CH RISTLICH ER FISCH ERCHOR
«CRESCENDO»
AUS U RK IN HOLLAN D

Biel:

Dienstag, 23. September,
in der Stadtkirche

PRO

KOOR:

G RAM

M A

Z WIT

20 Uhr,

SER

L A N D

God baande door de woeste baren (25)

I 1

M.W.Kramer

Opening.

KOOR:

a. Ziet 1.nb Iinde razernij (36)

M.W.Kramer

b. Niets 1.So Oppermajesteit (Ps.139) (37)

K.J.Mulder

c . Deutsche Messe (Inleiding) (38)

Fr.Schubert

d. De Heilige Stad (m.solo) (12)

Trad.

a. U bid ik aan

K.J.Mulder

0

macht der liefde (2)

H.Pijlman

b. Leeft 1.nblijdschap (61)

c. Ik wil zingen van mijn Heiland (m.sulo)(39) M.W.Kramer

KOOR:

KOOR:

d. Mannen broeders (40)

F.Pijlman

a. Een toevlucht 1.ngevaren Heer (41)

J.Zwanepol

b. Neem mijn leven, laat het Heer

K.J.Mulder

(8)

c. De paarlen poort (m.solo) (42)

M.W.Kramer

d. Komt tot het feest (42)

J.Zwanepol

a. Mijn toevlucht (44)

K.J.Mulder

b. Heer, die onze Vader zijt (m.solo)(45)

W.Hardenhol

c. Van U zijn alle dingen (46)

M.W.Kramer

d. Ambrosianische Lobgesang (17)

E.Gerhardt

Sluiting
KOOR:

met aanwezigen: Daar ruist langs de wolken (Q+20) K.J.Mulder.

s'morgens werd in de regel geleheid gegeven om te winkelen in
ADELBODEN.

+ +++

Woensdag 24 september stond een bus gereed om hen
die wilden winkelen naar Adelboden te brengen, alwaar velen gebruik van maakten. Na de middag vertrokken we naar Nevey aan het Meer van Geneve om
aldaar een concert te verzorgen in de prachtige grote,
oude Sint Martinkerk. Bij aankomst werd gelegenheid
gegeven in deze plaats, en vooral bij het Meer van
Geneve een kijkje te nemen. Om kwart over zeven
werd een repetitie gehouden wat betreft opstelling
en het aftasten van het geluid wat betreft koor en
het orgel. Ook hier was de belangstelling bijzonder
goed te noemen, gezien het grote middenschip geheel
bezet was. Wij hadden hier te maken met Frans- en
Duitstalige bezoekers, zodat er twee predikanten aan
te pas kwamen om de bezoekers toe te spreken.
Ondanks dat bij enkele leden de stembanden wat geirriteerd waren, gaven wij hier een zeer goed concert
in deze machtig mooie kerk. Aan de uitgang bleek
uit de reacties (vele Hollandse emigranten) dat men
het optreden bijzonder goed en mooi had gevonden.
Na wat frisdranken van deze gemeente te hebben
gebruikt, aanvaardden we de terugreis, uitgezwaaid
door Hollandse emigranten. Om goed een uur arriveerden we weer in onze pensions en genoten voor
het naar bed gaan nog van de heerlijke koffie.

( word vervolgd )

Niet alleen de vrouwen,maar
ook de mannen maakten hier
~bruik van.
++++

Dinsdag 23 sept. '80 klaar voor vertrek
naar de Stadskerk in Biel

+ + + +

Vooraf eerst nog een plaatje gemaakt
van driein Urker Klededracht geklede
paartjes.
+ + + +

!~~~~~=~S~~~;~~:!~~;;~
Dinsdag 23 september vertrokken we na
ag
naar Biel om een concert te verzorgen in de fraaie
stadskerk aldaar. Na wat gewinkeld te hebben begaven we ons naar het kerkje van deze gemeente om
ons lunchpakket te gebruiken. Ook hier werden we
hartelijk ontvangen en kregen koffie en thee aangeboden. Om 8 uur begon het concert. We voerden een
ander programma uit als de vorige avonden. Een
machtig mooie kerk met gewelven en een zeer goed
orgel, waarop Henk van Putten ons bijzonder goed
wist te begeleiden. Het middenschip van deze grote
kerk was meer dan bezet en wij hadden voor de begrippen daar een zeer goede opkomst. Wij werden
hier echter sterk geconfronteerd met kerk en wereld,
gezien örnde kerk heen zij een plaats hadden gevonden (jonge mensen) welke verslaafd waren aan drugs
en hasj. Wat rijk dan je te mogen weten opgenomen
in Gods verbond, en in tegenstelling met deze jonge
mensen, te mogen getuigen van het heil dat er is in
Jezus Christus. De offervaardigheid bleek weer uit de
collecte en de platenverkoop, al waar grote waardering uit sprak van het publiek.

e word vervolgd )

Verkleedpartij in de bus, wat
voor de nodige "lachsalvo's
zorgde,getuige de foto.
+ + + +

Woensd. 24 sept. naar
VEVEY

++ +

Aan het meer van GENEVE
========================

aan het meer
======!=============

VEVEY

van
GENEVE + + +
=====================

Vevey:

Mittwoch, 24. September, 20.15 Uhr,
in der Kirche St. Martin

=~~~=g~~~=S~~~~~t~~~~~=~=
g;~~~=2~~~~~~~~~~_!=t=t=
=

---

Tournee Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo"
Zwitserland

DE SAINT-MARTIN

Vevey ...

-----------_

:S~~~~~:!~~~~~:~!~~~~g2=
Donderdagsmorgens 25 september mochten we allen
weer in goede gezondheid ontwaken en opnieuw
door een stralende zon verwelkomd worden, waarbij
deze majestueuze omgeving nog mooier en schoner
zich liet aanzien. Na een stevig ontbijt waaraan een
ieder zich tegoed deed, maakten wij een wandeling
naar de Engsligeralp. Na een goede wandeling ging
het per kabellift (gesloten cabine) naar boven, alwaar een prachtige waterval langs loopt en men de
sneeuw op de bergen zag liggen. Op 1950 meter
werd in het Berghotel een kop koffie genuttigd.
Voor velen was deze tocht een belevenis, voor anderen een angstige gewaarwording, gezien de kabellift
naar boven. Tegen de middag arriveerde men weer
beneden en mochten we om twee uur een rijke maaltijd gebruiken in onze pensions.

Wandeling door de Erachtig~_g~~~~~~_

=========-=========_======-----------

( word vervolgd)

Per
Kabellift verder naar de "EggsligeralE"
================================-========-=

~2~2=~~~~~~~g!~~=~~~=~~~~=~~~
ItBerghaus" Bartschi " aande koffie.

===================================~=

Thun:

Donnerstag, 25. September, 20 Uhr,
in der reformierten Stadtkirche

Na wat te hebben
gerust, vertrokken we om vijf uur naar Thun (ongeveer twee uur rijden) van pension "Alpina", alwaar
een concert werd gegevenin de Reformierte Stadskerk. Hier aangekomen werden we op de weg opgewacht door Ds. Siegriest, wel ke ons voorreed naar
de parkeerplaats, en vervolgens lopend door deze
stad naar de kerk. Een heel mooie stad met prachtige winkelstraten en vriendelijke bewoners.
Het bleek echter dat genoemde kerk op een berg was
gebouwd, met het gevolg dat we een overdekte
stenen trap moesten beklimmen van niet minder dan
203 treden. Een gevolg hiervan was dat vr. Korf door
een paar stevige knapen deze trap spontaan werd
opgedragen, hetwelk "Crescendo" op zijn best is
te noemen. Alle hulde hiervoor. Ook onze oudste,
ons erelid mevr. Melk-Visser wist naar boven te komen, hetwelk ons zeer heeft verwonderd en het was
haar niet aan te zien dat ze zo'n klim van 203 treden
gemaakt had. Zeer genietend heeft ze deze reis meegemaakt en van alles genoten waar wij met haar mee
geconfronteerd werden. Gezien we later waren vertrokken als aanvankelijk was afgesproken, kwamen
we in tijdnood wat onze repetitie in deze kerk vooraf
betrof. Ook het publiek kwam vroegtijdig opzetten,
zodat deze repetitie 'kort' moest worden gehouden.
Toen wij ons opstelden als koor om de kerk in te
gaan, was deze tot de laatste plaats bezet, zodat
vele stoelen bijgezet moesten worden.
De opening van deze avond geschiedde door Ds.
Siegriest, terwijl we door een Nederlands sprekende
mevrouw werden toegesproken en verwelkomd. Het
eerste deel van dit concert was onder leiding van M.
Kramer, terwijl het tweede deel Jo Schrijver dirigeerde.
Een kort woord werd gesproken naar aanleiding van
Psalm 134 door eerder genoemde predikant, waarin
hij een uitspraak van Maarten Luther memoreerde "dat
het onze ambt en roeping is God groot te maken en
Zijn lof te bezingen, en dat deden wij als koor (zei hij)
met vriendelijke en blijde gezichten.
In de pauze werden we verzocht in een bijgebouw onze
handtekening te zetten in het gastenboek van deze
kerk. Onze vriend van Wijnen viel uit door een accute
keelontsteking, zodat hij het tweede deel niet mee kon
zingen en hoge koorts had. We beleefden hier een geweldige en onvergetelijke avond met elkaar. Aan het
slot van deze avond kwam er geen eind aan het applaus,
zodat wij opnieuw voor de zoveelste keer als toegift
zongen Psalm 150. Ook de samenzang in deze grote
kerk met de aanwezigen met het uitvoeren van "Komt
tot uw Heiland" was zeer indrukwekkend. Bij de bussen namen wij afscheid van deze zeer sympathieke
predikant en aanvaardden dankbaar de terugreis.
De waardering sprak opnieuw uit de collecte en
platenverkoop, alwaar wij bij telling "stil" bij werden.
Er waren bi Ijetten bij van 100 frank. Na nog een kop
koffie gebruikt te hebben in beide pensions, zochten
we voor de laatste maal deze reis onze slaapplaatsen
op om van de rust te genieten die wij allen nodig
waren. AI waar een ieder ongetwijfeld de Grote Gever
van alle goeds zal dank gebracht hebben voor hetgeen
uit Zijn hand werd ontvangen.

