OP Zatd. 6 juni' 81 werd een BAZiR georganiseerd in geb." lRENE " t.b.v. een
Tweede = Concertreis naar Zwitserland, door de Dames van de leden. + + + +

Dirigent Meindert Kramer
opende deze Bau

Verkoop van Koffie en
eigen eigen gebakken koek
aan het Buffet.
=+=+=+

Vitrage voor gordijnen.
Afmeten

en afknippen

maar.
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Zatd. 20 juni' 81

GRAMMOFOONPLAATOPNAME

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

in de Bovenkerk te Kampen.

Solisten: Lammy de Bruin

==========

Renate Heemskerk
Klaas Bakker

Plaatopname
Vorige week vertrok een goed bemand
"Crescendo" naar Kampen om in de
fraaie Bovenkerk aldaar een plaatopname te gaan maken.
Om ongeveer half vijf begon de opname en rond 9 uur kwam het sein dat de
gezongen nummers er goed op stonden.
"Crescendo" stond o.l.v. Meindert
Kramer en werd op het prachtige orgel
begeleid door Klaas Jan Mulder.
Naast de bekende solisten van het
koor, Lammyde Bruin en KlaasBakker,
was de bekende Reinate Heemskerk
van de partij. Zij soleerde samen met
Klaas Bakker in "de Heilige Stad".
De opname was dit keer in handen van
de pilatenmaatschappij "Mirasound".
Eind augustus hoopt "Crescendo" deze plaat op de markt te brengen.
Naar men ons verzekerde zal het weer
. een prachtige L.P.worden.
De volgende nummers werden door
"Crescendo" op de plaat gezongen: Wie op God betrouwt - De Heilige Stad
- Neem mijn leven - De eeuwige wegPsalm 130- Zoek eerst het KoninkrijkPsalm 105 - Volle verzekering - Hoe
groot zijt Gij- 't Zijvreugde mijn deel is
- Elkuur, elke ogenblik - Zing de lofvan
Zijnen Naam - 0 liefde Gods.

''Urkerla.nd" 2r::;
juni' 81
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Op vrijdag

7 aug.198l

traden we op ( voor het Hotel het Wapen van Uik ),

aan de haven ,op uitnodiging van de Jeugdgroep " Ichthus "
=============================================

WE TRADEN OP OP UITNODIGING VAN
JEUGDGROEP "ICHTHUS"
Op vrijdag 7 augustus traden wij op
in een evangelisatieweek van de jeugdgroep "Ichthus". Deze bijeenkomst werd
gehouden in de openlucht voor hotel
"Het Wapen van Urk". Met pianobegeleiding van Henk van Putten mochten wij
met een 30-tal leden hier enkele nummers zingen. Dit alles voor een behoorlijk publiek. Een mooie samenkomst alwaar een predikant van buiten
Urk een kort woord sprak, en werd afgesloten door een lid van genoemde
jeugdgroep. De piano welke we gebruikten was ons welwillend afgestaan door
onze voorzitter van Urk, alwaar wij
hem bijzonder hartelijk voor bedanken.
Een dankbare en goede zaak om in zo'n
samenkomst op te treden.

uit:
" DE ZANGKOERIER "
======================

We traden op bijprachtig mooi
Zomerweer ,en onder goede belangstelling.
+++++

ONS OPTREDEN OP DE ZIEKENBOOT
Dinsdag 15 sept. traden wij met een
groep van 24 leden op de ziekenboot
"Henry Dunant" op. Wij hadden aan deze
patienten een zeer dankbaar publiek.
Wij werden verwelkomd door iemand van
het personeel en mochten hier, op de
piano begeleid door Albert Metz, verschillende nummers uitvoeren, welke
zeer zeker bijzonder goed uit de verf
kwamen. In ogenschouw genomen dat het
op zo'n boot laag en warm is, dus een
minder goede akoestiek. Jammer dat wij
geen platen mochten verkopen, gezien
de patienten er graag één of meerdere
als souvenir hadden willen meenemen.
Na afloop werd gelegenheid gegeven een
kopje koffie te gebruiken, waar niet
een ieder gebruik van maakte, gezien
hun werkzaamheden.

Uit : " De Z~oerier
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Crescendo vrijdag naar Zwitserland
Vrijdagavond om half tien hoopt een gezelschap van zo'n 160
personen zich bij de Petrakerk weer 'in te schepen' voor een concerttournee naar Zwitserland die acht dagen in beslag gaat nemen. Voor
dat 'inschepen' staan drie luxe touringcars uit Rijssen gereed voor de
verre reis naar Zwitserland. Vóór het vertrek is er vrijdagavond eerst
nog een korte bijeenkomst in de Petrakerk onder leiding van
voorzitter Jan van Urk van Crescendo.
Zonder overdrijven mag deze
concertreis naar Zwitserland
een groot gebeuren genoemd
worden. Maar liefst 160
plaatsgenoten maakten zich
ruim een week vrij voor deze
reis met als oudste deelnemer
vriend R. Oost (wijk 5-30) die
op 73-jarige leeftijd present is
bij deze buitenlandse tournee
van het Urker visserskoor.
Vrijdagavond dus het vertrek
naar Zwitserland. Na de stevige trip hoopt men zaterdagmorgen om negen uur in
Luzern te arriveren, de centrale plaats bij deze concertreis
naar Zwitserland. Een prachtige plaats overigens. Luzern en
de vele mensen die daar wel
eens op vakantie zijn geweest
kunnen daar van meepraten.

