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INDRUKWEKKENDE
'·INDE BETHEL·KERK

KERSTZANGDIEN STEN
EN DE ARK
~~=~~=~~~~~~~~=~~k~=
DE ARK

Ook aan de vooravond van Kerstfeest 1977 werden
de welhaast traditionele kerstzangdiensten gehouden in de 1Jethel-lcerk' en 'De Ark'. De goede
samenwerking tussen de Gereformeerde Jeugdcentrale en de Hervormde Jeugdraad leidde er toe dat
drs. Stol ze zijn aandachtig gehoor toesprak vanaf de
kansel van de Gereformeerde Bethel-kerk, terwijl ds.
Wieringa voorging in het kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente.

KOMT,

LATEN WIJ
AANBIDDEN

DIE KONING

BETHEL-KERK

DE ARK

Medewerking:
URKER ZANGERS
Dir. Frits Bode
SOLISTEN
Jo Schrijver
en
Henk Kramer
ORGANIST
Klaas J. Mulder

Medewerking:
Chr. Urker Visserskoor
'CRESCENDO'
Dir .. Meindert Kramer
SOLISTEN
Klaas Bakker
en
Co Bakker
ORGANIST
Klaas J. Mulder

aanvang: half negen

aanvang: elf uur
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Voor de dienst in de Ark was
de opkomst zo groot, dat zelfs
de hal en delen van de beneden
ruimte bezet waren! Ook hier
was veel samenzang in het
programma opgenomen. Samen jubelend van vreugde,
zingen om van het vleesgeworden Woord te aanbidden.
Want er is een Licht opgegaan,
een Zoon is ons gegeven met
de oproep aan alle volken om
voor Hem te knielen en uit te
zingen: 'Hem zij de lof in
eeuwigheid'. Het mannenkoor
'Crescendo' moest opnieuw
ervaren dat het moeilijk zingen is in de Ark. Bezielende
begeleiding en direktie kunnen
weinig doen aan een slechte
ákoustiek:
In zijn meditatie wees ds.
Wieringa er op dat kerst niet
beperkt mag blijven tot twee
dagen per jaar. Gods Zoon
moet toegang hebben tot alle
dagen van ons leven.
Burgemeester Buijs sloot hier
in zijn slotwoord op aan met
de vraag 'Wat doen we ermee?'
We mogen kerst 1977 niet in
de kast opbergen als een mooi
stukje antiek. De konfrontatie
met het kerstgebeuren is geen
vrijblijvende zaak. Het eist
elke dag een keuze van elk
individu.
Ook hier werd de dienst
afgesloten met het 'Ere zij
God'.
Het is echter wel een opdracht
voor ons: het komende jaar
leven tot eer van God en de
vrede onder elkaar bewaren!

KERSTZANG IN URK
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Z.O.Z

Om elf uur begon de dienst in 'De
Ark', deze stond onder leiding van
Willem van Eerde en hieraan
werd medewerking verleend door
het Chr. Urker Mannenkoor
'Crescendo' onder leiding van
Meindert Kramer. Het orgel werd
ook hier bespeeld door KI.J.
Mulder. De Gereformeerde predikant ds. Wieringa hield de
meditatie en burgemeester A.P.
Buijs sprak het slotwoord. Beide
diensten trokken zoveel belangstellenden dat velen met een
staanplaats genoegen moesten
nemen.

PROGRAMMA 'DE ARK'

Orgelspel
Vanaf kwart voor eH:
Samenzang: Stille Nacht
Stille nacht, heiIge nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer. (2x)
Hulploos Kind, heilig Ki~d.
dat zo trouw zondaars mmt,
ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
wordt G' op stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor. (2x)
Stille nacht, heilge nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! (2x)

Heerlijk klonk het lied der eng'len
Heerlijk klonk het lied der eng'len
In het veld van Ephrata;
ere zij God in de hoge,
looft de Heer, Halleluja!
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder
als een kindje, klein en teer;
maar hoe arm hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.

Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
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 de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Leer 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 de mens behagen!
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
Opening namens de Hervormde Jeugdraad door W. van Eerde
Samenzang: Komt aRen te samen
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu den vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden dien Koning
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak:
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
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!

Z.o.Z

Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden dien Koning!

o 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.

Gebed
Samenzang: Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Ik kniel aan Uwe kribbe neer,
Jezus, gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
0, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen!
0,

Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door uw hand was voortgebracht,
had reeds uw liefd' aan mij gedacht
mij tot uw kind verkoren.
'

Eerste Schriftlezing:
Samenzang:

Johannes

1:1 - 15

Daar is uit 's werelds duist're wolken
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van den dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon, gegeven door uw kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht,
Zijn naam is 'wonderbaar', zijn daden
zijn wond'ren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

o Vredevorst, Gij kunt gebieden
den vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe eiken zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel'!
Dit zal de God des heils bewerken,
Hij zal den zetel, u bereid,
met recht en met gerechte sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Tweede Schriftlezing: Lukas 2:1 - 20
Samenzang: Heft aan, heft aan een luide zang

Ik lag in donkerheid en nacht
Gij waart mijn zon, mijn luist~r,
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister.
o Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.
Koorzang
a. Gloria in Excelsis Deo (met solo)
b. Troost mijn volk

Bew. Dirigent
Bew. Dirigent

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 zetelt in geen trots paleis,
vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon
een houten krib, ziedaar zijn troon,
een stal, ziedaar zijn woning!
Z.O.Z

Wijzen uit het Oosten,
uit zo verren land,
zij zochten onzen Here
met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk
mirr', wierook ende goud
't eren van dat kinde,
dat alle ding behoudt.
Ontferm U, Heer!

Sluiting door Burgemeester A.P. Buijs
Samenzang (staande): ERE ZIJ GOD
Orgelspel

Mogen wij de collecte IJ
bij u aanbevelen?
De Hervormde Jeugdraad
meerde Jeugdcentrale wense

GEZEGENDEFEE~

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!
Derde Schriftlezing: Johannes 3:16 - 20
Koorzang
a. Kerstlied
b. Bethlehem

Bew. Dirigent
J. v.d. Waart
Samenzang: Hoe zal ik U ontvangen
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
0, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
wat U behaag'lijk zij!
'k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
Nu hebt gij niet te vragen,
of God wel vrede biedt:
'In mensen welbehagen!'
zo klinkt het eng'lenlied
't Klinkt voort, waarheen w'ook zwerven
uit Bethl'em Efrata;
,
het klinkt ook onder 't sterven
nog in ons harte na!

Meditatie ds. J. Wieringa
Improvisatie over Kerstlied door KI~as J. Mulder,

gevolgd door Samenzang: Op U mijn Heiland blijf ik hopen
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 zijn.
o Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'gen gloed.
Kom met uw zachten 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.
Ik blijf op U in liefde staren,
waar om mij heen de wereld woedt.
0, mocht ik uwen troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Koorzang
a. Christus komst
b. Klokkenklank in Kerstmistijd (met solo)
Samenzang: Nu zijt wellekome

J. v.d. Waart
F. Pijlman

Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,
van alzo veer!
Nu zijt wellekome
van den hogen hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer!
Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren,
zij wisten 't niet!
'Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bethl'em is de stede,
daar is 't geschied voorwaar'.
Ontferm U, Heer!

Z.O.Z.

Het Christelijk Urker Visserkoor
'Crescendo',
dirigent
Meindert
Kramer, kwam j.l. zaterdag 14
januari
in het Hervormd Centrum 'De Ark' in jaarvergadering
bijeen. Na opening van deze goed
bezochte vergadering door voorzitter J. van Urk, volgden jaaroverzichten
van secretaris
en
penningmeester,
zo ook van het
fonds 'Nagelaten
betrekkingen
van in zee omgekomen vissers'. In
de pauze, waarin de leden op het
één en ander werden getracteerd,
werd de bestuursverkiezing
gehouden.
Verkozen
werden: G.
Bakker, J. Woord, J. van Urk, A.
Koffeman en J. Nentjes. Hierna
volgde een algemene bespreking
inzake
het te vieren 25-jarig
jubileum, terwijl er gelegenheid
bestond tot het stellen van vragen
wat betreft de gang van zaken
omtrent de vereniging. In goede
sfeer en harmonie mocht één en
ander plaats vinden. De avond
werd rond negen uur door secretaris T. Bakker besloten
met
dankgebed.

.zatd. 14 jan. '78
=================
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Vrijdag 24 februari hield het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo', dirigent Meindert Kramer, in een
'bomvolle' zaal van gebouw Irene haar jaarfeest. Aan
dit jaarfeest werd meegewerkt door het amateurtoneelgezelschap 'Nooitgedacht' uit Hoogezand/
Sappermeer .
Dit Groningse toneelgezelschap
voerde het toneelstuk 'De man in
het bruin' op. Een van het begin
tot het eind zeer boeiend en diep
ernstig stuk, zich afspelend rond
de jaarwisseling van 1900 op een
visserseiland. Het toneelstuk gaf
bijzonder goed het wel en wee van
het visserleven weer.
'De man in het bruin' bleek een
toneelstuk, enigszins te vergelijken met het bekende 'Op Hoop
van Zegen'. Feit was in ieder geval
dat het tijdens het jaarfeest van
Crescendo opgevoerde stuk bijzonder goed gespeeld werd door
de vijftien amateur-toneelspelers
en speelsters.

