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4.

stille nacht, heil'ge nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die tot God ons terugbrengen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.
Hulp'loos kind, heilig kind!
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor.
Leer m'U danken daarvoor.
stille nacht, heil'ge nacht!
Heil en vreê wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eerl
Amen, Gode zij d'eerl

5.

Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 0 Jezus,
Gij, mijn leven. Ik kom tot U en breng
U Heer, wat Gij mij hebt gegeven.
0, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.
Nog vóór ik was een kindje klein, zijt
Gij op aard' gekomen, en hebt Gij, zelf
zo vlek' loos rein mijn schuld op U genomen. Eer 'k door Uw hand was voortgebracht, had 'reeds Uw liefde aan mij
gedacht, mij tot Uw kind verkoren.

Ik lag in donkerheid en nacht, Gi j waart
mijn zon, mijn luister. De zonne die mij
vrede bracht, en redde uit het duister.
0, Jezus wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn,
dan heb ik niets te vrezen.
6. Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe
dat U God bemint. Ziet vervuld der zielen
wensen, ziet dit nieuwgeboren Kind.
ziet, die 't Woord is zonder spreken,
ziet die vorst is zonder pracht.
ziet, die 't al is in gebreken,
ziet, die 't licht is in de nacht.
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
Zie, hoe dat men met Hem handelt, hoe men
Hem in doeken bindt. Die met Zijne Godheid
wandelt op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden, zonder
teken van verstand. Die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant.
ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in Zijne hand.

o Heer Jesu, God en mense, die aanvaard
hebt deze staat. Geef mij dat ik door U
wense, geef mij door Uw kindsheid raad.
sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot.
Maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood.
Maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood.

-----.

7.

Refr.

Heer, Uw licht en Uw liefde sChijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus, kom vul dit land
met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek Heer, Uw Woord,
dat het Licht overwint.
Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid,
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren,
leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.
Staan W1) oog in oog met U Heer,

daalt Uw stralende licht op ons neer;
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven;
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.

8. Ere zij God
in den hoge.
vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
AMEN.

In de Amsterdamse
Jordaan

Dhr. J.J. Frinsel schreef zelf in 'De Oogst':

Het ligt al weer een tijdje achter ons als u dit leest, maar
ik wil nog even terugkomen op de kerstfeestviering in 1991
van de vereniging 'Tot Heil des Volks' in de Noorderkerk
in Amsterdam. Zelfs tot ver uit het Noorden van ons land r------------------=-------__.,
waren Oogstlezersgekomen om dit feest mee te maken en
voorzover mij bekend werd het door alle bezoekers als een
gezellige en gezegende bijeenkomst ervaren. Onze Urker
gasten, dat is een verhaal apart, lieten zelfs weten er veel
voor te voelen om van hun aanwezigheid een traditie te
maken. Het zat ongeveer zo: Krijn de Jong had mij gevraagd wat ik er van dacht als hij een Urker mannenkwartet zou uitnodigen om op ons kerstfeest te komen zingen. Krijn woont namelijk op Urk en heeft daar veel
vrienden. Vier Urker zangers die kerstliederen zongen,
dat leek mij wel een aardig idee. Maar het kwartet werd
al heel snel een dubbel kwartet en op het feest was dirigent
Kramer tenslotte met een koor van 75 Urker mannen aanwezig, allemaal in klederdracht! Hun zang klonk schitterend in de oude gewelven, dat kan ik u verzekeren, en als
het aan mij ligt mogen ze volgendjaar weer komen. Heel
graag! Ds. Brandsma, Chr. Geref. predikant in Amster-I
dam, bracht de kerstboodschap; Wim Rijstenberg, staflid
van het Buitencentrum, bespeelde het orgel en we hebben
natuurlijk fijn samen gezongen. Er waren nog meer
Oogstlezersgekomen dan vorigjaar en wie weet, bent u er
volgendjaar ook bij.
Kortom, als koor denken we dankbaar terug aan deze bijzondere kerstfeestviering. Na hevig gemanoeuvreer in de
nauwe straten van de Jordaan vonden we Urk weer veilig terug.

Noorderkerk
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Op bezoek in de Talma Hof
te Emmeloord

Op maandag 20 december van het vorig jaar .bezochten
we met een groep uit ons koor de Talma Hof in Emmeloord. Uiteraard bleef het niet alleen bij bezoeken maar
hebben we op alle afdelingen onze kerstliederen gezongen. De Talma Hof heeft in ons midden een bijzondere
klank temeer omdat onze vriend Toon Bakker daar op
liefdevolle wijze wordt verpleegd. Op het moment dat ik
dit schrijf ondergaat Toon een kaakoperatie in Zwolle.
Onze gedachten gaan naar hem uit en wij wens~n ~ooral
Jannie in deze moeilijke tijd veel sterkte toe. NIet in het
minst zijn we dankbaar dat wij in dezelfde Talma Hof
onze oude broeder Roelof Oost mochten ontmoeten. Hij
was gedurende jaren lid van ons koor totdat zijn gezondheid zulks niet meer toeliet. Op zijn stamelend verzoek
zongen wij bij zijn bed het Stille Nacht. Het was ontroerend en wij wisten toen nog niet dat dit zijn sterfbed zou
worden. Enkele dagen later is onze oude broeder overleden of beter gezegd: In Christus ontslapen. Met dankbaarheid zal hij in onze herinnering blijven voortleven.
M.W.K.

Louwe Kramer
hulpdirigent
van Crescendo
Louwe Kramer, beheerder
van Gebouw Irene, is door
het bestuur van het Urker
Visserskoor Crescendo benoemd tot hulpdirigent. Deze
benoeming vond plaats in de
bestuursvergadering van zaterdag 7 december jongstleden.
Kramer is voor Crescendo geen
onbekende. Het was in september
1953 dat zijn gelijknamige grootvader als eerste de dirigeerstok
voor het visserskoor hanteerde.
Overigens hoopt Crescendo in
september 1993 haar veertigj arig
bestaan te herdenken. De voorbereidingen voor dit jubileum zijn
inmiddels al in volle gang.