Concerten
Zaterdagavond hoopt men om
acht uur in Erlingsbach het
eerste concert te verzorgen uit

een serie van zes. Zes concerten in acht dagen, geen lichte
opgave, dat mag duidelijk zijn!
Achtereenvolgens wordt door
Crescendo geconcerteerd in
Erlingsbach, Rapperswil, Kloten, Bern, Oerlikon en Zurstach. Na afloop van het
concert volgende week vrijdagavond in Zurstach stapt
het Urker gezelschap weer
in de drie bussen voor de
terugreis naar Urk, waar men
dan zaterdag 24 oktober weer
hoopt te arriveren.
De reis die Crescendo vrijdag
aanvangt naar Zwitserland
mag gezien worden als een
vervolg van vorig jaar. Ook
vorig jaar ging het Urker
visserskoor namelijk al op
bezoek in het Alpen-land en
alle deelnemers waren daar
toen vol lof over. Dit jaar
kreeg het koor opnieuw de
uitnodiging om een concertreis te maken en gezien de
ervaringen van vorig jaar was
een besluit snel genomen. Dat

het besluit positief gevallen is
blijkt wel uit het enorme gezelschap dat vrijdag vertrekt!
De concertrëis van Crescendo
naar Zwitserland wordt gemaakt op uitnodiging van
de Jugendbund van de Evangelisch Methodistische Kirche in samenwerking- met de
Reformerende kerken in Zwitserland.
Tot slot willen wij ons graag
aansluiten bij de wensen die
het bestuur al eerder in een
schrijven aan alle 160 reizigers
heeft meegegeven: een gezellige reis en een onvergetelijke
week in Zwitserland en moge
de Grote Gever van al deze
dingen u Zijn rijke zegen wen·
sen.

-------------_.
Toernee Chr. Urker Vi~5erskoor "Crescendo"

HET URKERLAND
VRIJDAG 16 OKTOBER 1981

----------

Vr'jG__
l§ okt. - Zat. 24 okt. 1981
VriJdag 16 ~ktober:

Z~terd~_17

21.00 uur

Samenkomst koorleden Petra-kerk Urk.

21.30 uur

Vertrek autocars 1,2 en 3 vanaf de p~rkeerplaats
aan de singel. {Autocars HAV!)

Route:

Noord-Oost-Polder - Kampen - langs Apeldoorn Arnhem - Emmerich - Oberhausen - Keulen - Limburg aid Lahn - Karlsruhe - Baden - Basel - Olten.

oktober:
_2e stoQ:
9.00 uur

Rasthaus Fernthal
D 5466 Neustadt/Wied
Rasthaus Sruchsal
D 7521 Forst Uber Bruchsal
Aankomst Luzern
Grand H5tel Europa
Haldenstrasse 59
eH - 6006 Luzern
te 1-:09.41 -:-IiT:-Tö. 111 i

Zo te zien wist men zich in
de bussen goeg te vermaken
+

+

grand hötel europe

Luzern

Met niet minder dan 4 uur vertraging kwamen we om 1 uur bjjons
Hotel aan •••••••
Een geweldig mooi Hotel hetwelk
veel verzachte.
+ =+ = +
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Holländischer

Fischerchor

«Crescendo» singt in der Kirche

Am Samstag, den 17.Oktober um 20.00Uhr,
singtder berühmte Männerchor «Crescendo»
aus dem typisch holländischen Fischerdorf
Urk in der Kirche von Obererlinsbach.
Die meisten Sänger sind Hochseefischerund
befinden sich von Montag bis Freitagabend
auf ihrer oft gefahrvollen Reise.Die Verbundenheit mit Gott, die diese Männer täglich
spüren, prägt auch ihre Musik. Mehrheitlich
singt der Chor geistliche Lieder, die nicht nur
in den Niederlanden sehr bekannt sind. Ihre
vierzehn Langspielplatten zeugen von ihrem
Können und ihrer Beliebtheit.

Schon 1980weilte der Chor eine Woche lang
in der Schweiz und gab sechs Konzerte, die
überall sehr gut aufgenommen wurden, vielleicht auch, weil sie in ihren Originaltrachten
auftreten.
Wirsind überzeugt,lhnen mitdiesem Fischerchor einen schönen Abend bieten zu können.
In der Pausewird in einem Kurzfilm das Dorf
und das Lebender Fischervorgestellt.
Eintrittfrei, Kollekte
Gelegenheit,Plattenzukaufen

(fJrmrfnbrblllltbrrrrformimm
28.Jahrgang Nr.10
ErlinsbachAG

<Erlinsbnrb

CH RISTLICH ER FISCH ERCHOR
«CRESCENDO»
AUS URK IN HOLLAND

llîrrhgrmrinbrn
Erscheintmonatlich
Oktober 1981

Samstag, den 17. Oktober, 20 Uh-iin der reformierten Kirche Obererlinsbach

Erlinsbach

Konzerttournée Schweiz
1981

"

Chr. Urker Visserskoor

"Cresendo"

Christlichen Fischerchor aus URK in HOLLAND
Leitung: Meindert W. Kramer
Organist/Pianist: Henk van Putten
Sopran: Lammy de Bruin
Bariton: Klaas Bakker
Tenor: Willem de Vries
Eintritt frei - die Kollekte wird herzIich empfohlen.

Zatd. 17 6kt'8l werd het éérste
Concert gegeven in een Ref.Kerk
te Erlinsbach.
+ + ++
Een goed Concert,onder grote belangstelling gegeven.
Ook de ontvangst wad bijzonder
hartelijk.
Mede gezien de inzet van Ds.Sonnevelt
en zijnvrouw. (Holl.pred.)
+ +++

Ref. Kirche Erlinsbach/AG

Der Chr. Urker Fischerchor

"Crescendo".

