Enorme belangstelling

voor

[ublleum-concort "Psalm 104"
APPINGEDAM - Onder een zeer
grote belangstelling is het 100jarig
bestaan gevierd van de Christelijk
Gemengde Zangvereniging "Psalm lO4
vers 33a" uit Appingedam,
Zaterdagmiddag vond in de zaal van
café 't Bolwerk een receptie plaats, die
door velen werd bezocht. Achter de
tafel van het reciperend bestuur, zat
ook de ere-voorzitter van de vereniging,
de heer C. Smit. Hij is reeds 60jaar lid
van het zangkoor.
's Avonds werd dit jubileum herdacht
met een groots concert in de Nicelalkerk in Appingedam. Behalve dat het
koor enige liederen zong, trad ook het
Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo" onder leiding van M. Kramer

J

op. Het heeft het bestuur maanden
voorbereiding gekost dit bekend koor
naar Appingedam te laten komen, doch
het lOO-jarigjubileum van, ,Psalm 104"
vond men dermate belangrijk, dat men
er uiteindelijk met het verzoek instemde.
Ook het jeugdkoor van Nico Dijkman
"De Special Singers" kwamen in het
programma voor. De zang van deze
groep heeft een goede indruk achtergelaten, ook bij de leden van het Urker
Vissers koor . Nico kon na afloop dan ook
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een uitnodiging naar Urk te komen in
ontvangst nemen...
.~
Dit concert werd door meer dan 1000
mensen bijgewoond, die na afloop zeer
voldaan napr huis konden keren, duidelij konder ae indruk van het gebodene.

LAMMY DE BRUJ1'L:E!f.'J_KLAASBAKKJlR •
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Algehele leiding: H. Bulthuis.
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1. OPENING:
Samenzang: Komt nu met zang van zoete tonen
en U met snarenspel verblijdt !

Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
Zijn lof vermeer
die zulken groten werk
gedaan heeft voor Zijn kerk

a. Here Jezus, om Uw woord
b. Heer, wees mijn gids

bew.Ad den Besten
bew.J. Zuiderna

9. CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESENDO" •
a. Ziet in blijde razernij
b. Heer, blijf bij mij
c. Een toevlucht in gevaren

~ bew. M. Kramer
bew.J.Zwanepol

10. "SPECIAL SINGERS" :

2. GEM. ZANGKOOR PS. 10~ : 33 A:

a. Zingt een danklied
tot den Heer
b. Heer in den Hemel
c. Op bergen en in dalen

8. GEM. ZANGKOOR PS. 104 : 33 A:

arr. W.H. Zwart
bew. F. Heny
bew. P. Baar

3. CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESENDO":
a. 't Hijgent hert der
bew. M. Kramer
jacht ontkomen
b. Troost mijn volk
" " "
(met solo) bew. K.J.Mulder
c. Dierbre Heer en Heiland

l

a. Zoek en je zult vinden
b. Heer, wij loven Uwe
Majesteit
c, Dit is de dag

)

11. CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESENDO"~.
a. Verblijd U in zijn naam
b. De paar'len poort
c. Eens zal op de
grote morgen
d. Looft nu den Heer

bew.N .Dijkman

(met solo)
(met
solo)

l

bew.C.Wesly
bew.M.Kramer

4. SOLOZANG: LAMMY DE BRUIN.
5. "SPECIAL SINGERS" :
a. Kijk eens om je heen
b. Ik zou wel eens willen
'veten
c. Mensen geef elkaar
een hand

bew. N.Dijkman

t. ORG:ELSOLO:KLAAS JAN r,'lULDER.
7. PAUZE:

GELEGENHEID TOT HET GEBRUIK VAN
KOFFIE ACHTER IN DE KERK. (!20 min.)

12. SLUITING:
Samenzang: Laat heel de aard een loflied wezen
de psalmen gaan van mond tot mond
De naam des Heren wordt geprezen
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
Wijzigingen voorbehouden.
Bij de uitgang kunt U platen kopen van het Chr. Urker
Visserskoor "CRESENDO" voor het fonds"Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vidsers".

"Nicolai-Kerk"_!1212~~~~ __

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

.,CRESCENDO" TRAD OP
'FE APPINGEDAM.

Het Chr. Urker Visserskoor "Cre,scendo"dirigent Meindert Kramer, tead j.l. zaterdag 21
mei 1977op in de meer dan 1800jaar oude "N~colai-Kerk" te Appingedam.
Dät concert vond 'Plaats ter geJ.egeilihelid
van
het LOû-janlg bestaan van de Ohr. Gem. Zangvereniging Ps. 104: 33a (Ik zal den Heere
zingen in mijn 'leven).
Toen d'it koor 90 jaar bestond werd "Crescendo" ook benaderd hier op te treden, moor kon
toen niet aan dit verzoek voldoen,gezlieneen
volgeboekt programma.
Drie jaar geleden kwam opnieuwhet verzoek,
nu voor dit 100-jarig jubileum.
Goedbemand mocht men nu in deze bijzondere
fraaie gewetverrkenkluister bijzetten aan dit
jtnbileuanconcer-t.

