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De po~groep de "King Bees" wil
graag In Urk spelen. Alleen krijgt
ze d.e kans met, want dit soort
mUZle~ ligt een hoop oudere Urkers met.

Toon Bakker vertelt van de jaren
dat hij visser was, maar ook, en
met niet minder trots, van de
zangkunst die hij evenals zoveel
andere Urker vissers is blijven
beoefenen.

Een schilderachtig plaatje van
Urk, met op de voorgrond de
kotters aan de wal: schepen
w~~rop vaak alle mannelijke familieleden de kost verdienen.

CT X Tat

hij. is blijven doen, net
- .... Vals
die andere Urker visser~: ~~t is zingen. Er is waarschijnlijk geen plaats in Nederland waar zo veel gezongen
wordt als op Urk. De grootvader
v~n Toon Bakker, zijn vader
z~~n vr<;Juw, zijn drie kinderen:
zijn vrienden, ze zingen allemaal. Als het schemerig wordt
op het vroegere eiland gaat
Toon Bak~er met zijn gezin
r~md de huiskamertafel zitten en
zl~~en. ze gezamenlijk een christelijk lied of een psalm.
Z~ verwonderlijk is dat eigenlijk
met.. Het zingen van de Urkers
spruit voort uit hun intense lev~n met God, wiens bijstand de
Vissers zo nodig hebben in hun
I~ven vol gevaren. Jaar na jaar
zien ze hun vrienden, hun mannen, hun zonen en hun bloedverwanten. niet terugkeren van
zee. Dan IS Urk weer in rouw
gedompeld en hangen er witte
lakens voor de ramen
"Ziet in blinde razer~ij tuimelen
de ,:,~oe.den.Hulp noch haven is
nabij In dit onweerswoeden.
18

Eén toch in de donk're nacht
al een beetje krakerig zijn geEén houdt over ons de wachti worden. Oud Halleluja stamt al
Here, trek mee, door stormen van Voor 1900.
en door zee," zingen de vissers Dan i~ er "Halleluja", een koor
dan, die in open zee angstig dat Zich alleen ..aan het zingen
wachten tot de storm weer luwt van psalmen WIJdt. De jongere
en ze veilig de thuishaven bin- leden v~n Halleluja wilden ook
nen kunnen varen.
andere liederen zingen dan psalMet zijn allen hopen ze dan men en zo ontstond er op een
maar o.p . de goede afloop: kwaad moment een breuk D
"Vr~es Ik In mijn laatste strijd afgescheiden zangers noe~de~
dat Ik ~oe.t verdrinken als G'o zlch"vo~rtaan de "Urker ZanHeer mij .met bevrijdt, hoed mij
gers :, dl~ nu ook "negro spiriv?or verzinken. Neem mij veilig tuals
zingen en lichte deunen
bij de hand, breng mij in het als "Rozen Uit het Zuiden"
Vaderland,
Here, trek mee, We hebben het nu alleen' nog
door stormen en door zee."
maar over de mannelijke zangers
geha~, maar de vrouwen
Vijf koren
Het bekendste koor van Urk is van Ur~ zingen ook aardig wat
weg, ZIJ doen dit in het vrou"Cresce?do",
het Christelijk
wen~oor
"Laus Deo". Om van
Urker Visserskoor. Maar wie op
Urk gaat grasduinen komt er al de kinderen nog maar te zwijgauw ac~ter dat dat niet het eni- gen, e~n ~oot aantal junioren is
ge koor IS. Er bestaan liefst vijf narnelijk Iid van het kinderkoor
kor~n op Urk. Je hebt om te Al ~ie koren op Urk hebbe~
ovengens nog al eens wat geharbeginnen .:,Oud Halleluja", dat
u~t vergrijsde vissers bestaat, r~war ve~~orz.~kt. Sommige gedie ~og steeds met volle overga- zmne~ zijn bij wijze van spreve zingen, maar wiens stemmen ken ~It elkaar "gerukt", wat de
afdeling zang aangaat. De ene

broer is bijvoorbeeld een har
giften aan de nabestaanden. Bij
tochtelijk zanger bij de Ur~eer eens een kotter vergaat,
Toon Bakker worden ook heel
Zangers, terwijl de andere bT(domtbCrescenddo~p vderzkoekk
v:=tn wat platen besteld door muziekZich nauwgezet aan de salm e na estaan en me.
er. ZInliefhebbers,
die alleen maar
houdt bij Hallelu'
HP ·l(en. Het koor doet dit met alJa.
oe a;-:
I
Uk"
Urker Visserskoor-Urk op een
ook, zonder zang kunnen de (,een a s er rampen ~p r z~~n, briefkaart schrijven en die dan
kers niet leven.
maar ne~ zo goed in Katwijk,
ook nog terecht komt.
Bij Crescendo worden zo~Scheyenmgen of op Texel. BoWat een hoop vakmensen altijd
psalmen gezongen al I' d vendien wordt de nabestaanden
weer verbaast, is de snelheid
bii
s
Ie
en
I
.
h
d
iivoorbeeld
Nader
.. (een enve oppe met m ou overbij U" en "ZI'e on' mijn h·~andigd als een blijk van mede- waarmee het Urker Visserskoor
,
"
s wac .
.
een plaat opneemt. In tegenstelaan de stromen". Voor de l.ven van de bevolking, "Dat
ling tot veel beroepszangers zijn
ker . y_issers is het natuurl ~edelev~n" doet dTe nabBesktakan- ze meestal in een paar uur klaar.
moeilijk om tijd te vinden vo- ~n goe,
zegt oon a er, Waar de Urker vissers nièt voor
de repetities, uiteindelijk zitt die zeer veel werk verzet voor te porren zijn, dat is voor soloze het grootste gedeelte van I Crescendo.
zang. Zodra de stoere vissers alweek op zee. De 85 tot 100 vr.Hoe komt bet koor aan geld om
leen moeten zingen, voelen ze
weerde Urkers die het k aan de nabestaanden te geven?
zich verlegen worden, daarom
telt, repeteren dan ook
OItrescendo heeft inmiddels al
wordt er meestal een zanger geliik
voorn.
'8
fit
me IJ in het weekend
zo n
grammo oonp a en ge.
maakt, waaronder "Ik zie een huurd die alleen en samen met
het koor zingt.
Evangelisatie
poort wijd open staan", "Vaste
De belangstelling voor de zang
Bij Crescendo wordt de zan Rots van mijn Behoud", "Op
van Crescendo reikt verder dan
kunst niet alleen beoefend a ten strijde", "Zie ons wachten
de vaderlandse
grenzen.
In
ontspanning, men ziet het zi aan de stromen", "God baande
Amerika zou men dolgraag het
gen eveneens als een stuk eva door de woeste baren" plus een
koor, dat gekleed gaat in Urker
gelisatie, als een manier om h\cassette en een kerstplaat. De
klederdracht, eens in levenden
woord Gods uit te dragen. Daa opbrengst van die platen wordt
lijve aanschouwen. Een moeilijnaast wordt er nog aan socia met onder de koorleden verke zaak, want geen van de viswerk gedaan. Als er op Ui deeld maar wordt in een kas gestort, die gebruikt wordt voor sers kan zomaar zijn kotter in de

steek laten en eens een uitstapje
naar Amerika te maken. Een
hoop vissers hebben hun kotter
in eigen bezit, de aanschaf bedraagt tonnen en tonnen, en ze
verdienen een behoorlijke boterham door lang te werken, vaak
met alle mannelijke leden van
hun familie.

Naastenliefde
Omdat ze het hun plicht vinden
om aan naastenliefde te doen,
geven ze wel van tijd tot tijd
concerten,
waarvan
de opbrengst dan bestemd is voor bijvoorbeeld de kankerbestrijding,
het reumafonds, de hartstichting
en dat soort instellingen. Als de
vissers dan thuiskomen na een
week op zee te zijn geweest,
stappen ze met z'n allen in een
bus, die ze dan kilometers ver
het land in rijdt waar ze ergens
een concert moeten geven.
In Urk heeft zich onlangs ook
een groep gevestigd die maar al
te graag concerten geeft, zij het
dan niet belangeloos. Dat zijn de
"King Bees " , een popgroep, die

graag in Urk wil spelen maar de
kans niet krijgt, want ze maakt
het soort muziek, waar een hoop
Urkers helemaal niet dol op
zijn. De King Bees zullen wel
meer in de smaak vallen van
Toon Bakkers drie-jarig dochtertje, dat luidkeels een liedje
van Corry en de Rekels in de
huiskamer
zingt:
"Aan
de
Noordpool wil ik trouwen".

Nabestaanden'
Toon Bakker over de gevoelens
die hij heeft bij het zingen in
koorverband: "Dat is wel een
geweldige beleving vooral in de
kerk. De kerk is dan barstensvol
mensen en je ziet dat onze zang
ze wat doet. Je ziet dat ze ontroerd raken. Bovendien geeft
het tegelijk met andere koorleden zingen een geweldig gevoel
van saamhorigheid. Als ik zing
ben ik werkelijk gelukkig, oh ik
zing zo graag. En het geeft ook
een gelukkig gevoel dat het voor
een goed doel is. Ons fonds is
geboren toen de ramp met' de
Scheveningen 225 gebeurde. Er
-+

Bij Crescendo wordt de zangkunst niet alleen beoefend als
ontspanning, men ziet het zingen
eveneens als een stuk evangelisatie, als een manier om het woord
Gods uit te dragen.

Toon Bakker: "Als ik zing ben ik
werkelijk gelukkig. En het geeft
een fijn gevoel dat het voor een
goed doel is. Bovendien bevordert het zingen in een koor de
saamhorigheid."

1

zaten drie Scheveningers
en
I' twee Katwijkers aan. boord, alles met man en muis vergaan.
Dat was in 1966. Aan de voor~ avond van Kerst hebben we
Z\ toen In de Willemskerk in Den
z, Haag gezongen, een gemengd
m koor met Scheveningers en U rOl kers. Toen zijn we op de geTI dachte gekomen om de naber? staanden het geld te geven wat
ZIl er
was opgehaald. Sindsdien
~l komt de opbrengst van onze pla. ten aan de nabestaanden. Ach
DI als oud-vissers man begrijp ik
sp het leed van de nabestaanden zo
v~ goed. En ook het leven van de
vissers, dat eeuwige worstelen
~~ met de natuur verdiept je reliZI gieuze gevoelens.
Mijn leven
ne staat eigenlijk helemaal in dienst
van het zingen tegenwoordig.
Als ik zelf niet in het koor zing,
regel ik de administratie."
Toon Bakker is een gelukkig
man omdat hij zingen mag, in de
kerk, op concerten en thuis met
zijn vrouw, die een niet minder
18 gelukkig lid is van het vrouwenkoor Laus Deo.
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Samenzang

Psalm

108

a. Ik heb de vaste

grond

gevonden

1, gebed

(z.o.z.)

3. Koor:

b • mijn Her der i s de Her eGo d
c. Anker des Geloofs
d. Hoog omhoog
4.

(met soliste)

Koor:
a. Oe tien geboden
b. 0, land waar mijn Heiland
c. Komt, komt tot mij
d. Psalm 87

5. Orgelsolo
6. Koor;
a. Schepper

en Koning

(bew. Joh. Kolvers)

b • Zou den w ij 0 0 k een maalk
c. Hoe de storm
d. 0,

Eeuw'ge

7. Sluiting:
8. Koor:

0 men

zijn krachten

(bew. J • Zwanep 0 1) met sol i ste.

spant
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Psalm 92 : 2, gebed· (z.o.z.)

