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Redactioneel

IN MEMORIAM

Vóór U weer een nieuw nummer van
De Zangkoerier ... anders ...

gegaan, maar het voor Pasen geschrevene geldt erna niet minder ...

Het heeft deze keer wel 'veel voeten in
de aarde' gehad ...

Ten aanzien van het opgenomen fotomateriaal moet gezegd worden dat
dat er op het redactionele beeldscherm wat minder goed uitzag.
Dit heeft de aandacht ...

Zoveel zelfs, dat op het moment van
schrijven van dit Redactioneeltje nog
niet eens bekend is hoe met name
de voorpagina er uit zal komen te
ZIen ...
Het zal in ieder geval anders zijn ...
Een en ander heeft wel weer tot enige
vertraging geleid - het was de bedoeling verschijning voor Pasen te doen
plaatsvinden ...

Zoals U echter bekend is wordt
het drukken van De Zangkoerier
verzorgd doot een zeer bekwaam
vakman. Wellicht kan hij de beelden
nog wat 'opkrikken' ...
Hoe het ook zij, wij wensen U met
deze eerste andere Zangkoerier veel
leesplezier.

Daar was ook bij de meditatie van uit

Uw Redactie
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Willem Kramer

Concert-agenda
Geboren 26 augustus 1924

* zaterdag 24 april:

Urk, jub. Talma Haven
Zaltbommel, St. Maartenskerk, Oranje-concert
Urk, medewerking
herdenking vissersmonument
Urk, Bethel-kerk, Urkerdagconcert met Hallelujah
zaterdag 19juni:
Krimpen aid Ijssel, concert
t.b.v. SEZ
zondag 27juni:
Emmeloord, ziekenhuis
zaterdag 9 oktober:
Tholen, Herv. Kerk t.b.v.
St. Wereldwijde Zending
zaterdag 20 november: Oldebroek, N.H. Kerk
t.b.v. Woord en Daad
zondag 28 november:
Emmeloord, ziekenhuis
zaterdag 11 december: Huizen, Geref Kerk
adventsconcert
donderdag 23 december: Nunspeet, kerstconcert t.b.v,
St. Charité

* zaterdag 8 mei:
* zaterdag 15 mei:
* zaterdag 29 mei:
*

*

*

*
*
*
*
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2005

* zaterdag 5februari:
* zaterdag 5 maart:
* zaterdag 30 april:
* zaterdag 28 mei:
* zaterdag 24 september:
* zaterdag 5 november:
* zaterdag 10 december:

Barendrecht, W & D
Genemuiden, W & D
Rotterdam, St.Laurenskerk
Barneveld, Veluwehal
Ouderkerk aid Ijssel
Zaandam, Geref Kerk
Andijk, Ger. Kerk

2006

* zaterdag 21 oktober:

Goes, Maria Magdalena Kerk
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Sinds 6 september 1953 werden
Willem Kramer en "Crescendo" in
één adem genoemd. Want waar Crescendo was, daar was Willem ook; het
was een deel van zijn leven.
De laatste jaren kwam hij samen met
Meindert de Vries, op zondagavond,
naar de zang. Hij zat altijd links van
de dirigent. We weten niet wat er in
zijn hoofd omging. Als de repetities
afgelopen waren, verzuimde hij nooit
om ons te manen, de mappen toch
mee naar huis te nemen. 'Mappen
meenemen' klonk het dan snoeihard
door de microfoon.
Toen, jaren geleden alweer, zijn zuster
Alie hem niet meer verzorgen kon,
werd Willem in "Het Kompas" opgenomen. Dat betekende ook zijn
afscheid van de repetities van ons
koor. Maar Willem is altijd "Cres-
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Overleden 20 december 2003

cendo" fan gebleven. Als je in "Het
Kompas" kwam dan moest je eerst
om Willem heen. Het was dan altijd
even over Crescendo en dan liet hij
trots zijn Crescendo horloge zien.
Als we met het koor in "Het
Kompas" of in "Talrna Haven"
zongen, zat Willem voor zover als dat
mogelijk was, links van de dirigent.
Als we een concert in een van
onze plaatselijke kerken hadden, was
Willem, samen met Aafke, een
trouwe bezoeker.
Willem is niet meer, we zullen zijn
stem nooit meer door de microfoon
horen om ons te manen de mappen
mee te nemen of om af te kondigen
dat er morgen géén zang is. Velen
van ons koor kunnen, wat trouw
zijn betreft, een voorbeeld nemen aan
deze 'eenvoudige van geest'!

We hebben Willem, een dag voor het
kerstfeest, naar zijn laatste rustplaats
mogen begeleiden.
In een dienst van woord en gebed
hebben we afscheid van Willem genomen.
Tijdens die dienst werd door een
gedeelte van ons koor, op gevoelvolle
wijze, enkele liederen gezongen. Het
was indrukwekkend, zo werd mij verzekerd!
Willem werd door de dragers, met
aan weerszijden van het pad, gelijk
een erewacht, de leden van het koor,
naar zijn laatste rustplaats op de
Vormt gereden.
Trooste de Heere God allen die van
Willem gehouden hebben!

HdV

PAGINA 3

toekomst voor verder onheil gespaard mogen blijven.

Vttn

de
leden
Voor U ligt weer een nieuwe Zangkoerier en met een
nieuwe uitgave zijn er ook weer vreugdevolle zaken als
jubilea en beterschap te melden.
Maar aan de andere kant worden wij dan ook weer
bepaald bij ziekte en dood.
Deze uitgave geeft ons daarom weer de gelegenheid om
onze vreugde en ons verdriet met anderen te delen. Maar
bovenal om ons medeleven te betonen!
Er is deze keer weer erg veel om aan U door te geven.
Vreugde en verdriet, ja er kwam zelfs rouw in ons midden.
Ik zal proberen U in een beknopt verslag mee te laten
leven met hen die van ons geliefd visserskoor zijn.
Geboorte
In rwee gezinnen werd nieuw leven verwelkomd. Allereerst
werd het gezin van onze 2e secretaris Jan Koffeman uitgebreid met de geboorte van een zoon en broertje.
Vervolgens ontvingen Pieter Toon en Emily Bakker- Tims
hun eerste kindje: zij mochten een gezonde dochter verwelkomen.
We willen beide ouderparen van harte feliciteren met dit
nieuwe leven en we wensen hun veel wijsheid en inzicht
bij de opvoeding van deze kinderen.
Jubilea
Onze oud-dirigent Meindert Willem Kramer mocht
samen met vrouw, kinderen en de vele klein- en achterkleinkinderen gedenken hoe de Heere hen 50 jaar voor
elkaar gespaard heeft.
Er waren aanvankelijk erg veel zorgen, het ene ziekenhuis
uit en het andere weer in. Het kwam zelfs zover, dat
er voor het leven van onze 'oude baas' gevreesd moest
worden!

Maar tot dusver heeft de Heere alles wel gemaakt en knapt
Meindert, zij het stukje bij beetje, weer lekker op.
Op 4 februari mochten zij in familiekring dit heuglijke
feit vieren.
Wij wensen Meindert en vooral ook Grietje, met de zorg
voor haar man, veel sterkte en Gods zegen voor de toekomst. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des
Heeren hand!
De naam van onze vriend Steven Korf heeft ook al vaak
in deze rubriek gestaan. Meestal was het met ziekte of
ziekenhuisopname. Deze keer heeft het gelukkig een heel
andere oorzaak.
Steven en Griet zijn namelijk 55 jaar getrouwd! Een heel
lange tijd, vooral als je in ogenschouw neemt wat onze
zangersvriend Steven allemaal al meegemaakt heeft! Ook
zij mochten dit jubileum in huiselijke kring herdenken.
Ook van de kant van "Crescendo" de hartelijke gelukwensen en de Zegen des Heeren voor de toekomst.
Ook ten huize van onze oud-voorzitter Jaawk Nentjes
mocht een jubileum gevierd worden.
Zij waren rond de kerstdagen 45 jaar getrouwd. Velen
van ons koor maakten van de gelegenheid gebruik om
Jaawk en Grietje, hun kinderen en (achter)kleinkinderen
te feliciteren.
Ook namens ons koor van harte gefeliciteerd en Gode
Bevolen voor de toekomst!
joop en Jannie de Vries waren 40 jaar getrouwd. Zij herdachten dit feit samen met hun kinderen en kleinkinderen
in 'Irene'. Ook vanaf deze kant veel 'Geloof, Hoop en
Liefde' voor de toekomst!
Ook onze vriend Willem Schraal mocht samen met vrouw
en kinderen herdenken dat zij 25 jaar getrouwd waren.
Ook hen willen we van harte feliciteren met dit heuglijke
feit. Zij vierden dit samen met hun familie in gebouw
'Irene' . Wij wensen deze voorbeeldige zangersfamilie veel
geluk en Gods zegen voor de toekomst
Brand
Na een lange tijd van afwezigheid, i.v.m. een ongeluk
is onze vriend Jelte van der Bijl gelukkig al weer een
tijdje aanwezig op de repetities. Maar het lijkt wel of het
ongeluk deze familie achtervolgt.
Nu werd hun huis geteisterd door een heftige schoorsteenbrand. Maar alles is, gezien de omstandigheden, gelukkig
nog goed afgelopen. We spreken de wens uit dat zij in de
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Hetzelfde overkwam onze zangersvriend, Ds. Van Duivenbode. In de vroege morgen van zaterdag 3 januari werd
onze 'eigen' dominee gewekt door heel veel rook in hun
huis en in de kerk.
Door snel en kordaat optreden van de dominee en de
brandweer kon zijn gezin uit hun huis gered worden!
Ze hebben enkele weken in pension "Het Anker" doorgebracht. Maar gelukkig zijn ze weer thuis en is inmiddels
de kerk ook weer klaar. We zijn dankbaar dat de Heere
God hen bewaard heeft en wensen hun nog een fijne tijd
in ons midden!
Ziekte
Onze vriend Gerrit Kramer was voor de kerstdagen nog
maar net uit het ziekenhuis, of hij moest al weer opgenomen worden. Ook nu weer waren hartklachten de oorzaak. Hij mocht niet eerder naar huis voordat hij gedotterd kon worden. Maar gelukkig is alles inmiddels weer
goed en is Gerrit weer in zijn gezin teruggekeerd. De
Heere is mijn Herder mij zal niets ontbreken.
Ome Jan Pasterkamp wordt op dit moment verpleegd in
"De Schakel" in Emmeloord. Op het moment dat we dit
schrijven, gaat het wel weer een beetje met ome Jan. We
hopen dat er spoedig een vaste stek voor hem gevonden zal
worden. Ome Jan zou wel graag eens wat bezoek van zijn
vrienden van de zang willen zien!
Ome Jan: veel vertrouwen voor de toekomst.
'Grijp moed, 0 pelgrim, draag Uw kruis, eens eindigt leed
en pijn .. .'
In het gezin van onze vriend Jan Bakker zijn de laatste
tijd ook wat zorgen. Zowel Jan als Marie moeten allerlei
onderzoeken ondergaan. We bidden deze familie Gods
nabijheid toe en hopen dat de uitslagen van de onderzoeken zodanig uit mogen vallen dat de klachten verholpen
kunnen worden.
Ook ons zeer gewaardeerde koorlid en Ie tenor Klaas
de Boer, tobt al een tijdje met zijn gezondheid. Maar
onze oude nestor neemt inmiddels alweer actief aan de
repetities deel.
We hopen, geliefde zangersvriend, dat je nog een aangename tijd in ons midden hebben mag!
Rouw
In het gezin van onze zangersvriend Jan Marten ten Napel
kwam rouw doordat hun moeder, Geertjen van Flip, door
de dood werd weggenomen. We willen Jan, Lida en hun
kinderen onze hartelijke deelneming betuigen. Bovenal
bidden we hen Gods onmisbare troost en nabijheid toe!
In Gorkum overleed op 77 jarige leeftijd Jan Bonefaas. De
heer Bonefaas was een begaafd organist en in de jaren 70
heeft hij vaak, als onze vaste organist, ons koor begeleid.
Ook de heer J.M. Hoekstra moest het tijdelijke met het
eeuwige verwisselen. Hoekstra heeft verschillende jaren
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zijn partijtje bij de Ie tenoren meegezongen, maar ook
zijn stem is tot zwijgen gekomen. Ook voor deze rwee
families Gods nabijheid toegewenst.
'Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en
het verdriet, opdat men het in Uw hand geve.'
Ze hadden zich zo verheugd op het nieuwe leven, maar het
werd een intens verdriet ...
Dit overkwam het gezin van onze vriend Ilja Woort. De
baby die geboren zou worden kwam levenloos ter wereld.
Mogen zij in bovengenoemde tekst troost en moed vinden
om verder te gaan!

Meer dan een moeder troost
Stil maar, Mijn kind Ik weet van je verdriet.
Huil nu maar uit;
je hoeft niet flink te wezen.
Het zal wel duren,
voor je wonden zijn genezen;
Ik weet het.
Droeg Ik al de smart der wereld niet?
Stil maar, Mijn kind Ik weet wat je behoeft:
Woorden van troost,
die om geen uitleg vragen,
Een arm die steunt
en die je last helpt dragen,
Een hart dat mee-schreit
om wat jou bedroeft.
Stil maar Mijn kind de nacht gaat weer voorbij;
Ik strooi het licht uit,
waar je voeten lopen,
Ik doe de dichte deur
weer voor je open,
Ik ben er altijd. Maar vertrouw op Mij.
Stil maar, Mijn kind Ik geef je troost en moed,
Meer dan een moeder
aan haar kind kan geven.
Je naam staat in Mijn handpalmen
geschreven:
Ik schreef de letters
met Mijn eigen bloed.
Nel Benschop
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Advent in Oud-Beijerland
Zaterdag 13 december 2003 was de dag waarop wij met
twee bussen vertrokken naar Oud-Beijerland, om daar
een concert te geven in het teken van Advent. Dit was
dan ook duidelijk kenbaar gemaakt, want op het programmablaadje stond Advent Concert. Het was georganiseerd
voor de stichting Wereld Wijde Zending die, zoals de
naam het al zegt, allerlei zendingsprojecten ondersteunt;
deze avond was de opbrengst bestemd voor de M.A.F.
vliegers. Om half vijf vertrokken wij van een zeer stormachtig en regenachtig Urk vanaf de welkbekende plaats.
Ondergetekende was deze keer ook met de bus mee, nl. in
de zogenaamde niet-rokers bus. Van de wind en de regen
was in de bus niets te merken, want we kregen onderweg
meer te zien dan alleen een mooi uitzicht in de duisternis.
In beeld en geluid herleefden oude tijden en werden er
herinneringen opgehaald aan die goede oude tijd. Wat was
het ook gezellig in die vroegere dagen op Urk, met name
de strenge winters die niet alleen voor kinderen maar ook
voor de ouderen veel plezier gaven.
Ondertussen was de reis al weer bijna ten einde en
kwamen we veilig en wel in Oud-Beijerland aan. We
werden in het bijgebouw van de kerk ontvangen door de
voorzitter van de WWZ: Daan Schot. De koffie en de
bolletjes lieten we ons vervolgens goed smaken om zo met
een gevulde maag onze plek in de kerk op te zoeken,
die trouwens al behoorlijk gevuld was. Ook Lauwe zal
verheugd zijn geweest, want hij had een groot koor voor
zich staan.
Na een hartelijk welkom door Daan Schot, openden we
het concert met de intro "Nu daagt het in het Oosten" .
Het Kerst-evangelie werd gelezen uit Lukas 1 vers 46-56
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door Ds. A. Bloemendaal, die ons bepaalde bij de Lofzang
van Maria. Zij mocht zich verheugen in de Zaligmaker
.
waar verheugen wij ons op: zingen in Oud-Beijerland
.
concert van Crescendo ... en misschien nog wel veel
andere dingen, maar verheugen wij ons nu ook in de
Zaligmaker, de Heere Jezus Christus?? Dat zou een eeuwig
onverdiend wonder zijn en dan zou de avond voor ons
onvergetelijk worden. Nadat de dominee een zegen had
gevraagd voor de avond werd het programma voortgezet
met een blokje 'gewone' liederen. Het programma was
namelijk in tweeën verdeeld: een gedeelte liederen uit
de gewone map en een gedeelte uit de kerstmap. We
begonnen met het berijmde Bijbelgedeelte uit Jesaja 40:
'Troost, troost Mijn volk', dat zeer geconcentreerd en
op een gepaste sterkte werd uitgevoerd. Hierna werd op
dezelfde sterkte "Fluist'ring der Hoop" uitgevoerd en vervolgens het "Lied van Verlangen" werd gezongen. De liederen werden met de opperste concentratie gezongen en
ik denk dat de begeleider van deze avond daar ook een
belangrijk steentje aan bijdroeg: Jan Zwanepol toonde dat
leeftijd niet veel zegt als het gaat om goed begeleiden - hij
is, om zo te zeggen een ouwe (maar zeker niet onverdienstelijke) rot in het vak. Ook de samenzang werd op een
zeer degelijke wijze door hem begeleid. Het tweede blokje
begonnen we met "Stil tot God", een lied met een enorm
rijke inhoud. Het tweede was "Daar zijn geen grenzen",
een lied dat zeker voor Piet heel inhoudsvol is gebleken.
We waren dankbaar dat Piet de solo weer mocht verzorgen
bij dit prachtige lied. Het is een wonder van Gods almacht
geweest, dat Hij Piet nog heeft gespaard voor zijn gezin,
maar ook voor ons koor en we wensen Piet en zijn gezin in
de toekomst dan ook Gods onmisbare zegen en nabijheid
toe. Maar eenmaal zal iedereen voor de Rechterstoel des
Heeren moeten verschijnen en dan zal de vraag zijn: "Is
uw paspoort getekend" wat we de mensen in de kerk,
maar ook onszelf zingend vroegen. Na de samenzang
kwam het blokje kerstliederen. We begonnen met "Nu zijt
wellecome" waarna de "Schoonste aller nachten" volgde;
ook het lied "Dierb're Heer' Jezus" werd mooi gezongen.
Als laatste van dit blokje was het wederom onze bariton
Piet Baarssen die mocht zingen namelijk met "0, Heil'ge
nacht" dat we voor de eerste keer zongen en ik moet
zeggen dat het heel mooi uitgevoerd werd. Na het dankwoord van de heer Schot die het koor, de organist, solist
en dirigent bedankte voor hun bijdrage aan deze mooie
zangavond. De collecte had het prachtige bedrag opgebracht van € 1538,-. Nadat hij ons nog Gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling had toegewenst zongen
we als toegift: "Uw Koning komt!" Ds. Bloemendaal eindigde met dankgebed en gaf ons een indringende oproep
mee: Neem de gezongen liederen van deze avond ter harte;
wij zijn in Adam gevallen mensen, val dan die Koning
te voet want dan alleen mag u weten dat uw paspoort
is getekend door dat dierbare bloed van Christus. Haast
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De zangers aan de glazen zee

u om uws levens wil naar die Koning, want Hij komt
haastig, misschien zelfs deze nacht, om te richten levenden
en doden. Wat zal er tegen ons gezegd worden: 'Gaat
weg van Mij, want Ik heb u niet gekend'?? Dat zal toch
vreselijk zijn. Laten we toch veel vragen om die Koning
te mogen dienen.
De avond werd afgesloten met het gezamenlijke "Ere zij
God". Voor de nieuwe leden is dit lied altijd even zwetenachter mij verzuchtte er een: 'ut is vór mai algebrà.
De reacties van de mensen in de kerk waren zeer positief.
Bij het naar buiten lopen word je vaak even aangehouden
om snel te zeggen dat het mooi was. En eerlijk is eerlijk,
dat doet je altijd goed! Maar laten we nooit vergeten: Ere
zij God, ook wat betreft ons zingen.
Onder regenachtige omstandigheden zochten we de
bussen weer op om weer richting de Bult te rijden.
Natuurlijk werden we in de bus weer voorzien van een
blikje en toen we goed en wel op de grote weg zaten
kwam Kees rond met de paardeworst. Hij had echter een
probleem: hij kon geen antwoord geven op de vraag of
er een 'snietjun' in de worst zat. Gelukkig is ook dat
probleem opgelost en er was een stukje historische film
van 'Crescendo' waar velen met plezier naar terugkeken.
Natuurlijk ontbrak ook de vooruitblik van Kees Pasterkamp, met daarin vermeld wanneer het uur weer terug
moet (of was het nu vooruit), niet. Het was rond de klok
van 11 uur toen we de haven van Urk in zicht kregen.
We kunnen terugzien op een gezegende avond in OudBeijerland, tot eer van Hem die ons deze avond schonk.
De voorzitter zei in de bus dat het een grote zegen is
dat we het Evangelie van vrije genade zingend mogen
uitdragen; Niet ons, 0 Heere, niet ons, maar Uw Naam
zij alle eer!

Daar staan ze aan de veil' ge kant
Geleid door 's Vaders trouwe hand
De zangers aan de glazen ze
Ze zingen juichend 't loflied mee
Het lied van Mozes en het Lam
Dat ook zijn zonden op zich nam
't Is of de zee met vurige gloed
ook hun gestalte lichten doet
Nu juichen zij: "Groot is de Heer
Elk volk kniel' biddend voor Hem neer
terwijl 't zijn stem aan 't loflied paar'
"De Heer is groot en wonderbaar"
Ik luister naar die blijde zangen
En in mij groeit een diep verlangen
Om eens, verlost van zond' en pijn,
Daar bij dat grote koor te zijn
En ook mijn blijde zang te paren
Aan 't loflied van die grote schare
En 'k bid, 0 God laat eens daarboven
Toch ook mijn lied U eeuwig loven.

Jan Ko.lfeman
(Je tenor)
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Kerstconcert Haulerwijk

In Friesland komen we niet elke dag. En onwillekeurig
moet je dan toch altijd aan Bonifatius denken als je die
richting opgaat. Het is dan wel vóór mijn tijd geweest,
nu al zo'n 1250 jaar geleden, maar de verhalen van de
geschiedenislessen staan me nog levendig voor ogen. De
beste man heeft er heel wat moeite voor over gehad om
de Friezen bekend te maken met het Evangelie. Hij heeft
echter de vruchten van zijn werk niet mogen zien, want bij
Dokkum werd hij, met zijn gevolg, vermoord.
Onze situatie was die zaterdagmiddag, 20 december, heel
anders. In comfortabele 5-sterrenbussen werden we naar
onze bestemming gesluisd. En we hoefden ook niet meer
bang te zijn om het leven erbij in te schieten, want we
werden vriendelijk ontvangen met koffie en broodjes.
Wat een verschil met toen ...
Maar nu moeten we ook weer niet denken dat levensbedreigende situaties vandaag de dag niet meer voorkomen
op de wereld tijdens het uitdragen van het Evangelie.
Daarvoor hoeven we alleen maar de verslagen van de
verschillende zendingsgenootschappen door te lezen. Er
worden vandaag de dag meer christenen gevangen gehouden, gemarteld en vermoord dan ooit tevoren. In de concentratiekampen in onder andere Noord-Korea, Vietnam
en China lijden en sterven duizenden christenen voor hun
geloof in Jezus. De wereld heeft er geen oog voor, en op
het Journaal krijg je ze niet te zien. Daarom een oproep
om deze broeders en zusters te gedenken in het gebed.
Dat ze staande mogen blijven in de verzoekingen. Om

van Zijn Naam te mogen blijven getuigen en om hun
medegevangenen te winnen voor Christus. God doet daar
grote wonderen en duizenden komen tot geloof, hoewel
hun dat de vrijheid en het leven kan kosten.
De avond stond in het teken van het 100-jarige
bestaan van de Chr. Muziekvereniging "Excelsior" te
Haulerwijk/Waskemeer. Zij kregen het eerste deel van
de avond dan ook volop gelegenheid om hun 100-jarige
ervaring in het bespelen van koperinstrumenten te laten
horen. Zo op het eerste gezicht viel de hoge leeftijd niet
van de leden af te lezen, maar je kunt je wel meer vergissen
in leeftijden.
We zongen 2 blokken van 4 liederen met daartussen een
samenzang. We begonnen met 'Troost mijn volk'.
Bij de 2e bassen is de neiging om bij de eerste regel
toch dat mooie toontje naar boven te zingen nog steeds
aanwezig, ondanks de dreigende blikken van Louwe. Maar
desondanks blijft het een heel mooi lied. Het zijn woorden
van de profeet Jesaja, die na meer dan 2500 jaar nog niets
aan troost en kracht hebben ingeboet. Want het waren zijn
eigen woorden niet, maar van de Heilige Geest gedreven
zijnde, heeft hij ze gesproken.
'Nu zijt wellecome', 'Bethlehern', 'Heel lang geleê', '0,
hoe heerlijk', 'Stille nacht', '0, heil'ge nacht' en 'Dierb're
Heer Jezus' werden door ons gezongen en het was te
merken aan de mensen dat ze hier niet vaak zulke klanken
horen, want ze waren muisstil. Ook het 'Stille Nacht'
was een hoogtepunt
dat altijd weer diepe
indruk maakt. En
hoe kan het ook
anders, want in dit
lied wordt een heilsfeit bezongen waarbij ons beperkt verstand volkomen stil
staat. 'God uit God,
toch waarlijk mens'
.
.
z111genwe 111een
ander lied. Wie kan
dat vatten? 'Zulk
een liefde vat ik
niet, schoon mijn
oog haar daden ziet'.
Loutere verwondering blijft over.

