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Op de receptie ...
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Zaterdagmiddag
13 september vetrok het Urker Visserskoor 'Crescendo' met aanhang vanafUrk, zonder te weten
wat er ging gebeuren. De jubileumcommissie
had een
verrassingsmiddag georganiseerd ter afsluiting van het 50
jarig jubileum van het visserskoor.
Met volle bussen verliet men de bult. Maar na een half
uurtje legde men alweer aan bij Restaurant "Coelenhage"
in Wezep.
Hier werd in een gezellig samenzijn de rest van de dag
doorgebracht. De koorleden moesten onder andere een
groot deel van de kost zelf klaarmaken! Vooral onze eigen
koordominee en solist Jan Loosman vielen op door hun
inzet. Ze konden wel medewerkers van "In den Secten
Suikerbol" zijn!
Ook de wijnmakerij was een groot succes ... hier hadden
de medewerkers de meeste lol! Al met al heb ik nooit
geweten dat we zulke talenten op het koor hadden! Van
de versiering van de tafels tot de slaatjesmakers, het was
allemaal even leuk! Het was een gezellige boel.
De dag werd afgesloten met het zelf klaargemaakte buffet.
O.a. De geschiedenis van Crescendo opgevoerd in de Sallandbus. De chauffeur Meindert Koffeman hield het stuur

feestavond.

..

stevig in handen! Onder het eten door werden er nog
verschillende sketches opgevoerd. Aan het eind van de
avond werden er vier leden van het koor gehuldigd omdat
zij 40 jaar lid van het koor waren. Deze ontvingen een
oorkonde en een gouden dasspeld. Vijf leden van het koor
kregen het traditionele gouden kottertje uitgereikt, dat
hoort bij het 25 jarig lidmaatschap van het koor.
Na een genoeglijke middag en avond arriveerde 'Crescendo' om 11 uur weer op de bult.
HdV

40 jaar:

25 jaar:

ZANGKOERIER

Gerrit Kramer
Cees van den Berg
Klaas.Bakker
Hendrik de Vries
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Willem Visser
Cees van Eerde
Jacob Kramer
Jan Koffeman
Steven Koffeman
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Een buurtbewoonster en de zangavond met de Urkers
Zaterdag 5 oktober, het is bijna 7 uur ... aanvang van de
zangavond. Het was weer dringen om een plekje, maar nu kan
er echt niets meer bij. Een halfuur voor de aanvang beginnen
de auto's te komen, en het blijft maar komen. Parkeren gaat
allemaal niet volgens de voorgeschreven regels.
Daar komt nog een busje, behoorlijke vaart, tot op de hoek van
de straat waar het met twee wielen op de stoep belandt, midden
in de bocht. Nee, dat kan toch niet; even stoppen, er komt een
vrouw uit, ze kijkt eens, blijft wat aarzelen, maar toch, dan
komt er ook een man tevoorschijn.
0, wat gaat die doen? Hij trekt zijn blouse uit, die zal het warm
hebben zeker? Daar staat hij in zijn blote body, nou, nou ... En
ondertussen heeft de vrouw een armvol kleren gepakt; eerst
wordt de roodgestreepte blouse aangereikt. Dan gaat bij mij een
lichtje branden: dat moet nog een late Urker zijn!
En ja, dan moet de broek verwisseld worden, dus ook de broek
uit. Eerst worden zwarte kniekousen aangereikt; een rode
blouse, een witte onderbroek en zwarte kniekousen: 't is me een
vertoning! Nu komt de broek, 't gaat alles in een sneltreinvaart.
Schoenen aan, dasje om, wat hebben ze het samen druk! En
dan hardlopend naar het koor, dat volgens mij zojuist
begonnen is ...
De auto blijft staan, op een plaats wat echt niet kan. Want wat
de bocht om moet gaat stapvoets of gaat terug; en als er dan
nog een rij achter je staat... moet alles terug; wat zal er
gemopperd
zijn.
En
gelukkig
voor
Cees
Bakker's
schildersbedrijf komt er geen politie langs. Maar dan waren er
wel meer op de bon gegaan. Het werd zo ook buiten de kerk een
spannende avond. En zo zie je maar wat een Urker moet doen
om in Tholen zijn stem te laten meeklinken in dat mooie koor.
Een buurtbewoonster ...

37

//~

"Van Steenis Auto's"

~
·-î
~)

6J ···...

.'-.

Lid Bovag Erkend APK VVNkeurbedrijf
De 5 sterke punten van Uw Bovaf: Autobedrijf
1 Bovag garantie-bewijs voor gebruikte auto's
2 Bovag onderhouds garantie
3 Nationale Auto Pas geeft inzicht in
kilometerstanden
4 Veiligheid en Milieu inspectie
5 Algemene Periodieke keuring (APK)

Verkoop-reparatie-onderhoud en
schade afwikkeling
Markt 33-34
4695 CG St. Maartensdijk
Telefoon 0166 662397
Fax 0166 662275
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programma zangavond
zaterdag 18 oktober 2003
Nederlandse Hervormde Kerk
Middelharnis
aanvang 19.00 uur.
m.m.v. Chr. Urker Visserskoor: 'Crescendo'
o.l.v. Louwe Kramer - organist: Minne Veldman
orgelbegeleiding samenzang: Jan Kees Troost
solist Jan Loosman
Opening, meditatie en sluiting door ds. G.C. Gielen,
Ned. Hervormd predikant te Middelharnis.
De collecte is bestemd voor het werk
van de stichting 'Woord en Daad';

Bij de uitgang zijn er verkooptafeis:
van 'Crescendo' met verkoop van o.m. de jubileum CD
van 'Woord en Daad' met verkoop van diverse artikelen.

Sponsors (in verband met de onkosten van deze avond) zi in:
Vermeer Eemhaven, Rotterdam; Kobout BV. H.I. Ambacht;
Begrafenisonderneming J. V.d. Slik; Architectenbureau Born
Begrafenisonderneming Van Wageningen;
Electrotechnischbureau Tielee BV.; ;
Administratiekantoor Buth; Assurantiekantoor Visser & Visser; Annette
mode; Hubo vld Made; Van der Boom boeken; Visser meubelen;
Bruidshuis Elselina; Autogarage Witvliet; Aannemingsbedrijf Wielhouwer;
Rijwielhandel Van Eek, Flakkee verhuizingen; Minnaard vastgoed.

Samenzang:

Crescendo:

Psalm 81 : 1, 2, 4 en 12
Zingt nu blij te moê
't machtig Opperwezen
ene lofzang toe!
Om ons heiigenot
worde Jakobs God
met gejuich geprezen.

1.

Want dit is 't bevel
van den HEER der heren,
aan zijn Israël.
Dit is 'I hoog gebod,
't recht van Jakobs God,
dat wij billijk eren.

4.

Appelwoord:

Pelgrimslied (psalm 121)
Een pelgrim ben ik hier op aard'
(solo: Jan Loosman )
Is uw paspoort getekend?

M W Kramer
M.W Kramer
L. Kramer

door ds. Gielen

Samenzang met collecte: Psalm 62: 1, 4, 5
Zingt een psalm en geeft
trommels aan de reien.
Wat in Isrelleeft,
roep' zijn grootheid uit.
Harp en zachte luit
moet zijn roem verbreien

2.

Crescendo:

Opent uwe mond,
eist van Mij vrijmoedig
op mijn trouwverbond.
AI wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij 't smeekt
mild en overvloedig:

12.

Machtig God, sterke Rots

1.

4.
Mijn ziel is immers stil tot God,
van Hem wacht ik een heilrijk lot,
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
ik zal geen grote wank'ling vrezen.

MW Kramer
5.

Opening

door ds. Gielen;

Lezen Psalm 62, Zingen

1.

psalm 65 : 1

De lofzang klimt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag.
Daar zal men U, 0 God, betalen

geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen, die uw heil verwachten,
o Hoorder der gebeên,
dies zullen allerlei geslachten
ootmoedig tot U treên
Crescendo:

Psalm 34
Fluist'ring der Hoop
Strijders voor God's eer

L. Kramer
M W Kramer
MW.Kramer

4" couplet samen met aanwezigen
Mijn ziel uw lied verklank
In vreugd'en droefenis
Des Heeren lof en dank
Met al wat in mij is

Dat ied're dag
Wat God ook zend
Tot 's levens end
Hem loven mag!

Samenzang:

Psalm
3.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot,
ik zal noch wank'len, noch bezwijken.

Crescendo:

4.

Stil tot God
Daar zijn geen grenzen
( solo: Jan Loosman )
Lied van verlangen:

M. W. Kramer
L. Kramer
M. WKramer
3- couplet samen met aanwezigen
In 't huis mijn's Vaders
Door Hem Bereid,
Is Jezus Koning
In eeuwigheid
Wijd open staat de poort
Die leidt naar 't zalig oort
Vreugde is ons bereid
In eeuwigheid !

3 : 3, 4
Ik lag en sliep gerust,
van 's HEEREN trouw bewust,
tot ik verfrist ontwaakte;
wanl God was aan mijn zij',
Hij ondersteunde mij
in 't leed, dat mij genaakte.
Ik zal vol heldenmoed,
daar mij zijn hand behoedt,
tienduizenden niet vrezen,
schoon ik van alle kant
geweldig aangerand
en fel geprangd moog' wezen.

In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots, mijn tegenweer,
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, 0 volk, in smart,
stort voor Hem uit uw ganse hart.
God is een toevlucht t' allen tijden.

Sta op, verlos mij, HEER!
Gij hebt, 0 God, weleer
getoond voor mij te waken,
mijn haters onderdrukt,
en mij 't gevaar ontrukt.
Gij sloegt hen op de kaken,
verbrekend onverwacht
hun tanden door uw macht.
'k Heb d' overhand verkregen.
Gij, HEER, alleen Gij zijt
verwinnaar in de strijd,
en geeft uw volk de zegen.

M W Kramer

De 10 geboden
Sluiting

door ds. Gielen; samenzang:
7.

119: 7 en 86
'k Heb and'ren al de rechten van uw mond
met lust verteld, hen vlijtig onderwezen.
Uit al de schat van 't grote wereldrond
is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen,
die 'k steeds in uw getuigenissen vond,
door mij betracht en and'ren aangeprezen.

86.

Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
gelijk een bron zich uitstort op de velden.
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
dan zal mijn tong Uw redenen vermelden,
want Uw geboön zijn waarlijk recht, 0 HEER,

Gij zult de vlijt van die U zoekt vergelden.

Crescendo:

Psalm 115/52

M. W. Kramer

Vakonderwijs
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de toekoWlst!

Vakschool

Léo

Burkina Faso,ruim zeven maal zo

zijn. De nieuwe lycée technique in Léo

groot als Nederland, is een van de
armste landen ter wereld. Het ligt
gedeeltelijk in de kurkdroge
Sahelzone.
Dankzij financiële adoptie via Woord
en Daad ontvangen 24.500 kinderen
in dit land op vijftien basisscholen
christelijk onderwijs. Bovendien volgen 350 kinderen zo middelbaar
onderwijs en nog eens 100 leerlingen
vakonderwijs op de recent geopende
technische school in Léo.
In Burkina Fasois veel werkloosheid,
terwijl technische vakmensen schaars

voorziet dan ook in een behoefte en
vervult tevens een pioniersfunctie.
Léo,30.000 inwoners, ligt op twee
uur rijden van de hoofdstad
Ouagadougou. De opleiding is
vergelijkbaar met een vroegere LTSin
Nederland. Technisch tekenen, hout-

Berihun Eshetie
'Een vak leren was mijn droom!',
glundert Berihun Eshetie in Addis
Abeba. 'Omdat mijn vader omgekomen
is in de oorlog met Eritrea,moet mijn
moeder met een klein staatspensioen
voor zes kinderen zorgen. Nu sta ik hier
dan: met een zaag in mijn hand. Ik
geniet elke dag! Over twee jaar hoop
ik klaar te zijn, ik ben dan negentien en
kan werk zoeken. Het maakt mij niet uit
waar. Vanmijn moeder en zussen heb
ik koken en wassen geleerd. Voormezelf
zorgen is dus geen punt en met mijn
loon kan ik m'n moeder bijstaan.'

bewerking, metaalconstructie en
elektromechanica zijn de praktische
vakken naast de theorie. De school na voltooiing bestemd voor 320 leerlingen - heeft o.a. nog een eetzaal,
kantoor en vijf personeelswoningen
nodig.

BURKINA
Yamegogo
Yamegogo is dolblij dat hij een
plaatsje kreeg op de vakschool:'Isje
entreetoets voldoende, dan kijken ze
of er plaats voorje is.Ik werd ingedeeld bij elektra en dat leek mijjuist
het leukst! Werk volop straks. Nu zit
ik in het tweede jaar en elektra is
echt het einde voor mij! Als ik straks
geld ga verdienen, geef ik het aan
mijn vader en moeder.'

Ethiopië - dertig keer Nederland - is

Gambella-City startte Woord en Daad

eveneens een straatarm land. Het
heeft prachtige landschappen en een
boeiende geschiedenis, maar het is

in 1999 met het steunen van 240
schoolkinderen van de allerarmsten.
Eind 2001 kwam de bouw van een
eigen basisschool in Gambella-City

ook een land van oorlog, droogte,
armoede en honger.
Woord en Daad werkt er in drie steden: Addis Abeba, Dessie en
Gambella-City. Dankzij financiële
adoptie ontvangen 1.050 kinderen er
christelijk onderwijs.
De provincie Gambella - grenzend
aan Soedan - is een erg achtergebleven gebied met een groot aantal
niet-schoolgaande kinderen. In

gereed. Als vervolg hierop is op hetzelfde terrein een middelbare school
in aanbouw voor klas 9 en 10.Maar
ook zijn er plannen voor een vakschool met een driejarige opleiding in
landbouw, bouwkunde, elektrotechniek, metaalwerk, loodgieterswerk
e.d. De al langer draaiende vakopleidingen in Addis Abeba en Dessie
fungeren als voorbeeld.