Het voor een deel vullen van een
dergelijke avond met een toneelstuk bleek bij de leden van
Crescendo (en uiteraard hun
vrouwen) uitstekend in de smaak
te vallen.
Dat bleek overigens wel uit de
ovatie die het toneelgezelschap
ten deel viel aan het slot van de
avond.
Tijdens de verschillende pauzes in
het programma werd een tombola
gehouden terwijl er uiteraard
rijkelijk 'getrakteerd' werd. AI
met al een geslaagde en gezellige
avond met een alleszins verantwoord toneelstuk.

febr. 1°18
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zich het een en het ander
goed deed smaken
++++

Alwaar een ieder zeer over tevreden was
+ + + +
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PROGRAMMA
ter gelegenheid van het JAARFEEST van het Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer,
te houden op vrijdag 24 februari 1978 in gebouw "Irene"
1. Bij binnenkomst wordt u koffie en gebak aangeboden.
2. Opening door de voorzitter.
3. Opvoering van het toneelstuk
"DE MAN IN HET BRUIN"
door de Toneelvereniging "Nooitgedacht" uit Hoogezand-Sappemeer. Eerste bedrijf.
4. Pauze.
5. Tweede bedrijf.
6. Pauze.
7. Derde bedrijf.
8. Pauze.
9. Sluiting.

Ook de Traditieonele Tambola
ontbrak dit keer niet.
++++

ko
Dit vissersstuk speelt zich af rond de jaarwisseling omstreeks 1900, hetwelk in drie bedrijven wordt
opgevoerd. Een dramatisch, maar tevens diep ernstig
stuk, waarin alle facetten uitkomen wat er zoal op een
Stormeiland afspeelt en gebeurt. Dit stuk is zo ongeveer te vergelijken met het stuk "Op Hoop van Zegen".
Alle hartstochten en problemen die het leven vaak zo
boeiend maken, komen in dit stuk tot uitvoering. Een
echt vissersstuk dus, hetwelk is geschreven door Henny
van Hoof.

~ ~
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Een dramatich en zeer
reolistich Toneelstuk.
++++

Tevens diep ernstig,hetwelk
de zaal van begin tot het
diep middernachtelijk uur boeide

++++

Een fijne en verantwoorde
avond, waarvan veel werd
genoten •
++++

Waarin verdiend,de bloemen
niet mochten ontbreken.
++++

Voor de tweede maal traden
te DRIEBERGEN,op woensd.

we op in het

Herv. Verpleegtehuis

"Nassau - Odijckhof"

.'78

18 jan

++++

Hervormd

Verpleeg-

en Reactiveringscentrum
PRO

Ter gelegenheid

Dirigent:

Ko o r

G RAM

ttNassau-Odijckhofll

M A

van het optreden van het Chr.Urker
Ol) woensdag
18 januari 1978

Meindert

Kramer

Visserskoor

Verdere medewerkenden:
Co Bakker
Joop de Vries
Jo Schrijver

bew.dirigent

Opening
Ko o r e

Kom tot het feest

Jan Zw anepoI

Dicrorc Heer en Hei land

(met solo)

De tien geboden

r\:.J.Nulder
bei" di rigent
0

Sopraansolo
Koor:
Psalm

l.lo2

b ew , diri gent

Hij die rustig en stil
Schee~ken

(met solo)

onder Jezus hoede

Declamatie:

bewodirigent
FoPijlman

ttzo ik niet had geloofdIl door Joop de Vries

Koor:
Psalm 116

ICoJ orviulder

Alles voor Jezus

(met solo)

Luister naar des Heilands

bewodirigent

pleiten

bewodirigent

Sopraansolo
Koor:
1'1elkeen Vri end

bew diri gent

Psalm 66

bewodirigent

De Heem'len

0

roemen

bewodirigent

Sopraan
Declamator
Orgel/piano

'CRESCENDO' TRAD
OP TE DRIEBERGEN

t

Psalm 73

IICrescendoll

Voor de tweede maal mocht het
Christelijk Urker Visserskoor
'Crescendo'. dirigent Meindert
Kramer, j.l. woensdag 18januan
1978 optreden voor langdurig
zieken en gehandicapten te Driebergen. Dit optreden vond plaats
In de hal van het Hervormd
Verpleeg- en Reactiveringcentrum 'Nassau Odijckhof alwaar
de patiënten op bedden en rolstoelen om het koor waren
geplaatst, door een uitzonderlijk
team van verplegend personeel.
De heer Van den Boogaerd (hoofd
bezigheidstherapie) opende deze
avond en sprak een kort welkomswoord, waarna 'Crescendo'
een keur van geestelijke liederen
en psalmen (met ongeveer 60
leden) ten gehore mocht brengen,
ditmaal op de piano keurig en
correct begeleid door de heer Jo
Schrijver.
Co Bakker en Jo Schrijver
verleenden solistische medewer- -,
king, terwijl Joop de Vries op
keurige wijze declameerde 'Zo ik
niet had geloofd'. De heer Bontan
(een 77-jarige bewoner, van dit
tehuis) sprak aan het slot van deze
indrukwekkende avond een kort
dankwoord en stelde voor deze
avond te besluiten met het zingen
van Psalm 68 vers 10, waarna de
secretaris namens 'Crescendo' aan
dit tehuis een grammofoonplaat
aanbood, en eindigde met dankgebed.

Sluiting

"URKERLAND" jan. '18
=============-====-===
0-0-0-0-0

Zatd.ll

febr. '78 tradenwe op in de C~ref.Koningskerk

te Amsterdam.
Zulks op uitnodiging van de Bijbel-Kioskvereniging.

+++
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ZANGA VOND MET
'CRESCENDO' IN
AMSTERDAM
Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' mocht zaterdagavond
j.l. meewerken aan een unieke
zangavond in de Geref. Koningskerk te Amsterdamf Watergraafsmeer. Crescendo was uitgenodigd
door de Bijbel Kiosk Vereniging
die 50 jaar bestond. De wijkpredikant van de Koningskerk ds.
L.D.Th. Steenstra feliciteerde in
zijn openingswoord de B.K. V.
met haar jubileum en sprak de
hoop uit dat nog velen met het
Woord in aanraking mochten
komen door de aktiviteiten van de
B.K.V.
Het was een rijk gevarieerd
programma met o.a. veel samenzang, met aan het orgel de
bekende organist Piet Zwart. Een
9-tal geestelijke liederen werden
door Crescendo aan de Amsterdammers gepresenteerd. Bij het I
laatste lied 'De Heemlen roemen'
werd ademloos geluisterd, en
volgde spontaan een applaus
direkt na het eerste couplet (door
deze spontaniteit werd toen het
tweede couplet maar niet meer
uitgevoerd ....)
De trompettist Gerard van Herwijnen liet zijn kwaliteiten horen
tijdens de samenzang, en eenmaal
met het koor.
Dat men onder de indruk kwam
van de bas-bariton Jaap Jan
Hunze was niet alleen te zien,
maar ook te horen. Gaf hij enkele
solo's ten beste kon men dat
aanstippen met: uitmuntend! Indrukwekkend waren zijn liederen
vanuit de Bijbel, nauw verbonden
aan de oorspronkelijke tekst van
de 'Barmhartige Samaritaan' en 1
Corinthe 13. De heer Van Beek
vertelde tussendoor iets van de
B.K.V. en bood tenslotte zeven
bijbels aan voor donker Amsterdam, die ds. Steenstra namens de
Evangelisatie dankbaar in ontvangst nam. Jammer was, dat
terwijl deze Koningskerk voor
dergelijke evenementen bijzonder
geschikt is, veel Amsterdammers
verstek lieten gan. Ondanks dat ,
kan de B. K.V. op een geslaagde
avond terugzien.

" Urkerland " febr.

'18

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

Jaap Jan Hunze (bas-bariton)

com nu met sangh"
VOLGORDE:

Bijbel Kiosk Vereniging
Hoofdstraat
Driebergen

~5
T(. •. 3164

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deze avond wordt u aangeboden
door de Bijbel Kiosk Vereniging.
Hoofdstraat 55, Driebergen.
Telefoon 03438-3164 - Giro 230703

10.
11.
12.
13.
14.

samenzang
opening
koorzang
solozang
schriftlezing
samenzang met kollekte
...............

. ..............

instrumentaal intermezzo
solozang
iets over de BKV
koorzang
samenzang
sluiting
slotzang

(De BKV is een vereniging die evangelisatiemiddelen beschikbaar stelt: Bijbels, kinderbijbels,
boeken, brochures, folders, kaarten, grammofoonplaten. Er is een goed voorzien Centrum voor
Evangelisatiemateriaal in Driebergen en een lektuur-auto voor aktiviteiten in het land.)

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen,
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,
bevrijdend heil en bindend recht.
Voor alle volkeren op aarde,
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2
a
Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrompet.

b
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen,
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen,
het heil van onze God aanschouwd.

b
Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn Zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem'len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

a

c
c
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.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heiige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

3
a
Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied!
Juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet
ruist de lof, de lof des Heren,
die de zijnen niet vergeet.
b
Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig, wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de zijnen niet vergeet!

4
a
Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw lied'ren aan
voor Hem, Wien alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil den Heer daarboven
lofprijzen hier op aard
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
b
Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.

c
Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant,
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

5

a

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

b
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

c
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon, en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

7

a

o Heer mijn God, ook deze nacht
zij lof en eer U toegedacht
omdat Gij dag en duister schept
en ons het licht gegeven hebt.
b
Om Christus' wil doe mij niet aan
het kwaad dat ik U heb gedaan,
veeleer vergeef mij. Heer, en geef
dat ik voortaan in vrede leef.
c
Neem mij de last en doodsangst af,
dat ik te ruste ga in 't graf.
Leer mij te sterven dat ik mag
vrolijk verrijzen op uw dag.
d
Is deze arbeidsdag voorbij.
dat mij de slaap een balsem zij.
Dan zal ik zijn in 't nieuwe licht
als een die graag zijn dienst verricht.

8

a

U zij de glorie, die verrezen zijt,
U zij de victorie, tot in eeuwigheid.
Als een witte lichtvlam vloog de engel aan,
die de steen van 't graf nam:
Christus is opgestaan!
U zij de glorie, die verrezen zijt,
U zij de victorie, tot in eeuwigheid.
b
Zie Hem verschijnen: ja, het is de Heer
Redder van de Zijnen: twijfel nimmermeer!
Zing dan volk des Heren, jubel als een kind,
Zeg het keer op keren: Christus overwint.
U zij de glorie, die verrezen zijt,
U zij de victorie, tot in eeuwigheid.
c
Wat zou ik bang zijn? Jezus Christus leeft,
Hij vult mijn verlangen, Hij die vrede geeft.
Hij is mijn victorie, Hij de sterke Heer
deelt met mij zijn glorie: nimmer vrees ik weer.
U zij de glorie, die verrezen zijt,
U zij de victorie, tot in eeuwigheid.

e
Wanneer mij slapeloosheid kwelt,
geef dat uw Geest mij vergezelt.
Laat mij niet raken in de macht
der boze geesten van de nacht.