I

I

Gerrit de Wit
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Kerst op Urk
Ons Jubileumjaar 2003 werd afgesloten met een kerstconcert op ons eigen dorp, namelijk op dinsdag 24 december
in de "Schuilplaats". Waar we uitgenodigd waren door het
Gemengd Koor "Cantate Deo". De avond werd geopend
door de ons zo bekende Ds. Bouw, die ons de Lofzang
van Zacharias voorlas uit Lukas 1 vers 67-80. Na een
onmisbare zegen te hebben afgesmeekt deelde Ds. Bouw
ons nog mee dat het programma verder zonder verdere
aankondiging werd vervolgd, wat toch veel beter is dan na
elk gezongen versje het volgende aan te kondigen. Hierna
was het de beurt aan Cantate Deo, dat onder leiding staat
van Jakob Schenk, om de eerste drie liederen te zingen. Ze
begonnen met een lied naar aanleiding van Jesaja 6 vers
8 "Here I am Lord", vervolgens "De sterre gaat stralen",
om te eindigen met "Son of Mary". Ik ben altijd blij
dat wij het gewoon bij de Nederlandse liederen houden
want Engels zingen zou niets voor mij zijn. Achter het
orgel hadden we deze avond twee organisten: John Mol
begeleidde Cantate Deo terwijl Jakob Schenk ons vanaf de
orgelbank begeleidde. Na de samenzang van Psalm 89 vers
1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; was
het de beurt aan Crescendo om drie liederen te zingen.
We begonnen met "0, hoe heerlijk", een lied waarin 'crescendo' en 'decrescendo' elkaar goed afwisselden. Hierna
zongen we "Heel lang geleên" met als solist Jan Loosman;
het blokje werd afgesloten met het bijzonder mooie lied
"Stille nacht". Door het eerste couplet te neuriën zitten
we meteen op de juiste sterkte (of beter gezegd: Huistertoon) en komt dit lied er prachtig uit. Ik stem dan ook
volledig met medezanger Wim de Boer in: "als ze Stille
nacht eruit halen stop ik er mee" (citaat uit Terdege).
Ds. Bouw bepaalde ons in zijn meditatie bij de Lofzang
van Zacharias met als uitgangspunt vers 78b "met welke

ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte". De samenzang sloot hier mooi op aan: "Daar is uit 's werelds
duist're wolken". Cantate Deo vervolgde met het zingen
van "Komt nu, gij herders" en "Kind van Toen", waarna
ze de originele (Franstalige) versie van "0, heil' ge nacht"
zongen, de "Cantique de Noël waarbij (onze) Piet Baarssen op zijn eigen wijze de solo verzorgde. Na de Lofzang
van Maria te hebben gezongen was het onze beurt weer
om naar voren te komen. We begonnen met "Lang geleden in Efratha's velden" waarin Piet de solo op zijn eigen
wijze verzorgde. Dierb're Heer' Jezus was het volgende lied
dat op een heel mooie wijze werd gezongen. 'De geboorte
van Christus' werd vanavond voor het eerst uitgevoerd en
naar mijn bescheiden mening mag deze volgend jaar nog
wel een paar keer gezongen worden; het is namelijk een
mooi lied dat niet alleen een rijke inhoud heeft, maar
ook mooi klinkt. Daarna werd ons koor uitgebreid met
enkele mannen en een aantal dames om gezamenlijk nog
een tweetal nummers te zingen. Als eerste was dit "Vol van
Pracht" en daarna "De schoonste aller nachten" die op een
mooie wijze gezamenlijk werden gezongen. Na de sluiting
door Ds. Bouw zongen we gezamenlijk met de aanwezigen
het "Ere zij God" waarbij de partituur van beide koren
niet helemaal gelijk liep. Dat kon je af en toe merken als
de dames er bovenuit kwamen, maar als geheel klonk het
niet slecht.
We kunnen terugzien op een gezegende vooravond van
het Kerstfeest dat ons nog predikt dat er in Bethlehems
stal nog uitredding voor een verloren en doemwaardig
mensenkind is, dat we nog plaats mogen maken voor die
zo laag nederdalende Borg en Middelaar om door Hem
voor God te kunnen bestaan en te leven, dan is ook ons
Kerstfeest een Gezegend Kerstfeest.

Ván de voorzitter
Thuisgekomen van het concert in de Vijferhof te Kampen
en daarna alles nog eens overdenkend besefte ik wat wij als
koor mogen bezitten. Wij mogen met onze zang mensen
bemoedigen en mensen vertroosten. Op een avond als
deze komt dat sterk naar voren als je met deze oude
mensen spreekt. Mensen die eigenlijk aan de avond van
hun leven staan. Dat je als koor nog zoveel mag betekenen
op zo'n avond. Dat geeft je als voorzitter veel genoegdoening. Het is een gave van God als wij niet alleen de
zondag zingend mogen afsluiten, maar dit ook naar buiten
toe mogen uitdragen, om hier anderen mee te versterken,
te trekken of te troosten. Wij mogen in deze dagen de lijdenstijd weer gedenken van onze Heiland. Als wij dit dan
op ons in mogen laten werken dan blijven wij niet zomaar
thuis, maar willen wij deze liefde, aan ons betoond, ook
uitdragen. Gelukkig mogen wij dit ook merken binnen
ons koor, dat er die gedrevenheid is. Te mogen zingen
van een Heiland, die Zijn bloed gaf voor ons, zondaren.
Om ons te verlossen. Moge het dan ook in onszelf gaan
Zll1gen:
Verlosser, Vriend! 0 Hoop, 0 Lust
van die U kennen, neem het lied
dat U in 't stof een sterv'ling biedt,
een zondaar, die Uw voeten kust.
Mogen wij uit die genade de Heere groot maken in ons
lied. Ik wens onze zieken beterschap en U allemaal veel
zangplezier in het zingen van het geestelijke lied. Denkend
aan de Gave die God ons in onze stem heeft gegeven, om
die Heiland hiermee groot te maken in ons leven.
Uw Voorzitter

Jan Koffeman
(Ie tenor)

Ván UW dirigent
Het jaar 2004 gaat al weer flink zijn gang.
De eerste optredens van dit jaar zijn inmiddels alweer
verleden tijd.
Tijdens de Kerstdagen hebben we fijne concerten mogen
verzorgen, met name in De Schuilplaats hebben we prachtig gezongen ( met een groot koor!! ). Ook het concert in
Haulerwijk vond ik stijlvol.
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, verneem ik het bericht
dat onze oud-vorstin, prinses Juliana, is overleden. Vele
herinneringen hebben wij als koor aan haar. De kerstvieringen, het defile, het optreden in theater "Het Spant" in
Bussum samen met de zangeres Vera Lynn, ter gelegenheid
van haar 75e verjaardag.
Wij gedenken onze Koninklijke familie bij het verlies van
hun vrouw, moeder en grootmoeder.
Er is weer een tijd van studeren aangebroken. Oude nummers gaan uit de map naar ons archief. Uit het oog, maar
niet uit het hart zal ik maar zeggen. Nieuwe nummers
komen weer in de map en zo gaat dat maar door.
Ook gaan we de komende tijd weer een aantal Vaderlandse
liederen (her)instuderen voor het Oranje-concert in Zaltbommel. Harm Hoeve zal dit concert onze dirigent zijn,
daar ik op dat moment buitenslands vertoef.
Zo blijven we bezig en ik kan U verzekeren dat ik met veel
vreugde bezig mag zijn met arrangeren, instuderen
en zingen van die mooie psalmen en geestelijke liederen.
Ik hoop dat U die vreugde en zegen ook mag ervaren
in het bezig zijn met ons koor Crescendo.
Een hartelijke groet en Gade bevolen.

Louwe Kramer
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5-Gravenpolder
Markus 14: 26
Zaterdag 7 februari zijn we in 's-Gravenpolder geweest. Dat ligt achter de Noordoostpolder en dan iets verder. Maar wat
zijn een paar uurtjes rijden als je in goed
gezelschap verkeert en je hebt het vooruitzicht op een mooi concert?
In de grote Ger. Gem. Elimkerk werden
we onthaald op bolletjes en koffie. Het is
een mooie grote kerk die betaald is van
mosselen en garren in plaats van scholletjes
en tongetjes. Aan de muur hangt een heel
mooi stuk houtsnijwerk van een paar vierkante meter. De gelijkenis van de zaaier
stelt het voor. Alle facetten van die gelijkenis zijn er in verwerkt. De vogels die het
zaad van de weg pikken, de rotsachtige
grond waarop het opgeschoten zaad verdort, de doornen die het verstikken en de
goede aarde die zijn vrucht voortbracht.
Het is al een preek op zich en dan is er nog
geen woord gesproken.
Een zaaier ging uit om te zaaien. Crescendo ging uit om te zingen. Een serieuze
zaak, want als je slordig zaait, dan valt er
meer zaad op de weg dan in de goede
aarde. De wasdom geeft God, maar wij
moeten zorgvuldig strooien.
De avond is georganiseerd door Woord
en Daad, voor de actie Vakonderwijs voor
kansarme jongeren in Burkina Faso.
We begonnen met het zingen van het mooie nummer
'Machtig God, sterke Rots'. Dit lied spreekt de mensen
altijd aan, want het heeft een aanstekelijk ritme.
De opening deed de heer Van der Graaf, waarna we eerst
een paar psalmen zongen met de luisteraars.
Vervolgens zingen w~ 'Volgen', 'Pelgrimslied' , en 'Troost
mijn volk'. De kerk is wel zwaar om te zingen en vooral
een solist moet dan alle zeilen bijzetten. Dat ondervond
ook Piet toen hij van 'Gij biedt Heer' Jezus rust mij
aan' de solo zong. Door de coupletten naar verschillende
kanten te zingen worden toch alle hoorders bereikt. Ook
bij de 'De tien geboden' ervoeren we dat je zonder begeleiding snel zakt in zo'n kerk.
De heer Vergunst sprak een appèlwoord. Hij benadrukte
dat er zoveel kinderen zijn op de wereld die niemand
hebben. Ze zijn als de 38-jarige zieke die moest zeggen "ik
heb geen mens". Laat ons de nood van al die kinderen niet
onberoerd laten, al is het nog zo ver van ons bed.
Tijdens de collecte konden we met de samenzang uit
Psalm 116 mooi de tegenstem zingen. Dat heeft toch
altijd een aparte bekoring. We kunnen dat eigenlijk best
vaker doen.
De collecte bracht 2261 eurootjes op.
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Wie kent het verhaal niet van de Titanic. Het drama van de eerste vaartocht
en de hachelijke dood van zovelen?
Het meest bekend onder ons is denk ik
wel het bekende lied, dat in het Engels
gezongen werd, vlak voordat het schip
onderging:
Nader mijn God bij U,
zij steeds mijn beé,
zij 't levenspad soms ruw,
ga Gij maar mee!
Dat is toch iets bijzonders: zingend de
dood tegemoet. Het maakt indruk en na
zo 'n honderd jaar is het nog bekend.
Toch is er Een die nog veel langer Zijn
spoor heeft gedrukt. Het kruisspoor van
de Man van smarten. De Borg en
Middelaar van Sion: Jezus Christus, de
Gekruisigde.
Dat mogen wij in de lijdenstijd al twintig eeuwen overdenken en bewonderen.
We zongen nog 'Daar zijn geen grenzen', 'Stil tot God', 'Is
uw paspoort getekend', 'Blijf bij mij Heer' en Psalm 115.
De heer Vergunst had nog gevraagd tijdens de sluiting of
we nog een toegift wilden zingen, maar Psalm 115 is al
een mooie afsluiting met de woorden 'niet ons 0 Heer, niet
ons, maar Uw Naam zij de eer'. Het was ook al wat later,
zodat we het daarbij gelaten hebben.
De mensen hebben genoten van ons zingen, dat werd wel
duidelijk tijdens het uitgaan van de kerk. Velen reageerden
met een opmerking dat ze het heel mooi hebben gevonden. Er waren ook veel jonge mensen aanwezig. Wat dat
betreft is dat heel anders dan bijvoorbeeld in de Zaan,
waar je juist weinig jongeren ziet als we daar zingen.
Riekelt had een film over de visserij en het reddingswezen
die in de bus gedraaid werd, dus de terugreis duurde ook
niet zo lang. Kees was ziek en Riekelt z'n verkering was
uit, zodat er genoeg nieuwtjes waren om uit te wisselen.
De volgende keer hopen we dat er wat meer zangers
meegaan, want het was nu aan de krappe kant. En dat
kunnen we toch eigenlijk niet maken.
Gerrit de Wit
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Er wordt gezongen in de discipelkring.
Jezus is in het midden. Het psalmboek
van het oude Godsvolk gaat open. Zingend de dood tegemoet.
In de nacht van Zijn verraad.
Na het bittere kruid.
Direct na de instelling van het Heilig
Avondmaal.
Hem wacht het kruis, maar Zijn hart en
mond vloeien over van Gods eer.
Als zij de lofzang gezongen hadden.
Er worden psalmen aangeheven in de
bovenzaal van Jeruzalem.
Het groot Hallel wordt gezongen, in de
Psalmen 113 tot en met Psalm 118.
Wat een wonder: ik zal niet sterven,
maar leven. Op de grens van donderdag
naar Goede Vrijdag. Op de grens van
leven en dood. Op de grens van tijd en
eeuwigheid.
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Meditatie
De zingende Zaligmaker. Wat de psalmen voorzingen, doorleeft Hij het diepste. De Heere Jezus neemt de psalmwoorden over en vervult ze als de
Christus der Schriften.
Of al die mensen zalig geworden zijn,
die op de Titanic zongen: nearer my
God to Thee? Dat weet ik niet.
Ik weet wel dat er maar een Zaligmaker
is en dat er maar een Naam is waardoor
wij zalig moeten worden.
Omdat Hij zingend de dood tegemoet
ging. heeft Hij het leven verworven.
Een lied van troost, voor allen die
erover inzitten, hoe het goed komt
tussen God enje ziel.
Een lied van vermaning, als we nog
niet geborgen zijn en de liederen van
Sion niet staan gegrift inje hart.
De Heere Jezus is de grote Voorzanger
voor Zijn Kerk. Als wij zien op de
overste Leidsman en Voleinder des
geloofs, zien wij Hem ook zingend.
Dat Hij zelfs het loflied voorgezongen
heeft.
Dan is er hoop en verwachting voor het
loflied wat wij vandaag mogen zingen.
Als het doordrenkt is van het bloed van
Christus en bedauwd met de Heilige
Geest.
Om zelfs in de smalle sporen van het
leven en in het dal van schaduw des
doods te weten:
De Heer is mij tot hulp en sterkte
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Weet u het ook al?!
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Zingen op de Wegwijs
28 februari. Zo'n kans krijgen we niet elke dag. Gratis
naar de Wegwijs en nog gratis vervoer ook. In plaats van
75 man stonden er dan ook zo'n 100 mensen te wachten
op de bus van 's morgens kwart voor elf. In allerijl
moest er nog een klein busje bij geregeld worden om toch
iedereen naar Utrecht te krijgen. Er was, net als de vorige
Wegwijs, ook een motorbeurs daar. Dus dat was weer files.
De bus was maar net op tijd weer terug op Urk om de
tweede lading van kwart voor twee te vervoeren. Deze keer
hadden we gelukkig geen files, maar het duurt wel lang
voordat je Utrecht door bent en je staat voor de beurs.
Willem zwiepte de bus door de bochten en eenmaal uit
de bus sjeesden we dan ook gelijk door de hallen naar de
plaats waar we op moesten treden.
Louwe had een gevarieerd programma bedacht en we
hebben dan ook heel wat liederen gezongen. Belangstelling was er ook genoeg, want de mare dat Crescendo
zou zingen deed heel snel de ronde door de hallen. Het
is natuurlijk wel rumoerig, want er lopen veel kinderen
rond, maar dat mag de pret niet drukken. Want juist de
kinderen moeten vertrouwd raken met de klanken van
het christelijke lied, om tegenweer te hebben tegen het
dreunende getier van de moderne chaosmuziek.
Harm Hoeve mocht ons niet begeleiden omdat er een
verkeerd plaatje op het orgel zat geplakt, daarom deed
Pieter Heikoop het. Het orgel was wel sterk overheersend,
maar dat was zeker nodig om gehoord te worden in de
.
.
rumoenge omgevlllg.
Na de eerste zangronde konden we een uurtje rondlopen
over de beurs. Dat is een belevenis op zich. Het heeft wel
wat om rond te lopen temidden van al die mensen van
gelijke bewegingen als wij. Jonge mannen in pak stonden
op elke hoek te proberen je overal lid van te maken.
Het Soete Boekendal stond er en Van Leeuwen met cd's.
Er waren trouwens erg veel cd's te koop. Miljarden. Van
zangkoren, piano's en orgels. En als je zelf een orgel wilde
bespelen dan kon je die er meteen bij kopen. Voor het
vervoer waren er dan hele rijen 2e hands auto's te koop
zodat je er niet mee hoefde te sjouwen. Er was dus goed
over nagedacht en af en toe zag je wel Urkers staan die met
de mobiel aan het oor de bank raadpleegden of er nog een
investerinkje bij kon.
De tweede keer waren er wat minder mensen, maar toen
liep het ook al naar het einde. Het zingen ging soms
wat ongelijk, maar wat wil je met al dat rumoer. Een
paar psalmen van Datheen werden samen gezongen als
afsluiting.
Kees heeft in de bus de hele zangagenda van de komende
tien jaar drie keer gerepeteerd zodat we die nu allemaal uit
ons hoofd kennen. Volgende keer zal hij ons overhoren.

Gerrit de Wit
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Tiel
Soms heb je van die concerten waarbij alles meezit. Een
groot koor, veel belangstelling, een mooie kerk met een
goede acoustiek, een opstelling waarbij iedereen de dirigent kan zien, oplettende zangers die naar de dirigent
kijken en mooie liederen om te zingen. Dat was die zaterdag 27 maart het geval. Alles zat mee, vanaf het begin
tot het eind.
Het begin ging al goed, want we stapten nu op bij het
gemeentehuis in plaats van bij de pomp. Het is daar
veel rustiger met verkeer. Ik had alleen verwacht dat de
burgemeester op het bordes ons uit zou staan zwaaien,
maar dat komt misschien de volgende keer.
Het was eigenlijk jammer dat er aan deze avond weer een
eind kwam, want bij zulke gelegenheden zou je altijd wel
door willen blijven zingen, maar ja. We hebben allemaal
ons werk en onze beslommeringen zodat we niet elke dag
uitvoeringen kunnen geven.
Maar toch zat ik achteraf in de bus daar even over na
te denken en volgens mij heb ik wel een goed plan om
het voor alle leden van Crescendo mogelijk te maken om
beroepszanger te worden. Dus om van het zingen ons
werk te maken. We hebben allemaal onze vaste lasten en
onze losse lasten, dus daarvoor moet wel wat geregeld
worden.
Denk even met me mee, het gaat als volgt.
We nemen onze intrek in het Irene. Dat scheelt elke
maand huur of hypotheeklasten. Over het eten hoeven
we ons geen zorgen te maken, want de ressies van de
brulleften in het Irene kunnen we onder elkaar verdelen.
Louwe kan daar een beetje rekening mee houden door de
buffetten wat ruimer klaar te maken. Dat is ook nog eens
veel gevarieerder dan wat we normaal thuis krijgen, dus
we gaan er wat dat betreft dik op vooruit. We hebben
allemaal wel eens een buffetjen in het Irene gehad; dat
hoef ik verder niet aan te prijzen. De bedienden lopen er
toch, dus over huishoudelijk werkjes hoeven we ons geen
zorgen te maken.
Kleding zal ook een boel schelen, want naar mijn idee
kunnen we toe met twee Urker pakken: één voor door de
week en één voor 's zondags. Dat geldt natuurlijk niet voor
de stukken, want die zet je op zaterdagavond gewoon over.
Het grote voordeel van een Urker pak is dat je niet hoeft
te kijken welk boatjen van jou is als het uit de was komt,
want ze zijn allemaal hetzelfde. Trouwens, een Urker pak
hoeft haast nooit uitgewassen te worden. Ik denk dat de
stof zelfreinigend is of zoiets.
Om de zaak te kunnen bekostigen kunnen we de contributie iets verhogen. Want het kostenplaatje moet natuurlijk wel kloppen.
Het grote voordeel van deze opzet is, dat we voor buitenlandse reizen zoals naar de Oekraïne geen tijd hoeven vrij
te maken of vrij te vragen van het werk; we stappen in
de bus en vertrekken gewoon. Een paar keer per jaar zo'n
buitenlandse reis behoort dan tot de mogelijkheden.
Als we zo'n 60 aanmeldingen hebben dan kunnen we de
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zaak door laten gaan. Je kunt je aanmelden bij de notaris
van onze zang (zijn naam ben ik even kwijt).
Afijn, eerst maar weer terug naar de orde van de dag.
Zoals gezegd was de belangstelling enorm. De mensen
stonden in lange rijen voor de deuren te wachten. Wij
konden echter zo door een andere deur naar binnen lopen
voor een bolletjen en een bekkien. De laatste tijd was het
gezamenlijk beginnen er wat bij in geschoten. Iedereen
begon maar voor zichzelf, maar dat is niet erg ordelijk. Het
bestuur heeft dit gelukkig hersteld zodat we gezamenlijk
met gebed konden beginnen.
'Machtig God, Sterke Rots' was ons intro. De wankele tribune had het er moeilijk mee om niet onder ons enthousiasme te bezwijken. Wat klinkt dat mooi en overtuigend
in zo'n hoge kerk! Als 'tegenhanger' zongen we daarna
het Pelgrimslied uit Psalm 121. Ook heel mooi, met het
neuriën aan het begin en het eind, maar van een geheel
andere orde dan het eerste lied. De pelgrimsbelijdenis
werd voortgezet in het volgende lied: 'Een pelgrim ben ik
hier op aard' waarbij Piet de solo zong. Het is een lied
dat tot bezinning brengt. "Grijpt moed 0 pelgrims, draag
uw kruis" is een van de regels. Kennen we dat kruisdragen? "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene
zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij." We
zingen het ook vaak in een ander lied: Ik wil mijn Heiland
volgen, waar mijn weg ook gaat. Het is goed om ons te
realiseren wat dat betekent. Want de liefde tot de wereld
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en de liefde tot God laat zich niet verenigen.
We hebben ook Psalm 23 weer eens gezongen. We hebben
dit prachtige lied een tijdje overgeslagen en daar is het
eigenlijk te mooi voor. De tien geboden was schitterend.
We bleven zuiver op toon, zongen heel zacht 'gena, gena'
en sloten af met een overweldigend 'om die te doen uit
dankbaarheid'. Dat bedoel ik nou als ik zeg dat je eigenlijk
de hele avond wel door wilt blijven zingen. Want dit zijn
toch hoogtepunten. Niet alleen die mooie klanken, maar
ook die treffende worden. Laten we met deze gave zuinig
omspringen en ze niet verkwanselen voor het getier van de
liederen van de wereld.
'De Herder der liefde' blinkt uit in het dringende, uitnodigende karakter. Het is de eerste keer dat we die in een kerk
zingen, maar het heeft zich meteen een plaats verworven
in ons repertoire.
Ook Harm Hoeve blonk uit in virtuositeit achter het
orgel. Hij mocht van ons wel een tientje meer krijgen deze
avond, want hij heeft er een feest van gemaakt. We sloten
af met 'Kroon Hem met gouden kroon', dat is zijn eigen
lied dat hij voor ons 50-jarig jubileum geschreven heeft.
Een heel mooie avond, met na de tijd vele reacties van
de luisteraars, want Louwe had het er moeilijk mee om
in de bus te komen. Maar toch waren we om kwart voor
elf alweer thuis!
Gerrit de Wit
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KERSTCONCERT
Zaterdag 20 december 2003
in de GereformeerdeKerk / Haulerwijk

Met medewerking van:
-Chr.Muziekver. "Excelsior" Haulerwijk/Waskemeer
o.l.v. Gert van Veldhuizen
-Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.Z. v. Louwe Kramer
-Organist: Harm Hoeve
-Presentatie: Izaäk van Apeldoorn

Inleidend orgelspel

Opening

Samenzang: Lied 218 : 1, 2 en 3 (uit de
Evangelische Liedbundel)

Excelsior
Oh, Du Fröhliche
Away in a Manger

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

-J-

uit: In Dulci Jubilo
W.J. Kirkpatrick;
arr. Robert Franks

Samenzang: Gezang 118 : 1 en 2

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

James Curnow

Orgelspel
Excelsior
o little town

uit: In Dulci Jubilo
-2-

1

Samenzang:

Gezang 134: 1,2 en 3

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria,in excelsis Deo,
Gloria,in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria,in excelsis Deo,
Gloria,in excelsis Deo.