Vooraf werd in een bijgebouw van de Herv.
Kerk !brood en koffie gebrurkt, en werd men
zeer hartelijk ontvangen.
Naast dit jubllerendekoor, traden verder deze
avond 'zeer spontaan 'op de "Special Sdngers"
onder Ieädingvan N. Dijkman.
.
"Crescendo" mocht onder overweldägendebelangstelling een keur van geestelijkeHederen
en psalmen ten gehore brengen en werd na
afloopdoor BU!1gemeester
en wethoudersIhiermee gecomplimenteerd Solistische medewerIcingwerd verleend door Lammy de Bruin en
Klaas Bakker, terwijl de heer Klaas Mulder
het machtige orgel bespeelde, in samenzang,
soli en koorzang, en dit terwijd hij deze dag
janig was.
Een bijzonder mooie zangavond, welke hoog
werd gewaardeerd, hetwelk bleek uit de
gramrnoroonplatenverkoopvoor het fonds "Na
gelaten betrekkingen", al waar er na afloop
voor enkele duizenden guldens van werden
verkocht.

Raadhuis Appingedam (hetwelk

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

voor de kerk staat,echter ineen
is gebouwd.
+++t-t+++

''Urkerland "

21

mei
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15 jwli '1977 vierèe ons Ere Lid Mevr.Melk / Visser ( Griet van Marij )
haar 80 ste verjaardag.

Ter ~ele~nheid hiervanmochten_wiJ_h~~~_~~~_~~gh~~~~_~~~~g~~~_
====8===_===============~=====-=
_

ONS ERELID 80 JAAR
Mevrouw Melk-Visser (Griet van Marij) vierde woensdag 15 juni 1977 haar 80ste verjaardag. Begunstigd door goed weer brachten wij haar een zanghulde voor hotel "Havenzicht", alwaar men een etentje had gebruikt met de familie. Dankbaar waren we
dat zovelen gehoor hadden gegeven aan de oproep voor haar twee nummers te zingen.
Gezongen werd: "Wees mijn Leidsman" en Psalm 90, hetwelk door haar en de familie
op hoge prijs werd gesteld. Na afloop mocht een ieder lid twee consumpties gebruiken
in "Havenzicht", alhoewel dit door de drukte aldaar wat "in de soep" liep, werd er
tOCh wel gebruik van gemaakt. Deze vrouw heeft veel voor ons betekend, inzonderheid
I in de beginjaren. Zij zorgde o.a. met medewerking van een dameskrans (bestaande uit
vrouwen van de leden) voor een prachtig vaandel en o~gel, en liet zich niet onbetuigd. Nog steeds neemt "Crescendo" een grote plaats bij haar in. Een hoge leeftijd
der sterken mocht zij bereiken, alwaar wij haar langs deze weg van harte mee feliciteren. Wij wensen haar nog wat gezonde jaren te beleven, maar wat wij haar bovenal
toewensen is, dat het in de avond van haar leven licht moge zijn of worden.
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14. Zoor~ Licht in ~e nacht
Diorbre I-:eorer; .' o i l.a.nd~r.1et5010}
Ziet i~ blinde ra~ernij

J •~J .Poter::;(
Z.J.Luider
be\l.diriGcr

15. Declamatie door Jelle ~offeman.
16. Zoor: De paar'len poort (met 0010)
E6n weet alles in ons leven
Scheep'ken

onder JGZU~ hoe~e

17. Saoenzang: Gozang 86:1 en

bew.ciiri€01
J .van Ro ss:
F.Pijlmo.n

2.

lWat de toeko~st brongen moee, 3Laat rn~ niet Dijn lot besl:
rrij celeidt des Heeren hand;
zo ik mocht ik durfde nLo
~oedig ala ik dus de ogon
Ach j h oe sou ik !:.ij vergiss(
naar het onbo~ende land.
als Gij cij de keU8G liet'
Leer mijvolger. sonder v r-o.g eri~ 1'lili~ij als een :cind behanc
Vader,wat Gij doot is goed!
dat alleen de weg niet v~
Leer mij ~lechts het heden·
neem
mijn hand in uwe hc.ndi
ara ""e~1
rr.eteen rustig kalme mocé..~
en eeloid mt aID een kind,

18. Gebed.

19. Koorz De Hooc'len roeEen
Ie collecte

aan de uitGang

oew, dirigor

is b ost ornd voor de kerl-::voogdij
.