( word vervolgd )

Concert in de Stadskerk te Thun werd
onder 11 overweldigende belangstelling
gegeven.
+ +

11

PRO

G RAM

M A

Z WIT

SER

L A N D

God heb ik lief (Ps.116)(47)

I I I

K.J.Mulder

Opening.
!illQR.:

a. De dorre vlakte der woestijnen (48)

K.J.Mulder

b. Straf mij in Uw gramschap niet (49)

H.Boelee

c. Vaste rots van mijn behoud (50)

H.Pijlman

d. Hoort, 't moet des Herders (m.solo)(51)

M.W.Kramer

a. Breng mij d'aloude tijding (52)

J.Zwanepol

b. Wilt gij van zonde en schuld (m.solo)(53) J.Zwanepol
c. Heer blijf bij mij (m.solo)(54)

M.h'.Kramer

d. Zum Credo (belijdenis) (55)

Fr.Schubert

a. Op ten strijde (57)

M. \..,T • Kramer

b. Nader mijn God bij U (56)

H.J.van Oosten

~. Hij die rustig en stil (m.solo) (58)

M.W.Kramer

d. Leid mij Heer (15)

S.Wesley

a. 't Hijgend hert der jacht ontkomen (59)

M.W.Kramer

b. Sanctus (18)

Fr.Schubert

c. Eens zal op de grote morgen (60)

M.W.Kramer

d. King all Glorious (m.solo) (31)

C.Wesley

Stads-Kerk TOON

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

Sluiting
met aanwezigen: Ga mlJ niet voorbij

0

Heiland
(62)

K.J.Mulder

Stads- KERK te Thun

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

Vrijdag 26 september. Een ieder zorgde dat de koffers gepakt stonden, terwijl 's morgens er nog wat
gelegenheid was om te winkelen in Adelboden, al
waar velen nog gebruik van maakten. Na nog een
heerlijke maaltijd te hebben gebruikt namen wij afscheid in onze pensoins en vertrokken om half twee
met de bussen naar Zurich voor ons afscheidsconcert.
Onderweg werden we even voorbij Adelboden opgehouden door een partij koeien op de weg en een begrafenisstoet. Afspraak was dat wij opgewacht zouden
worden bij het pompstation even voorbij de afslag
naar Kloten. Deze wacht stond er ook, maar men
vergat hier op te letten met het gevolg dat wij bij een
andere afslag weer terug reden naar dit pompstation.
Diegene die ons had opgewacht reed echter naar Kloten in de veronderstelling
dat wij daar naar toe gereden waren. Gevolg hiervan was dat wij opnieuw tijd
verloren en wij later aankwamen dan de bedoeling
was. Bij de Katholieke kerk aangekomen hielden we
allereerst een korte repetitie wat betreft opstelling en
klank. Onze vrouwen gingen nog even deze plaats in
om zich wat te vertreden, waarbij na deze repetitie
onze leden zich voegden. Om 8 uur begon het concert, alwaar vele Nederlandse Emigranten vertegenwoordigd waren. Ook hier mochten we in een goede
belangstelling ons verheugen en gaven in deze kerk
een goed concert. Tot onze grote verrassing werden
wij als koor welkom geheten in onze eigen taal door
de broer van onze plaatsgenoot Bart Visser (getrouwd
met Grietje van Pauw van Niel). Hij deed dit op keurige en correcte wijze.

(word vervolgd)

_~!~_!oor vertrek uit Adelboden
--------=========================~=

Op-weg naar ons laatste Concert in de voorstad van Zurich (KLOTEN )

===========================~============~==========-====;============

Freitag, 26. September, 20 Uhr,
in der katholischen Kirche

Kloten:

Fischerchor aus Urk

Im Alltag Fischer, in der Freizeit
Sänger
Erstmals führte ein Gastspiel den christlichen Fischerchor «Crescendo- aus Urk
(Holland) durch die Schweiz. Als letzte
Reiseetappe gab er am vergangenen Freitag in der katholischen Kirche ein Iestliches Konzert mit geistlichen Liedern und
Psalmen. Zur Hauptsache von Beruf Hochseefischer, fahren die 90 Sänger des Choresjede Woche vom Montag bis Freitag auf
die Nordsee zurn Fischfang. Am Wochenende widmen sie sich den Familien und
dem Gesang. In langjähriger Arbeit gelang
es Meindert Kramer den Chor stetig zu verbessern und zu seiner heutigen Leuchtkraft
und Intonationssicherheit heranzubilden.
Es erstaunt nicht, dass die Gastspiele im
.,Àifsland weitherurn grosse Beachtung fanden' u.ri.d zur Festigung seines Rufes bel~
trugen. Die Einnahmen aus deiÎ Konzerten urid dem Schallplattenverkauf sind füf
die Witwen und Waisen ihrer Berufsgenossen bestimmt, die auf der Nordsee ihr
Leben liessen.
Der Chor präsentierte sich in vorzügli- Man hdtte meinen konnen, die katholische Kirche am Rosenweg in Kloten sei extra fiir
cher Form. Bei den Tenören waren keine den Auftritt des Fischerchores «Crescendo» aus Urk in Holland geschaffen worden - so
Höhenschwierigkeiten festzustellen (das gut fügten siclt die Sänger in den Raum ein. Es war, auch optisch, ein Erlebnis.
ewige Leiden bei den Laienchören). Die in
der Urker Kleidertracht erschienenen Sänger sangen sauber, absolut sattelfest und
bei aller Disziplin ohne jeden Beigeschmack
von Drill. Sie wussten es zu vermeiden, ins
Überschwengliche oder Pathetische zu geraten, kehrten aber dennoch das Menschliche in ihren Liedern hervor.
Zwischen den einzelnen Liederblöcken
sangen die beiden Solisten (Lammy de
Bruin, Sopran, Klass Bakker, Bariton) zusätzliche, im Programm nicht aufgeführte
Lieder. An der Orgel begleitete Henk van
Outten, nach unserem Empfinden zu voluminös in die Register greifend, so dass
viele gesangliche Einzelheiten überdeckt
wurden. Die Fähigkeiten des Chores und
die klariglich-dynamischen Abstufungen
kamen denn auch in Schuberts Sanctus aus
der Deutschen Messe schönstens zum Vorschein, das ohne Orgelbegleitung vorgetragen wurde.
In der Pause erhielt man Gelegenheit,
bei einer ausschnittsweisen Vorführung des
Filmes «Die Fischer von Urk- einen Einbliek in den Alltag der Fischer-Sänger zu
erhalten, die in ihrer Freizeit nicht nur des
Gesanges wegen auftreten, sondern damit
vielmehr auch den christlichen Glauben
unter die Leute bringen wollen. Ánschliessend an die Filmvorführung wies Pfarrer
A. Burch auf die besondere und symbolische Stellung des Fischers für den Christen. Das Publikum spendete dem gleich
nach Urk zurückkehrenden Chor einen begeisterten Beifall.
r.p.

Jugendsekretär Urs Bangerter hatte den Chor ~ur. Tournee in d~e Schweiz eillfleladen
und durf te naclt diesem letzten Konzert allen Mitwirkenden herzlich danken. Diese hatten nach der Pause ihre schwarze Trachtenbluse ausgezogen und tra ten Im roten Hemd ,
auf.
Anzeiger der Stadt Kloten vom 3. Oktober T9lKJ

Nr. 40

" Concert -Tournee" (vervolD"
=====================~======gM
Na afloop van dit laatste concert kwamen we samen in een ander gebouw van deze
kerk, en kregen hier opnieuw koffie aangeboden.
De organisator van dit concert-tournee bood het koor
hier een handgegoten tinnen bekerstel aan, met daarin
de benodigde inscriptie als herinnering. hij bedankte
vervolgens de dirigenten en solisten en bood hun ter
herinnering een grammofoonplaat aan. Ook hier trad
als vertaler op de heer Visser.
Onze dirigent bood namens ons koor twee Urker
poppen aan aan het echtpaar Bangerter, als blijk van
waardering voor het vele voorbereidende werk, alwaar twee jaar mee gemoeid is geweest. Het volgende
werd door de heer Kramer gesproken.
Dames en Heren. Aan het einde van deze avond wil
ik gaarne een hartelijk woord van dank uitspreken aan
allen die aan het welslagen van onze concertreis in
Zwitserland hebben meegewerkt. Wij zijn de afgelopen
week onder de indruk gekomen van uw prachtig en
natuurschoon land en daarbij heeft u ons allemaal
zo vriendelijk ontvangen. Wij waren hier met een
gezelschapvan 160 mensen en voor degenen die dit
tournee hebben georganiseerd was het een enorme
krachtsinspanning.

Wij zijn dankbaar dat alles goed
is verlopen. Een bijzonder woord van dank geldt de
heer Bangerter, secretaris van de Jugendbund der
Methodistische Gemeente. Hij heeft al het mogelijke
en onmogelijke voor ons gedaan. Wij, dat zijn het koor,
de solisten, de organist en de dirigenten, willen graag
een tastbare herinnering schenken in de vorm van twee
poppen in Urker klederdracht. De ziel van ons tournee
was de Naam van God te loven en te prijzen en wij
hopen en vertrouwen dat de bezoekers van onze concerten iets of wellicht veel van onze boodschap hebben
verstaan. Vele liederen die wij gezongen hebben, waren
de bezoekers niet onbekend. Wij hebben allen dezelfde
God die ons beschermt en ons allen wil zegenen.
Zijn Geest heeft ons geleid en het past ons in ootmoedige dank Zijn Naam te prijzen in ons avondlied.
Zonder nadere aankondiging ging een ieder spontaan
staan en zongen we spontaan het avondlied" 'k Wil
U, 0 God, mijn dank betalen".
Hierna was het afscheid aangebroken, hetwelk allerHartelijkst en gemeend was, en aanvaarden we (na nog
wat verkleedpartijen) de terugreis.

11

Concert -Tournee 11
afgesloten in Hotel
" Het Centrum" in Giethoorn

D~t met een heerlijkDiner ,
hetwelk men zich bijzonder goed
deed smaken + + +

Onze dirigent Meindert Kramer met
" zijnGrietjes"
+ + + +

Onder grotél belangstelling
werden we afgehaald + + +

Na een voorspoedige reis, welke nog twee keer werd
onderbroken voor een stop van plm. 1 uur, bereikten
we de Hollandse grens. In Hotel "Het Centrum"
mochten we de reis afsluiten met een geweldig diner,
hetwelk we ons allen bijzonder goed lieten smaken.
Voordat het diner op de tafel kwam werden dankbare
woorden gesproken en door onze dames bloemen aangeboden, hetwelk keurig, zonder medeweten van een
onzer, was verzorgd. Het geheel werd afgesloten met
het lezen uit de Bijbel Psalm 103 en het zingen van
Psalm 138 vs. 1 " 'k Zal met mijn qanse hart Uw eer",
waarna wij de Grote Gever van alle goeds oprecht dank
mochten brengen voor Zijn bewarende en zegenende
hand, die rijkelijk over en met ons was.
Opgewacht door vele familieleden arriveerden we om
plm. half vier, "moe, maar voldaan" op de plaats onzer inwoning:

Crescendo 'zum
erstemal in der Schweiz'
Voor de eerste maal in de geschiedenis heeft
het Chr. Urker visserskoor 'Crescendo' een 7daagse concertreis gemaakt door Zwitserland. Op uitnodiging van de Evang. Methodistische Kirche werden een zestal concerten
gegeven, o.a. in Adelboden, Bottenwiel, Biel,
Vevey, Thun en Kloten.