KERSTCONCERT
Zaterdag 20 december 2003
in de Gereformeerde Kerk / Haulerwijk

Lam van God, Gijhebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kurieleis.
Gloria,in excelsis Deo,
Gloria,in excelsis Deo.
Excelsior
The Spirit of Christmas

Jacob de Haan

Samenzang: Lied 593 : 1, 3 en 4 (uitJoh. de Heer)
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken!
en gij, mijn ziele bid het aan.
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood',
de nacht der zonde zal verdwijnen.
Genade spreidt haar morgenrood.
-3-

Met medewerking van:
Muziekver. "Excelsior" Haulerwiik/Waskemeer
o.l.v. Gert van Veldhuizen
-Chr, Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Louwe Kramer
-Organist: Harm. Hoeve
-Presentatie: Izaäk van Apeldoorn

-Chr,

Inleidend orgelspel

Opening

Samenzang: Lied 218 : 1, 2 en 3 (uit de

Excelsior
Oh, Du Fröhliche
Away in a Manger

Evangelische Liedbundel)
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

-1-

uit: In Dulci Jubilo
W.J. Kirkpatrick;
arr. Robert Franks

Samenzang: Gezang 118 : 1 en 2

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

James Cumow

Orgelspel
Excelsior
o little town

uit: In Dulci Jubilo
-2-

Samenzang:

Gezang 134 : 1, 2 en 3

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het' welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria,in excelsis Deo,
Gloria,in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria,in excelsis Deo,
Gloria,in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrie leis.
Gloria,in excelsis Deo,
Gloria,in excelsis Deo.
Excelsior
The Spirit of Christmas

Wat heil! een Kind is ons geboren
een Zoon gegeven door Uw kracht;
de heerschappij zal Hem behoren;
Zijn last is licht, Zijnjuk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar; Zijn daden
Zijn wond 'ren van genaad' alleen;
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treën.

o Vredevorst! Gij kunt gebieden
de ureed' op aard en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden;
dat al wat ademt voor U kniel'!
Dit zal de God des heils bewerken;
Hij zal de zetel, U bereid,
met recht en met gerichte sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid.

Crescendo
Troost mijn volk
Nu zijt welleeome
Bethlehem
Heel lang gelee'
(solist: Piet Baarssen)

M.W. Kramer
M.W. Kramer
J. vld Waart
L. Kramer

Jacob de Haan
Samenzang:

Lied 593 : 1, 3 en 4 (uit Joh. de Heer)
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken!
en gij, mijn ziele bid het aan.
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood;
de nacht der zonde zal verdwijnen.
Genade spreidt haar morgenrood.
-3-

Lied 613 : 1 en 2 (uit Joh. de Heer)

Samenzang:

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje temeer.
VoorHem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.
-4-

Zó arm werd de Heer, der engelen Heer,

die zondaren mint zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;
zó arm werd de Heiland voor u en voor mij.
Crescendo

0, hoe heerlijk
Stille Nacht
0, heil'ge nacht
Dierb're Heer Jezus

M.W. Kramer
M.W. Kramer
H. Hoeve
K.J. Mulder

Sluiting
Koor en samenzang:

Ere zij God

Wat heil! een Kind is ons geboren
een Zoon gegeven door Uw kracht;
de heerschappij zal Hem behoren;
Zijn last is licht,Zijnjuk is zacht.
Zijn naam is Wonderbaar;Zijn daden
Zijn wond 'ren van qenaad' alleen;
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

o Vredevorst! Gij kunt gebieden
de vreed' op aard en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden;
dat al wat ademt voor U kniel'!
Dit zal de God des heils bewerken;
Hij zal de zetel, U bereid,
met recht en met gerichte sterken:
Hem zij de lof in eeuwigheid.
Crescendo

Troost mijn volk
Nu zijt welleeome
Bet.hlehem
Heel lang gelee'
(solist: Piet Baarssen)

Samenzang:

M.W. Kramer
M.W. Kramer
J. vld Waart
L. Kramer

Lied 613 : 1 en 2 (uitJoh. de Heer)

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje temeer.
VoorHem was geen plaats meer in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.
-5-
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Zó arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;
zó arm werd de Heiland voor u en voor mij.
Crescendo

0, hoe heerlijk
Stille Nacht
0, heil 'ge nacht
Dierb're Heer Jezus

M.W. Kramer
M.W. Kramer
H. Hoeve
K.J. Mulder

Sluiting
Koor en samenzang:

Ere zij God

-5-

Cantate Deo
henk

solist:
meditatie:

Samenzang
Heft aan een luide zang

Meditatie:

Heft aan, heft aan een luide zang,
dat al wat leeft het hore!
Laat blij het lied door groot en klein
op deze dag gezongen zijn,
dat Jezus is geboren!
Heft aan, het hart vol dank en lof,
laat aard' en hemel 't horen!
Heft aan, roept uit tot God, die leeft,
die aard' en hemel blijdschap geeft,
want Jezus is geboren!

Opening: ds G. Bouw
Gemengd koor Cantate Deo

fl Here I am Lord
fl De sterre gaat stralen
fl Son of Mary
Samenzang
psalm 89 vers

naar Jesaja 6 vers 8
Jan van Ingen Schenau
Jhon W. Peterson

en collecte (ter bestrijding van de onkosten)

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

Gemengd koor Cantate Deo
1

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

Urker Visserskoor Crescendo

fl 0, hoe heerlijk
fl Heel lang gelee'
fl Stille nacht

Samenzang

ds. G. Bouw

M.W. Kramer
L. Kramer;
solist: Piet Baarssen
M .W . Kr amer

fl Komt nu, gij herders
fl Kind van Toen
fl Cantique de noël
Samenzang
Lofzang van Maria vers

K.Riedel
H. de Ruiter
A. Adam; solist Piet Baarssen
1 en

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den Heer
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt
Maar van Zijn gunst doet roemen

3
Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaäm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt
Door al de nageslachten

Urker Visserskoor

Crescendo

l' Lang geleden in Efratha's velden
l' Dierb're Heer' Jezus
l' De geboorte van Christus

M.W. Kramer
Solist Piet Baarssen
K.J. Mulder
M.W.Kramer

Urker Visserskoor Crescendo
en
gemengd koor Cantate Deo

l' Vol van pracht
l' De schoonste aller nachten

M.W. Kramer
M.W. Kramer

sluiting door ds. G. Bouw
samenzang
Ere zij God

l' Ere zij God

J. v.d. Waart
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W.W.Z.-CONCERT

D.V. 9 oktober 2004
in de Hervormde Kerk te Tholen

m.m.v. Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v. L. Kramer
Chr. Thools Mannenkoor 'Rehoboth' o.l.v. K. v.d. Steenhoven
B. Bout - orgel en H. Hoeve - piano

TOEGANGSBEWIJS
Aanvang concert: 19.00 uur
Kerk open: 18.15 uur

volwassene € 7,00

N~ 000525

De opbrengst is bestemd
voor de zendingsvliegers van de MAF.
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Toelichting:

* De vluchten zijn met de Hongaarse maatschappij Malév. Dit was het
beste aanbod met een vlucht heen op zaterdagmorgen in plaats van op
vrijdagmiddag (incl. belasting f 645,00 - een onderdeel van de reissom!).
Wij kozen voor reizen per vliegtuig. Een vermoeiende busreis vraagt twee
dagen heen en twee dagen terug + 2x een overnachting onderweg.
* De hotels zijn in een goede 3*-categorie met prima restaurants. Het
hotel in Budapest ligt buiten de stad in de heuvels. Rustige omgeving!

september 2001

* Zondag 30 sept. Vandaag zal het orgel
officieel worden overgedragen aan de (Geref.) kerk, Hungaria utca 37 in Budapest.
Mochten er deelnemers zijn die naar een andere kerkdienst willen (bijv. in de gemeente
waarvan een groep in juli in Bussum en Lage
Vuursche was), dan is dat met weinig kosten
te regelen. Zo niet, dan kan een bezoek op
een ander tijdstip geregeld worden.

•••
* Reisleider en gids: Jaap Mouissie uit
Naarden (de voorzitter van de Stichting, die meer groepsreizen naar o.a.
Hongarije en Roemenië heeft geleid). Vóór vertrek is een kennismakingsbijeenkomst waar u uw reisboek en andere informatie ontvangt!

DEZE SPECIALE REIS IS
TER GELEGENHEIDVAN
DE INGEBRUIKNEMING
VAN EEN ORGELIN DE
'REFORMÁTUSTEMPLON'
(EEN GEREFORMEERDE
KERK) IN BUDAPEST OP
ZONDAG 30 SEPTEMBER

2001.

* Prijzen: f 1.273,00 p.p. (retourvlucht, hotel
met ontbijt en diner, gebaseerd op 2 personen
op één kamer en vervoer in Hongarije per touringcar + de boottocht op de Donau op Iokt.).
Minimum aantal deelnemers voor deze reis: 22
personen. Bij meer dan 32 deelnemers wordt
de prijs: f 1.249,00 p.p.
Boeking: Het maximum aantal deelnemers voor
deze reis is 40 personen in volgorde van aanmelding. De datum van ontvangst van uw formulier is bepalend (+ ontvangst van de reissom
op onze reisrekening vóór 8 september).
Reisuitvoerder: 'Incento' in Bussum. Incento is lid
van ANVR en SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Verzekeringen: zie het inlegvel!

Deze reis is georganiseerd door de Stichting Douleia'
(Dienstbaarheid) in Soest. Hetdoel van de Stichting is
hulpverlening aan en ondersteuning van
kortlopende projecten over de grenzen!
Budapest

~

Inleiding
Onze stichting is nauw betrokken geweest bij het verkrijgen van het orgel
in de voormalige Gereformeerde 'Zuiderkerk' in Bussum.
In verband met het buitengebruik stellen van deze kerk kwam het orgel
beschikbaar. Het werd in 2000 gedemonteerd en daarna verpakt en vervoerd naar een van de Gereformeerde kerken in Budapest (predikant ds.
Alföldy-Boruss Deszö - de voornaam achter de achternaam!).
Wij zijn de (vroegere) Commissie van Beheer van de Gereformeerde
Kerk in Bussum dankbaar voor het beschikbaar stellen van het orgel en
dankzij giften aan onze Stichting konden wij in juli 2001 besluiten om de
opbouw van het orgel in Budapest mogelijk te maken. Op 6 augutus
wordt aan de opbouw begonnen. De vrij grote kerk van deze kleine gemeente is met veel hulp gerenoveerd en de officiële overdracht en in
gebruiknemingvan kerk en orgel zal plaatsvinden op D.V. 30 september.
Vrienden en bekenden van onze Stichting vroegen ons een reis rond het
gebeuren op zondag 30 september te organiseren en het resultaat is het
bezoek van een week - voor velen is het een extra trip! - aan Hongarije.
Het programma-schema kunt u hierna vinden. Veel werk moest op korte
termijn - na het besluit tot opbouw van het orgel - in deze vakantie-tijd
gedaan worden om deze reis mogelijk te maken. Wij hopen uiteraard dat
er voldoende belangstelling is en velen met ons mee op reis willen gaan
voor een (nieuwe) kennismakingmet Hongarije.
Wij willen deelname bij u aanbevelen en nodigen u daarvoor van harte
uit! De aanmeldingsformulierenliggen klaar en worden u, na telefonische
bestelling, graag toegezonden. U bent van harte welkom!
Namens de Stichting 'Douleia',

zondag 30 september: Om 9.00 uur verlaten wij met de bus ons hotel
voor de kerkdienst om 10.00 uur met de ingebruikname van het orgel in
de kerk aan de Hungaria utca 37 in Budapest. (Utca = straat)
Belangstellenden kunnen om 18.00 uur mee naar dezelfde kerk voor een
'concert'. Voor zover de gegevens nu bekend zijn zullen ook de zangers
van het 'Urker Visserskoor' (een relatie van de gemeente) zingen en is er
samenzangvan enkele liederen.
Voor de koffie en de lunch wordt gezorgd (door de gemeente) en 's
avonds diner in ons hotel.
maandag 1 oktober: Wij maken een prachtige tocht door kleine plaatsjes
en de mooie natuur - 't is al weer najaar! - naar het noorden van Budapest.
In Esztergom bezoeken we uiteraard de basiliek en met de bus gaan we
terug tot we bij Szentendre uitstappen en met de boot over de Donau
terug varen naar Budapest. Diner in een restaurant in Budapest (met een
echt zigeunerorkest), waarschijnlijk op de Gellértheuvel aan de Donau
met prachtig uitzicht over de stad. Daarna terug naar ons hotel.
dinsdag 2 oktober: Wij beginnen onze tour in Budapest en bezoeken daar
o.a. het Heldenplein en de grootste (gerestaureerde!) synagoge van Europa. De verdere invulling is bijv. (afhankelijk van het weer) een tour naar
het Balatonmeer. 's Avonds diner en de avondsluiting in ons hotel.
woensdag 3 oktober: Tour naar Hajdûszoboszló (ten zuiden van Debrecen
in Oost-Hongarije). Wij rijden (met een pauze) via de mooie stad Kecskemét. Wij waren met een grote groep eerder in hotel 'Hélios'. Het hotel
is pas gerenoveerd en heeft een goede keuken! Diner in ons hotel.

Jaap Mouissie (voorzitter)

REISSCHEMA EN TOELICHTING:
zaterdag 29 september - Wij vliegen Amsterdam - Budapest (van 10.10 12.10 uur) met Malév (vlucht MA 661). Na aankomst op het vliegveld in
Budapest staat de bus gereed. Voor wij naar ons hotel gaan eerst een tour
door de stad Budapest. Er is voldoende lunch- en koffie-gelegenheid
tijdens de wandeling in Váci-utca (De mooie 'Kalverstraat' van Budapest.)
Op zaterdagmiddag gaan we ook naar de burcht met een prachtig uitzicht
over de Donau - zie de voorplaat van deze folder - en een bezoek aan de
r.k. Matthias-kerk. Om ± 17.00 uur komen we bij ons hotel 'Sunlight' en
het diner is om 19.00 uur. Een korte avondsluiting door de reisleider.

donderdag 4 oktober: Tour naar Debrecen (het Genève van het oosten).
Hier blijkt duidelijk de verbondenheid met de kerken in ons land - denk
aan Miehiel Adr. de Ruyter! Voldoende lunchgelegenheidin de stad.
Wij bezoeken ook de bekende 'Grote Kerk' (toegang incl.) en de gedenknaald van de Ruyter achter deze kerk. Diner weer in ons hotel.
vrijdag 5 okt. Bustocht vanaf ons hotel in Hajdûszoboszló naar het vliegveld van Budapest. Om uiterlijk 15.45 uur zijn wij op het vliegveld. De
lunch kan evt. in het hotel besteld worden. Naar Amsterdam met Malévvlucht MA 662 om 17.25 uur. Aankomst in Amsterdam om 19.35 uur.
Wij hopen dat u dan kunt terugzien op een indrukwekkendeen fijne reis!

*
(l:n -

Voor aanmelding: Zie de informatie op het inlegvel s.v.p.!
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The Visitor's Budapest
INDEX OF MAIN STREETS
Alkotmány utca

Alkotás utca
Ällatkerti körût
Andrássy ut
Apáczai Csere Iános utca
Arany Iános utca
Attila ut
Bajcsy-Zsilinszky Ut
Balassi Bálint utca
Baross tér
Batthyány tér
Bécsi kapu tér
Belgräd rakpart
Bern rakpart
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Deák Ferenc tér
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tér

Krisztina körut
Lehel tér
Liszt Perene tér
Madách tér
Március 15. tér
Margit körüt
Moszkva tér
Muzeurn körut
Nyugati tér
Oktogon
Olof Palme sétány
Országház utca
Petöfi Sándor utca
Rákóczi tér
Rákóczi ûr
Roosevelt tér
Sernmelweis utca
Szabadság tér
Szent Gellért tér
Szenl Gellérr rakpart
Szentháromság tér
Szent István körût
Táncsics Mihály utca
Teréz körut
Üllöi ut
Váci ut
Váci utca
Városligeti fasor
Vigadó tér
Vörösmarty rér
Wesselényi utca
Ybl Miklós tér

C3-D3
A4-S
GI-2
D4-G6
CS-DS
C4-D4
BS-C6
D3-S
C2-3
G4
B3
A3-4
CS-D6
C2-S
B2
F3-G2
FS
CS
DS
DS
B4
ES-G4
FI-H4
C6
E4-FS
DS
C3-D2
F7
DS
B2-S
B4
DS
B4
G2
D6
E4
CS-DS
FS-7
DS
E6
DS-ES
D6
E4-S
E6
DS-F3
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DS-ES
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C4
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B4
C2-D3
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D3-E3
E6-G7
D3-EI
DS-6
F3-G3
CS-OS
05
ES-F4
CS
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Hungarian Grand Prix
Join fellow "petrol-heads"

for the Hungarian leg of the Formula One circuit

By Zo1tán Ser/vene!'
hey're side-by-side
approaching the end
of the straight, deep
into
the braking
zone but still on the
gas, smoke streaming
from
their
exhausts - It's touch
-and-go whether they're going to make
the corner or become a messy part of the
scenery. Still neck and neck ... but oh
dear. .. the Trabant is suddenly cut up
by a bus pulling out from the stop and
the Honda Civic goes through into the
lead toward Erzsébet bridge.
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Yes, it's Hungarian Grand Prix every
day in Budapest - on the city streets.
Hungary is the country where those littie "H" stickers din ging for dear life
onto the back of various cars stand for

fic chaos, dusty car parks and dubiously
prepared hot dogs to watch 26 cars - or
mobile billboards - go round and round
77 times on the Mogyorodi circuit, covering 306.5 dizzying kilometers. That
means that for th ose drivers getting paid
about 1 million pounds a race (and the
top drivers get more) a cool f3,267 per
kilometer. Not bad for a Sunday drive.
And there are 17 races a season to help
them keep their bank accounts in the
black.
But forget about watching the entire
race if you go to the Hungaroring.
Unless you go for the best seats, you'll
spend most of your
time catching the
odd
glimpse
of
some unidentifiable
car under
some
overzealous,
bratwurst-chewing
Schumacher
fan's
armpit. Go there
for the qualifying
race on the 18th
when the crowds
are less and the dust
on the track is more
and watch the F1
prima donnas spin and spin faster than
a Miele washing machine on "dry"
mode. For the Hungaroring is notorious
for being one of the most difficult circuits on which to overtake, and grid
position is everything.
The best place to watch any overtaking is at the end of the main straight -

he
finally
dinched
the
World
Championship after what he described
as "The best race of my life."
This year you can watch
the
Schumacher brathers battling it out for
the pole position. The current World
Champion, Michael Schumacher in his
Ferrari, is almast certain to win this
year's World Championship again, sa
far is he ahead on points. But younger
brather Ralf in the BMW Williams has
been trading slipstreams with him and
putting up some stirring, steering
wheel-sawing duels. David Coulthard in
the McLaren Mercedes,
dosest to
Michael on points, will also be trying to
make Michael sweat for the fastest time.
And then go for the start of the race at
2pm on Sunday. Hint: the race does not
begin when the cars all file away from
the grid for the first time. That is just the
warm-up lap. Yet I've seen fans scream
wildly, cheering on their man to go into
the lead. The race starts after they've all
taken their positions on the grid after
the warm-up lap.
And this is what F1 is all about. 26
engines, each bursting with around 800
bhp (about 7 times what a typical famiIy car has) suddenly rev up, waiting for
the green light. Goose-pimples will run
up your spine as the ground shakes and
the air resonates to the sudden release of
energy.
But don't blink: the cars hauling just
600 kg (about half a typical family sedan)
accelerate to 60 mph/lOOkmh in about
2.5 seconds. Watch them twitch inches

"Hero."
But this sart of driving is totally different from the official Hungarian
Grand Prix to be held on August 19 at
the tight, twisty H ungaroring circuit.
You see, overtaking is allowed in the
year-round unofficial street grand prix.
But in the modern Formuia One about
the only overtaking you're likely to see is
in the pit lane when they dive in to make
a compulsory stop for tires or fue!.
Not that that should deter thousands
of fans/ petrol heads from bra ving trafGO

Coose-pimples will run up )our spine as the
gTound shakes and the air resonates to the
sudden release of energ).
where any fan will nostalgically remember the ti re-smoking antics of Ayrton
Senna trying to outbreak Nelson Piquet
in the inaugural Grand Prix in 1986.
And British fans will never forget Nigel
Mansell's race at the Hungaroring when

from each other as they swarm toward
the end of the main straight, vying for
the best line round the first turn. For any
spectator the condusion is inevitabie:
these guys really do deserve an "H" sticker on the back of their cars. [';'j
\\ 1I1':I\E 1111)\1'1':;;1" :WOI \1 Cl ST
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Concertreis Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
Naar Budapest e.o. - Hongarije
DV 28 sept. tlrn 5 okt. 2001

Nieuw orgel in de gemeente WekerIe; waar wij 's zondagmorgens naar
de kerk gaan.
Wij zingen in deze kerk op zondag avond 30 september 2001.
Het orgel is afkomstig uit een kerkgebouw uit Bussum ( NL) en door de
Stichting "Douleia" geschonken aan WekerIe.