FASO

Aantal inwoners:
Hoofdstad:
Godsdienst:
Kolonisator:
Levensverwachting:
Analfabetisme:
Kindersterfte onder 5jaar:
Rang welvarendheid landen:

12miljoen
Ouagadougou
moslim 50%, animist
30%, christen 18%
Frankrijk (1896-1960)
46,7 jaar (Ned. 78,1)
76,1%(Ned. <1%)
198 per 1000 (Ned. 5)
169 (Ned. 8)

ETHIOPIË
Aantal inwoners:
Hoofdstad:
Godsdienst:
Levensverwachting:

61 miljoen
Addis Abeba
christen 65%,
moslim 31%

Analfabetisme:

43,9 jaar
(Ned. 78,1)
61,9%(Ned. <1%)

Kindersterfte onder 5jaar:
Rang welvarendheid landen:1

174per 1000 (Ned. 5)
68 (Ned. 8)

Bron: Operation World 2001 en Human Oevelopment Report 2002

Vakonderwijsprojecten
van Woord en Daad

Filippijnen:

bouw vakschool

Manila

(fase vier) en exploitatiekosten
India: Andhra Pradesh: vakopleiding
Secunderabad,
Vijayawada,
vakonderwijs

Thailand:

programma

vakopleiding

straat jongeren
Parimithadaka,

Hyderabad

schoolproject

Savetracs Fang-

district

Ethiopië:

Burkina

bouw vakschool

Faso: bouw vakschoolléo

Botswana:

Colombia:

Guatemala:

Voor het programma

Gambella-City

Home Craft Center Mochudi

vakonderwijs

vakopleiding

las Cruces Bogotá

Nahualá

vakonderwijs

wordt het geld dat Woord en Daad in
2003 bijeenbrengt, verdubbeld door

ICCOtot een maximumbedrag

Postbus 560,4200 AN Gorinchem

van € 200.000.

T (0183) 611800
F (0183) 611808

E wd@woordendaad.nl

Steun het vakonderwijs!

www.woordendaad.nl

Maak uw gift over

Postbank 30 20 goo

m.v.v.projectomschrijving

Rabo 38.54.8}088

99.99-701,vakonderwijs.

VOOR
GOEDE DOELEN

De geschiedenis

ven

DE NEDERLANDS HERVORMDE DORPSKERK
te Oo d-Betterlsrid

HET EERSTE BEGIN

VERGROTINGEN

De geschiedenis van de Nederlands Hervormde
Dorpskerk in Oud-Beijerland begint al in de 16e
eeuw. Tussen de jaren 1538 en 1567 werd er een
rooms katholieke kapel gebouwd die opgedragen
werd aan de heilige Anthonius van Padua. De kerk
bleef echter niet lang in roomse handen. Zo'n tien
jaar later op 17 april 1577 werd de kapel overgedragen aan de hervormden.

De geschiedenis van de Oud-Beijerlandse
Dorpskerk is een geschiedenis van verbouwingen.
De eerst volgende vergroting vond al spoedig plaats
in 162I. Een gedenksteen in de noordgevel
herinnert aan deze verbouwing.

Anno 1621, qen seven q<lgjuni is

gheleit door Willem Hakdoodt

DE TOREN

eerste steen van de verqrootte

Enkele jaren later in 1604 werd de toren van de
kerk gebouwd. Het was een geschenk van Sabine
van Egmond, de dochter van Lamoraal van Egmond
- de stichter van Oud-Beijerland - en Sabine van
Beijeren. Gravin Sabine overleed in 1614 in Delft
en ligt begraven in het gravinnenhuisje in de kerk.
Hier bevinden zich ook nog twee diaconiekisten uit
1679 en 1680. Iedere kist heeft drie sloten. Drie
verschillende personen moesten meewerken om
deze kisten met geld en archiefstukken te openen.
Boven de ingang van de toren is nu nog een steen
met het familiewapen van gravin Sabine te
bewonderen. De toren stond na de bouw echter nog
steeds los van de kerk. Pas een paar jaar later werd
de kerk vergroot zodat toren en kerk één geheel
werden. Tweemaal werd de toren door de bliksem
getroffen, de eerste keer in 1750 - de toren is toen
herbouwd en vanaf die tijd eigendom van de
gemeente - de tweede keer op 8 maart 1939.

kerck,
DE GALERIJEN

Door de groei van de gemeente was al spoedig een
nieuwe vergroting nodig. In 1650 werd de kerk aan
de zuidzijde vergroot. Ter herinnering aan deze
verbouwing werden er twee stenen geplaatst. Pas in
1808 vond de volgende vergroting plaats. Aan de
zuidzijde van de kerk werd de wezengalerij
aangebracht. De directe aanleiding tot de bouw van
deze galerij bestond uit het feit dat Napoleon veel
soldaten nodig had, ook veel soldaten uit OudBeijerland. Velen sneuvelden. De vele wezen
kregen een gratis plaats in de kerk op deze galerij.
In het begin van de twintigste eeuw werd onder
architect Hulst deze galerij vergroot. Deze
vergroting was hard nodig omdat de kerk te klein
dreigde te worden. In 1880 had men aan de
noordzijde ook al een vrouwengalerij gemaakt om
het plaatsgebrek op te lossen.

DE KLOKKEN

Tegelijkertijd met de toren schonk gravin Sabine
van Egmond ook de eerste luidklok, die gegoten
werd door Henricus van Meurs. In die klok staat het
wapen van Sabine met het opschrift:

VERNIEUWINGEN

Naast de ingrijpende verbouwingen zijn er ook
allerlei vernieuwingen in de kerk aangebracht.
Hieronder volgt een overzicht van de meest
opvallende vernieuwingen. Tot 1861 werd de kerk
nog verlicht door middel van kaarsen en
petroleumlampen. In 1861 werden 5 gaskronen
aangekocht voor een bedrag van 665 gulden
inclusief de aanIeg van gasleidingen. De huidige
elektrische verlichting en centrale verwarming
werden in 1937 door K. Schipper aangelegd voor
een bedrag van 1134 gulden.
Het dak dat in 1774 door Herbert van Ruijtenberg
werd vervaardigd werd vervangen door een leien
dak voor 960 gulden. In 1972 werd datzelfde dak
gerestaureerd en vernieuwd voor f 133.000,- Het
plafond van hout werd in 1906 vervangen door een
gestukadoord plafond. In 1967 vond er nog een
inwendige restauratie plaats. De kerkmuur in de
Waterstal uit 1752, gebouwd voor 717 gulden werd
in 1991 voor f 100.000,- gerestaureerd...
In 1997 is het interieur van de kerk helemaal
gerestaureerd.

'Geschonken bij de hooggeboorn vrouwe Sabine
van Egmond geboorne princesse graajinne van
Solms en vrouwe van Beijerlant, Henricus Meurs
mefecit 1604'
De eerste klok heeft een opschrift met de betekenis
'Ik roep de levenden, beween de doden en weer de
bliksem af' Dat laatste is jammer genoeg niet
gelukt. Tot 1943 hingen er twee klokken in de
toren. De tweede klok stamt uit 1656. Deze bel was
in 1906 bij het luiden van de klok gebarsten. In
1907 werd ze overgegoten.
In 1943 hebben de Duitsers de klokken gestolen.
De kleine klok is verdwenen, maar de grote klok
lag in de oorlog op de bodem van het IJsselmeer.
Het schip dat de klok vervoerde zonk door
'onbekende' oorzaak. Op 3 juli 1946 is deze klok
opnieuw geplaatst.

1 van 2

DE CONSISTORIE

Een schuin afdakje tegen de kerk heeft jarenlang
dienst gedaan als consistorie. In 1916 werd er een
consistorie met een catechisatielokaal aangebouwd.
In 1925 werd de kerk royaal uitgebreid. De kerk
werd verlengd aan de oostzijde, het hoge eind en
uitgebreid met twee zijbeuken, de rechte- en de
schuine beuk. Ook van deze uitbreiding is een
gedenksteen aangebracht.
DE PREEKSTOEL

De preekstoel is van rond het jaar 1700. De
lezenaar heeft als opschrift:

een orgel aangekocht zou worden. Het jaar erop
werd dit orgel op 16 april 1827 in gebruik
genomen. De dispositie was 16 stemmen verdeeld
over twee klavieren en een aangehangen pedaal. De
totale kosten hiervoor waren f 4.178,25, voor die
tijd een heel bedrag. Het orgel dat nu in de kerk
staat is van de Bredase orgelbouwer Cornelis van
Oeckelen. Het is sindsdien verschillende malen
uitgebreid en gerestaureerd, voor het laatst in het
voorjaar van 2000. Toen werden er een nieuwe
Bazuin 16' een Dulciaan 8' en een Trompet 8'
geplaatst door de firma Mense Ruiter uit
Groningen.
DE RAMEN

Gekogt uit de boeteris
van de kerkenraet van
Oud-Beijerlant 1712
De boeten waren ingesteld voor het steeds te laat
komen op de vergadering. Tot op heden heeft het
echter nog niets geholpen...
Het doophek is van 1625 en in 1995 gerestaureerd.
De op het doophek geplaatste koperen lezenaar is
van 1712 en gemaakt door Petrus Backer uit
Rotterdam. De Statenbijbels die in de kerk liggen
dateren uit de zeventiende eeuw.

Er zijn vijf gebrandschilderde ramen in de kerk die
in het oog springen. Vroeger moeten er in de kerk
ook verschillende gebrandschilderde ramen aanwezig zijn geweest. Maar van al die ramen is er niet
een overgebleven. De huidige ramen zijn in de
veertiger en vijftiger jaren in de kerk geplaatst. Ze
zijn ontworpen door ir. M CA. Meischke en gemaakt door glazenier E. Warffemius uit Rotterdam.
Het vredesraam vindt u links naast de preekstoel.
Het is geschonken door een medeburger uit
dankbaarheid voor de bevrijding van 1945.
Het raam van Geloof, Hoop en Liefde is rechts
naast de preekstoel te vinden en een geschenk van
de burgerij. Op dit raam is in de top het Alziend
oog te zien, omringt door engelen met symbolen
van Geloof, Hoop en Liefde, Op de onderste ramen
staan het Woord, het Avondmaal en de Doop
uitgebeeld.

DE VLOER

Tijdens de restauratie van 1997 werden er onder de
houten vloer vele grafstenen gevonden, de meeste
zijn weer in het midden van de kerk aangebracht.
Opvallend is dat veel stenen geen naam of
wapenschild hebben. In de franse tijd van vrijheid,
gelijkheid en broederschap zijn deze van de stenen
verdwenen. De wapenborden die toen nog in de
kerk hingen zijn in die tijd ook verwijderd. Er hangt
in de kerk nog een rouwbord van Jacoba Catharina
van Schoonhoven uit 1794.

Het raam van verdrukking en verlossing vindt u
recht tegenover het raam van Geloof, Hoop en
Liefde, boven de hoge bank. Het is daar geplaatst
door de kerkvoogdij ter herinnering aan de
oorlogsjaren 1940-1945.

Overigens werden alleen de rijken in de kerk
begraven. Er waren 9 klassen. De allerrijksten
kregen een plaats zo dicht mogelijk bij de
preekstoel. Bij het openen van de graven kwam er
een onaangename lucht in de kerk. Het
spreekwoord 'stinkend rijk' stamt nog uit die tijd.
Bij een begrafenis werd de groote c/ock geluid. De
c/eijne c/ock luidde bij de begrafenis van de armen
op het kerkhof. Als je heel erg arm was dan werd je
aan de noordzijde begraven. Na 1829 mocht er niet
meer in de kerk worden begraven.

Het raam van Job, is te vinden naast het rouwbord
en is daar in opdracht van de kerkenraad geplaatst.
Het is een herinnering aan de oorlogsjaren.
Het Catechismus-raam is te vinden in de rechte
beuk en geschonken door een inwoner van de
gemeente Oud-Beijerland,
In september 2000 komen daar nog een tweetal

ramen bij, voorstellende 'De zaaier' en 'De uittocht
uit Egypte' beide ramen zijn ook geschonken door
inwoners van de gemeente Oud-Beijerland en
gemaakt door de firma Jilleba uit Leiden.

HET ORGEL

Waarschijnlijk is er in de 17e eeuw al een orgel
geweest in de kerk. Op een nieuwjaarsreceptie bij
een van de predikanten in 1826 werd besloten dat er

Oud-Beijerland, september 2000
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TOEGANGSBEWIJS W.W.Z.-KERSTCONCERT
D.V. 13 december 2003
in de Herv. Dorpskerk te Oud-Beijerland m.m. v.:
Chr. Urker Visserskoor

"Crescendo"

o.l.v.: L.Kramer en H. Hoeve - orgel
Gratis toegangsbewijs
Aanvang concert: 19.00 uur

Kerk open: 18.15 uur

Opbrengst bestemd voor MAF - zendingsvliegers

Weleerw. heer Ds. C. v. d. Bergh

Gebed.
9.

o

Samenzang
groote

Avondzang

Christus,

eeuwig

niets is bedekt voor
die ons bestraalt,

1, 4, 6 en 7 (begeleiding
licht!

uw gezicht,

waar wij ook
[gaan,

al schijnt geen zon, al licht geen
[maan.

J. Bonefaas)

Behoed het gansche Christendom
geef dat in kruis uw vreugd
[weerom.
Vertroost

het neergebogen hart

en heel in gunst der kranken
[smart

Houd ons gemoed voor U bereid,

o

opdat het bli] uw komst verbeid',

o Zoon,

maak ons uw beeld

o Geest,

zend uwen troost

Drieëenig

God, U zij al d'eer!

daar 't in een stil vertrouwen

[qelijk,

leeft

dat GU ons onze schuld vergeeft.

Dispositie

Vader, dat uw liefd' ons blijk',

ons
[neer,

van het orgel

Dispositie anno 1967 van het 31-stemmige, 3-klaviers-mechanisme
orgel in de Ned. Herv. Kerk te Oud-Beijerland, gerestaureerd
en in stemmenaantal verdubbeld door B. Pels & Zn te Alkmaar.
Hoofdwerk:

Rugwerk:

Bourdon 16
Principaal 8
Prestant disco 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Roerfluit 4
Quint 2-2/3
Octaaf 2
Cornet V
Mixtuur III-V
Sexquialter di sc. III
Trompet 8

Roerfluit 8
Prestant 4
Ged. fluit 4
Vlakfluit 2
Nasard 1-1/3
Scherp IV-I
Dulciaan 8
Tremolo

Borstwerk:
Gedekt 8
Fluit 4
Octaaf 2
Cymbel 11·1/2
Regaal 8
Trémolo
in Zwelkast

Pedaal:
Prestant ; 6
Subbas 16
Prestant 8
Octaaf 4
Huispljp 4
Bazuin 16
Schalmei 4

5 koppelingen

Het gerestaureerde

Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beijerland.
1827/1967

Dit orgel is gerestaureerd en uitgebreid onder advies en toezicht
van de heer J. Bonefaas te Gorkum, door

BERNARD PELS & ZOON NV. -

en uitgebreide Van Oeckelen-orgel

ALKMAAR

in de

6.