I

Voor het vertrek werd vrijdagavond in de Petrakerk
een
korte samenkomst gehouden,
o.l.v. de voorzitter dhr. Jan
van Urk. Daarin werd een
zegen afgesmeekt voor een
goede reis en behouden terugkeer. Een gezelschap van in
totaal 158 personen, waaronder dus 90 koorleden, werd
haast op koninklijke
wijze
uitgeleidde gedaan en uitgezwaaid door enkele honderden familieleden en belangstellenden. Onder de medereizigers was ook het erelid
Mevr. Melk-Visser, beter bekend als Griet van Marij. Ze
had te kennen gegeven: 'Deze
reis beloofd
heel wat te
worden en ik wil daarom juist
mee .... '
Het koor en de andere medepassagiers
werden in twee
hotels ondergebracht. Na aankomst in Adelboden zaterdagmiddag en na het avond-diner
kwam het hele gezelschap 's
avonds bij elkaar in Hotel
'Alpina'. Daar werd gedeclameerd, een Urker stuk opgevoerd, door Henk van Putten
een tweetal piano solo's ten
gehore gebracht en gaf de dirigent verdere instrukties mee.
Joop de Vries sloot deze
avond met een korte dagsluiting.
Zondagsmorgens
volgde een
speciale kerkdienst, waarin de
eigen psalmen uit volle borst
werden gezongen. In dezelfde
kerk werd 's avonds het eerste
concert gegeven. De kerk was

Als solisten traden op Lammy
de Bruine en Klaas Bakker.
Henk van Putten trad op als
vaste begeleider op het orgel
en gaf tijdens de pauze een
orgelsoio, waarbij de koorleden zich dan even konden
verpozen
buiten
de kerk.
Naast dirigent Meindert Kramer heeft ook de tweede dirigent
van
'Crescendo'
Jo
Schrijver enkele gedeelten ~a~
verschillende concerten gedirigeerd. Dat de belangstelling
bij ieder concert zo groot zou

zijn overtrof ieders verwachting, temeer er alleen in de
Hollandse taal door het koor
werd gezongen.
Zowel de
Zwitserse radio als ook verschillende affiches nodigden
de Zwitserse bevolking tot
bijwonen van een concert.
Indrukwekkend
waren ook de
kerkgebouwen zoals in Biel en
Vevey. Prachtige bouwwerken
uit de 15e en 16e eeuw met
uit de vijftiende en zestiende
eeuw met gebrandschilderde
ramen waarin bijbelse taferelen
tot uitdrukking
gebracht.
Tussen de concerten
door
heeft het gezelschap
ruimschoots kunnen genieten van
de schoonheid van de Zwitserse natuur. Verschillende mensen zeiden dan ook: 'Hoe kan
het bestaan, het zweet in je
beffe en de sneeuw in de
bergen'. Opmerkelijk was ook
de fijne sfeer onderling en een
overvol toen om precies kwart \ geweldige saamhorigheid
onover acht Meindert Kramer
der elkaar, dit alles kan met
als dirigent het sein gaf voor
dankbaarheid
worden
verhet eerste lied: 'Looft, looft
meid.
verheugd den Heer der Heren'.
Op verzoek van 'Crescendo'
werd tijdens het concert niet
Na het laatste concert in de
geapplaudiseerd.
Indien men
grote katholieke
kerk van
dat nodig vond mocht men dit
Kloten
even
buiten
Zurich,
na afloop van het concert tot
werd na afloop koffie en
uiting brengen, en dat was
.steeds een hartverwarmende
j brood genuttigd voor de nog
te maken lange reis terug. In
ovatie. Als toegift volgde op
een grote zaal van die kerk
elk concert: 'Alles wat adem
werden beide dirigenten, de
heeft love den Heere' (psalm
150).

I

solisten, de organist en niet te
vergeten Toon Bakker op het
podium genodigd. Hen werden door het organiserend
comité blijvende geschenken
aangeboden.
Dirigent Meindert Kramer
bood daarna
namens 'Crescendo' een tweetal poppen aan in Urker klederdracht.
Er werden hartelijke woorden gesproken met
een ontroering
van verbondenheid in Jezus Christus. Op
verzoek van Meindert Kramer
werd daar toen gezongen:
'Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen'!
Zo heeft men afscheid genomen van een fijn en een hartelijk volk. Er werden na afloop
heel wat handen geschud en
woorden als: Auf wedersehen
werden vele malen herhaald.

In totaal werd 3500 km afgelegd. Voordat men op Urk
terug arriveerde
heeft men
eerst nog een diner genuttigd
in Hotel 'Centrum' in Giethoorn.
Ook daar
werden
verschillende
woorden geuit
van dank aan bestuur, koorleden, dirigenten en solisten.
Daar werden bossen bloemen
overhandigd onder andere aan
de chauffeurs voor hun correcte vervoer. Deze reis lal
voor velen lang in de herinnering blijven voortleven!
'

HET URKERLAND
VRIJDAG 3 OKTOBER 1980

Donderdag begon met een wandeltocht
naar de kabelbaan. Hier werd een
prachtige tocht gemaakt, waar men
volop kon genieten van de prachtige
natuur. 's Middags werd het koor door
de voorganger van de Evang. Meth.
Kerk van Thun ontvangen.
De Gereformeerde Stads kerk kon 's
avonds het publiek nauwelijks bevatten.

Crescendo moe maar
voldaan terug
Zaterdagmiddag half vijf kwam het Christelijk Urker Visserskoor
"Crescendo" onder leiding van Meindert Kramer weer terug van haar
concerttoernee door Zwitserland.

Vrijdag moest er "voor de kost" worden
gegeten, want een lange reis naar Kloten
lag voor de boeg.
In de Katholieke Kerk aldaar werd het
laatste concert gegeven, ook weer voor
veel publiek, waaronder veel Hollanders.
Na koffie en hartelijke, dankbare
woorden en een mooi geschenk van de
organisatoren aan Crescendo kon de
lange reis naar Holland worden begonnen. Hier aangekomen werd een uitstekend diner.aangeboden in Restaurant "'t
Centrum" in Giethoorn. Hier werd
tevens de reis officieel afgesloten met
dankwoorden aan de koorleden, medewerkers en andere passagiers, maar
bovenal de Heere, Die alles zo goed had
gemaakt.

Conclusie
Crescendo mag terugzien op een zéér
geslaagde reis naar het mooie Zwitserland. Ondanks de lange bustochten
waren de leden en andere medepassagiers erg enthousiast over de hele reis en
organisatie. Alles was goed georganiseerd. Goede hotels, zonder tabak en
alcohol. Enorme belangstelling voor alle
concerten. Dit bleek trouwens wel uit de
platenverkoop na afloop der concerten,
voor ongeveer 25.000,--. Ook goede
kollektes.
Iedereen was erg onder de indruk van de
prachtige natuur die Zwitserland te
bieden heeft.

Jaap en Trui met hel erelid Griel van Marij in de bergen.
Het koor dat op uitnodiging van de
Jeugdbond van de Evang. Methodistische kerk dit toernee heeft gemaakt,
heeft een vermoeiende week achter de
rug: In zeven dagen zes concerten geven
is geen kleinigheid. Niettemin is deze
week een enorm succes geworden.
Crescendo werd overal met veel
enthou\
siasme onthaald en heeft schitterende
concerten mogen geven.

Na de maandagmorgen gebruikt te
hebben om wat te winkelen, werd de
lange reis aangevangen naar Bottenwil.
Hier werd geconcerteerd in de Sporthal,
ook hier een overweldigende belangstelling.

Het koor arriveerde zaterdagmorgen
half twaalf in Adelboden, hoog gelegen
in het Berner Oberland. 's Avonds werd
het koor officieel verwelkomd door ds.
Bangerter, organisator van het hele
gebeuren. In verband met de aanwezigheid van Crescendo werd er zondagmorgen een speciale kerkdienst belegd,
waar Lammy de Bruin enkele Duitse
liederen zong. 's Avonds werd onder
grote belangstelling een concert gegeven
in de Dorpskerk.

In de Stadtkirche (een 650 jaar oude
kerk) werd voor een groot enthousiast
publiek opgetreden.

Dinsdagmiddag werd Crescendo in Biel
ontvangen door een landgenoot, die hier
al 8jaar werkzaam is in een Evangelische
boekhandel.

We hopen dat dirigent Meindert Kramer, bestuur, leden, solisten en alle
medewerkers zo hun steentje hebben
mogen bijdragen om op deze wijze het
Evangelie zingend uit te dragen.
Moge de Naam des Heeren er door
geprezen en geëerd zijn en dit alles
dienstbaar worden in het Rijk van de
Heere, ook in Zwitserland. Moge Hij
Zijn zegen over dit alles gebieden.

Woensdag stond een concert op het
programma in Vevey aan het meer van
Genève. In de stad presteerden de
mannen van Crescendo het om het
verkeer te regelen op het "streept". Ook
hier werd in de St. Martin Kerk
opgetreden voor een groot en dankbaar
publiek.

" Stuurboord " dond Z okt.' 1980
==========================~====~
s
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Programma voor de zangavond in
oktober 1980.

tehuis "De Hulstkampen" op woensdagavond 15

Medewerkers: CHR, URKER VISSERSKOOR CRESCENDO o.l.v. Meindert W.Kramer
Lammy de Bruin

( sopraan)

J. Schrijver

(organist/pianist)
Aanvang 20.00 uur
=================

PRO

G RAM

M A

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

1. Koor; Wie op God betrouwd

E.

Flipse

2. Opening en welkomswoord
3. KooriWees mijn Leid sman

j•van Rossem

De paarlen poort (met solo)

M.W.

Ziet in blinde razernij

M.W. Kramer

Kramer

4. Solozang
5. Koor i Mannen broeders ziet het teken

F.Pijlman

Vol verwachting blijf ik uitzien (met solo)
Neem mijn leven laat het Heer

K.J. J1ulder

b.Pauze
7.KooriVan U zijn alle dingen

M.W.Kramer

Op ten strijde

M.W.Kramer

Dierbre Heer en Heiland (met solo)

K.J.Mulder

8.Solozang
9.Koori Psalm 42

M.W.Krarner

10. Sluiting
11. Koor; Psalm

105

M.W.Kramer
0-0-0-0-0-0-0-0-0

Na afloop

zullen er grammefoonplaten ten verkoop worden aangeboden, waarvan

de opbrengst bestemd is voor het fonds" Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers"

'CRESCENDO'
TRAD OP TE
NIEUW-LEUSDEN
Het Chr. Urker visserskoor 'Crescendo', dirigent Meindert Kramer, trad j.l. woensdagavond 15
oktober op in het Bejaardencentrum 'De Hulskampen' te NieuwLeusden.
Men trad hier op met een gedeelte
van het koor voor een volle
recreatiezaal van deze stichting,
en men mocht zich verheugen in
aandachtig gehoor, via de microfoon waren ook verschillende
kamers op deze zaal aangesloten,
zodat diegenen welke aan hun
kamer waren gebonden, mee
konden luisteren.
Men werd hier allerhartelijkst
ontvangen en kreeg hier vervolgens koffie aangeboden.
De directeur van dit bejaarden
tehuis sprak een welkorns- en slot
woord. 'Crescendo' mocht hier
een programma brengen van
Psalmen en geestelijke liederen,
met solistische medewerking van
de sopraan Lammy de Bruin( en
piano begeleiding van de heer Jo
Schrijver.
Ook individueel trad deze sopraan op, en zong bijzonder mooi,
o.a. 'Over alle landen' en ' Heer die
onze Vader in de heem'len zijt'.
Na afloop werden haar bloemen
aangeboden. Onder het gehoor
van 'Crescendo' zaten nog verschillende t'1(aai.ers welke toen
Urk nog een eiland was op Urk
kwamentflaaien. Zij vertelden hier
nog sterke verhalen over. Een
bijzonder mooie avond, welke
zeer op prijs werd gesteld.

" Urkerland " 24 okt. '8CD

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

'Crescendo'trad Op
te Nieuw-Leusden
Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo', dirigent Meindert
Kramer, vertrok j.l. donderdagavond om half 7 naar
Nieuw Leusden om aldaar
voor een tweede keer op te treden in het Bejaardencentrum
'De Hulskampen'. Men trad
hier op voor een propvolle
zaal, terwijl de bewoners welke
aan hun kamer gebonden waren, met deze zaal verbonden
waren.
'Crescendo' mocht met ong. 60
zangers een keur van psalmen
en geestelijke liederen uitvoeren, met solistische medewerking van Lammy de Bruin
(sopraan), terwijl Henk van
Putten begeleidde op de piano.
Met grote aandacht werd geluisterd, en genoten van deze
prachtige zangavond. Een welkorns- en slotwoord werd gesproken door dhr. J.G. Zwiers
directeur van deze Stichting,
terwijl de soliste bloemen werden aangeboden. Men kan
terugzien op een alleszins geslaagde zangavond.

" Stuurboord " 23 okt.'

============================
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Zangl

u,~ep Visse,s~oo,
"CIECENDO"
O.L.V.

M.W. KRAMER

.1annete Slagte,
IGlaas Batte,
Petef Eilandep
Ds. B. .1. SGbimmel

SOLISTE
SOLIST
ORGEL / PIANO
OPENING /
SLUITING

PROGRAMMA

Mat.27 : 32
.Iezus bezwijkt onder het kruis.

