I
I

î.

Iuleiding: samenzang met trompet. Ps. 118-1 en 1Li-.
Laat ieder 'S Her~n goedhAid loven,
want goed is d' O~permajesteit:
zijn g06dheid gaat het al te boven,
zijn t":oedheidduurt in eeuwigheid!
Laa t Isrel nu Gods gO'Jdheid loven
en z eggeris "Roemt Oou_::.:
majesteit! 11
Zijn goedheid gaat het al te boven,
zi jn goedheid duurt .l n eeuwigheid.
Gij zijt mijn God~ U uil ik loven,
verhogen lwe ma jo st ei.t ,
_ _
Mijn God, niets gaat llW roem te boven,
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 'S Here~ goedheid loven,
want goed is d' O:ppermajesteit~
zijn goedheid gaat het el te boven,
zijn goedheid duurt Ln ee~igheid!

2r

Crescendo en Laus TIoo
Ps. 100.
3, Opênlng.
- Ds. A. de Vries, alg. di • van Bartimeus.
4..Ci'escendo
a. Hoe de storm zijn krochten spant-(bew,
- r'1: Kramer):
b: Hebt G' eén anke'r....stc\"k '(tew; IV[: Kramer), ~ c , PsnlLl 116.
(bew. ILJ,. I'-lulder).
5. Dé Nachtegalen
Narnard),
a;. Zo maar eBn dak
(Hänna Lam).
b: De vogéls in de bomen
(J. Kuyper-Jurgens).
c, Dank U.
)muziek Schneider).
6~ L~~my dG Bruin: nrs. worden aangekondigd.
7. Crescendo en Laus Deo
_ Ik wil zingen van mijn Beiland
(M. Kramer).
8. Láus Deo
Q~ De storm
jbew: J: Zwnnepol):
b; Jezus gaat heden voorjij bew: J: ZwanepoI).
. c. Fluistering der hoop
bowl M. Kro.mer),
9. Solisten~ Henk v. Putten orge:;'cm Bert Timmer
trompet.

c«.

10.

1î.

Somenzone. Gez~n~ 300-1 en 6.
Eens els de bczuinen klinken,
uit de hOQgte, links en rechts,
duizend e t eznmen ons omringen,
je en omen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zing~n,
Heer, dan is UVI pleit b esLecht .
Van die dog k~n niemand weten,
m~cr het woord drijft oon tot spoed,
~buden wij niet haestig eten,
ge~ndeweg horr tegemoet,
Jezus Christus, gi~tren, heden, komt voor eens en komt voor goedl
Crescendo
n. Psolm 150
M~ Krnmer):
b: TIe pnurlen poort
"Lew. lil: Kr ame.r ) •
c. Neerland en OFanje
b ew , H. de \1olff).
TIë No ehtegnlen IIt. m, v . Lammy cleBruin -_
0:- Zocheüs
(tekst Hunne Lam :'IlUZ. \1{. t . Burg).
-b: De maan is opgekomen (Janhen Ab r-ahcrr, Peter Schulz)
c . Eerimc aL 7.~1 God.hier op aar-ó e weer -'wonen
tekst Hnne Boumn muz. Snnder v.
1l1o.rion)
.
Laus :Deo
0.. Een land ven louter Ji()hi;
~bew: M: KrD.mer):
bew. M. Kr-aner ) •
b: Zo wondervol
_
c . Vreugde, vreugde, louter vreugde
(bew. Jç Zwonepal )•
Lammy de Bruin, nr s , worden no.ngekonchgd.
Crescendo en LQUS Deo
(1')èW. TL de vlolff).
Ode
Dnnkwoord.
Samenzang + sluiting. Gezang 434-1 en 5.
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Ilao.tons no.o.:c hc r-t eLus t c i.ng en en blij mue Lcer-en,
komt allen ::::0. om ,
psalmzingt da heilige nnuw;
looft al wDt ademt de Here.

fbe,,:

12.

13.

14 ..

15.
16 ..

17.

z , u: z ,

PROGRAMMA
Concertavond Alle Url<er koren
MET SAMENZANG

Hemelvaartsdag
Aanvang

8 mei 1975

7.30 uur n.m.

Programmaleiding: dhr. E.de Boer

PROGRAMMAPRIJS:

f.

4,50

Voor personen beneden
16 jaar en boven 65 j.f.

2,50

bij het juichend vreugdgeschal
tot des Heren glorie paren :

1. SAMENZANG: "Wilt heden nu treden"
Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harten zeer.
En maken groot Zijns lieven namens ere.
Die daar nu onze vijand slaat terneer :

Looft God, naar Zijn hoog bevel
Met het klinkend ci mbelspel ,
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

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
Dit wonder bijzonder gedenken toch,
Maakt u, 0 mens, voor God steeds wel te dragen,
Doet ieder recht en wacht u voor bedrog:
Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring
En 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring
Al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald :

9. CHR. GEMENGD KOOR "EXCELSIOH" 0.1. v. Frits Bode
Piano: Kl. J. Mulder
a. Koraal uit de "Mattheus Passion"
"Was mein Gott wiIl, das g' scheh allzeit"
b. Dierb're Heiland, nader Gij
c. Gij biedt Heer Jezus rust mij aan
d. Uit de "Messiah":
"Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn"

2. OPENING.
3. KINDERKOOR "Klein maar dapper" 0.1. v. P. van der Zwan
a.
b.
c.
d.
e.

Hanna
Hanna
Hanna
White
Negro

Het lied van het begin
Het grote feest
Er is eeu f'~er
Lonesome Valley
All night, all day

4. SAMENZANG: Psalm 47 vers 1 en 3
JUicht, 0 volken, juicht,
Handklapt en betaigt
Onzen God uw vreugd
Weest tezaam verheugd,
Zingt des Hoogsten eer,
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht,
Alles vreest Zijn macht.
Zijne majesteit
Maakt haar heerlijkheid
Over 't rond der aard
Wijd en zijd vermaard.

Lam
Lam
Lam
spiritual
spiritual

o God, die droeg ons voorgeslacht - in nacht en stormgebruis,
Bewijs ook ons Uw trouwen macht - wees eeuwig ons tehuis:
En duizend jaar gaan als de dag - van gf st 'rcn voor U heen,
Een schaduw, een gedachte vaag - een nachtwaak, die verdween.
De tijd draagt alle mensen voort - op zijn gestage stroom;
Ze zijn als gras, door zon verdord - vervluchtigd als een droom.

o

God, die droeg ons voorgeslacht - in tegenspoed en kruis;
Wees ons een gids in storm en nacht - en eeuwig ons tehuis

11. CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" 0.1. v. Meinde rt Kramer
Piano: Kl. J. Mulder
a. Psalm 150
b. Hebt g' een anker sterk
(soliste: Lammy de Bruin)
c. Kom tot het feest
d. Wilhelmus

5. URKER MANNENKOOR"HALLELUJAH" 0.1. v. Alle Roodbergen
Piano: Niek Harmans
a. Bèati Mortui *)
b. De storm
c. 't Geuzenvendel

F. Mendelsohn
J. OOrrner
F. Roeschke
-2-

G. F. Händel

10. SAMENZANG: "0 God, die droeg ons voorgeslacht".

(hele noten)

God vaart voor het oog
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Gal mt Gods glorie uit
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaän.
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof
Met een zuiv're galm
Met een blijden psalm:
Hij, de Vorst der aard'
is die hulde waard.

J. S. Bach
H. Held
Mees van Huis

12.

SAMENZANG: Psalm

118 vers
-4-

M. W.Kramer
M. W.Kramer
J. Zwanepol
Simon Terpstra
1 en 12 (ritmisch)

6.

16. GEZAMENLIJKEKOREN. 0.1. v. Meindert Kramer
met BRASSBAND"VALERIUS":
"Eens zal op de grote morgen" - bew. M.W.Kramer e
J. Zwanepol.
17. SLUITING.
1 . GEZAMENLIJKESLOTZANG:"Blijf bij mij, Heer".
BUJf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here blijf bij mij !
Als and're hulp ontbreekt, geluk m' ontvliedt
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet !
Ik Heb "U altijd van node, dag en nacht,
Slechts Uw genft.verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn Gids en Sterkte zijn ?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zOlUleschiJn

7.

8.

Op de voorpagina: De oude visafslag
op de
Westhavenkade, zoals die tot kort na de
oorlog in gebruik was.

*) Openbaring

6.

SAMENZANG: "Eén naam is onze hope".
Eén naam is onze hope
Eén grond heeft Christus' kerk;
Zij rust in énen dope
En is Zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven
Kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door Zijn sterven
Aan haar het leven gaf.

Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
Werd dit haar zalig teken,
Dat allen is gemeen.
Eén bede vormt de handen,
Eén
~ zegen breekt het brood ,
Een vuurbaak staat te branden
In 't duister van de dood.

In haar drieëngen Here,
Nog in haar aardse strijd,
Blijft zij met hen verkeren,
Wie ruste werd bereid,
G€ef dat in Uw genade,
o God, ook eenmaal wij
Langs Uwe lichte paden
Gaan tot der zaal'gen rij !

7.

BRASSBAND "Valerius"

0.1. v. Frits

Bode.

1. Hymne
2. The passing hours - Denis Wright
a. Morning song
b. E vening song
3. Mars

8.

Laat ieder 's Heren goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven,
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid !
Laat Isrel nu Gods goedheid loven
En zeggen: "Roemt Gods majesteit !
Zijn goedheid gaat het al te boven,
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

14 vers 13.