Der Urker Fischerchor "Crescendo"
ist gegründet den 5 September
1953 unter der Name Chr. J ungemännerchor, Dirigent war Herrn

Louwe Kramer. Bei der gründung betrug die Zahl der Mitglieder 23 und
jetzt ist der Chor ausgewachsen bis 125 Mitglieder.
Im 1955 hat der Meindert W. Kramer den Taktstock von seiner Vater
übernommen und unter seiner fähigen Leitung hat der Chor neben die
viele Konzerte in verschiedene Orte unseres Landes auch 11 Schallplatten im Handel gebracht, welche gewiss zum meist verkaufte Schallplatten gehören.
Der Fischerchor besteht überwiegend aus Fischer die die ganze Woch
nicht zu Hause sein und herumtreiben auf der Nordsee und IJsselsee.
Deshalb muss mann auch viele Bitten abweisen, weil mann berufsmässig diese Bitten nicht gewähren kann. Wenn der Chor professional
wäre, dann hätte mann schon viele Malen auf Weltrundreise gewesen,
zeuge die empfangenen Bitten aus Kanada, Ver. Staten und Deutschland. Aber die Mitglieder des Chores sind nun einmal Liebhaber, die
das Chorsingen nur wie Hobby ausüben.
Trotzdem hat man in 1980 eine erfolgreiche Konzertrundreise in der
Schweiz gemacht, wo man unter überwaltigenden Teilnahme 6 Konzerte gegeben hat, auf Einladung der dortigen Evang, Methodistische
Kirche.
Im Rundfunkprogramm der "Evang. Rundfunk" : Von Ihnen woll
Ich singen und in der Musikalische Fruchtschale ist der Urker Fischerchor viel gebeten.
Der Chor konzertiert in Urker Kleidertracht und singt meistens Psalmen
und geistliche Lieder, oft unter Mitwirkung von Lammy de Bruin
(Sopransängerin), Klaas Bakker (Bariton) und Willem de Vries (Tenor).
Höhepunkte in der Geschichte von Crescendo sind ein Konzert in Urk
für eine Menge Prominenten Gästen, als Königin Juliana das Fischerdenkmal enthülte, während mann in Dezember 1969 ein Weihnachtskonzert versorgte in dem Palast "Het Loo" und auch in Dezember 1970
während dem Weihnachtsfest der Königliche Familie.
Am Samstag 6 Mai 1971 bekam "Crescendo" während ein Konzert in
Urk von Phonogram die goldene Tulpe infolge die besondere Verdienstlichkeit für Geistliche Chorsang in Holland.
Bei diesem Ereignis waren die Königlicher Hoheiten Prinzessin Beatrix
und Prinz Claus anwesend.
Darauf dürfte mann während der Geburtstag von der Königin am 30
April 1976 den Vorbeimarsch abschliessen im Palastgarten in Soestdijk
mit dem Singen von dem bekarmten Lied "Neerland en Oranje".

Die Einnahmen aus den Konzerten und dem Schallplattenverkauf
gehen zugünsten die ausch diese Konzerten viele gemachte Spesen.
Herzlich empfohlen ..
Wir werden in der Pause den Film zeigen: "FISCHER VON URK".

***

***

***

HET CHRISTELIJK
URKER
VISSERSKOOR
"CRESCENDO"
CHRISTLICHER FISCHERCHOR
"CRESCENDO"
AUS URK IN HOLLAND

Programma 11

Programma 1
Psalm 150

KOOR:

M.W Kramer

a.
b.
c.
d.

Wie op God betrouwt
De Heilige Stad (solo Klaas Bakker)
Leid mij Heer'
Neem mijn leven

Ed. Flipse
Trad.
Sam. Wesley
K.J. Mulder

a. Ziet in blinde razernij
b. Dierbre Heer en Heiland
(solo Lammy de Bruin)
c. Jeruzalem
d. Psalm 105

KOOR:

M.W. Kramer

KOOR:

K.J. Mulder
G.W. Warren
M.W. Kramer

PAUSE

PAUSE

KOOR:
a. Heer, Die onze Vader zijt
(solo Klaas Bakker)
b. Nader mijn God bij U
c. 't Zij vreugde mijn deel is
(solo Lammy de Bruin)
d. Ambrosianischer Lobgesang

P. Knapp
Trad.
M.W. Kramer
F. Flemming

a. Psalm 90
b. Zoekt eerst het koninkrijk
(solo Willem de Vries)
c. De Heem'len roemen
d. Verblijd U in Zijn Naam

J. Zwanepol
E. Gebhardt

KOOR MET AANWEZIGEN·
Glorie. Halleluja.

a.
b.
c.
d.

Hoe groot zijt Gij
Psalm 130
Psalm 105
Zachtkens en teder
(solo Klaas Bakker)

KOOR:
J. Zwanepol
K.J. Mulder
M.W. Kramer
C. Wesley

M.W. Kramer
M.W. Kramer
M.W.Kramer
K.J. Mulder

Henk van Putten

a. Wie op God betrouwt
b. 0 God, die vol van liefde zijt

Trad.
M.W.Kramer
B. Verboom

SOLOZANG: Lammy de Bruin
a.
b.
c.
d.