+ + +

F 3,50

P. stuk

PIOGRAMMA

Slmenz. ID. 2
1.U alleen, U loven wij:
ja, wij loven U, 0 Heer,
want uw naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land
al de wonderen uwer hand.

1. Koor

2. Opening: a. Samenzang: Ps: 75
~

6.'k Zal dit melden, 'k zal altijd
zingen Jakobs God ter eer,
slaan der bozen hoornen neer,
vellen wat zijn naam bestrijdt;
maar der vromen hoorn en macht
zal verhoogd zijn door Gods kracht.

3. Koor

{M.W .Kramer)

Psalm 105
1 en

b , Gebed.
c. Schriftlezing.
(E.Philipse)
a. Wie op God betrouwt
b. Hoort 't moet des Herders stemme zijn
solist Klaas Bakker(M.W.Kramer)
c. Op ten strijde

. (M.W.Kramer)

4. Solozang van Janneke Slagter.
SIIIIOZ. I •.. 6
1. Blijf bij mlJ, Heer, want d'avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk m'ontvliedt,
der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!

3. 'k Heb U altijd van Noode, dag en nacht,
slechts uw genä verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mlJn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

5. Koor

6. Orgelsolo met aansluitend samenzang:
~ ~Samenzang:
Blijf bij mij Heer: 1,3 en 5.

1. Koor

5. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
~~~A~A*<l-(H',f~~~~~~
Na afloop van het concert is er gelegenheid
om ~rammofoonplaten van het koor te kopen in
ae omgang van de Kerk. De opbrengsi is oestemd
voor:

~.
•
De collecte aan de uitgang is bestemd voor:
HET ONDERHOUD

GROTE KERK

(S.Wesley)
a. Leid mij Heer
b. Hij, die rustig en stil
(M.W.Kramer)
soliste Janneke Slagter.
c. Neem mijn leven, laat het Heer.
(K.J. Mulder)

a. Heer, die onze Vader zijt.
solist Kl. Bakker
(W.Hardenbol)
b. Zoekt eerst het Koninkrijk
soliste Janneke Slagter. (Kl.J.Mulder;
c. Nader mijn God bij U. (H.J.v.Oosten)

8. Solozang : Klaas Bakker.

9. Koor

a. Ziet in blinde razernij.

(M.W.Kramer)

(Trad)
b. De Heilige stad.
solist Kl. Bakker.
c. Elk uur, elk ogenblik.
(M.W.Kramer)
soliste Janneke Slagter.
d. De Heem'len roemen.
(M.W.Kramer)

sos

Gewelfsch~!~~~~~
=========-------Gen. 22
Abrahams
offer
================

'CRESCENDO' TRAD
OP TE HARDERWIJK
Zeer goed bemand met in de
honderd leden mocht het Chr.
Urker Visserskoor . 'Crescendo'
dirigent Meimiert Kramer, j.1.
zaterdag 8 november 1980 optreden in de pas gerestaureerde kerk
te Harderwijk.
Het koor stond trapsgewijs opgesteld op een daartoe aangelegd
podium, hetwelk vanuit de kerk
een bijzonder mooi gezicht was.
Men mocht hier onder overweldigende belangstelling voor een
aandachtig gehoor een bijzondel
mooi concert verzorgen. Solistische mededeling werd verleend
door de bariton van het koor
Klaas Bakker, en door de televisie
bekend geworden Janneke Slagter, welke elk zowel individueel als
in koorverband optraden.
Janneke Slagter zong o.a. met
'Crescendo' Hij die rustig en stil;
Zoekt eerst het Koninkrijk en Elk
uur, elk ogenblik.
Het geheel werd op de piano op
bewonderenswaardige wijze begeleid door Peter Eilander, welke
ook op het kerkorgel de samenzang begeleide. Ds. E.J. Schimmel (Herv. predikant) verzorgde
di: opening en de sluiting en sprak
een kort openingswoord naar
aanleiding van Psalm 147. 'Crescendo' mag terugzien op een zeer
geslaagde zangavond, welke bijzonder, goed bij het publiek. was
overgekomen.
.'

HET URKERLAND
VRIJDAG 14 NOVEMBER 1980

Gewelfschilderi~
: Mat.22
=======:========-========-=
" Wederkomst van Christus"

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

CHR. URKER VISSERSKOOR
Dirigent:

"CRESCENDO"

M.W. Kramer - Orgel: Albert Metz - Bariton: Klaas Bakker -Sopraan:

Lammy de Bruin.

Optreden zaterdag 22 november 1980,
's avonds 8 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Gasthuissingel
te Bolsward.
Organisatie: "KONTAKT" Org. Gereformeerde Kerk Bolsward.
Algehele leiding: Ds. G. Sinia van Bolsward.

PROGRAMMA
Liederen te zingen voor het officiële optreden;
1. LIED 461 uit het liedboek voor de kerken
1. 0 hoogt'en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.

2. 0 wondre liefd', 0 wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.

3. De liefde is zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.

4. Ja, meer dan ziel en leven zijn
gegund aan bloed en vlees:
God-zelf zal in ons wezen zijn,
zijn ademende Geest!

4. Hij die voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,

6. In het verborgene van de hof,
aan 't kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

2. LIED 323: 1, 2, 4 en 8
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen,
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

2. God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de englen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat 0 Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

3. Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu reeds aan U
alles mogen geven.
lieve God, mijn leven

4. Heer kom in mij wonen, zij mijn hart mijn leven
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij tot Uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

3. LIED 470
1. Wat vlied of bezwijk, getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij, in 't wisselend lot;
moog't hart soms ook beven, in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

2. Verleid door het kwaad, dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwend en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw.
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw,
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

4. PSALM 43'; 1, 3 en 5 (Oude berijming)
1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel verlangt naar God.
God des levens, ach wanneer
zal ik naderen voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?

2. 0 mijn ziel, wat buigt g'U neder?
waartoe zijt g'in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
Zoek in 's Hoogsten lof Uw lust;
want Gods goedheid zal Uw druk
een verwiss'len in geluk!
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal Zijn Naam nog loven!

3. Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht,
zingen, daar ik Hem verwacht!
En mijn hart, wat mij moog treffen,
tot den God mijns levens heffen!

5.
1. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
en engelen zingen voortdurend Zijn lof;
0, mochten wij allen om Jezus eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus! Jezus! uw naam zij d'eer!
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!
6.
1. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij,
't oog omhoog en hand in hand?
Wij gaan, op des Konings roepstem,
naar ons huis en vaderland.
Over bergen en door dalen
gaan wij naar die blijde zalen,
gaan wij naar die blijde zalen,
van Gods huis in 't vaderland.

2. Storm en duisternis bedreigt u;
zijt gij voor 't gevaar bestand?
Waarom zou ons herte vrezen,
Wand'lend aan des Heren hand?
Jezus zelf zal voor ons strijden,
ons in storm en nacht bevrijden,
ons in storm en nacht bevrijden,
voor Gods huis in 't vaderland.

1. Prijs den Heer met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zo lang ik leef,
mijn psalmen vrolijk wijden aan Zijn lof.
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

2. '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 de Heer.

PROGRAMMA: CHR. URKER VISSERSKOOR CRESCENDO
1. KOOR: Psalm 105 M.W. Kramer
2. OPENING door Ds. G. Sinia (gebed, samenzang enz.)
Samenzang Psalm 138:
1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer,
Vermelden Heer, U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de g06n,
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.

2. Door al uw deugden aangespoord,
hebt Gij uw woord en trouw verheven;
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed,
verhoord, gered, haar kracht gegeven,
AI 's aardrijks vorsten zullen, Heer,
Uw lof en eer, alom doen horen;
Wanneer de rede van Uw mond,
Op 't wereldrond, hun klinkt in d'oren.

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd, van 's Heren wegen;
Want groot is 's Heren heerlijkheid,
Zijn majesteit, ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog, die needrig knielen;
Maar ziet van ver met gramschap aan,
Den ijd'len waan, der trotse zielen.

4. Als ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt
Uw rechterhand, zal redding geven.
De heer is zo getrouw als sterk;
Hij zal Zijn werk, voor mij volenden.
Verlaat niet wat Uw hand begon,
o levensbron, wil bijstand zenden!

3. KOOR: Wie op God betrouwd· E. Philipse
Hoort 't moet des Herders stemme zijn (met solo KI. Bakker) - M.w. Kramer
Op ten strijde - M.W. Kramer
4. SOLOZANG

2. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard.
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden, de Hemel verliet.

5. KOOR: leid mij Heer - S. Wesly
Hij, die rustig en stil (met solo) - M.W. Kramer
Neem mijn leven laat het Heer· K.J. Mulder

'Crescendo' trad
op te Bolsward
Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' mocht j.l. zaterdag 22 november 1980 onder
leiding van haar waarnemend
dirigent Jo Schrijver optreden
in de Geref. Kerk te Bolsward. In groot koorverband
(meer dan 100 koorleden)
mocht men hier optreden op
uitnodiging van het organiserend
comité
'Kontakt',
echter onder geheel andere
omstandigheden als men zich
aanvankelijk had voorgesteld .
. Dirigent Meindert Kramer en
organist Albert Metz moesten
worden opgenomen in het
ziekenhuis,
terwijl bariton
Klaas Bakker niet mocht optreden in verband met een
acute keelaandoening.
Gelukkig was de organist Herman
van Vliet uit Bodegraven bereid
(ondanks zijn drukke programma) in te vallen, en Lammy de
Bruine nam vervolgens enkele
solo's voor haar rekening. Ondanks dit alles mocht 'Crescendo'
een voortreffelijk concert verzorgen onder grote belangstelling.
Ook' de invallende organist ontpopte zich als een voortreflij k en
en kundig begeleider.
Vooraf werd een korte repetitie in
deze kerk gehouden, zodat koor
en solist bijzonder goed waren
afgestemd op het zeer fraaie spel
van de organist.
Zeer schoon van klank was de
solozang van de sopraan Lammy
de Bruin, zowel individueel als in
koorverband. Een woord van
waardering is zeker op zijn plaats
aan dhr. Jo Schrijver, welke met
de muzikale leiding vrij plotseling
geconfronteerd werd.
Ds. G. Sinia verzorgde de opening
en de sluiting van deze avond, terwijl er voor het concert samenzang was van de gemeente. Het
geheel werd rechtstreeks via aangebrachte microfoons uitgezonden naar het Bejaardentehuis, alwaar de ontvangst bijzonder goed
overkwam.
Meerdere malen werd spontaan
geapplaudiseerd, terwijl 'Crescendo' na het slotnummer Ps. 150een
staande ovatie werd toegebracht.
Zowel in het slotwoord van de
leidinggevende predikant, als van
het publiek bij de grammofoonplatenverkoop aan de uitgang,
werd het koor opnieuw gevraagd
spoedig nog eens terug te komen,
hetwelk echter de eerste jaren niet
te verwezenlijken is, gezien het
.drukke programma van het koor.
Men mag dankbaar terugzien pp
een zeer geslaagde zangavond te
Bolsward.

" URKERLAND " 28 nov.' 80
===========================

Crescendo naar Bolsward
Vorige week zaterdagavond heeft het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" een
concert verzorgd in de Geref. Kerk te
Bolsward. Het was wel onder bijzondere
omstandigheden dat Crescendo dit
concert mocht verzorgen.
Dirigent Meindert Kramer was ni.
vorige week woensdagavond in het
ziekenhuis te Zwolle opgenomen wegens
een abnormale hoge bloeddruk. Ook
organist Albert Metz was opgenomen
voor onderzoek.
Toch heeft Crescendo onder leiding van
waarnemend dirigent Jo Schrijver en
met begeleiding van Herman van Vliet
uit Bodegraven een uitstekend concert
verzorgd. Het koor zong goed en mocht
voor een volle kerk met de solisten Klaas
Bakker en Lammy de Bruin een
verantwoord programma van psalmen
en geestelijke liederen ten gehore brengen. Deze zangavond ging uit van de
. "Kontakt Organisatie Geref. Kerk Bolsward" en werd geleid door ds. G. Sinia.
Het eigenlijke doel van deze commissie
was door het organiseren van deze avond
de ontkerstening, ook in het geestelijke
lied, in Bolsward tegen te gaan.

"STUURBOORD"

27 nov. '80

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

Zaterdag 20 dec.
I 980

Verkoop van Kerststukjes en Kerstartikelen. Verloting van vlees en
andere artikelen in gebouw "Irene". Aanvang 4 uur. Sluiting 9 uur.
Opbrengst is ten bate van de tweede concertreis 1981 Zwitserland
(org. Dameskrans).

Allereerst het klaarmaken
van de Kerststukjes.
Dit alles t.b.v. de tweede
Concertreis naar Zwitserland.
+ =+ =+

Pieter van Veen met een
n
streg
karbonade, welke
hijgewonnen had.
+

=

+

=

+

De Kerststukjes klaar
voor de verkoop •
+=+=+=+

Garnalenpellen

werd gedaan door grotendeels

de vrouwen van de leden,maar

ook de

mannen bleven niet achter.
Dit geschiede wekelijks in een Vissersbox,t.b.v.

+ = + = +

++ +++
Het was hier steeds gezellig,
en de sfeer onder elkaar
zeer goed.
Er werd een kop koffie gedronken,en wat nieuwtjes
uitgewisseld.
Waren de garnalen s~avonds
klaar,dan werd er meestal
getraxteerd op een hartigehap.
+ ++ ++

de tweede Concertreis

'81 "Zwitserland"

In de Grote Kerk

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

Te verzorgen door
Chr. Urker VisserskoJr

"C R E S C END

0 "

o.l.v. Meindert Kramer

=~~~=!~~=:~~~~~~~~~
met meerdere koren

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

Chr. Gerei. Zangvereniging
"S 0 LID
E 0 G LOR
I A "
o.l.v. Jaap Zwart
Chr. Gerei. Jeugdkoor
o.l.v. Albert Brasz
Orgel: Jaap Zwart Jr.
Spreker: Ds. J. W. Maris
Te houden
24

D.V. op woensdag
december

1980

In de Grote Kerk aan de Kerkbrink
te Hilversum.
Aanvang 20.00 uur.

Toegang f 7.50

Dit alles onder overweldigende belangstelling.

+ + + +

1

4

UPENING door Ds. J. Vvo lViaris
SAlvilij_\
ZANG: Psalm 98 : 1 en 4
Zingt, zingt een nieuw gezang den Here
dien groten God, die wond'ren deed!
Zijn rechterhand vol sterkt' en ere,
zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
voor 't heidendom ten toon gespreid.

5

a) Als Christus vandaag geooren werd

P Stolk

0)

L v d Leeden

Op een nacht bij Bethlehem

CRESCENDO
J v d Waard

a) Christus Komst
arr.

b) Kerstlied
6

Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen naar omhoog,
't geoergte vol van vreugde springen
en huppflen voor des Heren oog!
Hij komt, Hij komt om d'aard te richten,
de wereld in gerechtigheid!
Al ft volk, daar 't wreed geweld moet zwichidn,
wordt in rechtmatigheid geleid.

I

JEUGDKOOR

7

SOLI DEO GLORIA

met

JEUGDK\.:UR

a) Jezus uw geooortefeest

Jan Zwart

0) Looft God gij christ'nen al te saam

Jan Zwart

CRES eEND 0
a) Gloria in Excelsis Deo

2

a) In 't nacht'lijk

duister

8

3

NI Kramer

J. Kaasschieter

0) Koor 23 ui t ~ieihnachtsoratorium
c) De sterre gaat stralen

arr.

Martin Koekelkoren

b) Ere zij God

SuLI DEO GLvli.IA

M Kramer

CRESCEND 0 - S OLl DEO GLORIA - JEUGDKOOR

J. S. Bach

J v Ingen-Schenau

a) Eens zal op de grote morgen

Jan Zwanepol

0) Komt christenschaar,

L Bourgeois

komt zingen wij

CRESCENDO

9
a) Stille Nacht

arr. M. Kramer

0) Klokken in Kerstmisti °d

arr. M. Kramer

SLUITING door Ds. J.

W. Maris

'Crescendo' trad
op te Hilversum
Donderdag 24 december 1980
mocht het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' onder leiding
van haar waarnemend dirigent Jo
Schrijver, medewerking verlenen
aan een kerstconcert in de Grote
Kerk van de Kerkbrink te Hilversum. Dit in samenwerking met
Chr. Gem. Zangvereniging 'Soli
Deo Gloria' onder leiding van
Jaap Zwart en het jeugdkoor
onder leiding van Albert Brasz.
Onder overweldigende belangstelling mochten genoemde koren
optreden, en in deze mooie kerk
voor een aandachtig publiek een
zeer gevarieerd kerstprogramma
verzorgen.
Gezamelijk werden uitgevoerd de
nummers. 'Eens zal op de grote
morgen' en 'Komt Christenschaar, komt zingen wij', terwijl
deze avond besloten werd met
'Crescendo' en aanwezigen, met
het zingen van het bekende lied
'Daar ruist langs de wolken'.
Als sopraan-soliste trad op Co
Bakker-De Boer, terwijl Jaap
Zwart Jr. het geheel voortreffelijk begeleide zowel op piano als
op orgel.
Ds. Maris opende en sloot deze
avond met gebed en dankzegging.
'Crescendo' mocht hier optreden
met goed 100 leden en mag terugzien op een geweldige afsluiting
van het jaar 1980.

" URKERLAND
Jan.' 81
=====================~
11

Extrieur en Intrieur Ned.Herv.Kerk
==================================~=
aan de Torenlaan te Rilversum.

============;:===========,========.

~.-"-"..'1

-,

PROGRAMMA
~

Voor het concert op zaterdag 17 januari 1981 in de Noorderkerk te Bunschoten.
Medewerkers:

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
o.l.v. dirigent Meindert Kramer.
Lammy de Bruin
Klaas Bakker

(sopraan)
(bariton)

__________________________
~~~~_~§~_~~~~~~i~~g§~~~~2

