerk
zal zeker alleszins de moeite waard zijn, de
toegang is vrij.
Wel willen we er met klem op attenderen,
dat "kinderen zonder geleide" niet kunnen
worden toegelaten. Dit alles voor de goede orde en rust.
Bij de aanvang van deze avond te Urk, zullen alleen beide zijdeuren van de kerk geopend
zijn, de middendeur blijft dus gesloten.

"Urkel'lsnd" 3 +·ebr.'67.

PROGRAMMA
m a a n dag

6

feb r u a ril

967

-

URK
a a n van g

PROGRAMMA
8 uur

(geel)

dinsdag
aanvang

***********************************************************
1.

Gezamenlijke koren en trompet:
- Ambrosiaans Lofgezang

7 uur

SCHEVENINGEN

7 februari

(wit)

aanvang

1967

-

9 uur

(blauw)

********************************************~**************
1.

E. Gebhardt

Gezamenlijke koren en trompet:
"Ambrosiaans Lofgezang

E. Gebhardt

2.

Opening - Samenzang Psalm 89 vs. 1 (zie achterkant)

2.

Opening - Samenzang Psalm 89 vs. 1

(zie achterkant)

3.

Visserskoor:
a. Mannenbroeders, ziet het teken
b, Hij, die rustig en stil (met solo)

3.
H. Pijlman
Bew. dirigent

Vissersvrouwenkoor:
a. Vleugelen des geloofs
b. Heilige rust

E.Kamp
W.A. Mozart

Vissersvrouwenkoor:
a. Vleugelen des geloofs
b. Heilige rust
c. Welk een Vriend

E.Kamp
W.A. Mozart
Sanhey

Visserskoor:
a. Psalm 75
b. Wind, zwijg stil
c. Mannen broeders ziet het teken

W.H. Smeden
bew. dirigent
H. Pijlman

Gezamenlijke koren:
Ga mij niet voorbij

Bew. M.Kramer

4.

5.

Gezamenlijke koren:
Ga mij niet voorbij

6.

OrgelsoIo.

7.

Vissersvrouwenkoor
a. Vaste Rots
b. Zie het Lam Gods

4.

5.
0

Heiland

8.

Solozang Teun Schenk.

9.

Gezamenlijke 1 oren:
De Herder is mijn Heere God.

10.

Vissersvrouwenkoor
a. Wandel maar stillekens
b. Heer, wees mijn Gids
c. Al s ik maar weet

11.

Visserskoor
a. Werkt, want de nacht gaat dalen
b. 0, eeuwige Vader

M.Kramer

Orgel

7.

Visserskoor:
a. Jezus, die mijn ziel bemint (m. solo) bew. dirigent
b. Werkt, want de nacht komt dalen
H. Herzog
c. 0 blijde dag
bew. dirigent

8.

Solozang Teun Schenk.

9.

Gezamenlijke koren:
De Herder is mijn Heere God.

10.

Visserskoor:
a. Wat God doet, dat is welgedaan
b. Hij, die rustig en stil (met solo)
c. 0, eeuwige Vader

bew. dirigent
H. Herzog
bew, dirigent

12.

Gezamenlijke koren en trompet:
!I Ode!I

H. de Wolf

13.

Sluiting - Samenzang Ps. 138 vs. 1

(zie achterkant)

14.

Gezamenlijke koren:
Psalm 134

L. Bourgeois

Heiland

ÎJ.

Ary Schipper

Ary Schipper

0

11.

12.

solo.

bew. dirigent

Vissersvrouwenkoor
a. Heer, wees mijn Gids
b. Als ik maar weet

bew. dirigent

Gezamenlijke kor en en trompet:
"Ode"

H. de Wolf

13.

Sluiting - Samenzang Psalm 138

14.

Gezamenlijke koren: Psalm 134

1

(zie achterkant)
L. Bourgeois

maandag

TEKST VAN DE PSALMEN VOOR DE SAMENZANG

*********~
1.

Geza:
- Arr

2.

Open:

3.

ViSSE
a. M
b. H:

4.

ViSSE
a. V1
b. Hl
c. W

5.
6.

7.

8.
9.
~e~

10.

Viss
a.
b.
c. A

11.

ViS~
a.
b.

12.

Geza

Programmapunt

2: Psalm 89 vers 1

'k Zal eeuwig zingon vr..:'", Gods goedertierenheên,
Uw waarheid t ' allcn ~~5.jjvermelden door mijn reên,
Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen:
Zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,
zo min zal Uwe trouw ooit wank'Ien of bezwijken.
Programmapunt

13: Psalm

138 vers 1

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

nd" 3fe'

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

9
"(

13.

Sluit'

14.

Gez
P

ling,zod~

l moes t w,

Chr. ürker

Scheveni ..1gs Viss erBvrouwenkoor

Visserskoor"Crescendo'I

MASSALE ZANGAVOND IN
BETHEL-KERK.

Voor een goed gevulde kerk werd maandagavond door 2 koren in klederdracht een concert gegeven, van christelijke liederen. Het
waren het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO", dirigent Mein,dert Kramer en het
Schevenings Vissers Vrouwenkoor o.l.v, .Ary
Noordhoek. Voor de tweede keer was het, dat
laatstgenoemd koor een bezoek aan Urk
bracht.
Met veel overgave en enthousiasme werden
de liederen gezongen. Een ruime keuze van
liederen hebben beide koren op hun repertoire,
waarvan een keuze gemaakt was. Ook de liederen die gezamenlijk door beide koren werden uitgevoerd, klonken goe,d. Temeer daar
de koren niet konden -repeteren met elkaar.
Verder waren er de medewerkers Jan Bonefaas aan het orgel, J. H. Bosveld trompettist
en de solist Teun Schenk.
De avond werd geopend door ds. Slotman
en gesloten door de predikant van Scheveningen's Oude Kerk ds. Jac. de Vries.
"CRESCENDO" ZONG IN SCHEVENINGEN

In het kader van de uitwisselingsconcerten met het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" en het Schevenings Vissersvrouwenkoor zong het koor uit Urk aan de vooravond
van Biddag 2 keer in de Ned. Herv. Kerk aan
de Keizerstraat in Scheveningen.
Er was zoveel belangstelling, dat voor del
tweede dienst om 9 uur nog velen teleurgesteld naar huis moesten gaan. De politie moest
er aan te pas komen om enigszins alles goed
te laten verlopen bij de ingang van de kerk.
Voor een verslag Vaal deze avond nemen we
een recentie over uit de Nieuwe Haagse Courant van 8-2-'67.
MACHTIG GELUID IN OUDE KERK.