Neem mijn leven
Leid mij Heer'
Zingt de lof (solo Klaas Bakker)
Ambrosianischer Lobgesang

K.J. Mulder
Sam. Wesley
K.J. Mulder
E. Gebhardt

SLUITING
KOOR.

SLUITING

Volle verzekering
De Heilige Stad (solo Klaas Bakker)
O. liefde Gods
Bede

c. Hij, die rustig en stil
(solo Lammy de Bruin)
d. Glorie, halleluja
(koor en samenzang)

W. Hardenbol
H.J van Oosten

SOLOZANG: Klaas Bakker
KOOR:

a.
b.
c.
d.

ORGEL/PIANOSOLO:

ORGEL/PIANOSOLO:
Henk van Putten
aansluitend samenzang en koor
Grosser Gatt wir loben Dich.

KOOR:

M.W. Kramer

SOLOZANG: Klaas Bakker

SOLOZANG: Lammy de Bruin
KOOR:

Psalm 150

OPENING

OPENING
KOOR:

KOOR:

a. Het gebed des Heeren
b. Grosser Gott wir loben Dich
(met aanwezigen)

K.J. Mulder
K.J. Mulder

URK, INSEL AUF DEM FESTLAND.

J ahrhundertelang lag die Insel Urk in dem Zuiderzee.
Eine See, die Heutzutage zum gröszten Teil eingepoldert

worden ist.

Urk war einige Zeit Besitz der Stadt Amsterdam.
Das war im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert.
Die Insel hat eine eigene Kleidertracht.
Die Tracht der Männer: So kann man noch älteren Fischern begegnen
mit silbernem Hosenschmuck
und einem flachen Hutt "Filzchen"
genannt. Mit der Pudelmütze und mit goldenen Halsknöpfen. Der
Ehering wurde urn den Hals getragen.
Die Tracht der Frauen gehört zu den elegante sten in Holland.
Die gestickte "Kraplap" bildet mit dem Weisz-Gelb und schwarz der
Mütze, "HUL" genannt, ein farbiges Ganzes.
Auf den Schildern aus Marmer bei dem Fischerdenkmal
finden wir
die Namen von derjenigen, die niemals zurückkehrten
von See. Das
gefährliche Leben der Fischer hat ohne Zweifel geprägt auf das Charakter der Bevölkerung von Urk.
Auf dem Sockel des Denkmals sind die folgende Worten eingeprägt:

Hier wendeten Sie den Steven und die Hinterblieb en wurde hier auf Sie gewartet.

Hier wurde für Sie gebetet aber auch intensiv
gelitten als Bericht wurde gebracht.

Viele in Meer geblieben,
hier steht Ihr Name geschrieben und wird
an Sie gedacht.

~ondag

18 oktober:

07.30 - 09.30 uur

10.30 uur
11. 15 uu r
13.30 uur

19.00 uur

Lopend ontbijt.
Kcf f

ie.

Kerkdienst

in de grote

e e t z aa

1•

Lunch.
IS Midçl;:IOSvr ij. Eventueel concert.

Broodmaaltijd.
samenzijn
Avondsluiting.

Gez e ll ig

in het hotel.

KerkDienst in de eetzaal van het Hotel.
Voorganger D J.de Haan ( Ho~.pred.)

Bij het ontwaken zondagsmorgens was merkbaar in de eetzaal dat wij allen goed uitgerust
waren en dat we met elkaar andere mensen geworden waren. Om half elf dronken we gezellig allemaal koffie met een heerlijke koek van Bakkerij Kramer, Hofstee en onder
het vertellen van elkanders wederwaardigheden vloog de tijd om. Zo was het dan al
gauw tijd voor de kerkdienst welke om kwart over elf in de eetzaal zou plaats vinden.
Onze predikant, Ds. de Haan werd echter opgehouden in het verkeer, zodat deze dienst
aanving om goed half 12. Alles was gedaan om een orgel of piano in het hotel te
krijgen, hetgeen echter niet wou lukken, zodat wij dit zonder moeten stellen.
Ondanks dit alles zongen wij als lijsters, keurig en correct. Van alle gezindten
bijeen en ons toch verbonden weten met elkaar aan de God van het Woord dat gebracht
werd, was een goede en leerzame ervaring.
's Avonds kregen we opnieuw warm eten, waarna we gezellig bijeen waren met het hele
gezelschap. Bij de koffie werd opnieuw een gevulde koek gepresenteerd, geleverd
door Bakkerij Koffeman. We mochten naar hartelust lachen, door geleverde gedichten
en verhalen, maar ook ernstig bezig zijn met het overdenken van GOQs Woord.
Onze vriend J. de Vries besloot deze avond met een ernstig woord en deze rijke dag
af te sluiten met dankgebed,

KERKDIENST

in de etzal

Zondag 18 oktober:

Zondagsavonds 18 okt. 181
waren we gezellig bijeen
in de Eetzaal.
Welke afgesloten werd
met een Dagslui ting van
Joop de Vries.
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Op humoristchise wijzeverteld Jenne Schraal Urker
verhalen.
++++++

Ook Grietje van Putten droeg haar steentje bij,en
probeerde een 11 stukje 11 voor te dragen.

.t1aandag~9

o!!?ber:

Hrachten velen een
bezoek aan:
aan het Verkeersmuseum van Zwitserland, Lidostrasse 5. Grootste
ver ke er smuseum van Europa met P1arie t a ri urn en
Co srna

nl nlG"

In de Hofkerk( op
deze foto) speelde
Henk van Putten op
het geweldige mooie
orgel •

Terwijlook velen een
wandeling maakten langs
het prachtige meen van

LUCERN.
+

=

+

=

+

In deze R.K.Hoikerk in Lucern,mochten
Henk van Putten en Jo Schrijvernaar
hartelust spelen op het prachtige orgel.
De kerken in Zwitserland zijndag en nacht
open,zodat er altijdtoegang is in de kerk.
Vriendelijkshalve hebben ze het eerst wel
gevraagd.