Eens zal op de grote morgen
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Crescenà._ " op in ie Neà..Herv.Kerk te Hasselt

=~~~~~=~~=J~~=!bè=
"CRESCENDO"

CONTERTEERDE.

Het Ohr. Urker Visserskoor o.l.v. Meindert
Kramer.trad j.l. zaterdag, 24 juld 1971, op in
de Grote Kerk te Hasselt en mocht aldaar onder grote belangstelling - een geslaagd
concert verzorgen.
Dit was de tweede maal dat "Crescendo"
hier optrad. Ook verleden jaar mocht men
hier met succes optreden.
Ds. Treure (Ned. Herv. Pred. te Katwijk)
verzorgde resp. de opening en sluiting van
deze avond.
Het orgel werd bespeeld door de heer Jan
Bonefaas,. uit Gorinchem, terwijl Lammy de
Bruin.Zint Veendam, solistische medewerking
verleende.
Ondanks de vakanties van div. leden van het
koor, trad "Crescendo" deze avond op in groot
koorverband.

Urkerla.nà juli'71

Een en anier _nier .verwelà.igenà.e
Delangstelli~
+++++++

BLOEMEN BIJ MONUMENT.

Het is de bedoeling, dat binnenkort bij het
Vissersmonument bakken geplaatst zullen
worden, voorzien van bloemen.Het Chr. Urker
Mannenkoor "CRESCENDO" heeft deze beschikbaar gesteld. Het zijn bakken van graniet, geheel in stijl van het monument en de
omgeving, die aangeschaft zijn uit het fonds
.magelatsn betrekkingen van in zee omgekomen vissers". Dit fonds ontvangt de baten
van de verkoop van grammofoonplaten. De
planten zullen ook door genoemd koor bekostigd worden.
Aan de heer Reier Post heeft het koor gevraagd om toezicht te houden op deze bakken.
Vooral in de vakantietijd is deze visser in
ruste vaak bij het .monument, waar hij dan de
vraagbaak is van de zeel' vele touristen die
het monument bezoeken. Reier geeft dan uitleg vaak van de omstandigheden waaronder
de verschillende Urker visserschepen omkwamen. Met zijn 80 jaar kan hij een heel
stuk terug gaan in de Urker geschiedenis.
Wat de bloembakken betreft geloven wij,
dat het zeker een verfraaiing betreft van dit
drukbezochtste punt van Urk.
- Nu ook mogelijk verbetering omgeving
monument 1940 - 1945? -

" Urkerlaml" mei '71

"Crescenci."plaatst BloemDa.kkenDij
het VissersmQnument.
=====
Zati.29 mei '71
=======
Be«Unstigt i.or fraai z@merweer,en
~nciergr.te belangstelli~
======

AANBIEDING

BLOEMBAKKEN.

Zoals in ons vorige nummer al werd bericht,
heeft het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" aan de gemeente vier bloembakken aangeboden welke een plaats kregen op het plateau bij het vissersmonument. Zaterdagavond
werden deze officieel door de voorzitter, Tj.
Hoekstra aan Burgem. Bossenbroek aangeboden. De heer Hoekstra sprak de blijdschap er
over uit, dat zovelen gekomen waren om hiervan getuige te zijn. Het gaat bij de aanbieding er niet om, dat alleen bloemen gegeven
moeten worden na de dood, maar de bloemen
kunnen zo'n belangrijke plaats innemen in ons
leven. In ons leven moeten we elkaar juist
goed doen.
De voorzitter dankte voor het geschenk van
CRESCENDO.Hij rekende op de steun om
deze bloembakken goed in orde te houden.
Dank aan de Here werd door de Edelachtbare ook uitgesproken, dat de laatste jaren
ons geen ernstige rampen hebben getroffen,
zoals dat enkele jaren geleden achter elkaar
gebeurde.
Aan de plechtigheid werkte het koor Crescendo ook mee met de zang. Besloten werd
mot de zoemansbede: ,,0 Eeuw'ge Vader sterk
in Macht".
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Urkerlanci" junit71
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Stemmige
zang van
Urker
•
VIssers
HAARLEM - Er bestaat in Nederland
grote behoefte aan het geestelijke lied. Dat
blijkt uit het grote succes van de EO,
het blijkt ook uit de enorme opkomst bij
het concert, wat het Christelijk Urker Vissers koor .Crescendo" zateräaoaoonä in
de Grote Sint Bavo i11 Haarlem gaf

De kerk was stampvol en de aanwezigen volgden met intense aandacht de verrichtingen van dit koor. dat het niet zoekt
in moeilijke, moderne bewerkingen, maar
recht toe recht aan liederen zingt met
.een duidelijke boodschap. Dirtgent Meindert Kramer gebruikte lange pauzes om
eventuele problemen door de lange nagalm te vermijden, en hoewel de inzetten
niet altijd gelijk waren bereikte het koor
loch een goed peil, waarbij steeds sprake
was van grote zuiverheid. Veel afwisseling
biedt een dergelijk koor overigens nauwelijks. Elk lied bestaat uit een aantal coupletten, en groot was de variatie in vertolking van deze coupletten over het algemeen niet. Dynamisch het meest overtuigende was het lied" Hoe de storm zijn
krachten spant."
Dat het concert toch tot het eind kon
boeien kwam door de afwisseling, die werd
gebracht door het optreden van de soliste
Lammy de Bruin-Van Veen, die een stem
heeft, zoals men dat bij geestelijke liederen verwacht: kristalhelder,
vroom en
puur. Haar stem bereikte zonder moeite
elke hoek van de kerk en ook als zij samen met het koor zong, klonk haar zuivere
sopraan steeds boven de sonore klank van
I'de
mannenstemmen uit. Jan Ronefaas
Itoondezich zowel in begeleiding als solospel een uitstekende instrumentalist en dan
was er nog een welkom intermezzo: een
declamatie door J. Koffeman van het gedicht "Het monument," door een Urker
onderwijzer opgedragen aan de omgekomen Urker vissers.
Een stemmige avond die door de grote
[opkomstveel geld moet hebben opgebracht
voor de stichting van een zwembadje voor
geestelijk gehandicapte leerlingen der Ds.
Blauwschool.
KEES MAAS.

CON
C E R T
te geven door het Chr. Urker Visserskoor
IfCR E S C END
0"
op D.V. zaterdag, 28 augustus 1971 in de
Grote Kerk (st. Bavo-kerk) te Haarlem.
Aanvang 19.15 uur.
Toegangsbewijs verkrijgbaar op kantoor Haarlems Dagblad
(voorverkoop) tegen betaling van f 2,50. Indien nog voorradig, kunnen toegangsbewijzen op de avond van de uitvoering aan de kerk worden gekocht. De toegangsprijs bedraagt
alsdan f 3, --.
Koordirigent: Meindert Kramer •
Soliste: Lammy de Bruin - van Veen.
Organist: Jan Bonefaas.
PRO

G RAM

M A(wijziging voorbehouden).

1. Koor: Gij 's Heren knechten looft den Heer.

2. Opening: Samenzang en gebed.

3. Koor: Ik heb de vaste grond gevonden.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Mijn Herder 1s de Here God, bew. Joh. Kolvers.
De paar'len Poort, met soliste.
Anker des geloofs.
Solozang door Lammy de Bruin- van Veen .
Declamatie "Het monument" door J. Koffeman.
Koor: God baande door de woeste baren.
Ziet in blinde razernij.
Een toevlucht in gevaren, Heer, bew. J. Zwanepol.
U bid ik aan, 0 Macht der liefde, bew. K.J. Mulder
OrgelsoIo door Jan Bonefaas.
Koor: Schepper en Koning, bew. Joh. Kolvers.
o land, waar mijn Heiland.
Hoe de storm zijn krachten spant.
o eeuwIge Vader.
Sluiting: Samenzang en dankgebed.
Koor: Vol verwachting blijf ik uitzien, met soliste.

Behalve waar aangegeven zijn alle nummers bewerkt door
de dirigent.
De netto-opbrengst der toegangsgelden komt geheel ten
bate van de stichting van een zwembadje voor geestelijk
gehandicapte leerlingen der Ds. Blauwschool voor b.l.o.
aan de Linnaeuslaan 1 te Haarlem.
Bij de uitgang zijn grammofoonplaten met opnamen van het
koor verkrijgbaar. De opbrengst hiervan komt ten goede aan
de nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers.
Bij de uitgang wordt een kollekte gehouden om de nettoopbrengst voor een zwembadje zo groot mogelijk te doen zijn
Er wordt namelijk naar gestreefd om de hoge kosten van deze
avond zoveel mogelijk te dekken. Voor Uw gift bij voorbaat
gaarne hartelijk dank.

De concertcommissie.
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VERENIGING
PROTESTANTS

NEDERLAND

PROGRAMMA
tevens

UITNODI GING
INTERKERKELIJKE

HERDENKING

KERKHERVORMING
D.V. zaterdag
te Gouda

30 oktober

1971,

aanvang 7 (zeven)
deuren open 6.30
Toegang

in de St.Janskerk

uur n. rn ,
uur n , rn ,

vrij
SPREKERS:

Ds. H. Rijksen,

predikant
Geref.
Zoetermeer;

Dr. C. Graafland,
Ds. E. F. Vergunst,

Medewerking
het Chr. Urker

de het Christ. Urker Visserskoor "Crescendo",
dirigent Meindert Kramer, medewerking aan
een Interkerkelijke herdenking "Kerkhervorming" in de grote Sint Janskerk te Gouda.
Dit alles onder abnormaal grote belangstelling, gezien honderden mensen vooraf teleurgesteld huiswaarts moesten keren, en velen
wet een staanplaats genoegen moesten nemen.
Het was voor de tweede maal dat "Crescendo" in deze kerk optrad, en ook dit keer
mocht een keur van geestelijke liederen en
psalmen ten gehore gebracht worden.
Solistische medewerking verleende Lammy
de Bruin, terwijl het machtige orgel werd bespeeld door de heer Jan Benefaas.
Sprekers voor deze avond waren: Dr. Graafland, Ds. Vergunst (Geref. Bond) en Ds. Rijksen (Geref. Gem.).
eze avond was georganiseerd door de Vere'ging "Protestants Nederland", welke op een
ijzonder geslaagde bijeenkomst kunnen teugzien.

te

Gemeente

te

predikant
Herv. Gemeente
Capelle a. d. Ijssel

te

wordt verleend
Visserskoor

Dirigent:
Solo
Organist:

"CRESCENDO" TRAD OP TE GOUDA.
J.1. zaterdagavond 30 oktober 1971 verleen-

predikant
Herv.
Amsterdam;

Gemeente

door:
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1.

SAMENZANG.

2.

SCHRI FTLEZI

3.

OPENI NGSWOORD DOOR DS. H. RIjKSEN.

4.

ZANG CHR. URKER VI SSERSKOOR "CRESCENDO".