Stijgende belangstelling uitwisselingsconcert.
SCHEVENINGEN - Het Schevenings Vissersvrouwenkoor en het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" gaven gisteravond in de
Oude Kerk aan de Keizerstraat een concert.
Het jaarlijkse uitwisselingsconecert (maandag gaven de koren een drukbezocht concert
in Urk) staat in zo'n grote belangstelling bij
de Scheveningse bevolking, dat men besloot in
de Oude Kerk twee concerten te geven. Zowel
om zeven als om negen uur was de kerk volledig bezet.
Behalve de koren v'erleenden organist Jan
Bonefaas uit Gorinchem, trompettist J. H.
Bosveld en tenor Teun Schenk medewerking.
Ds. Jac. de Vries van de Herv. Gemeente te
Scheveningen opende met een korte bijbellezing en gebed deze concertavond.
Het machtige geluid van beide koren klonk
in het koor van de Oude Kerk heel wat beter,
dan in de Wlliemskerk, toen beide koren een
concert gaven ten bate van de nabestaanden
van de SCH 225 "Willem Senior".
In een muisstille kerk met 'n uiterst geconcentreerd publiek zong het Vissersvrouwenkoor onder leiding van dirigent Ary Noordhoek op prachtige- wijze een lied van W. A.
Mozart "Heilige rust". Een van de mooiste
liederen die het koor gisteravond zong, was
het lied "Heer, wees mijn gids" in bewerking
van de dirigent.
Het Chr. Urker Visserskoor nam het leeuwendeel van het concert voor zijn rekening.
(In Urk vulde het Vissersvrouwenkoor het
grootste gedeelte het programma). Hoe intensief het visserskoor studeert, bleek onder
andere uit het lied "Wind, zwijg stil".
Het staccato in de melodie kwam volledig
tot zijn recht. Met een koor van ongeveer 100 '
man waagt men zich met dit stotende zingen
op glad ijs, maar het visserskoor onder leiding van Meindert Kramer bleek deze moeilijke techniek tot in de puntjes te beheersen.
Tenor Teun Schenk zong soli in "Jezus, die
mijn ziel bemint" en I"Hij die rustig en stil".
Deze liederen en het gezang ,,0, eeuwige Vader" waren behalve op 23 december in de
Willemskerk, ook gisteravond weer te horen
tot groot genoegen van de aanwezigen. Helaas moest de orgelsoio van Jan Bonefaas
door tijdgebrek vervallen.
De belangstelling voor de uitwisselingsconeerten blijft stijgen. Wellicht moet men volgend jaar twee avonden reserveren.

"Urkerland"17
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Stijgende belangstelling

Geestelijk.e
"'(...~.,
liederen in
Oude Kerk

h,,"-y~

.;>.

Zo groot was de belangstelling
voor het concent dat het Scheveningse Vissersvrouwenkoor in
samenwerking met het bekende Urker mannenkoor in de Oude Kerk
aan de Keizerstraat gaf, dat
er
twee concerten achter elkaar moesten worden gegeven - en nog was
de kerk te kleLn om bij de tweede
maal alle liefhebbers te kwmen bevatten.

nterie" ........
....0Ude-v
led.He ........
· K erk
"'v.

En terecht! Want beide
koren
hebben niet voor niets een reputatie opgebouwd onder leiding van
de dsrigenten Ary Noordhoek
en
Meindert Kramer.
Uiteraard bestond het gehe1e repertoire uit geestelijke Liederen.
maar het bewijs welk een stralende vreugde er kan uitgaan van het
zlngen ervan was geleverd.
In het bijzonder de Urker vissers
- jammer dat niet allen in kiederdracht waren - zongen met een
overgave dde met alleen hartverwarmend was om te horen maar
ook om. te zien ..
Onder de suggestieve llerldingvan
hun dli:rigeIlif;klonken de lliedteran
ytaa J1in hoe kan het anders de zee en de elementen die de visser kunnen bedreigen een grote rol
speelden.
Dat door het !!lli'et te temmen
!m,thousi,asme de zuiverheid
wel
eens .in het gedrang kwam was een
bijkomstigheid dlj'e de vertolkingen
als geheel bepaald geen afbreuk
deed.
Maar ook het geloof dat op V1S~
seradorpen zoals Urk nog altijd een
groot goed is. waarop invloeden
van buitenaf geen vat hebben, is
door het koor op dezelfde geestdJriftige wijze 2'Jingend uètgedragen.
Solist Teun Schenk was er met
name een voorbeeld van.
In tegenstelhing tot de stoere mannenzang was daar het meer ingetogen zingen van de Schevenlngse
vrouwen. die het deze avond wat
helderheid van toon betreft wonnen
van hun mannelijke kunstbroeders.
Het magistrale slot door beide koren, met begel'eidi'1llgvan trompettist Jan Bosveld en organist Jan
Bonefaas, was een ontroerend gezongen "Ode" van De Wolf waarvan vooral het "Amen' 'een zingend
uitroepteken vormde van de zin
waarin dit concert in de eerste
plaats werd gegeven: ..Prijs
de
Heer op hoge toon!"
Jaap

Starrenburg

Ha~gse courant 8 febr'67

CONCERT

VAN GEESTELIJKE

LIEDEREN

Urker visserskoor Crescendo
in stampvolle Rijper kerk
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
De Rijp. Vijfhonderd zitplaatsen telt
de grote kerk van De Rijp. De ongeveer
honderd die er zaterdagavond nog méér
nodig waren om alle belangstellenden
voor het concert van het Urker visserskoor "Crescendo" accomodaiie te verschaffen, waren tijdig aangedragen uit
de doopsgezinde kerk en het Rijper Huis.
Het zal vooral dominee F. Biemond deugd
hebben gedaan dat zijn initiatief, het Urker visserskoor uit te nodigen, zo is "aangeslagen", tot in de wijde omtrek. Onder
de circa zeshonderd belangsstellenden zagen we onder meer ook talrijke Purmerenders.
Het Urker gezelschap - iets minder
dan honderd man sterk, doordat enkele
familieleden van de recentelijk op zee omgekomen Urker kotterbemannig niet waren meegekomen - zal zich in de Rijper I
kerk goed hebben thuisgevoeld, vanwege
de daar aanwezige herinneringen uit de
zevarende periode van De Rijp. Niettemin
blijft het voor de vissers van het voormalige Zuiderzee-eiland een hele opoffering,
na een week op zee te zijn geweest en
even thuis te zijn aangewipt, per touringcar naar de andere kant van het IJsselmeer te reizen om daar anderhalf uur te
gaan zingen, inplaats van de benen rustig
bij moeder onder tafel te houden. Dominee Biemond sprak ook daarvoor zijn dank
uit tot het gezelschap, en hij merkte er
bij op dat er meer voor nodig is dan alleen
het plezier in het samen zingen, namelijk
ook de wil er iets in uit te dragen van
het Evangelie.
De wijze waarop het Urker mannenkoor "Crescendo" dit doet, lijkt qua repertoire sterk op dat van het Leger des
Heils en dat van Kees Deenik. In muzikaal opzicht is er dan ook sprake van een
tamelijk grote eenzijdigheid. De overtuiging waarmee het koor zingt en het mooie
stemmenmateriaal waaruit het koor bestaat, maken dat men ook tijdens zo'n anderhalf uur durend programma geboeid
blijft luisteren.
De in de middenmoot van het programma dreigende verslapping werd opgevangen door een solo van organist Jan Bonefaas en een tenorsolo van Teun: Schenk.
Jan Bonefaas liet zich in dit programma
kennen als een kundig begeleider, zij hei
dat we het orgel vooral tijdens de solo
liever nog iets minder luid hadden gehoord. De toch bepaald niet ijle stem
van Teun Schenk was er ongetwijfeld
beter hoorbaar door geworden. Wat ons
bij zijn solistisch optreden ook weer opviel was de overtuiging waarmee werd
gezongen en die in - niet noodzakelijke
- gebaren werden benadrukt
Zowel de Ambrosiaanse lofzang waarmee het koor opende, als de Ode ter afsluiting van het concert werden indrukwekkend gebracht en in het bijzonder het
laatste liet een geïnspireerde indruk achter.
Zoals gebruikelijk bij het optreden van
het Urker visserskoor, werd het concert
omlijst met gebed en samenzang van alle
aanwezigen. Ook deze laatste heeft de gewelven van de sfeervolle kerk doen trillen van vreugde ter ere Gods.
Hopelijk heeft de collecte bij de uitgang
voldoende opgebracht om een steunfondsje te vormen voor een volgend, het gebouw waardig, evenement.
B.