+=+=+=+=+

L'intérieur

en direction ouest avec buffet des orgues (165°) et chaire (1639)

Rapperswil

BE Montag, den 19. Oktober, 20.1 5 Uhr
in der reformierten Kirche

Een bijzondergoed Concert,onder
grote belangstelling.
Na afloop van dit conoert werden
we ontvangen in een Turnhal door
het plaatselijkmannen en dameskoor,
onder leiding van de dirigent
J •Bruins en zijnvrouw ( hollanders)
Er werd ons zoveel aan koffie en
koek geprsenteerd,dat we het niet
meer opkonden,en het dan ook in
servetjes meenamen naar het hotel.

=+=+=+=+

Konzerttournée Schweiz
1981

HETCHRlnEUJK URKER
VI//ER/KOOR ••CRE/CEnDO··
Rapperswil BE Montag, den 19. Oktober, 20.15 Uhr
in der reformierten Kirche

Die meisten Sdnger des annahemd hundert Mann starken Chores sind von Beruf
Hochseefischer. Vom Montag bis Freitagweilen sie zum Fischfangau! der rauhen
Nordsee.
(Bild E. Boss)

Holländischer Fischerchor in Rapperswil

Singen kann auch Gebet sein
ebr. Bereits zum zweiten Mal führte eine einwöchige Konzerttournee den
christlichen Fischerchor «Crescendo» aus Urk in die Schweiz. PersönIiche
Beziehungen ermögIichten neben Konzerten in Erlinsbach, Bern, Kloten,
Zürich und Zurzach auch einen Auftritt in Rapperswil. Die Einnahmen aus
den Konzerten und dem SchaUplattenverkaufdienen zur Unterstützung von
Witwen und Waisen ihrer Berufskollegen, die auf der Nordsee umkamen.
In seinem festlichen Konzert sang der
Chor ältere und neuere geistliche Lieder
und Psalmen. Die Soloparts wurden
durch die Sopranistin Lammy de Bruin
und den Bariton Klaas Bakker betreut.
An der Orgel wirkte Henk van Putten als
subtiIer Begleiter und virtuoser Solist in
der Toccata in G-Dur von Theo Dubois.
Robes Niveau
In langjähriger Arbeit gelang es dem Dirigenten und Komponisten Meindert
Kramer, den Chor auf ein Niveau zu
bringen, das Gewohntes in Klangvolumen, Ausdruckskraft und inniger Bewegtheit merklich übertrifft. Ihr Singen,
das auch Gebet sein will, demonstriert
unverkennbar und eindrücklich die Verbindung zwischen Lied und Zeugnis und
erinnert in seiner oft urtümlich gewaltigen Art an ein Naturereignis. Die Vermutung liegt nahe, dass die packende

Ausstrahlung ebenso in tief ernpfundener Lebensfreude wie in erlebter Todesangst wurzelt, wie sie nur, Menschen
kennen, die in unmittelbarer Abhängig,
keit und in ständigem Kampf mit den unberechenbaren elementaren Kräften urn
ihr Dasein und Fortbestehen kämpfen.
Ein in der Pause gezeigter Film gab Einbliek in den Alltag der Fischer von Urk.
Durch Applaudieren und Erheben von
den Sitzen dankten die Zuhörer, welche
die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt hatten, für das unvergessliche Kon'zert, Im Anschluss daran verweilten die
holländischen Sänger und ihre Gattinnen zu gemütlichem Beisammensein mit
dem Männerchor und dem Frauen- und
Töchterchor in Rapperswil. Die Turnhalle diente als Kaffeestube, wo die Gäste mit Getränken, hausgemachtem Gebäck und frohen Liedern «unterhalten»
wurden.

Het was goed toeven
in Rapperswil.
Zodat het moeilijk
was om afscheid van
deze zeer actieve
commissie te nemen.

Zowel het dames a16 het
mannenkoorf,l van
Rapperswil zong ons
enkele nummers toe.
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Een geweldig
mooie avond,
dewelke nog lang
in onze herrinaering zal blijven

=

+

=

+ = +

Op weg naar de concertplaats KLoten, deden
bedevaartsoord van Zwitserland , Einsiedeln
Beroemd om zijn Madonna
•

de Beroemde
aan.

++++++++

Abdijkerk en bet grootste

In deze kerk is op elk uur van de dag veel
publiek aanwezig.
Op ons verzoek hebben wij onder gro•• belangstel-

ling hier enkele nummersgezongen.

+ ++ +

Dienstag, den 20. Oktober, 20 Uhr
in der reformierten Kirche

Kloten
.Konzert

mit dem Fischerchor «Crescendo» aus
Urk/HoIland
80 Hochseefischer treten in den Trachten
der Urker Fischer auf und singen alte und
neue geistliche Lieder.

Evangelischmethodistische Kirche
Regensbergstrasse 148
Zürich-Oerlikon
Donnerstag, 22. Oktober
1981,20.15 Uhr

Een prachtige grote Ketk om in te zingen,wijgaven hier een goed concert,onder
minder goede belangstelling.
+=+==+

Dagelijks bracht onze penningmeester H.Kramer het geld van de collecten en
de grammofoonplatenverkoop weg naar de Bank.
ZijnLijfwacht omringde hem getrouw.
==+=+=+

Bern

Mittwoch, den 21. Oktober, 20 Uhr
in der Nydeggkirche

MooieKerk om in te zingen.
Middelmatige belangstelling.
Deze avond werd bijgewoond
door de Ned.Ambbassadeur
en zijnsecretaris.