6

a

Erezij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon!
b
Erezij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

c
Ere zij de Heer der englen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
d
Halleluja, lof, aanbidding
brengen englen U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

f
De dromen gaan hun eigen weg,
neem Gij hun duister dreigen weg.
Verjaag de wolven van uw schaap,
want ik ben weerloos als ik slaap.
g
Looft God de Heer die eeuwig leeft,
alles uit niets geschapen heeft,
die ons tot aan zijn dag behoedt
en onze ogen opendoet!

10
a
Wees mijn Leidsman trouwe Here,
voer mij, pelgrim, door de nacht.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
van Wie 'k al mijn steun verwacht.
Brood des hemels, brood des hemels,
voed mij door uw heil'ge kracht,
voed mij door uw heil'ge kracht!

11
a
Prijst den Heer met blijde galmen;
Gij. mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
b
Zalig hij. die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
Vestigt op den Heer, zijn God.

b
Open Uw kristal-fonteinen,
waar de heilstroom uit ontspringt.
laat Uw wolkkolom verschijnen,
als mij moed en kracht ontzinkt.
Doe mij reizen, doe mij reizen,
door Uw trouwe zorg omringd,
door Uw trouwe zorg omringd!

c
't Is de Heer, wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;

c
Komt het uur dat ik moet sterven,
red mij dan uit angst en nood.
Doe mij Kanaän beërven;
vrij van Satan, hel en dood.
Eeuwig durend, eeuwig durend,
maak ik dan Uw liefde groot,
maak ik dan Uw liefde groot!

Die genadig uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.
d
't Is de Heer van alle heren,

Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren,
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid: loof den Heer.

9

a

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.
b
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
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c
Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

S.V.P. DUIDELIJK

INVULLEN

Naam:
Adres:

d
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!

Woonplaats:

.
Handtekening:

a
God roept ons, broeders, tot de daad;
Zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.

13
a
Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

b
God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godlijk licht.

b
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw,
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan
't Zal om onszelve gaan.

c
God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saam
-ensamen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

c
De Heiige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

12
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14
a
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
AI wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

b

Geef vrede, Heer, geaf vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

c
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

b

Door al Uw deugden aange!
Hebt Gij Uw woord
Entrouw verheven.
Gij hebt mijn ziel, op haar gl
Verhoord, gered,
Haar kracht gegeven.
AI 's aardrijks vorsten zuller
Uw lofen eer
Alom doen horen;
Wanneer de rede van Uw rr
Op 't wereldrond,
Hun klinkt in d'oren.

c
Dan zingen zij, in God verbl
Aan Hem gewijd,
Van 's Heeren wegen;
Want groot is 's Heeren hee
Zijn majesteit
Ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneit
Op hen het oog,
Die need'rig knielen;
Maar ziet van ver met gram
Den ijd'len waan
Der trotse zielen.

d
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
16
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15
a
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer,
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goön,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het Hof der hoven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten naam eerbiedig loven.

a

Looft God, looft Hem over,
Looft de Koning van 't heel
om zijn wonderbare macht
om de heerlijkheid en krad
van zijn naam en eeuwig w
Looft de daden, groot en g
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezer

b
Hef, bazuin, uw gouden st
harp en fluit, verheerlijkt H
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag,
van Gods ongemeten wezl
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprez

God roept ons, broeders, tot de daad;
Zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.

13
a
Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

b
God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godlijk licht.

b
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw,
Maar niet met steen
en hout alleen
is 't grote werk gedaan
't Zal om onszelve gaan.

12

a

c
God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saam
-ensamen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

c
De Heiige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
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WORDEN VERZONDEN
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CHR.URKER
CONCERT door het
"Crescendo" concerteerde te Maasland.
Het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo" mocht j.l. zaterdag 18 maart optreden
onder grote belangstelling in de Ned. Hervormde Kerk te Maasland, zulks op uitnodiging van de Commissie Orgelconcerten te Maasland. Een prachtig mooie oude Hervormde
Kerk welke dateert uit het jaar 1214, met een zeer goede akoestiek. "Crescendo" was
bijzonder goed bemand, zodat men in groot koorverband, dit keer onder de waarnemende
direktie van de heer Jan Zwanepol, een keurige zangavond mocht verzorgen voor een
zeer aandachtig gehoor. Men werd ditmaal begeleid op het zeer fraaie orgel van deze
kerk door de heer Henk van Putten. Bij aankomst te Maasland werd men ontvangen in
het verenigingsgebouw "Het Trefpunt", alwaar men zich te goed kon doen aan koffie en
belegde broodjes. Solistische medewerking werd verleend door Lammy de Bruin en Klaas
Bakker. De opening en de sluiting werd verzorgd door de evangelist de heer Bakker,
welke tevens een kort openings- en slotwoord sprak.
Op verzoek werd aan het slot van de avond nog gezongen "Ziet in blinde razernij",
waarna het koor een daverende staande ovatie werd gebracht. "Crescendo" mocht zeer
dankbaar naar huis terugkeren voor hetgeen was geboden en ontvangen.

COMMISSIE ORGELCONCERTEN HERVOI:~~mEKERK MAASLAND
Secr.; MeAo Allewijn,
Vr. Lideweysingel 26,
Maasland. Telo 01899-:3504.

in de Ned. Hervormde Kerk te Maasland
'op zate,rdag 18 maart 1978.
Medewerkenden:

)
J.r Jr'S.lJ

(~ I

IJ, I.lJ\.-JJJ
1/ ~
r)

r)

Organist: Henk van Putten.
Solisten:

Lammy de Bruill (Sopraa~)
Klaas Bakker' (Bariton)

'.

•L_·

AáIivang: 19.00 uur;'

-Kerk open:18.15 uur.
Di t programma is tevens be.wijs van .toegang.
:oegangsprijs f. 6,--; C.J.Po-houdèrs,en
houders van bejaardenpassen f. 4 '--0 ·

"Urkerland" maart '18
===================-===

PROGRAMMA ORGELCONCERTEN
r'

.r
=

6 mei

Klaas

van

1978

Mulder

9 september Jaap Kroonenburg
Koor:

Psalm 73

21 oktober

onbekend

16 december

Zang- en orgelavond met
Jan van Westenbrugge

Opening
."

Koor:

Wees mijn
De Paar']
Troost mi

Solozang: Lammy d

Koor:

Luister
pleiten
Heer blijf
Kom tot

OrgelsoIo: Bank

Koor:

Psalm 90
Dierbre H
De tien

, ...

Koor:

Psalm 73

bew. Mo Kramer

Opening

Koor:

Solozang: Lammy de Bruin

Koor:

De dorre vlakte der
woestijnen

,bew. KoJ

Verlosser, Vriend

"bew.

Wees mijn Leidsman

bewo Jo van Rossum
De paar'len Poort (met solo) bewo Mo Kramer

Troost mijn volk

Welk een vriend

M.

0

Mulder

Kramer

bewo M. Kramer

bew" Mo Kramer
Sluiting

Solozang: Lammy de Bruin
Koor:
Koor:

Luister naar des Heiland
pleiten
Heer blijfbijmij <met solo)

bewo Mo Kramer

Kom tot het feest

bewo Jo Zwanepol

Orgelsalo: Benk vaN.Putten,

Koor:

Psalm 90
Dierbre Heer en Heiland
(met solo)
De tien geboden

bew. J. Zwanepol
bew. K.J. Mulder
bew. Mo Kramer

Psalm 150

bew. H. Kramer

Wijziging voorbehouden

VISSERSKOOR
Op zaterdag 18 maart 1978
in de Ned. Herv. Kerk te Maasland

"De lI'Iaaskoerier"

22 mrt. '18

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

Nog even een indruk van het geslaagde concert, zaterdagavond in
de Ned. Herv. Kerk te Maasland
gegeven door het befaamde Urker
Vissers koor.

" ORANJE

= ZANGAVOND " OP ZATD. 29 APRIL 1978
Dl'

DE NED.HERV.KERK TE OOSTZAAN.

"

o.l.v. Meinder! Kramer

PRO

G RAM M 1~
tevens bewijs van
toegang
prijs:

1.4,50

rDrarJe -zangavond
ter gelegenheid van de
verjaardag van H.M. de Koningin
in de Ned. Herv. kerk te Oostzaan
op 29 april 1978, aanvang~ 19.30 uur

Medewerkenden~
Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' • dir. Meidert Kram8r
• Lammy de Bruin

Soliste: •••
Begeleiding:

•

• K.J.lVIulder

Deze Oranje

=

Zangavond onder grote belangstelling

gegeven,waaronder veel Oud-Urkers uit de Zaanstreek.
+++++

Î.

9. KOOR: TIe Heemlen roemen.

OPENING

2. lOOR: Psalm 150 'Looft nu den Heer •• bew. dirigent
Wilt heden nu treden ••••••

P.M.Zijderlaan

Hollands vlag.

G.rl.Lovendaal

• • • • • • ••

3. :"'010: Lammy de Bruin

4. I.OOR: Bede voor 't vaderland •

••

• B.de Wolf

Neerland en Oranje
Mijn Nederland

5.

P.M. Zijderlaan

•••

J.Kronenberg

Wij willen Holland houwen
Gelukkig is het land.
Î O.

o

Heer, die daar des hemels tente spreidt
en wat op aard' is hebt alleen bereid,
het schuimig» woedig meer kunt maken stille
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog tot U omhoog,
die ons in angst en nood
verlossen kondt tot aller stond,
ja zelfs ook van de dood.