Concertreis Hongarije
Vrijdag 28 september
Het verhaal begint op deze dag, maar eigenlijk zou ik een
jaar eerder moeten beginnen met vertellen wat er allemaal
aan deze unieke reis is voorafgegaan. Want je pakt als
koor niet zomaar eventjes je koffers om op de bonnefooi
ergens een uitvoering van een week te geven. Nee, daar
gaan een heleboel telefoontjes, voorstellen, ontmoetingen,
afspraken, bezoeken, heen-en-weer gepraat, repetities en
waarschijnlijk ook wel gebeden aan vooraf. Want dat het
in de eerste plaats geen plezierreisje was behoeft geen
betoog. We zijn immers een koor met als doel het uitdragen van het eeuwige Evangelie en daaraan moeten onze
persoonlijke zaken ondergeschikt zijn. Dankzij al die inzet
van de organisatoren is het mogelijk geworden dat we deze
reis konden maken.
Bij een normale uitvoering vertrekken we om een uur
of vijf en zijn dan meestal wel voor middernacht weer
op de bult, maar deze keer is dat dus wat uitgelopen.
Vrijdagmiddag om 2 uur verzamelden we ons in Irene
waar Jan Zeeman Psalm 121 voorlas en met ons een zegen
vroeg over deze reis. Meinderr wenst ons ook nog even
een goede reis en een behouden aankomst. De bus is
helemaal afgeladen, want naast de bergen met koffers en
tassen moesten er ook nog "een paar" blikken met eten
van Jaauwk mee voor de Hongaren. "Een paar" is altijd
al een ruim begrip geweest op Urk en dat was deze keer
niet anders. Maar dat ze er in Hongarije blij mee zijn is
natuurlijk wel duidelijk.
Richting Kampen, dan Arnhem aanhouden en naar de
grens bij Oberhausen. Dan denk je dat je er al een heel
stuk op hebt zitten, maar je moet eerst nog wennen aan de
Duitse afstanden. Daar komt helemaal geen eind aan. Bij
het Ruhrgebied een file van 20 km, maar de meeste drukte
was op de andere weghelft, dus daar zaten we niet zo over
in. En bovendien kregen we van Kees een raadsel op waar
alle hoofden van braken. Het raadsel luidde aldus: "Wat
krijg je als je een mol kruist met een olifant." Je snapt wel
dat je dan het verstand moet hebben van Salomo wil je dat
oplossen. Zelfs toen Kees eindelijk met de oplossing kwam
moest hij het nog verder uitleggen.
De oplossing was: "Een groot gat in de grond".
Ga daar maar eens aan gaan staan.

zodat iedereen weldra als een roos lag te slapen op de naar
waspoeier ruikende kussens van de brandschone voormalige boerin. Ze waren alleen zo dun als vloeitjes.

Zaterdag 29 september
's Morgens lekker ontbeten met boerenthee, vruchtendrank en keiharde bolletjes. In het dorpje was een marmerbedrijf die de hele straat vol had staan met de mooiste
stukken gepolijst marmer in alle kleurschakeringen die er
bestaan. We hebben de vrouwen er maar niet bij geroepen,
want dan waren we nooit in Hongarije gekomen. Het was
prachtig weer toen we de tot hotel omgebouwde boerderij
verlieten. In de bus was het gezellig. Dat moest ook wel,
want we hadden 800 km te gaan deze dag. We kregen
allerlei papieren met ingewikkelde quizzen erop die we
moesten oplossen. Bijvoorbeeld deze: 1234 hv2x 1234
hvp. Ik verklap de oplossing niet en als je er niet van kunt
slapen dan moet je maar aan de dirigent vragen. Intussen
verzorgde Kees via ut toetert jen de algehele informatievoorziening zoals het een goed koorvoorlichter betaamt.
Toen we de grens overgereden waren merkten we tijdens
een stop dat we in Oostenrijk aangekomen waren, want de
bediensters groetten ons daar met "Grüss Gon". Om 12
uur hadden we een haringstop. De man 2 haringen met
uien, zo vet als modder en met een opperbeste smaak. Wie
dat verzorgd heeft kunt u natuurlijk wel raden. "Doar ou
je ut léven bai" hoorde ik zeggen. Als ik nog eens een
dieet ga volgen dan wordt het beslist een haringdieet. Ik
stel voor om in het vervolg na een concert haringen uit te
delen in plaats van paardeworst. Of nog beter: haringen
vóór de tijd en paardeworst met mosterd er na. Dan heb je
minimaal 20 leden extra die meegaan.

Nadat we, met diverse stops tussendoor, zo'n 600 km gereden hadden kwamen we bij het hotelletje in de rustieke
omgeving van Schlusselfeld in Zuid-Duitsland waar we
die nacht zouden slapen. Het was toen bijna middernacht

PAGINA 10

ZANGKOERIER JULI - DECEMBER

Het gebied waar we doorheen reden werd heuvelachtiger
naarmate we dichter bij Wenen kwamen. Toen we over de
laatste bergrug heenreden die ons nog van de Oostenrijkse
hoofdstad scheidde, kwam iedereen uit zijn stoel overeind
om getuige te zijn van het mooie vergezicht op deze stad.
En dan is dit nog maar een gewone huis-tuin-en-keukenstad. Wat zal het dan zijn als Jeruzalem straks gesteld zal
worden tot een lof op aarde en de Heere daarvan zal
zeggen "Mijn lust is aan haar!" (Jes. 62). Laten we in ons
gebed de stad van de grote Koning niet vergeten, om voor
haar vrede te bidden.
In de bus hadden we ook tijd genoeg om 'Allel uia' in te
studeren (Canon at the Unison). Dit traditionele Engelse
lied viel meteen goed zodat we dat met genoegen gerepeteerd hebben. Er waren zelfs plannen om dit te zingen
bij het betreden van de kerk morgen, maar dat is niks
geworden. Ik hoop echter dat dit lied niet vergeten wordt,
want het is de moeite waard.
Klaas Weerstand, als gastzanger bereid gevonden om de
2e tenoren te versterken, las een verhaal voor met een
zeer leerzame strekking. Vier vrienden, aan het begin van
hun levensweg en vol verwachting wat dit leven aangaat,
spraken af o.ffi elkaar over 50 jaar weer te ontmoeten om
hun levens te overzien en met elkaar te vergelijken. Toen
de 50 jaar verstreken was (want hoe snel gaat dat niet)
begon de eerste zijn verhaal. Hij was generaal in het leger
geworden en had vele medailles en eretekens verdiend
wegens betoonde moed en heldhaftigheid. Hij achtte zich
geslaagd in het leven. De tweede was zakenman geworden
en had vele schatten vergaard door zijn zakelijke inzichten
en succesvolle handel. Ook hij was zeer tevreden met zijn
prestaties. De derde had een wijsgerige aanleg gehad, had
alle wijsheid van deze wereld vergaard en was uiteindelijk
professor geworden. Hij was van mening dat zijn leven
heel nuttig was en dat nog steeds studenten profiteerden
van zijn inzicht en scherp verstand. Toen de vierde aan
de beurt was viel er een stilte. Hij was eenvoudig maar
netjes gekleed, was niet in een dure auto gekomen en
straalde ook geen zelfverzekerdheid uit die de anderen zo
kenmerkte. Zijn drie vrienden waren erg benieuwd wat hij
te vertellen had. "Nu", begon hij, "aanvankelijk was ik ook
vol verlangen alle mogelijkheden te benutten om van dit
leven' een succes te maken." Maar hij werd stilgezet op
zijn levensweg. Door genade had hij zijn verloren staat
voor God mogen inzien en vergeving door het bloed van
het Lam ontvangen. Hij had alles verloren, maar grote
rijkdom daarvoor in de plaats gekregen. Was dominee
geworden en door uit te delen anderen ook rijk gemaakt
waardoor hijzelf nog rijker werd. Ten laatste, aan het eind
van zijn leven, zou hij een erfenis ontvangen waarvan de
waarde met mensenwoorden niet te beschrijven is.
Na deze voordracht was het een poos stil in de bus.
De grens van Hongarije

kwamen we niet over zonder

ZANGKOERIER JULI - DECEMBER

paspoortcontrole. We reden langs lange rijen vrachtwagens
met verveelde chauffeurs erin. We stapten even uit om te
wachten op de douanier. In de berm lagen bergen peuken
waar je zowat tot aan je knieën in wegzakte. Al die uren
van al die jaren van al die mensen die hier in de rij gestaan
hebben kun je daar een beetje uit aflezen. Gelukkig had
niemand van ons een boeventronie of werd gezocht door
Interpol, zodat we betrekkelijk snel weer verder konden
rijden. Achterin de bus werd de zanglust goed merkbaar,
want van alles wat Kees voor het toetertje zei werd ter
plekke een lied gemaakt.
Hongarije is een stuk vlakker dan Oostenrijk. We reden
op de enige snelweg die Hongarije rijk is en die naar
Budapest voert. Kees gaf enkele psalmen op die we met
elkaar zongen. Om 20:30 kwamen we in het hotel 'Erzsébet' in het centrum van Budapest aan. Omdat we niet vlak
voor het hotel konden parkeren was er een vrachtwagentje
geregeld dat de bagage naar het hotel zou brengen. We
werden nog even gewaarschuwd om goed op koffers en
tassen te letten bij het uitladen, want er is aan grijpgrage
handen in Budapest geen gebrek. Anne en Jan kropen achterin het aftandse vrachtautootje om een oogje in het zeil
te houden, want een verkeerde afslag is maar zo gemaakt
met of zonder opzet.
We liepen naar het hotel waar we direct de kamersleutels
uitgedeeld kregen. Iedereen zocht zijn kamer op en vulde
verder zelf de zaterdagavond in, terwijl een paar man met
taxi's naar de kerk van ds. Deszo gingen om daar nog
een deel van de psalmzangavond mee te maken. Het was
echter al afgelopen, maar we spraken daar nog wel enkele
Nederlanders van Stichting 'Douleia' die het transport en
inbouwen van het orgel uit de voormalige Gereformeerde
'Zuiderkerk' uit Bussem hebben verzorgd. Louw had nog
even de gelegenheid om het concert van morgen af te
stemmen met Esther en Csilla, die zouden begeleiden op
fluit en orgel. In de eenvoudige kamer van het in het
kerkgebouw opgenomen huis van ds. Deszo kregen we een
lekker kopje thee. Op zijn studeerkamer stond een foto
van wijlen Tiemen Kapitein, die hier pionierswerk heeft
verricht in het banen van wegen voor het Woord van God.
Eén uitspraak van Deszo van deze avond geef ik even
door: "Het werk van de Heilige Geest wordt gekenmerkt
door het afbreken van de oude mens en de opbouw van
de nieuwe mens." Hij vertelde dat, toen hij eens op Urk
logeerde bij Jaap de Vries in de Vuurtorenstraat,
hij zeer
onder de indruk was van het machtige bulderen van de
wind om de hoeken van het huis en het bruisen van de
rusteloze golven die stuk sloegen op de basaltblokken.

Zondag 30 september
Uitgebreid ontbijten is goed mogelijk in dit hotel, maar
we moesten wel op tijd rijden om niet te laat in de kerk te
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zijn. In de stad ging het leven gewoon door alsof er geen
rustdag bestond. De stratenvegers veegden met lome halen
de rommel van de trottoirs. Als je die onophoudelijke
bedrijvigheid ziet in zo'n stad, dan besef je pas wat een
grote gave God aan de mensen gegeven heeft toen Hij
de rustdag instelde. Toen we in Wekerle aankwamen, een
mooie villawijk in Budapest, was het al flink druk bij
de kerk. Deze morgen zou er een soort opendag-dienst
zijn. Ds. Deszo preekte uit Ps. 66 waarna verschillende
sprekers zoals de vertegenwoordigers van de classis en de
burgemeester van dit district (het 1ge) de gelegenheid
kregen iets te zeggen. We konden hun Hongaars gesproken toespraken niet helemaal 100% volgen, maar dat ze
lang genoeg waren daar waren we het allemaal wel over
eens. Gewoon meezingen konden we gelukkig wel, want
de melodieën zijn hetzelfde. Zo konden we bij het zingen
van ons volkslied Het Wilhelmus alle zeilen even bijzetten.
We zaten in de zijbanken en de andere Nederlanders die
in het middenschip zaten zeiden later dat het net was alsof
er een stormwind over hen heen kwam vanaf de zijkant
Geweldig vonden ze dat.
Terug in het hotel was het ook tijd om te eten. Na de
eenvoudige maaltijd was het zondagmiddag en dan hoef ik
verder niks meer uit te leggen. Een lekker knippien goat er
mie strikken. Een bekende Urker vrouw heeft eens gezegd:
"Ik eaw alles prebiert, mar leggen bevalt ut beste." Om
vier uur trokken we het urker goed aan en dronken een
kopje koffie in de kelder van het hotel. We gingen weer
met de bus naar de kerk waar we eerst enkele liederen
repeteerden om het goed af te stemmen met de organist
en Csilla de fluitiste. Jaauwk en Jaap waren intussen ook
aangekomen vanuit Urk. In de zaal achterin de kerk
waren tafels aangericht die tot aan het plafond lagen opgetast met alle heerlijkheden van Hongarije. Daar moeten
ze met z'n allen beslist een jaar voor gespaard, geplukt,
gebakken, gestoofd, gesneden en gesmeerd hebben. Het is
niet te geloven wat die mensen allemaal klaarmaken. Allerlei belegde broodjes met sla, eieren, boontjes, druiven,
worst, vruchten en pastei waren in vele variaties opgesteld
zodat je niet wist waar je moest beginnen. Tientallen
soorten koekjes, de ene nog lekkerder dan de andere, lagen
klaar om op te eten. En als je kaken niet op en neer
gingen dan werd dat wel opgemerkt door één van die lieve
dametjes die dan direct met een schaal voor je stonden en
niet meer weggingen voordat je er eentje geproefd had.
De kerk zat inmiddels vol, zelfs cameramensen van de
plaatselijke televisie liepen heen en weer. Het was tijd
om te beginnen en we liepen vanuit het eetzaaltje door
de kerk naar voren en stelden ons voor de preekstoel
hoefijzervormig op. We begonnen in een volgepakte en
doodstille kerk met 'Zoals ik ben'. Het klonk echt ontzettend mooi. Het was net of de kerk speciaal gebouwd
was om de acoustiek te vormen voor ons repertoire. Met
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krap 30 zangers begon de ruimte haast te vibreren. Het
'nieuwe' orgel klonk er ook heel mooi bij. Van de dikste
pijp is 25cm afgezaagd om in de nis te passen, maar dat
is niet ten koste gegaan van de klank. Het zingen van
Jan Loosman werd ook zeer gewaardeerd. Zijn zuivere
stem klonk heel mooi in de koepelvormige ruimte. Na
het afsluitende 'Blijf bij mij Heer' barstte er een spontaan
applaus los, wat na een minuut overging in een ritmisch
geklap. Dat betekende natuurlijk dat ze meer wilden
horen. Later zij ds. Deszo dat er in zijn kerk nog nooit
geklapt is en dat dat ook helemaal niet de gewoonte is
in de gemeente. Omdat de gemeente zo aandrong met
klappen sloegen we onze mappen open bij nummer 1:
'Ziet in blinde razernij'. Zonder orgel gaf Louwe de toon
aan. Wat is dat toch dat dit eenvoudige lied zo aanspreekt.

Aan het einde van de regel "Heere trek mee" luisterden
we zelf ademloos naar de klanken die secondenlang in
de ruimte bleven hangen, voordat we de zachte slotzin
zongen "door stormen en door zee". De stilte na het
wegsterven van die laatste fluisterklanken was indrukwekkend om mee te maken.

De preek van ds. Deszo ging over Ez. 47, de stroom van
levend water die de Dode Zee deed leven. De Dode Zee
is de wereld, waarin geen geest en leven is. Het levende
water stroomt uit de tempel op de berg Sions, waar het
volmaakte offer van het Lam heeft plaatsgevonden. De
dominee vergeleek die levende stroom met de verbinding
die er is tussen Hongarije en Nederland. In de beginjaren,
toen het land nog communistisch was, is de bedding
van die stroom gelegd door de bijbeltransporten vanuit
Nederland. Ons beeldde hij af als de brengers en dragers
van dat levende water, omdat in onze liederen het verlossingswerk van Jezus Christus uitkomt. De boodschap van
genade voor verloren zondaren. Louwe herinnerde ons na
afloop in de bus aan de dure roeping die wij als koor
hebben om die Blijde Boodschap uit te dragen zolang we
daar de tijd en de gelegenheid nog voor hebben. Het gaat
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niet om ons, niet om ons mooie koor, maar om de zaak
van de grote Koning, dat Zijn Rijk uitgebreid mag worden
door de boodschap die wij in ons lied vertolken. Groter en
verhevener doel is er op deze aarde niet te vinden, want
het gaat om de eer van Zijn Naam.
De Nederlandse ambassadeur, meneer Piëst, was ook aanwezig deze avond met zijn vrouw. Na afloop zei hij tegen
iemand dat hij geen woorden kon vinden om uit te drukken hoe mooi hij het gevonden had. En het is bekend dat
een ambassadeur niet gauw om woorden hoeft te zoeken.
Hij kende trouwens ook een groot deel van de liederen,
want hij komt uit een gereformeerd nest zoals hij zelf zei.
Ook een Roemeense vrouw gaf blijk van haar dankbaarheid toen ze zei dat deze dag de mooiste dag van haar
leven was.
's Avonds in het hotel galmde uit de open ramen het
'Alleluia' over Budapest heen. De vier soorten stemmen die
door elkaar heen zongen waren al goed te onderscheiden
en het klonk behoorlijk. En dat na slechts 5 minuten
oefenen in de bus, afgelopen zaterdag.
Terugziend op deze zondag in Budapest kunnen we alleen
maar zeggen dat het een gezegende dag geweest is, en
we hopen dat het in de herinnering van velen zal blijven
voortleven. Al waren we alleen voor deze avond naar Hongarije gekomen dan was het nog de moeite waard geweest.

onderweg naar het koepelplafond. Wát een acoustiek! Kan
zo'n koepeltje niet op het Irene geregeld worden? Dan
gaat het repeteren ook een stuk beter en hebben we geen
last meer van zakkers. Toen we daarna in een zijvertrek
terecht kwamen zat daar ook een bewaker. Hij gebaarde
dat we moesten zingen! Even later klonk het 'Machtig
God, Sterke Rots'. Aantal luisteraars: één man. Het doet
je toch wat als je de dankbaarheid van zo'n man uit z'n
ogen ziet stralen.
De grote toegangsdeuren van de basiliek waren versierd
met de hoofden van de apostelen. Daar moet iemand
vroeger zijn levenswerk van gemaakt hebben, als je ziet
hoe gedetailleerd de gelaatstrekken is vormgegeven.
Petrus is kalend, heeft een vechtlustige en grimmige uitdrukking op zijn gezicht en aan zijn slapen de ongekamde
resten van zijn wilde haardos. Thomas ziet er weifelend
uit, onzeker. Johannes, als enige zonder baard, als jongere
man met een uitdrukking van toewijding. Jacobus met een
nadenkende en vorsende blik in zijn ogen. Je vraagt je
af welke bronnen naast de bijbel de beeldhouwer geraadpleegd heeft om die gezichten zo treffend uit te beelden.
Ons volgende doel was het heldenplein. Daar staan allemaal koperen beelden opgericht van mannen die in
de lange geschiedenis van Hongarije een belangrijke rol
gespeeld hebben. Bij een stalen hekje zaten vier mannen
de roest van de pootjes te schuren. Ze hadden alle vier
een aparte taak. Voorschuren, hoofdschuren, naschuren en

Maandag 1oktober
Na het ontbijt vertrokken we naar de synagoge van Budapest, de grootste in Europa. Hij was echter gesloten omdat
er voorbereidingen waren voor het Loofhuttenfeest. De
synagoge moet dan rein zijn, dus mogen er geen toeristen
in komen. We zijn toen naar de basiliek van koning Stephan gegaan, waarvan de toren bijna 100 meter de lucht
in steekt. Binnenin kijk je helemaal je ogen uit van al dat
prachtige beeldhouwwerk en gedetailleerde schilderingen.
Er lag ook een aardig kapitaaltje aan gouden kronen en
sieraden die je kon bezichtigen. Er waren speciale bewakers die er op moesten toezien dat de stilte in acht genomen werd. Maar ja, dat weet je met een Urker, die is wat
luidruchtig aangelegd. We hadden zodoende al verschillende keren "Ssssstt" gehoord totdat iemand op het idee
kwam om 'Ziet in blinde razernij' te zingen. Want per
slot van rekening kom je niet elke dag in zo'n imposante
basilisk. We stelden ons op in het midden van de koepel,
Louw zocht de toon op met z'n toonfluitje, en we zetten
in. Toen de klanken de immense ruimte vulden draaiden
alle toeristen hun hoofden onze richting uit. De vele
Japanners rukten hun microfoontjes en stekkertjes uit hun
oren waarmee ze hun gids konden horen en waren ook
een en al aandacht. De stiltebewakers gebaarden nog wel,
maar het was al te laat. Het 'Heere trek mee' was al
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afwerken zal het wel geweest zijn. Ze waren in ieder geval
niet werkloos en het plein zag er goed verzorgd uit.
Het werd zoetjesaan weer tijd om terug te gaan naar het
hotel, want daar zouden we eten. Na het eten hadden we
even tijd om te verpozen en om ons om te kleden.
Om 3 uur stapten we in de bus voor de rit naar Fot, de
plaats van bestemming van die avond. Na een dik half uur
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rijden kwamen we bij een mooi wit kerkje met een rode
punttoren. Binnen was het niet al te groot, met nauwe
bankjes. We repeteerden eerst alle snikken, want de klank
was weer heel anders dan de kerk van ds. Deszo. Louwe
had de kist onweer ook meegenomen voor het geval het
orgel niks was. Maar dat viel mee zodat we die niet nodig
hebben gehad. Wel was het even lastig om alles af te
stemmen met de organiste en de fluitiste, maar ze hadden
het uiteindelijk toch onder de knie.