.Aan de uitgang der kerk kunt U e;rammefoonplatcn kopen var.
Url--;;er
Vd ose r-ak oor-; De baten ;'liervan!3:ijn
voor het fonds
"Nagelaten betrey,2~ingenvar: in. coe ongel:omen v i ssor-ss ;

-0-0-0-0-0-

1. :::~oor~Lo o f'f rru den L-:eer(Ps. 150)

bew. diriGent
i:1uT,.,e
st<?Tt;len
mocon woeè.en
alles o~ m~ heoa z~ nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor m:ijnhe i I de wacht.
lîo e t ik Larrg Zijn hulp verbeiden,
Zijne liGfde bltft mij leieen:
door e orinacht, hoe-czwar-t, hoe dicht,
voert Hij ~ij in't eeuwig licht.

2. GebeG..

3. HGll:o;-.1sl/oord.
4-. Cardenzc..':l.G:
Ps. 107: 1 en 12.
lLooft,looft den Eeer gest~dic;
D~e Oppormaje~teit
Is gunstrijl::,
zeer genadig,
~.:nccec~~
in

eCi_:vrig'hoid.

~it zeg~'olk~dio,gered
~oor ~eu van sl~afse banden~
~n v~ijheid is ge3et
:Ti
t '5 vleêr:pcl.rt~JCGrs
handen.
). SchriftlGzineg

l?Zij,èie de zee Gevaren
Liet scl1.epe:r;.,
r:.
:::bev~~ach
t,
Zien O? de grote baren
Gods '\<r::sh(;id,gurst
o n rrach
Da a r- leren z:_ cie c.aan
Des heeren klaar beffiorken,
En in de diepe paan
Z:;'::n
Grote vronàer'\<rc~l;:en.

Joh.21g1 v.v.

10. I-'1editatie
door Ds. J •.\<lieman.
Thema:"Op hoop van Zegen."
11. Koor; Psalo 73
Heor bl~f dicht bij mij (met solo)
Wees mijn leidsman
12. Pianosolo

b 011. ciiriGcmt

,

~:

J.vq.n ROS~CD

door Klaas Jan Nulder.

13. Samenzc_nf,';
Ps. 33: 1,7 en 11.
Tijdens de samenzang is er een collecte, die bestoo~ is
voor de bestrijding van de onl:::osten
var, de zo .avond•.
bow , dirigent

,,

'.i'roost
m::;;:r;.
volk

7.

Sarnenzan~g Ps. 25: 1 en 2.

1'~ Hef cUn ziel,o GoJ der goGen
2Eoer, Q:", r:1C'.2_k r.!~j
U\V(.~
~lügen
Tot 1) op_ Y·G~i
","j't
r.,é'-:-,
·-~AQ'.
'u
L..J.;
-..1-- L."oJ
~
Door Uw >lOor:..~ on Gac#t be
.._
_,
., _<eod~
,~ Eub op U vertro~wd in noden;
Leor mt,noe ~le zijn ge~e~
~JGor van mij toch SC~12.::_:.-;tI en spot 1 :en ·;-l:.:_aX':~~eGn
.},Uv1- tioc.e~~n
De:. t r.::·~n
vijand nooit van vreugd
'L oa'-d t m~J
." III Uvr waarr-elU,
. t'!eu~ •
':Jl;1 mij opspri:;:.~g
I ~die U wacb.t
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.~~. "",:t
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Solozang.

_

~inGt vroltik~heft de stoQbnaar
RochtvaarGigen,verhoft
denoR~gt~
Bet past oprechten,God te lovon?
Zinct Zijnon groten n~aD ter eer.
Prijst Hem in uw p oc.Lmeri ,
Met de schoonste gulDen;
Roopt Zijn welda~n uit;
Laat de keel zich paren
:r/~et
do klank der Gnnrm'l;
Looft Eem met de l~it.

be

grote Schepper,allcr

C1D{i

' t ,Ul·t n
- e t on&:eÏîg.t2.2.r
n
Zae

Het gans godrag uor.s orniets is bedekt ~g6iF~ini
Uf.t
Z"~n vas t e wOHlng
f:e~lcn(.,.
1
s
Daar ht heerst als Koning,
Daar Ztn 10f~Ztn oer,
:::Uinktdoor al de bOf en,
Zien Zijn Godd'lijk'ogcn
Op al't mensdom neer.

tJat ons alom Zijn lof ontvouwen;
Milde zegenaoer,
In Hem vorblijdt zich ons gemoed 9
Stel Uw vriend 'ltk hart 9
Ornda t ,...
ij op Zjjn naam v er-t r-oux ..en, Op wiens gunst wijhoren,
Dien naam~zo heilig,groot en goo~. Eeuwig voor ons oper;Goedertieren Vader~
Woer steeds allo snaxt.