CD-activiteiten
Inmiddels zijn we als koor druk bezig met de studie en
voorbereiding voor de CD-opname van 4 juli aanstaande
in de Grote Kerk van Hasselt. De opzet van deze opname
is om ons publiek een keur van veel gevraagde geestelijke
liederen aan te bieden. We kunnen zonder meer stellen,
dat de vraag naar het bekende geestelijke lied nog steeds
actueel is! Om te komen tot een verantwoorde en degelijke opname, dienen we ons allemaal tot het uiterste in
te spannen. Daarbij behoort een trouw repetitiebezoek
om met elkaar een eenheid op te bouwen in klank, voordracht en beleven. Mede hierdoor kan het geestelijke lied
een grote hoogte bereiken. Er is binnen ons bestuur en in
ons midden al veel gesproken over deze opname, vooral
het vergelijk ten opzichte van vorige vervaardigingen,
zowel in muzikaal als technisch opzicht. Uiteindelijk is
het natuurlijk belangrijk dat alle inspanning haar bekroning krijgt op de dag van de opname. Vanzelfsprekend is
het, dat dan een ieder aanwezig is behoudens een werkelijke en wettige absentie. Zomaar wegblijven is dan je
reinste taboe en een veronachtzaming van alle gedane
werkzaamheden. Binnenkort ontvangen de leden een
opgave van de op te nemen nummers. Wij hopen D.V. 4
juli een feestelijke dag met elkaar te beleven. Ik wens
bestuur, leden en mijzelf daartoe sterkte in de hoop dat
het Gods zegen mag wegdragen. Soli Deo Gloria.
M.W.K.
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Algehele leiding: Meindert W.Kramer
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1 .Koorzang:
b -Nu z:ijtwelle kome.
2. Opening.
3.Samenzang.

M.W.Kramer

3.Koorzan_g:
\5 -In het nachtl:ijkduister.

7

Gebed.'
w:ijzepsalm 89.

-0 heilige nacht.

{( -De schoonste

W:ijloven U,oGod,bel:ijdenU-, als, Heer.
Eeuwige Vader,U geeft heel de wereld eer.
U zingen al-le heem-len,serafs,machte,
tro-nen,
onafgebroken r:ijsthun lied op hoge tonen:
G:ij,driemaalheilig G:ij,Godder legerscharen,
wiens grootheid aard en hemel heerl:ijk
openbaren!

(solo)

idem

aller nachten.

idem

4.S010zang
5.Koorzang:
-Kerstlied

met solo

-Stille nacht.
-Vol van pracht.

P.v.Woensel
M.W.Kramer
idem
Pieter de Jong

6.0rgelsolo

U looft de apost~lsehaar
profeten,martelaars

in'heerl:ijkheid,
o Heer,
vermelden daar uw eer.

M.W.Kramer

Door heel uw kerk wordt steeds,daar boven
hier beneden,
in str:ijden zegepraal,uw grote naam
beleden.
Z:ij
~ooft,o Vader,U,oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in
meêdogen!
-U,Vader,U

z:ijlof op een verhoogde

toon!

Lof en aan~idding z~ uw eengeboren Zoon.
Lof z:ijuw Geest,die ons ten Trooster is
gegeven,
ons in de waarheid leidt,de weg van eeuwig
leven.
U looft uw kerk alom,waar G:ijdie ook
vergaarde;
U looft wat loven kan,in hemrl en op
aarde!

7.Koorzang:
l~
-Gloria in excelsis Deo.(solo)M.W.Kramer
8 -Er is een kindeke geboren
M.W.Kramer
M.W.Kramer
\ 3- -Zum gloria

-

8.S010zang.
9.Koorzang:
\~
-Nog juicht ons toe.(met
10~Sluiting

solo)M.W.Kramer

met dankgebed.

11.Koor met samenzang:
-Ere z:ijGod

Jan v.d. Waart

z.o.z.

-

Reis Sauerland - Duitsland
(5 tlm 9 oktober 1992)
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ZANGAVOND
t.b.v.

Woord en Daad

In de Ned. Herv. Kerk te Middelharnis
op zaterdag 15 februari 1992

met medewerking van het
Chr
-

Urkervlsserskc:x>r
··crescendo··

o.l.v. Melndert W. Kramer

Solisten:
Plet Baarssen
Klaas Bakker
Femmyvan der Weg
Henk van putten

bariton
bariton
sopraan
orgel/plano

Meditatie:
Ds. L.W.eh. Ruljgrok
Aanvang:
19.00uur
Kerk open: 18.30uur
Het programmaIs tevens bewijs van toegang.
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1. Koor: God enkel licht.
a_URKINA FASQ
Dit land heette vroeger Opper Volta. Het ligt In West-Afrika,
precies ten zuiden van de Sahara-woestijn. Het Is één van
de armste landen ter wereld. Het land Is achtmaal zo groot als
ons land en telt 8 miljoen Inwoners. Het noordelijk deel ligt
In de beruchte Sahelzöne. Waar vroeger een prachtig oerwoud
was en waar de wilde dieren rondzwierven zijn nu alleen nog
maar wat kale boomstammenen een stervend bos. De woestijn
rukt op!
In de streek tussen de bewoondewereld en de woestijn lijden
de mensen honger, omdat de regen uitblijft,
waardoor de
oogst keer op keer mislukt.
Woord en Daad Is nu bezig 1000ton graan vanuit het zuiden,
waar wel geoogst wordt, naar het noodlijdende noorden te
vervoeren. Bovendien heeft Woord en Daad er 3 kunstmatige
meren aangelegd, waarin het water, dat In de korte regenperiode valt, kan worden opgevangen en bewaard. Rondomdeze
meren ztjn tuinen aangelegd, die met Ingevoerde ossen en
ploegen worden bewerkt. (Een stel ossen en een ploeg kosten
f. 2.700,--). Daarnaast heeft men bronnen geboord (60 m.
diep) en pompen geplaatst, waaruit de bevolking drinkt.
Daarmee weet men ziekten als gevolg van besmet water te
voorkomen. En zo tracht Woord en Daad de levensomstandigheden vla kleinschalige projekten, waaraan de bevolkll"g
zelf meewerkt, te verbeteren. Hiermee wordt tegelijk bereikt
dat de bevolking straks zonaer hulp verder kan.
Nu Is er al een pluimveebedrijf Je en een konijnenfarm, een
tuinencomplex voor vrouwen, een molen voor het tijdrovende
fijn maken van graan en een zeepfabrikagefabriek. Verder
wordt er aandacht besteed aan hygiëne, ziektebehandelIng en
voedingsleer.
Zo wordt de hoge klnder- en kraamvrouwensterfte bestreden.
Die kl ndersterfte Is het gevolg van malaria, longontsteking,
mazelen, hersenvliesontsteking en allerlei huidziekten. overeenkomstig de verwachtingen zal de kindersterfte binnen 5
jaar zl ln teruggelopen van 40 ~ naar 10 ~.
In Januari 1991 ging de Nederlandse arts, Dr. C. van der Wal
uit Zeist, erheen. Er Is nu een medisch centrum met 20
bedden. HIJ heeft onze steun dringend nOdig. Helpt u mee?
Op D.V. zaterdag 2 mei a.s. hoopt het DIrkslands Mannenkoor

fn de Hervormde Kerk te SommeisdIjk een uitvoertnq te geven
ten bate van "Woord en Daad".
De Firma
Versp u IJ
te
SommeisdiJ k
stelde
ons
de
plano
belangeloos
ter
beschlkklng_

M.W. Kramer

2. Opening door Ds. L.W.Ch. Ru1jgrok.
3. Samenzang: Psalm 138 : 1 en 4.
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, HEER,
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goOn,
Op hoge toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der hoven,
En om Uw gunst en waarheid saam,
Uw grote naam
Eerbiedig loven.