Programma
ter

gelegenheid

woensdag
1.

van

de

27 september

Samenzang

Psalm

ingebruikneming

van

1967

dit

orgel

Aanvang

op

a)
b)
c)

20.00 uur.

138: 1.

'k Zal met mijn gansche hart Uw

Ik zal mij buigen

vermelden, Heer,

naar Uw paleis,

[eer

op

Uw eisch

Orgelbespeling
restauratie.

7.

door

Jan Bonefaas,

adviseur

bij

Variaties: Wat God doet, dat is welgedaan, Joh. Pachelbel
Andante cantabile (uit Symphonie IV), Ch. M. Widor
Jan Bonefaas
Improvisatie,

Samenzang

Psalm

65: 1 en 2 (begeleiding

organist

het hof der hoven,

'k Zal U in 't midden van de

en om Uw gunst en waarheid
Uw grooten naam
[saam

tot U met stil ontzag.

had d'overhand

Eerbiedig

Daar zal men U,

maar ons weêrspannig

met psalmen

[goön

prijzen.

loven.

De lofzang

geloften,
Gij hoort

2,

Openingswoord
en overdracht van het gerestaureerde
orgel
aan de Gemeente door de heer S. Visser, pres. kerkvoogd.

klimt uit Sions zalen
0

Samenzang

150: 1, 2 en 3.

Psalm

Looft God met bazuingeklank,

looft Hem in Zijn

heiligdom,

geeft Hem eer, bewijst Hem dank,

looft

groote

looft

Hem, met de harp en luit,

des Heeren

in den hemel Zijner

macht

kracht;

God, betalen

verzoent

[verwachten,
o Hoorder

8.

doet

geslachten

Samenzang

Hem, op uw blijde

looft

Laat zich 't orgel overal

is tot Uw dienst en lof bereid;

bij

'k zal zingen voor den Opperheer,

Zijn

heerlijk

koninkrijk

voor Zijn troon en hier beneden!

het

juichend

vreugdgeschal,

tot des Heeren glorie

paren!

Looft God, naar Zijn hoog bevel
met het klinkend
looft

van de vroolijke
looft

cimbelspel,

Hem, op het schel
den

metaal

cimbaal,

Heer, elk

0

Hemelmajesteit,

den

Heer

der

Gij zachte harp, gij schelle luit,

is tot de heem'len
Uw waarheid

[stuif.
'k Zal in den dageraad ontwaken

maar streeft tot aan het hoogste

heeren!

Samenzang

Psalm 84: 1 en 5.

Meditatie:

der

legerscharen

God,

zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe

branden

mijn

mijn ziel bezwijkt

God, die ons ten schilde

in te treên,

van sterk
[verlangen;

mijn hart roept uit tot God, die
[leeft

uw juichstem

geev'

den Heere
[dank!

aanschouw toch uw gezalfden
[Koning!

trompetten

dan duizend, waar ik U ontbeer.

Dat 's Heeren huis van vreugde

liever

en bazuingeklank!

een dorpelwachter,

't gebergte

woning

dan gewend

voor Isrels grooten

Opperheer,

de zee met hare volheid

bruise,

vol van vreugde
[springen

en hupp'len voor des Heeren oog!
Hij komt, Hij komt om d' aard' te
[richten,

[druische

in mijns

[Bondsgods

[zingen,
de handen klappen naar omhoog

Laat klinken door uw tempelkoren

Eén dag is in Uw huis mij meer,
'k Waar

Laat al de stroomen vroolijk

[hooren,

zijt

alle ramp bevrijdt,

genegenheên

om 's Heeren voorhof

Uw grootheid

Psalm 98 : 3 en 4

Doet bij uw harp de psalmen
en ons voor

[zwerk.
U boven 's hemels

Bij luit en harp

Samenzang

Heer,

[noch perk,

[zingen!

5.
o

uitqebreid.

heeft noch paal,

[kringen

40-jarig jubileum van de heer B. W. Schipper
van de Ned. Herv. Gemeente te Oud-Beijerland.

o

doen

waakt op, dat niets uw klanken

en leer al d'aard'

Herdenking
als organist

hoe vol heiigenot,

Heer, Uw wonderdaàn,
[verstaan,

Verhef

4.

Hoe lieflijk,

0

want Uwe goedertierenheid

looft den Heer, die eeuwig leeft,
verheugd

Ik zal,

Uw roem den volken

en met gezang mijn God genaken.

moet Hem eeren!

[hooren,

'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.

AI wat geest en adem heeft,
looft

en Uw heilstem

Psalm 108: 1 en 2. (Collecte t.b.v. het orgelfonds)

Hem, met de trom en fluit,

looft

van

naad'ren

ja, wonen in Uw huis.

Weleerw. heer Ds. C. v. d. Bergh

looft

Hem, naar zoo menig blijk

alen Gij hebt verkoren,

tot U treên.

Gebed

Mijn hart,

overtreden

dien G'uit al 't aardsch gedruisch

der gebeên,

looft Hem, om Zijn mogendheden,

snaren!

op mij,

en zuivert Gij.

Welzalig,

hen, die uw heil

ootmoedig

Looft God, looft Zijn naam alom,

Een stroom van ongerechtigheden

dag bij dag.

dies zullen allerlei

3.

B. W.

Schipper).

U dank bewijzen.
op hoogen toon

de orgel-

de wereld

in gerechtigheid!

AI 't volk, daar 't wreed geweld

•

Ukkiezang in Zaandam
Met twee volgepropte bussen op weg naar een volgeboekte
kerk in Zaandam. Als we zo doorgaan dan moet er binnenkort toch een derde bus bijkomen. Hoewel, laten we
eerst maar eens de volgende missie afwachten, want die
gaat weer richting Zeeland ...
In ieder geval is het voor de gemoedsrust van ons dagelijks
bestuur heel wat beter om tegen volle bussen aan te
kijken.
Het was 8 november van het veelbewogen jaar 2003, toen
de remmen losgingen en de bussen westover opstoomden.
We lagen net lekker op koers, de kroosies begonnen juist
los te komen, toen de nieuwe chauffeur het toetertje pakte
en onze aandacht opkuchte. Nu gebeurt het wel meer dat
een chauffeur iets moet zeggen dat net iets belangrijker
is dan een zaterdagmiddagkroosien, maar deze keer was
het echt menens. Het was volgens de chauffeur zijn plicht
om ons te wijzen op de vele gevaren die ons tijdens deze
reis konden overkomen. Als een volleerde vliegtuigsteward
omschreef hij wat we moesten doen in diverse rampsituaties. Tijdens zijn verhaal werd het steeds stiller in de bus
en menig gezicht was wit weggetrokken, terwijl we toch
echt wel wat gewend zijn. Ik heb er door de zenuwen niet
veel van onthouden, maar ik begreep dat tijdens het neerstorten van de bus we een hamertje van achteren moesten
pakken waarmee we zo snel mogelijk de borgpennen uit
de schietstoelen moesten slaan. Eenmaal gelanceerd moest
je het plastic zakje dat aan je stoel gebonden was, over
je hoofd trekken om de vrijgekomen maaginhoud op te
vangen (in de meeste gevallen rijst met gebakken vis, dus
dat kan eigenlijk allemaal wel in één zak). Opkomende
behoeften tijdens die vlucht moesten wel in het ondergrondse toilet gebeuren, waarbij je dan moest oppassen
niet met je hoofd in de pot klem te komen zitten, want
het chemische spul doet huid en haar verbleken en is
slecht voor de ogen. Gelukkig verzekerde de chauffeur
ons dat hij over een EHBO-diploma beschikte en dat
dat gemiddeld 3 keer per reis van pas kwam om onwel
geworden passagiers af te voeren. Ik was ervan overtuigd
dat, als hij zo nog een minuutje doorging, hij deze keer
zijn gemiddelde ver zou overschrijden. Maar gelukkig
stopte hij bijtijds zodat de afgebroken kroosies weer hervat
konden worden. Of misschien heeft iemand het draadje
van het toetertje wel doorgeknipt, want een Urker heeft
overal een oplossing voor.
Gelukkig hoefden we het hamertje niet te gebruiken,
zodat we veilig en wel voor de grote en imposante Bonifatiuskerk arriveerden. Via de catacomben moesten we
onze weg vinden naar het koffiezaaltje. Toen ik een hoek
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omging botste ik tegen een dame aan die daar stond te
wachten. Ik mompelde een verontschuldiging, maar ze
bleef me steenkoud aankijken, hoewel ze rondom in de
vlammen stond. Verderop ontmoette ik meer van haar
soort. Het begon me pas duidelijk te worden waar dat
voor was, toen de pastoor aan Louwe had verteld dat er
tijdens de zondagse diensten nog geen tien man in de kerk
kwam. Misschien moeten de beelden die leegte wat opvullen. Persoonlijk contact is echter niet de sterkste kant van
ze, zoals me met die dame duidelijk was geworden. Maar
dit alles verbleekt bij het besef dat de beelden ons aller
neiging tot afgoderij versterken, tegen Gods uitdrukkelijke
bevel in. Temeer een aansporing om het zuivere Evangelie
ook in deze mooie kerk met onze zang uit te dragen.
Deze avond was het drukker dan de pastoor zich van jaren
her kon herinneren. De mensen stroomden van heinde en
verre de kerk binnen.
In de bus was de vraag gesteld "Komen de mensen nou
voor ons of voor die muzikanten?" Want van tevoren
was ons het programma al uitgereikt en daarop werden,
naast ons koor, de verschillende mensen genoemd die aan
deze avond mee zouden werken. Iemand gaf het juiste antwoord: "Voor geen van beide". En inderdaad, dat zou onze
grootste beloning zijn. Dat de mensen zouden komen tot
Jezus, die alle hulde waard is van alles wat adem heeft.
De avond is georganiseerd door de Evangelische Samenwerking In Media (ESIM) die met zo'n 40 vrijwilligers
elke week in verschillende locale radioprogramma's De
Blijde Boodschap uitzendt. Om in de Zaanstreek een
grote kerk helemaal vol te krijgen, dat zegt wel iets over
de inspanningen en het enthousiasme van de mensen van
ESIM. Want dat gaat niet zo gemakkelijk als in Zeeland,
waar de kerken eigenlijk automatisch al volstromen. Er is
heel wat tamtam voor nodig om de mensen zover warm te
laten lopen dat ze de gang naar de kerk maken. Er waren
ook verschillende mensen gekomen die nooit naar de kerk
gingen, maar die toch nieuwsgierig geworden waren. Wie
weet of een gezongen zin of een gesproken woord in de
harten is blijven hangen. Er waren veel oudere mensen
onder het publiek. We weten dat de Landman zelfs laat
op dag nog arbeiders kan gebruiken, die de hele dag niets
hebben gedaan.
Het enthousiasme van de mensen van ESIM had een
aanstekelijke uitwerking op de mensen. Geen moeite was
voor hen teveel om het iedereen naar de zin te maken.
Zelfs de ernstig zieke Reinier Koffeman had zijn krachten
verzameld om getuige te kunnen zijn van deze avond.

ZANGKOERIER MEI - DECEMBER

Na inleidend orgelspel begon de samenzang. Dit werd
voortgezet in het prachtige lied "Ik wil zingen van mijn
Heiland". Een lied dat niet alleen mooi is door de meeslepende melodie, maar vooral door de pure en kernachtige
verwoording van wat Jezus heeft gedaan voor verloren
zondaren.
In zijn openingswoorden haalde de voorzitter van ESIM
Psalm 150 aan. In die Psalm worden verschillende
muziekinstrumenten genoemd die voor Gods lof worden
gebruikt. Maar de climax wordt bereikt in het laatste vers
met de woorden "Alles, wat adem heeft, love den HEERE!
Hallelujah! Want instrumenten zijn levenloos, maar wat
adem heeft dat leeft. Daarom is zingen zoveel rijker dan
het geluid van welk instrument dan ook. En zingen maakt
klein, als het op de juiste wijze gedaan wordt. Het viel
de voorzitter van ESIM op, tijdens een wandeling over de
haven na ons jubileumconcert afgelopen september, dat er
UK op de kotters stond. Hij wenste ons toe dat we ukkies

mochten blijven, want God wederstaat
maar de nederigen geeft Hij genade.

de hovaardigen,

De avond vloog voorbij. Hoewel de dirigent moeilijk te
zien was voor veel zangers, ging alles toch goed. Dub
bespeelde het orgel met precies de juiste toonsterkte. Bij
andere concerten hadden we wel eens het sterke gevoel
dat het orgel veel te overheersend was, maar deze keer was
het perfect. Het zingen van het oude vertrouwde "Ja, 't is

het geloof dat wint" haalde weer herinneringen boven aan
eerdere jaren toen we dit lied regelmatig zongen. Wat dat
betreft is het wel goed om tijdens een concert af en toe wat
oudere liederen te zingen. Later hoorden we dat ook de
pastoor dit lied heel mooi vond. Voordat hij naar bed ging
heeft hij onze CD zelfs helemaal beluisterd.
Het ensemble was ook een genot om naar te luisteren.
Panfluit met piano en orgel is een mooie combinatie, daar
was iedereen het wel over eens. Het
was verbazend welke prachtige klanken
Liselotte uit de panfluit wist te toveren.
Want, welbeschouwd, is het toch niet
veel meer dan een paar aan elkaar
geplakte holle rietstengels. De snelle
bewegingen waarmee ze de panfluit
langs haar lippen bewoog deden onwillekeurig denken aan het met grote
honger opeten van een gedroogd scharretje. Dan maak je ongeveer dezelfde
manoeuvres.
Een bijzonder moment was het voor
ons, en voor Piet zelf natuurlijk niet
minder, toen hij voor het eerst na zijn
herstel van de messteek weer een solo
zong. Wat mogen we dankbaar zijn dat
de Heere hem heeft willen sparen, want
het had toen fataal kunnen aflopen. We
hopen dat hij nog lange tijd zijn warme
stem in ons midden mag laten horen
om de mensen aan te sporen het
Leven te zoeken bij de Levensvorst, die
zelf het Leven is. Want uiteindelijk is
het geen goedkope opdracht die we
hebben, maar een zaak van eeuwigheidsbelang.
Laten we daarom ernst maken met het
bereiken van mensen met De Boodschap, nu we de mogelijkheden nog
hebben. Want de tijd is zwanger van
Gods oordelen. Vele zaken zullen spoedig verbranden en vergaan. Maar wat
gedaan is uit liefde tot Jezus, dat zal
blijven bestaan.