SAMENZANG: Psalm

150 (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 met bazuingeklank,
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
Looft Hem met de harp en luit,
Looft Hem met de trom en fluit.
Looft Hem op uw blijde snaren !
Laat zich 't orgel overal
-3-

Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isr'els God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och Heer, geef thans uw zegeningen,
Och Heer, geef heU op dezen dag,
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag
13. MANNENKOOR "URKER ZANGERS" 0.1. v. Frits Bode
Piano: Kl. J. Mulder

a. Into my hart

A. Pronk
arr. Kl. J. Mulder
arr. J.v.d.Waart
P. R. Simonitri

b. Gouden harpen ruisen
c. Grote God, wij loven U
d. Kozakkenlied

14. SAMENZANG "Ere zij aan God de Vader"
Ere zij aan God, de Vader - Ere zij aan God, de Zoon;
Eer de Heil'ge Geest, de Trooster - Den Drteëen'ge in zijn troon.
Hallelujah, hallelujah, - Den Drieëen'ge in zijn troon !
Ere zij aan Hem, wiens liefde - ons bevrijdt van elke smet;
Ere zij aan Hem, die zondaars - in de rij van koon'gen zet.
Hallelujah, hallelujah, - 't Lam, dat vrijkocht en dat redt !
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, der heren Heer!
15. CHR. DAMESKOOR "LAUS DEO" 0.1. v. Meindert Kramer
Piano: Kl. J. Mulder
a. Welk een jubel zal dat zijn
b. Terzett der Engel - uit "Elias"
c. Fluist'ring der hoop

-5-

M. W. Kramer
F. Mendelsohn
M. W. Kramer

CONCERTAVO

I)

VAN

Op Hemelsvaartsdag 8 mei j.l. hielden
alle Urker Koren - met uitzondering van
het Hazeukoor 'Oud-Hallelujah' - Voor
de achtste keer hun jaarlijks concert in de
Urker Visafslag, waarbij voor het eerst in
de geschiedenis het slotnummer gezamenlijk gezongen werd. Het geheel stond in
het teken van de Hemelvaart van Christus, doch het laatste nummer 'Eens zal op
de grote morgen' getuigde van Diens wederkomst op de wolken.
Achtereenvolgens zongen het kinderkoor 'Klein maar dapper'; het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'; het Christelijk
Gemengd Koor 'Excelsior'; het Urker Visserskoor 'Crescendo'; het Mannenkoor
'Urker Zangers'; het Christelijk Dameskoor 'Laus Deo'; afgewisseld met massale samenzang.
Uit deze opsomming van koren blijkt wel
dat er in Urk meer mensen zijn die de
zangkunst beoefenen, dan de zo bekende
mannenkoren 'Crescendo' en 'Hallelujah'.
Het Urker Kinderkoor' Klein maar dapper'.

Het Urk er Mannenkoor: Ha llelujah' .

Het Chr. Gemengd Koor' Excelsior'.

Van het mannenkoor 'Hallelujah' mag verondersteld worden dat dit het oudste Urker zangkoor is. Hoewel de statuten het
jaar 1910 als oprichtingsdatum vermeldt,
bestaat dit koor vermoedelijk reeds si nds
1773. Het koor werd oorspronkelijk opgericht om het psalmgezang van de gemeente in de kerk te ondersteunen, omdat
er toen nog geen orgel was. De meeste leden van het koor waren vissers die alleen
in het week-end bi nnenliepen, zodat vanaf de oprichting de repetities op zondagmiddag gehouden werden. Voorheen
werd echter op zee veel gerepeteerd,
vooral wanneer men 'aan de kor lag', of
men door windsti Ite lag te drijven. Ook
wanneer men door het slechte weer een
haven binnenliep, kwamen de leden bij
elkaar aan boord en zong men de zogenaamde VIERSTEM-PSALMEN en later
de HAZEU-LlEDEREN,
soms samengepakt in een vooronder van één der
schokkers of botters. Zo kon men op zee
op een mooie zomernacht soms de Urker
vissers horen zingen en gebeurde het wel
dat vrachtvaarders de Urkers een tijdje
volgden om naar hun gezang te luisteren.
Wat de mannen aan boord en op de repetities leerden, werd op zondag in de kerkdienst nuttig gemaakt. Zij zaten verspreid door de kerk en wanneer de dominee een nogal onbekende psalm opgaf,
gebeurde het wel dat de voorganger de
koorleden met name noemde en deze wisten dan wel wat er van hen verwacht
werd.
Toen tussen 1900 en 1910 de Nederlands
Hervormde Kerk en de Gereformeerde
Kerk van Urk van een orgel werden voorzien, dreigde het Urker koorleven ten onder te gaan, daar er van de Urker zangers
geen gebruik meer behoefde te worden
gemaakt. Echter in 1910 werd het Urker
mannenkoor 'Hallelujah ' opgericht en
per I januari j.1. werd de bekende dirigent Alle Roodbergen tot dirigent benoemd.
Het negentig leden tellende koor treedt altijd in klederdracht op, en zingt vooral
geestelijke liederen.

ALLE URKER KOREN
Het Christelijk Urker Vissers koor 'Crescendo', bestaat eveneens overwegend uit
vissers. Het werd opgericht op 5 september 1953 onder de naam van 'Chr. Jongemannenkoor', met als dirigent de heer
L. Kramer. Bij de oprichting bedroeg
het ledental 23 leden, doch is nu gestegen
tot ruim 100 leden. In 1955 nam de heer
Meindert Kramer Jr. de dirigeerstok van
zijn vader over en onder diens bekwame
leiding werden er naast de te geven maandelijkse concerten in diverse plaatsen van
ons land, ook tal van langspeelplaten in
de handel gebracht, welke tot de meest
verkochte platen behoren, hetgeen overigens ook van 'Hallelujah' kan worden
gezegd.
Zoals reeds gezegd bestaat het koor ook
overwegend uit vissers, welke de gehele
week van huis zijn en rondzwalken op
de Noordzee en het IJsselmeer. Vandaar dat dim ook vele verzoeken moeten
worden afgewezen omdat men vanwege
het uit te oefenen beroep, hier niet aan
kan voldoen. Zou het koor professioneel
zijn, dan was men al verschillende malen
op wereldtournee geweest, het koor ontving namelijk uitnodigingen uit Canada,
de Ver. Staten, Duitsland en Antwerpen.
Maar de koorleden zijn nu eenmaal amateurs die het koorzingen naast hun werk
als hobby beoefenen.
Evenals 'Hallelujah' treedt ook 'Crescendo' in Urker klederdracht op en zingt
overwegend psalmen en geestelijke liederen, dit vaak met medewerking van Lammy de Bruin (sopraan) en de tenor Teun
Schenk.
Hoogtepunten in de geschiedenis van
Crescendo waren een optreden voor tal
van prominente gasten in de Bethelkerk,
toen H.M. de Koningin het Vissersmenument op Urk onthulde, terwijl men in
december
1969
een
Kerstconcert
verzorgde op het paleis 'Het Loo' en in
december 1970 tijdens de Kerstfeestviering van de Koninklijke Familie te Uddel.
Het zou te ver voeren om alle Urker koren te vermelden. Dat alleen 'Hallelujah '
en 'Crescendo' besproken worden wil niet
zeggen dat de andere koren niet eveneens
voortreffelijk zouden gezongen hebben.
Vooral het prachtige slotnummer aan
het einde van de avond maakte op de
circa 3000 bezoekers een overweldigende
indruk.
Zowel aan de zangers als aan de luisteraars zou de vraag gesteld kunnen worden:
'Verstaat gij ook hetgeen gij zong en beluisterde?' Deze vraag geldt ook voor ons
allen, ook voor onze lezers. Oordeelt u zelf
maar, want hier volgt ten slotte het slotnummer 'Eens zal op de grote morgen'.

Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'.

••
Hel Chr. Dameskoor 'Laus Deo'.

Alle Urker koren, circa 550 man.
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Voor het te geven concert te Veenklooster (Fr.) op zaterdag 17 mei 1975.
Medewerkenden:
dir. Meindert Kramer
Chr. Urkervlsserskoor "Crescendo"
,
,,
Chr. Dameskoor !I Laus Deo"
Soliste: Lammy de Bruin
Pianist: Henk van putten
Trompetist: Bert Timmer
PrograrMna leiding~ Ds. H.R. Groenevelt
AANVANG 8 UUR.

,

1. Gezamenlijke
2. Opening
3.. Laus-Deo

Koren

Komt Christenschaar

Zo wonder vol
land van zuiver licht
Een koninklijk kind
De storm
Hoe de storm zijn krachten spant
Hebt g'een anker sterk
(sol~)
Op ten strijde
Komt tot het feest
Op bergen en in dalen ( tekst zie onder)
Lammy de Bruin-van Veen
Psalm 150
De vreemdeling van Galilé
Terzet der Ehgel aus Elias
Welk een jubel zal dit zijn
Neerland en Oranje
psalm 90
Mannenbroeders ziet het teken
Psalm 150
Eens zal op de grote morgen
c~

4~ Crescendo

5. Gezamenlijke Koren
6. Solo
7. Laus-Deo

80 Crescendo

9. Gezamenlijke
100 Sluiting

Koren

Op veler verzoek

Zaterdagavond

17mei
de avond voor Pinksteren om 8 uur in
de grote tent te Veenklooster 5000
plaa tscn treden op

komt zingen wij.

voor de tweede keer in Friesland nu
een gezamenlijk optreden van meer
dan 300 Urker zangers en zangeressen.
Verder werken mee de sopraan Lammie de Bruin uit Veendam,
de trompettist Bemard Timmer uit
Groningen.
Dirigenten: Meindert Kramer, Jan
Zwanepol
ook massale samenzang met Brassband
begeleiding.

het Chr. Urker Visserskoor

"CR.ESCENDO"
het UrkerVissersvrouwenkoor
"Laus Deo"

Circa
4000 bezoekers
======-=============

Zondag29 juni' 75 dit herdacht
tijdens de wekelijkserepetitie

20 JAAR nffiIGENT
Het was j.l. zondag een gedenkwaardige
repetitie pan "Het Chr. Urker Visserskoor
Crescendo", gezien de heer Meindert Kramer
deze avond 20 jaar de dirigeerstok zwaaide
over dit koor.
De repetitie haá' een normaal verloop, terwijl aan het slot van deze avond de heer Kramer werd toegesproken door oud voorzitter
Bakker, welke hem namens "Crescendo"",een
zilveren trofee met gouden rand en inscriptie
mocht aanbieden.
I.v.b. met dit jubileum werd nog gezongen
van Ps. 116:7 en besloot voorzitter van Urk
deze repetitie met dankgebed.