(I.1;I·l~t·l·
cliJ
t' ..'lilI
>.1

Aall\11il!J:'
lil

Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns v1jands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redd1ng geven.
De HEER 1s zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk
Voor mij volenden;
Verlaat n1et, wat Uw hand begon,
o Levensbron,
Wil bijstand zenden.
4.

6. Solozang: Femmy van der Weg.
7. Koor:
a. Want op U Heera, hoop ik H.W. Kramer
b. Zie ons wachten aan de stromen
H.W. Kramer
(met Femmy van der Weg)
c. In het huis Mijns Vaders zijn
H.W. Kramer
veel woningen

(I(~ ~(i

A\pditaUp:

A\iJU. v. \'iSSPfS)1

Gebed.

5. Koor:
a. Hoe l'ef'l'jk zijn uw won1ngen
(met Piet Baarssen)
trad.
b. Oe Heer'1s mijn Licht.
J.van Zweden
c. De Lichtstad
M.W. Kramer

t

Uh'ÎUpuU
~

A

ill'!II!I: lil!

Samenzang Ps. 98: 1 en 2.
Zingt. zingt een nieuw gezang den Here,
dien groten God, die "ond' ren deed t .
Zijn rechterhand vol sterkt' en erë,
zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
zo vlekkeloos en ongeschonden,
.
voor 't heidendom ten toon gespreid.

..-,

. f~"
«'

.
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Hij heeft gedacht aan zijn genade,
zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
nu onze God zijn heil ons schenkt.
Juich t!an den ..
Heer- met' blijde galmen,
..gij ganse wereld, juich van vreugd !
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard in 't rond verheugt
Opening.
Samenzang Een roze fris ontloken,
vers 1, 2 en J.
Een roze, fris ontloken,
uit tere "ortel kwam,
zoals er "as gesproken:
'Zij bloeit uit Jesses stam. '
Die heeft een bloem gebracht
al in de koude "inter
temidden van de nacht.

....
jO
!'; '... '

Die bloem van "ondre luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid' op, toen door het duister
het licht der "eTeld brak.
Toen is in stille "nacht
Naria's kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

Die bloem, zo klein en teder,
met hare veur zo zoet,
brengt ons de zonne weder,
die't duister wijken doet.
o Jezus, mens en God,
bij U zijn wij geborgen:
Gij redt van zond' en dood.
Koor: 1. Nu daagt het in het oosten.
2. Nu zijt VeIle come.
J. Vol van pracht.
Samenzang: In Bethlehem$ stal lag Christus
de Heer.' Vers 1, 2, J en 4.
In Bethlehems. stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als Kindje ter neer.
.
Voor Hem was geen plaats in een herberg ot hUlS; .
zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een xruls.
Zo arm ,werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos tee~;
die hun wil vergeven, hoeveel het ook z~~:
zo arm werd de Heiland voor u en voor ml).
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht !
Ik kniel bij uw kribbe met dankend gemoed
en breng U eerbiedig mijn zeegnende groet.
Ik wijd ,u mijn vreugd, mijn leven, mijn hart.
Bij U wil' ik zijn in blijdschap en smart.
,
Geef Gij mij een hart, Heer, dat U steeds bemInt,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig uw kind.

Schriftlezing: Hattheus 1: 1-17.
Samenzang + collecte.
Heerlijk klonk het lied der Eng'len
In het veld van Ephrata;
Ere zij God in de hoge,
Looft de Heer, Halleluja!
Koor: Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen !
Zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
Jezus kwam op aarde neder.
Als een kindje,-klein en teer;
Haar'hoe aim Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer.
In een kribbe lag Hij neder.
Weldra werd een kruis Zijn troon;
Ja, om zondaars te verlossen,
droeg Hij spot en smaad en hoon.
Leer
Leer
Leer
Neem

ons
ons
ons
ons

bij Uw kribbe buigen.
knielen bij Uw Kruis.
in Uw Naam geloven.
eens in 't Vaderhuis.

Hedidatie:

'~e betekenis van de zwarte vlekken
in Jezus' Adven t sboek :"

Samenzang: Hoe zal ik U ontvangen.
Hoe zal ik U ontvangen.
Hoe wilt Gij z)jn ontmoet.
0, 's werelds,' boogst verlangen.
Des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte !
Houd Zelf de fakkel bij,
Die, Heer ! ons onderrichte.
Vat U behaaglijk zij.

Uw Sion strooit U palmen.
En twijgen voor de voet.
En ik breng U in psalmen.
Nijn jubelende groet:
Nijn hart zal 't feestkleed dragen.

Samenzang: Daar is uit 's werelds duist're wolken.
Daar is uit 's werelds duist're wolken.
Een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken I
En gij, mijn ziele, bid het aan.
Het koat de schaduwen bescbijnen.
De zwarte schaduw van de dood.
De nacbt der zonde zal verdwijnen.
Genade spreidt baar morgenrood.

Van altijd jeugdig groen.
en van Uw lof ge"agen •
'Zo veel mijn lied kan doen.
~at deed uit 's hemels zalen.
o Heer de heerlijkheên. !
Op aard'l U nederdalen?
Uw grote liefd' alleen.
Uw eindeloos erbarmen •.
Het onze grote nood.
Dat als met zeegnend' armen
en reddend ons omsloot !

o Vredevorst ! Gij kunt gebieden.
De Vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden.
Dat al wat ademt_voor U kniel !
Dit zal de god des beils bewerken.
Hij zal de zetel, U bereid.
Net recht en met gerechte sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid.

Nog eenmaal zal Hij komen.
Als Richter van 't heelal.
Die 't'moede hoofd der vromen.
Voor ~euwig kronen zal.
Nog
diè dag verborgen:
Jlachthem gelovig af.
Terwijl de grote morgen.
Reeds schemert boven 't graf!

~s

Orgelsolo.
Sluiting.
Samenzang: Ere zij God.

Koor: 1. 0 Heil 'ge nacht met solo.
2. Stille nacht.
J. De schoonste aller nachten.
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• Crescendo, zaterdag 11 april 1992, klaar voor vertrek

naar Uddèl.

ZATERDAG

11 APRIL

1992

~ Zangavond
door de

CHRISTELIJK

GEMENGDE

"CON AMORE "

ZANGVERENIGING

O.L.V. RIEN VAN HEERDE
CHRISTELIJK

JEUGDKOOR

"VAN KNOP TOT BLOEM"

O.L.V. DICK VAN ASSELT
m.m.v.