Dirigent: Meindert Kramer
Organist: Jan Bonefaas
Solist: Teun Schenk
zaterdag 11 ~aa!:.!._om_L~ur_~g_de
Ne~~erv..:.__Kerk_vag~Ri~

I

J.~ieue N.H.courant
13 mrt. '67

1. Optreden koor: Ambrosiaans lofgezang

E. Gebha1

2. Opening
3. Samenzang: Ps. 138:1
Ik Zal met m~n ganse hart uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
Ik Zal U in It midden van de goan
op hogen toon
met psalmen pr~zen.
Ik zal mij buigen op uw eis
naar uw paleis,
het hof der ho-ven,
en om uw gunst en wa~rheid saam,
uw groten naam
eerbiedig loven.
4. Optreden koor:
Ps. 75
Wind zwijg stil (met solo)
0, eeuwig Vader
0, bl~de dag
5. Orgelsolo door Jan Bonefaas
6. Optreden koor:
Psalm 1
Wat God doet dat is welgedaan
De Meester is wachtend (met solo)

W.H.
bew.
bew.
bew.

Smec
dir:
dir.
dir:

bew. dir:
bew. di.r
:
bew. dir:

7.

Solozang Teun Schenk
8. Optreden koor:
Mannen broeders ziet het teken
Jezus die m~n ziel bemint (met solo)
Ik zie een poort wijd open staan
Ga mijniet voorbij 0 Heiland

H. Pij.Lmar

bew. dir:
W.H.

Zwai

bew. dir:

9.

Sluiting
10 Samenzang: Gez. 135:1
Dankt, dankt nu allen God
met bl~de feestgezangen~
Van Hem is It heugl~k lot,
het heil, dat w~ ontvangen.
H~ ziet in Christus ons
alt~d genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.
11 Optreden koor:

Ode

H.

de VJo:

" nstco van
Op uitnodiging en
"dominee met twee rechter handen ,~

Ned.Herv.Kerk de RNP

De Rijp, Als van alle gebeurtenissen de oorzaken moestten worden nagegaan of op-'
gespoord,zou je voor vreemde conclusieskomen te staan. Zo in de geest van: "Doordat
De Rijp, Graft en Graftdijk een dominee hebben die vrijgezel is, en doordat er in
Westgraftdijk een scheepswerf is, zal op 11 maart a.s. het Urker Visserskoor ÏII1 de
grote kerk van De Rijp een concert geven".
Feiten die (ogenschijnlijk) als los zand aan elkaar hangen, maar waarvan het
raakpunt ligt in pension Besse te Westgraftdijk. Daar houdt dominee Biemond
domicilie en daar verblijft van tijd tot tijd een timmerploeg uit Urk wanneer een
voor Urk bestemde kotter op de Graftdijker scheepswerf van een dek moet worden
voorzien,
Onder die Urker ambachtslieden in
pension Besse bleken al een paar maal
I\T1'euw'e N.H.courant_17/2'61
leden van één van beide Urker man.1.~
_
nenkoren te schuilen. De dominee, ervan
op de hoogte dat het Urker Visserskoor wel eens hier en daar optrad, opperde de idee ook in De Rijp, waar de
kerk zich er uitstekend toe leent, eens
zo'n concert te geven. Daar leken de
Urkers ook wel wat voor te voelen,
maar na wat heen en weer getelefoneer
kwam er verder toch niet veel van, totdat er op zekere dag een bestuurslid
van het Visserskoor in pension Besse
logeerde, met wie het plan nieuw leven werd ingeblazen, Met succes, want
datum en tijd van het optreden zijn
vastgesteld. De Urkers komen, ongeveer honderd man sterk, per bus naar
De Rijp, met dirigent en organist.
Nu is de hervormde gemeente van De
Rijp niet zo ruim van financiële middelen voorzien - zelfs niet als Graft en
Graftdijk zouden bijspringen - dat er
maar eventjes een garantiebedrag voor
het optreden van het Urker visserskoor op tafel kan komen voor het
geval dat de baten van entrees de
onkosten niet dekken. Die onkosten
(bussen, honoraria, dirigent en organist
en Buma-rechten) worden op f 5 na op
f 800 begroot.
"Geen nood", zegt dominee Biemond,
"ik stel me garant voor het bedrag".
Waar vind [e zo'n dominee?
In Graftdijk! Maar verder zul je er
1n Noord-Holland waarschijnlijk niet zo
een om het andere dorp tegenkomen.
Goed, hij heeft geen gezin te onderhouden. Dat is één ding. Maar niemand
heeft hem gevraagd of hij het wilde
doen. Dat is een ander ding. En nóg
weer een ander ding is, dat dominee
Biemond meelt' vi.n die activiteiten ontplooit waar niemand om gevraagd
heeft, maar waarmee men toch wel is
ingenomen. Zoals de oprichting van het
Graftdijker jeugdfanfare, nadat hij had
bemerkt dat er tel' plaatse nog instrumenten aanwezig waren van het in de
veertiger jaren ter ziele gegane Graftdijker Fanfare.

Interieur Ned.Herv.Kerk De

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

Psalm 42 : 9 onber.
Heden werd na een langdurig lijden uit ons midden weggenomen ons aller Zangersvriend en
Erelid

werden we geroepen
Goede

Ur\'dag 24 mrt.1967
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in de leeftijd van 75 j.
Zijn trouwen aanhankelijkhe~Zal Ij'teedsbij ons
in da bare herinnering
blijven.
De Hee
trooste zijn
achterblij
de vrouw
en kindere met wat wij
hem in zij
ven toezongen:
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"Cr-e ac endo ç o s Lvv ,
in0crt
ï(:rälîl~e·r,--"o-p-'-ZXT~~J:[DÎ-\.-G
T5'-ii~;j'rTlTu" ',ie Herv.Kerk
West-Terschelling.
w

!Ç~w.aE.~
__V"i~.:r:_v.iJ~
en
Zeven uur
~t medewerkinG van:
nC;:1.nist: Jan Donefaas
(Gorinchem)
)list:
Tew~ Schenk
(Urk)
r ompet Ls t r J .n'-'Josveld
(Kon .1~i1.Ko.pel)
:mvangstijden:

1. Koor:

Amcr-os Laan s lofgezang.

VOOR DE 2e MAAL NAAR
WEST_TEHSCHELLING.

E.Gebhart

(met trompet)
2. O~)enin&•

3.