.Crescendo' trad op te Vlaardingen
J.l. zaterdag 10 september 1977 vertrok het
Chr. Urker Visserskoor "Cresc:endo" o.l.v,
MeindertKramer om half vier met twee overbezette bussen en vele particuliere wagens
naar VlaardillJgen.
"Crescendo"was dit keer bijzonder goed bemand, om 's avonds in de Grote Ned. Herv.
Kerk te Vlaardingen medewerking te verlenen aan een Startavond van het kerkelij'kwinterwerk aldaar.
Bij aankomst werd men door het organiserend
commité hartelijk verwelkomd, en werd een
keurige broodmaaltijd gebruikt in de 'bijgebauwenvan deze kerk.
Om 7 uur mocht men optreden onder overweldigendebelangsteJling,'zodat deze Grote Kerk
overbezetwas. Deze avond was georganiseerd
onder het motto:
,,op Hoop van Zegen".
Over welks thema Ds. J. Wieman voor een
aandachtig gehoor een korte meditatie uitsprak naar aanleiding van Joh. 21 : 1-14.
"Crescendo"mocht te Vlaardingen een avond

meemaken, alwaar nog lang over gesproken
zal worden.
Als solisten traden deze avond keurig voor
het voetlicht Or. en Klaas Bakker, afzonder-",,::[JJ:>k
lijk, zowel.samen als man en vrouw, terwijl .....
:::r:::r""'~~l§ud 11
ook (ile'801l'S met het koor diepe indruk heb-""''''''''''''''''~~1?t , 7
ben achtergelaten, inzonderheid "De Paar'len
--""'~:::r_ 7
Poort".
-""':::r:::::""
Verder stond aJlsdeclamator Jelle Koffeman
op het programma, welke jammer genoeg
door ziekte verhinderd was.
"Crescendo" vierde een keur van geestelijke
liederen en psalmen uit, op de piano voortreffelijk begelerd door de heer Klaas MUlder,welke een pianosoloten beste gaf over de "Heilige ~tad", waarna een daverende ovatie hem
te beurt viel.
Ds. P. Vermaaltsloot deze geweldige koor, en
samenzang af met dankgebed, waarna het publiek dankbaar gebruäk maakte van de grammofoonplatenverkoopvoor "Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers"; gezien hier voor enkele duizendengulden aan de
uitgang werden verkocht.

oor zong

er

van het
CHR. URKER

VISSERSKOOR

o.l.v. Meindert

Kramer

in de Grote Kerk van Oud-Beijetland op
5 NOVEMBER

- Jan Bonefaas
- Lammy de Bruin en
Klaas Bakker
- Jelle Koffeman

AANVANG

19.00 uur

1977

-

orgel

-

solisten
declamatie

KE R KOPEN
KAARTEN

f. 5,50

( dit programma dient tevens als toegangsbewijs)

!

volle

Oud-Beijerland - Het Chrlst!1
liJk Urker VIsserskoor Cre&'
cendo heeft eergisteravond In
een tot barstens toe gevulde
Grote Kerk van Oud-BeIJer,
land gezongen. Twaalfhon-l
derd kaarten gingen In de
voorverkoop de deur uit va~
veertien verkoop adressen.
Zelfs in de paden van de ker~
moesten stoelen bijgezet worden. Het was de eerste keer
dat het Urker Visserskoor een
concert gaf in de Hoeksche
Waard. Iedereen was vol enthousiasme over de verrichtingen van het bijna vijfentwintig
jaar oude koor dat onder leiding stond van Meindert Kramer.
Als solisten waren zaterdagavond te beluisteren Lammy
de Bruin en Klaas Bakkar. Jelle
Kofman verzorgde de declamatie.

• Het Urker Visserskoor
Crescendo in actie in de
volle Ned. Herv. Kerk in
Oud-Beijerland.

"CRESCENDO"

D.V. ZATERDAG

in

kerk

PROGRAMMA
CONCERTAVOND

1"""_""-':-

o

18.30 uur

kom nu eens luisteren
naar het AHLBORN orgel
Het ideale orgel voor de liefhebber
van klassieke orgelmuziek. Geliefd
bij de organist door z'n uitgekiende
dispositie en klankkleur.
Technische perfektie in een prachtig
afgewerkte kastuitvoering.
Ahlborn orgels worden gebouwd in
de grootste fabriek van elektronische
kerkorgels in West-Duitsland.

Ahlborn orgels zijn er in diverse uitvoeringen vanaf f. 7300,- tot
meer dan f. 40.000,-.
Kom nu eens kijken, luisteren en/of spelen op het Ahlborn orgel.
Het verplicht u tot niets!
Vraag verdere Inlichtingen biJ:

MUZIEKHANDEL"

BRUURMIJN"

Oostvoorstraat 41-42 - Oud-Beijerland
Telefoon 01860-3246

ERKEND DEALER VAN:
EMINENT - SOUNA - AHLBORN - JOHANNUS - FARFISACOSMOVOX en HOHNER orgels.
Eigen les-praktikum onder leiding van Fred van den Berg- muziekleraar en koordlriqent,
Laat uw kinderen eenseen gratis proefles meemaken.
Eventueel kunnen wij een huur-orgel ter beschikking stellen.