Toen het kerkje volgestroomd was begonnen we met
'Zoals ik ben.' Gezongen nummers die avond: 'Psalm 49',
Gij biedt Heer' Jesu rust mij aan', 'Machtig God', 'De
banier van het kruis', 'Is uw paspoort getekend', 'Samen
te dienen', 'De Lichtstad', 'Ontwaakt', 'De Tien geboden'.
Klaas zorgde voor een frisse afwisseling met het zingen
van de soli. Ds. Peter Zilla hield een korte preek over
de roeping van de discipelen aan het meer van Galilea,
waarbij een vertaler aanwezig was. Na de dienst was er
natuurlijk koffie en de onafzienbare tafels met koekjes,
broodjes en andere etenswaren waarvan je van te voren al
wist: dit krijg je van je leven niet op.
Toen we allemaal meer dan verzadigd waren nam de
dominee het woord, bijgestaan door de vertaler. Hij uitte
zijn dankbaarheid en die van de gemeente voor de onvergetelijke avond die zij hadden mogen beleven en bood
onze secretaris een model van de UK 202 aan die helemaal
uit marsepein was vervaardigd! Vanaf een foto hadden ze
die gemaakt. Je kunt je ogen niet geloven als je het ziet.
Hoeveel uren gaan daar wel in zitten? Dat geeft je een
indruk van de verwachting die er bij die mensen geleefd
heeft over deze avond. Er is hun werkelijk niets teveel. Er
was een dominee uit de Oekraïne die met zijn vrouwen
nog iemand 350 km had gereden om deze avond mee te

maken. En jawel, ze moesten ook nog terug. Even later
werd er nog een feestelijke taart binnengesleept waar we
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onze volle buiken weer mee moesten teisteren, want er was
geen hoekje waar je kon wegkruipen of ze vonden je wel
en zeg dan maar eens nee. Toen we aanstalten maakten
om te vertrekken en de bus opzochten, liepen de mensen
achter ons aan. Ze zwaaiden ons allemaal vaarwel en ze
bléven zwaaien totdat Willem de bus al toeterend uit het
zicht liet verdwijnen.
Toen we in Budapest terugkwamen reden we langs het
verlichte heldenplein, dat er nu heel anders uitzag dan
vanmorgen. Alle helden stonden in de schijnwerpers en
het zag er allemaal vredig uit, terwijl de beelden zelf
getuigden van oorlog, vernietiging, ellende en dood. We
reden over een brug naar de andere kant van de Donau
en kwamen in Buda. De motor van de bus moest er
flink aan trekken omdat we de heuvel opgingen van de
Citadel. Toen we bijna op de top waren werd de bus
aan de kant gezet en het laatste stuk liepen we naar
boven. Een adembenemend vergezicht over het schilderachtig verlichte Budapest ontvouwde zich voor onze ogen.
De duizenden lichtjes accentueerden de contouren van
de stad op een toverachtige manier. Het was zo'n schitterend schouwspel, dat Andries de gelegenheid aangreep om
Linda ten huwelijk te vragen. Wat zij hem daarop precies
geantwoord heeft weten we niet met zekerheid, maar dat
laat zich niet moeilijk raden. Volgend jaar augustus hoort
u daar meer van, bij leven en welzijn.
Toen we eindelijk met tegenzin de Citadel weer verlieten
en de bus instapten, bleef het beeld van de stad je voor
ogen zweven. Ik kan er niets aan doen, maar met zo'n
uitzicht dringt zich automatisch het visioen van Johannes
aan je op over het nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel van
God nederdaalt. Als het gezicht op een zondige stad als
Budapest, waar leed en ellende in geconcentreerde vorm
aanwezig is en waar alles wat God in Zijn wet verbiedt in
verhevigde mate bedreven wordt, al zo mooi is, wat zal het
dan zijn als straks het visioen van Johannes werkelijkheid
zal worden. Als vervuld zal worden wat ook Jesaja gezien
heeft; dat men nergens leed zal doen, nog verderven op
de ganse berg Zijner heiligheid. Als deze aarde vol zal zijn
van de kennis des Heeren zoals de wateren de bodem der
zee bedekken. Als zelfs zulke details in vervulling gaan,
dat op de bellen van de paarden zal staan: DE HEILIGHEID DES HEEREN . Geen onheilige zal hierin delen.
Kennen we de heiligmaking? Zonder dat zullen we God
niet kunnen zien, want Hij is een verterend vuur.
De Citadel is door de Russen aan de Hongaren geschonken toen ze het land bevrijdden van de Duitsers. Ze
hebben toen gelijk het land maar geannexeerd zodat het
jarenlang heeft moeten zuchten onder de communistische
"vrijheid". Over tienen waren we terug in het hotel, waar
we vermoeid maar voldaan de gladgestreken lakens over
ons heen trokken.
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Dinsdag 2 oktober
Om 9 uur vertrokken we naar de kathedraal van Esztergom, in de buurt van de Donau-knie. Onderweg pikten
we Derk en Jentje Beens op bij een Chinees restaurant,
waar we meteen reserveerden voor het eten om 1 uur. De
route langs de Donau is beslist niet saai. Het is een mooi
bosrijk gebied en aan de waterkant is altijd wel wat te zien.
Met het schilderwerk nemen ze het hier niet zo nauw; de
huizen zien er wat sjofeltjes uit. Na een tijdje kwamen we
onderaan de heuvel waar de kathedraal op is gebouwd.
Op het terras van het restaurant was er natuurlijk eerst
tijd voor koffie. Echte DE-koffie werd ons ingeschonken
in kopjes met het DE-merk erop, ons aangeboden door
Derk. Het was schitterend weer met een zonnetje en
weinig wind. Beter hadden we het niet kunnen treffen.

Het was even een klim de trappen op naar de heuveltop,
maar die kathedraal die moet je een keer gezien hebben.
Die pracht en praal is nu niet meer te betalen, maar elk
detail vraagt je aandacht. Zo is er een beeldhouwwerk van
de intocht van Jezus in Jeruzalem en ook een van Jezus die
de kinderen tot zich laat komen.
In een hoek lag een glazen doosje met het hoofd van een
mevrouwtje erin. Ik weet niet meer wie het was, maar er
stonden heel wat toeristen eerbiedig naar te kijken. Voor
ons was het gewoon een los hoofd.
En ja, dan sta je daar in het midden van zo'n enorme
ruimte, je kijkt elkaar eens aan, je kijkt eens wat Louw
denkt en dan zoek je automatisch je plekje op om te
wachten tot de toon aangegeven wordt: 'Ziet in blinde
razernij' dwingt door z'n kracht en eenvoud alle aanwezigen om te luisteren. Het losse hoofd moest het even
zonder klandizie doen. En die nagalm hè, daar raak je
nooit naar uitgeluisterd. Een Joodse groep had met meer
dan gewone belangstelling toegeluisterd en de leider kwam
naar ons toe met het verzoek om nog een nummer te
zingen. Nu, daaraan voldeden we graag en we stelden de
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slagorden weer op om het 'Machtig God, Sterke rots' te
zingen. Omdat Louwe zijn fluitje niet bij zich had zaten
we iets te laag, maar dat mag de toon niet drukken.

Het uitzicht vanaf het grote plein om de kathedraal was
grotesk, net als op de Citadel, maar nu bij zonnig daglicht
en zonder Budapest beneden ons. Kleine baggermolentjes
zien we beneden ons op de Donau drijven om een vaargeul uit te baggeren. De Donau is rijk aan karpers en
snoekbaars, dat eten de mensen hier met Kerst.
Beneden bij het restaurant was ook een markt met allerlei
snuisterijtjes en omdat we nog wat tijd over hadden
konden we daar nog even doorheen lopen. De dames
stonden binnen de kortste keren ondersteboven in de
bakken met kleedjes en dingetjes te graven. De knippen
werden pardoes binnenstebuiten gekeerd en de marktlui
stonden te glimmen van genoegen.
Na deze aderlating verlieten we Esztergom en richtten
de wielen van de bus naar Viségrad: een vestingruïne
boven op een hoge berg. Af en toe waren tijdens de klim
gedeelten van de ruïne al te zien. Op de parkeerplaats aangekomen stond ons nog een flinke klim te voet te wachten
langs een aantal houten trappen en steile zandweggetjes.
Eenmaal aangekomen binnen de vesting konden we een
blik over de muren in het Donau-dal werpen. Met het
mooie weer erbij hadden we daar een geweldig uitzicht.
Geen wonder dat ze deze burcht vroeger op deze strategische plaats hebben gebouwd. Je kon nog verder klimmen
naar de hoger gelegen delen van de vesting en daar was
ook een binnenplaatsje met een martelkamer. Hier was
te zien hoe mensen vroeger uit elkaar getrokken, gebrandmerkt, gevierendeeld, geradbraakt of onthoofd werden en
welke gereedschappen daarvoor gebruikt werden. Als de
werkelijkheid van deze gruwelen tot je doordringt dan
moet je wel even slikken, al is een Urker niet gauw van zijn
stuk te brengen. Af en roe werden opmerkingen gehoord
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zoals "Ze wazzen ier vroeger ok niet makkeluk oor!" De
winkeltjes ontbraken hier natuurlijk ook niet en de kooplust bleek nog lang niet geluwd te zijn.
Op weg naar de Chinees waar we vanmorgen Derk en
Jent je opgepikt hadden, draaide de informatievoorziening
onder regie van Kees weer op volle toeren. Hij combineerde dit met een uitgebreid reisverslag van zijn eigen
vakanties van de afgelopen paar jaar. Tot in detail wist hij
alle bijzonderheden
nog te vermelden, tot zelfs het aantal
wc's per hotel aan toe. De Chinees had een apart zaaltje
voor ons gereserveerd. Na een tijdje wachten werd het
eten opgediend en nadat Jan een zegen met ons gevraagd
konden we beginnen. De ronde tafels met handige draaischijven in het midden maakten het eten tot een feest,
want je draaide net zolang aan de schijf totdat er wat
van je gading langs kwam zeilen. Er werd flink gebunkerd
zodat je de buiken zienderogen zag opzwellen tot kogelronde aanhangsels. Toen iedereen al zuchtend achterover
zat werd het zoetjesaan tijd om het hotel op te zoeken om
ons klaar te maken voor de uirvoering van vanavond.
Om 4 uur verscheen iedereen op ut striept in de hal van
het hotel. Het was ongeveer 3 kwartier rijden naar de
kerk in Pecel. Jaap en Jaauwk kwamen daar ook en de
kerk druppelde langzaam vol met toehoorders. Ds. Tariska
Zoltan preekte over Psalm 34:5. Het Hongaars was voor
ons goed te volgen, alleen begrepen we niet waar hij het
over had omdat er geen tolk aanwezig was. Na de preek
zongen we een paar verzen van psalm 42 en we deden
dat op "holy notes", zoals je dat op z'n Engels zegt. Je
kon merken dat de mensen het gedragen zingen op hele
noten volstrekt niet gewend zijn. Ze zingen hier vrij snel
en ritmisch zodat je er weinig beleving, kracht of gevoel
in kunt leggen. Toch zijn hier ook wel gemeentes waar
meer gedragen gezongen wordt. Zo zie je maar dat Gods
lof in diverse toonsoorten ten hemel kan klimmen, want
de Heere ziet het hart van de mensen aan. De organiste
van de kerk zat met grote schoteltjes naar het orgelspel van
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Louwe te kijken tijdens het begeleiden van psalm 42. Ze
wilde ook de muziek die we zingen wel hebben om in te
studeren. De opstelling van ons koor was niet optimaal,
want we zongen gewoon in de banken terwijl Louwe
boven bij het orgel op z'n onweerkist zat te begeleiden
waarbij hij af en toe een paar zwaaien gaf. Maar toch
klonk het heel mooi en dat geeft blijk van de flexibiliteit
van Crescendo: we kunnen onder alle omstandigheden
zmgen.
Terug in het zaaltje kregen we van de dominee allemaal
een CD van hun gemeentezang. Dat was een heel leuk
gebaar en we waren er dan ook best mee ingenomen.
Jaauwk en Jaap nemen met enkele woorden afscheid van
ons, want ze moeten verderop in het land nog meerdere
bezoeken afleggen voor de stichting. We namen zelf ook
afscheid van de dominee en zijn gemeente. In de bus
leerden we een nieuw liedje dat als volgt luidt:
We binnen op toernee
mit Crescendo mie
Louwe is de dirigent
die ellek vursien kint
in Kees die vertelt oens wat
van dit of dat.
We hebben dit liedje de rest van de week nog verscheidene
keren gezongen. Als er een begon, dan viel de rest gelijk in
want het was op een eenvoudig wijsje gecomponeerd.
Ome Jan had voor 2000 forellen zijn bril gelukkig weer
terug, want daar was het montuur van kapot gegaan. Hij
was erop gaan zitten geloof ik. Jent je Beens heeft het voor
hem ergens laten maken.

Woensdag 3 oktober
We konden deze morgen wat langer blijven liggen omdat
we pas om 10 uur weggingen. Iedereen was dus in een
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uitgeslapen en montere stemming. In Zuid-Afrika zeggen
ze dan: "Ik ben helemaal klaar met slape." M en toe steken

we ook wel eens een losse flodder Hongaars op. Als ze hier
bijvoorbeeld zeggen "kees" dan betekent dat "klaar". Met
andere woorden: Klaar is Kees. We kunnen dus wel zeggen
dat we van alle talen thuis zijn.
Het doel deze morgen was het Vissersbastion, een soort
verdedigingsgordel van muren en torens van de bovenstad
Buda, met een fraai uitzicht over de Donau en Pest. Er
stond natuurlijk ook en kathedraal en die hebben we
ook bezichtigd. In een hoek lag een vrouw geknield voor
een rij brandende kaarsen. Deze kathedraal was bijzonder,
omdat dit de enige kerk is waar we niet in gezongen
hebben. Misschien ook omdat onze groep al flink uit
elkaar gevallen was, want iedereen was deze dag vrij om te
gaan en te staan waar hij wilde. Het is een bekend gegeven
dat een groep Urkers die de vrijheid proeft grote overeenkomst vertoont met een kruiwagen vol met springlevende
kikkers. Aan het begin van de straat heb je nog een volle
bak, maar aan het einde zit er geen kikker meer in.
Affijn, in Buda kun je wel een hele dag ronddwalen door
alle straatjes met knusse winkeltjes, dus niemand heeft
zich verveeld. Er waren ook enorme musea te bezichtigen
voor degenen die het in een winkel niet lang uit kunnen
houden. Met een grote gondellift zijn we weer afgedaald
naar de benedenstad, wam het werd al weer tijd om ons
voor te bereiden voor het concert van die avond.
Om 5 uur vertrokken we vanaf het hotel naar de kerk van
Ds. Tamas Vegh in Budapest-Fasor. Het was een mooie
kerk, met een donker interieur en een preekstoel, die
opgebouwd was uit ronde donkergrijze marmeren palen.
Aan beide zijden was een trap van gebogen marmeren
treden die het geheel een stijlvol aanzien gaven. Daarboven was een grote nis met een enorm orgel erin waarvan
de pijpen op een strakke moderne manier gerangschikt
waren. Na de gebruikelijke koekjeskuur en zeer zoete thee
stelden we ons op voor de preekstoel en begonnen met
ons repertoire dat als volgt was samengesteld: 'Zoals ik

ben', '0 blijde dag', 'De Tien geboden', 'Psalm 49', 'Omwaakt', 'Volgen', 'Machtig God', 'Samen te dienen', 'De
Lichtstad', 'Gij biedt Heer Jesu rust mij aan' waarbij Klaas
de uitstekend gezongen solo voor zijn rekening nam, 'Blijf
bij mij Heer' en als toegift 'Ziet in blinde razernij'. Voorwaar een druk programma, maar we hadden er eigenlijk
geen erg in, want het was voor ons zelf ook weer een
belevenis. Vooral De Tien geboden maakt enorm veel
indruk. De melodie zeer eenvoudig en overwegend pp
gezongen met een sterk crescendo aan het eind, zijn het
de gebeden woorden zelf die zo rijk de gevoelens van
generaties gelovigen vertolkt hebben en nóg vertolken:
Och, of wij Uw geboön volbrachten
Gena, 0 hoogste Majesteit
Gun door 't geloof in Christus krachten
Om die te doen uit dankbaarheid
Woorden met eeuwigheidswaarde. De dominee had tussen
ons optreden door een preek uit Psalm 113. Ook sprak
hij na afloop zijn dankbaarheid uit dat wij bereid waren
zo'n lange reis te maken om hier te komen zingen. Die
dankbaarheid ervoer Louwe even later aan den lijve toen
een oudere mevrouw hem om de hals viel om hem te
bedanken voor deze onvergetelijke avond. Om gevoelens
te uiten daar heb je geen taal bij nodig, zo bleek wel. Deze
avond was ook bijzonder omdat Willem de chauffeur in
het urker met ons heeft meegezongen. Hij had het pak van
Tunis aangetrokken, wam die zat aan het filmen.
Er viel echter een kleine schaduw over deze mooie avond,
want toen Willem de bus ophaalde merkte hij dat het
zijraampje bij het stuur ingeslagen was. Gelukkig werd er
niets vermist. Misschien zijn de daders gestoord tijdens
hun boze handelingen doordat Willem eraan kwam, of
is het gewoon baldadigheid geweest. Bij het hotel is het
raampje door Douwe en Willem provisorisch dichtgeplakt
en hebben ze de glasscherven met een stofZuiger van het
hotel opgeruimd. Ook hebben ze diezelfde avond nog
aangifte gedaan bij de politie.
Er was nog tijd om een boottocht over de Donau te doen,
en nadat Jan dat geregeld had gingen we met ongeveer 15
man te voet naar de rondvaartboot. Het werd een prachtige tocht van een uur over de idyllische verlichte Donau.
We kregen via een koptelefoon uitleg in onze eigen taal
over alle historische achtergronden van de gebouwen en
plaatsen waar we langs voeren. Twee drankjes waren bij
de prijs inbegrepen, zodat we op de late avond nog een
genoeglijk uurtje beleefden als afsluiting van een heel
mooie dag.

Donderdag 4 oktober
Vanmorgen gingen we om half tien op weg naar de syna-

ZANGKOER/ER JULI - DECEMBER

PAGINA 17

-a

•
I
I

goge waar we maandag voor gesloten deuren kwamen.
Nu stond er echter een rijmensen voor de ingang die
niet af te ogen was. Het duurde lang en de rij schoof
maar heel langzaam op omdat de beveiligingscontrole heel
streng was. Alle tasjes, paraplu's, zakken, fototoestellen,
videocamera's en mobieltjes werden aan een nauwkeurig
onderzoek onderworpen of ze niet ontploffen konden. In
de synagoge zelf kregen alle heren een keppeltje, waarna
Jan het een en ander vertelde over de rijke geschiedenis
van deze synagoge. Hij werd door een belabelde vrouwelijke gids aangesproken dat hij geen erkende gids was
omdat hij geen gidslabel op z'n borst droeg. Ze zijn dan
zeker bang dat je dingen vertelt die niet kloppen waardoor
een scheef beeld bij de toeristen ontstaan kan. Ze was
echter wel zo vriendelijk om aan te bieden dat onze groep
onder haar gehoor kon meeluisteren, maar dat hebben we
maar niet gedaan omdat het een Engelse was.

manier af. Klaas liet zijn stem ook weer van de beste
kant klinken hoewel hij al heel wat afgezongen en gesoloot heeft deze week. We voelden trouwens allemaal wel
dat onze stembanden flink overuren hebben gedraaid. De
dominee had een preek over de storm op het meer van
Galilea. Deze keer was er weer een tolk bij, zodat we het
konden begrijpen. Hij vertelde enigszins trots dat hij zelf
ook een keer op zee geweest is toen hij in Nederland was.
De mensen hier hebben eigenlijk geen idee wat een zee is
waar metershoge golven over het schip kunnen slaan. De
golven op de Donau komen niet hoger dan een centimeter
of tien. Op verzoek van de dominee vertelde Jan Zeeman
iets over het dagelijkse leven van een urker visserzanger.
Hij gaf een mooie algemene beschrijving van ons koor,
van onze werkzaamheden en van ons Urk zodat de mensen
ons aan zaten te gapen alsof we van een andere planeet
kwamen.

We verlieten de synagoge na de oude keppelbewaarder
"Shalom" toegewenst te hebben en gingen naar het
museum dat in hetzelfde gebouwencomplex ondergebracht was. Er waren vele voorwerpen te bezichtigen die
een rol spelen in de Joodse feesten en gebruiken. Zo was
er ook een tafel te zien zoals die voor Pesach klaargemaakt
wordt. Het opvallende hierbij is, dat er altijd voor één
persoon extra gedekt is. Tijdens de maaltijd is er dus een
stoel leeg en het bestek ligt onaangeroerd naast het bord.
Deze plaats is voor de profeet Elia, want die kan elk
moment komen en dan moet hij mee kunnen eten. Deze
traditie is gebaseerd op Mal. 4:5 Ziet, Ik zende ulieden
de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag
des Heeren komen zal. Wij weten door het onderwijs
dat Jezus Zijn discipelen gaf, dat daarmee Johannes de
Doper bedoeld wordt. Aan de achterkant van de synagoge
was een gedenkteken voor de Joden die tijdens de Holocaust omgekomen zijn. Het bestond uit een zeer kunstig
gemaakte treurwilg van roestvast staal. Op de gepuntlaste
blaadjes waren namen gegraveerd van hen die toen weggevoerd en vergast zijn.
Er waren ook veel lege blaadjes bij ...

Na het concert moesten we nog één keer een koekjeskuur
ondergaan met zeer zoete thee als spoelmiddel. De Gaartjes waren ook hier niet te weerstaan met hun vriendelijke
vasthoudendheid om hun zelfgemaakte waren aan de man
te brengen. En als je dan ook nog beseft dat alle Gaart jes
uit de hele regio al hun energie en moeite in de koek
gestopt hebben, dan kun je gewoon niet weigeren, al
knappen de knopen van je boatjen.

Teruglopend naar het hotel kwamen we voor de zoveelste
keer die week door de looptunnels onder de wegen door.
Het is daar een bonte verzameling van blinden, geraakten,
lammen, kreupelen, jonge moeders die met een smekende
blik hun ondervoede baby naar boven hielden. De mensen
liepen er gewoon langs heen. Je raakt er waarschijnlijk
snel aan gewend. Er zal ook vast wel misbruik gemaakt
worden van het opgewekte medelijden van voorbijgangers.
De schrijnende wantoestanden van de steden van deze
wereld worden zo wel heel dicht onder je neus gedrukt.
Om 4 uur gingen we vanaf het hotel op weg naar ons
laatste concert en wel in Biatorbagy. De kerk was redelijk
gevuld en we werkten ons repertoire op de gebruikelijke

PAGINA 18

Bovendien hadden ze nog heerlijke knakworsten klaarstaan met knalrode ketchup erbij zodat we na de tijd tegen
elkaar konden zeggen: "eaw jie ok zo'n speet?"
Voor de terugweg kregen we nog een doos met koekjes
mee, want stel je voor dat we zonder kwamen te zitten.
Kees ontfermde zich over deze koekvoorraad en vermaande ons ook nog voor het toetertje dat we op tijd naar
bed moesten omdat we morgenochtend vroeg in de bus
moesten zitten voor de lange rit naar huis.
Bij het afrekenen aan de balie voor extra kamerkosten

ZANGKOERIER JULI - DECEMBER

zoals gebruik van telefoon, televisie of mini bar, waren wat
misverstanden, zoals een extra rekening voor de complete
inhoud van een minibar (en daar zat heel wat in). Gaart je
de beddenopmaakster
had 's morgens gezien dat die leeg
was en dat genoteerd op de extra rekening. Maar het was
alleen maar in de kast ernaast gedrukt om er hun eigen
spullen in koel te houden, dus dat kwam wel weer goed.

Vrijdag 5 oktober
De bus werd volgepropt met alle koffers en tassen en alles
wat. erbij gekomen was. Normaal schraapte de antenne
van de bus over het plafond van het tunneltje waar we
doorheen moesten, maar deze keer hoorden we niks. Dat
geeft wel aan hoeveel dieper de bus lag dan op de heenreis.
We reden Budapest uit en kwamen langs een rots die hier
berucht is omdat veel mensen die het leven moe zijn ervan
af springen. Ja, dat gebeurt hier dus ook. Bij de grens
naar Oostenrijk moest Willem nog 40 gulden betalen
omdat hij zijn vignet voor de tolweg niet kon vinden.
Waarschijnlijk is die toch gestolen toen het zijruit je ingeslagen was.

wel tot 150, er werden voor deze gelegenheid zelfs nieuwe
bijnamen bedacht. Omdat Willem om zijn uren moest
denken hadden we het geluk dat Anne ook mee was,
zodat die het stuur over kon nemen. Anne kreeg allerlei
adviezen te horen zoals "Niet op de kiepknoppe drokken
oor Arme!", maar hij heeft ons veilig over een grote afstand
gereden. Het is trouwens wel een hele ruk van 8 uur
's morgens tot 2 uur 's nachts, zodat op den duur zelfs de
groep van 206 geen geluid meer liet horen.
Eindelijk kwam dan zeer vroeg in de morgen van zaterdag
6 oktober het moment dat we de poorten van Urk binnenreden. Het was al 2 uur geweest toen de bus voor het Irene
afmeerde. Het einde van deze unieke reis was gekomen.
We kunnen met recht zeggen dat we een onvergetelijke en
gezegende reis hebben gehad. Alles was goed geregeld en
verzorgd, geen wanklank werd vernomen.
Ik had het niet graag willen missen.