Gerrit de Wit

ZANGKOERIER MEI - DECEMBER
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Worden als een kind
Is 8 november. Even voor half zeven komen de eerste
koorleden aan bij de Bonifatiuskerk te Zaandam. Enkele
bezoekers staan er al te wachten want pas om zeven uur
zullen de deuren opengaan. Maar als om kwart voor zeven
Crescendo per bus arriveert, stromen de bezoekers met
hen mee naar binnen. Er is geen houden meer aan; de
deuren blijven open en om tien over zeven is de kerk vol.
Mensen die later komen zoeken een plekje naast of zelfs
achter het koor.
Vijftig in der haast aangesleepte stoeltjes zijn in een mum
van tijd bezet. De gangpaden worden gevuld met een rij
rolstoelen en in de hal zijn er alleen nog staanplaatsen.
Tenslotte keren enkelen terug naar huis: geen plaats meer!
Al met al zijn er ongeveer 1000 aanwezigen in de kerk
gepropt terwijl er in de banken slechts plaats is voor 700.
Als we naar ons zelf kijken dan zeggen we: de P.R. heeft
gewerkt. Naar zo' n 30 kerkbladen in de Zaanstreek is
een artikeltje met uitnodiging gestuurd, in verschillende
kerken is een afkondiging gedaan, posters zijn verspreid,
twee advertenties in een landelijk dagblad èn een grote
foto van Crescendo met uitnodiging op de voorpagina van
de Zaanse huis aan huis kranten.
Toch denk ik dat vooral de herinnering aan het optreden
van Crescendo in de Oostzijderkerk in 2001 een belangrijke verklaring is voor de grote belangstelling. Dat concert
heeft nog bijna een jaar nagegonsd in de Zaanstreek. En
nu wordt weer bij allerlei gelegenheden de herinnering aan
de laatste ESIMpresentatie-avond opgehaald.
Hoe komt dat toch?
Wie op 8 november in de Bonifatiuskerk was, heeft
kunnen beleven hoe God met zijn Geest werkzaam was.
Hij zette ons aan tot massale samenzang èn tot gelovig
luisteren naar de prachtige zang van Crescendo. Hoe
geweldig is het dat Hij de stemmen van de Urker mannen
wil gebruiken om de boodschap van de liefde van God
in Jezus Christus bekend te maken. Met overtuiging,
bezield, met kracht en zeer indrukwekkend. Naar die heldere boodschap hunkeren velen.
Daarom waren ze gekomen.
En ze werden niet teleurgesteld. "Ik wil zingen van mijn
Heiland" klonk uit duizend kelen, waarna we bepaald
zijn bij Psalm 150. "Al wat geest en adem heeft, looft
de Heer die eeuwig leeft." Het mooiste instrument is de
menselijke stem. Duidelijk is dat te horen in o.m. de beide
pelgrimsliederen en het lied van verlangen, waarop naadloos aansluit de samenzang "Waarheen pelgrims, waarheen
gaat gij?" (in wisselzang).
Dub de Vries, Lyselotte Rokyta en Arie Horst spelen op
onnavolgbare wijze het Vivace van W.A. Mozart dat mede
door de goede acoustiek prachtig klinkt.
't
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Beste Urker zanger,
Lub de Vries vroeg rn] een artikeltje voor uw
koorkrant te schrUven n.a.v.de ESIM-presentatie avond in Zaandam, waaraan Crescendo zo bUzonder heeft bUgedragen.
Graag voldoe ik hieraan. U treft het hierbU
als bUlageaan.
Ik wens u Gods zegen toe zowel in uw persoonlUk leven als in uw werk voor het koor.
Met een harteljke groet,

Egge Hartog

Diepe indruk maakt het lied "Daar zijn geen grenzen aan
jezus'macht", een bewerking van Louwe Kramer en de
indringende vraag "Is uw paspoort getekend?" Ook door
liederen als "Volgen," .Fluist'ring der hoop" en "Strijders
voor Gods eer" wordt iedereen bepaald bij het blijde evangelie èn de gevolgen daarvan. Duidelijker uitnodiging is
haast niet denkbaar.
Wat is het dan mooi om te horen: "Wie het Koninkrijk
Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet
binnengaan." God maakt het ons niet moeilijk. Ontvangen als een kind.
Worden als een kind. Worden als en ukkie. U herinnert
het zich wel. Op de Urker schepen staan de nummers UK
. .. Ze herinneren ons aan die oproep van Jezus: Worden
als een kind, een ukkie. Wees een ukkie van God.
Samen zingen we van de stromen van zegen die Gods
woord ons belooft. Crescendo bepaalt ons bij de tien
geboden en zingt op meesterlijke wijze "Niet ons, 0 Heer"
naar Psalm 115 en 52
De avond eindigt met dankgebed en het uit volle borst
meegezongen "Lichtstad met uw paar'len poorten". In de
Zaanstreek wil ESIM Jezus Christus bekend maken via
lokale omroep en via de presentatieavonden. Crescendomannen, heel hartelijk dank voor jullie hulp daarbij.
En nu verder .....
In deze adventstijd kijken we uit naar de kerstnacht waarin
het wonder gebeurde dat God tot ons kwam in een kind.
Jezus Christus, onze Heiland, geboren als een mensenkind. Hij werd een Ukkie opdat ik door Hem vrede zou
vinden bij God.

Egge Hartog
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~n de voorzitter
Zangers en vrienden, het is alweer
een tijd terug dat wij een zangkoerier
mochten krijgen. Dit alles door
omstandigheden. En wat hebben wij
niet veel ontvangen in de afgelopen
tijd. Een tijd van gedenken, hoe
wij onder 's Heeren zegen 50 jaar
mochten bestaan. En wat hebben wij
als koor veel zegen ontvangen, een
prachtige cd, een heel mooie jubileumavond en -middag en ook gezamenlijk met de vrouwen, verloofdes
en vriendinnen een fijne en gezellige
feestmiddag. Ik mocht dit zelf als iets
bijzonders voor ons koor door God
geschonken ervaren. Dan de laatste

twee concerten, voor volle kerken.
Wat krijgt ons koor ook veel zegen
hierin dat wij dit mogen en kunnen
doen. Dankbaar was ik ook voor
de opkomst van de leden zelf
tijdens deze concerten. En nu mogen
wij onze blik weer richten op de
komende adventstijd. Een tijd waarin
wij ook met ons koor verschillende
keren hiervan mogen getuigen. Laten
wij dan ook als koor onze schouders
hier onder zetten, daar het niet aan
iedereen gegeven is wat het betekent
te mogen zingen van die Heiland, die
voor ons naar deze wereld kwam om
onze schuld te dragen. Als wij beden-

~n

UW

2003 - een bewogenjaar
Velerlei gedachten spelen door mijn hoofd nu ik mij zet
om mijn bijdrage te schrijven voor onze Zangkoerier.
Twee zaken strijden om voorrang in mijn gedachten: de
opname van onze CD en ons jubileumconcert in de

Bethelkerk.

ken wat dat voor ons betekent, trekken wij allemaal 'schouder aan schouder' op. En beschouwen wij dit als
een groot voorrecht, zoals wij ook in
een lied zingen. Verder wens ik onze
zieken veel sterkte toe en Gods nabijheid. Weet maar dat er Een is waar
wij altijd een luisterend oor hebben,
waar wij bij terecht kunnen, met al
ons verdriet en pijn. Ik wens heel
ons koor gezegende kerstdagen, met
een waarachtige adventsverwachting.
En veel zegen voor het komende jaar.
Uw voorzitter
H Kramer

dirigent
gaf ons een stem om dit te doen! Soli Deo Gloria.
We mogen verder dankbaar zijn voor de goede onderlinge
verstandhouding die we mogen kennen bij ons koor.
Dankbaar ook dat er nog jonge mannenbroeders zijn die
lid worden en lid zijn van Crescendo, dankbaar voor die
vrienden die al vele jaren lid zijn, wellicht als jonge stoere
bokker lid geworden en nu na zoveel jaren steunpilaar van
het koor. Jawel, U leest het goed - steunpilaar - , ons
koocis:'een bouwwèrléwaar .zo' n 130 steunpilaren onder
staan en U weet wat er gebeurt als er pilaren onder dat
bouwwerk worden-weggehaald, dan wordt het een wankel
geheel.
Denk nu niet, Crescendo heeft pilaren zat, want als ik aan
een kant 30 pilaren weg haal dan staan er nog wel 100
maar het bouwwerk Crescendo zakt wel scheef
U begrijpt het al, ik kan het niet nalaten om het U in te
scherpen: /a::uuw plaats niet leeg!

Het waren hoogtepunten in mijn Crescendo-bestaan.
Maar het mooiste vond ik toch, dat aan het slot van ons
jubileumconcert, mijn vader zijn oude vertrouwde stekje
voor "zijn" Crescendo weer even mocht innemen waar hij
na ons lijflied "Ziet in blinde razernij" het slot mocht
dirigeren "Niet ons, 0 Heer' Uw Naam alleen zij eeuwig
eer", dat uitloopt op.Psalm 52, "Mijn God U zal ik eeuwig
loven." Niet weten dat die laatste psalm een paar dagen
later bijna werk~lijkheid voor hem werd. Leer ons alzo
onze dagen teÎl'èh!
Een bewogen jaar, ik schreef het al in de aanhef van
De laatste maand van ons jug;i1eumjaaris daar, december,
dit epistel. 50jaar Crescendof-In al deze jaren is er veel
de maand van Advent en Kerstfeest.
gepasseerd.
Drie ~erstco~erte"Ç mogen wij verzorgen, mischien
Vele, vele concerten mochten gegeven worden, zowel in
hebben we er al een of twee gehad. Mag Crescendo op
Nederland als ver daarbuiten. Wie ddlikt niet aan de reizen
naar Zwitserland, Duitsland en niet te vergeten Hongarije; , U rekènen?
Ikwil .. graag, mede,t1amensrnijn vader en moederen
Vele mensen mochten,we bereiken door het zingen yan
mijn vrouw, rijk gezegende Kerstdagèn toewensen en een
het eenvoudige lied. Wie band~n zijn 'er daardoor ook
in.alle opzichten voorspoedig 2004.
gevallen. Het is om klein van te worden. Maar ook mag er
dankbaarheid zijn, dankbaarheid jegens de Heere, onze
Losaue.Kramer
God, wiens eer en lof we zo vaak mochten bezingen ..Bij

te
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IN MEMORIAM

Willem Kramer
Geboren 26 augustus 1924

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-

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 "Talma 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

,I
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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: Huisrertoon) 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
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ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte". De samenzang sloot hier mooi op aan: "Daar is uit 's werelds
duisr'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 Noë! 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 Bethleherns
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.
Jan Ko.ffeman
(1etenor)
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Kerstconcert Haulerwijk

In Friesland komen we niet elke dag. En onwillekeurig
moet je dan toch altijd aan Bonifatins 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 lOO-jarige
ervaring in het bespelen van koperinsrrumenten 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 wellecorne', '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'
.
.
zlJ1genwe lJ1een
ander lied. Wie kan
dat vatten? 'Zulk
een liefde vat ik
niet, schoon mijn
oog haar daden ziet'.
Loutere verwondering blijft over.

Gerrit de Wit
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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, wam 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 omvangen 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 Louwe 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 w!derom 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 zweten achter mij verzuchtte er een: 'ut is vór mai algebra'.
De reacties van de mensen in de kerk waren zeer positief.
Bij het naar buiten lopen word je vaak even aangehoudenr
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~zev..-'__~-''-'';''J"-II
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 oök mijn blijde-z-a-n·-g-t""e-p·-a-r~en--__"'--'-"
Aan 't loflied van die grote schare
En ;k bid, 0 God laat eens daarboven
Toch -ook mijn lied U eeuwig loven.

Jan Koffeman
(Je tenor)
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s-(;ravenj)older
Zaterdag 7 februari zijn we in 's-Cravenpolder 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 euro otjes op.

PAGINA 12

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 Riekelr 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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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
zmgen:
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

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 Gode bevolen.

Louwe Kramer
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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 omgevmg.
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. Wam 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, genà
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 SO-jarigjubileum 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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Voorbereidingen

concertreis in Schotse Hooglanden

Kwartier maken in Schotland
Ter voorbereiding op onze buitenlandse concertreis DVoktober 2005
bezocht een kwartet mannenbroeders half oktober voor een paar
dagen de Schotse Hooglanden.
Onderstaand hun impressie.