Fischer und Chorsänger
Der Fischerchor «Crescendo» aus Urk (Holland) in der Nydeggkirche Bern
gd. Seine zweite Schweizer Tournee
führte
den
Christlichen
Fischerchor
«Crescendo» aus Urk (Holland) auch
nach Bern. In der Nydeggkirche fanden
die rund 80 Fischer-Sänger zu einer Einheit in christlichem Gesang zusammen.
Was hier während des Konzertes als gemeinsame Leistung der Musik zugute
kam, war Abbild der Verbundenheit der
Sänger in ihrem Berufsleben: denn fast
alle Chormitglieder sind von Beruf Hochseefischer, die jede Woche von Montag
bis Freitag auf die Nordsee zum Fischfang ausfahren, wo einer auf den andern
angewiesen ist und wo sie nur durch Zusammenhalten der harten Arbeit und den
Gefahren trotzen können.
Einen Bliek in ihren Alltag vermittelte
ein in der Konzertpause
vorgeführter
Film. Ihre Solidarität lässt sie sogar den
Erlös aus ihren Konzerten zugunsten der
Witwen und Waisen ihrer Berufskollegen

weitergeben. Vor diesem Hintergrund des
harten Alltagslebens lässt sich auch ihr
Gesang verstehen: ein stärnrniger, kernigkräftiger Chorklang, getragen von christlicher Uberzeugung, manchmal zu einem
gewissen Pathos neigend, das aber, stets
ehrlich empfunden, seine Wirkung auf
den Zuhörer nicht verfehlte.
Die Intensität des Gesangs war zudem
Frucht der eigenwilligen. sehr suggestiven
Leitung Meindert W. Kramers, des Sohnes des Chorgründers
(1953). Er stand
auch als Komponist vieler Chorlieder und
Psalmen auf dem Programm, neben P.
Knapp, K. J. Mulder, B. Verboom, Sam.
Wesley und E. Gebhardt.
Als Solisten wirkten das Chormitglied
Klaas Bakker (Bariton) und die Sopranistin Lammy de Bruin mit, zwei kräftige
unausgebildete Stimmen, deren mangelnde technische Schulung gelegentlich zu
Unreinheiten
führte; beim Bariton zu
einem zu starken Tremolo, bei der Sopranistin zu einer oft zu hohen Intonation.
Last but not least sei der Organist Henk
van Putten erwähnt, dessen wuchtiger
Griff in die Tasten den kräftigen Chorgesang zu tragen vermochte.

Overgenomen uit:
" De Berner -Courant"

Urkers hebben het weer

prima in Zwitserland
Het gezelschap van 160 Urkers maakt het Avonds kwam het hele Urker
trouwens bij elkaar
prima in Zwitserland. Dat bericht kunnen we gezelschap
voor een gezellig samenzijn
u nu alvast wel doorgeven want onze waarbij onder meer Urker
verslaggever ter plaatse meldde zich woens- stukjes werden opgevoerd. De
avondsluiting werd opnieuw
dagmorgen met het eerste verslag van de verzorgd door Joop de Vries.
concertreis die het mannenkoor Crescendo
Kloosterkerk
momenteel maakt door Zwitserland met als Naast
de van te voren vastgebasisplaats het prachtige Luzern. "Het weer is stelde concerten werd dinsdag
mooi, de concerten verlopen prima, het hotel trouwens ook nog gezongen in
de beroemde kloosterkerk in
is goed, alleen de 'kost' mag wel wat meer zijn Einsiedeln. Drie nummers
voor de Urkers ....", aldus de eerste berichten' werden in deze historische
kerk ten gehore gebracht en
vanuit Luzern.
dat was zeer indrukwekkend.
Drie concerten heeft Crescendo er al weer opzitten, nadat
men vrijdag na een bijeenkomst in de Petrakerk vertrok
van Urk voor de lange reis
naar het Alpenland. Drie concerten waarvan er twee erg
goed bezocht werden. In Kloten, eeIi stadswijk van Zürich,
was de publieke belangstelhng
wat minder maar dat is voor
steden een normaal verschijnsel.

zonderlijk droog en nog zonnig ook! Zondagmorgen hielden de Urkers een kerkdienst
in de grote zaal van het hotel
waarin de Hollandse predikant ds. de Haan voorging.
Zijn tekst was Rom 12:1. De
avondbijeenkomst stond onder leiding van het koorlid
Joop de Vries die sprak naar
aanleiding van Matth. 12:31. 's

Vrijdagavond wordt in Zusach het laatste concert van
Crescendo in Zwitserland verzorgd. Het is nu al bekend dat
de kerk met z'n ruim duizend
zitplaatsen volledig bezet zal
zijn. De organisatorische leiding van dit slotconcert van
de tournee zal overigens in
handen zijn van een Hollandse
predikant. -