Gerrit de Wit

De tijd in de bus werd nuttig besteed door het oplossen
van een bijbelse quiz. Daar waren makkelijke vragen
tussen zoals: "Wie was tot ons rampzalig lot, zijn vrouw

gehoorzaam boven God?" maar ook heel moeilijke zoals:
"Wie moest het met de dood betalen, toen hij twee knechten thuis ging halen?" Als je het niet weet dan vraag je
maar aan Klaas Kramer, want die heeft alle antwoorden.

Bij het ter perse gaan van
dit nummer bereikte ons het
bericht, dat ons zeer
gewaardeerde lid
Pieter Ras overleden is. Wij
hopen hier in het volgende
nummer uitgebreid op terug te
komen.
Wij willen Oale, de kinderen
en kleinkinderen, troost, kracht
en Gods vertroostende nabijheid toebidden!

Toen er wat lekkers rondging meldde Kees dat met de
volgende woorden: "Dit is een verassing van een anonieme
weldoener. Heb ik dat goed gezegd Klaas?" Een lachsalvo
was het gevolg. Er ging nog een opgave rond om 50 Urker
Jannen met bijnamen op te schrijven. Sommigen kwamen
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CITYRAMA

PieK-UP FREE
CITY-MAP

01/02

1

CITY TOUR

ru
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'HUF6000,-

'HUF3000,-

GROSSE STAOTRUNDFAHRT - VORBEI AM PARLAMENT ÜBEROUEREN WIR DIE DONAU
AUF DER MARGARETENBRÜCKE (MARGARETENINSEL) UNO FÜHREN SIE ZUM
BURGVIERTEL
MIT
DEN
HAUPTSEHENSWURDIGKEITEN
BUDAPESTS,
DER
FISCHERBASTE.! (RUNDGANG) UNO DER.. MATTHIASKIRCHE - NACH DER Z!!ADELLE
(FOTOSTOP), UBER DIE ELiSABETHBRUCKE UNO DURCH DAS STADTWALDCHEN
GELANGEN WIR ZUM HELDENPLATZ (RUNDGANG) - VORBEI AN DER OPER UNO DER
STEPHANSBASILIKA FAHREN WIR ZUM HOTEL INTER-CONTINENTAL, WO DIE TOUR
ENDET
DAUER 3 STUNDEN
TÄGLlCH 10.00/11.00/14.30
WINTER - 02.11.01 - 31.03.02 -10.00/14.30
GRAND CITY TOUR - PASSING BY THE PARLlAMENT WE CROSS THE DANUBE ON THE
MARGARET-BRIDGE (MARGARET-ISLAND) AND DRIVE TO THE ROYAL CASTLE ON THE
BUDA SIDE, WHERE WE VISIT THE FISHERMENS' BASTION (PROMENADE) AND THE
MATTHIAS CHURCH - AFTER THE CITADEL (FOTOSTOP) WE CROSS ELiSABETH-BRIDGE
AND DRIVE THE CITY-PARK TOWARDS HEROES' SQUARE (PROMENADE). PASSING BY
THE OPERA AND ST. STEPHEN'S BASILICA WE REACH HOTEL INTER-CONTINENTAL,
WH ERE THE TOUR ENDS.
DAILY 10.00 A.M./ 11.00 A.M./02.30 P.M.
WINTER - 02.11.01 - 31.03.02 -10.00 A.M./02.30 P.M.

CITY TOUR - DEVANT LE PARLEMENT ON TRAVERSE LE DANUBE PAR LE PONT
MARGUERITE (ILE DE MARGUERITE) POUR ARRIVER AU QUARTIER OU CHATEAU - LE
BASTION DES PECHEURS (PROMENADE) ET L'EGLISE MATTHIAS - APRES LA CITADELLE
(ARRET PHOTOS). ON TRAVERS LE PONT ELiSABETH ET LE BOlS DE VILLE POUR ARRIVER
SUR LA PLACE DES HEROS - ON PASSE DEVANT L'OPERA ET LA BASILIQUE ST. ETIENNE
POUR RETOURNER A L'HOTEL INTERCONTINENTAL OU LE TOUR SE TERMINE.

•

•

TOUS LES JOURS 10.00/11.00/14.30
HIVER - 02.11.01 - 31.03.02 - 10.00/14.30

• 46 woman's, 11 man's,
and 8 children's wear
34 Jeans and athletie store
18 restaurant, pub
_""'0;:- 17 jewehy, watch shop
16 shoe store
12 CD, musle and
teleeommunicational shop
• 11 gift and toy shop
• 8 coffee bar, lee cream
• In mehr als 300 gesehäften,
• 6 hook store
4000 kostenlose Parkplätze
• More than 300 stores,
4000 parking lot for {ree

1152 BUDAPEST, SZENTMIHÁLYI

DURATION 3 HOURS

UT

131.

DUREE 3 HEURES

GRANDE GIRO DELLA CITTA - PASSANDO IL PARLAMENTO ATTRAVERSIAMO IL DANUBIO
SUL PONTE MARGHERITA (ISOLA MARGHERITA) E VI PORTIAMO AL QUARTlERE DEI
CASTELLI PER VEDERE LE BELLEZZE PIU' CARATTERISTICHE DI BUDAPEST IL BASTIONE
DEI PESCATORI (PASSEGIATA) E LA CHIESA DI MATTIA - DOPO LA CITAOELLA (STOP PER
FARE FOTO), ATTRAVERSANDO IL PONTE ELiSABETTA EO IL BOSCHETTO, ARRIVIAMO
ALLA PIAZZA DEGLI EROI - PASSANDO L'OPERA E LA BASILICA DI SANTO STEFANO
ARRIVIAMO ALL'HOTEL INTER-CONTINENTAL, DOVE TERMINA IL GIRO.
OGNI GIORNO ORE 10.00/11.00/14.30
INVERNO - 02.11.01- 31.03.02 - ORE 10.00/14.30

DURATA 3 ORE

GRAN TOUR DE LA CIUDAD - PASANDO POR EL PARLAMENTO, PASAMOS SOBRE EL
DANUBIO POR EL PUENTE MARGARITA (ISLA MARGARITA) Y LES LLEVAMOS AL BARRIO
DEL CASTILLO CON LOS MONUMENTOS HISTORICOS MAS IMPORTANTES - EL BASTION
DE LOS PESCADORES (PASEO) Y LA IGLESIA DEL REY MATIAS - VISITA DE LA CIUDADELA
(PARADA PARA FOTOGRAFlAR) - SIGUIENDO POR EL PUENTE ISABEL Y PASANDO EL
BOSQUE DE LA CIUDAD SE LLEGA A LA PLAZA DE LOS HEROES (PASEO) - PASANDO LA
OPERA Y LA BASILICA SAN ESTEBAN REGRESAMOS AL HOTEL INTERCONTINENTAL
DONDE EL TOUR TERMINA.
DURACIDN 3 HORAS
DIARIO 10.00/11.00/14.30
INVIERNO - 02.11.01 - 31.03.02 -10.00/14.30

-

2

PARLlAMENT

2ApARLIAMENT&CITYTOUR

t HUF4000,- 'HUF2000,-

t HUF8000,-

'HUF4000,-

PARLAMENT - NUTZEN SIE DIE GELEGENHEIT MIT UNS DAS IMPOSANTE
PARLAMENTSGEBÄUDE ZU BESICHTIGEN - NACH EINEM RUNDGANG UM UNGARNS
GRÖSSTES BAUWERK, INNENBESICHTIGUNG DES PRÄCHTIGEN NEUGOTISCHEN
PARLAMENTS (HEIMAT DER H~ILlGEN UNGARISCHEN KRONE) MIT FÜHR~NG DURCH
DIE PRUNKVOLLEN SITZUNGSSALE UNO DIE EINDRUCKSVOLLEN TREPPENHAUSER.
2 - TÄGLlCH 09.30

DAUER 1 STUNDE

3

PANORAMA-OANUBE

t HUF6000,- • HUF3000,-

SCHIFFFAHRT & PANORAMA - WIR ÜBERQUEREN DIE DONAU AUF D.ER ELiSABETHBRÜCKE - BURGVIERTEL - SPAZIERGANG DURCH DAS AREAL DES KONIGSPALASTES
(NICHT INKL IN TOUR 1) - SCHÖNSTER PANORAMABLICK ÜBER B~DAPEST - 10IT DER
STANOSEILBAHN ZUM ADAM CLARK PLATZ - SPAZIER.GANG UBER DIE ALTESTE
HÄNGEBRÜCKE KONTINENTAL-EUROPAS, DIE KETTENBRUCKE ZUM PIER - OONAUSCHIFFFAHRT (DAUER 1 STUNDE I ALKOHOLFREIES GETRANK INKL.) - TOURENDE
ANLEGESTELLE I STADTZENTRUM HOTEL INTER-CONTINENTAl

2A - SPEZIALANGEBOT - PARLAMENT MIT ANSCHL. CITY TOUR (TOUR No. 1)
SIE SPAREN HUF 2000,- (01.04. - 01.11.2001)
DAUER 4,5 STUNOEN

TÄGLlCH AUSSER MO" 14.30
WINTER - 02.11,01 - 31.03.02 - KEINE TOUR 3

HOUSE OF PARLlAMENT - TAKE THE OPPORTUNITY FOR A VISIT OF THE IMPRESSIVE
HOUSE OF PARLlAMENT - AFTER A WALK AROUND HUNGARY'S LARGEST BUILDING,
INTERlOR VISIT OF THE MAGNIFICENT NEO-GOTHIC PARLlAMENT (HOME OF THE HOLY
HUNGARIAN CROWN) WITH GUIDANCE THROUGH THE SPLENDID BOARD ROOMS AND
IMPRESSIVE STAIRCASES.

BOAT-TRIP & PANORAMA - WE CROSS THE DANUBE VIA ELiSABETH-BRIDGE TO THE
BUDA CASTLE AREA - WALKING TOUR THROUGH THE AREA OF THE ROYAL CASTLE (NOT
INCL IN TOUR 1) - SPECTACULAR VIEW OVER BUDAPEST - WITH THE FUNICULAR-TRAIN
WE REACH THE ADAM CLARK SQUARE - WALKING OVER THE OLDEST SUSPENSION-BRIDGE
OF CONTINENTAL EUROPE, THE CHAIN BRIDGE, WE PROCEED TO THE PIER - BOAT-RIOE
ON THE DANUBE (DURATION 1 HOUR I SOFT DRINK INCL.) - END OF TOUR AT THE PIER I
CITY CENTRE HOTEL INTER-CONTINENTAL

2 - DAILY 09.30 A.M.

DURATION 1 HOUR

OAUER 2,5 STUNOEN

2A - SPECIAL OFFER - PARLlAMENT PLUS CITYTOUR (TOUR No. 1)
YOU SAVE HUF 2000,- (01.04. - 01.11.2001)
DURATION 4,5 HOURS

DAILY EXC, MON" 02.30 P,M,
WINTER - 02,11.01 - 31 ,03.02 - NO TOUR 3

PARLEMENT ET LA COURONNE HONGROISE - NE MANQUEZ PAS L'OCCASION POUR
VISITER L'IMPOSANT PARLEMENT - APRES LA VISITE EXTERIEURE OU PLUS GRAND CHEF
D'OEUVRE ARCHITECTURAL DE LA HONGRIE EN STYLE NEOGOTHIQUE, VISITE GUIDEE DE
L'INTERIEUR A TRAVERS DES SALLES DE SEANCE ET SON ESCALIER MAGNIFIQUE.

PROMENADE EN BATEAU & PANORAMA - NOUS TRAVERSONS LE DANUBE PAR LE PONT
ELiSABETH - QUARTIER OU CHATEAU - PROMENADE A TRAVERS LE QUARTIER OU
CHATEAU ROYAL (PAS INCL OANS TOUR 1) - VUE PANORAMIQUE SPECTACULAIRE SUR
BUDAPEST - EN FUNICULAIRE A LA PLACE ADAM CLARKE - A PIED ON TRAVERSE LE PONT
SUSPENDU PLUS ANCIEN D'EUROPE CONTINENTAL, LE PONT DE CHAINE - PROMENADE
EN BATEAU SUR LE DANUBE (DUREE 1 HEURE I BOISSON ANTIALC. INCL.) - FIN OU TOUR
A LA DEBARCADERE I CENTRE VILLE HOTEL INTER-CONTINENAl

2 - TOUS LES JOURS 09.30

DUREE 1 HEURE

2A - OFFRE SPECIALE - PARLEMENT PLUS TOUR DE VILLE (TOUR No. 1)
ECONOMISEZ HUF 2000,- (01.04. - 01.11.2001)
DUREE 4,5 HEURES
PARLAMENTO (LA SACRA CORONA O'UNGHERIA) - COGLIETE L'OCCASIONE PER
EFFETTUARE LA VISITA DELLO, STUPENDO PALAZZO DEL PARLAMENTO - DOPO UN GIRO
A PIEDI ATJORNO ALLA PIU GRANDE CONSTRUZIONE DI TUTTA L'UNGHERIA, SI
PROSEGUIRA CON LA VISITA OEGLI INTERNI DEL SONTUOSO PALAZZO EDIFICATO IN
STILE NEOGOTICO. VISITA GUIDATA ATTRAVERSO LE FASTOSE SALE Ol RIUNIONI E LE
IMPONENTI SCALINATE.
2 - OGNI mORNO ORE 09,30
OURATA 1 ORA
2A - OFFERTA SPECIALE - PARLAMENTO CON GIRO CITTA (TOUR No. 1)
RISPARMIATE HUF 2000,- (01.04. - 01.11.2001)
OURATA 4,5 ORAS
PARLAMENTO (LA SANTA CORONA HUNGARA) - OPORTUNIDAD PARA VISITAR CON
NOSOTROS EL IMPONENTE EOIFICIO DEL PARLAMENTO - LUEGO DE UN PASEO POR LA
OBRA MAS MONUMENTAL DE HUNGRIA, VISITA INTERlOR CON GUIA POR EL
MARAVILLOSO PARLAMENTO NEOGOTICO, PASANDO POR SUS MAJESTUOSAS SALAS
OE CONFERENCIA Y SUS AOMIRABLES ESCALERAS,
2 - DIARIO 09.30
OURACION 1 HORA
2A - OFERTA ESPECIALE - PARLAMENTO CON CITY TOUR (TOUR No. 1)
AHORREN HUF 2000, - (01.04. - 01.11.2001)
OURACION 4,5 HORAS

TOURS LES JOURS EXC, LUN" 14,30
HIVER - 02.11.01 - 31,03.02 - PAS DE TOUR 3

DURATION 2,5 HDURS

OUREE 2,5 HEURES

GIRO IN BATTELLO & PANORAMICO - ATTRAVERSIAMO IL DANUBIO SUL PONTE
ELiSABETTA - QUARTlERE DEI CASTELLI - PASSEGGIATA NELLA ZONA DEL CASTELLO
REALE (NON INCL NEL GIRO 1) - VISTA SPETACOLARE SOPRA BUDAPEST - CON TRENO
FUNICOLARE AL PIAZZA ADAM CLARK - PASSEGGIATA SOPRA IL PIU VECCHIO PONTE
SOSPESO DI CONTINENTAL EUROPA, IL PONTE DELLA CATENA - GIRO DELLA BARCA SUL
DANUBIO (DURATA 1 ORE I BIBITA ANALC. INCL.) - FINE DEL GIRO AL MOLO I CENTRO
DELLA CITTA HOTEL INTER-CONTINENTAL.
OGNI GIORNO ESC. LUN" ORE 14,30
INVERNO - 02,11.01 - 31,03,02 - NO TOUR 3

OURATA 2,5 ORE

PASEO EN BARCO & PANORAMA - ATRAVESAMOS EL DANUBIO POR EL PUENTE
ELiSABETA - BARRIO DEL CASTILLO - PASEO A TRAVES DEL BARRIO DEL PALACIO REAL
(NO ENCL EN TOUR 1) - VISTA PANORAMICA MARAVILLOSA SOBRE BUDAPEST - EN
FUNICOLAR A LA PLAZA ADAM CLARK - PASEO POR EL PUENTE COLGANTE MAS ANCIANO
DE EUROPA CONTINENTAL, EL PUENTE DE LAS CADENAS - VUELTA EN BARCO POR EL
DANUBIO (DURACION 1 HORA I BEBIDA SIN ALC. ENCl ) - FIN DEL TOUR A LA MUELLE I
CENTRO DE LA CIUDAD HOTEL INTER-CONTINENTAL
DIARIO ECC, LUN" 14,30
DURACION 2,5 HORAS
INVIERNO - 02.11,01 - 31.03.02 - NO TOUR 3

4

JEWISH BUDAPEST

, HUF5000,- t HUF2500,-

5

RED STAR TOUR

,

HUF

7000,-

t HUF3500,-

JQDISCHES BUDAPEST - FAHRT ENTLANG DER DONAU ZUM SIEPHANSPARK (DENKMAL
FWRDIE DPFER.DES 11. WELTKRIEGS) - NEUE LEOPOLD~TADT, FRUHERE WOHNGEGEND DES
JUDISCHEN BURGERTUMS - BESUCH DER ZWEITGROSSTEN SYNAGOGE DER WELT, DES
TEMPELS IN DER DOHANY STRASSE UNO DES JÜDlSCHEN
MUSEUMS
(INNENBESICHTIGUNGEN) - JÜDlSCHER GARTEN - LEBENSBAUM - HELDENTEMPEL KUCHEN UNO ERFRISCHUNGSGETRÄNK IM KOSCHEREN RESTAURANT (MÖGLlCHKEIT ZUM
MITTAGESSEN) - TOURENDE BEIM RESTAURANT
AN FElERTAGEN UNO BEI VERANSTALTUNGEN FINDET DIE TOUR NICHT STAH
MO., MI., FR., SO, 10.00
DAUER 3 STUNDEN
WINTER 02.11.01 - 31.03.02 (exkl. DEZ.) - FR., SO., 10.00

FAHRT ZUM FREILICHTMUSEUM
- DIE GIGANTISCHEN
DENKMÄLER
DER
KOMMUNISTISCHEN DIKTATUR - EIN BLiCK HINTER DEN EISERNEN VORHANG WELCOME DRINK "MOLOTOW COCKTAIL" - DIE STATUEN VON LENIN, MARX, ENGElS
UNO DES SOWJETSOLDATEN - FAHRT DURCH DEN SÜDLlCHEN TEIL VON BUDAPEST BESICHTIGUNG DES BERÜHMTESTEN FLOHMARKTS (ECSERI PIAC) - ZEIT ZUM
EINKAUFEN - TOURENDE STADTZENTRUM

JEWISH BUDAPEST - WE DRIVE ALONG THE DANUBE TO ST. STEPHEN"S PARK (WORLD
WAR II VICTIMS MEMO RIAL) - NEW LEOPOLD TOWN, FORMER MIDDLE CLASS JEWISH
DISTRICT - VISIT OF THE WORLD'S SECOND LARGEST SYNAGOGUE, THE DOHANY
STREET SYNAGOGUE AND THE JEWISH MUSEUM (INTERlOR VISlTS) - JEWISH GARDEN TREE OF LlFE - TEMPLE OF THE HEROES - CAKE AND SOFTDRINK IN THE KOSHER
RESTAURANT (POSSIBILITY FOR LUNCH) - TOUR ENDS AT THE RESTAURANT
NO TOUR DURING HOLIDAYS AND ON SPECIAL OCCASIONS.

VISIT OF THE OUTDOOR MUSEUM - GIGANTIC MONUMENTS FROM THE COMMUNIST
DICTATORSHIP - A GLANCE BEHIND THE IRON CURTAIN - WELCOME DRINK "MOLOTOV
COCKTAIL" - THE STATUES OF LENIN, MARX, ENGELS AND OF THE SOVIET SOLDIER TOUR THROUGH THE SOUTHERN PART OF BUDAPEST - VISIT THE MOST FAMOUS FLEAMARKET (ECSERI PIAC) - FREE TIME FOR SHOPPING - TOUR ENOS AT THE CITY CENTRE.

MON., WED., FRl., SUN., 10.00 A.M.
WINTER 02.11.01 - 31.03.02 (excl. DEC.) - FRl., SUN., 10.00 A.M.

TUE., SAT., 09.00 A.M.
WINTER - 02.11.01 - 31.03.02 - SAT., 09.00 A.M.

DURATION 3 HOURS

01., SA., 09.00
WINTER -02.11.01-31.03.02-SA.,

DAUER 4 STUNDEN
09.00

DURATIDN 4 HOURS

BUDAPEST - aUARTIER JUIF - NOUS PARCOURONS LE LONG OU DANUBE - PARC ST.
ETIENNE (MONUMENT COMMEMORATIF) - "UJLlPOTVAROS", ANCIEN QUARTIER DE LA
BOURGEOISIE JUIVE - VISITE DE LA DEUXIEME PLUS GRANDE SYNAGOGUE DU MONDE
(RUE DOHANY) ET OU MUSEE JUIF, LE JARDIN, L' ABRE DE VIE - TEMPLE DES HEROS PETITE PAUSE GATEAUX ET RAFRAICHISSEMENT AU RESTAURANT CASHER (POSSIBILITE
DE DEJEUNEUR) - LE TOUR SE TERMINE AU RESTAURANT
PROGRAMME NON ASSURE LES JOURS DE FETE ET D'EVEMENTS EXCEPTIONNELS.
LUN., MER., VENDR., DIM., 10.00
DUREE 3 HEURES
HIVER - 02.11.01 - 31.03.02 - (excl. DEC.) - VENDR., DIM., 10.00

VISITE AU MUSEE EN PLEIN AIR -LES MONUMENTS GIGANTESQUES OU COMMUNISME UN CLiN D'OEIL DERRIERE LE RIDEAU DE FER - WELCOME DRINK "COCKTAIL MOLOTDV"
- LES STATUES DES DIFFERENTES PERSONNAGES HISTORIQUES COMME LENIN, MARX,
ENGELS ET OU SOLDAT RUSSE - TOUR EN PASSANT PAR LE SUD DE LA VILLE ET VISITE
OU MARCHE AUX PUCES (ECSERI PIAC) - TEMPS LIBRE POUR FAIRE LES ACHATS - FIN OU
TOUR DANS LE CENTRE DE BUDAPEST

BUDAPEST EBRAICA - LUNGO IL DANUBIO SI ARRIVA AL PARCO DI SANTO STEFANO
(MONUMENTO PER LE VITTIME DELLA GUERRA MONDIALE 11) - NUOVO QUARTlERE LEOPOLDO,
UN TEMPO ZONA RESIDENZIALE DELLA BORGHESIA EBRAICA - VISITA DEL TEMPlO IN VIA
DOHANY, SECONDO PER GRANDEZZA DEL MONDO E VISITA DEL MUSEO EBRAICO - GlARDINO
EBRAICO - ALSERO DElLA VITA - TEMPlO DEGLI EROI - DOLCE E BEVANDERINFRESCANTI NEL
RISTORANTEEBRAICO(POSSIBILITA DI PRANZO)- FINE DELGIRO AL RISTORANTE.
IL GIRO NON AVRA LUOGO NEl GIORNI FESTIVI E DURANTE MANIFESTAZIONI.