NG EN GEBED.

a) Psalm 113: 1 en 3.
Gij' s Heeren knechten looft den Heer;
Looft Zijnen naam, verbreidt
Zijn eer;
De naam des Heeren z ij Q'eprezen:
Zijn roem zij door' t heelal verbreid.
Van nu tot in all' e e uwi gh e i d ;
Men loov' "t aanbidd' lijk Opperwezen.
Wie
Aan
Zijn
Die,
Van
Op ,

is gelijk. aan onzen Heer?
God, die tot zijn eeuwig' eer,
troon gevest heeft in den hemel?
daar Hij' t wereldrond
gebiedt,
Zijnen hogen zetel ziet
t laag en nietig aards gewemel.

b) Hoe de storm

zijn krachten

spant.

Hoe de storm zijn krachten
spant!
Hoe de golven jagen!
Waar is redding,
veilig strand,
Bij des nood weers vlagen?
EEN is er, EEN is er,
Die in den nacht
Trouw voor ons, trouw voor ons
Steeds houdt de wacht.
Erbarm U, Heer, Erbarm
U, Heer!
Komt tot ons op de zee!
Als dan voor ons aangezicht
Maan en sterren
vlieden,
Voor den storm het s ch e ep s roer zwicht,
Wie zal hulp ons bieden?
Wie biedt hulp, Wie biedt hulp?
Wie, dan de Heer!
Ziet ge ginds, Ziet ge ginds
Zijn s ter niet meer!
Erbarm U, Heer! Erbarm
U, Heer!
Verschijn ons op de zee!
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Hij gebiedt,
straks varen wij
Veilig op de vloeden.
Jezus, ja ons lied zijt Gij,
Die ons woudt behoeden.
Lof zij U, Lof zij U
Uit hart en mond,
Lof Uw naam, lof Uw naam,
Lof' t allen stond.
Erbarm U, Heer! Erbarm
U, Heer!
J a, Gij gebiedt de zee!
c) Nader

tot U (met

solo) bew.:

M. W. Kramer.

Nader tot U, 0 Heer, Nader tot U.
Drukt mij de zorg ter neer,
ik kom bij U.
I n al mijn pijn en smart,
wens ik met heel mijn hart
Dichter bij U te zijn. Nader tot U.
, t I s wel eens nacht voor mij, weet ik geen raad,
Wordt' t duister om mij heen, ik vrees geen kwaad
Hoe bang het mij ook zij, Gij zegt: "Vertrouw
op Mij':
Dus ook door tegenspoed:
nader tot U.
Wordt soms de zondelust wakker in mij,
Uw woord "I k overwon" brengt rn! aan Uw zij.
Hoe ook de Satan tart,
'k Klem rn! aan Uw liefdehart,
Steeds dichter bij U, Heer: nader tot U.
d) Schepper

en Koning.

Schepper en Koning, U klinkt mijn zang.
U geldt mijn lof mijn leven lang.
Ja, al mijn dagen hier op aard.
Ik zal zo lang ik leven mag,
Uw naam bezingen dag aan dag,
Uw liefd' is aller lofzang waard.
Juich dan, 0 Sion, Hem ter eer;
Hem, onze Schepper,
Koning, Heer.
Verheug U in Zijn l iefd! en macht.
Al staat de wereld ook in brand,
Uw God regeert
met vaste hand
tot in het laatste nageslacht.
AMEN.
5. SPREKER:
onderwerp:

DR. C. GRAAFLAND.
"Opnieuw in de branding"
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6.

En nu is mijn heil volkomen,
Door het dierbaar
bloed.

SAMENZANG
Tijdens deze samenzang
zal een kollekte worden
houden ter bestrijding
van de onkosten van deze
menkomst.

gesa-

Heer mijn God bestuur mijn wegen,
Strijden wil ik slechts voor U!
Jezus'
bloed kocht ook mijn leven,
Hem behoor ik nu.
Openbaar U zelf aan mij, Heer,
Als mijn eeuwig trouwe Vriend!
Tot in I t stervens
uur bewaar mij,
Voor altijd uw kind.
Glorie,
glorie,
Halleluja!
, k Leg mïjn al aan Jezus' voet,
En nu is mijn heil volkomen,
Door het dierbaar
bloed.

7. ZANG CHR. URKER VI SSERSKOOR lICRESCENDO".
a) Ziet in blinde

razernij.

Ziet in blinde razernij
Tuimelen de vloeden.
Hulp noch haven is nabij
I n dit onweers woeden!
EEN toch in de donk' re nacht,
EEN houdt over ons de wacht!
Here trek mee
Door stormen en door zee.
, t Schemerlicht
der maan verbleekt;
alle sterren
vlieden.
Als het roer van' t s ch e epj e breekt,
Wie zal hulpe bieden?
Wie, 0 Heer, dan Gij alleen?
Ziet: reeds drijft het onweer heen!
Here, trek mee
Door stormen en door zee.
Vrees ik in mijn laatste strijd,
dat ik moet verdrinken,
als G' 0 Heer! mij niet bevrijdt;
Hoed mij voor verzinken.
Neem mij veilig bij de hand;
Breng mij in het Vaderland!
Here, trek mee,
Door stormen en door zee.
b) Heer

ik geef mij aan U volkomen.
(met solo)
Koorbew. Klaas J. Mulder

Heer ik geef rn! aan U volkomen,
I k leg mijn al hier
voor U neer,
Opdat Gij in mij zoudt wonen,
met Uw Geest 0 Heer.
Al de liefde van mijn harte,
Zij U voortaan toegewijd!
'k Vrees geen moeite meer of smarte,
daar Gij met mij zijt.
Glorie,
glorie,
Halleluja!
, k Leg mijn al aan Jezus' voet,
4

c) 0,

\
I

Land,

waar mijn Heiland.

bew.

M. Kramer.

0, Land waar mijn Heiland in hemels e pracht,
Als Koning zijn dienaars
tot heerlijkheid
wacht,
Hoe zalig zal' t wezen te zingen mijn lied,
In' t koor der verlosten,
dat hulde Hem biedt.
Land van vrede en licht,
Op U is mijn hope, mijn harte gericht.
Heb dank, 0 mijn Heiland,
Die mij ook bereidt
Een eerplaats
in ' t huis, waar Uw liefde mij beidt,
Hebt Gij Uw beloften gestaafd met Uw bloed,
1k steun op Uw heilswoord
met vrolijken moed.
Heer, Gij mijn sterkte en licht,
Met U is mijn tocht naar de Gods stad gericht.
d) 1k heb de vaste

grond gevonden.

bew.

M. Kramer.

I k heb de vaste grond gevonden,
Waarin mijn anker eeuwig hecht,
Den grond in Jezus bloed en wonden,
V66r ' s werelds aanvang reeds gelegd.
Die grond zal onverwrikt
bestaan,
Schoon aard'
en hemel ondergaan!
Daarop wil ik gelovig bouwen,
Gerust,
getroost,
wat mij weêrvaart,
En m! aan Gods vaderhart
vertrouwen,
Wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik dáár rn ' opnieuw bereid,
Oneindige barmhartigheid.
8. DS. E. F. VERGUNST SPREEKT
DANKGEBED.

HET SLOTWOORD.
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9. ZANG CHR. URKER VI SSERSKOOR "CRESCENDO".
a) Psalm

90.

bew.

Jan Zwanepol.

Een toevl ucht in gevaren,
Heer
betoont Gij U, ja telkens weer.
Voor dat "t gebergt'
geboren was
en Gij de aard ges chapen had;
Van eeuwigheid tot eeuwigheid
zijt Gij bekleed met majesteit.

d) Eens zal op de grote

o

leer mij tellen ied' re dag
opdat ik voor U leven mag.
Leer mij aanvaarden
alle nood,
maak mij getrouw tot in de dood.
Leer mij geloven dag en nacht,
leer mij vertrouwen
op Uw kracht.
b) Het anker

des geloofs.

bew.

Drievuldigheid
van liefd' en macht,
bescherm
de broed' ren in de nacht
voor klip en onweer, vuur en ramp,
red z" uit der elementen kamp!
Zo prijzen land en zee om strijd
Uw reddende barmhartigheid.

M. W. Kramer.

Sla 't anker in de bodem vast
der eeuw' ge liefde Gods,
En of de zee al brullend wast
met woelend golfgeklats,
Het hecht zich met een sterke hand
aan Gods gena verbond,
En drijft met klem zijn dub b! len tand
steeds dieper in dien grond.

Eens zal op de grote morgen
Klinken het bazuin ges chal.
Dan zal Jezus weder komen,
Als de Rechter van' theelal.
Wie zal op die grote morgen
Buigen voor die Maj esteit?
Wie zal op die grote morgen
Vluchten voor die heerlijkheid?
Eens zal op de grote morgen
, t Mensdom zwijgen eindlijk stil.
Dan zal Jezus Christus
vragen:
"Wat deed U om Mijnentwil?"
Wie zal op die grote morgen
Buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
VIuchten voor die heerlijkheid?

10. SAMENZANG
bew.

M. W. Kramer.

0, eeuwge Vader,
sterk in macht,
Wiens arm betoomt der baren kracht,
Die wijst den grandIoos'
oceaan,
De Hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
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bew. M. W. Kramer

Eens zal op de grote morgen
Blank en Bruin worden vereend.
Kleur of Ras is niet belangrijk,
Maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen
Buigen voor die Maj esteit?
Wie zal op die grote morgen
Vluchten voor die heerlijkheid?

Al slingert links en rechts de boot.
Het anker blijft getrouw,
, t ligt veilig daar voor elk en nood.
Al golft het ankertau w.
d' Orkanen werpen baar op baar
in woede nooit gesust.
De diepte wordt het niet gewaar.
De diept' is enkel rust.
c) 0, eeuw' ge Vader.

morgen

(staande)

1. Een vaste burcht.
2. Geen aardse macht.
Bij de uitgang worden door het zangkoor platen ten verkoop aangeboden ten bate van de nagelaten betrekkingen
van in zee omgekomen vissers.
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Programma
voor het te geven concert door het Chr. Urker Vissers koor "Crescendo"
op zaterdag 11december 1971 om 8 uur in de Ned. Herv. Kerk te Diever.

Dirigent:
Soliste:
Organist:

Me i nd er-t; Kramer
Mevr. L.de Bruin-van Veen
Jan Bonefaas

Vi sser-skoor.;

Ps.98

"Hij heeft gedacht aan Zijn genade"

OPENING.