Koor:

Psalm 42.
Wat God doet, d~t is weLge daun •
(11.10tsolo)
Wind, zwijg stil.
0, eeuwige V,::.tc1er.

bew.

4. Orgel-solo

5.

Lof zij den Heer.
o :.üi j de dag.
De üeest8r
is wachtend op U.
Wa'·lrhecl1.j:)81c;rim, waaz-he cn
eaat gij?
6. Solo-zang:
Teun Schenk

7.

Koor:

Koor:

bew , c i r-,
11

IJ

F.Pij1man
bew.dir.

Psalm 1
Ga mij

F.Pijlman

n i e t voorbij,o~Heiländ

Jezus

"

die ~ijn ziel bemint.
(mc t solo)
Ik zie een poort wijd o~en staan.

11
11

W. II. ZV1Jrt

8. Trompet-solo.
-0-

9.

Sluiting.
10. Koor: "Odeli ( koor,trompet
oe;ramma gelà.t

Y.ó.?!_ .\l.il.:r.

.uitsluitend
"'~... - -- - -~~-voor
.-~-

en orgel)

H. de flolf

Voor de 2e maal vertrok j.l. zaterdag het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent
Meindert Kramer, naar West-Terschelling om
aldaar op te treden.
Ondanks dat men "voor de kost" (kwart
voor één) vanuit Urk moest vertrekken, vertrok men met 2 grote bussen en de nodige particuliere wagens.
Te Harlingen aangekomen, ging het verder
per grote salonboot van Rederij Doeksen, welke zijn boten zowel heen ah; terug gratis voor
dit evenement beschikbaar stelde.
Twee maal trad men op in de Ned. Herv.
Kerk van West-Terschelling, n.l. kwart voor 5
en 7 uur, dit gezien de grote belangstelling.
Terwijl in het gebouw "Ons Huis" door het
organiserend comité, koor en medepasagiers
een brood-maaltijd werd aangeboden.
Was het 1e concert goed bezet, het tweede
optreden was overbezet, zodat de plaatsen
voor 't koor gereserveerd moesten worden in,
genomen.
Op waardige wijze mocht "Crescendo" op
dit eiland haar programma brengen, begeleid
door organist Jan Bonefaas en zonodig in diverse nummers aangevuld door de trompettist
W. H. Bosveld. (Tromp. Kon. Mil. Kap.) .
Ook onze oud-plaatsgenoot Teun Schenk had
deze avond een groot aandeel in deze programma's, zowel in haar verband als indivueel.
Na afloop dezer concerten werd men uitgeleide gedaan, zoals vroeger de Urkervloot. Dit
mede gezien het mooie weer waren allen, uit
de kerk naar de haven gegaan om "Crescendo" dankbaar uitgeleide te doen,
Zowel heen als terug, werd men op de boot
rijkelijk getracteerd op de nodige koffie, terwijl terug nog werd gezorgd voor ieder een
lunchpakket.
Op VOOl treffelijke wijze is men hier voor de
tweede maal onthaald, zodat een ieder diep onder de indruk huiswaarts keerde, waar men
tegen half twaalf arriveerde.
Zaterdag 6 mei hoopt men vervolgens ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Gel'.
Kerk te Zwaagwesteinde (F'r.), aldaar op te
treden, :mverband hiermee moest men voor een
optreden voor de Geref. Mannenbond, welke
op dezelfde datum een Toogdag organiseert
te Leeuwarden, bedanl{en.

Urkerl~nd

21 april'67

Foto's remaqkt t~dens het
gebruik v~n e n r~k €esch~keerde broodmaalt~d

Tussen gegeven concerten
resp. om 5 en 7 uur in
"Ons Huis" op est..:Terschelling

Aan~Aboden door bet organi
eer-end commi té

[Ti

tvoer1'
hg i/à

Ned.Herv.Kerk

op

West-Terschelling

Urker vissers zingen

kOOT betreft,

GESLAAGDE UITVOERING VAN
URKER VISSERSKOOR
West. - Het cpteedlen van het
chr. Urker visserskoor Crescendo
van verleden jaaJr te West-TerschelliIlJg heefit blijkbaar zulk een
goede indruk achtergelaten
dart; een
herhaeûd bezoek van deze zingende
vissers ongetwijfeld moest leiden
tot een nóg groter opkomst dan toen
al reeds het geval was. Ook thans
werd, verlangend' uitgezien naar he.t
Uur van aanvang en was bijna iedier vroeg Igenoeg aamwezig om
mets te 'hoevlen missen. En Walt het
bezoek betreft, was er 's middags
al een Igoede opkomst in de grote
ruimte van die ned, herv. kerk,
's avondg bij de tweede uétvoering
wals het zelfs eivol.
.
De opening door een der organdsatoren, die heer J. Schaap, werd
voorafgegaan door het eerste nummer van het koor, een ambrosiaans
Lofigezamg (E. Gebhart) met trompetbegeleiddog. De zang was zo
me]odiceus en, verheffend, h~t. g~luid ujt die 80 kelen zo gedisciplineem]! en zuiver diat het a.h.w. de
ziel beroerde, MenÏlge,en zal zich
hebben moeten bedwingen om ndet
te gaan applaudiseren. Wat het

het heeft

maar

weinèg

rust gehad, maar een en aiI1d€lrwas
u.itsteloerrd ,gJepland' zodat alles op
tijd: afgewerkt Icon worden en de
zangers
niet vermoeid
raakten.
(misschien wel die dirigent, die heer
M. Kramer. Wat een Ig1eestdlriften
wat een beheersingl)
Er waren 14 liederen VO()lI' het
koor en voorts een soillozaU1)g
(Teun
Schenk met zijn welluädende tenorstem), een orgelsolo (orgenäst J.
Benefaas uit Gorkum, die heerlijke
muziek verschafte) ~n een trompetsolo door trompet~st J. H. Bosveld van >de Kon. Mil. Kapel, een
vakman dus. Het zou 0IlJS te ver
voeren bij elk nummer stil. te staan
a1 is die verleideng IgIrOOt. Wel wûlIen wij opmerken oot die dliriIg1ent
een programma heeft opgesteld dat
zeer aantrekkelijk was en wel doordat de meeste nummers vertrouwde
klanken en teksten hebben. Ze liJggen dus goed in !het gelhoor en WOII'dien in stilte dankbaar meegezongen
Het liedJ .Ode' (koor, orgel en
trompet) vormde een macl1trugmooi
sluitstuk. Wa.t een Igeluildisrvoil.'ume
hebben dJi'evarerusgasten en wat leverden die instrumenëen heer lijk
tussenspel. Ja, het W<list een 'Onvergetelijke zangavond.
De heer Schaap bracht in zijn
sluitingswoordi d1ank aam allen die
haldJdJenmedegewer kt Oilll deze uitvoereng te doen IS}aJglen,
illnzonJderhem aan rederl] Doeklsen voor ihet
beschikbaar ste}]en van een extraboot voor die terugreis en aan de
kerkvoogdij der ned( herv. g1emeente VOOT 'helt Igebruik ValIl het
gebouw.