''Urkerland'' juli'

1:2

==============-====--==

.Crescendo' concerteerde in de Rijp
Zaterdagavond j.l. gaf het Urker Visser$koor "Crescendo" een concert in de zeer
goed gevulde N.H. kerk van de Rijp (een dorp in Noord Holland).
Medewerkenden waren Henk van Putten, orgelj" Lammy de Bruin, sopraan en
B. Timmer, trompet.
Het koor was in grote getale opgekomen en had een goed repertoir meegenomen.
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Voor de tweede maal in

PROGRAMMA
Concar-t Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO" o s Lvv ,
Meindert Kramer op 6 september 1975 te De R~p
lVIedewerkenden
:
Lammy de Bruin:
B.Timmer:

Sopraan
Orgel
Trompet

-------------------------1. Koor: Com nu met sang
2. Opening: Gebed
Samenzang: Gez. 434:1
3. Koor: a. Ik wil zingen van mlJn Heiland
b. Hijdie rustig en stil
c. Psalm 90
d. Komt tot het feest
4. Solozang Lammy de Bruin
5. Koor: a. Op ten str~de
b. Psalm 116
c. De paarlen Poort (met solo)
d. Geprezen z~ des Heilands Naam
6. Solo: Orgel en trompet
7. Koor: a. Mannen broeders
b. Hollands kracht
c. Neerland en Oranje
d. Dankt, dankt nu allen God
8. Sluiting
Samenzang Gez. 255:1
Ere zt aan Go~ de Vader,
ere z~ aan God, de Zoon,
eer de Heil-ge Geest, de Trooster,
de Drie-een-ge in zUn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een-ge in z~n troon!
9. Koor: PSALM I50

" Urker1and 11 12 sent' 7r:..
===================~===~
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Vooral het geestelijke lied stond centraal
d'eze avond. Precies half acht begon "Crescendo" met de introductie van het lied: "Com
nu met sang" in een bewerking van D. Kuxhaven,
Helaas ging àit geheel aan glans en timbre
verloren, doordat organist van Putten zijn registratie veel te luid had afgesteld, Dit zou
verder deze avond een grote handicap blijven
voor het zangpubliek. Men kon zelfs in de
zuidelijke hoek van de kerk de uitspraak van
het koor niet meer volgen. Men hoorde alleen
het orgel. Pas later op de avond zou dit beter
worden, toen iemanà uit het publiek de organist er op attent maakte, dat de koorzang niet
meer te volgen was. Dit doet niets af aan
de capaciteiten van de organist, want de heer
van Putten is een groot talent (!) in de orgelwereld.
Na gebed en samenzang vervolgde het koor
met een viertal liedbewerkingen, waarvan de
Iiederen "Kom tot het feest en Ik wil zingen
van mijn heiland en Psalm 90 het meest excelleerden. Men zong zeer muzikaal en met
overgave.
Men moet hierbij nog wat letten op de juiste
tijd van inzetten. Veel koorleden kijken te
weinig naar. hun dirigent. Men zette niet altijd
gelijk in, wat dan een twijfelende indruk geeft.
Na deze liederen was de beurt aan Lammy
de Bruin. Zij zong begeleid door de organist
"De heilige stad". Adem stil luisterde het publiek naar een goede voordracht en een uitstekenäe ademhalingstechniek.
Na dit optreden begon het visserskoor met
drie liedbewerkingen en een Psalm bewerking
van K'aas Jan Mulder. Het meest boeiende
was hier de Psalm. Men interpreteerde dit met
een stuk zanggenot. De complimenten gaan
hierbij uit naar de tenoren en de bassen, zij
voelden elkaar goed aan. Als een orgel, waar
alle registers open getrokken worden, zong
men het laatste couplet met een gedisciplineerde, zeer brede inzet.
"Op ten strijde en de paarlen Poort" gingen ,
geheel verloren door het te luide orge.spel.
Jammer, want vooral de "paarlen poort" met
solo gaf een stuk muziek en evangelisatie weg.
Het lied "Geprezen zij des Heilands naam"
in een bewerking van Simon Pluister gaf wat
technische problemen. De communicatie koordirigent haperde af en toe.
Nogmaals dit is op te lossen, doordat de
koorleden te veel op papier moeten kijken.
Men moet gericht de dirigent in het oog houden. Een orgel en trompet solo werden hierna gespeelà. Een "trumpet tune" van Clark
werd fris en muzikaal uitgevoerd. De trompettist had wat last schijnbaar van nervositeit, wat vooral viel op te merken in de "trillers".
De sterkste troeven had "Crescendo" in de
liedbewerking Hollandse Kll'acht en Neerland
en Oranje. Geweldig wat een stuk zang, volle
overgave en fris van de lever. Ooede voordracht en zuiver van uitspraak. En wat vooral
opviel, dat als er een nuance meer gezongen
moest worden dan kwam dat er. De bezieling
kwam hier sterk naar voren.
Het grote gevaar hierbij schuilt dat er dan
wel gauw te veel "geschreeuwd" wordt. Maar
dat is in goede handen van de vakkundige
dirigent Meindert Kramer. Het dient gezegd
te worden dat deze man steeds nieuwe impulsen weet te geven aan dit koor.
Met gebed, samenzang en nog een koorbewerking van Psalm 150 werd ueze zeer geslaagde avond beeindigd.
Resumerend is te melden dat in "Crescendo"
toch een vooruitgang is te bespeuren. Koor
technisch volgt men de ontwikkelingen in de
koorwereld. Men heeft goed en vooral jong
talent in de gelederen. Men zingt vol overgave
en men kan constateren, dat men er achterstaat wat men zingt .En moge dit Meindert
Kramer en àe zijnen bedenken dat men in de
lande nog graag het geestelijke lied hoort en
zingt.
Gods zegen toegewenst in de toekomst.
De heer de Vries is als muziekkritikus verbonden aan enkele bladen in de Zaanstreek, en
van Urker afkomst.

MOoie
Z~avond in de Noorder-Kerk in Drachten.
=========-=====================================

..CRESCENDO"
ZONG IN DRACHTEN

V ROU

WEN

- ZEN

DIN

PRO

G RAM

tevens B E WIJ

G S - T H U I S F RON

Al was de Noorderkerk in Drachten dan niet
"boordevol", JIJ. zaterdagavond, de plm. vijf
honderd aanwezigen hebben ook deze keer
weet genoten van de zang van deze stoere
vissers. Je vraagt je af, "wat is het toch?"
dat naar deze zang zo intens wordt geluisterd,
naar de toch zo heel eenvoudigeliederen die
zij zingen, en die je wat doen!
Dit koor heeft iets aparts over zich,
iets wat je aanspreekt als je ze hóórt,
maar óók en vooral te meer, als je deze mannen ziet staan zingen met heel hun hart,
daarbij ook geheel en al geïnspireerddoorhun
dirigent Meindert Kramer.
De soliste Lammie de Bruin past heel goed
bij al deze mannen-stemmen,wat heel goed
tot uiting kwam in o.a.: "Hij die rustig en
stil" en 'in "De paarlen poort". In het z;l,o.gen
van psalmen, en ook liederen van de zee zijn
deze mannen in hun kracht, Psalm 116en 150
waren bijzonder mooi, en het "Neerland en
Oranje" raakte zichtbaar de harten van alle
aanwezigen, en ontlokte een warm en dankbaar applaus.
Het orgelspel van Henk van Putten en de
trompettist Bernard Timmer waren voortreffelijk..Ds. Oranje sprak een kernachtig woord
over de zending.
Het V.Z.T.kan terugzien op een zeer goed
geslaagde avond, en zij die zijn geblevenhebben "een fijne avond" gemist!
De leiding was in handen van Zr. Heidema.
Voorafgaande aan het concert in de kerk,
zong het koor eerst nog enige liederen in het
ziekenhuis, waar hun een koffie-tafel werd
aangeboden.
J. Schaap, Drachten.
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Met medewerking vang
·NEIf.!l)~RT
KR.Al'1ER
I,.AII1'iIJ1 de BRUIN
BERlJJJ1.D T I:M1"IER
HENK van PUTTEN
Ds. OEli-lTJE

dirigent
soliste
trompet
.orgel
zënding

Algehele leiding: ~:,r.HEIDEMA te DRACHTEIIJ.
Kosten:

f. 6.-deuren open: kwart voor 7
aanvang:
Half 8.

"
Vooraf werd opgetreden in het ziekenhuis te Drachten,hetwelk door de patienten
op hoge p~s werd gesteld.

+++++++

viss.ers
dat naa
naar dE
zij zing
Dit

PRO

G RAM

M A

Psalm 150
(M. Kramer)
Koor~
Opening: Gebed - Welkom - Samenzang Ps. 98:1,4. z.o.
a. Ik w.i I zingen van mi jn Heiland (M. Kramer)
'3. Koor~
)
b. Hij die rustig en stil
( idem
1•

r'

c. Psalm 90
d. Kom tot het Feöst
4. Solo:
Lammie de Bruin
5. TOESPRAAKg Ds. Oranje

,6.

17.

(Zwanepol)
, idem
)

Ps. 98: 1, 4.
Zingt een nieuw lied voor God den HERE
want Hij bracht wond8ren tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
Bet opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Koor:

ao Op ten Strijde

(11. Kramer)

(K. Mulder)
(111.
Kramer)

Solo:

b. Psalm 116
c. De Paarlen po o r t, m. solo
orgel en trompet

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.

a. Mannen broeders

(F. Pijlman)

Rivieren klappen in de handen,

8. Koor:

b. HoLl.and s kracht
(van Oort)
c. Neerlanc1en Oranje
(ij. de Wolff)
d. Dankt dankt nu allen GOD
(Kruger)
9. Sluiting met samenzang, lied nr. 312:1,3. Z.O.ZT
10. Koor:
Ambrosiaans Lofgezang.
(E. Gebhart)
(wijzigingen voorbehouden)

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aards richten,
Hij komt, 0 volken weest verblijd,
Hij komt, zijn koninkrijk hier stichten,
Zijn heil en zijn gerechtigheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.S. Na afloop kunt U in de hal langspeelplat;~n
kopen of bestellen. De baten zijn bestemd voor het

Voor alle uitgekomen platen van "Ci!escendo"

fonds van de nagelaten betrekkingen van de op zee
omgekomen visserse

Veenscheiding 163, Drachten. tel. 16180
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HET CHRIS lELIJK
URKER VISSERS~

PHIUPS

e

LANGSPEELPLAAT
ENDO"
platemnaatschappij "Phonogram"
het Chr. Urker Vtsserskoor "Crest als dirigent Meindert Kramer een
gspeelplaat (de tiende-van het
lebracht.
rumentale begeleidingvan de plaat,
titel meekreeg "Neer'land en Oranerzorgd door een koperkwartet, terganist meewerkte Klaas J. Mulder
n,

uitgebrachte plaat benadrukt nogand tussen "Crescendo" en de Kofamilie. Het koor mocht reeds vermalen optreden tijdens de Kerstgen op Paleis Het Loo, terwijl Prinen Prins Claus hun belangsteUing
el en wee van het koor toonden bij
ing van de "Gouden Tulp" aan het
speelplaat "Neer'land en Oranje" is
ljfel het kopen waard. Opgenomen
land en Oranje; Wilt 'hedennu treands vlag; Wilhelmus; Hollands
op de wateren; Gelukkig is het
de blanke top der duinen; Dankt,
aller God.
ere bijZlonderhedenverwijzen wij
vertentie elders in dit 'blad.