_

AANVANG: 19.30 uur.
1.Koor;

Looft,looft verheugd den Heer der Heren (Ps. 105)

M.W. Kramer

Wie op God betrouwd
Op ten strijde
De paar'len poort (Sopraan solo)
Een toevlucht in gevaren Heer

Ed. Flipse
M.W. Kramer
M.W. Kramer
J. Zwanapol

2.0pening.

4.S010zang; Lammy de Bruin
Van U zijn alle dingen
Leid mij Heer
Zingt de Lof van Zijnen Naam (bariton solo)
Mannen, broeders ziet hef teken

M.W. Kramer
S.S. Wesly
K.J. Mulder
F. Pijlman

6.0rgelsolo;Henk van Putten
PAUZE.
7.Koor;

't Hijgend hert der jacht ontkomen (Ps. 42)
Ziet in blinde razernij
Wees mijn Leidsman
Verblijd U in Zijn Naam (sopraan solo)

M.W. Kramer
M.W. Kramer
J.van Rossum

8.S010zang; Klaas Bakker (bariton)
Psalm 73
Nader mijn God bij U
De Heemlen roemen
De Heilige stad (bariton solo)

M.W. Kramer
H.J. van Oosten
L. van Beethoven
arr. M.W. Kramer
Trad.

Looft nu den Heer (Ps. 150)

M.«. Kramer

10.S1uiting.

In de pauze wordt U in gelegenheid gesteld om grammefoonplaten
van het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" te kopen.

VISSERSKOOR

Vele geno en van het
Ur er Vissers koor
Volle Noorderkerk

Naast

de

bekende ~

BUNSCHOTEN - Zaterdagavond trad in de
Om even over half acht christelijke liederen en psalNoorderkerk het Christelijk Urker Visserkoor "cres- kwam de bijna oneindig lijken- men, allen in het Nederlands
stroom mannen binnen. Ze gezongen, was er ook een orcendo" op. Dit gebeuren vond plaats in het kader van de
waren gehuld in de Urker kle- gelsoio en een sopraansolo van
de door de plaatselijke winkeliers georganiseerde Sint derdracht, compleet met ge- Lammy de Bruin.
Nicolaas Actie. Het was voor de derde keer dat de breide kousen, instappers en de Zij bracht "De Vreemd'ling van
middenstanders de zegelspaarders een dergelijk con- zo krakteristieke wijde broek. Galilee" ten gehore.
cert aanboden. Na het Westlands Mannenkoor en de Toen de ruim honderd zangers In de pauze konden koor en
Maastreechter Staar waren dit jaar de Urker Vissers zich in U-vorm rond de vleugel publiek even op adem komen
hadden geschaard kon de onder het genot van een door
uitgenodigd. De grote kerk was tot de laatste plaats avond
beginnen. Nadat A. de
middenstandsvereniging
bezet en dat bewijst wel, zoals A. Heuveling in zijn Heuveling was voorgegaan in aangeboden kopje koffie,
openingswoord zei, dat de middenstandsvereniging gebed, sprak hij een kort ~
met dit soort evenementen "een goede gooi gedaan openingswoord waarin hij de
heeft". Het koor "Crescendo" bestaat uit 120 man- overeenkomsten tussen Urk en
nen, waarvan ongeveer zestig procent nog echt visser Spakenburg noemde. "Beiden
zijn uit hun isolement verlost"
is. Daarom wordt er ook op zondag gerepeteerd, en aldus
TEMPO EXPRES
heuveling. Urk en Spavinden de uitvoeringen, die ze zo'n acht keer per jaar kenburg toonden daarop hun
geven, altijd 0 zaterdag plaats. Vorig jaar heeft het verbondenheid door het sa21 JANUARI 1981
koor een toernee gemaakt door Zwitserland, en waar- menzingen van Psalm 100 op
.
de
wijs
van
"Daar
juicht
een
schijnlijk gaat dat dit jaar weer gebeuren. De vaste
daar klinkt een stem".
dirigent van het koor is Meindert Kramer, die ook toon,
Organist en pianist van de
veel bewerkingen van psalmen en dergelijke voor zijn avond was Henk van Putten.
mannen maakt. Helaas werd Kramer zaterdagmiddag I Daarna werd het prograsrnma
plotseling ziek, maar gelukkig wist men een goede tot aan de pauze vlot a~vervanger te vinden, namelijk Joost Schrijvers.
I werkt.

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

----

--

-

-

--

---

Concert van Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo':

REPERTOIRE WERD
ERG GEWAARDEERD

Het christelijk Urker Visserskoor
.,Crescendo" heeft afgelopen zaterdagavond de Spakenburgse zangminnenden bijna drie uren lang in
de ban gehad, zo bleek uit het bijzonder aandachtig gehoor in de bijna volle Noorderkerk. De belangstelling voor deze activiteit
van de plaatselijke middenstanders bleek dit jaar weer groter te
zijn dan vorig jaar. Dat is niet verwonderlijk, want nog altijd voelt
de Spakenburger een speciale band
met de Urkers: in geestelijk en cultureel opzicht. De meer dan 100Urker mannenbroederen waren zaterdag dan ook in het typische Urker
tenue gestoken, een kleine illustratie van de veelzijdigheid aan klederdrachten rond de voormalige
Zuiderzee. Het Visserskoor vormt
slechts één van de in totaal zes koren op het van oudsher Zuiderzee-eiland en zong in de Noordel'kerk een voornamelijk traditioneel
repertoire bestaande uit geestelijke
liederen en psalmen, dat overigens
eigen is aan het koor en overal
wordt gezongen. Dirigent Melndert
Kramer moest helaas in verband
met ziekte verstek laten gaan en
was vervangen door Jo Schrijvers,
die het koor overigens zeer goed
"bespeelde".
Zoals geze~d betrof het een traditioneel zangprogramma, dat vanwege
het bekend in het gehoor liggende
genre dààrom juist werd gewaardeerd. Een groot deel van het Spakenburgse publiek houdt niet van
onbekend buitenlands (dus onverstaanbaar) repertoire. Wie zou
denken dat het optreden bestaande
uit het traditioneel geestelijke lied
een saaie vertoning zou opleveren is
bezijden de waarheid. Overigens
duidt ook al de samenstelling van
het koor niet in die richting omdat
een opvallend groot deel van de zangers uit jongemannen bestond.
Blijkbaar vomt op Urk de "zang"
een liefhebberij voor jong èn oud.