KOOR: Waar de blanke top der duinen ••

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk»
ve81 zegen en geluk.
1 Î. SLUITING
12. KOOR en
SOLISTE: Verblijd u in zijn Naam . • • C.iiesley

bew. dirigent

Hollands kracht • • • • • • •

H.C.van Oort

viees mijn leidsman .•••••••

J.v.Rossum

8. SOLO: Lammy de Bruin

• • • • • J.Zwaan

In Israël was dat een wijze»
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal met lofgeschal:
'Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geenl'

6. G":.MENZ.':..NG:

7.

H.W.v.d.Mey

SLMENz.:
...
NG:
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt I
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!

LOLO: K.J.Mulder

;...
ls gij, 0 vrome, dikwij Is hebt gesmaakt,
vermaakt u nu vrij, dat 't uw harte raaktl
Looft God den Heer met zingen ende spelen
en roept vrij uit tezaam met luider kelen:
'Had ons de Heer -Hem zij de eeralzo niet bijgestaan,
wij waren lang -ons was zo bangal in den druk vergaan I

• • • • • • • bew. dirigent

Na afloop van dit programma kunt u bij de uitgang van de
kerk grammofoonplaten van het Urker Vissersko8r kopen.
TIe opbrengsten zijn bestemd voor het fonds voor 'Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers',

-------

---

f\?OrmCe

de Ned. Herv. kerk te Oostzaan

_
De christelijke oranjevereniging Prinses Juliana was zaterdag al van start gegaan met een
zangavond in de Nederlands Hervormde Kerk. Een overvolle kerk
genoot van vaderlandse liederen,
gebracht door het christelijk Urker
Visserskoor "Crescendo" met
Lammy de Bruin als soliste.

" De Zaanlander "
=:===============
mei 1978
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Hemelvaartsdag

concert Urker koren blijft
duizenden bezoekers trekken

Donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag) was het de elfde
keer dat in de visafslag een concertavond werd
gegeven door alle Urker koren en de brassband.
Het is opvallend dat de
belangstelling voor deze avonden, die vooral door mensen
van buiten Urk bezocht worden, eerder toeneemt dan
afneemt. Een teken dat deze
avonden in een behoefte voorzien.
Het zou te ver voeren om ieder
koor afzonderlijk te beoordelen naar muzikale prestaties
Het programma werd vlot
afgewerkt, afgewisseld met
samenzang, zodat er geen
gaten vielen in het programma. De avond kreeg zijn
hoogtepunt in het gezamenlijk
optreden van alle koren en de
brassband, met het lied 'Eens
zal op de grote morgen',
hetgeen gedirigeerd werd door
Meindert Kramer. De dirigenten doen dit bij toerbeurt.
De programmaleiding was als
vanouds in handen van de heer

Evert de Boer.
Een woord van lof voor alle
medewerkenden en vooral
voor de commissie die deze
avond nu al voor de elfde keer
georganiseerd heeft en hier
ieder jaar veel werk voor moet
verzetten.
• Ruim vierduizend mensen
waren aanwezig bij het concert
in de Urker visafslag op
Hemelsvaartdag.

PROGRAMMA
CONCERTAVOND ALLE URI<ER I<OREN
met

samenzang

''Urkerland" mei '18

=================_===

HEMELVAARTSDAG 4 MEI 1978

Aanvang:

Programmaleiding:

7.30

Dhr. E.de Boer

uur n.m

I.

SAMENZANG: Gez. 45 vs. I, 3 en 5
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
Gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
Omstraald van morgenlicht
Voor 's Vaders aangezicht.
De Vader stelt Hem in de troon
Als Christus en als Here,
Bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
Wiens goddelijk geweld
De laatste vijand velt.
0, Heer, die onze Koning zijt,
Laat niets uw rijk verhindren,
En open voor uw kindren
De poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
Ons tot uw bruiloft gaan.

2. OPENING
3. CHR. URKER VROUWENKOOR
FAMUIEKOOR
a.
b.
c.
d.

"DE LOFSTEM", aangevuld met het

"FRATERNITAS" o.l.v. Puck v.d. Zwan.

God is hier, Hij wil ons zeeg'nen
Daar is kracht
Zouden wij ook eenmaal komen
Overwinning
(Bewerkingen: P.v.d.Zwan)

4. SAMENZANG: Psalm 68 : 9 en 10
Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk
Verdubbeld in getalen.
Bij hen is Zijne majesteit,
E~n Sinaï in heiligheid,
Omringd van bliksemstralen.
-2-

Gij voert ten hemel op, vol eer;
De kerker werd Uw buit, 0 Heer!
Gij zaagt Uw strijd bekronen
Met gaven, tot der mensen troost,
Opdat zelfs 't wederhorig kroost
Altijd bij U zou wonen.
Geloofd zij God, met d~~pst ontzag
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad 'ren van de dood
Volkomen uitkomst geven.
5. URKER KINDERKOOR "KLEIN MAAR DAPPER" o.l.v. P. v.d. Zwan
a. Wij zingen van Jezus
b. Weet gij hoe veel? Soli: Leo Schenk, Hetty Hoekstra,
Jelle Kapitein
c. Wanneer ik naar Uw hemel kijk
d. Dorre streken zullen bloeien
(Bewerkingen: P. v.d. Zwan)
6. SAMENZANG: Gez. 44 vs. 1,4

en 9

De dag der kroning is gekomen.
o al gij vorsten, kust den Zoon
Hij heeft de helburcht ingenomen,
De Triumfeerder stijgt ten troon.
Aard' en hemel galmen,
Sion van uw psalmen
Davert het heelal.
God is opgevaren
Met gejuich der scharen,
Met bazuingeschal.
-3-

•
G' ontsloot u voor de Vorst der ere,
poorten der gerechtigheid.
G' ontvingt der legerscharen Here
In zijne midlaarsmajesteit.
Jezus daalde neder,
Jezus keerde weder
In zijn heerlijkheid,
Daar Hij voor de zijnen,
Tot Hij zal verschijnen,
Bidt en plaats bereidt.

o

Laat ons steeds hopen, bidden, waken
En ons versterken in ons Hoofd.
Ook heden wil Hij vreugde maken
Aan al wie dezen Geest gelooft.
Gij werdt opgenomen,
Gij zult wederkomen,
Onze Hemelvorst !
Gij stort uit den hoge
Stromen op het droge,
Laving aan wie dorst.

Hans Boelée
G. Verdi

9. SAMENZANG: Psalm 47 vs. I en 3
Juicht, 0 volken, juicht:
Handklapt en betuigt
Onzen God uw vreugd:
Weest te zaam verheugd:
Zingt des Hoogsten eer:
Buigt u voor Hem neer

God vaart voor het oog
Met gejuich ~mhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard'
Is die hulde waard.
10. URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" o.l.v. Alle Roodbergen
a. Psalm 100
b. Zondagmorgen (Solo: Jelle Kapitein)
c. Schiwiti (Uit Israël zingt)
11. SAMENZANG: Gez. 102 vs. 1,2

8. CHR. BRASSBAND "VALERIUS" o.l.v. Frits Bode
a. Hymne
b. Allelujah (Solo: Tj.Gietema)
c , Mars

'J
d

7. MANNENKOOR "URKER ZANGERS" o.l.v. Frits Bode
Begeleiding: Kl.J. Mulder
a. Straf mij in Uw gramschap .•i e t
b. Jeruzalem

Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht:
Zijne maj esteit
Maakt haar heerlijkheid
Over 't rond der aard
Wijd en zijd vermaard.

G.F. Händel
W.A. Mozart

J. Wijnand Balke
Ed. Flipse
F.H. Schorer

en 5

Lof zij den Heer, den almachtigen koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt den heiligen naam,
Looft al wat ademt den Here.
Lof zij den Heer, Hij ~mringt met Zijn liefde uw leven;
Heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn Woord u gegeven.
Lof zij den Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen!

-4-5-

En duizend jaar gaan als de dag
Van gist'ren voor U heen,
Een schaduw, een gedachte vaag
Een nachtwaak, die verdween.
De tijd draagt alle mensen voor
Op zijn gestagen stroom:
Ze zijn als gras, door zon verd
Vervluchtigd
als een droom.

o

God, die droeg ons voorgeslac
In tegenspoed en kruis,
Wees ons een gids in storm en n
En eeuwig ons tehuis
18. GEZAMENLIJKE KOREN

+

BRASSBAND
o.l.v. Meindert

a. Loflied
H.C. van L
b. Eens zal op de grote morgen
bew. M
19. SLUITING.

J.H. Maunders

c. 0, how aimable (Psalm 84)

12. CHR. DAMESKOOR "LAUS DEO" o.l.v. Frits Bode
Begeleiding: Kl.J. Mulder

15. SAMENZANG: Gez. 94 vs. 1, 5 en 6

a. Wie zal mij roven
C. Mallan
b. Psalm 116 (Solo: Co Bakker-de Boer) bew. J. Zwanepol
c. Groot is uw trouw, 0 Heer
bew. KI.J. Mulder

Wij loven U, 0 God, belijden U
Eeuwige Vader, U geeft heel de
U zingen alle heemlen, serafs,
Onafgebroken rijst hun lia~ op
Gij, driemaal heilig zijt Gij,
Wiens grootheid aard' en hemel

13. SAMENZANG: Psalm 98 vs. 1, 3 en 4
Zingt, zingt een nieuw gezang den Here,
Die grote 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.
Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den Here dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren
Trompetten en bazuingeklank;
Dat 's Heren huis van vreugde druise
Voor Isrels groten Opperheer;
De zee met hare volheid bruise;
De ganse wereld geev' Hem eer.
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte, vol van vreugde, springen
En hupp'len voor des Heren 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.