Visserskoor:

Orgel solo Jan Bonefaas

Visserskoor: 1.Gloria in excelsis Deo(met solo)
1. Nu daagt het in het Oosten

Bew.l1.Kramer

2. De paarlen poort (met solo)

idem

3. Eng'len kwamen eenmaal melden

J.v.d.Waart

Bew.M.Kramer

2.In Bethlehem's stal

idem

3.0, hoe heerl~k,hoe begeerlijk

idem

SLUITING
Solo:

Mevr. L.de Bruin-van Veen
Visserskoor: Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo)

Visserskoor:

1. Kerstklokken luiden

Jac.Bonset

2. Klokkenklank in Kerstmistijd

Bev ;'11. Kramer

3. Nu zijt wellelcome

idem

DECLAEJ,TIE:

DECLAMATIE

Visserslcoor:

1. 't Is geboren het Godd'lijk Kind Bew.M.Kramer
2. Stille nacht (met solo)

idem

3. Ere zij God

M.Koekelkoren

:A)IÉVER. -ÎTe't-'Urker visserskoor Cre~
~c~ldo gaf zaterdagavond een kerstconcert in de hervormde kerk te Diever.
Het koor stond onder leiding van Meindert Kramer, mevr. L. de Bruin-van
Veen verleende solistische medewerking
en Jan Bonefaas bespeelde het orgel.
~

Urker visserskoor
aaf kerstconcert
DIEVER - In een overvolle hervormde
kerk werd zaterdagavond een kerstconcert gegeven door het Chr. Urker visserskoor "Crescendo". Men heeft erg
genoten van dit prachtiga concert dat
geheel in het teken stond van het komende kerstfeest. Het koor stond onder
leiding van de ding, nt Memdert Kramer; mevrouw L. de Bruin-van Veen
trad op als soliste terwijl het orgel
werd bespeeld door de organist Jan Bonefaas.
"CRESCENDO"
CONCERTEERDE.
Het Chr .. Urker Visserskoor "Crescendo",
dirigent Meindert Kramer", trad [.l, zaterdag
11 december op in de Ned. Verv. Kerk te
Diever (achter Steenwijk).
Deze avond werd georganiseerd
door de
E:vangelisatiecommissie aldaar.
Ds. H. R. Groenevelt leidde deze avond, en
sprak een korte meditatie uit.
De Kerk was tot in alle hoeken bezet, en
men had velen geweigerd, daar anders het
gebouw te vol werd.
In groot-koorverband
werd een keur van
KerstJliederen ten gehore gebracht ,op het
orgel begeleid door de heer Jan Benefaas en
solistische medewerking van Lammy de Bruin.
Gedeclameerd werd deze avond door J. Koffeman, welke voordroeg "De Herders" en "Ik
ben een zeiler".
Crescendo" werd hier bijzonder hartelijk
on'thaald en men was over het gebrachte
programma
uitermate
tevreden, het wel.H:
reeds bleek uit het applaus na afloop van dit
Jptreden.

Kers tviering
in het Dorpshuis te Uddel
op 23 december 1971

KERSTFEESTVIERING
KONINKLIJKE FAMILIE.

Koningin las het
Kerstevangelie voor
Var. een verslaggevel
UDDEL - Het Koninklijk gezin uitgezonder:':prinses Irene en haar echtgenoot, heeft gistermiddag in het
dorpshuis te Uddel het kerstfeest met
het personeel gevierd. Dit was deze
keer voor het merendeel afkomstig
van paleis Het Loo in Apeldoorn.
Voor het eerst waren de prinsjes
Willern-Alexander en Maurits met
hun ouders meegekomen.
De genodigden luisterden naar het
Kerstevangelie, het tweede hoofdstuk
van Lucas, dat koningin Julialla voorlas. In tegenstelling tot andere keren
hield prins Bernhard geen toespraak
maar las een kerstverhaal voor. Hij
had hiervoor een vertelling van Godfried Bomans gekozen, getiteld 'de
engel'. De prins noemde de overleden
schrijver een ongelooflijk begaafd en
goed mens, die voortijdig is gestorven.
Het kerstfeest werd opgeluisterd door
het christelijk Urker visserskoor 'Crescendo' onder leiding van de heer M.
Kramer. Zij zongèn onder meer 'Nu
daagt het in het oosten', 'Hij heeft
gedacht aan Zijn genade' en Klokkenklanken.'
Na afloop van de bijeenkomst schonken de leden van het koninklijk gezin
traditiegetrouw
chocolademelk en
overhandigden zij aan het persooeel
het kerstpakket, bevattende een pro
juventute-kalender en een kerststol.

UDDEL-Het
koninklijk gezin,
prinses Irene en
haar echtgenoot,
uitgezonderd
heeft in het dorpshuis te Uddel het
kerstfeest met het
personeel gevierd.
Dit was deze keer
voor het merendeel
afkomsëig' van
paleis 't Loo in
Apeldoorn.
Voor het eerst
waren de prinsjes
Willem Alexa.nder
'.1 Maurits met
hun ouders meegekomen.
Koningin Juliana
las het tweede
hootdstuk van
Lucas. Prins
Bernhard la's een
kerstverhaal voor.
Hij had hiervoor
een vertelling van
Godfried Bomans
gekozen, getiteld
de engel. Het
kerstfeest werd
opgeluisterd door
het christelijk
Urker visserskoor
Crescendo ouder
leiding van de heer
M. Kramer.

Donderdag 23 december was het voor het
Mannenkoor "Crescendo" een groot moment,
want toen mocht dit koor de Kerstfeestviering
van de Koninklijke Familie met het personeel
verzorgen, dat gehouden werd in het "Dorpshuis" te Uddel.
Het programma zag er als volgt uit:
Samenzang: Komt allen te samen.
Crecendo: "Hij heeft gedacht aan zijn genade"
en "Nu daagt het in het Oosten".
Kerstevangelie te lezen door : H.M. de Koningin.
Solozang door: H.K.H. Prinses Ohristina,
Crescendo: Klokkenklank en Bethlehem.
Kerstverhaal gelezen door: Z.K.H. Prins Bernhard.
Samenzang: Komt verwondert U hier mensen.
Solozang: mevr. L. de Bruin-van Veen.
Crescendo: Ere zij God.
.
Declamatie: "de Herders" door J. Koffeman.
Crescendo: Stille Nacht.
Declamatie: "Ik ben een zeiler" door J. Koffeman.
Crescendo: Vol verwachting blijf ik uitzien.
Samenzang: Daar is uit 's werelds duistere
wolken.
.
Na afloop heeft de gehele Kon. familie (met
uitzonderüng van Prinses Irene) zich ruim
een uur ongedwongen met de leden van het
koor onderhouden, waarbij de Kon. familie
persoonlijk voor de leden een kop chocolademelk serveerde met een kerstkransje er bij.
Van de kleinkinderen waren alleen Prins
Willem Alexander en Prins Maurits aanwezig
die voor de vrolijke noot zorgden.
Voor het koor weer in de bus staptte, reikten H.M. de Koningin en Prins Bernhard aan
ieder lid persoonlijk een kerstpresentje uit.
De Kornnklijke familie was unaniem vol lof
over het optreden van het koor, dat natuurlijk
onder leiding stond van zijn dirigent Meindert
Kramer. Voor Crescendo was dit een onvergetelijke middag ......
Na afloop hiervan ging het koor naar het
ziekenhuis voor gehandicapten "Randerode" in
Apeldoorn, waar ruim 250 patiënten met hun
verzorgers hetzelfde programma aan koorzang werd gebracht.

Prins las voor uit
Bomans'

erstengel

,
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Kers tviering
in het Dorpshuis te Uddel
op 23 december 1971

omgeving van het Uddelermeer

ca. 1840

door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins

WELKOMSTWOORD

Samenzang:

Samenzang:
Komt allen tezamen
jubelend van vreugde:
komt nu, 0 komt nu naar Bethleheml
Ziet nu den vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden dien Koning.

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
organist de heer J. Bonefaas

o Kind, ons geboren
sluirn'rend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden dien Koning.

\
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Komt, verwondert u hier menschen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wenschen,
ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in den nacht,
ziet, die 't goed is, dat zoo zoet is,
wordt verstooten, wordt veracht.

o Heer Jesu, God en mensche,
die aanvaard hebt dezen staat,
geef mij, dat ik door U wensche,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw teere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwen nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood!

onder leiding van de heer M. Kramer,

"Hij heeft gedacht aan Zijn genade"
"N u daagt het in het Oosten"

KERSTEV ANGELIE

naar Lucas, hoofdstuk 2, te lezen door Hare Majesteit de Koningin

Het Visserskoor:

,

\

Het Visserskoor met solozang door Mevrouw L. de Bruin-van Veen
.Klokkenklank'

"Gloria in excelsis Deo"

"Bethlehem"
Het Visserskoor:
KERSTVERHAAL

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van den wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teeken van verstand,
die den hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe teere is de Heere,
die 't al draagt in Zijne hand.

door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins

"Ere Zij God"

Het Visserskoor

met soliste:

"De paarlen Poort"
Declamatie door de Heer J. Koffeman
"Ik ben een zeiler"
"De Herders"
Het Visserskoor met soliste:
"Stille Nacht"
"Vol verwachting blijf ik uitzien"
Samenzang:
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van den dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is "wonderbaar", zijn daden
zijn wond'ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

o Vredevorst, Gij kunt gebieden
den vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe elken zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U knie!'!
Dit zal de God des heils bewerken,
Hij zal den zetel, u bereid,
met recht en met gerechte sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid!

ttv:

.

et; c t van een winters:eachtermiddag schemerde la.ftgzaam weg in de
bossen en op de heidevelden
rondom het\stille Uddel toen
daar donderdag in het mooie
nieuwe dorpsftruisde Kerstviering begon. H~t was een bijzonder kerstieest. want de leden van de Kornnklijke familie waren er de ggstvrouwen
en gastheren.
"7
Koningin Juliana, prins Bernhard, kroonprinses Beatrix,
prins Claus, prinses Margriet,
prinses Christina en mr. Pieter
van Vollenhoven dienden en
bedienden op deze huiselijke
bijeenkomst de Veluwse mensen, die hun de rest van het
jaar ten dienste staan, namelijk het personeel van het paleis en van de Koninklijke
H outvesterijen.
In deze koninklijke traditie'
zit een diepe symboliek, want .
kwam niet de Zoon van de Allerhoogste als een arm en hulpeloos kind op de wereld en
werd Zijn geboorte niet allereerst aangekondigd bij de nederigsten onder de mensen?
De sfeer in het dorpshuis van
Uddel, versierd met kransen
van sparregroen, met de verlichte boom was die van een
kerstfeest, heel lang geleden,
toen wij nog kinderen waren

en waarvan een Veluwse boerendichter zei: "Wie zongen.
Zo vetrouwend blie klonk ons
"halleluja". Un lekkre sinaasappel kree'w' en ok nog sukela. Noe bint der joaren vot
egoan. Wie bint gien kinder
meer. Mar, God, geef mien
dat ech geleuve van mien kinderkasfees weer".
Toen de Koningin met voorname eenvoud de simpele en
toch zo grote woorden van het
Lukas-Evangelie las en daarbij sprak van de herders in
Ejratas velden zou men zich
kunnen indenken, dat dit gebeuren zich afspeelde bij de
.schoapschepers in et duustre
land" van Uddel.
Hoe plechtig klonk de sonore zang van oud-vertrouwde
kerstliederen door 't Christelijke Urker Visserskoor "Crescendo", straf geleid door M.
Kramer, soms ondersteund
door de mooie stem van soliste mevrouw L. de Bruin-van
~1een en waar het zo te pas
J;!:wam,van ondertoon voorzien door J. Bonefaas aan het
orgel.
En waar de aanwezigen wat
heeî ernstig die vele zwaargeladen . woorden aanhoorden,
hielden .de vrijmoedige prinsjes Willem-Alexander en Maurits met 'hun schalkse uitlatin-

gen het gevoel voor betrekkelijkheid in stand. Zo maakte
Maurits met een handgebaar
in de richting van de dirigent
de opmerking: "Gaat die meneer zo meteen weer gek
doen?"
Als een hommage aan de
deze week overleden geliefde
schrijver Godjried Bomans las
prins Bernhard diens verhaal
"De Kerstengel" voor. In zijn
inleidend woord noemde de
prins Godfried Bomans een
ongelooflijk begaafd en .Goed
mens. De heer J. k'of/'ftlan,
evenals de koorleden in de
statige Urker klederdracht
droeg gedichten voor van A.
Wapen aar.
Het schenken van de chocolade en het uitdelen van de
cadeaus aan het personeel van
Het Loo, waarbij de gehele
Koninklijke Familie zich had
laten inschakelen en de kleine
prins Maurits bovenop de bar
plaats had ingenomen, liep
uit op een zeer intiem en ongedwongen samenzijn. De Urkers vertelden koningin, prinsen en prinsessen over de visserij en met de mensen van de
Houtvesterijen
werden jachtI
ervaringen uitgewisseld, wat
prins Willem-Alexander de
opmerking ontlokte: "Nu heb
ik alle jagers gezien".
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o PRINSJE MET URKER VISSERSPEl