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

DIT PROGRAMMABLAD WORDT U GRATIS AANGEBODEN DOOR BOVENGENOEMDE MUZIEKHANDEL.

8. SAMENZANG:
De liederen bij de samenzang zullen niet-ritmisch
1. KOOR:
2. OPENING
3. KOOR:

4. SOLOZANG
5. SAMENZANG:

worden gezongen.

God baande door de woeste baren

~~"1

~r~.~

a. Psalm84
b. Ik wil zingen van mijn Heiland (solo)
c. Kom tot het feest

c-t:>

bew. M. Kramer

Q..

N~~1"

bew. M. Kramer
bew. M. Kramer
J. Zwanepol

Ik weet, aanwien ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe,
hij faalt niet, die uw heil verwacht.
Eensaan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor eiken dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

y'~

Psalm42, vers 1 en 7
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God,
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des Levens,ach, wanneer,
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw Huis Uw Naamverhogen?

9. KOOR:

10. gECbAMATtf

2. 0 mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verand'ren in geluk;
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven;
Ik zal God, mijn God, nog loven.
6. KOOR:

7. ORGELSOLO

a. Ziet in blinde razernij
b. Heer, blijf dicht bij mij (solo)
c. Eenszal op de grote morgen

'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonl icht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met Uw gunst omringen,
meerdan eenvader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen;
zulk een ontfermer waart Gij mij.

11. KOOR:

a. De tien geboden
b. Hij, die rustig en stil (solo)
c. God heb ik lief (Psalm 116)