''Urkerland''

dec'
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In de Oude Kerk te SCHElVENJNGEN
===============~================

Een prachtige Zangavond ,onder grote belangstelling gegeven\ dit was de derde
maal dat Crescendo in deze Kerk optrad.

11 I I I I I

Prachtig kerstconcert
van twee visserskoren
door Adr. Hager
SCHEVENINGEN
Tussen de vele kerstconcerten nam het
concert dat gisteravond in een geheel bezette Oude Kerk werd
gegeven een wel heel bijzondere plaats in. Niet minder dan 150
medewerkenden .in klederdracht

PROGRAHHA
=========

Tevens bewijs van toegang tot het
KERSTCOliCERT
=============
Op maan dag 22 december 1975 in de He d s Her-vs Ker k (Oude Kerk)
aan de Keizerstraatte

SCHEVENnTGEN •

Di t concert wordt gegeven ten bate van de Kon s Ho or-d-cen
Zuidhollandse

Reddingsmaatschappij.
Kerk open half acht

~~:)geven door het:
Schevenings

Vissersvrouwenkoor

Chr. Ul'ker Visserskoor

o.l.v.Aria Noordhoek

IICroscendo " 0.1 .» .lVIeindertKramer

Verdere medewerkers
Joop de Vries

organist

Ber t Timr.1er

trompettist

Lammy de Bruin

sopraan

Ds.Jac.de Vries

programmaleiding

Totaal 150 medewerkers,

welke optreden in klederdracht

______________ J~egangsprijs

f. 3,50

Een prachtig samengaan van het
Schevenings_.j Vdsserrsvrouwenkoor
o.l.v. Arie Noordhoek en het Chr.
Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v.
Meindert Kramer. een unieke combinatie. En dat aites ten bate van
de Kon. Noord- en Zuidhollandse
. Reddingsmaatschappij.
Beide dirigenten hadden met alleen
hun koren terdege voorbereid op
dit concert, :mj blijken ook een
actief aandeel te hebben in de opbouw van het repertoire met werk
van eigen hand. Ook buiten de
Kersttijd zijn deze koren de dragers
van het geestelijke lded en de geheel eigen en sreervone aanpak
herkende men o,a. ook in liederen
als 'Hemelkoren', 'Klokkenklank',
'Christus komst' en 'Ziet gij de
sterre schijnen'.
Ook dit kerstconcert werd geopend
met bet gezamenlijk zdngen van
'Komt allen tezamen', waarna ds.
Jac. de Vr,ies de avond opende. 'We
zijn blij met deze grote belangstelling, doch bij deze koren hadden
we niet anders verwacht. We zijn
ook
verheugd, dat ondanks de
krantenberichten, bloijkt dat de Urkers de tong nog niet hebben verloren!'. Ds. De Vries las een gedeelte uit de Lofzang van Maeia, waarna het Ie vers van psalm 98 werd
gezongen.
In een achttiental liederen lieten
de koren zich afwisselend en gezamenlijk horen, daarbij bekwaam
begeleid door organist Joop de
Vries. Mevrouw Bakker nam o.m. in
Glorat in excelsis Deo op welluidende wijze een sopraan-aandeel
over van Lammy de Bruin, die
evenals trompettist Bert Timmer
verstek moest laten gaan. Het mag
gezegd dat 't opvallend was, dat
men het Nederlandse geestelijke
leid alle eer aan deed, een antionale keuze. De SCheveningse Oude
Kerk was dét jaar voor kerstconcerten bijzonder In trek. Voor eenmaal
een comoläment aan de koster voor
de steeds sluitende organisatie is
niet overdreven,

Aan de uitgang van de kerk wordt U na afloop in {
gelegenheid

gesteld gra0maofoonplaten

te kopen

Vé

het Urker Vieserskoor.
De baten.hieryan

zijn bestemd voor het fonds

Iil\:aGelatE:n
bctrç;kkingon van in zee omgekomen

.

Ho geri wij deze verlwop hartelijk

vist

bij U aanb evalel

===========================================~====:

8. Gezawelijke

Koren:

Ik wil zingen van nijn Heiland
1. Gezan~lijke

N.Kraner

Kont allen tezacen

9. VisserGkoor:
J •v •d , V,jc,ar
t

Bethlehem
2.

Opehihg

Klokkenklank
Verblijd

3. Vissersvromwnkoor
t'Grootste

"LI'~oordhoek

(rao t solo)

E.Kraliler

U in zijn naaD

10. ergel met tronpct

.

11. VissersvroU1:lcnl:oor:

4. VisGersl!;::oor:
Glorih in excolsis Deo (~et solo)

iJI. Kr ano r

Er is e cn Ki.ndoltc geboren

H.Koe1:elkoren

op aar d

lvi. Kr an er-

Kerstlied

5. GeznLielijkc Koren:
Kont Christenschanr,

in Kerstmistijd

Jager/Noordhock

~ondcr

Henelkoren

kont zingcm wij

Maria' s Kind

A..Eoordhoel::

Kerstgedachte

'ree.Arne

12. Vissersl~oor

Stille nacht (met solo)

'fcl.Krar.ler

Christus kOrIst

J. v • d , \'i aar t

Psnln 150

r,I.l~raL1er

6. Vissersvrou~enkoor:
Hosannn,

I1.Krnmcr

Koren:

Davids Zoon

Ziet gij de sterre schijnen

7. Solozang L;::u:.1:'W de Bruin

A.noorc1hoek
l'_.Pronk

13. Sluiting

14. Gezacelijke

Koren:

Eens zal op de grote norgen

,

;.ijzigingen voorbehouden.

,

Medewerking:

Chr. Urker Visserskoor

CRESCENDO

Dirigent MEINDERT KRAMER

Ds. W. Feenstra
Burgemeester A. P. Buiis
Lammy de Bruin. soliste
Orgel: Klaas J. Mulder

Kerstfeestviering

1975

op Urk

Ook dit jaar is het feest van de geboorte van de Heiland weer op blijde wijze gevierd in Urk. Naast de kerkdiensten op
beide kerstdagen waren er aan de vooravond van het Geboortefeest de Kerstzangdienst van de Gereformeerde Jeugdcentrale
in de Bethelkerk
ue Gerejormeerde
Jeugdcentrale had,
evenals andere jaren, ruim plaats VOOT dr.
samenzang van de bekende kerstliederen.
Daarnaast was er ook weer de koorzang,
ditmaal van het Chr. Urker Visserskoor
Orescendo o.l.v. Meindert Kramer.
Crescendo bracht een aantal kerstliederen ten gehore met aan het slot van het optreden een mooie bewerking van psalm 150
van dirigent Kramer. De .zang van het visserskoor was stoer en robuust, zonder dat
men zich schuldig maakte aan "uitschieters". Co Bakker-de Boer verving Lammy
de Bruyn op voortreffelijke wijze als soliste
Klaas J.an Mulder begeleidde mag'tstraal
koor, soliste en de samenzang, terwijl hij
ook nog een schitterende improvisatie liet
horen over "Midden in de winternacht ging
de hemel open".
De kerstmeditatie werd verzorgd door ds.
Feenstra. jk ben blij, dat ik geen engel
ben, maar een gewoon mens, want juist
daarom kan ik u spreken van verlossing en
verzoening voor zondaren door de komst
van Christus. Kerstfeest is er voor de mensen", aldus ds. Feenstra.
Evenals vorig jaar sprak burgemeester
Buys het slotwoord. "We mogen weer blij
zijn, dat we hier geweest zijn. Maar het
Kerstevangelie geeft ook een opdracht mee.
De opdracht om te beleven, waarvan we
hier samen gezongen hebben, niet alleen in
de kerk maar ook in alle facetten van de
samenleving. Dan kunnen we, bij alle sombere geluiden, vol vertrouwen ook de jaarwisseling tegemoet gaan.
.
De burgemeester ging daarna voor in
dankgebed, waarna deze indrukwekkende
blijde Kerstzangdienst besloten werd met
het "Ere zij God".
Ook dit jaar kan de Gere], Jeugdcentrale
weer met genoegen teruqzie« op deze avond
en wij willen namens alle aanwezigen zeggen: "Graag tot volgend jaar".

Geref. Jeugdcentraie, Urk
" Urkerland" jan.' 76
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Kerstzang in de Bethel-Kerk op woensdag 24 december 1975
MEDEWERKING:

Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
Dirigent: Meindert Kramer
Soliste:

Co Bakker - de Boer

Ds. W. Feenstra, Geref. Predikant
Burgemeester A.P. Buys
Orgel: Klaas J. Mulder - Kampen
Organisatie: Gereformeerde Jeugdcentraie.
========================================================

1. 0 R GEL

SPE

2. S A MEN

Z A N G

Die de kroon der wijsheid spant,
Ziet hoe tere is de Here,
Die 't al draagt in Zijne hand.

o Heer Jezu, God en mensen,
Die aanvaard hebt deze staat,
Geef mij dat ik door Uwense,
Geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
Maak mij door Uw kleinheid groot,
Maak mij vrij door Uwe banden,
Maak mij rijk door Uwe nood.
Maak mij blijde door Uw lijden,
Maak mij levend door Uw dood.
Gezang 20 Geref. Bundel
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde;
Komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden (3x) - Die Koning.
De hemelse englen, riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden (3x) - Die Koning.

L.
(plm.

kwart over acht)

0, Kind ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt,U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden (3x) - Die Koning.

Gezang 18 Geref. Bundel
Komt, verwondert u hier, mensen,
Ziet, hoe dat u God bemint;
Ziet vervuld der zielen, wensen,
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 de nacht,
Ziet, die goed is, dat zo zoet is,
Wordt verstoten, wordt veracht.
Ziet hoe dat men met Hem handelt,
Hoe men Hem in doeken bindt
Die met Zijne Godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden,
Zonder teken van verstand.
Die de hemel moet verblijden,
- 2 -

3. 0 PEN

I N G

4. S A MEN

door de voorzitter van de Gereform.
Jeugdcentraie, H. Kramer

Z A N G: In Bethlehems Dreven.