Prins Alexander was een van de grote attracties op het ken~tfeest dat het koninklijke gezin - met uitzondering van prinses Irene en haar man - gistel en jll h=t dorpsbuts te Uddel vierde met het paleispersoneel, voornarnel.jk dat van 't Loo in Apeldoorr- Het'
=tfeest werd opgeluisterd door het christelijk Urker visserskoor Crescendo onder leiding van tv1 K,-:' '('1-. Prins Alexander wist tijdens het fe(~st
- -een pet van een van de vissers te ben-a
,'gen en poseerde ermee
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'Prinsje

.
praat met vissers

Tijdens de traditionele
kl'l"st\'itring
\ all de knninklijke
familie op
paleis Het Lou, had prins \lexa1(!cr H'pl plezier me! de erker Vlssers, die op dit fpP~t g-1'zongf'1l IUd,jt'll Hij kn'('g- e eu bock vn mocht
een tijdje rondwandelen
met (·('t1\'dlle L'rker \ lsserxpet op het hoofd.

PROGRAM'HA
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tevens bewijs van toegang voor de JAARVlli~GADERING
van het:
Chr.Urker Visserskoor

"CRESCENDOll

dirigent:JvleindertKramer
op Zaterdag, 29 januari 1972
in gebouw IHENE
aanvang: half acht

zaal open:zeven uur

(dit programma is geldig voor U persoonlijk plus één introducé)
+++=+++=+++=+++=+++=

Denkt U om de tombola ???
mooie prijzen o.a.wollen dekens
en Urker poppen

PRO

GRAlvIHA

++++-1-++++++++++++

1=
2=

3=
4=
5=

6=
7=

Opening
Opening door de voorzitter
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Rapport kascontrolecomissie
PAUZE (tijdens deze pauze wordt de bestuursverkiezing' gehouden)
Opening van het gezellige gedeelte van deze
avond
Optreden M.vl.Kramer (orgel) en Joh.P.Schrijver
(euphonium)
met: All Through the Night
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Grootvaders Klok
o Master,let me walk with Thee

9=

10=

.

,

.

Het CRESC~mOlied,
•
refreln
•
(wijze:Waar al meer dan duizend
jaren)
Wij zijn met z'n allen leden
van het Urker Visserskoor
In de toekomst en het heden 2x
Want we gaan nog jaren door 2x
o-o-o-o-o-o-ó-o
Optreden:
KitiARTETCRESC~NDO verzorgd door een
aantal leden van het "KOOR

11=
12=

13=
14=
15=

16=
17=
18=
•

19=

20=

21=
22=

PAUZE
Concours
Je kinnen Urk niet mar wier
Je zouwen er wat van kreegen oftewel
HET STUURNUu~SDIPLOMA
Een kleine jongen droomde •..•
PAUZE
schetsen
Spieringvissen
o
,
De regenboog
PAUZE
Vrije Woord
Sluiting
0

de avond wordt o.a.verzorgd door:Jelle Koffeman,
K.L.Koffeman,M.W.Kramer,Joh.P.Schrijver,leden
van Crescendo •
+++++++++++++++++++++++

Tijdens de pauzes wordt een tombola gehouden
Wijzigingen voorbehouden
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Jaarvergadering Crescendo
I

BEKER EN GOUDEN TULP
VOOR URKER KOOR
URK _ In gebouw Irene kwamen
de leden van het Chr. Urker Visse l'Skoor Crescendo voor de jaarlijkse
leden-jaarvergadering
bijeen. Na de officiële opening door
voorzitter Tj. Hoekstra kwamen de
jaar-overzichten van secretaris en
peningmeester. Het overzicht herinnerde o.a, aan het optreden buiten
Urk steeds in stampvolle kerken
I met als hoogtepunt de zang voor de
koninklijke familie op 23 december.
Als dank was het koor een
zilveren beker gezonden die de
dirigent aan het koor aanbood. De
leden stelden deze geste van de
koninklijke familie op hoge prijs.
Het koor heeft vele vrienden ook
buiten Urk. Eén van hen is de heer
Schaap. Eerst woonde hij op Terschelling en later in Drachten.
Hij
.

I

,~o.

het

1<

0

0 rt"('e

nK

verkocht platen en organiseerde
concerten. Als dank voor zijn vele
werk voor Crescendo werd de heer
Schaap benoemd tot ere-lid van
Crescendo. Het was secretaris T.
Bakker, die de heer Schaap een
bronzen gedenkpenning uitreikte.
Bij de bestuursverkiezing werd
herkozen secretaris T. Bakker. Hij
verricht dit werk al vanaf de
oprichting in 1953, behoudens een
korte onderbreking toen hij buiten
Urk werkte. Hij bleef toen wel lid.
Verdere bestuursleden: Jan Mars Jan Korf en als nieuw bestuurslid
Jan Bakker van de Reede.
Voor de ontspanning op deze
druk bezochte avond zorgden leden
van de Chr. Rec. Ver. Dindua die
een afwisselend programma brachten. Verder werd meegedeeld, dat

het koor in april een Gouden Tulp
aangeboden zal krijgen door een
platenmaatschappij. Dit omdat van
het koor het hoogste aantal platen
is verkocht. Van Phonogram waren
dit o.a. de Maastreechter Staar en
Malando.
In 1966 werd van Crescendo in
samenwerking
met
de
Geref.
Jeugdcentrale de eerste plaat opgenomen, en sinds die datum is het
aantal in de duizenden opgelopen.
En nog steeds gaat het door, want
eind december werd in de Bethelkerk een plaat met F;erstzang opgenomen, die speciaal verkocht zal
worden in het buitenland, waar ook
veel vraag is naar zang op de plaat
van dit Urker koor, dat sinds 1955
onder leiding staat van Meindert
Kramer en ruim 120leden telt.
1
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CJ:.r~UrkerVisserskoor "Crescendoll
D~r~gent: Meindert Kramer
Secretariaat: Hofstee 1, Urk

Urk, december 1971

Beste zieke,
1971
hoopt het Chr~~~~:~d~îs~~r~~~~~b~~
gmTlongeveer half acht
U te zingen.
reseen 0 kerstliederen voor
Genoemd koor trad deze m'dd
..
feestviering van de Koninkli'k f 'm~ ag op t~Jdens de kersthet paleis "Het Loo" het~vel~ e1 a~~ r e en.het personeel van
Uddel. Gezien we nu kort in d Pbaa ~ vond ~n het dorpshuis te
bij U op te treden en Uw dire~ti~U~er~:~~~' ~eekthet ons goed
medewerking.
e aar oe alle
0

___~ _________
ROG

RAML_

M Á.

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

Hij heeft gedacht aan Zijn genade
~lo~kenklank in kerstmistijd
.J:Iing
~en. kwamen eenmaal melden
Glorla ~n excelsis Deo

bew. dirigent
idem
bew ,J.v , d ,ViTa
art
bew. dirigent

Ere zij God
De.paar'len Poort (met solo)
St~lle nacht
t'Is geboren het Godd'lijk Kind

M.loekelkoren
bew. dirigent
idem
idem

Nu
0,
In
Nu

idem
idem
idem
idem

zijt wellekome
hoe heerlijk, hoe begeerlijk
Bethlehems stal
daagt het in het Oosten

Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo)
- - - Medewerkenden: Lammy de·B;uin·(~~~;~;nl
Jan Bonefaas (organist)/

------~----------~------- -.-.-.-.-.-.-.-

idem

GROTE ZANGAVOND
OP ZATERDAG 12 FEBRUARI 1972
in de St. Joriskerk
te Amersfoort (op de Hof)

PROGRAMMA
OPENING DOOR: ds. J. ter Horst.
Bewerking
1.
2.

Samenzang. Gez. 96 "Komt nu met zang" vers 1 en 3
The "CELLAR GOSPEL" uit Amersfoort o. I. v. Bert Gebben
a.
"0 Heer die onze vader zijt"
b. Nobody Knows
Bert Gebben

3.

Chr.
a.
b.
c.
d.

4.

Solozang: door LAMMY DE BRUIN uit Veendam

5.

The "CELLAR GOSPEL" uit Amersfoort
a. He's Got the whole World
b. Jezus Christ Super Star

Urker Visserskoor
"CRESCENDO"
Psalm 113
Hebt ge een anker sterk
Mijn toevlucht
Ik heb de vaste grond gevonden

6.

Chr.
a.
b.
c.
d.

7.

Orgelsoio:

8.

Chr.
a.
b.
c.
d.

9.

0.1. v. Bert Gebben
Bert Gebben
Bert Gebben
Meindert Kramer
Meindert Kramer
K.J. Mulder
Meindert Kramer
Meindert Kramer

Urker Visserskoor
"CRESCENDO" uit Urk 0.1. v.
Z iet in blinde razernij
Heer ik geef 'm aan u volkomen (met solo)
Hoe de storm zijn krachten spant
0, eeuwige Vader
.
SANDER VAN MARION uit den Haag

Urker Visserskoor

"CRESCENDO"

uit Urk 0.1. v. Meindert

GOSPEL" uit Amersfoort

o. I. v. Bert Gebben
Bert Gebben
Bert Gebben

Road to Freedom
Put your hands in the hand

10.

Samenzang:

11.

SLUITING door: ds. J. ter Horst.

Kramer

J. Zwanepol
Meindert Kramer
Meindert Kramer
Meindert Kramer

Een toevlucht in gevaren Heer
Anker des geloofs
Zouden wij ook eenmaal komen (met solo)
Eens zal op de grote morgen

The "CELLAR
a.
b.

Meindert Kramer
Meindert Kramer
Meindert Kramer
K.J. Mulder
Meindert Kramer

uit Urk 0.1. v.

GLORY, GLORY HALLELUJA

Collecte bij de uitgang ter bestrijding

URKER VISSERSKOOR
TE AMERSFOORT.

van de onkosten.

TRAD OP

J.I. zaterdag 12 februári 1972 trad het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. Meindert
Kramer, op in de st. Joriskerk te Amersfoort.
Deze zangavond werd georganiseerd door
de "CelIer Gospel", welke ook deze avond medewerking verleenden.
..Crescendo" trad deze avond op in groot
koorverband, op het machtige orgel begeleid
door de organist de heer Bander van Marion
uit Den Haag.
Lammy de Bruin uit Veendam verleende solistische medewerking.
De opbrengst van deze avond was in zijn
geheel bestemd voor kerkbouw van de Geref.
Kerk. Deze avond werd bijgewoond door de
burgemeester en echtgenote van Amersfoort,
welke naast vele andere belangstellenden in de
pauze hun complimenten overbrachten aan bestuur en dirigent voor het gebodene van deze
avond.
De belangstelling was bijzonder groot, zodat deze grote kerk tot in ';I_lle
hoeken bezet
was.