Maandag
"Wor goan jului ene", zo klonk het uit
de mond van een marechaussee bij de
paspoortcontrole op Schiphol. Maandagmorgen 18 oktober meldden wij
ons op onze nationale luchthaven om
de oversteek te maken naar Schotland. Kwartier maken voor de reis die
wij in oktober 2005 hopen te maken
was ons doel. Zoals gezegd, Urkers
kom je overal tegen. In dit geval was
een van de controlerende marechaussees een Urker jongeman.
Onze muziekmeester Bram van Slooten
was in de wolken toen hij ontdekte
dat er twee beroemde zangers van de
New London Choral, Gordon Neville en
Lance Ellington, in het vliegtuig
zaten. Toen Bram zich bekend maakte
als lid van het beroemde Urker Visserskoor Crescendo wilden zij meteen
een handtekening van hem, hetwelk
Bram hen met genoegen gaf.
Precies op tijd stegen wij op richting
Londen. Vandaar ging het per binnenlandse vlucht naar Inverness. Op het
vliegvel.d van Inverness stond een
auto voor ons klaar. De Schotten
moesten er wel even aan wennen dat
zij allemaal aan de verkeerde kant van
de weg reden en wij alleen aan de
goede kant. Na enkele honderden
meters en bijna-aanrijdingen hebben
we ons maar aangepast, zodat we
zonder ongelukken het Ranch Chalet
Park van de familie Robbers bereikten.
We werden door Eddie en Corrie
Robbers zeer gastvrij ontvangen. Na
de koffie en de soep gingen wij
meteen richting Invergordon om daar
de kerk te bekijken waar wij als eerste

• Exterieur en interieur van de Dornoch Cathedra!. Hier hopen we onze eerste concert in
de Highlands te verzorgen.

zullen zingen. Een mooie kerk met een
goede akoestiek. In deze kerk kunnen
wij gebruik maken van zowel het orgel
als een vleugel. Hier in deze kerk
hopen wij ook de zondagse dienst te
houden en 's avonds de dienst met de
gemeente van de Church of Scotland
mee te maken.
Weer op het park teruggekeerd hebben we ons verfrist in onze cottage en
haalde Eddie ons op om de maaltijd te
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gebruiken in de Dutch Old Barn. In
een overmoedige bui zei ondergetekende: laten we dat stukje even
lopen. Dat hebben we geweten. Er
staan geen lantaarnpalen op het park
en de maan liet deze avond verstek
gaan. U begrijpt het al, aardedonker
was het. We_konden niet eens zien
wat we zeiden. Eddie was een dergelijke wandeling zeker wel gewend,
want hij zocht onverstoorbaar zijn
10

weg in deze duisternis. Na een barre
tocht bereikten we de Dutch Old Barn,
maar we raden u nu al vast aan: neem
een zoeklicht mee!
Het was nog even een uurtje genoegelijk vertoeven in de Barn en we
konden gelijk al heel wat zaken van
practische aard aan de orde steLLen.
Hierna gingen we vermoeid en wel te
kooi. Tot morgen.

Inverness gingen legden we eerst nog
even aan bij Corrie voor een bakje
koffie.
Nu we het toch over de familie Robbers hebben, wat hebben ze ons
gastvrij ontvangen! Geen moeite was
teveel! Hun hele huis staat in het
teken van Urk en van Crescendo in het
bijzonder, tot de klok aan toe waar we
achter de wijzers onze vuurtoren
ontwaren.

Dinsdag
Na een stevig English breakfast
gingen we op zoek naar een geschikt
hotel. Zoals het er nu naar uitziet
gaan er meer dan honderd mensen
mee en er is op het Ranch Chalet Park
ruimte voor zo'n hondd personen. De
rit ging richting Tain, een plaatsje
schitterend gelegen aan de Dornoch
Firth. Na een poos onderhandelen
over de prijs hebben we een optie
genoemen op een paar geweldig
mooie hotels.
We namen een route door de
Highlands op weg naar Dornoch.
Ademloos hebben we genoten van
deze rit, het ene vergezicht na het
andere ontrolde zich voor onze ogen.
Wat is God's schepping toch wondermooi. Wat wij zagen is op papier
moeilijk onder woorden te brengen, je
moet het eigenlijk zelf zien.
In Dornoch aangekomen gingen we
naar Dornoch CathedraL. Deze kerk is
gebouwd in 1224, in 1570 is hij
verwoest bij een strijd tussen twee
Schotse clans. Pas in 1835 is de kerk
weer in oude luister hersteld. Het
orgel in deze kerk is geschonken door
mevrouw MiLLer-Carnegie een dochter
van Andew Carnegie van het Carnegieheldenfonds.
We werden verwelkomd door mr. Eddie
McDonald, de Session Clerk, zeg maar
de ouderling-kerkvoogd, van Dornoch
CathedraL. Toen wij het orgel bespeelden begonnen de aanwezigen, alsook
de Session CLerkspontaan mee te
zingen. Met een goede indruk vertrokken wij uit Dornoch. Voordat we naar

Na de koffie koersen we aan op
Inverness, de hoofdstad van de
Scottish Highlands. We hopen hier te
gaan zingen in de Free Church. In de

• Gastvrijeontvangst op Ranch Chalet Parken in de OldDutch Barn.

• Opdefoto met onze gastheer Eddy en gastvrouw CorrieRobberts. Geenmoeite was teveel.
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kerken van de Free Church staan geen
orgels. De gemeente zingt tijdens de
zondagse erediensten onder leiding
van een Voorzanger. Het was voor mr.
Murray van de Free Church echter
geen bezwaar om een piano in te
huren voor de begeleiding van het
koor. Deze mr. Murray welke ons
ontving, was een innemende man en
hij bleek ook nog eens uitstekend op
de hoogte van de situatie in de
visserij. Ook hij was niet zo'n liefhebber van biologen en milieu-activisten,
dus we lagen goed op één lijn met
hem. Ook de Free Church is een mooie
kerk met een nog mooiere akoestiek,
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en met 1.300 zitplaatsen kan er zat
volk in.
's Avonds zaten we gezellig bij Eddie
en Corrie in de keuken. Alles is daar
mogelijk, kinderen, kleinkinderen,
vriendjes, vriendinnetjes, alles liep
daar rond. Later, in onze cottage
aangekomen, hebben we nog lang
nagekaart over alle indrukken die wij
opgedaan hadden en gingen we 's
morgens vroeg naar bed.

Woensdag
• Voorons een bekende tekst plus logo in de kerk van Inverqordon, waar we zelf een dienst
willen beleggen en de zondagdienst van de Churchof Scotland hopen bij te wonen.

• Het Mansfield House Hotel in Tain. Dithotel is geheel ter beschikking.

• Het ene vergezicht na het andere ontrolt zich voor onze ogen.
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Nadat we weer een stevig ontbijt
achter de kiezen hadden, uiteraard
weer met liefde bereid door onze
gastvrouw Corrie, hebben we het park
nog even verkend. De huisjes liggen
allemaal mooi verspreid over het park
en zien er van binnen en van buiten
keurig uit.
Ook de keuken van de Old Dutch Barn
werd aan een inspectie onderworpen
want we laten niets aan het toeval
over. Piet Snijder, onze hoogste
reisagent zocht inmiddels contact met
DFDSSeaways om de beschikbaarheid
van de hutten te checken. Haast is
geboden, want er zijn nu al (20
oktober 2004 ) hutten geboekt voor
30 september 2004!
De morgen was zo verstreken en
inmiddels was het weer etenstijd .
Boontjes, doperwtjes, sla en puike
aardappels stonden op het menu.
Soep vooraf en vla toe, wie doet je
wat. Na het eten was de tijd alweer
aangebroken om te vertrekken. We
namen afscheid van de familie Robbers en reden weer richting Inverness.
Zonder ongelukken bereikten we het
vliegveld en dat is best het vermelden
waard, want we zijn wel een paar keer
op het nippertje aan een forse aanrijding ontsnapt door dat vermaledijde
linkse gerij van die Schotten.
Maar goed, na een voorspoedige
vlucht (Inverness-Londen), die een
kwartier te laat begon, vonden we het
loket van easyJet gesloten. En hoe we
ook praatten, er hielp geen lieve
12

---------

----

------

--------

moeder aan. We waren een kwartier te
laat en konden niet meer mee met de
avondvlucht naar Amsterdam en
zagen ons genoodzaakt om een hotel
voor de nacht te zoeken in Londen.
Wij, als wakkere leden van Crescendo,
staan echter ons mannetje en ergens
in een achterafbuurt je vonden we een

---

hotelletje waar we de nacht hebben
doorgebracht.
's Morgens om 4 uur was het al weer
dag voor ons, want het kwam ons
vanzelf niet meer over om te laat te
komen, dus op tijd ingecheckt. Na een
flinke sprong over de Noordzee

landden we donderdagmorgen behouden op Schiphol.
Vele zaken zijn geregeld, vele indrukken opgedaan, maar één ding staat
voor ons vast: de reis die we DVgaan
maken wordt er een om nooit te
vergeten.

Louwe Kramer

• Natuurlijk moesten we ook even het traditionele Schotse kilt aan.

Zangkoerier december 2004
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IJDINCSCONCERT

• Urker visserskoör "Crescendo"
o.l.v. HarmHoeve
• Bariton: Piet Baarssen
• Trompet duo: Arian & Edith Post
• Dwarsfluit: Jacobineden Hertog
• Improvisatie, Samenzang-en Koorbegeleiding:
Pieter Heykoop
• Algehele leiding: dhr. H.van den Herik

Grote of
St. Maartenskerk
Zaltbommel
Collecte- bestemd voor:

PROGRAMMA
1. Samenzang vaderlandse liederen vanaf 19.15 uur:

2. Klommen niet de jongens als katten in 't wand.
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen I
Piet Hein, Piet Hein, Peit Hein zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Hij heeft gewonnen, De Zilveren Vloot
Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

a. De Geuzen in de Bomrnelerwaard (melodie Psalm 79 ritmisch)
1. De Geuzen in de Bommeierwaard gevallen.

2. Opening, schriftlezing en gebed door de heer H. van den Herik (bestuurslid Stichting Shaare Zedek)

GELIEVE NIET TE APPLAUDISEREN!

lij hebben miJ ontnomen met haar allen,
Een hupse schans,
En daartoe sterk van muren,
's Is een kwa kans,
Voor mij, die 't moet bezuren,
Want, met deez schans zeer fel,
Meend' ik te winnen 't spel,
luik was ook al mijn mening,
Maar 't is nu al krakeel,
Want nullo is mijn deel,
Dat mij brengt in verkiening.

3. Samenzang: Psalm 122 : 1 en 3
1, Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons, en doe als wij.
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, 0 Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wèl saamgevoegd; wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.

b. Ferme jongens, stoere knapen
1. Ferme jongens, stoere knapen,

3. Dat vreed', en aangename rust,
En milde zegen u verblij';
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
De vrede zij en blijv' in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om 's HEERENhuis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken,

Foei! Hoe suffend staat gij daar!
Zijt ge dan niet welgeschapen?
Zijt ge niet van zessen klaar?
Schaam je jongens, en ga mee )2
Naardeze~naardezee!
x
2. Dat 's l'en leven van pleizeren,
Dat 's een leven van stavast.
Zo de wereld rond te zwieren,
In het topje van de mast.
Thuis te zijn op ied're ree, )2
Kom, ga mee naar de zee!
x

l

Laat ze pruilen, laat ze druilen,
Laat ze schuilen aan het strand,
Loop Jan Salie op zijn muilen,
Jan Courage kiest het want.
Holla, bootsman! alles reè? )2
Wij gaan mee naar de zee!
x

I

)

~

4. Mannenkoor
a. Gelukkig is het land
b. Wilt heden nu treden
c. Psalm 121
S. Muzikaal intermezzo: orgel & trompetten
6, Solo: Piet Baarssen
Hatikva (Lied der Hoop)

C.

i.lwaan
M. lijderlaan
M.W Kramer

Volkslied Israël

Piet Hein

1, Heb je van de Zi~eren Vloot wel gehoord,
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boerd,
En appeltjes van Or anje!
Piet Hein, Piet Hein, Peit Hein zijn naam is klein.
Zijn daden bennen groot, zjjn daden bennen groot
Hij heeft gewonnen, De Zilveren Vloot
Hij heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot!

7. Muzikaal intermezzo: orgel & dwarsfluit
a. Heugelijke tijding
b. Air (uit Watermusic)

A.P. Heykoop
G.F.Händel

8. Mannenkoor
a. Mijn Nederland
b. 0 woeste zee
c. Ziet in blinde razernij

c.A. Mangold
L. Kramer
M.W Kramer

9. Orgelimprovisatie
'k Wil U 0 God, mijn dank betalen
met aansluitend samenzang:

A.P. Heykoop

1. 'k Wil U, 0 God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
Maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met Uw gunst omringen,
Meer dan een vader zorgdet Gij.
Gij, milde bron van zegeningen;
Zulk een ontfermer waart Gij mij.
2. Ik weet, aan Wien ik mij vertrouwe,
AI wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de Rots, waarop ik bouwe,
Hij faalt niet, die Uw heil verwacht.
Eensaan de avond van mijn leven,
Breng ik, van zorg en strijden moe.
Voor eiken dag, mij hier gegeven.
U hoger, reiner loflied toe.

10. Kort appèlwoord door de heer H. van den Herik t.b.v. Stichting Shaare Zedek
11. Samenzang: Psalm 63: 1, 2 en 3
tijdens deze samenzang zal er gecollecteerd worden t.b.v. Stichting Shaare Zedek
1. 0 God, Gij zijt mijn toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen,
Bij 't krieken van den dageraad;
o HEER',mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.
2. 'k Heb U voorwaar in 't heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen;
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom!
Want beter dan dit tijd'lijk leven
Is Uwe goedertierenheid;
Och, wierd ik derwaarts weer geleid,
Dan zou mijn mond U d' ere geven.

3. Dan zou ik voor Uw Godd'lijk oog,
Uw deugden al mijn leven prijzen,
En in Uw naam mijn zang doen rijzen;
Mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen,
Verzadigd, als met vet en smeer;
Mijn mond zou U vol vreugd, 0 HEER',
Verheffen in zijn lofgezangen.
12. Mannenkoor
a. Dicht bij het hart van God
b. De Herder der Liefde

C; -

V"""

L. Kramer
M.W Kramer

C}ê'....

IJ
13. Muzikaal intermezzo: orgel & trompetten

14. Samenzang: Blijf bij mij Heer', want d' avond is nabij
1. Blijf bij mij, Heer', want d'avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij.
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk m'ontvliedt,
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!
2. Weldra verloopt des levens kort getij,
Vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer.
Gij houdt uw trouwe, 0 blijf bij mij, Heer"
3. 'k Heb U altijd van noode, dag en nacht.
Slechts uw genä verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn Gids en Sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer', in nacht en zonneschijn!
4. Houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk'rend oog.
Licht in de schemer, leid mij naar onhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
In dood en leven, Heer', blijf mij nabij!
15. Mannenkoor
Neêrland en Oranje

H. de Wolff

16. Sluiting en bekendmaking

opbrengst collecte door de heer H. van den Herik

17. Samenzang: Wilhelmus van Nassouwe : 1 en 6
1. Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd.
Den koning van Hispanje
heb ik altijd geêerd.
6. Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, 0 God mijn Heer'l
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmer meer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t' aller stond.
Den tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
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Grote of Sint Maartenskerk Tiel
Za terdag 27 maart 2004

CONCERT
CHR. URKER VISSERSKOOR

" Crescendo"
o.l.v. Louwe Kramer
Orgel: Harm Hoeve

Als u denkt aan nieuwe

kozijn

kies dan kwaliteit!
Kies voor BouwbedrijfJ. van Esseveld & th.~perfecte
kwaliteit voor een concurrerende prijs. .
Bovendien hebben wij een uitgeb~~idlevenngsprogramma:
Ramen. deuren, kozijnen, SJ,akk'fJ{i(#IJèn,
schuifpuien, vouwwanden.
serre 's en veranda's in flout, kuriSrstof en aluminium,
Roltuiken. zonwering, dakrjlmen en horren.