Harlinger-Courpnt

19 anril'67

Het concert tn de Ned. Herv. kerk te
West·Terschelling van het Ohr. Urker Visserskoor "Orescendo"I is eeK zeer geslaagd
evenement voor Terschelling geweest. Velen die het vOrig Jaar dit gemist hadden,
en ejj die voor de tweede maal present waren hebben genoten van de machtige en
soms ontroerende zang van deze mannen.
Was om kwart voor vijf de kerk niet geheeZ bezet (vanwege het minder gunstige
aanvangsuur) om zevet~ ftUT kon de kerk
de schare maar moeilijk bevatten (ruim
1,00) zodat velen met een minder goede
plaats genoegen moestew nemen.

Het Abrosiaans lofgezang, waarmee Cescendo zich ook nu presenteerde sloeg meteen al in, en na de samenzang van Psalm
150 kon men met volle teugen gemeten van
de massale koorzang, die met grote over-,
gave ten gehore werd gebracht, en diepel
indruk op de anwesigen maakte.
Hier stond een koor van mannen aangetreden, dat met hart en ziel hun geloof
tot utting bracht in een eenvoudig lied,
daarin gesteund en aangemoedigd door de
bezielende leiding van de dirigent Meinaert
Kramer, die a.h.w, alle leden in zijn greep
heeft, en hen op de juiste manier weet te
inspireren, zodat men als het moet "alles" geeft.
Het programma bevatte 14 nummers, die
alle zonder enige uitzondering met volle
overgave werden gezongen. De solist
Teun Schenk, droeg zeer veel bij aan het
grote geheel met zijn gevoelvolle zangvoordracht. Het koor werd op meesterlijke wijjze begeleid door Jan Bonefaas, terwijl de
trompettist van de Kon. Mil. Kapel met
Iname in het slotliet "Ode" van zijn kun-I
nen blijk gaf.
t
Ook de Urkers lieten In dit "Ode", Ziell/
en horen, dat ze volume bezitten als de dirigent dat vraagt. Het was om er stil van
te worden. Hier werd het Evangelie zingend verkondigd door eenvoudige vissera-j
/lUi.
_cwt, dat VOID qa 01'k NI een.
nonstopprogramma betekende heeft ook nu
weer diep respect afgedwongen. Dank zij
de medewerking van Rederij Doeksen die
een extra boot voor de terugtocht beschikbaar stelde kon dit groots evenement ook
nu w.~ door~ang WIlden.

mi

Frieö-Dagblau

17 april'67

~atd.6 mei'67 verleeneen we medewerking a/h 25 jr.bestean d~r
Geref .Áerk te Zwa gwe a t ei.nde (Ji'r)
,een en ander onder grote
belangstelling
++-d'++

Zangavond
ter gelegenheid van het
25 JARIG BESTAAN
der Gereformeerde Kerk te
ZWAAGWESTEINDE
zaterdag 6 mei 1967
in de Gereform. Kerk.

*

Medewerking verleent het
Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO"
o.l.v. MEiINDERT KRAMER.
Solist: TEUN SCHENK
Organist: JAN BONEFAAS
uit Gorinchem.
Aanvang 7.30 uur.
Kerkdeuren open 7.00 uur.

"CRE::o,CENDO" CONCERTEERDE.
J.1. zaterdag G mei 1967 verzorgde het Chr.

Urker
Visserskoor "Crescendo", dirigent
Memdert Kramer, een "Zangavond" in de Geref. Kerk te Zwaagwesteinde (Fr.). Zulks ter
gelegenheià van het 25 jarig bestaan dezer
gemeente. Onder grote belangstelling mocht
men hier optreden, zodat de kerk tot de laatste plaats bezet was.
Als programmaleider fungeerde Ds. Span,
welke aan het slot van de avond namens de
kerkeraad, dingent, solist en organist bloemen
aanbood.
"Crescendo" mag terugzien op een zeer geslaagde avond.

"Urke:.tland" 13 met 'G7

Programma

1.

Optreden Koor:
Arnbrosiaans Lofgezang

2. Opening:

Samenzang -

7.

E. Gebhart
Gebed

PSALM 68 vs. 10.
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid:
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
3.

Optreden Koor:
Psalm 42
bew. dirigent
Hij die rustig en stil (met solo)
Ik zie een poort wijd open staan
W. H. Zwart
0, blijde dag
bew. dirigent

4.

Solozang:

5.

Optreden Koor:
Ga mij niet voorbij,

TEUN SCHENK.

Heiland
bew. dirigent
Waarheen Pelgrim, waarheen gaat gij?
F. Pijlman
Jezus die mijn ziel bemint (met solo)
bew. dirigent
6. Orgelsolo: JAN BONEFAAS.
0

Optreden Koor:
Lof zij den Heer
Wind zwijg stil (met solo)
0, eeuwig Vader

F. Pijlman
bew. dirigent
bew. dirigent

8.

Kort woord van Ds. B. E. SPAN.

9.

Optreden Koor:
Psalm 1
bew. dirigent
0, Kind van God (met solo)
Mannen, broeders, ziet het teken
H. Pijlman
Nader mijn God bij U
H. J. v. Oosten

10. Sluiting.
11.

Samenzang.
PSALM 89 vs. 1.

'k Zal eeuwig zingen van Gods
(goedertierenheên,
uw waarheid t'allen tijd vermelden
(door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van uwe
(gunstbewijzen,
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid
(zal rijzen:
zo min de hemel ooit uit zijnen stand
(zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'Ien
(of bezwijken.
12.

Optreden Koor:
Ode

H. de Wolff

Wijziging voorbehouden.
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DROEVE EN INDRUKWEKKENDEPLECHTIGHEID

e.