,

Visserszang eh Gospelsongs
vullen grote St. Joriskerk
AMERSFOORT- De St. Joris- in de kerk, compleet met ritmikerk was zaterdagavond stampvol sche begeleiding. Op Urk bv. zou
toen het Urker Visserskoor "Cre- zo'n groep geen schijn van kans
sendo" met "the Cellar Gospel" uit hebben. ,<Iaar in Amersfoort wel.
Amersfoort een avondvullend pro- Voor de eerste keer werd nu voor
gramma brachten van merendeels een breder publiek opgetreden.
oude en vertrouwde geestelijke lie- Het werd een succesvol debuut.
deren naast Gospelsongs. De Dirigent Bert Gebben bleek deze
avond was geannonceerd als een jonge mensen tot een hechte eenconcert, maar stond op het pro- heid te hebben samengesmeed.
grammablad als zangavond aange- Men zong alles uit het hoofd en
kondigd. Met een er het midden bovendien verrassend zuiver van
tussenhoudende "zanguitvoering" klank en helder. Het lichtelijk
is de avond m.i. nog het best meewiegen op het metrum deed
getypeerd. Het programma was soms wel wat komisch aan, vooral
evenwicht opgezet. Zonder dat toen het een onvervalst deinen
het een hutspot werd van allerlei werd zoals in de topper, "Jezus
stijlen, was het toch zeer afwisse- Christ Super Star" en in "Road
to Freedom". Maar niet iedereen
lend en contrastrijk.
De Urkers zingen veel en graag. voelt dit zo aan. Het deed intussen
Er zijn maar liefst vijf koren op niets af van de sympathieke sponUrk. Maar het bekendste koor is taniteit die deze jeugdig-enthousitoch "Crescendo", dat intussen al aste groep aan de dag legde. De
zo'n acht lp's heeft gemaakt. De begeleiding was hierbij in handen
belangstelling ervoor reikt tot ver van Hans van Weelden (een attent
over onze grenzen. Niet om z'n en bescheiden slagwerker) en Pirn
kwaliteit. Er zijn heel wat koren
die méér aan klankafwerking
doen, die veel beter zijn. Nee, het
heeft te maken met de specifieke
Urker gemeenschap, de oude kle-\
derdracht, de stoere, rondborstige
visserszang, het op eigen wijze
uitdragen van het "zingend geloven".
Dit laatste staat bij het koor
zèl! voorop. Bij veel liefhebbers
van dit koor prevaleren meer de
folkloristische elementen. Maar
bij veel andere bewonderaars is
het 't direct uit het hart, het
rechttoerechtaan zingen, dat juist
In het moderne levensgewoel hun
hart raakt. Meindert Kramer leidt
het koor over-emottoneel, waarbij
vele gebaren overbodig of verwarrend schijnen, maar er kennelijk
hier bij horen. Veel liederen van
het repertoire hebben met het zeeSINT
mansleven te maken. Het door een
declamatie voorafgegaan "Ziet in
blinde razernij tuimelen de vloeden, hulp noch haven is nabij in
10RI S
dit onweerswoeden" ontbrak ook
zaterdagavond niet. Dit alles werd
door fiks orgelspel van Sander
KERK
van Marion ondersteund: soepel,
met 11air, voor alles aangepast in
stijl, dus direct. op het beoogde
doel af en niet karig met ouderwetse romantiek, maar wel in een
frisse "verpakking", en zeker nlet
onmuzikaal.
De op het oxaal staande Cellar
Gospel vormde met de Urkers een
bijzonder contrast. De Gospelgroep telt thans 46 leden en bestaat nog maar anderhalf jaar. De
groep zingt hoofdzakelijk ter muzikale omlijsting van kerkdiensten
en heeft dat tot nu toe ongeveer
negen maal gedaan. Niet iedereen
is geporteerd voor Gospelmuziek

van der Helde (die de piano zelfbewust, maar met nog te weinig
gevoel voor een wat fijnere aanslag bespeelde). Dit was (natuurlijk) zoveel te meer het geval bij
Sander van Marion die nog bij
twee solo liederen op de piano de
zangsoliste van deze avond begeleidde: de sopraan Lammy de
Bruin, die een heel mooie stem
heeft en met het "Gij badt op
eenen berg alleen" van Guido Gezelle - cath. van Rennès de beste
indruk maakte.
Velen heeft deze avond (die was
georganiseerd ten bate van de Gereformeerde kerkbouw in Llendert) zichtbaar goed gedaan. En
hoe je muzikale voorkeur ook is:
niemand kan ontkennen dat de
geheel aparte werelden van de Urkers en de Amersfoortse jongeren
beide toch echt en ongekunsteld
zijn.
Jaap Remmelzwaal

AMERSFOORT
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Feestelijk concert

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

t.g.v. het 12i jarig bestaan van Muzikale Ontmoetingen
op zaterdag 8 april 1972 in de dorpskerk van Bodegraven.

Medewerkenden:

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

Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
121/2 jaar
o.l.v. Meindert Kramer
Soliste
Lammy de Bruin
Muzikale Ontmoetingen
Organist:
Wim van der Panne
Zaterdagavond j.l. vierden de redactie
Declamator: Jelle Koffeman
en de luisteraars van Muzikale Ontmoe-

Aanvang: 7.00 uur n.m.

Kerk open: 6.00 uur n.m.

------------------------r-en

dingen op waardige wijze hun koperen
jubileum met een concert in de Dorpskerk door de bekende Urkse zangers, het
Ohristelijk Urker Visserskoor "Crescendo", o.l.v. Meindert Kramer. Verder verleenden medewerking Lammy de Bruin,
sopraan, Jelle Koffeman, declamator, en
Wim der Panne aan het orgel. Een grote
menigte was samengekomen, ook velen
van buiten Bodegraven, zodat de Dorps'kerk; tot de laatste beschikbare ruimte
geheel bezet was en nog een grote groep
belangstellenden genoegen moest nemen
met een plaats in het koor van de kerk,
achter het schot.
Het programma was uiterst verzorgd
en werd door de grote schare aanwezigen
in de kerk èn de vele luisteraars thuis
met grote aandacht gevolgd. Het werd
door de redactie gepresenteerd op de
wijze zoals wij dat van hen gewend zijn,
zij !hebben geen moeite zich teveel,
geacht om de avond goed te doen verlo-.
pen. De redactieleden verdienen daarvoor terecht veel waardering van de kerkeraad en de ,gemeente en de luisteraars,
12Vzjaar is een hele tijd en al die tijd
bleef de redactie Igespaard en ontvingen
zij gezondheid, lust en kracht om hun
taak te verrichten. Vormden de brs v, d.
Werken en W. PoOItin het, begin samen de
redactie, later werden zij bijgesprongen
door mej. Nel Versloot en br P. W. Poot.

Van de luisteraars zijn er in die 12Vz
jaar velen uit ons midden weggenomen.
De redactie zal het zelf het beste weten
hoevelen er nog in leven zijn van de luisterkring waarmee 12Vzjaar geleden begonnen werd. Menselijk gezien is dit heil:
trieste van alle bejaardenwerk. De ouderen vallen om ons heen weg. Maar vanuit het evangelie ,gezien valt er een heel
ander licht over. In het geloof zijn zij
'Ons'ver vooruit. Hoe nodig is het dat dit
licht helder doorbreekt in veler hart' en
leven! Moge het werk van Muzikale Onmoetingen bij de voortduur daaraan
dienstbaar zijn! De Here geve de redactie
gezondheid, lust en kracht 'Omdit mooie
werk nog véle jaren in het midden van
onze gemeente te blijven doen.

P ROG

RAM

MA:

1. Koor: Psalm 113
2. Opening

bew.Klaas J.Mulder
b. Hebt ge een anker sterk (met solo)
c. Ik heb de vaste grond gevonden

3. Koor: a. Mijn toevlucht

4.

3. Looft God naar z~n hoog bevel
met het klinkend cimbelspel
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
looft den Heer, elk moet Hem ffen!
Al wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der Heren

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gená,
van ontferming en verl~ssing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God,voor ons geslacht.

'k Heb geloofd in U,wien d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder,
alle knie zich buigen zal.

Solozang door Lammy de Bruin

5. Koor: Neer'land en Oranje
6. OrgelsoIo: Wim v.d. Panne speelt:

bew. H.de Wolf

a. Neem Heer mijn beide hándeti
b. Ga niet alleen door 't leven

7.

1. Looft God, looft z~n naam alom
looft Hem in zijn heiligdom
looft des Heren grote macht
in den hemel zijner kracht;
looft Hem om zijn mogendheden
looft Hem naar zo menig blijk
van zijn heerlijk koninkrijk
voor zijn troon en hier beneden.

Koor: a.
b.
c.
d.

Een toevlucht in gevaren Heer
Anker des geloofs
De Paar'len poort
0, eeuwige Vader

J.Zwart
J.Zwart
(bew.J.Zwanepol)

8. Orgelsolo: Wim v.d.Panne speelt:
a. Beveel gerust uw wegen
b. Psalm 68

F.Asma
J.Zwart

9. Samenzang: 'k Heb gel06fd en daarom zing ik
10. Declamatie door Jelle Koffeman
11. Koor: a. Ziet in blinde razernU
b. Heer,ik geef m'aan U volkomen (met solo
bew.Klaas J.Mulder
c. Hoe de storm z~n krachten spant
d. Mannenbroeders,ziet het teken bew.F.Pijlman
12. Sluiting
13. Koor: Eens zal op de grote morgen

tenzij anders aangegeven zijn de koorbewerkingen van
Meindert Kramer

Ja, 'k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer !
Zoon van God en Zoon des mensen,
0, kom spoedig in Uw kracht
op des hemels wolken weder,
kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

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

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

Na afloop van dit concert kunt u in het koor van de
kerk grammofoonplaten kopen van het Christelijk Urker Visserskoor "CHESCENDO". De opbrengst is bestemd
voor "NAGELATEN BETREKKINGEN VAN IN ZEE OMGEKOMEN
VISSERS" •
Orgell

Samenl
])ecla MUZIKALE ONTMOETINGEN is een veertiendaagse uitzending
Koor: via de Hervormde Kerktelefoon met een gericht programma
voor zieken en bejaarden.