CHRISTELIJK

VISSERSKO~JR "CRESCENDO"

- URK

O.L.V. MEINDERT KRAMER
SOLISTE:

FEMMY VAN DE WEG

OPENING/SLUITING:

NED.HERV;KERK

DS. A.L. VAN ZW ET

UDDEL

AANVANG: 19.30 uur
KOLLEKTE aid UITGANG.

P R \) C R A 1'1 M A

1
l

PSALH

Samenzang:

•

lO~)

Hoe iief'ltlk ZÜn Pw woningen
met baritonsolü
- De Heer is m~n licht
- De U cht st arl '
(met jeugdkoor)

1

Looft,
l oo f r verheugd den HEER der heren
Aanb i d t Zijn naam, en wilt Hem eren;

7.

Solozang:

8.

Samenzang:Datir Tuischt

Doet Zijne glorierijke da&n
Alom den volkeren

verstaan,

En spreekt met aandacht en ontzog,

C)

Ds.

.L •

'1

A.I .. van

PSA.Ul

.J.

/h'Pt

10')

.J.v.Zweden
:vI. \~ . Kr ame r

Femmy van de Weg
langs de wolken

Daar ruisch t langs de '.,01 ken een 1 i e f ' liikc naam
die Hemel en aarde verenigt tezaam
.
geen naam is er zoeter en beter voor 't hdrt
Hij haJsemt de wonden en heelt al}p smart
kent gij, kent gg, rIi c naam nog 11 iel
die naam draagt m~n He'land, mtln lust en mUn lied.

d~ig aan ddg_

Van Zijne wond I ren

I'rad .

Piet Baarssen

2
Eens buigt zich

Iu ic h t, e.l k

(\J11

s t.r ijd , met bl ijd e g,i]men

PO

4.

r "Vi-ill

.Ieugrlkoo
-

Hee

r

,

Uw

t

KnojJ t oi

licht

n den

Jezus . .Iez u-s h" naam 7~J d' eer
want GÜ zi]t. der mensen en enbe]CD

ef

d

e

s

c

hijne

(lOS

Cemengd koor "(on i\more":
- Ruwe stormen !liegenwoeden
- GÜ die alle st,f'rrellh0udt
- Motet PsaLQ !21

(;.

Her-r ,

ZUn liefde zocht m~ tc~er
- Dank Tl, ()Heer

n

10.
5.

s+of

- Elke morgen

- Wat zal de wet'cId mooi zijn op rtie dag
- Hij kwam bij

t

HEER.

11,1r')('lo":

Uw' l i

en

1

o mochten \·!'om Jezus ve rhce r l ijk t p(~ns staan
dal'! h i even wij J u i che nd df:'juhe 1 t non aan

Zingt, 7ingl den Hougste vr0ugde~s31men
Ber'oemt u in ZJn hriJ'gen nnam;
Dat die Hem zopkon, nu te 78~m
Hun hart verenen tol' t rjn eel
En z i c h ve r bIiiden

ook aI les V ()'H' Jezus i n
d' engelen 'fingen vooltdurend ïTn lol

nf·'

\ l' P<. (

l

f

"

-bew.H.Slettenhaar

-A.d.BeRten/M.Reger

-c. St einhau se r

Cemengd koor "Con Amor e!":
- Een i eder hei 1 igl~ Zijn ~;aam
- Come, 0 Jesus, come to me
.- Tt 18 we.ll wi t.h rny soul
Geef mij overvloed

ned. tekst.

T. v . OUlmcord

trad. M.CheruLini
nerl.tekst R.v.d.SLroom
ar . . R.on Huf f

Onze stemmen

Onze CD-opname op
D.V. 4juli aanstaande
Zoals beloofd doen wij onderstaand een opgave van de op
te nemen geestelijke liederen op 4 juli 1992 in de Nederlands Hervormde Kerk van Hasselt. Nogmaals: deze opname staat los van de jubileum-opname, welke wij volgend jaar hopen te realiseren. We kunnen het wel
beschouwen als een aanloop daarnaar toe. De repetitietijd welke ons nog rest tot de opname-datum hebben wij
nog hard nodig. Een oproep, wellicht ten overvloede, om
getrouw de repetities te bezoeken, is zeker op zijn plaats.

Als uw zangers eens wisten
wat het effect van roken op
hun stem is...
~
Geachte voorzitter en koorleden
:
van Crescendo,
In de wereld van zang is een hoofdrol weggelegd voor de stem. 't Is
dan ook logisch dat de meeste zangers opletten met wat
ze met die stem doen. Als het niet nodig is, zullen ze bijvoorbeeld niet gillen en schreeuwen.
Maar hoe zit het met het roken? Ongetwijfeld zullen er
zangers en acteurs zijn die het nog altijd niet kunnen laten. En we vermoeden dat zij zich niet realiseren wat zij
hun stem daarmee aandoen.
Door roken wordt een aantal problemen in de luchtwegen
veroorzaakt, die de stem benadelen. Er ontstaan stemklachten en afwijkingen van de stembanden. Nog afgezien van de gezondheidsrisico's op langere termijn, is dat
een situatie die geen zanger (professional of amateur)
onverschillig zal laten.

De platencommissie
Op te nemen met medewerking van
Christelijke Dameskoor 'Laus Deo'
1. Neem Heer mijn beide handen
2. Vol verwachting blijf ik uitzien
3. Een vaste burcht
4. Psalm 138

het
M.W. Kramer
idem
idem
idem

Alleen 'Crescendo':
idem
5. Middelpunt van ons verlangen
idem
6. Als 't bazuingeschal weerklinkt
H. Pfell
7. Dan heb ik vree
A. Sullivan
8. Voorwaarts christenstrijders
L. Kramer
9. Al rolt de zee
S. van Marion
10. Van U zijn alle dingen
11. 'k Ben reizend naar die Stad
Kl.J. Mulder
(solo Femrny v.d. Weg)
G.J. Webb
12. Rijst op, rijst op voor Jezus
M.W. Kramer
13. Zijn liefde zocht mij teder
J. Zwanepol
14. Hoort Jezus noodt u
M.W. Kramer
15. Ruwe stormen
16. Prijst de Heer, met blijde galmen
idem
(Psalm 146)
17. Ik wil zingen van mijn Heiland
idem
(solo Fernmy v.d. Weg)
18. Wandel maar stillekens
achter Hem aan
F. Pijlman
19. Nader tot U (solo Femmy v.d. Weg) M.W. Kramer
20. Daar boven is een heerlijk oord!
idem

Van de Reiscommissie
Als men als koor een reis wil maken
En men het niet bij praten wil laten
Is het eerste wat nodig is de centen
Doch de leden zijn geen krenten
Maar ze vergeten wel eens te storten
Dat is al waar het aan kan schorten
Of zijn jullie het nummer vergeten
Dat is 48.17.35.941 wie het wil weten
Ten name van Reiskas Crescendo
Dan komt alles okidoo!
H. Kramer
Tweede penningmeester Crescendo

--

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

Dirigent: Meindert Willem Kramer
Orgel: Henk van Putten
Sopraan: Femmy van der Weg

WALBURGKERK
16 mei 1992
Aanvang: 20.00 uur

VRIJKAART

Kosten f 1,-PRO

G RAM

M A.

van het concert op
zaterdag 16 mei 1992 van het
U R K E R

V I S SER

K OOR

"c R E S C END

0 "

o.l.v. Meindert Willem Kramer
in de Walburgkerk te Zutphen.
aanvang 20.00 uur.