ESCURSIONE AL MUSEO ALL"APERTO - 1 MONUMENTI GIGANTESCHI DELLA DITTATURA
COMUNISTA - UW OCCHIATA DIETRO LA CORTINA DI FERRO - BRINDISI DI BENVENUTO
"COCKTAIL MOLOTOV" - LE STATUE DI LENIN, MARX, ENGELS EDEL SOLDATO
SOVIETICO - SI PASSA PER LA PARTE SUD DI BUDAPEST - VISITA DEL MERCATO DEI
PULCI PIU FAMOSO (ECSERI PIAC) - TEMPO LIBERO PER LO SHOPPING - LA GITA
TERMINA NEL CENTRO CITTA.

LUN., MER., VEN., DOM., ORE 10.00
INVERNO 02.11.01 - 31.03.02 - (escl. DlC.) - VEN., DOM., ORE 10.00

DURATA 3 ORE

BUDAPESTJUDIO - TOUR SIGUENDO EL DANUBIO ASTA EL PARQUESAN ESTESAN(MONUMENTO
EN RECUERDODE SEGUNDA GUERRA MUNDIAL) - LA NUEVA CIUDAD DE LEOPOLDO,ANTES EL
BARRIO JUOIO SURGUES - VISITA A LA SINAGOGA SEGUNDA EN TAMANO DEL MUNDO, AL
TEMPLE EN LA CALLE OOHANYY AL MUSEOJUDIO - JARDIN JUDIO - ARBOL DE LA VIDA - TEMPLE
DE LOS HEROES - PASTEL Y BEBIDAS EN EL RESTAURANTE KOSHER (POSIBILIDAD PARA
ALMORZAR). EL TOUR TERMINA AL RESTAURANTE
DURANTELOS DIAS FERIADOSY MANIFESTACIONESEL TOURNO TIENE LUGAR.
LUN., MIER., VIERN., DOM., 10.00
DURACION 3 HORAS
INVIERNO 02.11.01 - 31.03.02 - (excl. DIC.) VIER., DOM., 10.00

MAR., SAM., 09.00
HIVER - 02.11.01 - 31.03.02 - SAM., 09.00 A.M.

MART., SAS., 09.00
INVERNO - 02.11.01 - 31.03.02 - SAS., ORE 09.00

DUREE 4 HEURES

DURATA 4 ORE

EXCURSION AL MUSEO AL AIRE LIBRE - LOS MONUMENTOS GIGANTES DE LA DICTADURA
COMUNISTA - UNA OJEADA DENTRO DE LA CORTINA DE HIERRO - BRINDIS DE
BIENVENIDA "COCKTAIL MOLOTOV" - LAS ESTATUAS DE LENINI, MARX, ENGELS Y DEl
SOLDADO SOVIETICO - SE ATRAVIESA LA PARTE SUR DE BUDAPEST - VISITA AL MAS
FAMOSO MERCADO DE LAS PULGAS (ECSERI PIAC) - TIEMPO LIBRE PARA COMPRAS - LA
GIRA TERMINA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.
MART., SAB., 09.00
INVIERNO - 02.11.01 - 31.03.02 - SAS., 09.00

DURACION 4 HORAS
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SZENTENDRE
NDSTALGIA

'HUF

10000,- 'HUF5000,- 7

SZENTENDRE - STADT DER KÜNSTLER - WIR FÜHREN SIE IN DAS MALERISCHE STÄDTCHEN
SZENTENDRE -.. NACH EINEM STADTRUNDGANG, DEM BESUCH DES KERAMIKMUSEUMS,
DES ZUCKERBACKERMUSEUMS UND KAFFEE UND KUCHEN IN EINEM TRADITIONELLEN
CAFE, HABEN SIE GELEGE~HEIT ZU EINEM EINKAUFSBUMMEL - MIT DEM SCHIFF KEHREN
WIR AUF DER DONAU ZURUCK NACH BUDAPEST (PANORAMABLICK AUF DAS BURGVIERTEL)
- DIE TOUR ENDET BEI DER SCHIFFSTATION/STADTZENTRUM.
TÄGLlCH AUSSER MONTAG 14.30
DAUER 4,5 STUNDEN
SCHIFFAHRT 01.05. - 30.09.01
BEI NIEDERWASSER UND IM WINTER RÜCKFAHRT NACH BUDAPEST MIT DEM BUS.
WINTER 02.11.01 - 31.03.02 - DL, FR., SO., 10.00 (GEÄNDERTES PROGRAMM)
SZENTENDRE - ARTISTS' VILLAGE - WE TAKE YOU TO THE PICTURESQUE VILLAGE
SZENTENDRE - AFTER A PROMENADE THROUGH THE BAROQUE CENTRE OF THE CITY A
VISIT TO THE CERAMIC-MUSEUM, TO THE CONFECTIONERY-MUSEUM AND COFFEE Ar-JD
CAKE IN A TRADITIONAL CAFE, YOU WILL HAVE THE OPPORTUNITY FOR SHOPPING - BY
BOAT WE RETURN TO BUDAPEST ON THE DANUBE (MARVELLOUS VIEW ON THE ROYAL
CASTLE) - THE TOUR ENDS AT THE PIER/CITY-CENTRE.
DAILY EXCEPT MONOAYS 02.30 P.M.
DURATION 4 5 HOURS
BDAT TRIP 01.05. - 30.09.01
'
IN CASE OF LOW-WATER AND DURING WINTER-TIME RETURN TD BUDAPEST BY BUS.
WINTER 02.11.01.-31.03.02-TUE.,
FRl., SUN., 10.00A.M. (MODIFIEO PROGRAMME).
SZENTENDRE - VILLAGE DES ARTISTES - ON VOUS AMMENE
DANS LE VILLAGE
PITTORESQUE DE SZENTENDRE - APRES UNE PROMENADE A TRAVERS LE CENTRE EN
STYLE BAROQUE, VISITE DU MUSEE DE CERAMIQUE, ET DU MUSEE DE MASSEPAIN _
CAFE ET GATEAUX INCLUS DANS UN CAFE TYPIQUE - RETOUR PAR BATEAU A BUDAPEST _
LE TOUR SE TERMINE AU PORT (CENTRE).
TOUS LES JOURS EXCEPTE LUND114.30
DUREE 4,5 HEURES
NAVIGATION - 01.05. - 30.09.01
AU CAS OU NIVEAU BAS OU DANUBE ET PENDANT L'HIVER RETOUR EN CAR.
HIVER - 02.11.01 - 31.03.02 - MAR., VENOR., DIM., 10.00 (pROGRAMME MODIFIE)
SZENTENDRE- CITTA' DEGLI ARTISTI - LA PORTIAMO ALLA CITTADINA PITTORESCA SZENTENDRE
- DOPO UN GIRO A PIEDI DELLA CITTA, LA VISITA DEL MUSEO DELlE CERAMICHE, DEL MUSEO DE
PASTICCERIA E UN CAFE CON TORTA IN UNA CAFETERIATRADIZIONALE, AVETE ëOCCASIONE DI
FARE POSSIBILITA DI SHOPPING - CON IL BATTEllO SUL DANUBIO RITORNIAMO A BUDAPEST
(VISTA PANORAMICA SUL QUARTlERE DEI CASTELLI) - IL GIRO TERMINA DAVANTI ALLA
STAZIONEDEL BATTELLOICENTRO-CITTA.
OGNI GIORNO ECCETTO LUNEDI ORE 14.30
DURATA 4 50RE
NAVIGAZIONE - 01.05. - 30.09.01
'
IN CASO D'ACOUA BASSO E D'INVERNO RITORNO A BUDAPEST CON IL PULLMAN.
INVERNO 02.11.01 - 31.03.02 - MART., VEN., DOM., ORE 10.00 (PROGRAMMA MODIFICATO)
SZENTENORE- CIUDAD DE lOS ARTISTAS - LES LLEVAMOS A LA PINTORESCA SZENTENDRE.
DESPUES DE UN PASEOA PIE, LA VISITA DEL MUSEO DE CERAMICA,DEL MUSEO DE PASTELERIA
Y UN CAFE CONTARTAEN UN CAFETRADICIONAL, TIENEN LA POSIBILIDAD DE HACERCOMPRAS _
REGRESOEN BARCOA BUDAPESTPOR EL DANUBIO (pANORAMICA FANTASTICADEl SARRIO DEL
CASTlllO), EL TOUR TERMINA EN LA ESTACIONDE BARCOS/CENTRO-CIUDAD.
DIARIAMENTE EXCEPTO LUNES 14.30
DURACION 4,5 HORAS
BARCO OEL 01.05. - 30.09.01
EN CASO DE CAUOAL BAJO Y EN INVIERND REGRESOA BUDAPEST EN BUS
INVIERNO 02.11.01 - 31.03.02 - MARl, VIERN., DOM., 10.00 - (PROGRAMA MODIFICADO)

ROYAL TOUR

'HUF

10000,- 'HUF5000,-

FAHRT NACH GÖDÖLLÖ (ZWEITGRÖSSTES BAROCKSCHLOSS DER WELT) ZUR EHEMALIGEN
SOMMERRESIDENZ VON KÖNIGIN ELISASETH (SISI) - SCHLOS$.BESICHTIGUNG. MIT
WELCOME DRINK - RUNDGANG DURCH DEN SCHLOSSPARK ZU DEN KONIGLICHEN STALLEN
UNO ZUR REITSCHULE - KAFFEE & KUCHEN IM SCHLOSSCAFÉ - FAHRT ZUM
KAPUZINERSTIFT MARIABESNYÖ - BESUCH DES STIFTES UND DER GRABSTÄTTE DER
FAMILIE GRASSALKOVICH.
RÜCKFAHRT NACH BUDAPEST - TOURENDE STADTZENTRUM.
TÄGLlCH AUSSER MD., 09.00
WINTER - 02.11.01-31.03.02

DAUER 4,5 STUNDEN
- MI., DO., SA., 09.00

VISIT TO THE FORMER SUMMER-RESIDENCE OF OUEEN ELiZABETH (SISI) IN GÖDÖLLÖ
(THE SECOND LARGEST BAROQUE CHATEAU OF THE WORLD) - INTERlOR VISIT AND
WELCOME DRINK - TOUR THROUGH THE GARDENS OF THE CASTLE TO THE ROYAL
STABLES AND THE RIDING SCHOOL - COFFEE & CAKE AT THE PALACE CAFE. DRIVE TO
THE CAPUCHIN ABBEY OF MARIABESNYÖ - VISIT OF THE ABBEY AND THE TOMB OF THE
GRASSALKOVICH DYNASTY.
RETURN TO BUDAPEST - TOUR ENDS AT THE CITY CENTRE.
DAILY EXC. MON., 09.00 A.M.
DURATIDN 4,5 HOURS
WINTER - 02.11.01 - 31.03.02 - WED., THUR., SAT., 09.00 A.M.
EXCURSION A GÖDÖLLÖ - VISITE DE LA RESIDENCE D'ETE DE LA REINE ELISABETH (SISI
- LE DEUXIEME PLUS GRAND CHATEAU BAROQUE OU MONDE) - VISITE DE L"lNTERIEUR
BOISSON INCLUS - PRDMENADE A TRAVERS LES JARDINS OU CHATEAU EN PASSANT PAR
LES ECURIES ROYALES ET L'ECOLE DE L'EOUITATION - PAUSE CAFE ET GATEAU DANS LE
CAFE OU CHATEAU - EXCURSION A MARIABESNYÖ AVEC VISITE INTERIEURE DE L'EGLISE
DES CAPUCINS ET LA CRYPTE DE LA DYNASTIE GRASSALKOVICH.
RETOUR A BUDAPEST - FIN DE TOUR AU CENTRE DE LA VILLE.
TDUS LES JOURS EXC. LUN., 09.00
HIVER - 02.11.01 - 31.03.02 - MER., JEUDI., SAM., 09.00

DUREE 4,5 HEURES

ESCURSIONE A GÖDÖLLÖ (DI STILE BAROCCD) CON VISITA DELLA RESIDENZA ESTIVA
DELLA REGINA ELiSABETTA (SISI) - VISITA INTERIORE CON APERITIVO DI BENVENUTO PASSEGGIATA ATTRAVERSO IL GIARDINO REALE CON SCUDERIE REALE E SCUOLA
D'EQUITAZIONE - CAFFE E DOLCI NELLA CAFEETERIA DEL CASTELLO - ESCURSIONE
ALL'ABBAZZIA CAPPUCCINA DI MARIABESNYO - VISITA DEL MONASTERO E DELLA
CRIPTA DELLA FAMIGLIA GRASSALKOVICH.
RITORNO A BUDAPEST - FINE DEL GIRO AL CENTRO CITTA.
DGNI GIDRND ECC. LUN., ORE 09.00
INVERNO - 02.11.01 - 31.03.02 - MERC., GIOV, , SAM., 09.00

DURATA 4,5 DRE

EXCURSION A GÖDÖLLÖ (EN ESTILO BARROCO) CON LA VISITA DE LA RESIDENCIA
VERANIEGA DE LA REINA ELiSABETA (SISI) - VISITA DEL INTERlOR CON COPA DE
BIENVENIDA - PASEO A TRAVES DEL JARDIN REAL CON ESTABLOS Y ESCUELA DE
EOUITACION REAL - CAFE Y PASTELES EN LA CAFETERIA DEL PALACIO - EXCURSION A
MARIABESNYÖ CON LA VISITA INTERlOR DEL MONASTERIO CAPUCHINO CON LA CRIPTA
DE LA DlNASTIA GRASSALKOVICH.
REGRESO A BUDAPEST - FIN DEL TOUR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.
DIARIO ECC. LUN., 09.00
DURACION 4,5 HORAS
INVIERNO - 02.11.01- 31.03.02 - MIER., JUEV., SAS., 09.00
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BUDAPEST
BY NIGHT

,

HUF

16000,-

, HUF8000,- 9

DANUBE TOUR

,

HUF

16000,-

, HUF8000,-

"DAS PARIS DES DSTENS" IM ABENDLICHEN lICHTERGLANZ - GENIESSEN SIE EINEN
STIMMUNGSVOLLEN ABEND IN EINEM TRADITIONElLEN RESTAURANT IN DEN BUDAER
BERGEN - NACH DEM APERITIF WIRD IHNEN EIN 3-GANG-MENU MIT WEIN, BEGLEITET
VON EINEM BUNTEN FOLKLORESHOWPROGRAMM SERVIERT - BEI DER RÜCKFAHRT
BIETET SICH IHNEN VON DER ZITADElLE EIN WUNDERBARER BliCK AUF DAS
BElEUCHTETE BUDAPEST - ABSCHIEDSTRUNK IM BURGVIERTEL - TOURENDE BEIM
HOTEL ODER BEIM CASINO (GUTSCHEIN ZUM FREIEN EINTRITT INKL.)
01., DO., FR., SA., 19.00
..
DAUER 4 STUNDEN
WINTER - 02.11.01- 31.03.02 - (EXCL. JANNER/FEBRUAR)
FR., SA., 19.00

DAS DONAUKNIE - AUSFLUG IN DIE GESCHICHTE UNGARNS - WIR FAHREN NACH
VISEGRAD, DEM EHEMALIGEN KÖNIGSSITZ (FASZINIERENDER AUSBLICK AUF DAS
DONAUTAL) UNp WEITER NACH ESZTERGOM (ZENTRUM DER KATHOLISCHEN KIRCHE).
NACH EINER FUHRUNG DURCH DEN DOM UND DEM MITTAGESSEN (3-GANG-MENU)
FÜHREN WIR SIE IN DAS BAROCKE KÜNSTLERSTÄDTCHEN SZENTENDRE (RUNDGANG) RÜCKFAHRTMIT DEM DONAUSCHIFF- TOURENDESCHIFFSTATION/STADTZENTRUM.
MI., DO., FR., SA., SO., 09.00
DAUER 10 STUNDEN
SCHIFFAHRT 01.05. - 30.09.01
BEI NIEDERWASSER UNO IM WINTER RÜCKFAHRT NACH BUDAPEST MIT DEM BUS
WINTER - 02.11.01 - 31.03.02 - SA., 09.00

THE ILLUMINATED "PARIS OF THE EAST" - SPEND AN ENJOYABLE EVENING IN A
TRADITIONAL RESTAURANT IN THE HILLS OF BUDA - AFTER AN APERITIF WE SERVE
YOU A 3-COURSE MENU WITH WINE ACCOMPANIED BY A VARlED FOLKLORIC SHOWPROGRAMME - RETURNING TO BUDAPEST YOU HAVE A MARVELLOUS VIEW ON THE
ILLUMINATED CITY FROM THE CITADEL - FAREWELL -DRINK IN THE CASTLE-DISTRICT THE TOUR ENDS AT THE HOTEL OR AT THE CASINO (VOUCHER FOR FREE ADMISSION
INCL.)
TUE.,THUR., FRl., SAT., 07.00 P.M.
DURATION 4 HOURS
WINTER - 02.11.01 - 31.03.02 - (EXCL. JANUARY/FEBRUARY)
FRl., SAT., 07.00 P.M.

THE DANUBE BEND - AN EXCURSION INTO HUNGARY'S HISTORY - WE LEAD YOU TO
VISEGRAD, THE FORMER ROYAL RESIDENCE (FASCINATING VIEW ON THE DANUBE
VALLEY) AND TO ESZTERGOM (CENTER OF THE CATHOLIC CHURCH) - AFTER THE
INTERlOR VISIT OF THE CATHEDRAL AND LUNCH (3-COURSE MENU) WE CARRY ON TO
THE BAROQUE ARTISTS' VILLAGE SZENTENDRE (GUIDED WALK) - RETURNTO BUDAPEST
ON THE DANUBE BY BOAT- THE TOUR ENDSAT THE PIERICITY-CENTRE.
WED.,THUR., FRl., SAT., SUN., 09.00 A.M.
DURATION 10 HOURS
BOAT TRIP - 01.05. - 30.09.01
IN CASE OF LOW-WATER AND DURING WINTER-TIME RETURN TO BUDAPEST BY BUS
WINTER - 02.11.01-31.03.02
- SAT.09.00A.M.

"LE PARIS DE L'EST" - PASSEZ UNE SOIREE MAGNIFIOUE DANS UN RESTAURANT
TYPIQUE SITUE SUR LES COLlINES DE BUDA - APRES LAPERITIF, ON VOUS SERVIRA UN
DINER COMPOSE DE 3 PLATS ET OU VIN, ACCOMPAGNE D'UN SPECTACLE
FOLKLORIQUE D'UN REPERTOIRE RICHE - AU RETOUR, VUE SPLENDIDE SUR LA VILLE
ILLUMINEE DE LA CITADELLE - COUP DE L'ETRIER AU QUARTIER DE CHATEAU POSSIBILITE DE TERMINER LA SOIREE DANS UN CASINO (ENTREE LIBRE OFFERTE)

LA BOUCLE OU DANUBE - EXCURSION DANS L'HISTOIRE DE L'HONGRIE - ON COMMENCE
PAR VIS EGRAD, L'ANCIENNE RESIDENCE ROYALE (VUE PANORAMIOUE SUR LE DANUBE)
PUlS NOUS ALLONS A ESZTERGOM (CAPITALE DES CATOLIQUES HONGROIS) - VISITE
GUIDEE DE LA CATHEDRALE, DEJEUNER (MENU A 3 PLATS), DEPART POUR
SZENTENDRE, PETITE VILLE PITTORESQUE A LATMOSPHERE BAROQUE - RETOUR A
BUDAPEST PAR BATEAU/ CENTRE-VILLE.
MER., JEUDI, VENDR., SAM., DIM., 09.00
DUREE 10 HEURES
NAVIGATION - 01.05. - 30.09.01
AU CAS OU NIVEAU BAS OU DANUBE ET PENDANT L'HIVER RETOUR EN CAR
HIVER - 02.11.01- 31.03.02 - SAM., 09.00

MAR.,JEUDI, VENOR., SAM., 19.00
HIVER - 02.11.01 - 31.03.02 - (EXCL. JANVRIER, FEVRIER)
VENDR., SAM., 19.00

DUREE 4 HEURES

"LA PARIGI DELL'EST" NELLO SPLENDORE DI LUCI - GODETEVI UNA SERATA
D'ATMOSFERA IN UN RISTORANTE TRADIZIONALE SULLE COLLI NE DI BUDA - DOPO
L'APERITIVO VI SERVIAMO LA CENA A 3 PORTATE CON VINO, ACCOMPAGNATA DA UN
PROGRAMMA FOLCLORISTICO - AL RITORNO VI SI OFFRE UNA STUPENDA VISTA
PANORAMICA DALLA CITADELLA SU BUDAPEST ILLUMINATO - BRINDISI D'ADDIO NEL
QUARTlERE DEI CASTELLI - FINE DEL TOUR ALL'HOTEL OPPURE AL CASINO (BUONO
PER ENTRATA LlBERA INCL.)
MART., GIOV., VEN., SAB., ORE 19.00
DURATA 4 ORE
INVERNO - 02.11.01 - 31.03.02 - (ESCL. GENNAIO, FEBBRAIO)
VEN., SAB., ORE 19.00

LA VALLE DEL DANUBIO - VIAGGIO NElLA STORIA DELL' UNGHERIA - VI PORTIAMO A
VISEGRAD, GIA 'SEDE REALE (BELLISSIMA VISTA DELLA VALLE DEL DANUBIO) ED IN
SEGUITO AD ESZTERGOM (CENTRO DELLA CHIESA CATTOLlCA) - DOPO LA VISITA DEL
DUOMO E LA COLAZIONE (MENU A 3 PORTATE), CONTINUAMO NELLA CITTADINA
BAROCCA DEGLI ARTISTI SZENTENDRE - RITORNO A BUDAPEST CON IL BATTELLO - FINE
DEL GIRO DAVANTI ALLA STAZIONE DEL BATIELLO/CENTRO-CITIA.
MERC., GIOV., VEN., SAB., DOM., ORE 09.00
DURATA 10 ORE
NAVIGAZIONE - 01.05. - 30.09.01
IN CASO DI ACQUA BASSA E D'INVERNO RITORNO A BUDAPEST CON IL PULLMAN
INVERNO - 02.11.01- 31.03.02 - SAB. ORE 09.00

"El PARIS DEL ESTE" A TODA ILUMINACION - PASEN UNA TARDE EN AMBIENTE TIPICO
EN UN RESTAURANTE TRADICIONAL EN LAS COLINAS DE BUDA - DESPUES DEL
APERITIVO, LES SERVIREMOS UNA CENA TRADICIONAL HUNGARA DE TRES PLATOS
CON VINO, ACOMPANADO CON UN VARIADO ESPECTACULO FOLKLORICO - DE REGRESO
VISITA DE LA CIUDAOELA CON SU MARAVILLOSA VISTA PANORAMICA - COPA DE
DESPEDIDA EN EL BARRIO ANTIGUO DEL CASTILLO - FIN DEL TOUR EN EL HOTEL 0 EN
EL CASINO (CUPON DE ENTRADA INCL.)
MART., JUEV., VIERN., SAB., 19.00
DURACION 4 HORAS
INVIERNO - 02.11.01 - 31.03.02 - (EXCL. ENERO, FEBRERO)
VIER., SAB., 19.00

EL VALLE DEL DANUBIO - EXCURSION HISTORICA DE HUNGRIA - DESPUES DE VISITAR
VISEGRAD, LA ANTIGUA RESIDENCIA REAL (ESPECTACULAR VISTA DEL VALLE DEL
DANUBIO), SE CONTINUA A ESZTERGOM, (CENTRO CATOLICO HUNGARO) - VISITA
INTERNA DE LA CATEDRAL - ALMUERZO (MENU DE TRES PLATOS) VISITA DE LA CIUDAD
BARROCA DE LOS ARTISTAS SZENTENDRE (PASEO) - REGRESO A BUDAPEST EN BARCO
- FIN DEL TOUR EN LA ESTACION DE BARCOS/CENTRO-CIUDAD.
MIER.,JUEV., VIERN., SAB,. DOM., 09.00
OURACION 10 HORAS
BARCO DEL 01.05. - 30.09.01
EN CASO DE CAUDAL BAJO Y EN INVIERNO REGRESOA BUDAPEST EN BUS
INVIERNO - 02.11.01 - 31.03.02 - SAB., 09.00