Sluil
Koor

tenz
Mei~

DIETS HEBBEN WE NOG NIET EERDER MEEGEMAAKT

- "Een uniek
in Bodegraven. Zoiets
wij in ons 12Yz-jarig bestaan nog niet eerder meegemaakt."

koor "Crescendo" onder leiding van
Meindert Kramer en de organist
Wim van der Panne en zong Lammie de Bruin-van Veen haar lied.
De declamatie was in handen van
Zo karakteriseerde de heer H. G. Jelle Koffeman. In het pas geresvan de Werken, voorzitter van het taureerde :kerkgebouw zaten 800
kerktelefoonprogramma "Muzikale mensen, waaronder 350 bejaarden.
Ontmoetingen" van de Nederlands
Hervormde Kerk het concert dat Driehonderd bejaarden hebben ook
zaterdagavond ter gelegenheid van nog aan hun radiotoestel gekluishet koperen jubileum in de Dorps- terd gezeten, Het concert werd lmkerk werd gegeven. In een stamp- mers rechtstreeks uitgezonden. De
volle kerk concerteerden het over- medewerkers aan het concert ginbekende Christelijke Urker Vissers- gen met een wisselbeker, een kleurenfoto van het pijporgel en Edam- concert werden aan elkaar gepraat
merkaasjes naar huis. Stuk voor door H. G. van de Werken, W.
stuk geschenken van de redactie Poot, P. W. Poot en Nel Versloot.
van "Muzikale Ontmoetingen". De
gehele avond werd gekenmerkt De heer Van de Werken keek in
door een aparte sfeer, die je in dit een kort woord nog even terug op
kerkgebouw eigenlijk niet voor mo- de afgelopen 12Yzjaar. Jaren waargelijk had gehouden. Het was merk- in men iets is gaan betekenen voor
baar feest! Dat bleek ook uit de honderden alleenstaanden, zieken
collecte voor het orgelfonds, die en hulpbehoevenden. Wij meenden
f 550,- opbracht. Na afloop van dat woorden tekort schieten om wat
het concert verkocht het Christelijk er zaterdagavond in de Dorpskerk
Urker Visserskoor nog voor f 1500 gebeurd is te beschrijven, daarom
aan eigen grammofoonplaten. De maakte onze vaste fotograaf Tim
verschillende onderdelen van het Hamoen deze mooie overzichtsfoto.
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Ontroerende reakties na
loptreden van Urker Visserkoor
lin stampvolle Dorpskerk
BODEGRAVEN- Het voormalig vissereiland Urk is een zangersdorp bij uitstek.
Men telt er niet minder dan vier mannenkoren, één dameskoor en (als kWëek"Voor
de toekomst) een jongenskoor. Een van die koren is het Christelijk Urker Visserkoor "Crescendo", dat zo'n 120 leden telt. Daarvan waren er zaterdagmiddag 76
naar Bodegraven gereisd om hier het koperen jubileum van "Muzikale Ontmoetin.
gen", het ziekentelefoonprogramma van de Hervormde Gemeente luister bij te zetten. De Redaktie van M.O.had geen betere greep kunnen doen. Dat bleek niet alleen
uit het feit dat de Dorpskerk al ver voordat het concert om zeven uur zou beginnen
afgeladen vol zat. Dat bleek ook uit de teleurgestelde reakties van velen die geen
kaartje meer hadden kunnen kopen. Het best kwam het wellicht tot uitdrukking
na het concert. Uit de gretigheid waarmee de grammofoonplaten van het koor bij
de uitgang verkocht werden. En uit de vaak ontroerende reakties die de redaktie
tijdens het weekeinde en ook deze week nog ontving van dankbare luisteraars.
Hun geheim
Wat is het geheim van de Urker zangers?
Niet hun onovertrefbare zangkunst. Het
odegraafs Chr. Mannenkoor "Die Rhijnse
Sanghers", dat deze week ook zijn koperen jubileum vierde, zingt zonder twijfel

technisch beter. Het geheim van de Urkers
is eensdeels de romantiek van de stoere
vissers in hun echte visserspakken met
gouden knopen, en anderzijds - en dat in
de eerste plaats - hun repertoire. Zij brengen het eenvoudige geestelijke lied. En dat

-----------------'-1

trekt de mensen. Dat betekent een onvoorstelbare vraag naar hun grammofoonplaten. Dat verklaart ook dat in elk veertiendaags verzoekplatenprogramma van Muzikale Ontmoetingen het aantal aanvragen
naar Urkerzang alle andere steeds weer
overtreft. Zaterdagavond waren er, volgens
koster Joh. Ooms 700 mensen in de kerk.
Meer !konden er niet in. "Als we gewild
hadden hadden we zeker nog eens zo veel
kaarten kunnen verkopen", verzekerde ons
de heer H. G. van der Werken, redakteur
van M. O. Na afloop werd er bij de uitgang
voor vijftienhonderd gulden aan grammofoonplaten van "Crescendo" verkocht. Dat
gebeurde in een half uur tijds en toen was
de meegebrachte voorraad op. Bij de uitgang werd er ook nog eens voor f 500,gekollekteerd voor het orgelfonds, en dat
terwijl de aanwezigen toch alleen hun f 3,entrée hadden moeten betalen. Het waren
duidelijke symbolen van de waardering die
de aanwezigen hadden voor het gebodene.

Beker koud water
,

'

Overigens ging het deze avond niet in de!
eerste plaats om de Urkers. Het was im-]
mers Muzikale Ontmoetingen dat jUbileerde. Er waren echter geen woorden van hulde tot de redaktie. Mejuffrouw N. Versloot!
en de heren W. en P. Poot en H. G. v. d.l
Werken deden hun werk als bij een nor-'
male M.O. uitzending. Zij kondigden de
diverse onderdelen aan en hielden vraaggesprekken. Behalve die 700 in de kerk waren er ook nog meer dan 200 luisteraars
thuis, aan de ziekentelefoon, die meeluisterden.
In zijn openingswoord stond Van de
Werken wel even stil bij de eerste uitzenpingen van 1959 (samen met W. Poot).
"Dat ons werk ooit zo zou uitgroeien hadden we toen nooit gedacht". Inmiddels zijn
er 287 uitzendingen geweest met muziek,
meditatie, nieuws uit de gemeente, blijde
jen droeve gebeurtenissen. "Wij zijn dank,baar dat we in al die jaren vele eenzamen
en hulpbehoevenden een beker koud wa(ter mochten aandragen", aldus Van de
Werken.
Daarna begon het programma, dat afwis,
selend bestond uit zang door het koor,
solozang door Lammy de Bruin, orgelspel
door Wim van der Panne en declamatie
door Jelle Koffeman. Daar tussendoor waI ren er interviews met een van de vissers
die, hoe kan het toepasselijker, Zeeman
bleek te heten en met voorzitter Bakker
van Crescendo. Hij vertelde allerlei wetensI waardigheden over de enorme vraag naar
de platen, over het bezoek met Kerstmis
aan Soestdijk en over de Gouden Tulp die
in mei in Urk aan Crescendo zal worden
uitgereikt in aanwezigheid van o.a. Prin,ses Beatrix en haar gemaal.
Na afloop van het concert om negen uur
overhandigde de heer Van der Werken aan
de heer Bakker een zilveren herinneringsbeker met een inscriptie als souvenir aan
dit jubileumconcert. Voor Wim van der
Panne, die twaalf en een half jaar op alle
ontmoetingsavonden van M.O. voor de orgelbegeleiding gezorgd had, was er een
kleurenfoto van de kerk. Soliste Lammy
de Bruin kreeg bloemen en dirigent Meindert Kramer en declamator Jelle Koffeman ontvingen het traditionele BodegraaL
se kaasje.

I

.Duizenden in hal van visaft!ag
URK. - Urk zingt. Dit is een
waarheid,
die langzamerhand
in heel het land bekend is. Door
de vele grammofoonopnamen.
die bij tienduizenden platen het I
geestelijk lied in de huiskamers
hebben gebracht. Ook door televiste.
en
radio- uitzendingen
waardoor
de
bekendste
van
i]rker
koren in de publiciteit

PROGRAMMA
CONCERrrAVOND URKER KOI{EN

.cwamen.

CONCERTAVOND URKER KOREN IN DFJ
VISAFSLAG.
Hemelvaartsdagavond j.l. werd in de visaf-
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slag (zonder bijkomstig feestgedruis) een
merkwaardig lustrum gevierd: voor de vijfde
maal vond de zangmanifestatie van de Urker
koren in de visafslag plaats en opnieuw was
er een enorme belangstelling (ruim vierduizend aanwezigen van heinde en verre vulden
de vishal) voor dit gebeuren.
Na opening door Ds. van Mechelen en na het
samen zingen van psalm 47 vers 3 was het
woord het eerst aan ons kinderkoor "Klein
maar "dapper" dat met het nummer "Baanveger" (waarbij het gezongen woord uitstekend werd uitgebeeld) direct al de show stal,
Daarna het Gemengde koor "Excelsior" o.l.v,
H. C. Janssen, dat voor het eerst in zijn nog
korte bestaan naar buiten optrad. Wat vooral
opviel was dat er ondanks de geringe bezetting
van de mannenpartijen beheerst en zuiver gezongen werd.
Oud "Halleluja" o.l.v. Auke Kapitein (ditmaal versterkt met enkele vrouwenstemmen)
bracht weer de haast traditionele Hazeuliede;
ren en twee psalmen, aan de piano begelei
door Meindert Kramer. Opnieuw sta je e
versteld van hoe energiek een man op al hog
leeftijd zijn mannen weet te bezielen.
~
"Halleluja", ditmaal onder leiding van H. C
Janssen, bracht een viertal nummers ten ge
hore, waarvan vooral "Hollands kracht" ster
naar voren werd gebracht.
Als intermezzo bracht de brassband "vale~
rius" "Happy time suite" van Gerard Boudij
ten gehore en aan het applaus was te merke
dat het bijzonder sterke optreden van de brass.
band wel op prijs werd gesteld.
Bijzonder sterk was ook het optreden van
het dameskoor "Laus Deo" o.l.v. Jan Zwanepol, vooral in het nummer "delen 7 en 8 Deutsche Messe" van Fr. Schubert in een bewerking van de dirigent.
"Crescendo" bracht een tweetal geestelijke
liederen ten gehore (waarbij de soli vertolkt
werden door de jongenssopraan Henry Schippers en de sopraan Lammy de Bruin) alsmede
het bekende "Nederland en Oranje".
Het muzikale slotwoord was ditmaal aan de
"Urker Zangers" o.l.v. Frits Bode met de
ballade "Landerkennung" van Grieg en de bebekende "Battlehyme of the Republic" waarvan het refrein enthousiast door de talrijke
aanwezigen werd meegezongen, die hierbij dool
de brassband werden ondersteund.
Zij nog vermeld dat na het optreden van het
kinderkoor op bijzondere verdienstelijke wijze
een sopraansolo ten gehore werd gebracht
door mevr. Visser-Bakker uit de Nieuw Guineastraat (Ja.wkien van Albert de Lemster).
De dirigenten van de diverse koren, de solisten en de begeleiders mochten tenslotte nog
de traditionele bloemen in ontvangst nemen
waarna Ds. van Mechelen als slotzang ,,0 God
die droeg ons voorgeslacht" opgaf en de muzikale manifestatie met dankgebed besloot.
Opnieuw kunnen de orgaIllisatoren terugzien
op een zeer geslaagde avond en een woord van
hulde voor het vlotte verloop is ons inziens op
zijn plaats.

I.

SAMENZANG Psalm 47 vers 3

d. Heft op uw hoofden poorten wijd

(niet-ritmisch)

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog.
't Schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt Zijn wonderdaan.
Zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv'ren galm,
met een blijde psalm !
Hij, de Vorst der aard'
is die hulde waard !

6.

SAMENZANG

H.de Wolff

"Ere zij aan God de Vader"
Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon.
Eer de HeilIge Geest, de Trooster
De Drie-een'ge in Zijn troon.
Hallelujah, hallelujah,
de Drie-een'ge in Zijn troon.

7.