Fortune hot drinks
. voor de lekkerste koffie en
professionele koffiemachines
•
•
•
•

24 verschillende koffiemachines
klantvriendelijke regioservice
17 koffiesoorten
48 maanden gratis service en
onderhoud bij afname van onze
ingrediënten
• ook verhuur van machines
• gratis proefplaatsing
Fortune hot drlnks Regio Wageningen

(0318) 504019

Crescendo:
Machtig God, Sterke Rots

M.W.Kramer

Opening
Samenzang: Psalm 7S : 1,4 en 6
1. U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U 0 Heer'!
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.
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4. Geen geval, geen zorg, geen list
Oost noch west, noch zandwoestijn,
Doet ons meer of minder zijn:
God is Rechter, Die 't beslist;
Die, als aller Oppervoogd
Deez'vernedert, dien verhoogt.

,

~• I'I',\

6.'k Zal dit melden, 'k zal altijd
Zingen Jacobs God ter eer,
Slaan der bozen hoornen neer,
Vellen wat Zijn naam bestrijdt;
Zal verhoogd zijn door God' s kracht.

Psalm 115/52

Crescendo:

M.W. Kramer

Pelgrimslied (Psalm 121)

M.W.Kramer

OrgelsoIo met aansluitend samenzang:

Een pelgrim ben ik hier op aard'
(solist: Piet Baarssen )

M.W. Kramer

Dicht bij het hart van God

L. Kramer

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!
Dat aard'en hemel de lof Zijner glorie vermere!
Meng in ' t geklank,
Ziel, uw aanbiddende dank:
Zing al wat ademt de Heere!

Solozang: Piet Baarssen
Crescendo:
Psalm 23

B Klein

Strijders voor God's eer
( solist: Piet Baarssen )

M.W. Kramer

4e couplet koor en samenzang
Mijn ziel, uw lied verklank'
In vreugd'en droefenis
Des Heeren lof en dank
Met al wat in mij is.
Dat ied're dag,
Wat God ook zendt, tot' s levens end
Hem loven mag!

2. Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren,
Die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren,
Die met Zijn staf
Heerst van de wieg tot het graf:
Psalmzing'uw hart met de snaren!
5. Lof zij den Heer, die uw bevende vrees zal
beschamen!
Noem Hem uw Vader, de kroon van Zijn heerlijke
namen!
Dwars door de dood
Neemt Hij u op in Zijn schoot:
Loof Hem in eeuwigheid! Amen!
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Hamsestraat 36 - 4043LH - Opheusden - Tel: 0488-441376

LENTEKRIEBELS

?

Kom ze bekijken,
De nieuwste modellen staan weer
Bij ons in de zaak.
Met de mooiste kleuren
En de nieuwst snufjes.

WIJ ZIJN DEALER VAN:
GAZELLE, BAT AVVS,
GIANT EN LOEKI
TEVENS BENT U VAN
HARTE WELKOM
OP ONZE
KONINGINNEDAGSHOW
Bezoek ook onze site op:
www.dikkenbergtweewielers.nl
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Keu kenmontage ...
&,

A.f.pe,.lûflgshedr~il·

Montage valt
keukens elf

badkamers
Telefoon 0488 - 44 30 50
Fax.
0488 - 4421 71
Mobiel 06 - 20 36 43 65

~- --

-----------;------------------

Voor uw complete keuken:
Van: "Boeren-keuken"

tot "Design-keuken"

U slaagt altijd en voor de beste prijs

Timmerfabriek
"DE GREBBE" B.V.
Voortman Keukens Eist
Aamsestraat 44
6662 NJ Eist

0481-377946

Industrieterrein Remmerden 3 .
3911 TZ Rhenen
Telefoon: 0317-612734
Telefax: 0317-617217

Fabrikant van kozijnen, ramen, deuren,
hefschuifpuien, draaikiepramen, trappen enz.
Voor lijstwerk, betimmeringen en
al uw exclusieve timmerwerk.

Bedankt voor uw komst en een goede reis naar huis
toegewenst.

Deze avond is ook nog mede mogelijk
gemaakt door:

Hatro Transporten

Ochten

DISTRIBUTIE TRANSPORT·
VERHUIZINGEN • TOURING
CARS • MEUBELOPSLAG • PIANOVERVOER

B.K.C. groep

Ochten

Sterk in rosé

Boekhandel en Muziek
R. van de Meijden

Kesteren

Boekhandel
Van Leeuwen

Opheusden

Boekhandel
De Rank

Veenendaal

Boomkwekerij,
G.J. Huibers

Opheusden

Vishandel
De graaf

Geldermalsen

~

Cunera
grllfisçhe leIllJsllde
lJtroch"''''''atw.g

rx

200

3911
Rhenen
Telefoon (0317) 612938
Fox (0317) 6133 91

infoOcun.,..bv.nl
www.cunerabv.nl

Welkom aan boord in het schip van de kerk!
Het comite Zingen in de Zomer
heet u van harte welkom bij de
activiteiten in het jaar 2004.
Zingen in de Zomer heeft een grote
'VRIENDENKRING',deze worden regelmatig
op de hoogte gehouden van de komende
acties en diensten. Aan dit lidmaatschap
zijn geen kosten verbonden.

Van de diensten in de Bethelkerk worden
opnamen gemaakt. De bandjes zijn tegen
vergoeding te bestellen. In de liturgie zit een
strookje, welke u kunt deponeren in de
bussen achter in de kerk op afgeven aan de
medewerkers.
Op de achtergrond ziet u een foto van Ein Gedi,
Israël, waar David zich schuil hield.

Een logo met een bedoeling.
Een nieuwe uitstraling.
In perspectief ziet u de Bethelkerk,
met, door het verlichte raam, het kruis.
Boven de kerk uit reikt de vuurtoren als baken.
In de lichtbundels zie je die muzieknoten,
die samen het Zingen in de Zomer vormen.
Kruis en licht zijn de symbolen van het Evangelie,
dat is het fundament van het Zingen in de Zomer.

Het verzorgen en verzenden van
bandjes en cd's berust bij:
Stijntje de Boer
Tel: 0527-686425
Vooronder 9
8322AKUrk
Na afloop zijn de bandjes van de vorige
avondenen de uitgebrachte cd achterin
de kerkverkrijgbaar.

Heeft u suggesties en/ of verbeteringen laat het
weten. Wilt een persoonlijk gesprek, dit is altijd
mogelijk. Wilt u liever per brief reageren 7
Het adres is:

Zingen in de Zomer
POSTBUS 27
8320 AA URK

Wilt

U

dit werk steunen?

SNSrekeningnr:
85.41.73.560
Zingen in de Zomer
SNSrekeningnr:
94.44.09.1 J 3
Bandjes Zingen in de Zomer.

Wilt

U

meer weten?

Joost Eijkelenboom, Blauwborst 4
8322 CG,
0527-682831
Klaas de Boer,
8321 HG,

Hofstee 5
0527-68 1455

Mareinus Koffeman,Oude Dijk 8
8321 AP,
0527-687300
Emily Bakker,
8321 DZ,

Domineesweg 33c
0527-263831

Liturgie nummer 3

Samenzang

Samenzang

(zonder aankondiging)

Wij loven U, 0 God, belijden U als Heer
Wij loven u, 0 God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

I.

Wij geven het niet over
Wij geven het niet over,
Voor geld of eer of goed
Dat licht op onze paden
Die lamp voor onze voet
Wij laten ons niet nemen,
dat heerlijk Woord van God,
die kostelijke Bijbel
Rooft ons geen tijd of lot.

God roept en wat de mensen scheidt

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

I.

Opening

Wij moesten het maar wagen, 't is wel het wagen waard
12.Wij moesten het maar wagen
't is wel het wagen waard
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Komt, gaat met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn.
God zal Zijn waarheid nimmer krenken
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" zingt:
Dicht bij het hart van God
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L. Kramer

Schriftlezing: Genesis 11 : 26 - 12 : 9
26 Toen Terach zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nahor en
Haran.
27 En dit zijn de nakomelingen van Terah: Terah verwekte Abram, Nahor
en Haran, en Haran verwekte Lot.
28 En Haran stierf bij het leven van zijn vader Terah in zijn geboorteland, in
Ur der Chaldeeën.
29 En Abram en Nachor namen zich vrouwen; de naam van Abrams vrouw
was Sarai, en de naam van Nahors vrouw was Milka, de dochter van
Haran, de vader van Milka en Jiska.
30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had geen kinderen.
31 En Terah nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn klein
zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram; en hij
deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land
Kanaän, en zij kwamen te Haran en bleven daar.
32 En de dagen van Terah waren tweehonderd vijf jaar, en Terah stierf te
Haran.
Genesis 12
De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit
uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;
2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken,
en gij zult tot een zegen zijn.
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met
u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.
4 Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had, en Lot ging met
hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok.
5 Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun
have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen
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hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen
in het land Kanaän.
6 En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint Moré;
en de Kanaänieten waren toen in het land.
7 Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit
land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Here, die hem
verschenen was.
8 Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel, en hij
spande zijn tent, met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij
bouwde daar een altaar voor de Here en riep de naam des Heren aan.
9 Daarna trok Abram steeds verder, naar het Zuiderland.

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" zingt:
Lied van Verlangen
het 3e couplet koor en aanwezigen:
In 't huis mij n's Vaders
Door hem bereid
Is Jezus Koning
In eeuwigheid!
Wijd open staat de poort
Die leidt naar 't zalig oord
Vreugde is ons bereid
In eeuwigheid
Is uw paspoort getekend?

M.W. Kramer

L. Kramer

Gebed
Uit Oer is hij getogen
Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaan
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

Samenzang

1.

Maar, wie op 't Woord vertrouwen
4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
De Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" zingt:
0, woeste zee
Stil tot God

L. Kramer

M.W. Kramer

Toch overwint eens de genade
1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
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2.

Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

6. En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Gesproken woord:
"Gaan voor Go(u)d

Samenzang:

2.

door de wereld gaat een Woord"

0 welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
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Dankgebed

Samenzang:
Door de wereld gaat een woord
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs".

I.

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden
naar het nieuw jeruzalem.

Instrumentaal Intermezzo

Samenzang
4. Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet.
Tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang
Refr.: Here God.....

U. Zwart) uitlopend op samenzang

(tijdens de collecte)

Wij hebben 't Woord dat vast is
3- Wij hebben 't Woord, dat vast is,
't licht, dat de nacht doorgloort.
Wij hebben Zijn belofte;
zalig, die 't leest en hoort.
Wij weten uit de teek'nen:
Zijn komst is zeer nabij,
maar heffen 't hoofd naar boven;
Zijn komst toch maakt ons vrij.

Refrein:
Eén in de naam van jezus,
één zin en één gemoed,
één in 't geloof der Schriften,
één in 't verzoenend bloed,
Eén Vader, Die ons liefheeft,
één Zoon, Die stierf aan 't kruis,
één Geest, Die leidt door 't leven
en straks één Vaderhuis.

0, mijn ziele, looft den Here
0, mijn ziele, looft den Here,
die het aangename licht
over ons doet wederkeren
en zijn wondren voor 't gezicht.
Wondren die met één accoord
van hun oorsprong ons doen horen,
zijnde 't albevattend woord,
Jezus, 's hemels eerstgeboren.

I.

Daar is uit 's werelds duistre wolken
Daar is uit 's werelds duistre 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

Samenzang:

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" zingt:

I.

I.

M.W. Kramer
de Herder der Liefde
H. Hoeve
Kroon Hem met gouden kroon
M.W. Kramer
de Lichtstad
refrein: Koor samen met de aanwezigen:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefde stem
Daar geen rouw meer en geen tranen in het Nieuw Jeruzalem.

Samenzang:
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0, bedenk toch eens te sterven,
zonder dat gij zijt verlost.
Waarom zoudt gij ook niet komen?
't Heeft des Heilands bloed gekost.

Refrein:
Ik wandel in het Licht met jezus,
en 'k luister naar Zijn dier'bre stem,
en niets kan m'ooit van jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Slotwoord
Samenzang:
2.

Hoor de woorden van de Heiland.
3. Hoor de woorden van de Heiland,
gij die leeft in vrees en strijd.
"Komt tot Mij, belast, belaad'nen.
'k Geef u rust en zaligheid"

6

Ik wandel in het Licht met jezus
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij. .
En 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.

(staande)

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refr.: Ik wandel in ....

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn
Refr.: Ik wandel in .....

Liturgie nummer 3
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Dit was de derde avond van het Zingen in de Zomer

Zingen in de Zomer 2004

4.

200

In de maanden juli en augustus van 2004 vinden D.V.
nog een vijftal van deze samenzangavonden plaats.
U bent ook daar hartelijk welkom.

BETHELKERK, woensdag
Aanvang samenzang: 19.45 uur

Volgende week de vierde avond Zingen' in de Zomer 2004 m.m.v. het Chr.
dameskoor "Laus Deo" o.l.v. Geurt Souman, orgel: Dub de Vries en meerdere
muzikanten. De bekende bariton Piet Baarssen, zal enkele liederen van zijn
nieuwe cd ten gehore brengen. Ds. D.e. Hellinga zal spreken over het thema:
Gaan voor go(u)d ...... hoe staat het met uw conditie?