bew. M. Kramer
bew. M. Kramer
K.J. Mulder

~~~a--.

«L~~

a. Een toevlucht in gevaren
b. Alles voor Jezus (solo)
c. Welk eenvriend is onze Jezus

J. Zwanepol
bew. M. Kramer
bew. M. Kramer

12. SAMENZANG: Avondzang, vers 7

o Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
o Geest, zend Uwen troost

ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.

bew. M. Kramer
bew. M. Kramer
bew. M. Kramer

13. SLUITING

•

14. KOOR:

Psalm 150

bew. M. Kramer

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

Na afloop van dezeavond kunt u grammofoonplaten van dit bekende koor kopen.
De baten hiervan zijn ten behoevevan het fonds "Nagelaten betrekkingen van in
zeeomgekomen vissers."
HARTELIJK AANBEVOLEN.

z.o.z.

-2-

1. Opening Ds.J.Westerink
2. Zingen (samenzang) Ps.150~1 en 3~
vers l~ Looft God, looft Zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heeren groote 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.
vers 3: Looft God,naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel;
100ft Hem,op het schel metaal
Ran de vroolijke cimbaal;
Looft den Heer; Elk moet Hem eeren,
Al wat geest en adem heeft;
Looft den Heer,die eeuHig leeft;
Looft verheugd den Heer der heeren.
3. Kinderkoor' "De Kinderstem"
a. Kleine dochter van Jaïrus
Wim ter Burg
bo Denk dan aan ons Heer'
W.Hardenbol
4- .. Visserskoor "Crescendo"
a. God baande door de woeste baren Meindert Kramer
bo Ik wil zingen van mijn Heiland
(met solo+trompet)
·.MeindertKramer
c. Licht in de nacht
'J.W.Petersen
d. Kom tot het feest
J.Zwanepol
e. Neerland en Oranje
E.Elgar/H.de Wolf
5. Solozang Lamnly de Bruin.
6. Zangvereniging fLaudate Deum"
a. Psalm. 23
Bernhard Klein
b. Grote God wij loven U
Evert Westra
c. Herders Zondagslied
C.Kreutzer
. 7. Visserskoor "Crescendo"
a. 't Hijgent hert der jacht ontkomen M.Kramer
b. Hij die rustig en stil (met sOlo)
M.Kramer
c. Tien geboden
M.Kramer
do Troost mijn volk
M.Kramer

\__
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8. Orgelsolo Jan Bonefaas.
9. Visserskoor "Crescendo"
a. Een toevlucht in gevaren Heer J.Zwanepol
b. God heb ik lief
K.J.Mulder
c. De paarlen poort (met solo)
Meindert Kramer
d. Ziet in blinde Razernij
Meindert Kramer
10. Sluiting Ds.J.Westerink
11. Zingen
(samenzang)
Ps.138 ~ 1, 2 en 3~
,
,
vers l~'k Zal met mijn gansche hart Uw eer
Vermelden, Heer,
U dank bewijzen;
'k Zal U in ft midden Ván de Goan,
Op hoogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen,op Uw eis,
Naar UH paleis,
Het hof der ho-ven,
En, om Uw gunst en Haarheid saam,
Uw grooten Naam,
Eerbiedig loven.
vers 2~Door al UH deugden aangespoord~
Hebt Gij Uw woord
en trouH verheven.
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed,
Verhoord, gered,
Haar kracht gegeven;
Al 's aardrijks vorsten zullen,Heeri,
UH lof en eer
Alom doen hoo-ren;
Wanneer de rede van Uw mond,
Op 't wereldrond
Hun klinkt in d 'oren.
It·
vers 3~Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd,
Van 9S Heeren wegen;
Want groot is 9S Heeren heerlijkheid,
Zijn majesteit
Ten top gestegen;
Hij slaat tOEh, schoon oneindig hoog,

\
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Stampvolle kerk voor
Urker visserskoor

• Een stampvolle kerk bij het optreden van het Urker koor

Zaterdagavond heeft het
Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo" een concert gegeven in de N.H. Kerk van
Oud-Beijerland. Al ruim
een week van tevoren waren alle kaarten verkocht,'
zodat op ruime belangstelling gerekend kon worden.
Toch bracht het redelijk
goede weer zatardagavond
nog menigeen naar de kerk
en deze was dan ook in een
ommezien stampvol met publiek.
De mensen hebben echter waar
voor hun geld en voor hun komen
gekregen. Het concert is bijzonder
geslaagd. Het was dan ook een
uniek gebeuren dit bekende Urker
koor in de Hoeksche Waard te

organist op deze avond was de
mogen ontvangen, nimmer in hun
25-jarig bestaan trad dit koor op voor velen bekende Jan Bonefaas.
Verder werkten mede de solisten
in onze streek.
Het heeft weinig zin nog op het !:-amm~ de Bruin e~ Klaas Bakker.
programma in te gaan, alle nummers werden met evenveel enthousiasme en met eenzelfde kwaliteit
gebracht, al had menige Urker zanger last van de warmte die' zo'n
gevulde kerk met zich meebrengt,
want buiten de ruim 100koorleden
waren er over de duizend bezoekers in de kerk.
Het koor werd in het rampjaar
1953 opgericht en bestond toen
Nieuwsblad "Hoeksewaard
aanvankelijk uit circa 23 leden. Het
ledental is thans uitgebreid tot circa 100.De belangstelling, zowel uit
het binnenland als het buitenland
is zo groot dat er vele verzoeker{
voor een optreden moeten worden
afgewezen.
Het koor staat onder leiding van
de dirigent Meindert Kramer. De

"
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EEN PRACHTIGE KERSZANGAVONJ)
==============:============

onder overweldigende belangstelling
gegeven •
+ + ++

Kerstzangdienst
UITGAANDE VAN HET HERV. GEREF. VER. VERBAND EN
DE MUZIEKCOMMISSIE VAN DE HERVORMDE JEUGDRAAD
OP ZATERDAG 17 DECEMBER 1977