't Was nacht in Bethl'hems dreven,
een schone stille nacht,
En trouwe herders bleven
bij hunne kudde op wacht.
En trouwe herders bleven,
bij hunne kudd' op wacht.
Zij hoopten saam de vromen,
zij wachten immer voort
of Jacabs ster zou komen
naar 't oud profetisch woord.
- 3 -

8. S A MEN

of Jacobs ster zou komen,
naar 't oud profetisch woord.

6. S A MEN

T L E.Z 1 N G

en

GEB

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten ell gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyriëleis.

E D.

Z A N G: Heerlijk klonk het lied der
eng'len.

Wijzen uit het Oosten uit zo verre land
zij zochten onze Here met offerande
Z'offerden ootmoediglijk mirr~ wierook en de goud
tIeren van dat Kindje, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

1. Heerlijk klonk het lied der eng'len

In het veld van Ephrata:
Eere zij God in den hooge,
Looft den Heer, Halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in den mens behagen,
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft dien, hoort Zijn stem.

J. In een kribbe lag Hij neder,
Weldra werd een kruis Zijn troon.
Ja, om zondaars te verlossen,
Droeg Hij spot en smaad en hoon.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in den mens behagen,
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft dien, hoort Zijn stem.
4. 't~er ons bij Uw kribbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kruis.
Leer ons in Uw Naam geloven,
Neem ons eens in 't Vaderhuis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in den mens behagen,
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft dien, hoort Zijn stem.
7. " C R E S C END

0 "

a. GLORIA in Excelsis Deo (met solo) M.W.Kramer)
b. Er is een Kindeke geboren M. Koekelkoren
c. Kerstlied
M.W. Kramer

- 4-

Gezang 19 Geref. Bundel

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

De Heiland is gekomen
in Bethl'hems kleine stal,
Die voor miljoenen vromen
een herder wezen zal.
Die voor miljoenen vromen
eerrhe rde r wezen zal.
5. S C H RIF

Z A N G

9. IMP

.I

R 0 V I S A TIE

10. S A MEN

door K.J. Mulder

Z A N G Gezang 21 Geref. Bundel

Heft aan, heft aan een luide zang,
dat al wat leeft het hore!
Laat blij het lied door groot en klein
op deze dag gezongen zijn,
Dat Jezus is geboren.
Hij
vol
Hem
e~n
een

zetelt in geen trots paleis,
weidse praalvertoning.
wacht geen purper en geen kroon
houten krib, ziedaar Zijn troon,
stal, ziedaar Zijn woning.

Heft aan, het hart vol dank en lof,
laat aard' en hemel 't horen!
Heft aan, roept uit tot God die leeft,
die aard en hemel blijdschap geeft,.,
want Jezus is geboren!
11. " C RE

S C END

0 "

a. Bethlehem
J.v.d. Waart
b. Klokkenklank in Kerstmistijd met solo
M.W. Kramer
C. Verblijd U in Zijn Naam
G.V.C. Wesley
- 5 -

16.

M.W. Kramer
CRESCENDO: a. Stille nacht
b. Christus komst J. v.d. Waart
c. Psalm 150
M.W. Kramer

17. S A MEN
Z A N G:
Daar ruist langs de wolken, een lief'lij
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't '
Hij balsemt de wonden en heelt alle smar
Kent gij, kent gij dien Naam nog niet?
Dien naam draagt mijn Heiland, mijn lust
Dien Naam is naar waarheid mijn Jezus 00
Want Hij kwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor h
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwil
Kent gij, kent gij dien Jezus niet,
Die om ons te redden de hemel verliet.
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in
en d'Engelen zingen voortdurend zijn lof
o mochten w'om Jezus verheerlijkt eens s'
Dan hieven wij juichend den jubeltoon aa:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer
18.

S L U I TIN

19. S A MEN

G

DOOR BURGEMEESTER A.P. B'

Z A N G
" ERE

20. 0 R GEL

SPE

- STAANDE Z IJ

GOD

"

L.

DE VOLGENDE JEUGDMEETING VAN DE GEREFORMEERDE JI
CENTRALE WORDT GEHOUDEN D.V. ZONDAG 1 FEBRUARI
IN DE PETRA - KERK. MEDEWERKING O.A. TRUUS
UIT ZWOLLE, ZANG, EN BOB MEYER

S:

(T.V. OMROEPER)

Wij wensen u allen: GEZEGENDE FEESTDAGEN.

12.

S A MEN

Z A N G

Gezang 11

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt
Zonne der gerechtigheid
Woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin
Hoor, de englen zingen d'eer
van den nieuw geboren Heer!

Geref. Bundel

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, 0 Heer, Uw tempel Z1Jn.
0, Gij wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed.
Vervul, 0 Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt
0, mocht ik uwen troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Lof aan U, die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft.
Gij, die ons geworden zijt
Taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt gij af
ons tot redding uit het gra~.
dat wij ongerept en rein
nieuw geboren zouden zijn.
Hoor, de englen zingen d'eer
van den nieuw geboren Heer!

13. Ds. W. FEENSTRA - GEREF. PREDIKANT.

" K ERS

T FEE

S T

I S
D E

14.

E R
MEN

VOO
SEN

Eer zij God:

R

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

"

S A MEN

Z A N G: Gezang 16 Geref. Bundel en
lied 134 uit Liedboek.
Tijdens dit zingen wordt er gekollekteerd.
Mogen wij deze kollekte hartelijk bij u aanbevelen!

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
_Eer zij God, die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Hoor, de englen zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer.
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemenestem
voor het Kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen d'eer
van den nieuw geboren Heer!
- 6 -

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in ónze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
15.

SOL

0
- 7 -
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PRO

G RAM

MA:

=================~=
voor de feestelijke
van het Chr.Urker

" C R E S C END

jaarvergadering

iissc,,:,skoor

0 "

op Vrijdag 2 Januari 1S76
in gebouw "lRENE"
aanvang HALF ACH~ (zaal op sn 7 uur)

DIT PROGRAMt1b.IS 1(''1R U
PERSOONLIJK EN 1 INTRurU~:.

PRO

G RAM

Bijbinnenkomst zal U koffie met gebak
worden aangeboden.

MA:

=================~=
voor de feestelijke jaar~crgadering
van het Chr.Urker -lIïssc,:,skoor
" C R E S C END

0 "

op Vrijdag 2 Januari 1S76
in gebouw "IRENE"
aanvang HALF ACH~ (zaal o}l;n7 uur)

1. OPENING door de voorzitter

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

2. JAAROVERZICHT

Anton Roos

secretaris

3. JAAROVERZICHT penningmeester
4. VERSLAG kaskontrole-commissie
PAUZE.
waarin verkiezing nieuwe
bestuursleden en ev.verloting
5. BLIJSPEL:
"Met de hartelijkegelukwensen"
1e bedrijf

DIT PROGRAMt1à.IS !('')R U
PERSOONLIJK EN 1 INTRU!U~~.

Medewerkenden blijspel op te
voeren door leden van:
HERV.KERKKOUR "JUBILATE" EDE.

PAUZE
2e

bedrijf

3e

PAUZE
bedrijf

PAUZE
6. VRIJE WOORD

7. SLUITING.

Pa:
G.v.d.Craats
Ma:
Mw.E.v.Spanje
Dochter:
Mej.B.Hardeman
Dochter:
Mej.C.Vroegindewei

Sjaan Roos
Lilian Roos
Edith

Roos

Nicolaas Stok

compagnon v.Pa:
H.Timmer

Pierre de Kater:

vriend v.Lilian:
J.J.van Gils

Rudi Honderop

.

Wed.Verbruggen..
de Bruin

vriend v.Edith:
D.Donkelaar
toiletjuffrouw:
Mw.I.Doddema

Nanette

vestiairejuffr:
Mw.G.van Gils

Regie/souffleur:
Decor

B.v.d.Meijde
C.Kruithof/
J.v.Spanlfe.

JAARVERGADERING

"CRESCENDO"

Vrijdag 2 januari 1976 h.eld het Chr. Urker
Visserskoor "Crescenäo" haar jaarvergadering
in gebouw "Irene".
Toen voorzitter van Urk om half 8 deze
feeste.ijke vergadering opende was de zaal tot
de laatste plaats bezet. Hij opende deze vergadering met het zingen van Ps. 146:1 en
las ons daarna Psalm 146,waarna hij ons voorging in gebed.
Na een openingswoord, volgden jaaroverzichten van secretaris en penningmeester, terwijl een commissie van de kas controle bij
monde van de heer Scheffer verslag uitbracht
inzake het beheer van de penningmeester.
Na een pauze, werd door leden van het Herv
Zangkoor uit Ede een komische klucht opgevoerd in drie bedrijven, met als titel: "Met
hartelijke gelukwensen". Op meesterlijke wijze
wist dit gezelschap de zaal te boeien en te
vermaken, zodat de lachsalvo's niet van de
lucht waren.
In een gehouden bestuursverkiezing werden
de heren H. de Vries en T. Kapitein herkozen,
terwijl oud bestuurslid T. Bakker werd verkozen. In de talrijke pauze's werd rijkelijk getracteerd, hetwelk plaatsvond in een gezel.ige sfeer van kaarslicht.
Dank zij de spontane medewerking van
Crescendo's erelid mevr. Kolk-Visser, werd
een verloting gehouden, welke voor een deel
deze feestavond kon dekken.
Op cen vergevorderd uur, terwijl de storm
zich tot orkaankracht verhief moedigde ä"irigent H. Kramer zijn mannen aan getrouw de
repetities te bezoeken, en vooral niet te verzuimen bij het geven van een concert.
Burgemeester Buijs sprak daarna een slotwoord en beëändgde deze prachtige ontspanningsavond met dankgebed.

''Urkerland " J'an '76
=============-==~===

Een fijne avond,warbij de lachsalvo's niet
van de lucgt kwamen.

+++

Na afloop was het vreselijk slecht weer,
zodat de spelers overnachten moesten in "Irene"

+++
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PROGRAMMA ORANJE ZANGAVOND
te geven op zaterdag 31 januari 1976
ln de Bethelkerk te Urk

dirigent Meindert Kramer
ter gelegenheid van de verjaardag van
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix
Met medewerking van:
Sander van Marion, organist
(1 e
(2e
(1 e
(2e

trompet)
trompet)
trombone)
trombone)

Koperkwartet

Joop de Vries, declamator
Ds. C.M. Graafstal (Voorzitter van de
landelijke Chr.Oranjeverenig·
Programmaleiding.
Burgem. A.P.Buijs: slotwoord
Aanvang: 8 uur
Kerk open: half 8

Eventuele baten zijn bestemd voor
het Landelijk Fonds van
"Nagelaten betrekkingen van in zee
omgekomen vissers".