" Urkerland " 23 okt. '81
==========================
Succes
Met name bij de twee concerten op het platteland - als je
daar in Zwitserland tenminste
over kan spreken - oogstte het
Urker mannenkoor erg veel
succes. Er kwam veel publiek
en men genoot zichtbaar van
het repertoire en de zangkunst van de Urkers, In de
pauze werd steeds een film
over Urk en de visserij aan de
toeschouwers getoond en dat
sloeg duidelijk aan. De reis
van Urk naar Luzern is prima
verlopen, al kwam men wel
wat te laat aan volgens het
schema, Bij de tweede busstop
in Duitsland bleek men zich
namelijk bij de pleisterplaats
verslapen te hebben. De Urkers moesten daarop de Duitse 'gastheer' wekken alvorens
van een welverdiende lunch te
kunnen genieten. 't Was toen
half vijf zaterdagmorgen. Om
twaalf uur zaterdagmorgen
kwam men in het fraaie en
luxueuze hotel aan. Overigens
genoot het grote gezelschap
Urkers van bijzonder fraaie
weersomstandigheden:
uit-

Crescend

o Oogst On .

ynleulV Ve I
e SUCces

-

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

Een Boottocht over het
Vierwoudstedenmeer.
Dond. 22 oktober.
Waar velen gebruik
van maakten.

Donderdag, 22 oktober. Een ieder was vroeg in verband met een boottocht over
het Vierwoudstedenmeer,en een ieder gebruikte allereerst het ontbijt.
Door een blik op de bergen was goed te zien dat de sneeuwgrens lager was geworden,zodat de boomkruinen vol met sneeuw lagen. Van de boottocht werd genoten,dewelke plaats vond onder goede weersomstandigheden.
+++++
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Zürich Oerlikon Donnerstag,

den 22. Oktober, 20.1 5 Uhr
in der Evangelisch-methodistischen
Kirche, Regensbergstrasse
148

Konzerttournée Schweiz
1981
In'lfer reformierien Kirche Kloten:

Urker Visserskoor Crescendo beeindruckte
ba. Nach dem Tournee-Erfolg im
Vorjahr machte der weit über seine
Landesgrenzen Berühmtheit erlangte
Christliche Fischerchor aus dem niederländischen Ort Urk dieser Tage
erneut in Kloten Station. Es war das
Verdienst der Evangelisch-methodistischen Kirche, dass die Besucher des
Konzertes in der reformierten Kirche
Kloten sie scheint mit ihrem
schlichten vornehmen Innern für solche Anlässe geradezu prädestiniert zu
sein - wiederum zu einem beeindruckenden Erlebnis. kamen. Sie
dankten der in Urker Tracht auftreten den 80köpfigen Sängerschar am
Schluss des Konzertes mit aufrichtigem, langanhaltendem Applaus.
Die verlässliche Kameradschaft, die
die harte Arbeit auf den Fischerbooten erfordert, hat die Urker auch
im Chor zusammengeschweisst. Er
präsentierte sich in geschlossener
Form, in allen Lagen sattelfest, wobei
sich auch die Solisten Lammy de
Bruin (Sopran), Klaas Bakker (Bariton) und Willem de Vries (Tenor)
glänzend einfügten. Diszipliniert und
intonationssicher boten sie die geistlichen Lieder in Blöcken und Soli
dar. Es erstaunt kaum, dass der seit
1955 unter der Leitung von Meindert W. Kramer stehende Chor wollte er allen Einladungen Folge leisten - mehr auf Reisen wäre als im
Heimatland. Auch Henk van Putten,

der den Chor auf der Orgel begleitete, steIlte sein grosses Können
unter Beweis; wenngleich er die
Register volumenmässig oft etwas zu
wuchtig zog. Die Fähigkeiten des
Visserskoor Crescendo kamen in Psalmen herrlich zur Geltung, besonders
aber in Gebhardts Ambrosianischem
Lobgesang. Sehr sympathisch berührte auch die Aufforderung der
Gäste, mit dem Chor mitzusingen.
Dieser wurde im Lied «Grosser Gott
wir loben Dich» hörbar nachgekommen.
Die Pause wurde mit einem Film
über die tägliche Arbeit der Fischersleute überbrückt. Der Einblick in das
harte Leben ums tägliche Brot und
den Ausgleich im vom Glauben geprägten Gesang hat zweifellos einen
nachhaltenden Eindruck hinterlassen
und stille Bewunderuug hervorgerufen. Bewunderung auch dafür, dass
in den Reihen der Sänger mehrere
Generationen stehen. Die Kollekte
sowie der Erlös vom Schallplattenverkauf werden Iür die Witwen und
Waisen der bei ihrer Arbeit umgekommenen Kollegen bestimmt, die wie eine Reihe von Tafeln arn Denkmal in Urk bezeugt - jedes Jahr ihre
Opfer fordert. Nach einem Konzert in
Bern war der Urker Visserskoor
Crescendo gestern in Zürich-Oerlikon
zu hören und heute Freitag schliesst
er die Tournee in Zurzach (reformierte Kirche, Beginn 20.15 Uhr) ab.

Uit : Züxicher D~bla~ __

~=================-===--Vooraf moest een piano vanuit een
benedenzaal naar boven gehesen
worden.Een zware klus. + + + +

De zangavond

ten bate van de
Stifhting Reformatorische
hulpact/ie" Woord en Daad" is een groot
succes geworden. In een stampvolle Bethelkerk zongen zaterdagavond zo'n elfhonderd belangstellenden, het Urker
Visserskoor
Crescendo en enkele solisten ruim
15.000 gulden bij elkaar. Met dit
geld kan "Woord en Daad" een
zoutwinningsproject
in
Haïti
vóortzetten.

Op de foto de sopraan Femmy van
de Weg samen met de Urker vissers
onder leiding van Meindert Kramer.