,.

als Heer.
wereld eer.
machten, tronen,
hoge tonen,
God der legerscharen
heerlijk openbaren:

Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,
Tot Gij als rechter eens de laatste vierschaar spant
Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen.
Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons
regeren,
Wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren,
En met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.
Wij zegenen, 0 Heer, uw goedheid al den dag:
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag.
Geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:
Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen:
Op U steunt onze hoop, 0 God van ons vertrouwen:
Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid
bouwen.
16. CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
o.l.v. Meindert W. Kramer
Begeleiding: KI.J. Mulder
a. De dorre vlakten der woestijnen
b. Wees mijn Leidsman
c. Psalm 73

KI.J. Mulder
J. van Rossum
M.W. Kramer

17. SAMENZANG: Gez. 84 vs. 1, 4, 5 en 6
14. CHR. GEM. KOOR "EXCELSIOR" o.l.v. Frits Bode

o

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

Begeleiding: Kl.J. Mulder
a. 0 God die vol van liefde zijt
b. Gouden harpen ruisen
-b-

bew. KI.J. Mulder
-7 -

DE BETHEL OPEN.

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

OP zaterdag 22 juli I978•.
AANVANG:

20.00 UUR.

SPREKF"P'

DS. JAC. VAN DIJK UIT ARNHEM.

MEDEWERKING:

CHR. URKER VISSERSKOOR

"CRESCENDO"

o.l.v Meindert Kramer.
ORGANIST:

ALBERT METZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.l\NVANGSLIED:

Psalm I08t I e~ 2.
Mijn hart, 0 Hemelmajesteit. Is tot Uw dienst en lof
bereid; 'k Zal zingen voor de Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot lijn eer,
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waak op dat niets Uw klanken stuit.
Ik Zal in de dageraad ontwaken.
En met gezang mijn God genaken.
Zaterdag 22 juli verleent het Chr.
Mannenkoor 'Crescendo' onder
leiding van Meindert Kramer de
muzikale medewerking, daarbij
aan het orgel begeleidt door
Albert Metz. Spreker is de bekende ds. Jac. van Dijk, Ned. Hervormd predikant in Arnhem.

" Urkerland " 20 juli'7~
================-=-=====,

Ik zal; 0 Heer, Uw wonderdaan, Uw roem de volken doen
verstaan; Want Uwe goedertierenheid,
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk,
Verhef U boven t s hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Een mooi~ ~Y2~~~2~~~~_~ij_gQ~~~_Q~~~g~!~~~~~
__
==========-=--------------------------------------

fI~

DAT U ER WAS OP DEZE OPEN-OCUR DIENST
EElEGD DOm

DE G::ZAHENLIJKE

EVANGELISATIE K<J.tMISSIES.

OOK IS DE BETHEL VOOR U OPEN!!!!!!!!!
TOT ZIENS!!!

In de periode van 8 juli

tlm 5 augustus 1918.

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

iedere maandag tIro vrijdag van 12.00 - D.OO uur.
( zang, muziek, deklamatie)

iedere zaterdag vanaf' 8 uur:

===================~:=======
==;~=================================;=============:::
29 juli

spreker:
organist:

Ds. W. GlashouweJ:' Sr.
Meindert Kramer

t'ledewerk:ing:

Houten.

Chr. Gemeng.j koor "Excelsiorl
0.1.v J<il. Schrijver

=====================:================================
5 aug.

spreker: Evangelist Jacq. Buitenhuis, Utre<
organist:.~ A).bert Hetz.
Medewerking:

.

"Urker Zangers"
o.l.v Frt...
"s Bode.

===================================.==================:
U BENT VAN HARTE waK(JU!

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

WELKOH

EVERï de ROER
•

.OCSED.

.1LU:J8ELLElINC: DEUTERONOMIUM 6 : I - 12.
NEEM DE WERElD, ~EEf rUJ JEZUS.

~ttENZANC:

fleem de wereld, g.eef mij Jezus, Wereldvrwgd'
gaat ras
'WoorbijI Muar de liefde van mijn Heiland, 8Hjlt voor
eeuwig rijk el} vrij.
KOOO: 0 ~ de hoogtI en Ie..fig.f;f en diepte
Van l jn liefrle zonder peil!

0, de volheid van verl{..J",ing..
O:lderpartd \1.:111 't eet..nd9 heil.

.Wij Loven U, 0 God, hel ijden U als Heer,
E.euwige Vader, U geeft heel de wereld eer,
U zingen alle heem'100, serafs, machten. tronert,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen,
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
~lens grootheid aard' en hemel heerlijk open barenT
Wij zegenen, 0 Heer, Uw goedlle:!.dal den dag..

C~e~ dat eeu~ in, eeJW uit, ons lied U loven mag,
çeef, dat 'ij b~j Uvl k~nst onstrafflijk wezen mogen:

or.tfeI'lTlto,"1tferm 0, Heer, toen ons u,,·, mededogen!
0 Cad van ons vertrouwl;!fl:
lij wo~den nCvlt beschaamd, die op Uw goedheid bouwen.

O~ U steunt onze noop,

OPTREDEU VA t HET ., URk'ER VISSERSKOOR "

Neem de wereldl geef mij Jezus, Want lijn tC~9st is zalig
ZQot; Hij bewaakt mij, geeft mij vrede, Dit 15 ft wat mij
juiChen doet.
KOOR: 0, de hoogt' en •••••• ~._ ••••••• ~
Neem de wereld, geef mij Jezus, Want in Hem ti eb 'k eeuw!:J
liCht, En op , s levens weg met Jezus, Blijft geen duhternis
in

I

t zicht.

.
KOOR: 0, Ge hoogt' en ••••••••••• _••••

Neem de wereld; geef mij Jezus, fk Weet, Hij ittlerf voor
t k Dank H~!l nIer en ook voor eeuwig
Als "k Hem zie in 't Vaderhuis.
KOOS: 0, de hoogt' en ••• ~•••••••••• ~.
mij aan 't krui!!;

DANKGEBED.
Inzamel1na van de gaven:
SLOTLIED:

PSALM 150 : I en 3

Looft ê:Jd, 100ft lijn

naam a1001;

looft Hem in lijn heiligdom;
Looft des Heeren grote macht,
In de h6n~1zijner kracht;
looft Hem om zijn mogendheden;
Looft Her., naar zo menig blijk
Van zijn heerlijk koninkrijk,
Voor zijn troon en hier beneden.
Looft Cod, naar zijn hoog bevel,

T<ESPRMK:

11

VERGEET GOD WIET•.~'

Met het klinkend cimbehpel,
Looft Hem op het schel metaal,
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den Heer; elk moet Hem eren,
Al wat geest en adem heeft,
Looft de Heer die eeuwig leeft;
Loor't verheugd da Heer der heren.

.Jubileumviering

25 jaar

Vrijdag 1 september

1978
-----------------------19.00 uur

Kranslegging met de nagelaten betrekkingen van in zee
omgekomen vissers bij het Vissersmonument vanuit het
Kerkje aan de Zee. Slotwoord Burgemeester A.Buijs.

20.00 uur

Herdenkingsconcert in de Bethelkerk met medewerking
van het Kamper Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden"
o.l.v. K.J.Mulder.
Organist: Henk van Putten, programmaleiding: Ds. H.R.
Groenevelt.

Plm. 21.30 uur

Receptie

in Gebouw "Irene".

"Crescendo " zingt enkele nununersbijhet Vissersmonument

=======~===~==~=--==================-==-=-=================

Chr. Urker

Visserskoor

Onder grote belangstelling'werden
vele kransen en bloemen gelegd •
+ + +

..Crescendo··

r,,\'

ATTENTIE

~~

)~

A. In verband met het Jut
Concert van morgenavo~
U vriendelijk verzocht
netjes te houden en U~
ma mee te nemen.
B. Na afloop van dit conc
U in de gelegenheid ge
"Crescendo" met dit ju
feliciteren in Gebouw
Wijk 8, Nr. 85.
Uw aanwezigheid aldaar
ons op hoge prijs word
C. Verder bent U in de ge

na afloop van dit conc
grammofoonplaten van "
te kopen in het kantoo
Urkerland" (vlak bij d
t.b.v.
het fonds "Nage
betrekkingen van in ze,
men vissers".
D. De te houden collecte

hoge kosten welke dit
met zich meebrengt) wi:
bijzonder bij U aanbe~

WAARDIGE

JUBILEUM-

1978

1953

PROGRAMMA
HERDENKINGS

CONCERT

ter gelegenheid
25-jarig

van het

bestaan van en

aangeboden

\

door

\

HET CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"
dirigent:

Meindert

Met medewerking

Kramer

van het

CHR. KAMPER MANNENKOOR
"DOOR EENDRACHT

VERBONDEN"

o.l.v. Klaas J.