Elke werkdag bent u van I4.00 uur tot I5.00 uur van harte welkom in het
Kerkje aan de Zee voor een afwisselend programma van solo- en samenzang,
declamatie, orgelspel en gesproken woord.
Informatie is te verkrijgen bij het volgende nummer: 0527-686060.
Wij zijn ook te vinden op Internet: Ons adres is: www.zingen.opurknl.
Daar vindt u nadere informatie, voor suggesties kunt u onze webmaster
mailen.
Secretariaat "Zingen in de Zomer": J.K.S. Eijkelenboom, Blauwborst 4,
8322 CG Urk.
Penningmeester: Emily Bakker - Tims, Domineesweg 33c, 832I DZ Urk.
Bankrelatie SNS: rek nr. 85-41.73.560 "Zingen in de Zomer".
Bankrelatie SNS: rek.nr, 93-46.94.745 "Bandjes Zingen in de Zomer"
<(

Tot ziens bij de activiteiten van het Zingen in de Zomer

2004.

""'"
VRIENDENKRING

ZINGEN IN DE ZOMER

Graag zou dhrjrnevr:.,
.
adres: .....
postcode:
plaats: .
o door de Nieuwsbrief op de hoogte blijven van het werk.
o programmadraaiboek 2004 ontvangen.
o bandje van de dienst van woensdag.
.
(datum) ontvangen.
o de nieuwe cd van Piet Baarssen ontvangen
Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, of afgeven aan de
medewerkers, of opsturen naar: vriendenkring" Zingen in de Zomer"
t.a.v. Stijntje de Boer, Vooronder 9, 8322 AK Urk.
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7 Juli

Chr. Mannenkoor Lelystad en
Chr. Gemengd Koor Zon & Zegen, Biddinghuizen

14 Juli

Gereformeerd

21 Juli

Chr. Urker Visserskoor Crescendo

28 Juli

Chr. Dameskoor Laus Deo

4 Augustus

Chr. Gemengd Koor Excelsior

11 Augustus

Chr. Jongerenkoor

18 Augustus

Urker Mannenkoor Hallelujah

25 Augustus

Zingen van 1 tot 1000

Kerkkoor Urk

Immanuël

met Jong Mannenkoor

Soli Deo Gloria

KERKJE AAN DE ZEE:
elke werkdag van 14:00-15:00 uur een afwisselend
programma van solo- en samenzang, declamatie,
orgelspel en gesproken woord.

Zingen in de Zomer heeft een
eigen informatienummer,
waar iedere week het laatste
nieuws ingesproken wordt.

Zingen in de Zomer heeft
een eigen site op internet.

Dit nummer is:

Dan is het adres:

0527 68 60 60

Wilt u die bezoeken?

ZINGEN.OPURK.NL

"Samen met Rehoboth een machtig slot-Crescendo'

Wereld Wijde Zending in Tholen
Toen op de repetitie de intekenlijst
rondging wie er meeging naar
Tholen, was het resultaat magertjes.
Het bestuur plaatste daarom een
dringende oproep op de convocatie
dat we niet vrijblijvend van de
repetitie en van uitvoeringen weg
kunnen blijven. Gelukkig hebben
velen deze oproep ter harte genomen, maar we waren nog lang niet
met honderd man. Laat de afstand
niet ontmoedigen. Want Zeeland
ligt maar een stukje achter Zeewolde, dus dat valt best mee. De
volgende keer dat we dus richting
Zeewolde land gaan, verwachten we
honderd man.
Het was die zaterdag 9 oktober mooi
weer. Toen we Tholen naderden was
de toren van de imposante kerk al van
ver te zien als een baken in zee,
heenwijzend naar boven. Het is
misschien wel eens go ct om reven
bij stil te staan dat een kerk een huis
Gods is. Vroeger was de tempel in
Jeruzalem de plaats waar God wilde
wonen temidden van Zijn volk. En
hoewel in het Nieuwe Testament de
Gemeente de tempel Gods is geworden, noemen we de kerk, waar het
Evangelie wordt verkondigd, nog
altijd de werkvloer van de Heilige
Geest. Het eerste wat een Israëliet
zag als hij de voorhof van de tabernakel of van de tempel binnenkwam.
was het koperen altaar. Daar werd hij
er aan herinnerd dat hij eigenlijk
moest sterven, omdat de heilige God
geen gemeenschap kan hebben met
de zonde, maar dat de zonde gestraft
moet worden met de dood. Maar ook
werd daar de mogelijkheid uitgebeeld
dat Gods toorn geblust kan worden
door middel van een plaatsvervangend offer. De gelovige Israëliet, die
zijn hand op het beest legde dat in
zijn plaats geofferd zou worden, heeft

• 'Komga met ons en doe als wij.'
daarin iets verstaan van de genade
Gods voor een schuldig zondaar.
Jesaja heeft dat zo treffend verwoord:

de straf, die ons den vrede aanbrengt,
was op Hem, en door Zijn striemen is
ons genezing geworden. Het is goed
om dit te beseffen als we voor Gods
aangezicht naderen in gebed, onder
het Woord, of onder het zingen van
onze liederen.
Toen we voor de tijd nog even door de
straatjes met keurig in de verf staande
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. . .

huisjes en hekjes van Tholen liepen,
kwamen we enkele mannenbroeders
van het Thools mannenkoor tegen.
Die gingen waarschijnlijk naar de kerk
om nog wat te oefenen. Mijn broer
groette ze met de woorden: 'Kom ga
met ons en doe als wij'. Aan hun
manier van reageren merkten we dat
die woorden bij hun bekend waren.
Dat is ook het mooie van zulke
avonden, datje mensen ontmoet met
dezelfde wortels en dezelfde doelstellingen als ons. Want als je dat bijvoor6

beeld in Amsterdam tegen iemand zou
zeggen, zal die wel denken "die is
mesjogge". Om maar niet te spreken
van iemand die op het demonische
Halloween-feest van SixFlags voor
6,66 euro een Bloody Double Burger
koopt, en met de Koningin van de
Nacht in de Grote Finale strijd tegen
het licht, en verdwaalt in het doolhof
der verdoemden vol angst en afschuw
(letterlijk aangehaald uit de FlevoPost
van 13 oktober). We merken aan alles
dat de antichristelijke machten steeds
brutaler en agressiever worden in hun
optreden. Als we tenminste onze ogen
en oren open hebben. Want dat is ook
niet vanzelfsprekend.

mooie liederen waar het vreemdelingsschap van gelovigen in verwoord
wordt. Van hen die hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomende
zoeken.
We werden uitstekend begeleid door
Minne Veldman op de piano, en die
deed dat ook bij de solo van Piet over
het ruw houten kruis. De volgende
keer zullen we dat lied wel met het
koor zingen, en ik ben benieuwd hoe
dat gaat klinken. Want we moeten
heel nauwkeurig de noten raken om
de prachtige akkoorden van het
refrein tot zijn recht te laten komen.

Vrijgezellen binnen

We begonnen de avond met ons intro

'Stil tot God". Wat klinkt dat mooi in
zo'n grote hoge kerk. Dat is wel een
verschil met moderne kerkgebouwen.
Die zingen meestal veel zwaarder.
Alleen de opstelling in deze kerk is
wat minder. We kunnen niet, zoals we
gewoon zijn, in een hoefijzervorm
opstellen. De ene helft staat binnen
het trouwhek, en de andere helft
erbuiten. Ik zag trouwens ook enkele
vrijgezellen binnen het trouwhek
staan. Dat zal wel een vergissing
geweest zijn, en we zullen daar verder
niet moeilijk over doen. Maar zo breng
je de vrijgezelle dames wel in verwarring. Afijn, ik stond er in ieder geval
goed zichtbaar buiten (achteraf heeft
het toch niet geholpen).
Na het welkomstwoord door WWZvoorzitter Daan Schot en de samenzang uit Psalm 66 opende de ouderling de avond met een korte meditatie
over Gehazi, de man die door begeerte
de melaatsheid van Naäman op zich
kreeg. Daarna zongen wij het 'Pel-

grimslied", 'Daar zijn geen grenzen',
'Dicht bij het hart van God" en het 'Lied
van verlangen'. Het zijn stuk voor stuk

het trouwhek.

bij Crescendo. En dat moeten we niet
kwijtraken door een 'opsta-en-opstelorde' in te gaan studeren.
De collecte tijdens de samenzang was
voor de MAF-zendingsvliegers. Dat die
mensen niet zonder gevaar hun werk

doen hebben we een paar weken
geleden wel gehoord, toen een MAFvlieger in dichte mist tegen een berg
aanvloog en omkwam.
Na de samenzang zongen we nog een
blokje van vier, en Rehoboth twee,
waarna we gezamenlijk de Tien
Geboden zongen. De stemmen van de
beide koren smolten samen tot een
machtig slot-crescendo in de twee
laatste regels:

Gun door 't geloof in Christuskrachten
Om die te doen uit dankbaarheid
Dat zij zo.

Het Christelijk Thools mannenkoor
'Rehoboth' was, net als de vorig keer,
ook aanwezig deze avond. Hun eerste
lied was 'Nader, mijn God bij U", en
dat klonk heel mooi, net als de andere
liederen die ze zongen. Hun dirigent
heeft een heel bewegelijke manier van
dirigeren. Hij boetseert als het ware
met zijn zwierige vingers de opstijgende tonen tot een harmonisch
geheel. Ook valt het op dat ze zo
netjes met z'n allen tegelijk opstaan,
in beweging komen, en hun stellingen
in alle rust betrekken. Het moet dus
toch wel mogelijk zijn om zoiets tot
stand te brengen, want bij Zeeuwen
lukt het toch ook. Maar toch, als ik
eerlijk ben, heeft onze eigen stijl toch
iets eigens, iets bruisends, iets wat
eigenlijk helemaal bij een visserskoor
past. Het is niet direct wanordelijk,
maar het is meer een gepaste vrij buiterigheid. Het gebeurt ook niet
opzettelijk, maar het hoort gewoon
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Hoe Liefelijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen

Zang in Oldebroek, cycloon in Haïti
Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die het goede boodschappen.
Die de vrede doen horen, die de
goede boodschap brengen van het
goede.
Dat zegt Jesaja aLs hij het heeft over die
geweldige gebeurtenis als de HEERESion
wederbrengen zaL uit de verstrooing. Maar
dat geLdt ook nu nog steeds, als in de
hemel het bericht gehoord wordt dat één
zondaar zich bekeerd heeft. Boodschappers van het goede, dat zijn wij ook als
we zingen over de verLossing die er is in
Jezus Christus. ALswe dat beseffen dan
zullen we niet lichtvaardig met die taak
omspringen. Maar dan zal het ons gebed
zijn of de Heere het zaad dat gestrooid
wordt, wil zegenen zodat het goede
vruchten voortbrengt.
Het was al donker toen de bussen vertrokken vanaf het gemeentehuis op die
zaterdag 20 november richting Oldebroek.
De donkere dagen voor Kerst naderen, dat
was al goed te merken.
Een rabbijns verhaal verteLt dat Adam
bang werd toen het 's avonds voor de
eerste keer donker werd. Want dat had hij
nog nooit meegemaakt. Hij wist niet wat
er aan de hand was toen de zon langzaam
achter de horizon verdween. God heeft
hem toen geleerd hoe hij vuur moest
maken om het donker te verdrijven.
Hoewel het natuurlijk een verzonnen
verhaal is, zit er wel een mooie strekking
in. Ook wij leven in een duistere wereLd
verloren in schuld. En onze taak is om het
licht van het Evangelie te verspreiden.
Dat is geen prestatie van ons, maar het is
een kracht Gods tot zaligheid voor een
ieder die gelooft. Maar stel nu dat er
iemand onder de Luisteraars zit die voor
de eerste keer die boodschap hoort, en
naar iemand van ons toekomt voor
verdere uitleg? Staan we dan met de
mond vol tanden, of kunnen we rekenschap geven van de hoop die in ons is?
Want zingen kan Liefelijk zijn en harten
treffen, maar kun nen wij het ook persoonlijk aan iemand vertellen?

In Oldebroek bij de mooie oude dorpskerk
aangekomen, konden we eerst koffie
drinken in het bijgebouwtje. Achteraf
hadden we best een halfuurtje later
kunnen vertrekken, want we hadden dik
tijd over.
Toen we de kerk binnentraden hadden we
moeite om op de rieten stoelen een goed
pLekje te vinden, zodat de partijen een
beetje bij eLkaar zaten. Maar toen we ons
intro aanhieven 'Stil tot God' waren we
dat ongemak snel vergeten, want de
prachtige akoestiek van de oude kerk
maakte het zingen licht en gemakkelijk.
Ds. Jongejan opende de avond met
schriftlezing en gebed, en na de samenzang zongen wij 'Dicht bij het hart van
God'. Wat een prachtig lied is dat! Vooral
als je in zo'n mooie kerk zingt, met een
publiek dat met volle aandacht luistert.
Eenvoudige woorden, eenvoudige akkoorden, ik had het nog wel een keer willen
zingen. Omdat Jan er niet was, zongen we
niet het lied 'Een pelgrim ben ik hier op
aard', hoewel dat heel goed aansloot op
het vorige lied. In plaats daarvan zongen
we '0 woeste zee', waarbij ik echt even
over moest schakelen. Daarna was Psalm
89 aan de beurt. Het was de eerste keer
dat we het zongen, en het ging ons goed
af. Het stuwen aan het begin vind ik heel
goed bij de tekst passen, als een aandrang om de volken de boodschap te
Laten horen, waar ze ook op de wereld
wonen. Hetzij laag van staat, of hoog met
eer bekroond, dat maakt geen verschil.
Want bij God is geen aanneming des
persoons.
Na de mooie solo van Piet vertelde de
heer Dankers van Woord & Daad iets over
de situatie in Haïti na de cycloon die daar
gewoed heeft. De weduwen daar kunnen
niet begrijpen dat de weduwen bij ons
zomaar geld van de regering krijgen
zonder ervoor te werken. Dan moet dat
wel het Paradijs zijn. Ze ervaren de
rampen daar als de straffende hand van
God. Hoe hebben wij dat hier in Nederland? We weten precies hoe wolken,
cyclonen en wervelwinden ontstaan, maar
zien we er nog de hand van God in? Want
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Hij zegt zelf dat Hij het is die de wolken
over de aarde brengt.
Tijdens de samenzang werd er gecollecteerd voor Haïti, en dat heeft het mooie
bedrag van 3.655 euro opgebracht. Later
in de bus heeft Kees nog een poging
gedaan om het om te rekenen naar
guldens, maar daar was het bedrag te
groot voor. Jammer, want in guldens heb
je nu eenmaal meer dan in euro's.
Harm Hoeve liet zich deze avond weer van
zijn virtuoze kant horen, zoals bij 'Het ruw
houten kruis'. Dat is een mooi lied, maar
het moet weLmet volle concentratie
gezongen worden, want anders zitten we
er met die mooie halve tonen net naast,
en dan klinkt het lang niet zo mooi. Maar
dat moet er in sLijten.
Het was ook de eerste keer dat we 'En de
Geest en de Bruid zeggen Kom' zongen.
Het is een lied wat afwijkt van andere
liederen, omdat het meer als een declamatie moet worden gebracht. Maar het is
een beleving om het te zingen, niet in het
minst door de kracht van de woorden,
want die komen rechtstreeks uit de
Schrift. Wat mij betreft komen er meer
van deze liederen. Achteraf hoorden we
dat de mensen het ook buitengewoon
mooi vonden.
Ds. Jongejan sloot de avond, waarna wij
nog een toegift zongen 'Ziet in blinde
razernij. Het was een prachtige avond, niet
ver uit de buurt, en in een mooie kerk. In
de bus nam Kees onze drukke agenda nog
even een paar keer met ons door, zodat we
niet per ongeluk een uitvoering zouden
vergeten. En zoals het een goed reisleider
betaamt, drukte hij ons nog op het hart om
bij het uitstappen goed uit te kijken of het
niet glad was, want in deze tijd van het
jaar kan het nu eenmaal vriezen en het kan
dooien.
Gerrit de Wit
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Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien

Adventconcert in Huizen
Zaterdagavond 11 december vertrokken we vanaf Urk richting Huizen met
de bussen van Koetsier goed gevuld met enthousiaste zangers. Dat de
wereld koud en kil is moesten we onderweg ervaren toen twee ruziemakende auto's bijna een ongeluk veroorzaakten.