Foto: Jos Wesdijk

nederlandse christelijke radio vereniging
postbus 121 1200 JE hilversum telefoon 035-719911 telex 43249

onze ref.:

tvg/HvK/rb/1054

betreft

Zij die geluk brengt

:

hilversum,

datum postmerk

Geachte heer/mevrouw,
Bij deze retourneren wij u uw inzending voor ons programma "Zij die
geluk br-enq
t
? •

Dat deze terugzending op zich heeft laten wachten is gelegen in het
feit, dat wij - met veel plezier - gebruik gemaakt hebben van het
door u aangeboden foto-materiaal ten behoeve van de tentoonstelling,
die als vervolg op bovengenoemde uitzending, tot en met 3 juni j_l_
te zien was in de hal van het NCRV-gebouw_
U zult er begrip voor hebben, dat wij - om alle 4500 foto's die wij
mochten ontvangen weer aan de rechtmatige eigenaar te doen toekomen
- uw materiaal hebben moeten voorzien van een "code-nummer"_
Wij danken u van harte voor de bereidwilligheid waarmee u dit - voor
u ongetwijfeld dierbare en waardevolle - bezit zo lang aan ons hebt
willen toevertrouwen_
Wij kunnen u verzekeren, dat de vele bezoekers aan onze en uw tentoonstelling daaraan veel genoegen hebben beleerar
._.
Met vriendelijke groet,
PROGRA~DIENST
(_
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o God,

die (
in nacht en!
bewijs ook (
wees eeuwig
En duizend
van gist 'ren
een schaduv
een nachtwl
De tijd draa
op zijn gest:
ze zijn als g
vervluchtig(

o God,

die
in tegenspo
wees ons et
en eeuwig (

13. URKER~

De dag door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen
voor Uwe liefd' en majesteit.

18. Gezamenlijke koren en Brassband
o.l.v. Alle Roodbergen.
a.
b.

Rots, ~
De stel

c.

Schäfe

a.
b.

Psalm 100.
Nederland en Oranje.

19. Sluiting.
14. BRASSBA

a. Koraa
b.
c.

A folk
Konin

Slmenz. ID. 2
1. U alleen,
ja, wij Lr

want uw ns
is tot om
Dies vertE
al de won(
6. 'k Zal dizingen Ja]
slaan der
vellen wa'
maar der'
zal ve r-ho

10. Sluiting:

Dankgebed.
11. Koor:

Psalm 150 van M.W. Kramer.

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

1. 'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen,

I •..6

1. Blijf bi

De dag v
Als and'
der hulp

3. Ik Heb U
slechts
Wie kan
Blijf b-

5. ~~~~t h~~
De morg
in dood
~~~~

Na aflooii
om ~rammç
ae omgan~
Nagelaten t
~

De collec;

HET

Zingt de lof van Zijnen Naam.
solist Kl. Bakker.
(KI.J.M

Eventuele toegift van het koor:

Samenzang na 10
SIIBBZ.

Samenzang:
vers 1, 2 en 4 va
'k Wil u 0 God mijn dank betale

a

U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
llieerdan een Vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.
2.Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van den vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.
4.Laat uwe hand mij nu ook dekken,
'k verlaat m' op U, ook in den nacht.
U word', als Gij mij weer zult wekken,
opnieuw mijn lofzang toegebracht.
En zo ik nooit weer mocht ontwaken,
aan U beveel ik dan mijn geest,
om voor uw troon die rust te smaken,
die hier mijn uitzicht is geweest.

6. ORGELSOLO met aansluitend

SAMENZANG

1. Laat ons de Heer lofzingen,

Juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen,
wie steunen op zijn woord.
AI moet ge hier ook dragen,
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
4. Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, - God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kindren sterken,
met woord en sakrament.

van Lied 409

2. God heeft U uitverkoren,

en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen,
aan elk die Hem vertrouwt:
Dat Hij hen zal omgeven,
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven,
de zege schenken zal.

3. Zou ooit een vrouw vergeten,
't kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
AI zou u ook begeven,
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweer bij zijn leven,
Dat Hij u niet verlaat.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren,
Zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

7. KOOR: 0 Heer, die onze Vader zijt (met solo) - W. Hardenbol
Zoekt eerst het Koninkrijk (met solo) - K.J. Mulder
Nader mijn God bij U - H.J. van Oosten
8. SOLOZANG
9. KOOR: Ziet in blinde razernij - M.w. Kramer
De Heilige Stad (met solo) - Trad.
Elk uur, elk ogenblik (met solo) - M.W. Kramer
De Heemlen roemen - M.W. Kramer
10. SLUITING met SAMENZANG Lied 434 en DANKGEBED
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademtn de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt 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 de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven;
Dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
Lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag, aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.
Lof zij de 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.
11. KOOR ZINGT NOG: Zing de lof van Zijnen Naam (met solo) - K.J. Mulder
En op verzoek nog, als toegift: Psalm 150 van M.W. Kramer

P.S.
Na het concert is er in Het Centrum nog gelegenheid om grammafoonplaten van het koor te kopen, waarvan de opbrengst
fonds: "Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers".

10 SAMENZANG

met

"DAAR RUIST

CRESCENDO
LANGS DE WOLKEN"

K. J. Mul

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naa
Die hemel en aarde verenigt te saam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hari
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart,
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en n

Die naam is naar waarheid, mijn Jezus ook wc
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't
En dl Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
0, mochten wlom Jezus verheerlijkt eens stal
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan~
Jezus, Jezus,

Uw naam zij d' eer,

Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer.