Vrijdag

1 september

Geref. Bethelkerk

Aanvang

Mulder

1978 in de
te Urk

20.00 uur

Kerk open 19.30 uur
(toegang vrij)

VIERING 'CRESCENDO'

Het is voor de leden van het mannenkoor
'Crescendo' een druk weekend geworden.
Immers het koor vierde haar 25-jarig bestaan en'
terugblikkend op alle aktiviteiten kan 'Crescendo' in haar analen het zilveren jubileum als
zeer geslaagd beschrijven.'
Voor de eerste muzikale aktiviteiten had men het mannenkoor
'Door Eendracht Verbonden'
uit Kampen uitgenodigd Dit
koor staat onder leiding van
Klaas J, Mulder, bij velen alleen
bekend als organist/pianist
maar in Urk nog niet eerder in
>, aktie als dirigent, Een zeer goed
f. gevulde Bethel-kerk heeft vrijI dagavond kunnen genieten van
, massale mannenkoorzang.
( 'Crescendo' opende de avond
! met een goed gezongen Psalm
I 150 in een bewerking van de
dirigent
Meindert
Kramer,
waarna de gebruikelijke opening volgde door de Ere-voorzitter van het koor ds. Groeneveld, Beide koren zongen hierna
Psalm 42, Hier was de bewerking van Klaas J, Mulder en
laatstgenoemde begeleidde dit
200 man sterke mannenkoor op
voortreffelijke wijze, wat ook

I

gezegd kan worden van de
dirigent Meindert Kramer, die
het koor goed in de hand hield
Toen was het aan D, E. V. te
laten horen waartoe ze in staat
zijn. De begeleiding op het orgel
was in handen van Henk van
Putten Men begon met twee
Latijnse werken: Domine Salvamfac en Adoramus. Na een
onzeker begin groeide dit nummer toch naar een aanvaardbare
finale, Het Adoramus werd op
schitterende wijze uitgevoerd
Solozang van Femmy v.d.
Weg was een welkome afwisseling in het programma, D,E. V.
vervolgde het optreden met drie
bewerkingen van dirigent Klaas
J, Mulder, te weten: Zoekt eerst
het Koninkrijk, Nader mijn God
bij U en Psalm 146: 1, 3 en 6,
Goed uitgevoerd, alleenjammer
dat bij het eerste nummer de
solist A, v, Enk te veel wegviel

door te groteforte van het koor.
Bij het zingen van de Negrospirituals liet jammer genoeg
dirigent Mulder zich verleiden
tot het meebegeleiden op de
piano waardoor de meeste koorleden geen dirigent konden zien
met het gevolg dat de correctheid in het zingen verloren ging,
Toch was het geheelhet belutsteren alleszins waard Ook de
volgende nummers' Yerusalem'
van Verdi en 'King all Glorious',
bewerkt door de dirigent, beide
nummers die naar een climax
moeten groeien kregen ook die
vertolking, die deze nummers zo
eigen maken met een verdienstelijke solo van Femmy v.d. Weg,
Hel laatste nummer van D, E. V.
'The Holy City', ook weer mei
solistische medewerking van
Femmy vod. Weg en Arie van
Enk, een graag gehoord mannenkoor werk, werd prachtig
gezongen. TOl'slot zongen beide
koren o.l. v. Meindert Kramer
Psalm 116 in een bewerking van
KJ Mulder, een waardig slot
van deze mannenkoorzang-avond
K.J, Mulder verzorgde tussen
de verschillende optaedens van
de mannenkoren nog Iwee orgelsoli, prachtig vertolk I en

beloont
met een dankbaar
applaus. Een bloemenhulde en
staande ovatie waren welverdiend voor de medewerkers aan
deze prachtige stijlvolle avond.