m

Woensdag 5 juli 1967 werden we geroepen onze vriend Albert v. d. Berg, geb. 8-4-1926, naar z ijn
laatste rustplaats te begeleiden, hetwelk geschiedde onder grote belangstelling, niet alleen van ons
koor (die leden welke thuis waren), maar ook uit alle lagen der bevolking. Om half vijf verzamel....
IS!
den we ons als leden op de Burg. van Suchtelenlaan, alwaar we vriend v. d, Berg uit zijn huis droes:::
gen.
Het koor ging nu de droeve gang voor de baar uit met voorop een sierlijke bloemenkrans van
0
ons mannenkoor, terwijl diverse bestuursleden en leden hem begeleidden langs de baar.
S
0
Om ongeveer 10 minuten voor vijf arriveerden we bij de Petrakerk, alwaar we binnenkwamen onder
het spelen van het orgel. Als koorleden hadden we ons achterin de kerk opgesteld en zongen
ri
ai
met een 40-talleden enkele van vr. van den Berg's lievelingsnummers, o. a.
Psalm 42 en "Hij die rustig en stil" (met solo).
~
op
Op verzoek van onze voorzitter werd gelezen uit Gods Woord (bij het binnenkomen der kerke raad)
.,..~
rO
Joh, 11 van vers 25 tlm 45 en Psalm 90.
De
predikant, ds. Veenstra, sprak hierna naar aanleiding van het voorgelezen Schriftgedeelte, vs.
s:•
C>
25:
"Ik ben de Opstanding en het Leven, die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven".
A
f)
~ Spreker richtte zich in hartelijk meeleven allereerst tot de familie en daarna ook tot de aanwezi0 c:.
~ ~ gen. Kon Jezus deze ziekte en dit sterven niet voorkomen hebben, zoals Maria vroeg aan de Heere
(I rd
Jezus "Indien Gij hier geweest waart, zo zou dit niet gebeurd zijn". En dan zegt Jezus: Dit is zo
tû)
geschied opdat gij (zij) zouden geloven. Een iegelijk die leeft, en in Mij gelooft zal niet sterven
t:ri op
in der eeuwigheid. "
CL
(;
Spreker wekte ernstig op tot dat geloof en besloot: "Verhardt uwe harten niet, maar laat U leiden".
~ >Hierna zong ons koor: "Jezus, Die mijn ziel bemint" met solo van vriend Schenk, waarna onze
H lt
....
voorzitter sprak namens koor en bedankte namens de familie voor de overweldigende belangsteld
s:. !".: ling tijdens ziekte en overlijden.
~
~ Ook hij richtte zich tot de familie. Allereerst bedankte hij voor de gastvrijheid, waarmee we vr.
C> +=
van den Berg mochten bezoeken, voor de vrijheid in deze dienst te mogen zingen van Gods genade,
~ ~,
waarvan hij die van ons ging zo graag mocht zingen. Hij wekte op tot gebed voor zijn achtergebles::: H ven vrouwen bejaarde ouders.
f)
I>
rd p:j
Om ongeveer 6 uur mochten wij vr. van den Berg uitdragen onder begeleidend orgelspel, naar de
i-l
begraafplaats. Daar aangekomen las ds. Veenstra ons de 23e Psalm, welke hij aan de vooravond
tJ '0
"-'-......
>- van het overlijden van vr. van den Berg aan diens bed had gelezen, en bad met ons het volmaakte
tgebed. .. Hiermee was deze aangrijpende plechtigheid beëindigd. Op deze wijze mochten wij samen
\.0 op
~ s, vr. van den Berg een eervolle begrafenis geven, welke lang in onze herinnering zal blijven.
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Visserskoren concerterenl
zaterdag in Westerkerk
Schevenin~'enen
Urk op bezoek
ENKHUIZEN. - Dank zij het initiatief van het kosterpaar van de Westerkerk, de heer en mevr. Ekkerman,
zullen de minnaars van het geestelijk
lied zaterdag voor het derde achtereen,
volgende jaar kunnen genieten van
een bijzondere zangavond in de aloude
Westerkerk.
Was het de voorgaande keren zo, dat
alleen" het Urker Visserskoor "Crescendo concerteerde, dit jaar zal naast
dit koor ook medewerken het Schevenings Vissersvrouwenkoor
o.l.v. Ary
Noordhoek. Evenals het Urker Vissers-I
koor, dat onder leiding staat van Mein,
dert Kramer, zal ook dit vrouwenkoor
in klederdracht optreden.
De orgelbespeling zal geschieden door
organist Jan Bonefaas uit Gorinchem
als solist treedt op Teun Schenk e:r{
de trompetbegeleiding bij enkele door
de koren gezamenlijk uit te voeren wer- I

ken is in handen van J. H. Bosveld,
trompettist bij de Koninklijke Militaire Kapel.
De koren tellen gezamenlijk 150 leden. Er wordt te half acht begonnen.
De baten van deze zangavond, waarvoor evenals dat in voorgaande jaren
het geval is geweest, ongetwijfeld een
grote belangstelling zal bestaan bij de
zangliefhebbers uit stad en wijde omgeving, zullen worden afgedragen aan
het Poliofonds.
Het concert wordt begonnen en besloten met samenzang van koren en
toehoorders.

Mc:dewerkc:l';

ROGRAMfVlA

I

nkhuizercourant

juni'67

ter gelegenheid van de MASSALE ZANGAVOND
op zaterdag 15 juli 1967
in de Westerkerk te Enkhuizen.

MEDEWERKEN:nElT:

}ln ~ 'lA.isen

zatà.15

juli'67

Schevenings Visservrouwenkoor
o.l.v. Ary Noordhoek.
Cbr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer
Organist:
Jan Bonefaas uit Gorinchem
Trompettist~J.H.Bosveld (tromp. bid Kon.Milt.
Kapel)
Solist:
Teun Schenk,
Totaal 150 medewerkers.

AAR ENKHUIZEN:

Zaterdagmiddag half twee vertrekken een
iental Noordzeekotters vanuit de Urker haven
om de leden van het Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" naar Enkhuizen te brengen, waar
en concert wordt gegeven in samenwerking
et het Schevenings Vissersvrouwenkoor.
Het concert vangt aan om half acht in de
Westerkerk. De baten zijn bestemd voor de
bestrijding van de kinderverlamming.
's Middags om 4 uur wordt een plaat van
beide koren opgenomen, waarvan de verkoop
in eigen beheer wordt gehouden. De baten
hiervan zullen bestemd worden om een fonds
te stichten van waaruit uitkeringen gedaan
kunnen worden bij eventuele scheepsrampen.
De nagelaten betrekkingen kunnen dan in de
eerste tijd hiervan iets ontvangen.
De bedoeling is, om 's avonds ongeveer om
elf uur weer in de Urker haven te arriveren.
Tijdens de tocht wordt aan boord van de
schepen een collecte gehouden voor het reddingswezen.

Dit concert wordt gegeven ten bate van het
Polio-fonds.
Dit programma is tevens bewijs vnn toegang
AanvmJg

half acht nam.

·Kerk open

zeven uur nam.

:;======:====

PR

OGRA1f:MA

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

1. Optr. koren, orgel en trompet
Ambrosiaans Lofzang x E. Gebhardt.
2. Opening (samenzal~ Gez.136 = 1,2 en 5) gebed.
Lof zD den Heer,de almachtige Koning der ere!
Dat aard' en hemel de lof zijnerglorie vermere ~
lIeng in I t gek.Lan'
..k
,
ziel, UVI aanbiddendon dank ,
zing I al wat ademt don Here!
Lef zijden Hee:c,die de '.7-;:::.'eldcn
dacht en ::;ij
war-on,
di =.! 8.1de c1:.::'opp'
Ion getold heeft der golvende baron,
die mst zijn staf
heerst van de Y/ieg tot het graf ~ ..
psalmzingl uw lli,rt
met de ~nCl'nn!
Lof zijden HE:el',dieWl bevende vreea zal-beschamen!
Hoen E.):!l
uw Vac~8r,d')kroon ven zij:n
heerlijke namen!
Dwar-s door den dood
neemt IDju op iiizijn schoot ~
loof Hem in eeuwigheid: Amen~
3. Optr. Visserskool': -Psaln 113
bew, dirigent
0,blijde dag als 't 1,7oord des Heren x
"
Jezus uw Vriend en ~eer (met solo) x
11
4. optr. Vissersvrouwenkoor:
Heilige RuSt
x
w. H~ lIozart
Vleugelen des geloofs
E. Kamp
Zalig z~n de reinen van harte x G.J.Govaars
5. Gezamelijke koren
Ga mijniet voorbij 0 Heiland x bew.U.Kramer
6. OrgelsoIo door dlrr. Ja.11.
Bonefaas
7. optr. Visserskoor
Aan U, 0 Koning der eeuwen x
Leo Smeets
0, eeuwige Vader
bew. dirigent
8. Optr. Vissersvrouwenkoor:
Zie het Lam Gods
Ary Scmpper
Welk een Vriend
So.nhey
9. Soloz3r~ vld hr. Teun Schenk