I

Solisten:

Femmy van de Weg

sopraan

Piet Baarssen

bariton

Bram Kramer

bariton

Renk van Putten

orgel

De opbrengst van dit concert is bestemd voor het
zendingswerk van de Chr. Geref. Kerken in Nederland.

Nuttig en aangenaam.

ROBBERTSEN
VOOR POELIERSKWALITEIT
LAARSTRAAT 82 ZUTPHEN
TEL· 17707

ALLE RIJBEWIJZEN
* auto- en motoropleiding
* vrachtauto & CCV-B opleiding
* vervoer gevaarlijke stoffen
* veiligheidstraining voor
auto en motor
* E achter S, 1-dags kursus

BEL NU: 05735-1788
GARVELINKPLEIN

11 - RUURLO

Wat nuttig is moet meestal gewoon gedaan worden. Wat aangenaam is mag genoten worden, zeker als er de gelegenheid
voor is. We beschouwen iemand die het nuttige met het aangename kan verenigen als een handig en verstandig mens.
Graag willen we zelf ook voor handig en verstandig doorgaan. Dus zoekt iedereen wel eens een gelegenheid om het
nuttige met het aangename te verenigen. Vanavond zal u
dat gegarandeerd lukken. Het koor, dat voor u zingt, zal
ons zeker een aantal aangename ogenblikken bezorgen.
Dat wat betreft het aangename. En wat het nuttige betreft:
ook daarover hoeft u niet in te zitten. De opbrengst van
deze avond zal zijn voor de zending van de Chr. Geref.
Kerken. Je drukt het wat zachtjes uit als je de zending
nuttig noemt. Wat doet de zending? Een paar voorbeelden:
In de eerste plaats wordt het evangelie doorgegeven aan
hen, die er nog nooit of maar zelden van hoorden. Het
doorgeven van het evangelie is maar niet een zaak waarbij
een willekeurige waarheid ingeruild wordt voor een andere.
Het is ook niet een zaak waarbij je moet zeggen: laat die
mensen nou met rust. Het is de boodschap brengen van God,
die liever dan mensen als zondaren verloren te laten gaan,
z~Jn eigen Zoon gaf om door diens offer mensen te verlossen en te behouden. Terecht zouden mensen het ons kwalijk
nemen als we zouden weigeren hen die boodschap door te
geven. Geloven is immers niet zomaar een van de vele mogelijkheden om er een paar gedachten op na te houden.
Geloven is met beide handen Gods genadige aanbod aannemen
en zo behouden worden voor altijd. Zending is ook meer.
Het is bijvoorbeeld de taal van de Bosjesmensen leren, om
die mensen in hun eigen taal een Bijbel te kunnen geven.
Onderwijs geven, opdat ze in staat zijn het geloof in hun
dagelijkse leven toe te passen. Het is ook adviezen geven
op alledaags terrein, om beter gevoed te worden.
Laten we het bovenstaande maar zeer nuttig noemen, al
zeggen we dan beslist nog te weinig. Omdat we vanavond
goede muziek horen, kunnen we dat rustig aanduiden als
het zeer aangename. Zo verenigen we niet alleen het
nuttige met het aangename, maar zelfs het zeer nuttige
met het zeer aangename. Ik wens u een gezegende en zeer
aangename avond toe.
G. van ft Spijker

Chr. Geref. predikant te Zutphen.

1.

2.

Koorzang :
God enkel licht.

M.W. Kramer.

Samenzang:
Ps. 145 : 1 en 2

H. Hasper

Mijn God en Koning, aller vorsten Heer,
ik zing verheugd uw heilge naam ter eer.
Uw naam zo groot en vol van majesteit
zal ik verheffen tot in eeuwigheid.
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen.
De Heer is groot en Hij is zeer te prijzen.
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven.
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.
Ik zal, 0 Heer, die ik mijn Koning noem,
verkondigen uw majesteit en roem,
uw wonderdaden die U hebt volbracht,
de luister van uw heerlijkheid en macht.
Met juichend hart zal ieder uw vermogen,
uw goedheid en gerechtigheid verhogen.
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren
en overal uw grootheid openbaren.
3.

Opening door de voorzitter van de zendingscommissie van de Chr. Geref. Kerk te Zutphen.

4.

Koorzang:
a. Hoe lief'lijk z~Jn uw woningen. Trad.
(solo Piet Baarssen)
b. De Heer is mijn licht.
J. van Zweden
c. De lichtstad.

5.

Solozang van Femmy van de Weg

6.

Koorzang
a. Want op U Heere, hoop ik
M.W. Kramer
b. Zie ons wachten aan de stromen
(solo Femmy van de Weg)
M.W. Kramer
c. In het huis mijns Vaders
M.W. Kramer

..

Waar is de collecte

bij de uitgang

Het Urker Visserkoor stelt zich voor.

voor bestemd?

In Botswana, in de Kalahari-woestijn
werken Hessel en
Coby Visser onder de Bosjesmensen.
Zij werden uitgezonden
als vertalers, om de NHARO-taal op schrift te stellen,
om zo de weg te banen voor een bijbelvertaling.
Zij zijn daar vanaf maart 1991 aan het werk, uitgezonden
door de zending van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland. Hun eerste opdracht is taalstudie
en taalbeschrijving;
de NHARO-taal is niet gemakkelijk.
Uit een van hun rapporten

citeren

BOSJESMENSEN ZIJN PRACHTIGE
GAAN HOUDEN !!

we:

MENSEN,

WE ZIJN ECHT VAN ZE

"Het valt niet mee om de klikklanken uit elkaar te houden.
Dat geldt voor sommige klikklanken nog steeds omdat ze zo
dicht bij elkaar zitten. Maar het lukt wel steeds beter.
Ook de toonhoogte waarop de lettergrepen uitgesproken worden
geven nog de nodige problemen. Soms wordt het verschil
tussen een stellende zin en een vraagzin gevormd door een
nauwelijks hoorbaar toonhoogteonderscheid op een lettergreep. We komen steeds vaker woorden tegen, die op een
andere toonhoogte uitgesproken een andere betekenis hebben.
Al gaande ontdekken we ook weer onverwachte problemen.
Zo is ons gebleken dat er verschil is tussen een gewone
medeklinker en een beklemtoonde medeklinker.
BlJBELVERTALEN:
Aan het tweede, het vertalen van de Bijbel, zlJn we inmiddels al voorzichtig begonnen. We zijn begonnen met de
Kerstgeschiedenis, omdat het nu december (1991) is. Maar
het valt niet mee. Sommige begrippen bestaan in het NHARO
gewoon niet en bij de vertaling van andere woorden heb je
juist weer te veel woorden. Het NHARO kent bijv. zes
verschillende woorden voor "zij". Als er in de Bijbel
staat: "zij zagen de ster in het Oosten" moet je kiezen uit
zes woorden. De keuze gaat vooral tussen het woord dat
aangeeft dat er alleen mannen waren, of het woord dat
aangeeft dat er ook vrouwen in het gezelschap waren.
Zomaar een klein probleempje. Het laat hopelijk een klein
beetje zien dat we de hulp van de Here nodig hebben".

)

Een van de Urker koren draagt de naam Het Chr. Urker
Visserkoor "Crescendo" en werd opgericht 5 september 1953
onder de naam Chr. Jongemannenkoor met als dirigent de
heer L. Kramer. Bij de oprichting bedroeg het ledental
23 leden; dat nu is gestegen tot ruim 100 leden. In 1955
nam de heer Meindert Kramer jr. de dirigeerstok van zijn
vader over en onder zijn bekwame leiding werden, naast de
te geven maandelijkse concerten in diverse plaatsen in ons
land, ook tal van langspeelplaten in de handel gebracht,
welke zeer zeker tot de meest verkochte platen behoren.
Het Visserkoor bestaat gedeeltelijk uit vissers, welke
de gehele week van huis zijn en rondzwalken op de Noordzee
en het Ijsselmeer. Vandaar dat dan ook vele verzoeken
moeten worden afgewezen, omdat men vanwege het uit te
oefenen beroep hier niet aan kan voldoen. Zou het koor
professioneel zijn, dan was men al verschillende malen op
wereldtournee geweest, getuige de ontvangen uitnodigingen
uit Canada, Ver. Staten, Duitsland en voor kort een uitnodiging uit Antwerpen. Maar de koorleden zijn nu eenmaal
amateurs, die het koorzingen naast hun werk als hobby
uitoefenen. Het koor treedt op in Urker klederdracht en
zingt overwegend geestelijke en vaderlandse liederen en
psalmen, dit vaak met medewerking van de sopraan Femmy
van de Weg en de baritons Klaas Bakker en Bram Kramer.
Desondanks maakte men in september 1980 een zeer geslaagd
concert-tournee door Zwitserland. Dit op uitnodiging van
de Evangelistische Methodistische Kerken aldaar. Men
concerteerde in diverse kerken o.a. Frutigen, Adelboden,
Zofingen/Bottenwil, Bern Thun, Biel, Lyss en Zürich.
In de periode 16 tot en met 24 oktober 1981 werd weer een
tournee gemaakt door Zwitserland en trad het koor op in
Erlingsbach, Rapperswil, Kloten, Bern,Zürich, Oerlikon
ea Zurzach. Hoogtepunten in de geschiedenis van "Crescendo"
waren een optreden voor tal van prominente gasten in de
Bethelkerk, toen H.M. de Koningin het Vissersmonument op
Urk onthulde, terwijl het koor in december 1969 een Kerstconcert verzorgde op paleis Het Loo en in december 1970
haar medewerking verleende aan de Kerstfeestviering van
de koninklijke familie te Uddel.
Op zaterdag 6 mei 1972 ontving "Crescendo" tijdens een
concent in de Bethelkerk te Urk van de N.V. Phonogram
de gouden tulp, i.v.m. de bijzondere verdienste voor de
geestelijke koorzang.

Bij d e z e u i rr e i k i n g Wilren Hunne Ko n i rik l I j k e Hoogheden
Pr i nses se a t r i x en Prins CLaus adtH","zig. :l'rvolgen.>
mochten \vij lIs K00r tijdens de verjllrda~ v.m H.~l.
de Ko n i nu i n
op j) april 1<)76 het l a.r t s t c defilé disluiten in de pa le Ls t u i n te Soestdijk met het zin gen
van het bekende "\eerland en Oranje".
Tijdens het 25-jarige bestaan van "Crescendo", kreeg
het koor van Phonogram een "Gouden Embleem" in de vorm
van een langspeelplaat aangeboden t.O.Z.v. de vele
platenverkoop in binnen- en buitenland.
Mr. Pieter van Vollenhove, die dit Jubileumconcert
bijwoonde, mocht dit embleem aanbieden aan de voorzitter
van het koor. Op 25 februari 1984 werden opnamen gemaakt in 't Spant in Bussum ter gelegenheid van de
75e verjaardag van onze voormalige vorstin Juliana.
Op haar verzoek werden wij als koor gevraagd om medewerking te verlenen aan deze avond. Wij mochten hier
optreden met de bekende Engelse zangeres Vera Lynn.
\Vij zongen met deze zangeres "We'll meet again" en
"Neerland en Oranje". Deze opname werd op zaterdag
28 april op de televisie uitgezonden door de Tros.

Friso Woudstra
architektenburo B.N.A.
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administratieve dienstverlening
fiscale- en juridische zaken
praktijk- en bedrijfsbegeleiding
Telefoon
Fax

05750-20247
05750-27870

Kantoor:

Emmerikseweg 407
7206 DB Zutphen

MEER GELD VOOR UW HUIS
MEER HUIS VOOR UW GELD

archifekfenwinkel
Tel 05750-19455

MAKKINGA

RIJksstl aatweg 57
/231 AC WéH rl~)\ eld
T I 05750 ?347~!
l ax 05750 19550

Makelaardij
Graaf Ottoweg 16
7241 DG Loçhem

Tel.:05730·58058.

Noorderhaven 2
7202 AC Zutphen
Telefoon (05750) 18108 11364

• TENTEN
• TRIBUNES
• PODIUM
• HORECA-ARTIKELEN

7.

Meditatie naar aanleiding van Lukas 18

8.

Orgelsolo.

9.

Koorzang:
a. Als 't bazuingeschal
M.W. Kramer
b. Psalm 103 (solo Bram Kramer) M.W. Kramer
c. Zegen ons algoede
M.W. Kramer
(solo Femmy van de Weg)

18-27.

10.

Solozang Bram Kramer.

11.

Koorzang:
God eeuwig licht
H.R. Shelley
(solo Femmy van de Weg)

12.