"Urkerland" ê s~p~!.~lê_
I =============-----------

.Jubileumviering

25 jaar

~~~~~~~~_~_~~E~~~È~~_~~l~
10.00 - 12.00 uur Muzikale rondgang door de oude dorpskom van de showband "Jubal" uit Zwolle.
15.00 - 17.00 uur Kottervaart (bij goed weer) op het IJsselmeer. Bij
slecht weer bezichtiging Visserijmuseum. Met muzikale
medewerking van de Chr. Brassband "Valerius" 0.1. v.
Frits Bode.
18.15 uur

Aankomst van het jacht "Piet Hein" met aan boord HKH
Prinses Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven, welke
ons jubileumconcert hopen bij te wonen.

'19.00 uur

Jubileumconcert in de Bethelkerk, te geven door het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", waarbij overdracht
van de Gouden Plaat en Jubileumplaat. Programmaleiding
Ds. H.R. Groenevelt.
Kaarten voor het Jubileumconcert in voorverkoop à
f. 5,-- t.b.v. de Landelijke Stichting Nationaal
Fonds voor Gehandicapten.

Plm. 21.00 uur

Receptie in gebouw "Irene".

Muzikale rondgang door de oude dorpskom van de showband "Jubal" uit Zwolle.

Chr. Urker

Visserskoor

..Crescendo··

Kottervaart (bij goed weer) op het IJsselmeer. Bij
slecht weer bezichtiging Visserijmuseum. Met muzikale
medewerking van de Chr. Brassband "Valerius" o.l.v.
Frits Bode.

-

Pieter van Vollenhoven

JUBILEUM-

VIERING 'CRESCENDO'

Op zaterdagavond gaf 'Crescendo' haar eigenlijke jubileumconcert in een geheel gevulde
Bethel-kerk. In aanwezigheid
van Mr. Pieter van Vollenhoven
(prinses Margriet was door
ziekte verhinderd), de commissaris der Koningin in Overijssel, burgemeester en wethouders
en directieleden van de platenmaatschappij' Phonogram'.
Het koor opende met 'Verblijd
U in Zijn Naam'.
Ds. Groeneveld las vervolgens
psalm 100 en ging voor in gebed.
In welgekozen woorden verwelkomde hij hierna de vele hoge
gasten, ook oud-dirigent (en
vader van de huidige) de heer L.
Kramer en de vele gehandicapte
vrienden. Hierna werkte hel
koor in vlot tempo het concertprogramma af MeI een uitstekende begeleiding van Jan
Bonefaas werden de' nummers
zeer verdienstelijk uitgevoerd.
De solisten Lammy de Bruin en
Klaas Bakker bleken over
uitstekende stemmen te beschikken en hebben hun taak naar
behoren vervuld. Ook viel de
fijne begeleiding van de samenzang van de heer Bonefaas op.
Zijn orgelsoio was een zeer
gewaardeerde aanvulling op het

11 Urker land
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concertprogramma.
Crescendo heeft zich bij haar
oprichting ten doel gesteld het
zingen van het geestelijk lied. En
nu 25 jaar later doet men dit
nog. Met het jubileumconcert,
dat respect afdwingt, geen moment eenzijdig werd, de goede
bewerkingen en een zeer ijverige
muzikale dirigent.
Allemaal facetten die borg staan
voor een dergelijk muzikaal.
gebeuren. Elf L. P.'s met geestelijke muziek, beloond met Gouden Tulp en Gouden Embleem
tonen aan, dat Crescendo een
begrip geworden is op het
gebied van het zingen van het
geestelijk lied.
Een jubileum L. P. werd na het
concert aangeboden aan Mr.
Pieter van Vollenhoven door de.
voorzitter van het koor Jac.
Nentjes.
Twee leden, T. Bakker en M.
Ras, werden toegesproken om- :
dat ze vanaf de oprichting lid'
waren van het koor. Hieraan.
werd later op de receptie nog:
speciale aandacht geschonken. .
Staande hoorden de aanwezi-:
gen het spontaan gezongen
'Nederland en Oranje' aan als
afsluiting van dit jubileumconcert.
Bestuur, dirigent en leden kunnen terugzien op een zeer
geslaagde jubileumviering. Een
jubileumviering, die ook nog
bestond uit een indrukwekkende kranslegging vrijdagavond bij het Vissersmonument.

25-jarig bestaan

"Crescendou

Vervolgens wordt op zaterdag 2 september 1978 een

JUBILEUMCONCERT
gegeven in de Bethelkerk te Urk, ten bate van de Landelijke
Stichting Nationaal Fonds voor Gehandicapten.
Medewerkenden:

Organist:

Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo', dirigent Meindert
Kramer
Aanvang 7 uur
Kerk open kwart over 6
Solisten:
Lammy de Bruin, sopraan Programmaleiding (beide avonden) Ds. H.R. Groenevelt (Beschermheer en Ere-voorzitter van 'Crescendo').
Klaas Bakker, bariton
Jan Bonefaas
Dit concert zal worden bijgewoond door H.K.H. Prinses
Margriet en de heer Mr. Pieter van Vollenhoven.
Tijdens dit concert aanbieding van de Gouden Plaat door
'Phonogram B.V.' Amsterdam.

*

*

KAARTEN IN VOORVERKOOP A f 5,- VERKRIJGBAAR BIJ:
Amrobank. Urk - Telefoon 2288
VVV kantoor (Bondsspaarbank) - Telefoon 1363

1978

1953

PROGRAMMA
JUBILEUM

CONCERT

(tevens bewijs van toegang)
ter gelegenheid
25-jarig

van het

bestaan

van

HET CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"

dirigent:

zaterdag

Meindert

2 september

Geref. Bethelkerk

Aanvang
Kerk open

Kramer

1978 in de
te Urk

19.00 uur
18.30 uur

PRO
1. Koor: Verblijd

G RAM

U in Zijn Naam

M A

MEDEWERKENDEN

(met solo)

2. Opening: Samenzang: Psalm 89:1 - Schriftlezing
3. Koor: Jeruzalem
't Zij vreugde mijn deel is (met solo)
U bid ik aan, 0 macht der liefde

C. Wesley
- Gebed

Zie ons wachten aan de stromen (met solo)
4. Solozang: Lammy de Bruin
5. Koor: Bede voor 't Vaderland
Luister naar Uws Heilands pleiten
Jezus die mijn ziel bemint (met solo)
0, eeuwige Vader
6. Uitreikina "Jubileumplaat" door Drs. W. Barents,
Direkteur Phonogram B.V.
7. Koor: De Heilige Stad (met solo)
Ziet in blinde razernij
Psalm 73
Mannen, broeders
8. OrgelsoIo: Jan Bonefaas

W. Warren
J. Zwanepol
K.J. Mulder
bew. dirigent

Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO"
Dirigent: Meindert Kramer

Lammy de Bruin

sopraan

P.M. Zijderlaan

Klaas Bokker

bariton

bew. dirigent
beVl.dirigent

Jan Bonefaas

orgel

bew. dirigent
bew. dirigent
F. Pijlman

Programmaleiding:
Ds. H.R. Groenevelt
(Beschermheer van "CRESCENDO")

9. Uitreiking "Gouden Embleem" namens Phonogram door
Mr. Pieter van Vollenhoven. In aansluiting
aanbieding van de "Jubileumplaat" door
"Crescendo" aan H.K.H. Prinses Margriet.
10. Koor: Psalm 90
J. Zwanepol
Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo)
bew. dirigent
De Heem'len roemen
bew. dirigent
11. Sluiting: Slotwoord - dankgebed - samenzang (z.o.z.)
12. Koor: Neer'land en Oranje

AAN DIT CONCERT

H. de Wolf

25-jarig bestaan

"Crescendou

Vervolgens wordt op zaterdag 2 september 1978 een

JUBILEUMCONCERT
gegeven in de Bethelkerk te Urk, ten bate van de Landelijke
Stichting Nationaal Fonds voor Gehandicapten.
Medewerkenden:
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo', dirigent Meindert
Kramer
Aanvang 7 uur
Kerk open kwart over 6
Solisten:
Lammy de Bruin, sopraan Programmaleiding (beide avonden) Ds. H.R. Groenevelt (Beschermheer en Ere-voorzitter van 'Crescendo').
Klaas Bakker, bariton
Organist: Jan Bonefaas
Dit concert zal worden bijgewoond door H.K.H. Prinses
Margriet en de heer Mr. Pieter van Vollenhoven.
Tijdens dit concert aanbieding van de Gouden Plaat door
'Phonogram B.V.' Amsterdam.

*
*

KAARTEN IN VOORVERKOOP A f 5,- VERKRIJGBAAR BIJ:
Amrobank Urk - Telefoon 2288
VVV kantoor (Bondsspaarbank) - Telefoon 1363

TEKST SAMENZANG

Psalm 89: 1
'k Zal eeuwig zingen
Van Gods goedertierenheên
Uw waarheid t'allentijd
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'~en of bezwijken.

Gezang 135: 1 (Herv. Bundel)
Dankt, dankt nu allen God
Met blijde feestgezangen
Van Hem is 't heug'lijk lot,
Het heil dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
Altijd genadig aan
En heeft ons dag aan dag
Met goedheid overlaan.

woonde jubileum- concert bij in Urk

URK - Mr. Pieter van Vollenhoven was zaterdagavond te gast op
Urk, waar hij in de Bethelkerk het
jubileumconcert bijwoonde van
het 25 jaar bestaande christelijk
Urker visserkoor 'Crescendo'.
Niet - zoals de bedoeling wasmet de 'Piet Hein', maar per auto
kwam mr. l'an Vollenhovennaar
Urk, waar hij in het gemeentehuis
werd ontvangen door onder meer
mr. J. L.M.Niers, commissaris der
koningin in Overijssel, burgemeester A.P. Buys,wethouders en
bestuursleden van het jubilerende
koor. Vervolgens ging het lopend

• Mr. Pieter van Vó/lenhoven,samen met burgemeester Buys, en

CdK Niers (rechts) op weg neeroe
Bethelkerk.

UacH Ut: Bethelkerk. Na het herdenkingsconcert van vrijdagavond werd daar zaterdag door
'Crescendo', dat onder leiding
staat van Meindert Kramer, een
jubileumconcert gegeven. De opbrengst van dit concert kwam ten
goede aan de Landelijke stichting
Nationaal Fonds voor Gehandicapten. Tijdens dit concert kreeg
het koor van drs. W. Barents, directeur van Phonogram BV te
Amsterdam, een jubileumplaat
uitgereikt, terwijl inr. van Vollenhoven 'Crescendo', namens de platenmaatschappij, verblijdde met
een 'Gouden Embleem'.

jubileum -langspeelplaat

11
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In de gereformeerde Bethel-kerk te Urk
ontving mr. Pieter van Vollenhoven zaterdagavond het eerste exemplaar van een
jubileum-langspeelplaat van het Christelfik
Urker Visserskoor ,Crescendo'. Het koor
bestaat 25jaar en dit werd vrijdag en zaterdag gevierd. Het jubileumconcert werd
geleid door ds. H. R. Groenevelt, de erevoorzitter van het koor. Het concert werd
geopend met het "Verblijdt u in Zijn
Naam" van C. Wesley en afgesloten met een
enthousiast "Neerland en Oranje" van H.
de Wolf.

even wijzen op de Terschellinger kapitein Willem Barendts, die in het "Behouden Huys" op
Nova Zembla de psalmen van Datheen zong.
Toen bleek dat drs. Barents inderdaad deze
kapitein in zijn stamboom had, verzuchtte de
voorzitter dat hij zelf vergeefs gehoopt had van
de Friese stadhouder Ernst Casimir af te stammen. Hij sprak de hoop uit dat de organist Jan
Bonefaas, die het koor en de soliste begeleidde, niet van Bonifatius zou afstammen ....

Overbekend

Mr. Pieter van Vollenhoven, die het eerste
Drs W. Barents, directeur van Phonogram
BV bood de eerste langspeelplaat aan, die ter exemplaar van de nieuwe jubileumplaat mee
gelegenheid van het vijfentwintigjarig ju- naar huis mocht nemen nadat alle koorleden
bileum werd gesneden. Hij herinnerde er aan hun naam er op hadden gezet, zei het merkdat de eerste plaat van "Crescendo" in 1965 waardig te vinden dat het koor "nog maar" 25
uitkwam en dat de nieuwste plaat al de 10e is. jaar bestaat, omdat de klank al overbekend is.
Voorzitter ds. Groenevelt die op de humor van Hij moest zijn echtgenote prinses Margriet
het eiland had gewezen, wilde de heer Barents verontschuldigen. Bij het verlaten van de kerk
gaf mr. Van Vollenhoven de aanwezige gehandicapten een hand.
Naast de soliste Lammy de Bruin, die met
haar heldere zang de koorzapg afwisselde, liet
onder andere een tenor van "Crescendo" zich
solistisch horen. Een speciale plechtigheid was
de huldiging van twee leden van het koor, de
heren Tom Bakker (oud-voorzitter en oudsecretaris) en de heer Ras. De feestelijkheden
werden afgesloten met een receptie in het gebouw Irene. De opbrengst van de toegangskaarten was bestemd voor de Landelijke Stichting Nationaal Fonds voor Gehandicapten.
De tweede jubileumdag was begonnen met
I een
muzikale rondgang door de oude
dorpskern, uitgevoerd door de showband J ubal
, uit Zwolle. 's Middags was er een kottervaart
op de voormalige Zuiderzee. Het alternatief
was museumbezoek maar de Visserijtentoonstelling en het Oude Vissershuis waren niet
geopend. Voor de aanvang van het jubileumconcert werd mr. Pieter van Vollenhoven
op het gemeentehuis ontvangen door' burgemeester A.P. Buys de wethouders van Urk en
de heren Jac. Hentjes en M. de Vries, vo~~ter en penningmeester van het jubilel~
koor.
....

'Crescendo' gaf mr. V an Vollenhoven

Voorz.J.Nentjes ontvangt
uit handen van de directeur
van " Phonogram
Drs. W.Ba,rents een eerste
exemplaar van Crescendo's