Omstreeks half acht arriveerden we bij
de Ger. Kruiskerk, waar we werden
opgewacht met een lekker bakje koffie.
De kerk was tot de laatste plek bezet,
zodat de samenzang prachtig klonk.
Onze intro was het appellerende lied
'Uw Koning komt', hetwelk wel heel
toepasselijk was op deze adventzangavond.
Dominee Oostermann opende de avond
en vroeg een zegen. Onze zangvriend
dominee Van Duijvenbode opende de
bijbel en declameerde op indrukwekkende wijze Jesaja 9. 'Het volk dat in
duisternis wandelt, zal een groot licht
zien'. Aansluitend op deze schriftlezing
zongen wij het oude lied: '0 kom, 0 kom
Immanuël'. Nog een jaartje studeren en
het zit er wel in.
Samen mochten we belijdend 'Op U mijn
Heiland blijf ik hopen' zingen, hetwelk
mooi begeleid werd door het ensemble.
Met name de viool samen met trompet
was heel mooi. Dat het ensemble over
goede musici beschikt, konden we
horen in de kerstfantasie en het Adagio
van Mozart die ze vertolkten.
Jezus kwam op aarde om mensen te
redden van de eeuwige dood. Dat
mochten we vertolken in het lied
Bethlehem. Op eenvoudige manier deze
Blijde Boodschap voorhouden aan de
mensen, dat is een taak die wij als
Crescendo mógen uitvoeren. Dan mogen
we het uitjubelen en zingen van die
Heilige nacht. Juicht volken juicht, uw
Heiland is qeboren,
Ds. Oostermann hield een korte meditatie over de kille wereld waarin het Kind
van Bethlehem is gekomen om warmte
en liefde te schenken. Onze zangvriend
Piet Baarssen zong weer op bijzondere
wijze het bekende lied 'Ik kniel aan uwe
kribbe neer'. Dub de Vries begeleidde

• Instructies aangaande zang en opstelling voorafgaande aan het concert.
hem op het orgel.
'In die nacht werd Hij geboren: de
schoonste aller nachten, in Efratha's
velden, een stille heilige nacht: We
mochten en mogen er met volle borst
van zingen. Vooral dat Stille nacht. Een
lied dat al eeuwen klinkt en indruk
heeft gemaakt. Van Het Kind die ons tot
God terug brengen zal. We mochten dit
heel mooi uitvoeren. Ja, Crescendo kan
ook zacht (pp) zingen.
Tijdens de collecte speelde het ensemble enkele liederen van hun cd: 'Al slaat
de zee'. Bekende liederen die spontaan
werden meegezongen. Bloemen werden
uitgedeeld aan de medewerkenden en
wij zongen als toegift het prachtige lied
'Dierb're Heer' Jezus'. Dit lied is Crescendo op het lijf geschreven en werd ook
mooi uitgevoerd.
Ere zij God samen met de aanwezigen is
altijd een hoogtepunt bij een kerstconcert. Het heeft ook de moeite beloond

om het weer tijdens de repetities
opnieuw te bestuderen. Wat mij zelf
enkele jaren geleden erg aangesproken
heeft, was dat wij op verzoek van een
oude broeder het Psalmvers 'Zijn Naam
moet eeuwig eer ontvangen' zongen na
het 'Ere zij God'. Misschien iets voor
volgend jaar D.V.
Wij mogen terugzien op een mooie
zangavond. We hadden een goede
bezetting, wat toch altijd wel beter kan.
Riekeli Kramer
Medewerkenden:
Piet Baarssen - bariton
Suzy Frinking - viool
Dieuwke Kloppenburg - trompet
_ Joost_Geevers - trombone
Arie Horst - piano, synthesizer
Dub de Vries - orgel
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zaterdag 11 december 2004
in de Kruiskerk te Huizen
Jac. van Wassenaerstraat 1
Aanvang 20.00 uur

o.l.v. Louwe Kramer
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Samenzang vooraf

Opening door Ds. G.W. Oostermann

Komt allen tezamen

Crescendo

_Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt laten wij aanbidden (3), die Koning.
De hemelse eng'len, riepen eens de herders
Weg van de kudde van 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt laten wij aanbidden (3), die Koning.
Het licht van de Vader, Licht van den beginne,
Zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt laten wij aanbidden (3), die Koning.
Nu zijt wellekome _
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aard'rijk zijt Gij gezien nooit meer,
Kyriêleis,
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar".
Kyriêleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land
Zij zochten onze Here met efferand.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
Te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriêleis.
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- Uw Koning komt! (M.W. Kramer)
- Troost mijn volk (M.W. Kramer)
- 0 kom, 0 kom Immanuêl (R. EJsinga)

Samenzang
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen,
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wij, 0 Heer, uw tempel zijn
o Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge 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!
Ensemble:
Crescendo

Kerstfantasie
- Bethlehem (J. van der Waart)
- 0, heil'ge nacht (H, Hoeve)

Korte meditatie door Ds. G. W. Oostermann
Ensemble: Adagio (W.A. Mozart)
Solozang door Piet Baarssen

_'5-

Samenzang

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.
Crescendo
- De schoonste aller nachten (M.W. Kramer)
- Lang geleden in Efratha's velden (M.W. Kramer)
- Stille Nacht (M.W. Kramer)
Ensemble: Heerlijk klonk het lied der eng'len (M. Mans)
Sluiting door Ds. G. W. Oostermann
Crescendo/ Allen
Lichtstad met uw paar'len poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd,
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
Heilig oord vol licht en glorie,
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden Godsstad vloeit. Refrein
Schoon tehuis voor moede pelgrims,
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein. Refrein

Slotzang: ERE ZIJ GOD

(staande)

Ere z.ijGod
Ere zij God
in de hoge
in de hoge
in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen
Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen
in de mensen
een welbehagen
in de mensen
een welbehagen
een welbehagen
Ere.zij God
Ere zij God
in de hoge
in de hoge
in de hoge!
vrede op aarde
vrede op aarde
in de mensen
een welbehagen
Amen, amen.

Uitleidende muziek door het ensemble
=0=0=0=
Als u nog wilt nagenieten van dit concert bestaat er
de mogelijkheid om een CD van het Urker Visserskoor
"Crescendo" en/of van het ensemble achter in de
kerk aan te schaffen.
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AGENDA 2005

CHR. URKER V'SSERSKOOR 'CRESCENDO'
Op 5 september 1953 startte Louwe Kramer met 23 zangers
het Christelijk Jongemannenkoor. Twee jaar later nam zijn zoon
Meindert W. Kramer de dirigeerstok over. In februari 1999 gaf
die het stokje door aan zijn zoon Louwe Kramer, de huidige dirigent.
Het koor heeft inmiddels ongeveer 130 leden en geniet in binnenen buitenland grote bekendheid. Harm Hoeve is vanaf begin
2000 de vaste begeleider.
In de ruim 50 jaar die het koor bestaat is de aard van het repertoire niet veranderd. Men zingt bewerkingen van psalmen,
geestelijke en vaderlandse liederen, alle met nederlandse tekst.
Het koor zingt krachtig en met bezieling. Ze geloven in wat ze
zingen. Het geheim van "CRESCENDO" is de combinatie van
muziek, tekst en voordracht. Daarmee trachten ze steeds
opnieuw hun doel te bereiken: zingend het Evangelie uitdragen
tot eer van God.

ENSEMBLE 'SONORE'
Het ensemble "Sonore" is een ensemble met een variabele
samenstelling. Dat wil zeggen: de basis wordt gevormd door
orgel en piano/synthesizer, uit te breiden met één of meer instrumenten naar keuze bv. panfluit, hobo, viool en trompet.
Het ensemble brengt geestelijk en populair-klassiek repertoire.
Muziek die streelt en rustgevend is. Het ensemble treedt veelal
op in concerten, grote muziekavonden (bv. met koor- en
samenzang) en ook in bijzondere kerkdiensten.
Het geheel wordt aangestuurd door de Zaanse muzikanten
Dub de Vries (organist) en Arie Horst (pianist).
Wilt u meer weten over dit ensemble en de mogelijkheden
neem dan kontakt op met Arie Horst (secretariaat ensemble).
tel. 075-6161499 fax. 075-6311083 email:ariehorst@zonnet.nl
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Comm. bijzondere diensten Kruiskerk

6 februari

Living close Zeewolde

de Akker

6 maart

Delight Huizen

de Akker

20 maart

Palmpasen/ Ensemble Dub de Vries

Kruiskerk

27 maart

PASEN

28 maart

Deo Cantemus

Kruiskerk

3 april

One Together Veenendaal

de Akker

1 mei

Bevrijdingsconcert Zaans Interk. Mannenkoor

Kruiskerk

5 mei

HEMELVAART

15/16 mei

PINKSTEREN

29 mei

Deo Cantemusen Yes

Kruiskerk

5juni

ViViT Utrecht

de Akker

4 september

Fontanus Putten

Kruiskerk

2 oktober

Shirchadasj Ede

Kruiskerk

30 oktober

Delight Huizen

Kruiskerk

6 november

Deo Cantemusen Jong Holland

Kruiskerk

24 december

KERSTNACHT

25 december

te KERSTDAG

26 december

Deo Cantemus

Kruiskerk

Heeft u belangstelling om eens een kerkdienst mee te maken of wilt u eens met een
predikant verder praten dan volgen hieronderde gegevens:
wijkpredikant ds. G.w. Oostermann, Want 5, 1276 HC Huizen
tel 035-5241341 op ma Um vr tussen 09.30 en 10.00 uur
email: gert.oostermann@wanadoo.nl
wijkpredikant dr. J.D. Hofstra, Grondel 41,1275 BE Huizen
De Akker
tel 035-5233506 op ma, di, do, vr tussen 09.00 en 09.30 uur
(Wijk B)
email: hofstra@euronet.nl
predikant ds. R.P. Doesburg, Breezand 16, 1274 TD Huizen
De Goede
tei 035-5233387 op ma Um vr tussen 08.30 en 09.00 uur
Herderkerk
email: dedomlnee@wanadoo.nl
Wijkgemeente Oostermeent
_ predikant ds. J. Borst, Braam 23,1273 CX Huizen, email: boobo@xs4all.nl
tel 035-5238270 ma Um do 08.45 - 09.30 uur
- predikant ds. A.P. Visser, Delta 95, 1273 LD Huizen, email: apvisser@ncrvnet.nl
Kruiskerk
(Wijk A)

tel 035-5233511 di Um do
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Belt u:
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Oude Raadhuispleio
Ook Uw speciaalzaak

voor de complete ilfwerking Yin Uw huis!
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• Verf (Slkkens, Flex3, Cetabever, Wyzonol, De Vos)
• Glas en Behang

&

• RaamdecoratIe (o.a. Luxaftex, Velux, Sailtex)
• Blnnen- en buiten Zonwering, Rolluiken
• Parket. laminaat en I(urll (Petgo, farket. O.uick-5tep-So!ida-Wttex)
• Leggen en renoveren van Uw parketvloer
• Verhuur parketschuurmachines

Bert Doorn
Mob.: 06-53613827

• Verkoop parketlak en ondemoudsmiddelen

Valkenaarstraat 68
1271 TN Huizen
Tel. 035-5258201
Fax 035-5259533

Marco Doorn
Mob.: 06-22409006

• Deskundig advies!

lange straat 10, 1271 RB Huizen
Tel. 035 • 5260686
Fax 035 • 5258266

VERWEY'S KAAS

CJf'l?/1lJspad
12'1/

xe
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H.tUJ·zen;

Tel. 035 - 525 1697
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UZERWARIN

zaterdag in Huizen op de markt!
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~~~
Chld-Loosdrechtsedijk 272a
Oude Raadhuisplein 4 - Tel. 035 - 525 38 55 - Huizen
Winkelcentrum Oostermeent
Oostermeent-Oost 84 - Tel. 035 - 525 38 53

1231 NK Loosdracht

TeL. 035-58.2525'5, Fax: 035 • 53233Q3
www.bonnerna.nt
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Honing & Zonen v.o].
ScfIiIder· en Behangweltrer.

R. Honing

Van Tresfongstraat 19
1272 AP Huizen
Tel. 035 - 5261823
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Commissie Bijzondere Diensten

Onze speciale dank gaat uit naar onze adverteerders
en sponsors die het mede mogelijk hebben gemaakt
dit concert te organiseren. Het Is de bedoeling jaarlijks
een soortgelijk concert te organiseren.
Wilt u In de toekomst een concert financieel steunen
of tegen een flnanc/lile vergoeding een advertentie
in het programmablad plaatsen laat ons dat even weten.

Cor van Kampen
Bert Lustig

Rob Savert

035-5258561
035-52 57 776
035-52 68 075