Sluiting en dankgebed.

13.

Koor- en samenzang:
Neem, Heer mijn beide handen.
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind
tot ik aan d'eeuwige stranden die ruste vind;
te zwaar valt m'elke schrede, als 'k U verlaat
0, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

T.G. REESINK
GRAAF OTTOSINGEL 161- 7201 BC ZUTPHEN
TELEFOON 05750-14484

VOOR AL UW

Timmerwerk, metselwerk
en tevens
makelaar-taxateur

onroerende goederen

En blijft m'ook soms verborgen Uw grote macht
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht
neem dan mijn beide handen en leid Uw kind
tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind.

Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden ten
behoeve van het zendingswerk van de Chr. Geref. Kerken
in Botswana onder de Bosjesmannen, de armste bevolkingsgroep in dat land.
Mogen wij deze collecte in Uw warme belangstelling aanbevelen!
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Urker Koor
Urker Vi.. erkoor Cr •• eenHdoet bekende
treedt morgen op in de grote Kerk in

~ordrecht.De krachtige zang van het koor zal
deze kerk nog beter tot zijn recht komen
dan in de christelijk gereformeerde Kerk aan
de Singel, waar de Urker vi •• e,. in 1989 optraden.
Naast samenzang zal Cre.cendo onder leiding
~an Meindert Kramer psalmen en geestelijke
"ederen ten gehore brengen. Crescendo is
bekend om de eenvoud van de liederen die
het koor het liefet in het Nederlands brengt
Twee solisten Piet Baarssen en Kla •• Bakk~r
doen ook enkele nummers. De avond begint
om 19.30 uur.
IR

• Het Urker Vi8.erkoor

Cre.cendo.

Optreden Grote Kerk:
Urker koor Crescendo
Dordrecht-Het
bekende
Urker Visserskoor Crescendo zal zaterdag 6 juni
een Pinksterconcert verzorgen in de Grote Kerk.
Nadat in 1989dit koor voor
het eerst in Dordt een
optreden verzorgde in de
Chr. geref, Singelkerk,
ontstond het verlangen dat
zij ook een keer zouden zingen in de Grote Kerk.
Het is begrijpelijk dat de
krachtige zang van de Urker Vissers in zo'n monumenteel gebouw nog beter
tot ziin recht komt.

uur. Ds. A. van de Weerd
zal de opening en de
sluiting verzorgen. De toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden
voor het onderhoud van
Daarom besloot de ac- de gebouwen der kerk.
tiviteitencommissie van de
Chr. Geref. Kerk een
Pinksterconcert
te organiseren. Naast samenzang zal o.l.v. Meindert
Kramer Crescendo psalmen en geestelijke liederen
ten gehore brengen. Henk
van Putten zal het orgel
bespelen.
Er wordt bij voorkeur niet
in andere talen gezongen.
Twee solisten uit het koor:
Piet Baarssen en Klaas
Bakker zullen ook enkele
nummers verzorgen. De avond vangt aan om 19.30

Pinksterconcert te
Dordrecht
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door TH EO DE REUS
DORDRECHT/SLIE·
DRECHT - Dat ook muziek
zijn uitersten kent, bleek bij
twee concerten die zaterdagavond op enkele kilometers atstand van elkaar werden gege·
ven. De Grote Kerk in Dordrecht vormde het decor voor
een optreden van het chrtstelijk Urker Visserskoor Orescendo. Een paar uur later, toen
de zangers alweer in de bus
naar Urk zaten, begon in het
Sliedrechtse Jongerencentrum
Elektra het optreden van de
blueszanger Harry Muskee.
De Grote Kerk was zaterdagavond gevuld met meer
dan 1.100 muziekliefhebbers.
Er moesten zelfs 165 extra
stoelen worden aangesleept
om de bezoekers een zitplaats
te geven. Het was niet de eerste keer dat het Urker Visserskoor in Dordt aanlegde,
want in 1989was het te horen
in de chr. gereformeerde kerk
aan de Singel. Wel was het
voor het eerst dat het koor in

de Grote Kerk optrad. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van zowel koor als
kerkbestuur in vervulling.
Al kort na aanvang van het
gratis concert, dat plaatsvond
vanwege het honderdjarig bestaan van de Chr. Gerefor·
meerde Kerk in Dordrecht,
bh ok dat koor en kerkgebouw
elkaar
hadden
gevonden.
Door het dondevende stemgeluid van het mannenkoor in
combinatie met de akoestiek
van het gebouw leek het soms
alsof er een woeste branding
door het mlddanpad rolde.
Vooral het op veler verzoek
toegevoegde slotnummer Ziet
in blinde razernij, dat de zee
als onderwerp heeft, maakte
indruk. Uit het ademloos toeluisteren door het publiek
bleek dat het koor niet voor
niets in Dordrecht was teruggekeerd.

Blueszanger
Toen de mannen van het
Urker koor voldaan in de bus

naar huis zaten, begon in Sliedrecht een geheel ander concert. Om elf uur beklom blueszanger Harry Muskee, samen
met zijn vijf man sterke band,
het podium van jongerencentrum Elektra.
Zo'n 160 bezoekers hadden
ieder f 12,50neergeteld om de
oude rocker te kunnen zien en
horen. Muskee, die al 27 jaar
op de planken staat en ooit de
motor was achter de bijna legendarische bluesgroep Cuby
and the Blizzards, wisselde
stevige nummers af met meeslepende blues.
De jarenlange podiumervaring was hem hierbij duidelijk af te zien. Met een sigaret
onverschillig tussen zijn vingers zong hij de blues met gevoel, zoals van een blueszanger mag worden verwacht.
Elektra bleek al gauw te
klein om de decibels van Muskee en zijn band, die ook in
het Rotterdamse Ahoy en het
Utrechtse Vredenburg hebben
gestaan, te kunnen verwerken.
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PROGRAMMA

uit te voeren door het

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR
CRESCENDO

op
zaterdag 6 juni 1992

in de

GROTE KERK

te

DORDRECHT

Medewerkenden:

Klaas Bakker
Piet Baarssen
Henk van Putten

Dirigent:

Meindert W. Kramer

- bariton
- bariton
- orgel

Alleen Genade
Ons zondig hart herbergt de boze zaden
van opstand, hoogmoed, ongerechtigheid.
Wij gaan met eigen wil en zin te rade
en zijn tot onderwerping niet bereid.
Wij weten dat Gij rein van ogen zijt
en dat Gij 't kwade nimmer kunt aanschouwen,
maar telkens raken wij de weg weer kwijt,
omdat wij immer op onszelf betrouwen
en d' uitkomst is een nameloos benauwen.
Zo wordt de dwaasheid elke dag vergroot,
wanneer wij pogen op het zand te bouwen.
Wij blijven zondigen tot aan de dood;
alleen genade redt ons uit de nood.
Uw kind/ren steunen slechts op 't zalig goed
waardoor Uw liefde hun verlossing bood;
Gij hebt hun zonden met Uw bloed geboet.
Marinus Nijsse.