Jubileum LP." VerblijdU in
Zijn Naam "

+ ++

zijnbeurt draagt de Voorz.
deze 'Vlecrover aan den Heer
Mr.Pieter van Vollenhoven.
Op

+ +++
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Urker visserskoor ,Crescendo'
,

In een tot op de laatste stoel bezette
Bethelkerk

te Urk vond zaterdag

ging plaats van het 25-jaar
Visserskoor

"Crescendo".

van Vollenhoven,

Gereformeerde

2 september

bestaande

het nodige toe bijgedragen:

speciaal

Gouden

van Mr. Pieter
(de

had daar natuurlijk

namens Phonogram had hij

om aan het jubilerend

Embleem te overhandigen

koor een
ter bevestiging

van het vele goede,

dat "Crescendo"

schiedenis

tot uiting heeft gebracht,

muzikaal

Urker

van Prinses Margriet

prinses kon zelf helaas niet meekomen)

zich bereid verklaard

Christelijk

De aanwezigheid

echtgenoot

jl. de huldi-

minst op de vele grammofoonplaten

in zijn rijke geniet in het

die Phonogram van het
De echtgenoot

koor heeft uitgebracht.

van Prinses Margriet,

Vollenhoven,

Mr. Pieter van

geeft namens Phonogram een Gouden

Embleem aan de voorzitter

van "Crescendo",

de heer

.loc , Nentjes.

Voordat

de heer Van Vollenhoven

reikhalzend

uitgeziene

van Phonogram,

daad overging,

jubileumuitgave

Naam" aan de voorzitter

speelplaat

koor relief kunnen geven

in de Bethelkerk.

Na de overhandiging

van het Gouden

Pieter ven Vollenhoven

Embleem ontving

van de heer Nentjes

ik dit exemplaar

dit eerste

weer later van U terug,

alle handtekeningen

was een verzoek

van de heer Van Vollenhoven,

Op het gemeentehui

Ven Vollenhoven

met het vol-

en met dirigent

een geschenk

uit handen van burgeeen jubileumplaat

werd ui tgereikt.

zojuist ontvangen

Gouden

het

Embleem in front van zijn

koor omhoog.

Uit:
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Meindert

s van Urk ontvi ng de heer

meester A. P. Buys, aan wie eveneens

van "Crescendo"

dat

onmiddell i jk werd i ngewi IIigd.

tall ig bestuur van "Cr.escendo"

triomfantel i jk houdt de voorzitter

maar

van alle koorleden

Eerder die avond had hij al kennis gemaakt

Kramer.

Mr.

als dank voor zi jn komst naar Urk. "Graag

zet U er alstublieft

uiteraard

Jcc , Nentjes,

aldus de heer Barents in de pauze van

het jubileumconcert

op",

U in zijn

"Wij zijn blij dat wij met deze elfde lang-

aan Uw jubileum",

ontvang

"Verblijdt

van "Crescendo",

van Uw voortreffelijke

exempl aar,

had de direkteur

drs. Willem Barents het eerste exemplaar

van de bijzondere

overhandigd.

tot zijn door iedereen

sept. '78

vierde 25-jarig jubileum
Concertavonden in Bethelkerk
(Van een onzer redacteuren)
Het Christelijke Urker visserskoor "Crescendo" bestaat dezer dagen
vijfentwintig jaar en Urk heeft het geweten. Vrijdag en zaterdag werd het
jubileum herdacht en op waardige wijze gevierd: vrijdagavond werd begonnen met kransleggingen vanuit het Kerkje aan de Zee bij het vissersrnonuHet programma werd begonnen
ment.
Tussen het koor en de omgekomen vissers bestaat om zo te zeggen een met "Verblijd U in Zijn Naam" van
C. Wesley. Veel liederen - het rebijzondere band: de opbrengsten van de uitgebrachte grammofoonplaten - pertoire
omvatte bekende teksten,
dat zijn nu met de jubileumplaat elf LP's - zijn steeds voor de verwanten echte religieuze "meezingers" der verdronken vissers bestemd.
werden gebracht in de bewerking
Vrijdagavond volgde in de Gerefor- levenszee opsteken, en op de uitred- van dirigent Kramer en de koormeerde Bethelkerk een herdenkings- dingen uit die nood. Als er hier en zang werd afgewisseld met zang- en
concert met medewerking van het daar een klein schoonheidsfoutje zat orgelscli, terwijl ook samenzang in
Kamper Mannenkoor DEV, gediri- _ een niet helemaal gelijk beginnen het programma was opgenomen
geerd door Klaas Jan Mulder, met of een iets te lang aanhouden - werd aan begin en eind.
Henk van Putten aan het orgel. Daar- dat ruimschoots gecompenseerd door Psalm 89, niet-ritmisch gezongen
na werd er een receptie gehouden in de volle overgave waarmee liederen door de zeer volle kerk, ontlokte
als "Zie ons wachten aan de stro- zelfs RB:nmr. V~~ yollenhoven de
gebouwlrene bij de kerk.
in blind
,." opmerking, dat hij met alleen besefDe zaterdag had een feestelijk ka- men " , " Ziet
1
I
e razernij , t d t h t k
dui d
1d k
"Mannen
broeders,
ziet
het
teken"
of e, .a e oor uizen maa an
rakter, De dag begon met een rondgang van een muziekvereniging uit "Neêrland en Oranje" ten gehorewer-verdiende, maar dat ook de gemeenZwolle. 's Middags was er een kotter- den gebracht. Het koor werd begeleidte er wel wat van kan.
vaart op het IJssdmeer, waaraan veel door solozang van sopraan Lammy de
Gouden embleem
lichamelijk gehandicapten deelna- Bruin en bariton Klaas Bokker, met
Jan Benefaas aan het orgel.
De heer Van Vollenhoven overhanmen.
digde aan voorzitter Jac. Nentjes van
Concert
programmajhet koor het "Gouden Embleem" van
De leiding van het concert zater- platenmaatsschappij P~onogram. In
De geplande intocht van prinses
Margriet en mr. Pieter van Vollenho- dagavond _ evenals trouwens van de zijn toespraakje wees,hiJ erop, dat ?e
"bestaa~ Crescendo pas ,:l5
ven aan boord van het prinselijk jacht avond daarvoor _ berustte bij de be- oPIIl;~,~kmg
"Piet Hein" ging niet door; de prinses schermheer van het koor, de Urker Jaar. een geweldig comphment inis nog maar net uit het ziekenhuis. Geref. emerituspredikant ds. H. R. houdt. Hij wenste het koor een voortMr. Van Vollenhovenzette de viering Groenevelt, die in zijn geestig bedOel-jVarendetoekomst.
wel luister bij. Met de commissaris de welkomstwoord o.m. inging op de Eerder had de directeur van deze
van de koningin en lt.-kol. F. van der kott~r~ochtvan zaterdagmiddag en opplatenmaatschappij, drs. W. BaLinde van Sprankhuizen, adjudant het feit, dat "we op Urk wel vierhon-rents, de elfde LP als jubileumplaat
van koningin Juliana, met B. en W. derd hulppredikers" hebben. Hij ver-aangeboden. Mr. Van Vollenhoven
en tal van genodigden woondede heer welkomde ook bijzonder de be~aardekreeg hem, met handtekeningen van
Van Vollenhoven het jubileumconcert Louwe Kramer, vader van Memdertde koorleden, mee van de voorzitter
bij, dat zaterdagavond eveneens in de Kramer, die ook een aantal jaren om het te overhandigen aan prinses
grote, maar weinig fraaie, Bethelkerk "Crescendo" gedirigeerd heeft.
Margriet.
werd gegeven.
"Crescendo" stond onder directie
van Meindert Kramer en het koor
deed zaterdagavond zijn uiterste best.
Die inzet bleek wel heel in het bijzonder bij teksten, die betrekking hadden
op de zee, op de stormen die ook op de

"ReformatorischD~blad
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• Mr. P. van Vollenhoven overhandigt het Gouden Embleem (de gouden LP) van Phonogram aan de voorzitter van "Crescendo", Jac. Nentjes.

Na afloop

van de beide concertavonden

alwaar de belangstelling

overweldigend

wezden recepties

gegeven in geb, " Irene ",

is geweest.
+++++-1++
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Van de Gem. Urk overhandigd door BurmsBuys
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DANKBETUIGING
Bestuur, dirigent en leden van het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' is het een behoefte u allen hartelijk te bedanken
voor uw warme en overweldigende belangstelling ondervonden bij haar 25-jarig jubileum.
In deze dank willen wij bijzonder betrekken het college van
Burgemeester en Wethouders en het Politieapparaat, de
raden der Herv. en Geref. Kerk en de kosters van genoemde
kerken, zo ook de heren welke de regeling der plaatsen
verzorgden irr de Bethel-kerk.
Verder de schippers en bemanningen der kotters welke
bereid waren pro deo met gehandicapten en genodigden te
varen op het IJsselmeer, de plaatselijk Rode Kruis colonne,
welke zich pro deo inzette in de begeleiding van de
gehandicapten, zo ook onze plaatselijke brassband
'Valerius' en dirigent Frits Bode welke zorgden voor muziek
op de haven.
De redactie van 'Het Urkerland' voor het afstaan van hun
kantoorruimte.
Wij danken u voor jubileum giften, bloemen en cadeau's, en
voor hetgeen wij in natura (o.a. frisdranken en koek)
mochten ontvangen. Ook hen die wij onverhoopt vergeten
te noemen, veel dank.
Het mochten (mede door uw aller medewerking) voor ons
overgetelijke dagen worden.
Namens het bestuur,

''Urkerland " 8 ee)2t. '78
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Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
dirigent: Meindert Kramer
secretariaat: Molenstraat 4

Voorz. J. Nentjes
Secr. T. Bakker.

Voor de overweldigende en warme belangstelling welke wij mochten ondervinden
bij de viering van ons 25-jarig Jubileum op vrijdag 1en zaterdag 2 september 1978,
willen wij u hartelijk bedanken.
In deze dank willen wij in bijzonder betrekken hen welke ons bijzonder verrasten
door bloemstukken, cadeau's, giften etc.
Uw meeleven, uit alle delen van ons land en tot ver over de grenzen, heeft ons
bijzonder getroffen en gestimuleerd.
Namens het bestuur,
J. Nentjes, Voorzitter.
T. Bakker, Secretaris.

Op uitnodiging van de Vereniging
tot kerkelijk Recreatiewerk in het
Lauwersmeergebied trad j.l. zaterdag 21 oktober het Chr. Urker
Visserkoor 'Crescendo', o.l.v.
Meindert Kramer op in de Geref.
kerk te Anjum.
Bij aankomst werd men hartelijk
ontvangen, terwijl men een goed
verzorgde broodtafel kreeg aangeboden, met soep vooraf. De

Vereniging

tot Kerkelijk

_ gebied, gevestigd

Recreatiewerk

balangstelling voor dit optreden
van Crescendo was dermate groot
dat het koor (met onderbreking
van een pauze) de gehele avond
moest staan, zodat vele honderden mensen dan ook teleurgesteld moesten worden.
In verband hiermee deden zich bij
de kerk enkele taferelen voor, o.a.
dat men van hen die toegangskaarten hadden, deze voor f. 25,wou kopen. Ondanks de warmte
in de kerk mocht Crescendo voor
een zeer aandachtig publiek, een
goede zangavond verzorgen, op .
het orgel voortreffelijk begeleid
door Henk van Putten uit Kampen. Zijn orgelsoio (voor de
pauze) was dan ook bijzonder
goed te noemen, hetwelk bleek uit
het applaus. De opening vond
plaats door een pastoor uit een
naburige gemeente, welke ook
zitting had in deze commissie.
Solistische medewerking werd
verleend door Lammy de Bruin
(sopraan) en Klaas Bakker (bariton), Een staande ovatie vlei
Crescendo ten deel, terwijl bloemen werden aangeboden aan
dirigent, organist en solisten.
Crescendo kan op een geslaagde
avond terugzien, getuige mede de
enorme grammofoonplaten verkoop na afloop van het concert.

in het Lauwersmeer-

te Lauwers oog. Gr.

Z A N G A V 0 N D
in de Geref. Kerk te ~ n j u m Fr.
op zaterdag, 21 oktober 1918. Aanvang 1.00

Medewerkenden:
Chr. Urker Visserskoor " Crescendo"
Dir. Meindert Kramer

Solisten: Lammy de Bruin en
Klaas Bakker

Organist

nenk van Putten

ft

Urkerland"
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EQns , aan den avond van mijn level
Breng ik, van zorg en strijden moe,
Voor eIken dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.
13. K~or: Looft nu den Heer. Psalm 150-

bev •

I

14. Uitleidend orgelspel.
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De Vereniging tot kerkelijk Recreatiew

het Lauwersmeergebied stelt zich ten d
geestelijke belAngen van degenen, die
of vast verblijven in dnt gebied, te r
Aan deze vereniging werken mee:
Christelijk Gereformeerde Kerken
Doopsgezinde gemeenten
Rooms Kathblieke Kerken
Ned. Hervormde Gemeenten
Gereformeerde Kerken
Het gestelde doel wordt verwezenlijkt
samenkomsten op zondag te beleggen
Lektuurverspreiding
Tent- en caravanbezoek
Jeugdwerk
Zangavonden