I

koorzang in
Bethelkerk

§

:

URK - Ter gelegenheid van
de verjaardag van h.k.h.
§ Prinses Beatrix gaf het Chr.
§ Urker Visserskoor Creseen= do een Oranje concert in de
§==___
Bethelkerk te Urk.ln de niet_
geheelgevulde kerk (het
koude weer zal hier wel toe
= hebben biJl'edracen) konden de aanwezigen genieten
van uitstekende koorzang.
Een keurig oranje program-::
ma boekje gaf aan dat Crescendo een 'life' uitvoering
raf van de onlangs uiteek.
men
grammofoonplaat.
Naast Creseendo werkten

=
§_

~
§
,.
ê_::_

§
:
~
_

ê=

~:~:~~::g::!~

verhinderde Kl. J. Mulder
verving) en een koperkwartet van vier uitstekende beroepsblazers.
Na de opening door Ds. C.M.
Graafstal die voorzitter is
van de landelijke Chr. oran-==~=
je verenigingen, begon Crescendo aan haar program~_==~-=_
ma. Wat
ons steeds
opvalt iS=~
het
geweldig
enthousiaste
zingen van dit koor en de §
sterke tekst beleving. Het_ §
koor heeft de laatste jaren ==
beslist aan kwaliteit gewonnen, waarbij wij aantekenen ~:
dat vooral de Ie tenoren in
het hoge register een fraaie
klank hebben.
Dirigent Meindert Kramer
weet het koor te inspireren
en door een goede programma opbouw de spanning erin
te houden. De samenwerking met de begeleiders was
- uitstekend, de blazers gaven
aan die nummers waaraan
zij meewerkten een bijzondere allure, al hadden wij
graag bij sommige werken
wat meer orgel gehoord, zoals bij het hoogtepunt Nederland en Oranje waar de =_
orgelbegeleiding te bescheiden was, een groot koor als §
Crescendo kan dit best verdragen.
__
~:
Aan het slot van het afwisse!:=:::

door Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"

Albert Ros
J.Hagemeyer
H.Diterman
O.S.Slembruck

I

psalm 150
in een bewerking
lende
programma
maakte ==
~_ van de dirigent grote indruk
==_op de aanwezigen, die evenals burgemeester Buijs, wel==-ke in zijn slotwoord opmerkte .terug te kunnen zien op §=
~ een bijzonder concert, wat
= hopelijk traditie zal gaan ==
_
iS worden.

i
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"Het Nieuwe Land"
====-=============
febr. '76

EEN DING IS BESLIST

SPECIALE AANBIEDINGEN !

)

( MAR S uw

DROGIST

.

Plet Brouwer
G LAS

..
..

- VER

F

WASAUTOMATEN
DIEPVRIEZERS
KOELKASTEN
DROOGAUTOMATENI
Westhavenkade 42 - Telefoon 1651

- B,E H A N G

Schildersbedrijf K.J. COENEN
& Zonen

- PARFUMERlEEN
- BYOUTERIEEN
- REFORMPRODUKTEN

VERBOUW - NIEUWBOUW - ONDERHOUDSWERK

FOTOHANDEL
PASFOTO'S

KLAAR

TERWIJL

URK
TOLLEBEEK

Klifweg 4
Wissel 22

Telefoon 05277 - 1441
Telefoon 05276 - 1439

EMMELOORD

IJsselstraat 72 Telefoon 05270 - 6041

U WACHT
Voor al uw bloemwerken o.a.
PLANTENBAKKEN - BLOEMSTUKKEN - BRUIDSBOEKETTEN
is uw adres:
Raadhuisstraat 5
Telefoon 1387

Bloemenhandel W Leistra
Tuindorp - Telefoon 2115 b.g.g. 2785

W OOR

D

VOO

URK en ORANJE

RAF

Het initiatief dat het bestuur heeft genomen om op 31 januari 1976 een concert te geven, verdient waardering.
Dit geschiedt ter ere van de verjaardag van onze kroonprinses Beatrix.
Het 1S een goede zaak, om niet alleen onze pr1nses, maar
evenzeer ons koningshuis in haar te eren. In deze woelige tijd,
zowel nationaal als internationaal, is ons koningshuis een waardevol gegeven in ons staatsbestel. Niet alleen in deze tijd, ook
in de historie van ons land is het huis van Oranje niet weg te
denken. Gelukkig maar
Daarom, laat dit concert mede voor ons allen een uiting
zijn om onze trouw te bevestigen aan 't Vorstenhuis.
Voor onze prinses Beatrix zij het een aanwijzing, dat als
zij eenmaal het hoge ambt zal gaan bekleden, zij op onze trouw
kan rekenen.
Vanaf deze plaats wil ik haar gelukwensen met haar verjaardag en haar de zegen des Heren toewensen.

Burgemeester Buijs.

ï

Dat Urk door de jaren heen verknocht is geweest aan ons Vorstenhuis is genoegzaam bekend.
Dat bleek vooral in september 1973 bij het 25 jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana, toen er een ongekende vreugdeuitbarsting plaats vond bij alle lagen van de bevolking.
Het gehele dorp deed mee in de stille hoop, dat de Koningin ons
op die dag zou bezoeken.
Jammer genoeg ging dat niet door, maar we mogen zeggen dat we als
klein dorp toch erg veel belangstelling ondervonden hebben van
ons Vorstenhuis.
Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik, Koningin Juliana, Prins Bernhard, Prinses Beatrix, Prinses Margriet, ze hebben allemaal onze
plaats bezocht.
Dat "Crescendo" daarbij nog een bijzondere plaats inneemt, mag
zeker worden gezegd. We dachten niet dat aan veel koren de eer
was vergund om een prinses in hun midden te hebben als er een
mijlpaal - zoals de uitreiking van de Gouden Tulp - wordt bereikt
Ook het bezoek met Kerstfeest zal voor veel leden één van de mooi·
ste dagen in hun leven zijn geweest. Wij zijn daar natuurlijk als
Oranjevereniging ook blij mee.
Des te meer stellen wij het op prijs dat in deze tijd, waarin het
gezag steeds meer en meer wordt aangetast, "Crescendo" een grammofoonplaat heeft gemaakt met Vaderlandse- en Oranje-liederen.
Het initiatief om deze plaat te omlijsten met een Oranje~~vond op
de verjaardag van Prinses Beatrix, juichen wij dan ook van harte
toe.
Als deze beide zaken tot gevolg mogen hebben dat onze prachtige
vaderlandse liederen weer worden geleerd en gezongen, is dat
alleen al een felicitatie aan het adres van Uw koor waard.
HET BESTUUR VAN DE
CHR.ORANJEVERENIGING
"IRENE"

PROGRAMMA
ORANJE-CONCERT TER GELEGENHEID VAN DE VERJAARDAG VAN H.K.H. PRINSES BEATRIX, OP 31 JANUARI
1976 door het
CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
dirigent Meindert Kramer

2
6.

3

DEKLAMATIE - Joop de Vries

o

God, die droeg ons voorgeslacht
In nacht en stormgebruis,
Bewijs ook ons Uw trouwen macht,
Wees eeuwig ons tehuis.

"God, Nederland en Oranje".
7.

SAMENZANG: "Laat ons nu vrolijk zingen"
Wijze: "De winter is vergangen"

KOOR:

Psalm 66

I.

OPENING door Ds. C.M.Graafstal

2.

SAMENZANG Psalm 68 : 16 - GEBED.
Gij koninkrijken, zingt Gods lof,
Heft psalmen op naar 't hemelhof,
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht
En heerst als Sions Koning !
Geeft sterkt' aan onzen God en Heer,
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God, Hij is geducht,
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.

3.

Hij is de Heer, de trouwe,
Die niemand onrecht doet.
Wie maar aan ~em zich houden,
Die geeft Hij\alle goed.
Moet iemand 0rrecht.~ijden,
De Heer staat aan z1Jn kant.
Hij doet te allen tijde
Aan elk Zijn woord gestand.
Hij is het licht der blinden,
Der zwakken steun en staf.
Die zich in rouw bevinden,
Neemt Hij de droefheid af.
Maar allen, die Hem haten,
Hun wegen maakt Hij krom.
Wat zij in trots bezaten,
Keert Hij in gramschap om

KOOR:
a. Wilt heden nu treden

4.

P.Martin Zijderlaan
b. Com nu met sang, met koperkwartet
D.Kuxhaven
c. Gelukkig is het land, m. koperkwartet
J.Zwaan
ORGEL SOLO

5.

KOOR:
a. Bede voor 't Vaderland
P.Martin Zijderlaan
b. Hollands kracht ligt op de wateren
H.C.van Oort
c , Waar de blanke top
M. tol. Kr amer '

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard
Hebt door Uw woord bereid,
Altijd dezelfde die Gij waart,
De God der eeuwigheid !

Laat ons nu vrolijk zingen,
Komt, heft uw lied'ren aan
Voor Hem, Wien alle dingen
Altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
Lofprijzen hier op aard';
Ja, Hem van harte loven
Die veilig mij bewaart.

8.

KOOR:

9.

a. Wij willen Holland houen
M.W.Kramer
b. Mijn Nederland
C.A.Mangold
c. Hollands vlag, met koperkwartet
J.P.J.Wierts
KOPERKWARTET

10

SAMENZANG
•

"0 God d~e droeg ons voor.L

o

God, die droeg ons voorgeslacht,
In tegenspoed en kruis,
Wees ons een Gids in storm en nacht
En eeuwig ons tehuis !
11.

KOOR (met koperkwartet)
a. Neerland en Oranje E.Elgar/H.de Wolff
b. Dankt, dankt nu allen God
Kruger
c. Wilhelmus
Simon Terpstra

12.

SLUITING door Burgemeester A.P.Buijs

13.

KOOR Psalm 150

14.