Volume
De spits van het concert werd afge-

beten door Psalm 105: "Looft, 100ft Een ingelast programmapunt betrof
verheugd den Heer der Heren" naar het "Er ruist langs de wolken, een
een bewerking van Meindert Kra- lieflijke Naam", dat op verzoek in
mer. Na de opening werd de zanguit- combinatie met samenzang werd gevoering gestart met het gevarieerde zongen: de Noorderkerk barstte bijrepertoire, dat een diep-geestelijke
en evangelisatorische kracht uit- na uit haar voegen door dit
ademde. Vandaar dat het applaudi- veelstemmige Urker en Spakenbur- .
seren ietwat werd ingedamd; dit op ger zanggeweld. Het koor sloot af
verzoek van één van de Urkers, om- met psalm 150: "Looft nu den Heer".
dat dit niet in overeenstemming was
met de inhoud van het gezongene. Een kort maar krachtig applaus onHet publiek maakte met het lied derstreepte de waardering voor dit
"De paar'len poort" kennis met de ...concert, en het mag gezegd worden I.
soliste Lammy de Bruin (sopraan) dat de Urkers hun .zangproet" in dit r
afkomstig uit Veendam, die met zangersdorp hebben doorstaan. De'
haar heldere stem het publiek wist stand met LP's van het koor deed in
te boeien. Nog enkele liederen: "Een ieder geval goede zaken.
toevlucht in gevaren Heer", "Van U
Zijn alle dingen", het prachtige ge- Middenstander Aart Heuveling
dragen lied ;,Leidt mij Heer" en sloot de avond op christelijke wijze
"Zingt de lof van Zijnen Naam". af, na eerst de kerkeraad van de
Laatstgenoemd lied naar een bewer- Noorderkerk en verder alle mede-I
king van K. J. Mulder werd vertolkt werkers te hebben bedankt voor
door ondermeer bariton-solist Klaas . het afstaan van de kerkruimte en
Bakker. Een glansrijke orgelsoio de verzorging van het publiek. Holdoor de in Kampen woonachtige landse tulpen kwamen er aan te
Henk van Putten, die tevens de pia- pas bij het bedanken van de sono bediende, vormde de afsluiting listen en de organist. De heer Heuvan het eerste gedeelte van de zang- veling: "Ik weet zeker, dat ik een
avond, waarna koster Sjoerd Duyst tolk ben van velen, wanneer ik zeg
met zijn helpsters bijna handen te- dat we genoten hebben". Tot slot
kort kwam om het publiek (onge- zij nog speciaal vermeld dat er ditveer 1100 "man") te voorzien van maal een gedrukt programma voorgratis koffie en verse gevulde koek. handen was, dat als leidraad dien,,'t Hijgend hert der jacht ontko- de voor het verloop van de avond.
men" vormde de inleiding tot het Een duidelijke illustratie van de in
gedeelte na de pauze. Een opvallend de puntjes verzorgde avond.
detail vormde hierin de afwisseling
van het zwakke en sterke volume,
dat het koor kon opbrengen. De invallend dirigent wist dit door het
koor goed tot uitdrukking te brengen al hadden we het idee dat de
crescendo's iets te voluminieus van
gehalte waren. Maar zo verwonder.
lijk is dat niet van een koor dat groç"•.
tendeels uit vissers bestaat die hun
stem op de schuit nogal eens in een
Bunschoten,
Spakenburgl
hoge versnelling moeten zetten. Bij
de zachte gedeelten had misschien
,wat meer articulatie gekund, maar
over het algemeen was de tekst goed
te volgen. Naar gelang het slot van
het concert in zicht kwam kregen de
liederen een meer eschatologisch
karakter, onder woorden gebracht
in ondermeer "Nader mijn God bij
U", "De Heemlen roemen" en "De
Heilige stad".

I
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ilJe vlag in top bij het Urker gemeentehuis

Afgelopen maandag bracht de ambassadeur van de staat Israël, zijne
exellentie Eyton Ronn, een bezoek aan de gemeente Urk. Het lijkt zo
langzamerhand een traditie te worden dat een nieuw benoemde
ambassadeur van Israël een bezoek brengt aan onze plaats want het is
nu al de derde, keer' dat we een Israelisch ambassadeur in onze plaats
mogen begroeten.
's Avonds stond er een samenkomst van het Genootschap Nederland-Israël op het programma in het kerkgebouw 'De Bron'.
De voorzitter van de afd. Urk, de
heer L. Brouwer die de vergadering op de gebruikelijke wijze
opende, sprak een kort welkomswoord waarin hij in het bijzonder
welkom heette het echtpaar Eytan
Ronn, de ambassadesekretaris, de
heer Kieron met zijn ech.!genote
en de heer en mevrouw Kohristam
van het hoofdbestuur van het
genootschap.
Tussen de verschillende programmapunten trad het Chr. Visserskoor 'Crescendo' onder leiding
van Jo Schrijver op, aan de piano
begeleid door Meindert Kramer.
Zij lieten de aanwezigen genieten
van hun fraaie en stoere koorzang waarbij Klaas Bakker als '
solist optrad.

[

I

Roelof Oost droeg op prachtige
wijze een gedicht voor over de
7,ODen van Isal, en de verkiezing
daaruit van David tot koning van
Israël
Na dankgebed door de burgemeester werd de samenkomst
besloten met het zingen van het.
Wilhelmus. Rest nog te vermelden dat ~oor de heer Jan van Urk,
voorzitter van het visserskoor,
nog een langspeelplaat van het
koor werd aangeboden aan het
echtpaar Ronn.

I
I

ONTVANGST
AMBASSADEUR VAN ISRAEL
9 FEBRUARI 1981
GENOOTSCHAP NEDERLAND-ISRAEL
AFDELING

HET URKERLAND

VRIJDAG 13 FEBRUARI 1981

URK

PROGRAMNA
1. Opening door Dhr. L. Brouwer, voorzitter
u i tno
2._ Schriftlezing

d i gin

g

tot het bijwonen van een openbare samenkomst van het

3. Samenzang: Psalm 122 vers 1 en 2
Genootschap Nederland-Israël,
4. Gebed

afdeling Urk, ter

ge-

legenheid van het bezoek van

5. Welkomstwoord

Dhr. L. Brouwer

6. Crescendo: 1. De Heilige Stad

Zijne Excellentie Eytan Ronn, ambassadeur van Israël
in het kerkgebouw

"De Bron", op 9 februari 1981, n.m.

·2. Psalm 73
20.00 uur.
7. Toespraak Ds. J. Stuy
8. Crescendo:

He t programma voor deze avond-bijeenkomst

Psalm 105

geveer 90 minuten.

9. Declamatie R. Oost
10. Crescendo:

Het woord zal worden gevoerd door de ambassadeur,

Zingt de Lof van Zijnen Naam
voorzitter van de Afdeling Urk en Ds. J. Stuy.

11. Toespraak Ambassadeur
12. Crescendo:
13. Samenzang:

duurt on-

Het slotwoord komt van A.P. Buijs, burgemeester.

Jeroesjalaim
Wilhelmus

14. Slotwoord Burgemeester

(staande)

Verder wordt medewerking

verleend door het Chr.

Visserskoor

o.l.v. M.W. Kramer. en de

"Crescendo",

A.P. Buijs
heer R. Oost met declamatie.

Urk,20

januari 1981.

Het Bestuur van de Afdeling Urk van
het Nederland-Israël

Genootschap,

L. Brouwer

, Voorzitter.

Collecte bij de uitgang.

M.G. Cense ~ Pleyzier, Seoretaresse
Sekr.: Grote Fok 29 Urk
Tel. 05277 - 2111

de

concert
Urker Visserskoor
met 'De Lofzang~
Onder leiding van waa:rn.
dirigent :Jo Schrijver + +

Dinsd~ 10 Febr. 1981

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

van het concert op
dinsdag 10 februari 1981
in de Hervormde Kerk te
Heerde door het

CHRISTELIJK URY..ERVISSERSKOOR "CRESCENDOII
o.l.v. Meindert W. Kramer
en het
CHRISTELIJK MANNENKOOR "de LOFZANG" uit
Heerde, o.l.v. Klaas Jan Mulder

Medewerkenden:
Klaas Bakker

bariton

Henk Eilander

bariton

Peter Eilander orgel
Aanvang 20.00 uur
Toegang f 5,-

kerk open 19.30 uur

1.

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog treffen,
Tot de God mijns levens heffen.

OPENING door de voor-z i t t er-van "de LOFZANG"

2. SAMENZANG: God roept ons bro~ders 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 mar
toch hij slechts wint die waagt
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.

5.

a. Hoor een heili~ koor van stemmen
C. WORDSWORTH
trad.

c. 0 mighty God, when I behold the wonder ,
SVledish folk melody
solist Henk Eilander.
4. SAMENZANG

arr. K.J. t1ulder
arr. P. Mickelson

arr. M.W. Kramer

b. Heer; die onze Vader zijt
vI. HARDENBOL
solist Klaas Bakker:
c. Op ten strijde

trad.

arr. M.H. Kramer

trad.

arr. M.H. Kramer

d. Ziet in blinde r-azer-r.Lj
arr. P. Mickelson

(Vlisselin8 van koor)
't Hijgend hert, der jacht ontkomen
SchreeuVlt niet stGrker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja) mijn ziel dorst naar den ][eer;
God, des 12vens, Rch wanneer
Zal ik naad'ren voor UVloren
In Uw huis UVlnaam verhosen?

o

CRESCENDO"

a. Psalm 105

3. "de LOFZANG I!

b , AlJ.eluia

'I

mijn ziel, wat buigt g'u neder?
Waartoe zijt ['in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Ho08sten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal UH druk
Eens verVliss'len in geluk
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

6. BARITON solo

Klaas Bakker

7. "CRESCENDO"
arr. J. Zwanepol

a. Psalm 90
b. Leid mij Heer

S.S.WESLEY

c. De Heilife Stad
solist Klaas Bakker

trad.

d. De Heem'len roemen

trad.

8. ORGELSOLO

arr. M.H. Krömer

Peter Eilander

9. "CRESCENDOn en "de LOFZANGlI
a. Neem mijn leven
b. Psalm 150

muziek

trad.

arr. K. J. [Vlulder

Me.PHAIL

arr. M.H. Kramer

10. SLUITING door de voorzitter van "de LOFZANG"

Uitstekend concert Urker
Visserskoor met 'De Lofzang~

HEERDE - Na twee jaar van intensieve voorbereiding was het
dan eindelijk zover: een gezamenlijk concert van het Christelijk
Urker Visserskoor 'Crescendo' en
het Christelijk Mannenkoor 'De
Lofzang' uit Heerde. De Hervormde Kerk in Heerde was de plaats
van deze gemeenschappelijke
muzikale handeling, en veel liefhebbers van mannenzang hadden
zich verzameld teneinde deze met
verlangen verwachte manifestatie bij te wonen.