CITVRAMA

PERHOUR AND CAR
far max. 8 peaple (minimum 3 hrs)

PRIVJTETOURS

HUF

8.000,-

THE INDIVIDUAL SERVICE
AIRCON'IONED

MINIBUS & DRIVERGUlDE

EXCLUSIVELY FOR YOU

10

~~~~~~LATON

,

HUF

17000,- t 9000,HUF

HEI:tEND, DIE BERÜHMTE PORZELLANSTADT - NACH EINER FÜHRUNG DURCH DIE WELTGI:tÖSSTE PORZEllANMANUFAKTUR (GEGRÜNDET 1826), KAFFEE IM "PORCELANIUM" MOqpCHKEIT ZUM EINKAUFEN - WEITERFAHRT ZUR HALBINSEL TlHANY, DEM
BERUHMTEN NATURSCHUTZGEBIET (INNENBESICHTIGUNG DER 1051 GEGRÜNDETEN
ABTEI) - NACH DEM MITTAGESSEN IN EINEIl TRADITIONElLEN CSARDA (3-G_!\NG MENÜ
MIT WE IN), SETZ.EN WIR DIE FAHRT ZUM AlTESTEN BADEORT, BALATONFURED FORT
(RUNDGANG) - RUCKFAHRT NACH BUDAPEST - TOURENDE BEIM HOTEL.
01., SA., 09.00
WINTER - 02.11.01-31.03.02-

DAUER 9 STUNDEN
KEINETOUR9

HERENO, WORLD FAMOUS CITY OF PORCELAlN - AFTER A GUIDED TOUR THROUGH THE
WORLD LARGEST PORCELAlN MANUFACTORY (FOUNDED 1826), COFFEE AT THE
"PORCELANIUM" - POSSIBILITY FOR SHOPPING - AFTERWARDS WE DRIVE TO THE
PENINSULA TIHANY, THE FAMOUS NATURE RESERVE (INTERlOR VISIT OF THE ABBEY,
FOUNDED 1051) - THEN LUNCH IN A TRADITIONAL CSAROA (3-COURSE MENU WITH
WINE) - DRIVE TO THE OLDEST SPA, BALATONFÜRED (PROMENADE) - RETURN TO
BUDAPEST - TOUR ENDS AT THE HOTEL.
TUE., SAT., 09.00 A.M.
WINTER - 02.11.01 - 31.03.02

DURATION 9 HOURS
- NO TOUR 9

HERENO, LA VILLE FAMEUSE DE LA PORCELAINE - APRES UNE VISITE GUIDEE DE LA PLUS
GRANDE MANUFACTURE OU MONOE (FONDEE EN 1826), CAFE DANS LE "PORCELANIUM"
- POSSIBILITE POUR FAIRE LES ACHATS - NOUS CONTINUONS EN DIRECTION DE LA
PRESQUE ILE TIHANY, RESERVE NATURELLE BIEN CONNUE (VISITE DE L' ABBAYE,
FONDEE EN 1051) - APRES LE OEJEUNER DAN~ UNE CSARDA TYPIQUE (3 PLATS, VIN
INCLUS), NOUS CONTINUONS VERS BALATONFURED, L' ANCIENNE STATION BALNEAIRE
(PROMENADE) - RETOUR A BUDAPEST - FIN OU TOUR L'HOTEL.
MAR., SAM., 09.00
HIVER - 02.11.01-31.03.02

- PASDETOUR9

DUREE 9 HEURES

HERENO, LA FAMOSA CITTA oELLA PORCELLANA - DOPO UNA VISITA GUIDATA
ATTRAVERSO LA PIU GRANOE MANIFATTURA DEl MONDO (FONDATA NEL 1826) CAFFE
NEL "PORCELANIUM" - POSSIBILITA Ol ACQUISTI - PROSEGUIMENTo PER LA PENISOLA
DI TlHANY, LA FAMOSA RISERVA NATURALE (VISITA DELL' ABBAZIA FONDATA NEL 1051)
- oOPO PRANZO IN UNA CSARDA CARATTERISTICA (MENU A TRE PORTATE CON VI NO) SI
PROSIGUE LA GITA PER IL PIU ANTICO CENTRO BALNEARE BALATONFÜRED
(PASSEGGIATA) - RITORNO A BUDAPEST -IL GIRO TERMINA IN ALBERGD.
MART., SAB., 09.00
INVERNO - 02.11.01-31.03.02

- NOTOUR9

DURATA 90RE

HERENO, LA FAMOSA CIUDAD DE LA PORCELANA - DESPUES UNA VISITA GUIADA A LA
MAYOR FABRICA MANUFACTURERA DEL MUNDO (FUNDADA EN EL 1826) CAFE EN EL
"PORCELANIUM" - POSIBILIDAD DE COMPRAS - SE CONTINUA EN DIRECCION A LA
PENINSULA DE TlHANY, LA FAMOSA RESERVA NATURAL (VISITA A LA ABADIA FUNDADA
EN EL 1051) - DESPUES ALMUERZO EN UNA CSARDA CARACTERISTICA (MEN'U DE TRES
PLATOS Y.. VIND), SE PROSIGUE LA GIRA POR EL MAS ANTIGUO BALNEARIO
BALATONFURED (PASEO) - REGRESO A BUDAPEST Y AL HOTEL.
MART., SAB., 09.00
DURACION 9 HORAS
INVIERNO - 02.11.01 - 31.03.02 - NO TOUR 9
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PUSZTATOUR

'HUF

17000,-

t HUF9000,-

ERLEBEN SIE EINEN UNVERGESSLICHEN TAG IN DER PUSZTA - WIR FAHREN ZUNÄCHST
NACH KECSKEMET (STADTRUNDGANG). D~NACH NACH LAJOSMIZSE, WO SIE AUF
TRADITIONELLE WElSE MIT SCHNAPS BEGRUSST WERDEN - NACH DER GROSSARTIGEN
VORFÜHRUNG DER BERÜHMTEN PFERDEHIRTEN UNO EINER KUTSCHENFAHRT DURCH
DIE PUSZTA, ERWARTET SIE EIN TYPISCHES ESSEN (3-GANG-MENÜ MIT WEIN) IN DER
RUSTIKALEN CSARDA, BEGLEITET VON ZIGEUNERMUSIK. RUCKFAHRT NACH BUDAPEST
UNO ZUM HOTEL.
MO., MI., DO., SO., 09.00
DAUER 8 STUNDEN
WINTER - NOVEMBER & MÄRZ
MI., SO., 09.00
SPEND AN UNFORGETTABLE DAY IN THE PUSZTA - WE DRIVE TO KECSKEMET (GUIDED
WALK), AND FURTHER ON TO LAJOSMIZSE, WHERE YOU WILL BE GREETED WITH A
TRADITIONAL WELCOME-DRINK - AFTER THE GREAT PERFORMANCE OF THE FAMOUS
HORSEMEN AND A CARRIAGE RIDE THROUGH THE PUSZTA, A TYPICAL MEAL (3 COURSE
MENU WITH WINE) ACCOMPANIED BY GIPSY-MUSIC, WILL BE SERVED IN THE CSARDA RETURN TO BUDAPEST AND TO THE HOTEL.
MON., WED., THUR., SUN., 09.00 A.M.
WINTER - NOVEMBER & MARCH
WED., SUN., 09.00 A.M.

DURATION 8 HOURS

PASSEZ UNE INOUBLIABLE JOURNEE A LA PUSZTA - NOUS ALLONS A KECSKEMET
(PROMENADE), ET ENSUITE A LAJOSMIZSE, OU VOUS ETES CORDIALEMENT RECUS
AVEC L'EAU DE VIE TRADITIONELLE - APRES L'UNIQUE SPECTACLE DES FAMEUX
CHEVEUX ET UNE PROMENADE EN CHAR-A-BANCS DANS LA PUSZTA, ON PRENDRA UN
DEJEUNER TYPIQUE (3 PLATS AVEC VIN) DANS LA CSARDA RUSTIQUE, AVEC
DE MUSIQUE TZIGANE - RETOUR A BUDAPEST ET A L'HOTEL.
LUN., MER., JEUDI., DIM., 09.00
HIVER - NOVEMBRE & MARS
MER., DIM., 09.00

DUREE 8 HEURES

PASSATE UNA GIORNATA INDIMENTICABILE NElLA PUSZTA - ANDIAMO DAPPRIMA A
KECSKEMET (GIRO DELLA CITTA), POl A LAJOSMIZSE, DOVE IN MODO TRADIZIONALE VI
SARA SERVITO UN BICCHIERE DI GRAPPA UNGHERESE - DOPO LA GRANDIOSA
RAPPRESENTAZIONE DEI FAMOSI MANDRIANI EO UN GIRO IN CARROZZA ATTRAVERSO
LA PUSZTA VI ASPETTA UN PRANZO TIPICO (MENU A 3 PORTATE CON VINO) NELLA
CSARDA RUSTICA, ACCOMPAGNATO DI MUSICA ZIGANA. RITORNO A BUDAPEST E
ALL'HOTEL.
DURATA 8 ORE
LUN., MERC., GIOV., DOM., ORE 09.00
INVERNO - NOVEMBRE & MAR ZO
MERC., DOM., ORE 09.00
UN ESPLENDIDO E INOLVIDABLE DIA EN LA PUSZTA - ESTA VISITA COMIENZA CON
KECSKEMET (PASEO POR LA CIUDAD). Y SIGUE HACIA LAJOSMIZSE DONDE SE LES
RECIBE CON UNA COPA TIPICA HUNGARA DESPUES DE LA REPRESENTACION DE LOS
TRADICIONALES PASTORES DE LA LLANURA Y UN PASEO EN COCHE TIRADO POR
CABALLOS LES SERVIREMOS UNA COMIDA TIPICA (3 PLATOS CON VINO) EN LA CSARDA
RUSTICA, ACOMPANADA CON MUSICA GITANA - REGRESO A BUDAPEST Y AL HOTEL.
LUN., MIERC., JUEV., DOM., 09.00
OURACION 8 HORAS
INVIERNO - NOVIEMBRE & MARZO
MIER., SAB., 09.00

CITYRAMA
SOMMER/ SUMMER/ ETE/ ESTATE/ VERANO

01 04. 01 - 01 11 01

PREISE/RATES
IN -HUFUNGARISCHEN
FORINT
HUNGARIANFORINT

1
2
2A

3
4
5
6
7

8
9
10
11

•
~

02. 11 01 - 31 03 02

e, ,

WINTER/ WINTER/ HIVER/ INVERNO/ INVIERNO

~~

<:.

1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7
10.0ÖI]1.0Ö/14.30 1000114.30
1-2-3-4-5-5-7 1-2-3-4-5-5-7
PARLlAMENT
09.30
09.30
1-2-3-4-5-6-7
kARLIAMENT
NO TOUR
. 09.30
CITY TOUR
2-3-4-5-6-7
PANj~rAMA
NO TOUR
DAN BE
14.30
1-3-5-7
5-7
éD~:SH:S'
1000
1000 lèxcl Dec)
APE T
2-6
6
RED STAR TOUR
09.00
09.00
2-3-4-5-5-7
2-5-7
~b~W_~DRE
N TA IA
14.30
10.00
2-3-4-5-6-7
3-4-6
ROYAL TOUR
09.00
09.00
2-4-5-6
5-6/ 19.00
BUD~S~T
lexcL Ja'n"iFe-b)
BY NI HT
19.00
3-4-5-5-7
6
DANUBETOUR
0900
09.00
2-6
NO TOUR
~~~~~~LATON
09.00
1-3-4-7
3-7/0900
PUSZTA TOUR
09,00
excl. Dec/Jan/Feb
CITY TOUR

-12

.

6000,- 3000,4000,- 2000,8000,- 4000,6000,- 3000,5000,- 2500,·
7000,- 3500,10000,- 5000,10000,- 500Qr
16000,- 8000,16000,- 8000,.17000,- 90Q!h
17000,- 9000,

CITYRAMA
BUDAPEST
SIGHTSEEING, PRIVATE TOURS
TRANSFER- & LIMOUSINE SERVICE

tr 302.43.82
INFORMATION & RESERVIERUNGEN AN DER HOTELRECEPTION
INFORMATION & RESERVATIONS AT THE RECEPTION-DESK
A.ND AT ~'8VSZ
-e af"NCFS/fll

CITYRAMA
Bathori utca :Z2
H-1 054 BUO,A;PEST
Phone 0036/1/331,00.43, Fax 0036/1/312,54.24
E-MAIL: cityrama@cityrama.hu
CÉGBEJEGVZÉS SZÁMA: R-0340/92/1998

VIENNA OFFICE I HEADQUARTERS
Börsegasse 1, A-lOl 0 Vienna, Austria
Phone 0043/1/5'34.l3.0, Fax 0043/1/534.l3.22,
e-mail: office@cityrama.at
VISIT OUR HOME-PAGE:
http://www.cityrama.at

~,

JÜOlSCHES ERBE
IN BUOAPEST
SYNAGOGUE

Dohány utca 2.

DOHÁNY UTCA 2.
Synagogue

JEWISH HERITAGE
IN BUDAPEST

TUE FIKST JEWiSU WALKING
TOUR IN BUDAPEST

KARTEN/TICKETS & INFORMATION:

1r 317·27·54
317·13·77

Walking tour with
guiding

http://business.matav.hu/uzlet/hunkonc/
e-mail: hunkonc@matavnet.hu

(every day except Saturdays
and holidays)

\~~Ij

Municipality of Budapest City Committee for Tourism
_

A Budapesti ZsidóÖrëJkség
programunkon
Onöket Közép-Európa
@
legnagyobb zsidó közösségének életéveL
cirnû

megisrnertetjük

kulturàjávat.
lörténelmével. Idegenvezetónk
kiséretévelmegtekinthetika budapestizsidónegyed
legszebb mûernlèkeit: a 11. Világháborut tûlèlt,
nemrégfelujitott Dohányutcai Zsinagógát,a Zsidó
Muzeumot.a HolocauslTemetót. a RaulWallenberg
Emlékparkot.az Életfát. a Carl Lutz Emlékmüvet,
valamintaz ortodox zsidóságközpontját.a Kazinczy
utcai templomot. Kb. 2,5 órás tûránk végén
megpihenhetnek egy közeli étteremben, ahoi
ételkóstolót szolgálunk fel hagyományos keleteurópaizsidó élelekból(nernkóser).
A tûrák indulnak hétköznapokon 10.30 és 13.30
órakor, vasárnap 11.30 órakor a Dohány utcai
Zsinagóga bejáratától. Budapesti szállodákból
ingyenestranszfertbiztositunkazsinagógáhozl
Ajegy ára (nagy program, ingyenes
transzferrel): 5100 Ft / Diál<jegy:4500 Ft
A vasárnapi program jegyárai (kóstoló
nélkül): 4300,-- Ft I Diákár: 3700,-- Ft
Azcknaka vendégeinknek,akiknekkevesebbidejük
van, ajánUuk1-1.5 órásvillárntûránkat, amely során
a Dohányutcai Zsinag6ga,a Zsidó Mûzeum ès a
HolocaustTemetömegtekintésévelmegismerhetika
magyar zsidóság kultûrájának és történelmének
legfontosabbfo;jezeteit.
Budapestl ZsidÓÖröksêg Dióhéjban
program Ma (transzfer nélkül), 1800 Ft
Jegyek kaphalók minden utazási irodában,
szállodájánakrecepcióján,idegenvezetójénél.a BM
Duna Palota(Zrinyi ulca 5.) pénztárában,valaminl
idegenveztónknél a Zsinagóga fóbejáratánál
(Dohány utca2.). Jegyfoglalás:

ir317 2754: 317 1377

Menu (not kosher):
Stuffed jellied carp
(gefüllte fish)
Egg with onion
Falafel dumpling with
salad and pita
Solet with boiled egg
Cakes (Flodni,
Matzo-cake)
Menü (nem kóser):
Halkocsonya
Hagymás tojás
Falafel gombóc
salátával, pitával
Sólet keménytojással
Sütemény (Flódni,
Macesztorta)

lÎÛi\

Our Jewish Heritage in Budapest pro~
gram is designed for you to get
acquainted
with the life, culture
and
history of the largest Central European
Jewish diaspora.
With the guidance of our leader you are
introduced
to the
most
beautiful
monuments
of the Budapest
Jewish
district: the recently renovated Dohány
Street Synagogue which survived
the
Second World War, the Jewish Museum,
the Holocaust
Cemetery,
the Raoul
Wallen berg Memorial Park, the Tree of
Life, the Carl Lutz Monument and with the
center of the orthodox Jewish community,
the Kazinczy Street Synagogue.
Af ter our approximately two and a half
hour tour, you can take a rest in a nearby
restaurant where you are offered a snack
of traditional
Eastern European Jewish
dishes (not kosher).
The tours start at 10.30 and 13.30 on
weekdays, and at 11.30 on Sundays, at the
main entrance
of the Dohány Street
Synagogue (Dohány utca 2.). There is free
transfer available to the Dohány
Street
Synagogue from the Budapest hotels.
Those guests who are short of time can
take our 1-1,5 hour Jewish Heritage
in Budapest Essential tourwhere ( •••••
they are offered to get acquainted with the most important
chapters of the history of the
Hungarian Jewry, by visiting the
Dohány Street Synagogue, the Jewish
Museum and the Holocaust Cemetery.
Tickets are available
in every travel
agency, at the reception of your hotel. at
your guide or at the box-office of the Duna
Palota (Zrinyi utca 5.).

Information

& reservation:

11 317 27 54; 317 1377
Ticket prices for the Jewish
Heritage in Budapest program
(grand tour, with transfer
inctuded): DUF5100,·' I
I Students: HUF4500,"
Ticket prices for the Sunday
Jewish Heritage in Budapest
program (without snackj.
HUF4300," I Students: HUF3700,··
Ticket prices for the Jewish
Heritage in Budapest Essential
program (Synagogue, Jewish
Museum, Memorial Cemetery,
without transfer): 1800," HUF

jüdische Gemeinde Osteuropas beheimatet
war. Das Programm wird englisch geführt.
Während
dieses,
zwischen
zwei und
zweieinhalb Stunden langen Programmes,
neben der Besichtigung
der kürzlich
renovierten Synagoge und Führung durch das
Jüdische Museum, werden Sie darüber auch
hören wie die Synagoge in der Dohány Straûe.
die die zweltgröjste der Welt ist, den 2.
Weltkrieg überleben konnte, und Sie können
den Memorial Friedhof. Karl Lutz-Denkrnal
und das Lebensbaum-Denkmal
im
Memorialpark Raul Wallenberg besichtigen.
Am Ende der Tour werden Sie die Möglichkeit
haben die Synagoge in der Kazinczy Stro
anschauen und an einer Degustation der
traditionellen jüdischen Speisen aus der
Mittel- und Osteuropa teilzunehmen.
Das Prograrnrn findetjeden Tag in der Woche
auêer Sarnstag statt (Beginn: urn 10,30 und
13,30 Uhr vor der Synagoge; nur am Sonntag
begin nt es urn I 1,30 Uhr). Am Sonntag ist das
Prograrnrn oh ne Verkostung. Transfer bis zur
Synagoge ist irn Preis inbegriffen.
Falls Sie nicht genug Zeit haben, können wir
Ihnen 'verkürztes' Prograrnrn Budapester
üdische Erbe Esential anbieten.
Das
Programrn dauert zwischen ein und
neinhalb Stunden und beinhaltet
,••
Besichtigung und Führung durch die
Synagoge, das Jüdische Museum und
Memorial Friedhofes. Das Programm
findet jeden Tag in der Woche auëer
Samstag statt (Beginn: urn 10,30 und 13,30
Uhr vor der Synagoge; nur arn Sonntag
beginnt es urn 11,30 Uhr). Transfer bis zur
Synagoge ist im Preis NICHT inbegriffen.
Karten sind erhältlich in allen Reisebüros, an
Ihrer Hotelrezeption, bei Ihrem Reiseleiter.
an der Kasse im Duna Palota (Zrinyi utca 5.).
oder beirn unserem Tourleiter beirn Eingang
in der Synagoge (Dohány utca 2).

Keservierungenunter:

11 3 17 27 54; 317 13 77
Kartenpreis für den Programm
Budapester jüdische Erbe
(gro~s Programm, incl. Transfer):
5100," I Studenten: 4500," HUF
Kartenpreis für den Programm
Budapester jüdische Erbe, am
Sonntag (gro~es Programm, incl.
Transfer, ohne Verkostung):
4300,·' I Studenten: 3700,·, HUF
Kartenpreis für den Programm
Budapester jüdische Erbe Essential
(kleines Programm: Synagoge,
Jüdisches Museum, Memorial Friedhof, ohne Transfer): 1800,·· HUF

TBRMINB

TBRMINB

Unser Programm Budapester jüdische
@
Erbe in Budapest wurde ins Leben gerufen. da in Budapest immer schon die grö~te

The Jewish Heritage in Budapest program starts
at 10,30 and 13,30 (on Sundays only at 11,30).
Ticket prices are 5100,·· HUF for adults and
4500,·· HUFfor students.
On Sundays the Jewish Heritage in Budapest
programs are without snack. Ticket prices only
for Sunday programs are 4300,·· HUFfor adults
and 3700,·· HUFfor students.
Ticket price for Jewish Heritage in Budapest
Essential program is 1800,·· HUF.
Both programs start at once.

The Jewish Heritage in Budapest program starts
at 10,30 and 13,30 (on Sundays only at 11,30).
Ticket prices are 5100,·· HUF for adults and
4500,·· HUFfor students.
On Sundays the Jewish Heritage in Budapest
programs are without snack. Ticket prices only
for Sunday programs are 4300,·· HUFfor adults
and 3700,·· HUFfor students.
Ticket price for Jewish Heritage
Essential program is 1800,·· HUF.
Both programs start at once.

JÛLIUS

JÛNIUS
Meetingtime in front of the
Synagoguefor both programs

PjFri
VajSun
HjMon
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
HjMon
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri

15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

10,30
11.30
10.30,
10.30,
10.30,
10.30,
10,30
11.30
10.30,
10.30,
10.30,
10.30,
10.30

13.30
13.30
13.30
13.30

KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
HjMon
KjTue

Meetingtime in front of the
Synagoguefor both programs

24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.

10.30,
10.30,
10.30,
10.30
11.30
10.30,
10.30,

13.30
13.30
13.30

13.30
13.30

AUGUSZTUS
13.30
13.30
13.30
13.30

SzejWed

1.

10.30, 13.30

A válloztatás jogál fenntartjuk. Program can be changed.

JÛLIUS
VajSun
HjMon
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun
HjMon
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
Va/Sun
HjMon
KjTue
SzejWed
CsjThu
PjFri
VajSun

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20,
22.

11.30
10.30,
10.30,
10.30,
10.30,
10.30
11.30
10.30,
10.30,
10.30,
10.30,
10,30
11.30
10.30,
10.30,
10.30,
10.30,
10.30
11.30
10.30

13.30
13.30
13.30
13.30

13.30
13.30
13.30
13.30

13.30
13.30
13.30
13.30

Synagogue in the Kazinczy street on
the postcard before the I WW- A Kazinczy utcai Zsinagóga az
I. Világháborû elött (képeslap)