SAMENZANG: Psalm 150 : 2 en 3
Looft God met bazuingeklank,
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
Looft Hem met de harp en luit,
Looft Hem met de trom en fluit.
Looft Hem op uw blijde snaren !
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal
Tot des Heren glorie paren !
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

geslacht"

-0-0-0-0-0-0-

AARDAPPELENGROENTE- en FRUITHANDEL

R. KORF

U kunt bij ons voordelig
terecht voor al Uw babycadeau-artikelen.
Als EXTRA-VOORDEEL bij het
vertonen van deze advertentie 10 procent KORTING op
al uw aankopen tot en met
15 februari.
A I 1 een

TEVENS UW ADRES VOOR

Foto's in kleur of zwart-wit ontwikkelen wij snel en goed.
Bij ons binnen 2 dagen bekeken. Met bonnen voor een gratis
kleurenrolletje. Ook uw adres voor al uw foto- en filmapparatuur en onze onovertroffen huwelijksreportages.
Uw foto- en filmspecialist:
Pyramideweg

WIP van MARIE

Voor al uw VOORJAARSKLEDING
Damesjaponnen

13

38 - 48 Setter

A-d-e-m-b-e-n-e-m-e-n-d
Pieter Hoekmanstraat

m001

131
Prijzen vanaf f. 89,-- tot f. 105,--

Wat CRETIER snijdt ....
is KWALITEIT ....!

Telefoon 05277-2513

b ij

UW FRUITMAND
P.Brouwerstraat
Telefoon 1208

Foto BAARS

13 - URK

Voor LUXE HUISHOUDELIJKE
AR TIKELEN en
SPEELGOEDEREN
UW ADRES:

HERENCOSTUUMS

f. 250,-- tot f. 325,--

L. Brouwer
Klifweg 1 - Telefoon 1304

NELF VERF

Slagerij CRETIER
Oude straat 17 - URK
Tel. 1704 b. g.g. 2729

GAAT BIJNA VANZELF •••••

D.Romkes
Oudestraat

140 tel. 1272

LAK

- VER

F - VER

NIS

G. Bakker
WIJK 6 - 109 - Telefoon 2133

VOOR OE BETERE
HERENSCHOENEN

M ELK

en

Een

H A N 0 E L

.

A.KOFFEMAN

SPORTARTIKELEN

eigen

VOOR AL UW ZUIVEL

naar:

huis?

de ~

VISSER SPORT
Wijk 5 no , 107
Telefoon 2700

HOFSTEE I - TELEFOON 1532

Een naaimachine kopen is een zaak van vertrouwen.
Goede voorlichting en service spelen hierbij een
belangrijke rol. Bij ons heeft u alles in één hand en
naast de deur. Vraag gerust vrijblijvend demonstratie
KUYPER URK IS ONBETWIST
UW NAAIMACHINE-SPECIALIST

HARRY KUYPER
Prins Hendrikstraat 97 - Telefoon 1248

amrobank

wil U daarbij graag helpen.
Hoe ?
Wij hebben speciaal voor U een spaarplan ontworpen
waardoor U op een gemakkelijke wijze dat moeilijke
eigen geld bij elkaar spaart:
HET EIGEN HUIS SPAARPLAN.
U kunt daarop storten wanneer U wilt en de rente
is zeer aantrekkelijk: 8 procent.
Zodra U gaat bouwen kunt U geld opnemen zonder verdere moeilijkheden of boetes. Bovendien krijgt U
daarboven dan nog eens een half procent premie, indien U een eventuele hypotheek bij de AMRO-Bank
neemt.
Als extra verrassing geven wij U dan nog bij de
opening van zo'n EIGEN HUIS SPAARPLAN een pocket,
waarin U alles kunt lezen over de bouw van een huis,
het verhuizen en wat dies meer Z1J.
Al wéér een reden om eens met de AMRO-Bank te gaan
praten.
Ook natuurlijk voor al Uw andere bankzaken.
Op ons nieuwe kantoor aan de Akkers staat men klaar
om U te helpen. Telefoon 2288.
Tot ziens :

Woensd .18 febr.

'76 werd

opgetreden voor pati~ ten,

en bewoners van "Oranjeoord" en Almunumte Harlingen

++++++
CRESCENDO TR~D OP VOOR
ZIEREN EN BEJAARDEN.

Woensdag 18 februari 1976 trad het Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo",dir. Meindert
Kramer met een gedeelte van het koor (plm.
50 leden) op voor zieken en bejaarden te Harlingen.
Allereerst om 7 uur in hertStreekziekenhuis
"Oranjeoord", en vervolgensom half negen in
het Bejaardencentrum "Almenum". In beide
stichtingen werd men hartelijk verwelkomd,
en ontving men een rijk onthaal.
Inzonderheid in het Bejaardencentrum liet
dit optreden, zowel bij de bewoners als bij de
leden van het visserskoor, een diepe indruk
achter, temeer daar aan het slot van dit optreden een bejaarde toehoorder ging staan en
de bekende Psalm 134 inzette, en het koor
door de bewoners werd toegezongen: "Dat
's Heren zegen op U daal".
Door het bestuur van de stichting werden
dirigent, organist en soliste bloemen aangeboden.
Aan deze avond werd vendel'medewerking
verleend door Albert Metz als organist en Co
Bakker-de Boer als soliste.
"Crescendo" is voornemens een dergelijk
optreden in de toekomst beslist te herhalen.

"Urkerland" febr.
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Streekziekenhuis 11 Oranjeoord
te Harlingen.

11 ~

Voorr

de tweede maal trà.d

belangstelling,
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Crecendo " op te Smilde in de Koepelkerk,onder grote

ten bate van het Blindeninstituut

" Bartimeus "~

+ + +

tevens bewijs van toegang

.,·DOORN·Tt:..
,NORN. TEXEL·BARTI,.
iN.TF"--"MEUS-ZE~
.EL'" •TIMEUSo. ....DOORN·
c...
·DN'Cr··· ..zEIST. De ._ TEXEVB
TIMEUS...
')()OR... T' J:!L·F
"EIST.DO".
"C;XEL'" .~TI"
~NeTEXEL.III"•••""eUS.7
'13ARTIMEUsozelS'Pr
....."FIST.nrv-·

Concert

op zaterdag 27 maart 1976 in de Koepelkerk
Aanvang 19.45 uur, kerk open 19.15 uur.

te Smilde.

Aan dit concert werken m
• Chr. Urker VilSerskoor -Crescendoo.Lv. Meindert Kramer
• la'nmy de áruin van Veen .. sopraan
• Klaas Jan Mulder - orgel

Dit concert wordt gegeven t.b.v. het Chr. Instituut VOof blinde' Slechtziende' en
meervoudig geMnclikllpt. kinderen en volw8uenen ""rtlméus~
• Ent .... : f 5.00

CRESCENDO TRAD OP IN SMILDE.

" Urkerland " anril'16
===============~====-==

Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" dirigent Melndert Kramer _ trad jA. zaterdagavond op in de Koepelkerk te Smilde. Dit optreden werd georganiseerd door de Christelijke Blindenbond "BartimeUs" te Zeist, voor
welke bond ook de baten van het concert bestemd waren.
Burgemeester De Noord van Smilde herdacht
in zijn openingstoespraak de farmlies die de
afgelopen weken diep getroffen werden door
het niet terugkeren van de UK 63 "Zuiderzee"
Onder grote belangstelling mocht Crescendo
een keurig programma ten gehore brengen
met als soliste Launmy de Bruin en op meesterlljke wijze op het orgel begeleid door Klaas
Jan Mulder.
Het slotwoord op deze avond werd gesproken door de heer Rozendaal, de propagandist
van Bartimeüs, waarna de dirigent, soliste en
organist bloemen werden aangeboden, gevolgd
door een daverende ovatie.
'
Udt de vele leuke reakJtiesna afloop van het
concert bleek dat deze zangavond bijz~mder
goed was aangeslagen bij de vele bezoekers
uit S.mildeen wijde omgeving.

1.

Koor:
God baande door de woeste baren

6. Koor:

2. Opening:
de Edelachtbare heer P.v.Noord,
burgemeester van de gemeente Smilde

3. Samenzang:
Gezang 99 :

D. Kuxhaven
Komt nu met zang
H.C.van Oort
Hollands kracht ligt op de wateren
J. Zwaan
Gelukkig is het land
E. Elgar/H.de Wolf
Neer'land en Oranje

bew. dirigent

7. Orgelsolo:
K.J.Mulder

en 3
De dorre vlakte der woestijnen
zal zich verblijden eindeloos;
de zandzee zal herschapen schijnen,
want bloeien zal zij als een roos.
Van heilIge vreugde·zal zij beven,
doortinteld van een heerlijk leven,
dat nim~ermeer verwelken zal.
Zij zal de wonderen des Heren
aanschouwen en zijn grootheid eren
met jubelend triomfgeschal.
1

8. Koor:

9. Dankwoord:
De heer S.Rozenda1, medewerker

5. Solozang:

"Bs.:-timéus"

10. Samenzang:
Geaarig 300 : 1 en 6 (tijdens de aamenzang wordt e en
collecte gehouden)
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Dan zal het oog des blindgeboren'
uw schepping in haar zomergloor;
dan dringen tot des doven oren
uw goddelijk' oraakleu door.
De kreuple zal van vreugde springen,
de sprakeloze tong za.l zingen,
hosanna's meng ertd.tot uw lof;
en stromen levend water spreiden
hun zilv'ren beekjes door de heiden,
zo fris als eens in Edens hof!
4. Koor:
F.Pijlman
Mannen broeders, ziet het tek~n
Ik wil zingen van mijn Heiland (met solo) bew. dirigent
J.Zwanepol
Kom tot het feest
'bew. dirigent
Looft nu den Heer

K.J. Mulder
bev. dirigent
J.Zwanepol
bew. dirigent

God heb ik lief
Hij die rustig en stil (met solo)
Een toevlucht in gevaren Heer
De paarlen poort (met solo)

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
11.