I

Beide uitvoerende koren zijn groot
in getal en zullen in de diverse ledenlijsten niet voor elkaar onderdoen. Een andere overeenkomst
was dinsdagavond dat beide koren een uitsluitend uit geestelijke
liederen samengesteld programma ten gehore brachten, dat de
muzikale verbroedering tussen
beide vocale ensembles tot een homogeniteit samensmeedde. 'De
Lofzang', het koor dat de rol van
gastheer toebedeeld was, had een
aanmerkelijk kleiner aandeel in
het geheel,overigens een symphatieke geste: op deze wijze kregen
de Urker zangers alle gelegenheid
zich muzikaal te presenteren, en
/hun vermaardheid tot een klinkend feit te maken.
Onder leiding van Klaas Jan Mulder opende 'De Lofzang' het programma met een drietal werken,
waarin zich al dadelijk in het eerste stuk een hechte homogeniteit
en goede koorbalans openbaarde.
'De Lofzang'is bijzonder trefzeker,
en heeft de goede eigenschap vanuit een vocale zelfverzekerdheidte
zingen, die stellig het gevolgis van
een heel goede instructie.
Vooral het 'Alleluia' van Mickelson heeft op mij een uitstekende
indruk achtergelaten, met name
de dynamische kleuren en de
moeiteloze intonaties hebben mij
geboeid. Henk Eilander verzorgde
een heel fraaie solo in '0 mighty

• Het Christelijk Urker visserskoor 'Crescendo'.

God'. Zijn mooi getimbreerde
stem en de ontspannenheid waarmee hij zijn aandeel vervulde hebben het publiek met grote aandacht doen luisteren. Klaas Jan
Mulder heeft dit optreden van 'De
Lofzang' tot een heel boeiend optreden gemaakt, zijn vakbekwaamheid was tot in het detail
merkbaar.
'Cresendo' had in zekere zin pech:
dirigent Meindert Kramer was
door ziekte verhinderd, en moest
de leiding aan zijn assistent Jan
Schrijver overlaten. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop
hij deze taak tot uitvoering gebracht heeft, degelijkheid en zekerheid hebben gisteravond zijn
positie gekenmerkt, Overhet algemeen is 'Crescendo' een perfect
zingend koor dat van zijn kunnen
veel bewijzen geleverd heeft. Erg
mooi klonk 'Nader mijn God bij U',
waarin mij de uiterst verzorgdedynamiek bijzonder is opgevallen.
Ook het bekende 'De HeiligeStad'
kenmerkte deze muzikale vloeiendheid in het zingen, er wordt
goed naar een evenwichtige koorklank gestreefd en ritmisch verzorgd samengaan. Soms hoorde ik
een lichte detonatie, en dat vooral
~p plaatsen met een sterk fortissimo, de stemming wordt dan soms
een fractie te hoog. Maar dat
neemt niet weg dat ik respect heb
voor de Urker samenwerking in
'Crescendo': het koor heeft zich in
Heerde uitstekend doen kennen.
Klaas Bakker verzorgde enkele
heel fraaie solo's. Het gezamenlijk
optreden van beide koren onder
leiding van Jan Schrijver was een
ware apotheose van het geheel.Peter Eilander verzorgde het pianoen orgelspel op degelijke wijze.'De
Lofzang' en 'Crescendo' kunnen
op een uitstekend concert terugzien, dat door de vele luisteraars
op hoge prijs is gesteld.
WIMBRANDSE

" Zwolse Courant " 11 febr. '81
============================:==~=

Uitnodiging

Het Chr. Urker Visserskoor
nodigt U met Uw introducé

"Crescendo"

dirigent: Meindert Kramer,

uit tot het bijwonen van onze

Feestelijke Jaarvergadering

welke gehouden

wordt

op zaterdag

21 februari

1981 in gebouw

"Irene" .

In de pauzen

worden

lootjes

verkocht,

waarvan

de trekking

is

in de laatste pauze.

Prijzen

Grote draagbare wereldontvanger
Stoomstrijkijzer
Dubbele broodrooster
Staande schemerlamp

In de pauze is tevens gelegenheid tot het uitwisselen van de foto's
die in Zwitserland gemaakt zijn.

Mariane Hakvoort droeg
een eigen gemaakt gedicht
voor over de Zwitserlandreis. + + + +