IN DE NIEUWE KERK TE HUIZEN

Medewerking verlenen:
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer
Solisten:
Lammy de Bruin, sopraan
Klaas Bakker, bariton
Organist: Henk van Putten
Schriftlezing:
Paulien Zwart (Dindoa)
Gijsbert Wiesenekker (K.V.)
Leiding en meditatie:
Ds. L. van Nieuwpoort, Herv. pred. te Huizen

CRESCENDO TRAD
Op uitnodiging van het Ned.
Herv. Geref. Verband en de
Muziekcommissie van de Herv.
Jeugdraad, trad j.l. zaterdag 17
december het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' met als dirigent
Meindert Kramer, op in de
Nieuwe Kerk te Huizen. De
belangstelling voor deze Kerstzangavond was dermate groot dat
men met recht kon spreken van
een bomvolle kerk. De paden waren in de kerk zelfs bezet terwijl
een groot aantal mensen met
staanplaatsen genoegen moest
nemen.

'Crescendo' was bijzonder goed
bemand en mocht dan ook in
groot koorverband een keur van
Kerstliederen voor een aandachtig publiek ten gehore brengen.
Het Urker visserskoor werd op
het orgel voortreffelijk begeleid'
door Henk van Putten uit Kampen. Er was verder deze avond
veel samenzang en declamatie,
terwijl ds. L. van Nieuwpoort de
medidatie verzorgde over 'Een
nieuw lied'. Solistische medewerking werd deze avond verleend
door Lammy de Bruin en Klaas
Bakker.
Een mooie zangavond waar in
Huizen nog veel over zal worden
gesproken.

"URKERLAND" dec. '77

De hemel looft, 0 Heer', Uw wond'ren d
Uw waarheid wordt op aard' dl'
ag en n
Daar Cw geheiligd volk van Uw~~ one toegebr
Want wie is U gelijk bi; al de he rou'li"'!
mag Zll
En welk .
. '
me ngen>
W' h e \ ersten OOIthet aardrijk moog' be '
IC unner IS, 0 Heer', met U gelijk te scha~:

c. Schriftlezing: Lucas 2: 8-14
lOa. Meditatie ..Een nieuw lied"
b.Orgelimprovisatie
11. Koor:
a. Kerstlied [bew. M. Kramer)

b. Berhlehem (jan van der Waart)
c. Gloria in Excelsis Deo, met solo
(bew. M. W. Kral
12, Samenzang:
STILLE NACHT
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht
Die tot God ons terugbreng~n zal,
Werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer' (bis)
Hulp'loos kind, heilig kind!
Dat zo trouw, zondaars mint.
Ook voor mij hebt G' Uw ere ontzegd,
Werdt G' in stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor. (bis)
Stille nacht, heilige nacht!
Heil en vreê wordt gebracht
Aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld,
Amen, Gode zij d' eer! (bis)
13. Soliste: "Oostenrijks Kerstlied"
14. Declamatie: "Kerstliedje" (P. Minderaa)
15. Samenzang (staande):
ERE ZIJ GOD
Sluiting
1ï. Koor: Eens zal op die grote morgen
(bew. M. W. Krat
16.

Na afloop van de dienst zullen in het catechisatiel(
grammofoonplaten van het koor worden verkocht. De b
van deze grammofoonplatenverkoop zijn in de eerste pi
bestemd voor: "Nagelaten betrekkingen van in zee omg
men vissers" en worden vervolgens aangewend ten bate
liefdadige instellingen.

PROGRAMMA:
Inleidend orgelspel
1. Koor: Psalm 150 (bew. M. W. Kramer)
2. Opening
3. Samenzang en koor:
KOMT ALLEN TEZAMEN
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'Ien hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden
dien Koning.
Het eeuwige Godswoord,
eeuwig licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden
dien Koning.

°

Kind, ons geboren,
sluim'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.

6. Samenzang (wisselzang):
NU DAAGT HET IN HET OOSTEN
allen:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
vrouwen:
De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
mannen:
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
naar 't scheen van God verlaten
begroeten 't morgenrood.
vrouwen:
De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
allen:
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
7. Soliste: "Oostenrijks Kerstlied"
8. Declamatie:
a. Het volk, dat wandelt in het duister
(J. W. Schulte-Nordholt)
b. God heeft van ouds gesproken (Jan Wit)
9a. Orgel: voorspel (collecte)

4. Schriftlezing: Jesaja 40: 1-9
5. Koor:
a. Troost mijn volk (bew. M. Kramer)
b. Christus' komst (Jan van der Waart)
c. Klokkenklank in Kerstmistijd, met solo
(bew. J. Pijlman)

b. Samenzang:
PSALM 89 : 1 en 3
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên:
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn
reên:
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen:
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Kerstconcert
vrijdag 23 december
"SCHIEDAM

ZINGT"

'CRESCENDO' TRAD
OP TE SCHIEDAM

1977

KERSTCONCERT
met samenzang
op vrijdag 23 december ~n de GROTE- of St.
JANSKERK te Schiedam,
aanvang: 21.00 uur.
met medewerking van:
HET URKER VISSERSKOOR "CRESENDO"
o.l.v. Meindert Kramer
THE CREEDSINGERS
o.l.v. Frans Roessen
DE GEBROEDERS BROUWER

trompet

JOOP DE VRIES

- orgel

CAREL SCHULZ

- JOHANNUS ORGEL

BURGEMEESTER DRS. A.J. LEMS
presentator: HANS VAN WILLIGENBURG

Het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' onder leiding van Meindert Kramer verleende vrijdag 23
december haar medewerking aan
een Volks-Kerstzangdienst in de