10. Gezamelijke koren:
De Herder is mijn Here God
x
Prvine
11. optr. Visserskoor
Psalm 1
bew ,dirigent
,Jezus die mijn ziel bemint(met solo) "
"
Lof zij den Heer
F .Pijlman
12. Optr. Vissersvrouwenkoor:
Psalm 42
(niet rytmisch)
Heer wees mDn Gids
Als ik maar'weet
x
bow, dirigent
13. GezamelDke koren +orgel en trompet
Ode
x
H.de Violf
14. SluitL~ (gebed-samenzang gezang 280 : 1 en 5)
staande,
t k 1.hl U 0 God mijn dank betalen
U prijzen in mijn avondlied
Hot zonlicht moge nederdalen
mo.,aI'
Gij mijnLicht bogcaf t. mij niet,
Gij woudt mij met UvV gunst omringen ,
meer dan een Vader zorgdet Gij~
Gijmilde bron van zegeningen:
zulk ee;'lOntfermer waart Gij mij.
Ik weet aan Uien ik mij vertrouwe ,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop in bouwe
mj faalt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven9
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.
15. Gezamolijke koren:
Psalm 134
x
L.Bourgeois
CJllecte bij de uitgang.

==========

z.o.z.

1•

De nummers welke zijn aangekruist z~Jn op een
langspeelplaat vastgelegd. Hocht U hierin bij het
uitkomen geintresseerd zijn, verzoeken wij ~ader-

Optr.

2. Openin
Lof zij
Dat aa

sta.and Uv1 naam en adr'ea in te vullen en aan de uitgang af te geven.
De p~ijs van deze lilliekegr~ofoonpl~t

bo-

exclusief verzendkos.ten f 9.50 Hocht U er na
ontvangst niet mee tevreden zijn,stuurt U deze zonde
meer aan ons retour.
dr-aagd

Lof zij
di~ 8,1

Lof zij
Hoen E

----------------------------------------------3.

012t:r•
0
J

4.

Optrr •.
H
Vi

z

5. Gezame

6.

G
Orgels

Ondergetekende naam:

.

adres:

.

woonplaa te:

:~

.

zou bij het gereedkomen van de opgenomen
foonplaat deze gaarne ontvangen.

grammo-

7. °Etr •.
A

Ondertekening:

0
8. Optr.
Z

. ..__

,

~

-

-

'

-'

.

U

9. Soloza
V.E.K.

ONTROERENDE ZANG IN WESTERKERK

ENKHUIZEN. -- Zaterdagavond was de aloude Westerkerk de plaats
voor samenkoJllij<van zeer vele minnaars van het geestelijk lied. Het werd
gezongen door hét Urker Visserskoor o.l.v. M. Kramer en het Schevenings VissersVl'ouw\nkoor o.l.v. Ary Noordhoek. Gezongen met een innerlijke overtuiging en daardoor met een groot en bezielend enthousiasme.
Niet de artistieke prestatie komt bij een avond als die welke in de Westerkerk werd gegeven op de eerste plaats, maar het zingend belijden. Dit
wordt nog eens extra geaccentueerd door het feit, dat een "concert" als
,dit met gebed wordt geopend en besloten. Het eenvoudig geestelijk lied
kreeg door de beide koren -- in de oude klederdracht van eiland en dorp
gestoken -- een indrukwekkende vertolking. Ter afwisseling was er de
tang van de solist van het Urker koor, Teun Schenk, orgelspel van Jan
Bonefaas en een trompetsolo van J. H. Bosveld.
's Middags waren de koren al vroeg in de kerk present, omdat er grammofoonopnamen moesten worden gemaakt. Zo op het eerste gezicht een
nonnnerciële bezigheid, doch niet van de zijde del' koren. De royalty
daaruit voortvloeiende zal worden aangewend voor de vorming van eenl
fonds, waaruit bij onverhoopte scheepsrampen de nagelaten betrekkingen I
zullen worden gesteund. De baten van de avond in de Westerkerk kwa-I
men ten goede aan de Polio-fonds.
(Foto Studio Flevo)

"Enkh aizerc ourl=int 11 17 juli'
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MET "CRESCENDO"

NAAR ENKHUIZEN.

Begunstigd door fraai zomerweer vertrok
j.l. zaterdagmiddag het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. Meindert Kramer met
een tiental kotters naar Enkhuizen om aldaar
te concerteren.
Bij aankomst te Enkhuizen, voegde het
ScheveningsVissers Vrouwenkoor zich bij hen
om allereerst een grammofoonplaat op te nemen, waarvan de baten zullen bestemd worden voor nagelaten betrekkingen van in zee
omgekomen vissers.
Tussen opname en concert werd beide koren
een rijk geschakeerde broodmaaltijd aangeboden in gebouw "Het Net".
's Avonds was de Westerkerk tot in alle
hoeken en gaten bezet, zodat men mag aannemen dat circa anderhalf duizend belangstellenden uit alle oorden van ons land dit "zangfestijn" hebben bijgewoond.
Zelfs (gezien toerisme) waren bezoekers
uit Antwerpen (België) aanwezig, welke na
afloop beide koren in overweging gaven in
Antwerpen een dergelijke avond te willen komen verzorgen.
Enkele honderden aanvragen tot het verkrijgen van opgenomen grammofoonplaat,
kwamen binnen, waar bij het gereedkomen
aan voldaan zal worden.
Door vele honderden op de kade, dankbaar
uitgezwaaid, verliet men 's avonds de haven
van Enkhuizen, na deze alleszins geslaagde
"massale zangavond", waarvan de baten geheel bestemd waren voor het "Polio-fonds".
Aan boord van de schepen werd spontaan
gecollecteerd voor het Reddingswezen, alwaar
f 300,- aan kon worden afgedragen.

11

Grkerl~nd'

22 juli' E

"Wester=Kerl{1I te Enkhuizen

IN 'D OUDE WESTER

De Scheveningse vrouwen,
De mannen van de Bult,
Zij hebben d' oude Wester,
Weer met hun zang vervuld!
De pronkjuweel van 't zuiden,
Van 't Scheveningse strand,
Getooit met zilveren beugel,
Met goud, granaat, en kant.
Zij zongen ons van ruste,
Van "Vleugelen des geloofs!"
Wie hier niet door oniroerd werd,
Is dan wel horend doof.
De mannen van "Crescendo",
D,ejongens van de vloot,
Zij zongen van genade,
En, van God's goedheid groot!
't Was heerlijk om te horen,
Dat blij,trompetgeschal!
Teun Schenk te horen zingen,
Van vreugden, zonder tal!
Het eeuwenoude orgel,
Zong jubelend mee in 't koor!
Was het verheugd, te spelen,
Voor een zo groot gehoor??

Mij dunkt, een zondag-s kerkdienst
Zou feestelijker nog zijn,
Als 't Blijde woord omlijnd werd,
Door jubelend koorfestijn !