Twee van de winnaars
================~=~

Heerdermannenkoor

in Urk

n

Koorzangavond in de
Maranathakerk geslaagd
~~~=~~~~~~~=~~~~=~~~~~~~=~g
Ondanks de winterse weersomstandigheden was afgelopen zaterdagavond de Maranathakerk nog vrij
behoorlijk gevuld met publiek om te luisteren naar de
mannenkoren 'De Lofzang' en 'Crescendo' resp. uit
Heerde en Urk.

Zatd.
28 febr.'81
============================

Het is een goede gedachte van
het bestuur van ons visserskoor geweest om een serie uitwisselconcerten te organiseren
waardoor het Urker publiek
ook op onze eigen plaats kan
luisteren naar mannenkoren
van buiten Urk. Concerten
met het Schevenings- en Katwijks mannenkoor zijn reeds
in voorbereiding.

I

De concerten zowel in Heerde
als in Urk zijn zeer geslaagd en
de beide mannenkoren met in
toaal230 leden hebben ook in
Urk het programma gezamelijk afgesloten met Psalm 150
bewerkt door de dirigent van
'Crescendo' Meindert W. Kramer. Helaas was deze op
medisch advies nog niet als
dirigent aktief maar werd op
voortreffelijke wijze vervangen door Jo Schrijver.
De opening van de avond
geschiedde door het koor
'Crescendo' met een vijftal
nummers op de piano begeleid
door Peter Eilander, waarna
het programma door 'De Loflang' werd afgewerkt. Dit
koor staat onder leiding van de
bij ons zeer bekende en bekwame musicus Klaas Jan Mulder.
Op twee na waren alle gezongen nummers door hemzelf
gearrangeerd en de uitvoering
daarvan werd op een zeer

voortreffelijke wijze vertolkt.
Bijzondere vermelding verdient het optreden van de bariton Henk Eilander, zowel met
het koor als afzonderlijk.
Naast de goed gespeelde orgelsoio door Peter Eilander verraste Klaas J. Mulder het
enthousiaste publiek op een
pianosolo. Zowel de orgel als
pianosolo werden ademloos
beluisterd en door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Hetgeen werd uitgedrukt in
een warm applaus. Dat het
geheel voor herhaling vatbaar
is, is zonder enige twijfel.

"Urkerland"

==-~:=====

6~'81

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

Op woensdag 15 april '81 traden we op in een Sportzaal te Wilhelmina-Oord.
Dit op uitnodiging van de Ned.Herv.Gem aldaar.
We traden hier op voor Gedetineerden en hun begeleiders,zo ook voor belangstellenden
b.v.Bejaarden uit deze gemeente.
We werden hier bijzondergoed onthaald,terwijlmen ons een rijk geschakkeerde broodtafel
werd aangeboden.

PRO G RAM M A
voor de zangavond in de grote zaal van "Hoeve Boschoord ;;te Boschoord op
woensdag 15 april 1981.
AANVANG: 20.00 uur
Medewerkers: ........•..

Chr. Urker Visserskoor CRESCENDO,
dirigent Meindert Kramer
Organist: Joh. Schrijver
Sopraan: Co Bakker-de Boer.

Opening en we Lkomswoor-d.
2. Koor:
Psalm 105
3. Kort woor-d van t oeLiohtIng op het programma
4. Koor:
Jeruzalem
1.

Hij, die rustig en stil (met solo)
Neem mijn leven, laat het H0sr
Psalm 90
5. Solozang:
6. Koor:

Wïe

bew. dirigent
G. Ivarren
bew. dirigent
K.J. Mulder
tJ. Zwanepol

Co Bakker-de Boer
op God bet rouwt

E. Flipse

Ziet in blinda razérnij

beH. dJrigent

Elk uur, elk ogenblik (met solo)
Mannen, broed~rs zi3t het teken

bew. dirigent
F. Pijlman

7. PAUZE
So_lo_zang:Co Bakker--da Boer9. Koor:
Psalm 73

8.

Zoekt eerst h8t Koninkrijk (mdt solo)
Van U zijn alle dingen
Wees mijn Leidsman
10. Sluiting.
11.

Koor:

Vul v8rHachting blijf ik uitzien (met solo)

bew. dirigent
K.J. Hulder
bew. dirigent
J. van Rossem
bew. ddr-Lgent.

We traden op voor gedetineerden,en bejaarden.
+ + ++
Voor een avond in de week
hadden we een groot Koor,
en hadden we samen een
prachtige en gezellige avond.
+ +++

OPTREDEN VOOR DE NED. VER. VAN HUISVROU~~N GE~~ST ZUID-HOLLAND
Woensdag 29 april '81 lag een grote boot afgemeerd aan de kade bij de visafslag met
aan boord een groep huisvrouwen uit Zuid-Holland. Overwegend waren dit vrouwen van
middelbare leeftijd met daaronder ook wat ouderen, welke ~en week met vakantie waren.
Het bestuur van deze vereniging had zich tot ons gewend met het verzoek aan "Crescendo
om met een gedeelte van ons koor op de haven of op de boot op te treden. In eerste
instantie werd dit om verschillende redenen afgewezen. Maar op het herhaaldelijk aandringen besloten we toch voor dit gezelschap op te treden, en we moeten u eerlijk
bekennen "we hebben er geen spijt van gehad", ja, we hebben dit met vreugde gedaan.
's Middags om 2 uur hebben we ze allereerst een rondleiding door ons dorp aangeboden
en brachten we o.a. een bezoek aan het Visserijmuseum, Vuurtoren- Vissersmonument en
het Kerkje aan de Zee, alwaar deze mensen met volle interesse van genoten.
's Avonds om 6 uur gebruikten ze voor hun eigen rekening een keurige broodtafel met
gebakken vis in gebouw "Irene". Als koorleden verzamelden we ons ondertussen in de
benedenzaal en traden om 8 uur met + 55 leden voor dit gezelschap op, voortreffelijk
op de piano begeleid door onze waar~emend dirigent Jo Schrijver. Onze soliste was
deze avond Co Bakker- de Boer, welke op keurige wijze enkele solo's ten beste gaf.
Ons gehoor was zeer voldaan en bijzonder tevreden over het gebodene, hetwelk wel
bleek uit de vele gesprekken die wij tussendoor en na afloop met deze mensen mochten
hebben. Wij geloven dan ook zeer zeker dat wij voor velen in het uitvoeren van onze
nummers wat mochten betekenen. Wij luisterden in de keuken waar verschillenden even
naar huis telefoneerden, enige gesprekken af,alwaar uit bleek dat wij deze mensen
een onvergetelijke avond hadden bereid. Dit bleek niet minder uit de staande ovatie
welke ons na afloop te beurt viel.
Maar niet minder door henzelf spontaan opgezette verloting van een bedsprei en twee
Urker poppen, hetwelk niet minder dan fI000,-- opbracht en dat + 100 personen (het
bootpersoneel was ook aanwezig). Wij waren dan ook zeer onder dë indruk toen ons
genoemd bedrag werd overhandigd, alwaar we ze na afloop bijzonder voor hebben bedankt en dit ook nu nog een keer willen onderstrepen. Wij willen hier gerust verklaren dat deze middag en avond door ons persoonlijk (maar ook voor hen die van ons
koor aanwezig waren) niet gauw zal worden vergeten. Daarnaast werden voor + f 600,-aan grammofoonplaten van ons koor verkocht.
Rest ons ten laatste dit bijzonder leuke gezelschap vrouwen, zo ook onze leden heel
hartelijk te bedanken voor hun spontane offervaardigheid en spontane medewerking.
U i t : ZANGKOERIER " J'uni 181
=================~=;==-~======
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2smei
Programma
Concertavond alle Urker Koren
met

samenzang
Hemelvaartsdag 28 mei 1981
Aanvang 7.00 uur
Programmaleiding: Dhr. E. de Boer
Programmaprijs: f 6,50

MEDEWER
KENDEN:
.

arassban

d "\Ja\enuS

"

"Urker Zangers"

Chr. Urker V.
IsserSkóor
"Crescendo"
a. AannenKOor
rKer
,,,,
U
"Hallelujah"

Chr. D

arne sk OOr '1

aus Deo"

Kinderkoor
"Klein maar dapper"

I

emengd ~oor
Chr. G
"Excelsior"

/
/

Chr. Urker

U.t'TKI!:Dt;N
ALLt; URKt;R KOREN

IN DE VISAFSLAG

Hemelvaartsdag 28 mei '81 traden opnieuw voor de veertiende keer naar ik meen, alle
Urker koren op in de visafslag. Ook dit keer was de belangstelling nog groter als andere keren, zodat de mannelijke leden van de koren hun plaats overgaven aan het
publiek hetwelk geen stoel meer kon bemachtigen.
De planning was om 7 uur te beginnen en het Urker kwartier in acht genomen begon men
om kwart over zeven met dit zangfestijn. Alles liep gesmeerd dit keer wat betreft het
op en afgaan der koren en de samenzang met het opkomen was precies pas, zodat in het
geheel geen tijd verloren ging. Om ongeveer 10 uur was deze zangavond dan ook afgelopen, vandaar dat het naar onze mening een goede zaak geweest is een uur vroeger te
beginnen. Als "Crescendo" mochten wij het geheel afsluiten en waren dus het laatste
koor dat optrad. Wij hadden mooie nummers en gezongen dat er werd, dat het een lust
was, volgens onze mening echter te veel op één lijn, recht voor z'n raap.
Crescendo's en de Crescendo's, alles zet hem op. Zeer spontaan, daar niet van, maar
nu niet direct muzikaal verantwoord. Henk van Putten begeleidde ons op de piano terwijl Klaas Bakker solo zong in "0, Heer, Die onze Vader zijt". Met alle koren werd
gezamenlijk onder leiding van Frits Bode afgesloten met:
"Voor alle Heil'gen" en "De dag door uwe gunst ontvangen", waarna het publiek staande
een daverende ovatie aan de medewerkers toebracht.
Programmaleider E. de Boer sloot deze avond die zeer geslaagd was, af met dankgebed
waarna nog twee coupletten van ons Volkslied werden gezongen.

1.

SAMENZANG:

0, Heer', die onze Koning zijt,
Laat niets Uw rijk verhind'ren,
en open voor Uw kind 'ren.
De poorten van Uw woning wijd.
Laat met Uw feestkleed aan
Ons tot Uw bruiloft gaan.

"Komt nu met zang"

Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen.
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, Zijn lof vermeer.
Die zulken groten werk

5.

gedaan heeft voor Zijn Kerk!
In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook den Heer' te voet
dat elk nu toch God roem' en prijze,
Die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal, met groot geschal
"Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen! "
2.

OPENING

3.

KINDERKOOR "Klein maar dapper" o.l.v. Mevr. N. GroeneveltNoorda - begeleiding: Henk van Putten.
a.
b.
c.

4.

6.

SAMENZANG: Gez. 229: 1,3,5

De Vader stelt Hem in de troon
Als Christus en als Heere.
Bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon.
Wiens Goddelijk geweld
De laatste vijand velt

a.

Elk uur, eik ogenblik

b.
c.

Zoals ik ben
Psalm 90

80 uit de bundel van Joh.
de Heer)
Solo Cees Post (bew. P. V.d. Zwan)

(nr.

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

Waar lijkt het op, het koninkrijk van God?
Klein maar fijn
bew. Jan Jetse Bol
Gods vaderhand
bew. J. Mulder

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 aangezich t.

CHR. URKER VROUWENKOOR "De Lofstem" en familiekoor
Fraternitas '
',o.l.v. P. V.d. Zwan.

7.

MANNENKOOR "Urker Zangers" o.l.v. Frits Bode - begeleiding
Henk van Putten.
a.
b.
c.

8.

God vaart voor het oog
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaän,
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.

Zoekt eerst het Koninkrijk
Blessed is He that readeth
Les Martyrs

arr. Kl. J. Mulder
C.S. Colhum
Ch. Gounod

BRASSBAND "Valerius" o.l.v. Frits Bode
a
b.
c.

Meester men zoekt U
In somerset
Josua

arr. J. de Haan
Jack Harvey
Ken Roccord

9.

SAMENZANG:

Gez. 460: 1,2 en 3

12.

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in Zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

URKER

a.
b
c.
13.

a.
b.
c.
11.

KOOR "Excelsior"

Leid mij Heer
Love divine, allloves excelling
King all glorions

o.l.v. Mark Bruinzeel
begeleiding: Harry Kramer

bew. Henk Held
bew. Arie J. Keijzer
R. da Palestrina

Rots waarop wij bouwen
Psalm 38
Popule meus

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drieëen'ge in Zijn troon!

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
Die het licht is in de nacht.
CHR. GEMENGD

"Hallelujah"

SAMENZANG: Gez. 255:1,3 en 4

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u Zijn liefde toe,
want Hij bergt u in Zijn vrede.
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

10.

MANNENKOOR

Ere zij de Heer' der eng'len,
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!
o.l.v. Frits Bode - begeleiding: Henk van Putten

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluj a, halleluja,
lof zij U, der heren Heer'!

S. Wesley
arr. Frans Kocx
George M. Vai!

SAMENZANG: Psalm 99: 1 en 8
14.
God, de Heer', regeert.
Beeft, gij volken, eert,
eert Zijn hoog bestel,
die bij Israël
tussen Cherubs woont
en Zijn grootheid toont
Dat zich d' aard' bewege.
Hij is Isrels zege!

Geeft dan eeuwig' eer
onze God en Heer'!
Klimt op Sion, toont,
eerbied. waar Hij woont,
waar Zijn heiligheid
haren glans verspreidt.
Heilig toch en 't eren
is de Heer' der heren'

CHR. DAMESKOOR

a.

"Laus Deo" o.l.v. Frits Bode - begeleiding:
Henk van Pu tten

b.
c.

Heer, wij staan nu hand in hand
(Efeze 3: 17)
(Trad)
Troost
R. Palmer
0, grote God
(Trad)

d.

All things in Jesus

Harry Dixon Loes

11'

15.

SAMENZANG:

17

SAMENZANG: Gez. 397: 1,4,5 en 6

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.

o God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis.
bewijs ook ons Uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis!
En duizend jaar gaan als de dag
van gistren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

'k Heb geloofd en daarom hoger,
hoger dan Kalvaries top,
zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester tot U op,
die in 's hemels tabernakel
voor Gods aanschijn 't allen tijd
als het Hoofd van Zijn gemeente
strijdend bidt en biddend strijdt.
'k Heb geloofd in U, wien d' aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
Heer, daarboven, hier beneden,
alle knie zich buigen zal.

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord.
vervluchtigd als een droom.

o God,

die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

18.

a.
b.
19.

16.

CHR. URKER VISSERSKOOR "Crescendo" o.l.v. M.W. Kramer
begeleiding: Henk van Putten
a.
b.

c.
d.

0, liefde Gods
bew. M.W. Kramer
o Heer die onze vader zijt
bew. W. Hardenbol
bariton solo.Klaas Bakker
bew. M.W. Kramer
Volle verzekering
bew. M.W. Kramer
Hoe groot zijt Gij

GEZAMENLIJKE KOREN EN BRASSBAND o.l.v. Frits Bode
Voor alle heiI'gen
bew. Piet er Stolk
De dag door Uwe gunst ontvangen
arr. Jan de Haan

SLUITING

Op Zatd. 6 juni '81 werd een BAZAR georganiseerd in Ge~."IRENE" t.b.v. een Tweede
Concertreis naar Zwitserland,door de Dames van de leden.
+ + + + +

Dirigent Meindert Kramer
opende deze Bazar om
s'morgens 10 uur.
++++++

DE GEHOUDEN BAZAR
Zaterdag 6 juni mochten wij onze bazar houden in gebouw "Irene" en dit wel als hoogtepunt en afsluiting van tal van aktiviteiten hieromtrent.
Dit waren o.a. een verkoop van Kerststukjes net voor de Kerstdagen met een verloting.
Appels en wimpels verkoop en diverse verlotingen van het koor en ver daarbuiten.
We hadden met opzet deze zaterdag voor Pinksteren gehouden gezien we dit gewoon de
meest geschikte dag vonden voor deze bazar.
Ons erelid Griet van MArij zou deze bazar om 10 uur 's morgens openen, maar opnieuw
liet haar gezichtsvermogen haar in de steek, zodat ze hier van af moest zien.
Onze dirigent opende in haar plaats deze bazar en het begon toen meteen gezellig te
lopen. We mogen zeggen dat het geheel zeer goed geslaagd is, gezien we van het geheel
één doosje met goederen hebben over gehouden. Bij de uitslag van de verloting welke
onder notarieël toezicht van de Heer P.Pel geschiedde, stond de zaal propvol en
werden een tiental strengen karbonaden nog even over het rad van avontuur gedraaid.
Al met al was het een gezellige dag, onder zeer goede harmonie doorgebracht.
De netto opbrengst van deze bazar en van de verschillende aktiviteiten vooraf hebben
tezamen opgebracht ongeveer /21.000,-- netto.
Bij dezen willen wij allen welke meegewerkt hebben tot het welslagen hiervan heel
hartelijk bedanken. Veel werk is verzet en veel werd uitgedacht en bij elkaar gebracht
en het is rijkelijk beloond geworden. Met voldoening kunnen we op dit alles in grote
dankbaarheid terug zien.

Gezellige verkoop
gemaakte goederen.
+++++++

van

Op Zatd. 6 juni'81 werd een ~zar
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PRIJ
I.

2.
3.
4.
5.
6.

ZEN

VER

LOT

I N G

" C R E S C END

0 "

GASFORNUIS "Atag" (bruine kleur), ged. geschonken door "Atag" B.V.,
Ulft.
GASFORNUIS "Pelgrim" (beige kleur), ged. geschonken door "Pelgrim"
B.V., Gaanderen.
DROOGMACHINE "Ignis", ged. geschonken door Firma Gerard de Lange,
Rotterdam.
STOFZUIGER "Holland Electro", ged. geschonken door "Holland Electro"
C.V., Rotterdam.
SET B.K. PANNEN (geschikt voor gas en electra), ged. geschonken door
Berk Beecon B.V., Kampen.
STEL URKER POPPEN, geschonken door ons ere-lid "Tante Griet van Marij".

7. HERENFIETS (kleur bruin), ged. geschonken door Rijwielhandel Simon
Oost, Urk.
8. KALORIK COMBI MIXER, geschonken door "Gastronoom B.V." Doetinchem
(Groothandel Horeca).
Deze prijzen staan geëtaleerd in de etalage van DROGISTERIJ "DE GAPER",
Raadhuisstraat 5, welke spontaan zijn etalageruimte hiervoor afstond.
Rest ons nog bovengenoemde firma's heel hartelijk te bedanken voor hun
aandeel in bovengenoemde te verloten prijzen.

Na de opening een gezellig
onderonsje.
+ ++ +

Goed georganiseerd ,en goede
ti

belangstelling.
= =

Bijde Boekentafel

...

Voor elk wat wils •

Rommelma~kt

bij

Willem Bakker
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