Grote of St. Janskerk te Schiedam. Dit op uitnodiging van het
comité 'Schiedam zingt'.
Onder overweldigende belangstelling mocht men in deze kerk
(ongeveer 2500 zitplaatsen) optreden zodat zelfs de paden en
portalen bezet waren.
H.K.H. Prinses Margriet die deze
avond aanwezig zou zijn was
helaas door ziekte verhinderd, in
haar plaats woonde mr. Pieter van
Vollehoven deze avond bij.
'Crescendo' werd in Schiedam op
het orgel begeleidt door de
organist Carel Schultz. Solistische medewerking werd verleend
door Co en Klaas Bakker, terwijl
de Gebr. Brouwer - trompetisten in het Gloria in Excelsis Deo op
voortreffelijke wijze hun medewerking verleenden.
Burgemeester drs. A.J. Lens van
Schiedam opende deze avond,
terwijl als presentator optrad
Hans van Willigenburg.
'Crescendo' was dit concert bijzonder goed bemand en mocht
naast "The Creedsingers' onder
leiding van Frans Roessen een
groot gedeelte van het programma verzorgen tijdens deze kerstdienst.
De zeer geslaagde kerstavond
werd besloten met het 'Ere zij
God', correct gedirigeerd door
Meindert Kramer. De dirigent
van het Urker visserskoor werd na
de Kerstzangdienst door mr. van
Vollenhoven gecomplimenteerd
met het optreden van het koor.

" URKERLAND " dec.la77
===================~~==

in deiGrote SI. Janskerk
Ie Schiedam-

6. GEBROEDERS BROUWER:

1. OPENING DOOR

a. ANDANTE IN ES
b. RETRAITE FRANCAISE

BURGEMEESTER DRS. A.J. LEMS

Josef Hayden
A.v. Lijnschoten

2. HET URKER VISSERSKOOR:
HEEFT AAN, HEEFT AAN!

Peter Sohren

3. Wij komen te zamen onder 't sterrenblinken
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
Christus geboren zingen d'eng'lenkoren.
Komt laten wij aanbidden (2x)
komt laten wij aanbidden, onze Heer.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden Zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Komt laten wij aanbidden (2x)
komt laten wij aanbidden, onze Heer.
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
en kussen Uw voeten, Emmanuel.
Wij willen geven hart en geest en leven.
Komt laten wij aanbidden (2x)
komt laten wij aanbidden, onze Heer.

7. Daar is uit 's wereld 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
ZlJn 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 door 't oog des Vaders treên.

CANTIQUE NO~L

arr. F. Roessen

5. Eeuwen geleden - kwamen getreden
herders in Bethlehems arme stal.
Zacht ziet de moeder neer
op 't kindje klein en teer;
't hemelse licht schijnt overal.
Kindj' in de heil'ge nacht,
dat ons Gods liefde bracht,
ook wij staan om Uwe krib geschaard.
Lief heilig kindekijn, nu wij zo stille Z~Jn
klinkt zacht en teder: "Vreed' op aard".

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 eng'len zingen ....enz.

11. THE CREEDSINGERS:
a. LITTLE DONKEY
b. VREED' OP AARD

8. HET URKER VISSERSKOOR:
a. KLOKKENKLANK
b. KERSTLIED

4. THE CREEDSINGERS:

10. Hoor, de eng'len zingen de 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 algemene stem
voor het Kind van Bethlehem.
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer.

arr. F. Roessen
J. Scholte/J. Meulendijk.

Bortniansy
arr. M. Kramer

9. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal
Hij, der schepselen Heer (bis)
Hulp'loos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd,
leer m'U danken daarvoor! (bis)
Stille nacht, heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer! (bis)

12. 't Was nacht in Beth'lems dreven
een schone stille nacht.
En trouwe herders bleven ~ "
bi~J" hunne kudde op wacht
bi.s
Zij hoopten saam, de vromen
zij wachten immer voort,
of Jacobs ster zou komen,
~
naar 't oud profetisch woord ~ bis
En ja, juist in die stonde,
in deze zelfde nacht,
werd hun door eng'lenmonden ~
het blijde nieuws gebracht ~ bis
De Heiland is gekomen
in Beth'lems stal,
die voor miljoenen vromen ~ bis
een Herder wezen zal
Hij wil zijn kudde leiden,
zij 't ook door leed of kruis
naar d'eeuwig groene weiden ~ bis
van t' Hemels Vaderhuis
~

13. GEBROEDERS BROUWER:

a. THE HOLY CITY
arr.Mu1der/Brouwer
b. LEISE RIESELT DER SCHNEE
E. Ebe1
14. Heerlijk klonk het lied der Eng'len
in het veld van Efrata.
Ere zij God in de Hoge,
100ft de Heer, halleluja!
Vrede zal op aarde dalen,
God heeft in de mens behagen.
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
Jezus daalt op aarde neder,
als een kindje klein en teer;
maar hoe arm Hij ook moogt wezen,
Hij is aller Hoofd en Heer.
Vrede za1 ......•enz.
In een kribbe ligt Hij neder,
weldra wordt een kruis Zijn troon,
ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.
Vrede za1
enz.
15. HET URKER VISSERSKOOR:

m.m.v. Gebroeders
Brouwer
a. CHRISTUS KOMST
M.v.Bezoyen/J.v.d.
b. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Waart
arr. M. Kramer
16. Nu sijt wellecome, Jesu, lieve Heer

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu sijt wellecome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer. KYRIELEYS

Propvolle kerk bij kerstconcert

"Schiedam
Zingt"

Hoe vol of het was vrijdagavond en let u eens op de brandende kaarsen in de koperen luchters.