"Urkerland"

22juli'67

---~-----

WEL NAAR EDE
der overweldig de belangstelling
erzogden we op zatd.19 aug.f67 een
oncert in de Ned.He1~.Kerk t Ede

=_;;;= ..;

irca een kerk met mensen keerde teeur gesteld huiswaarts ,doordat geen
laats meer was.

•
Honderd Urker VISSerS
•
In
groot kerkconcert
EDE - Op uitnodiging van het comité orgelconcerten wordt zaterdagavond
19 augustus a.s., half acht, een grote zangavond gehouden in de nieuwe herv.
kerk aan de Verlengde Maanderweg te Ede.

De medewerkenden aan deze avond zijn: Het Christelijk Urker visserskoor
"Crescendo" o.l.v. Meindert Kramer met solozang van de heer Teun Schenk,
terwijl de bekende organist van de grote kerk uit Gorinchem, Jan Bonefaas,
het orgel zal bespelen.
Het Christelijk Urker Visserskoor
"Crescendo"werd 5 september 1953opgericht onder de naam Chr. Jongemannenkoor "Crescendo" met als dirigent
L. Kramer de vader van de tegenwoor~

~~

~

ORGELAVONDEN

1967

dige dirigent Meindert Kramer. Bij d

oprichting bedroeg het ledental 23 e
is nu gestegen tot ruim 100 leden.
Onder de bekwame leiding van Meindert Kramer worden maandelijks concerten gegeven overal in het land. Vele verzoekenmoeten worden afgewezen
-..I vorig jaar werden uitnodigingen ontangen voor Canada en de Ver. Staen en voor kort uit Antwerpen (Belié), Aangezien 80 pct. van de leden
it vissers bestaat, is na veel overwe~ngen voor deze eervolle uitnodigingen
edankt.

dense=cour~llt aug'ó]
K E R K CON

C E R T

in de
NIEU~~ HE1VORMDE KERK TE EDE
OF ZATERDAG 19 AUGUSTU_S 1967.
>1'*"'***,******

Uitvoerenden:'Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDOII
o.l.v. Meindert Kramer.
Solozang: Teun Schenk
Orgel: Jan Bonefaas (Gorinchem).
F·ROG

RAM

M A

1. Koor: Ambrosi~ans Lofgezang
~ E.Gebhardt;
Heer God, U loven w~. Heer, U beltden w~. ~
Vader in Eeuwigheid zingt 't gans heelal Uw naam.
Aarde en hemel Heer, zingen bl~ Uw naam ter eer,
heel Uwe schepping door, eeuwig met 't Engelkoor.
Heilig is onze God de heer Zebaot h ,
_
Hemel en aarde z~n van uw.grootheid vol.
Halleluja. Amen.
2. Gebed.
3. Samenzang: Psalm 1q5 vers 1 en 240
Looft, looft verheugd de Heer der Heren,
aanbidt z~n naam en wilt Hem eren.
Doet z~n glorier~ke dai~
alom de volkeren verstaan,
en spreekt met aandacht en ontzag
van z~né~wond'ren dag aan dag.
Die gunst heeft God z~n volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
z~n wet betrachten en voortaan
volstandig op zijnwegen gaan.
Men roem dan d'Oppermajesteit
om zoveel gunst in eeuwigheid.

4. Koor:
a. Psalm 42
bew. H. Kramer.
b , 'iO,-- blijde dag ais (t woord des Heren" bew. M.KRAMER.
0, bl~de dag als 't woord des Heren,
tot in de diepste graven wordt gehoord
en w~ de Koning weer zien keren
om ons te brengen in het zalig oord.
0, blUde dag, die biddend opgewacht.
De strtd verzoet en pln en leed verzacht.

°

bltde dag, wanneer onz'aarde,
Als eens b~ 't allereerste morgenrood,
Weer pr~kt in al haar pracht en waarde,
Zoals zij zich voor d'eerste mens ontsloot.

°eensbl~deChristus
dag; als alle monden
pr~zen in hun zang

en lied,
en alle sChepsilen dan verkonden:
llijis het waard dat men Hem hulde biedt.

"
g: -"Meester·
hc e
met solozang~

kunt Gij zo slapen"

bew. M.KramE)r.

Meester. hoe kunt Gij zo slapen?
De stormen bedreigen .:ns zeer,
de ~olven z~ st~gen st~eds hoge~
en G~ ligt' daar' r-]..l.stig
t er-near ,
't Angstzweet staal ons op het voorhoofd,
Bevend zien w~ de nood.
Ieder ogenblik kan z~n de laatste,
dan zijn w~ ten prooi aan de dcod .
Solo: Daar staat' Hij en 'spreekt tot de wind en zee
Zwijg, we e's'stil.
En Hoor, h oe wonderlijk klinkt. zijn stem.
De golven en winden' g'ehoorzamen'Hem ,
Het scheepje 'is veilig al s:chijrit
he't m.is,
waar Jezus 'de Meester aan boo'rd' slét-hts is,
Het moet alles gaan zo.H~ he~~i~.
Zwijg.,wees, e t i.L, . Zwijg, 1i\1:ees;
:s,tirl.~
Het moet alles gaan zo Hij:h,et;wá.L,
Zwijg ha.rt, zwijg st i1.
,~':'
ê

Heester vol onrust in 't harte,
roept luide m~n ziel U toe,
steeds zoekend en jagend naar vrede,
is 't mij immer droevig te moe
Aanvechtingen worden steeds groter
Strjjd komt van elke z~,
Laat Here, mt toch niet verzinken
Doch spreekt G~ nog eens tot m~.
Solo: idem.
d , "Ziet, in blinde ra z.er-nr;"

bew. M.Kramer.

Ziet in blinde razernij,
Tuimelen de vloeden
Hulp noch haven is nabt
In dit onweers woeden!
Eén toch in de donk're nacht,
Eén houdt over ons de wachtf
Here trek mee
Door stormen en door zee.

ft Schemerlicht der maan verbleekt
alle sterren vlieden.
Als het roer van ft scheepje breek
Wie zal huLpe bieden? .
Wie, 0 Heer, dan Gijalleen?
Ziet: reeds drtft het onweer heen!
Here, trek mee
Door stormen en door zee.

Vrees ik in m~n laatste strtd,
dat ik moet verdrinken,
als Glo Heer! mij niet bevr~dt;
Hoed mijvoor Verzinken.
Neem mijveilig b~ de hand;
Breng m~ in het Vaderland!
Here, trek. mee,
door stormen en door zee.
e. "Lof zij den Heer"

bew. F .Pijlman.

Lof zt den Heer den almachtigen Koning der ere!
Dat aa r-d' en hemel de lof _Zijnerglorie vermere.!·
'Heng in 't geklank, Zie, uw aanbiddende dank!
Zinge~al wat ~demt den Here!
Lof zij den Heer die d'e'werelden dacht en zijwaren!
Die al .d'e.dr cpp 'len geteld heeft der golvende baren!
Die met Zijn staf, heerst van uw wieg tot uw graf:
Paalmzingt g'uw hart met de snaren!
Lof zij den Heer die uw bevende vrees zal beschamen!
Noem Hem uw vader: de kroon van Zijnheerlijke namen!
Dwars door den dood, neemt Hij u op in zijn schoot:
Loof Hem in eeuwigheid, Amen4