CHR.MANNENKOOR "OUD-HALLELUJAH" o.l.v. A.Kapitein
a. Psalm 35 vers I en 13

2. OPENING

b. Hazeulied 31 ( 1 en 2) Hoe d' onschuld wordt
geplaagd

3. KINDERKOOR "KLEIN MAAR DAPPER" o.l.v. P .v ..
d Zwan

c . Psalm 119 vers I en 5
d. Hazeulied 2 (I en 2) U o Schepper aller dingen

a. Clublied "Klein maar dapper"
8.

b. Baanveger
4. SAMENZANG

5. GEMENGD KOOR "EXCELSIOR"
a. Geef ons kracht

H.C.Janssen

b. Hij is nabij

Joh.de Heer,
bew. H.C.Janssen

c. De Heer ~s groot
2

o.l.v. H.C.Janssen

F.A.Schulz
bew. H.C.Janssen

"Daar ruist langs de wolken"

Daar ruist langs de wolken
een liefllijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart;
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Paam draagt m~Jn Heiland, mijn lust en
mijn lied.

"Ruwe stormen mogen woeden"
Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoe~en,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden '
Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
Voert Hij mij naar 't eeuwig licht.

SAMENZANG

9.

URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" o.l.v. H.C.Janssen
a. 0 land waar mijn Heiland

arr. S.Pluister

b. Sanctus

arr. S.Pluister

c. Hollands kracht

H.van Oost

10. SAMENZANG

"Rijst op, rijst op voor Jezus"

Rijst op, rijst op voor Jezus,
Gij helden van het kruis
3

Verhoogt Zijn krijgsbanieren
Temidden van 't gedruis.
Door strijd tot overwinning
leidt Jezus keer op keer;
tot ied're vijand valle
voor Zijne voeten neer.

c. Neerland en Oranje
16. SAMENZANG Psalm 150 vers 2

11. BRASSBAND "VALERIUS" o.l.v. Frits Bode
Happy time suite (in 4 delen)
12. SAMENZANG: Psalm 150 vers 1

H.de Wolff

Gerard Boudijn
(niet-ritmisch)

Looft God, looft Zijn Naam alom,
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heren grote macht
In de hemel Zijner kracht.
Looft Hem om Zijn mogendheden,
Looft Hem naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk
Voor Zijn troon en hier beneden.

Looft God, naar Zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal.
Looft den Heer, elk moet Hem eren.
Al wat geest en adem heeft,
Looft den Heer, die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer der heren.
17. MANNENKOOR "URKER ZANGERS " o ,1.v. F ri ts Bode
Landerkennung (met solo)

E.Grieg

18. SLUITING - SAMENZANG
"0 God, die droeg ons voorgeslacht

o

13. DAMESKOOR "LAUS DEO" o.l.v. J.Zwanepol
a. Geprezen zij de Heer

J.v.Ingen-Scheenau

b. Delen 7 en 8 Deutsche Messe
c , Nooit alleen

Fr.Schubert
bew. J.Zwanepol

Jan Zwanepol

God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis;
Bewijs ook ons Uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis.

o

God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.

14. SAMENZANG "Ere zij aan God de Vader" vers 4
Hallelujah, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer;
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Hallelujah, hallelujah
lof zij U, d~r heren Heer.

PROGRAMMALEIDING:

Ds. J.B.van Mechelen.

15. CHR.URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. M.W.Kramer
a. Hebt ge een anker sterk (met solo)

M. \~.
Kramer

b. Heer, ik geef m' aan U volkomen (met solo) id.
4

5

Voor al uw grammofoonplaten
NAAR:

NEDERLANDS
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tevénS bijwijs van toegang
van de
ZANGAVOND
in de Ned. Herv. Kerk te Middelharnis
op vrijdag 12 mei 1972, te geven door het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
dir. Meindert Kramer.

Solisten: Lammy de Bruin, sopraan
Teun Schenk
, tenor
Orgel:
Jan Bonefaas

Aanvan : 7.30 uur
Prijs: f 2,50.

Org.: A. Dekker.

~* * * * * * * * * * * * * * * * * ~-*~** *

1. Koor: Gij 's Heren knechten, loof de Heer.

2. Opening door Ds. A van de Beek, voorzitter
Reg ..Herv. Zendf.ngakomrm asde ._:"
3. Koor: a. God baande door de woeste baren.
b. Jezus, die mijn ziel bemint,
(met tenor-solo~.
c. Hebt g'een anker sterk
(met sopraan-solo).
d. Ik heb de vaste grond gevonden.
4. Sopraansolo door Lammy de Bruin.
54 Koor: B. Nederland en Oranje
H. de Wolf.
b. Een toevlucht in gevaren, Heer;
c. Heer, ik geef m9aan U volkomen
" (met acpr-aan-s o'l
o ),
~. 0, eeuwge Vader
K~Jo Mulder.
6. OrgelsoIo : Jan Bonef aas , ,
7. Meditatie door Ds. J. Maasland.
8. Koor: B. Ziet in blinde razenij K.J. Mulder.
b. Mijn toevlucht.
c. Hoe de storm zijn krachten spant.
9. Solozang door Tetin Schenk.
""
10. Koor: a. Mannenbroeders ziet het teken
F. Pijlman.
b. De Paarlenpoort (met tenor-solo).
c. Eens zal op d~ grote morgen.
11. Sluiting en slotwoord door de"
Eerw. Heer A. Terlouw.
r,
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Vlieg-, boot-, trein-, autocarreizen.
Wij verhuren luxe touringcars van 20 tot 50 per~.
voor scholen, verenigingen, bedrijven, trouwritten enz.
Wij bieden u ervaren chauffeurs.
.
Nieuwe luxe touringcars, prima service!!!!!!!!!!
Gratis advies. Vraag vrijblijvend prijs per tel.
of beter: ~om eens een praatje maken aan de balie
op ons reisbureau
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Indien niet anders aangegeven, zijn de bewerkingen van de dirigent.
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naar Urker zangkoor
Vrijdagavond 12 mei j.l. zong het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. dirigcnt Meldert Kramer in de Ned. Herv.
Kerk te Middelharnis.
Ds. A. v. d. Beek Ned. Herv. predikant te Sommeisdijk opende deze zangavond door te laten zingen Ps. 84 : 1, 3
en 6, las vervolgens Psalm 40 en ging
voor in gebed. Hij heette een ieder
har elijk welkom, in het bijzonder het
Urker Visserskoor. Ds. verheugde zich
I er bijzonder in dat het
koor gelegenheid had kunnen vinden om ook eens
voor het Flakkeese publiek te komen
zingen. Hij feliciteerde het koor alsnog
met de prachtige onderscheiding die hen
ten deel gevallen was nl. "De Gouden
Tulp" die hun aangeboden is door N.V.
Phonogram in aanwezigheid van Prinses
Beatrix en Prins Claus (in ons dinsdagnummer van vorige week maakten' we
daar reeds melding van).
Veor een stampvolle kerk zong het
koor verschillende religieuze liederen
uit hun zo uitgebreid repertoire t.w.:
Gij 's Heeren knechten, loof den Heer
~ God baande door de woeste baren Jezus die mijn ziel bemint - Hebt g'
een anker sterk Ik heb de vaste
grond gevonden - Nederland en Oranje - Een toevlucht in gevaren, Heer Heer, ik geef rn' aan U volkomen o eeuwge Vader."
'Het orgel werd bespeled door Jan
Bonefaas,die ook een orgelsoio ten gehore bracht. Solisten waren' Lammy <;Ie
Bruin sopraan, zij zong o.m, "TerwIJl
'k ee';s lag te slapen" en Teun Schenck,
tenor.
.
Ds. J. Maasland Ned. Herv. pred~a~t
te Middelharnis hield een meditatie
n.a.v. het voorgelezer: Bijbelhoofdst~k
Ps. 40, waarbij hij ZIch hoofd~~kehJk
bepaalde tot het. 4e v~rs: "En hl] heeft
een nieuw lied m mijnen mond gegeven een lofzang onze Gode; velen zullen'het zien, en vrezen en' op den Heere
vertrouwen."
Direkt na deze meditatiè"declameerde
'én van de Urker Vissers op bijzondere
~ooie wijze een gedicht dat gemaakt
was door een onderwijzer van Urk d~r.
Ruit met betrekking oP. het Urker VIS:ersleven. Hij bracht hieraar: naar vo-/
en de gevaren die aan het vissersleven
erbonden zijn en de onru~~ waarmee
"Ouwenen moeders bezet ZIJn.over het
t van hun mannen en' z?nen die op ze~
.alken. Vele vissers ZIJn daar reeds
gekomen,hun namen kan men lezen

I

op de gedenkstenen die aangebracht zijn
bij het monument nabij het "Kerkje
aan de Zee".
Vervolgens trad het koor nogmaals
op en zong de volgende liederen: "Ziet
in blinde razernij - Mijn toevlucht _
Hoe de storm zijn krachten spant _
Mannenbroeders ziet het teken - De
Paarlenpoort -- Eens op de grote morgen."
Dhr. A. Terlouw voorzitter van de
zendingscommissie "Goeree-Overflakkee" sloot de -avcnd nadat hij een hartelijk dankwoord gesproken had tot een
ieder die aan het slagen van deze
avond had meegewerkt in het bijzonder tot het Urker Visserskoor.
Hij wen'ste hen toe dat ze in het hiernamaals mee zulen mogen zinlgen in
het Hemelse Koor.
Terwijl er enkele verzen van Ps. 72
werden gezongen collecteerde de zendingscommissie voor de aktie t.b.lr. de
Polikliniek te Turkana, deze collecte
bracht f 1203,30op.
~
Dhr. Terlouw eindigde deze zangavond met dankgebed, daarna zong de
gemeente staande Ps. 72 : 11.
Bij de uitgang kon men' gramm. platen kopen van het koor, de opbrengst
daarvan was bestemd voor de weduwen
wier mannen op zee gebleven zijn.
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"ORESCENDO" TRAD OP
TE MIDDELHARNIS (Z.H.).

Vrijdag 12 mei 1972 vertrok het Chr. Urker
...Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert
Kramer, naar Middelharnis, om aldaar in de
Ned. Herv. Kerk t.b.v, de Zending te concerteren. Men vertrok 's middags reeds om 2 uur
met 2 grote bussen en de nodige luxe wagens
vanuit Urk, terwijl de reis werd onderbroken
te Houten voor het gebruiken van een kop
koffie, -dlt gezien de lange reis naar Middelharnis.
Bij aankomst werd men door het org. comi..
té hartelijk verwelkomd, en werd brood en
koffie aangeboden.
's Avonds mocht "Crescendo" grlcd bemavt
(90 man sterk) optreden onder grote belar cstelling, en een keurig programma uttvoeioi .
van psalmen en geestelijke liederen. Solistische medewerking werd deze avond verleend
door Lammy de Bruin en Teun Schenk, terwijl Jelle Koffeman declameerde.
Een korte meditatie werd uitgesproken door
Ds. Maasland naar aanleiding van Ps. 40 : 4:
"En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven".
"Crescendo" werd deze avond op het orgel
begeleid door de heer Jan Bonefaas uit Gorinchem.
Diep te middernacht mocht men dankbaar
en zeer voldaan op onze plaats weer arriveren,
om hiermee een reeks van drukke, maar mooie
zangavonden af te sluiten.
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