Koor:
Verblijdt u in Zijn naam

C.Wesley

Lammy de Bruin-van Veen
12. Sluiting:
de Edelachtbare heer P.v.Noord.
(wijziging voorbehouden)

Urker vissers zongen in
stampvolle Grote kerk

PROGRAIAl1A

CON

CE R T
te geven door het

CHR. ummR

VISSERSKOOR- ~CRESCENJ)O"

o.l.v. lieindert Kramer
m.m.v. Lammy de Bruin-v. Veen
Jan Bonefaas
Bert 1'i-mmer
TIs. G. van den End

sopraan
orgel
trompet
Herv. predikant te
Papendrecht

ALBLASSERDAM- In een overbezette Grote kerk (waarin sommigen
genoegen moesten nemen met een
staanplaats) zong zaterdag 24 april
het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Meindert Kramer.
Ruim een uur voor de aanvangstijd
hadden velen zich al opgesteld voor
de deuren van de kerk, om verzekerd te zijn van een goede plaats.
Niet allen. Alblasserwaarders waren op dit beroemde koor afgekomen. Zelfs uit Oude Tonge, Hedel,
Zevenhuizen, Woerden, Veenendaal,
Driebergen, etc. wist men de weg
naar Alblasserdam te vinden.
En niet ten onrechte, want het was
een grandioze avond.
Het koor, uitstekend gedirigeerd door
Meindert Kramer en begeleid door
de organist Jan Bonefaas en de
trompetist Bert Timmer, streeft niet
naar uiterste perfektie, hoewel het
technisch ook zeer goed was, maar
zingt bovenal "van hart tot hart' tot
eer van God en zeker ook tot zegen
van de toehoorders.
De sopraan Lammy de Bruin-van
Veen zong met haar zuiver stem enkele bekende liederen.
Ds. v. d. End uit Papendrecht (vol-

in de
GROTE KERK TE ALBLASSERDAll

op 24 april 1976
t.b.v. het restauratiefonds

gens dhr. Van Golen, jeugdouderling van wijk I der Hervormde gemeente, een 'goede buur', die steeds
veel belangstelling toonde voor de
werkzaamheden rondom deze zangavond) sprak tijdens deze avond een
kort, maar krachtig appèlwoord. met
als thema: Om nooit te vergeten, dit
n.a.v. 2 Tim. 2 : 8a waar staat: Houd
in gedachtenis, dat Jezus Christus
uit de doden is opgewekt,

van deze kerk •

.Aanvang:' 19.00 uur
"Alblasserdammer
26 april '76

-.-.-.-.-.-.-.-
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Na afloop van deze zangavond zullen
in het VerenigingsgebouTI naast de
Grote Kerk platen van "Crescendo"
worden verkocht ten bate van het
fonds ti Nage Laten betre~kingen van in
zee .mgekomen vissers".

IlliEL HART:tJLIJK :eN DRINGElm AA1T.BEVOLENI! I !

~~ ~G~lmen bi~ de sarngnZElDCzQllen niet rit~i3ch
worden gezongen.
1d KOOR:

.

alm 66

bew. I.1. K:camer
2. OPENING dOD~ 3ari van isper8n,2e voorzitter
Jeugdkrj_ng -'-;ijk
I
3 ~ SA!IT:NZANG:Pcz.Lm 14 7 ~ 1 en 3
LaB.t ' I s :EI~er(.n
lof ten heme 1 rij z en ,
hoe goeJ is ,t onze Gvd te ~rijzen!
it Bêtaafut ons ps~lmon aan te heffen?
die liefli3k zijn en harten treffen.
'De Heer ïliJ. ons in gunst aanach ouwen,
Hij wil Jerp.z::llem
he rb ouwen ,
verg6~en en in ~r~e .doen leven
hen, die uit I8rel zijn verdreven.
Zear ~root is onze Heer, vol kr~chten;
onpeilbaar ë.iep '2;ijnGois gedachten
daar Zijn verst~nd, ~ooit af te meteny
ver overt~ef~ al-~at wij weten.
Zachtmoedigen wil Hij bewaren,
Hij houdt ~e staand' in hun gevaren,
maar goddelozen doet Hij bukken,
b e zvri jken onder dlongelukkeno

4.

K00R:

a.Mannen ~roeders? ziet het
-tekenb s Ek wil zingen vä n mijn
-Heiland (met solo)
c~Kom tot het feest
d.Looft nu den Heer

bew, 1.1. Krämer
J. Zwanepol
bew , Il , Kr ame r

5~ SOLOZANG door Lammy ge ~r~in-v. Veen
6., l.:':DJ:t_:ATIE
door Ds. G. v s d , End
thema: "OH NOOIT TE VERG:CTENIl
•

I"

K ,OR:

nu met zang D';Knxhaven
b;Hollands kracht ligt op de ~3teren H~C. van Oort
c-,;-Gelukkig'
Ls het land
J; Zwaa n
cLH8eT 'land 811 Oranje
E .Elgar/
H. de YJoli
(1;;1(om

e.

ORGnL·- EN TROI.1PETSOLO doo:c

Jan Bonefaas en Bert TimQer
cl,

"10.
'j!

<

KCO}1g-

a-:;Psalm116
IC.J-;;Hulder
-';Hij G.:lO i'ustig én siil(met 80J.O)
bew.II.Kraûl.Gx
c;Ecn tD9vluch~ in gevaren Heer
J ,Zwanr.pol
è.• D8 P2.c\J:'f Le n Poort
(met solo)
be1-7.H
.Kr-ame r
SI,U:-:"TI:W
door dhr. J" väri Go Le n,
j eugdoude:"J_ing·'.iijl:
I
SAI18lJZlüTG;
Psa Im.,'('2. .: 10 en 11
Da n ~al na zoveel gu ne t bcwî j zen

't gezegend heidcüdom
;t geluk van deze Koning prijzen,
dië TIavids troon beklom.
Geloofd zij God, dat e euwf.gWezen,
bekleed met mogendheên:
de Heer, in Isra~l geprezen,
doet wond1ren1 Hij ulleeno
Zijn-naam
men loov'
De wereld
__met amen,

moet eeuvTig eer ontvangen,
Hem vroeg eh sp~!
hoor' en volg' mijn zangen
amen, na!

1~ •.KOOR: Verblijd U in ZijnNaam

C. \1esley

'.7ijzigingenvoorbehouden.
,"" .... _-

.... - ~.'

z.o.z.

EERVOLLE UITNODIGING

VAN DE

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

EERVOLLE UITNODIGING
VOOR CRESCENDO.
Van de bond van Chr. Oranjeverenigingen en de Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland ontving
het Chr. Urker Visserskoor JlCrescendo") dirigent Meindert Kramer) de
uitnodiging aanwezig te zijn tijdens
het defilé op 30 april te Soestdijk in
verband met de verjaardag van Koningin Juliana.
Het is niet de bedoeling dat het koor
meeloopt met het defilé) maar dat
men opgesteld staat naast het bordes
van het paleis en het defilé afsluit
met het zingen van ),Neerland en
Orawie". Dit zal uitgevoerd worden
met medewerking van een instrumentcal kwartet.
Het visserskoor heeft besloten aan
deze eervolle uitnodiging gevolg te
geven.

Grootse hulde aan Koningin

" Urkerland " febr.
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In

afwachting op de dingen

die staan te gebeuren + + +

Kramer naast iemand v/h
org.commite,het sein moet
van hem komen + + +

arV{b
~3

6)

DuiZenden betu ~gden
aanha kelijkheid

--------

5. CHR.MANNENKOOR "Oud-Hallelujah"
a.
b.
c.
d.

--

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

o.l.v. Auke Kapitein
Piano: M.Kramer

Psalm 3 vers I en 3
Psalm 97 vers I en 7
Lied 43 Ie deel vers I en 2e deel vs. 1 en 2
Heilig, heilig

6. SAMENZANG: "Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft"
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost,
hem al zijn schuld vergeeft,
die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Refr.: Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden, wordt eens
veilig thuis verwacht,
Voor hem geldt ook dit wonder: Alles is volbracht.
Refr.: Hem zij de glorie •••. enz.
7. CHR.DAMESKOOR

"LAUS DEO"

o.l.v. Frits Bode, piano Kl.J.Mulder.

a. Du bist 's dem Ruhm und Ehre gebühret
(Vader, wie roem en ere toekomt)
b. Gij die treurt, kom met uw smart
c. Een koninklijk kind

Jos.Haydn
Joh. de Heer, 1.128
M.Kramer

8. SAMENZANG: "Daar ruist langs de wolken" vers 1 en 2.
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij dien Naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
-3-

I

Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij dien Jezus niet,
Die, om ons te redden, den hemel verliet?
9. CHR.URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. M.Kramer
piano: KI.J.Mulder
a. Licht in de nacht
b. King All Glorious
10. SAMENZANG Psalm 98 vers 1,3

John W.Peterson
George M.Vail
en 4

c. Hallelujah-koor uit de "Messiah"

- G.F.Händel

12. SAMENZANG: Eén naam is onze hope.
Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
Z1J rust in énen dope
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Vergaard uit alle streken,
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den Heere dank;
Laat klinken door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank;
Dat 's Heeren huis van vreugde druise
Voor Isrels groten Opperheer;
De zee met hare volheid bruise;
De ganse wereld geev' Hem eer.

In haar drie-een'gen Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs uwe lichte paden
gaan tot der zaal'gen rei

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte, vol van vreugde, springen
En hupp'len voor des Heeren oog;
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
11. CHR.GEMENGD KOOR "EXCELSIOR" o.l.v. Frits Bode
piano: KI.J.Mulder
a. Wees mijn Leidsman
b. Koor I uit Psalm 42

13. MANNENKOOR "URKER ZANGERS"

o.l.v. Frits Bode
piano: KI.J.Mulder

a. Als de dag van recht en wond'ren - Jef Penders
tekst: H.Kramer
b. Er komen stromen van zegen
- bew. Hustad
c. Thanks be to God
- Stanley Dickson
d. Wij loven U, 0 Heer
gecombineerd met "Valerius":
Air - Barok
- H.van Lijnschoten
14. BRASSBAND "VALERlUS" o.l.v. Frits Bode

Mendelsohn
-5-4-

a. Hymne
b. Happy Time Suite
1. Cantilene
2. Spring dance
3. Tango
4. Quick step
c. Marching on his beat

- G.Boedijn

- Meindert Boekel

15. DECLAMATIE - Leendert Brouwer.
16. SAMENZANG: "0 God, die droeg ons voorgeslacht"

o

God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis !
En duizend jaar gaan als de dag
van gistren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween.
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

o

God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis !
17. URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" o.l.v. Alle Roodbergen
Piano: Niek Harmans
a. Luister
b. Deutsche Messe
1 • Zum Eingang
2. Zum Sanctus
3. Zum Agnus Dei
4. Schlussgesang.
c. Steel away

- Neerbosch Zangen
- Franz Schubert

- Trad.

18. SAMENZANG: "De dag door uwe gunst ontvangen"
-6-

PROGRAMMA
CONCERTAVOND

ALLE URKER KOREN

met samenzang

/_

--""
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HEMELVAARTSDAG 27MEI1976

Aanvang:

Programmaleiding:

7.30 uur n.m

Programmaprijs

Dhr. E.de Boer

f 4,50

(voor personen beneden 16 jaar
en boven 65 jaar f. 3,00)