1.

Koor: God, enkel licht

2.

Koor en samenzang:

M.W. Kramer

Psalm 138 : 1 en 3

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, HEER,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de gaan,

Koor: A. Want op U, Heere, hoop ik
B. Zie ons wachten aan de stromen
(solo Klaas Bakker)
C. In het huis mijns Vaders

7.

Orgelsalo

op hogen toon,
met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
naar Uw paleis,
Het hof der ho - ven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten naam
eerbiedig loven.

8.

Koor: A. Als 't bazuingeschal
B. Psalm 103
(solo Klaas Bakker)
C. Zegen ons, Algoede

9.

Solozang Klaas Bakker

Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd,
van 's HEEREN wegen;
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid,
Zijn Majesteit
ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oog,
die need'rig knie - len;
Maar ziet van ver met gramschap aan
den ijd'len waan
der trotse zielen.

10. Koor: Lof aan de Heer

3.

Opening, gebed

4.

Koor: A. Hoe lief'lijk zijn Uw woningen
(solo Piet Baarssen)
B. De Heer is mijn licht
C. De Lichtstad

5.

6.

Solozang Piet Baarssen

M.W. Kramer
idem
M.W. Kramer

M.W. Kramer
idem

J.W. Peterson

11. Sluiting en dankgebed

12. Koor en samenzang: Neem Heer, mijn beide handen
1. Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind
tot ik aan d' eeuw'ge stranden die ruste vind;
te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat
0, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.
3. En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht;
neem dan mijn beide handen en leid Uw kind
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.
Trad.
J. van Zweden
M.W. Kramer

Er zal een collecte gehouden worden t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw
van de Chr. Ger. Kerk Dordrecht-C., die we hartelijk bij u aanbevelen.
Wijzigingen voorbehouden

Visafslag
Hemelvaartsdag

1992

Ook dit jaar hebben de Urker koren de Hemelvaartsdag
weer mogenafsluiten voor een talrijk publiek. Ook'Crescendo' gaf op eenvoudige doch waardige wijze haar aandeel. Het publiek, dat niet vraagt om muzikale topprestaties maar over het algemeen wil luisteren naar
bekende koorklanken en geestelijkeliederen, was weer in
groten getale naar onze plaats afgereisd. We hebben ook
ditjaar weer met vreugde onzemedewerking verleend en
zijn ervan overtuigd, dat het publiek een groot aandeel
heeft aan de instandhouding van dezejaarlijkse traditie.
Meindert W. Kramer

25

1
9
6
8

URKERKOREN
ZINGEN
Hemelvaartsdag
28 mei 1992
Aanvang: 7.00 uur Entree: f.6,50

UK 268 in volle zee.

1
9
9
2

BRASSBAND 'VALERIUS'
O.l.V. Klaas de Jong

URKER VROUWENKOOR 'DE LOFSTEM'
o.l.v. Puck van der Zwan - vleugel Arie van der Zwan
1. Maak mij een beeld van U
2. Hij die rustig en stil
Solisten: Tiny Bakker-Weerstand
3. Doe wat gij kunt

Bew. Puck v.d. Zwan
Bew. Puck ti.d. Zwan

Arr. Herman Oldenstijl
Dean Goffin
Arr. Tom Parker

1.Crimond
2. The light of the world
3. Standing by

en Louis van der Zwal1
Bew. [an Zioanepol
SAMENZANG: DAAR RUIST LANGS DE WOLKEN

SAMENZANG: ZINGT, ZINGT EEN NIEUW GEZANG DEN HEERE
Doet bij uw harp de psalmen horen,
Uw juichstem geev' den Heere dank;
Laat klinken door uw tempelkoren.
Trompetten en bazuingeklank!
Dat 's Heeren huis van vreugde druise
Voor Isrels groten Opperheer,
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
Dien groten God, die wond/ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog.
't Gebergte, vol van vreugde, springen
En hupp'len voor des Heeren oog.
Hij komt, Hij komt om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid,
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR 'EXCELSIOR'
O.l.V. Care! Chr. Schuiz - vlcZlgel Henk van PIltten

2. De Goede Schepper

Ceorg Weissel en R.H. Pric/zard
Arr. [ohn PhO/1O
Tekst Klallsje Frankena
Muziek Care! Chr. Schuiz

SAMENZANG: 'K HEB GELOOFD EN DAAROM ZING IK
'k Heb geloofd en daarom hoger,
Hoger dan Kalvaries top,
Zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester, tot U op.
Die in 's hemels tabernakel
Voor Gods aanschijn t' allen tijd
Als het Hoofd van Zijn gemeente
Strijdend bidt en biddend strijdt.

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

Die naam is naar waarheid, mijn Jezus ook waard.
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
0, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer.

MANNENKOOR 'URKER ZANGERS'
O.I.v. Roelof Elsinga - vleugel Henk van Putten - solist Franke Dol
Tekst/muziek

1. Lift up your heads
Soliste: Peira Kmmer-Scuriiter

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

JOl111Wilsol1
A.B. Grell
Edv. Grieg

1.I want to be ready
2. Gnädig und barmherzig
3. De grote witte schaar

SAMENZANG: 'T SCHEEPKE ONDER JEZUS' HOEDE
't Scheepke onder Jezus' hoede.
Met de kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing
Allen, die in nood zijn op.
Al staat de zee ook hol en hoog.
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
En 't veilig strand voor oog.
5

4

Arme zondaar, zie de kruisvlag
Wapp'rend langs de oceaan:
Weet! de Heer is in het scheepje,
Kom! neem uw verlossing aan.
Dies rijst een lied tot God omhoog,
Ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.

SAMENZANG: PSALM 89 : 1 EN 8

KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER' EN JEUGDKOOR 'RES NOV A'

o.l.v. Wim Magré - vleugel Wim Magré
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên,
Ik weet hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen
naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen:
zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

J. Visser / N. van Essen
c.c. Conveco
El/yen Rikkert

1. Zing wat gij kunt
2. Welk een Vriend
3. Maak een vrolijk geluid
SAMENZANG: WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Korting is van Isrels God gegeven.

Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden,
Tot Hem, Die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, Die ons lijden draagt!
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't Die ons schraagt.

Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onze Heer.

GEZAMENLIJKE KOREN EN BRASSBAND

O.l.V.Wil/em Hendrik Zwart
1. 0 eeuw'ge Vader sterk in macht
Cerdes / J. Dijkes / W. Klein Haneoeld
2. Urker volkslied
Tekst Tromp de Vries / bew. Henk Brouwer

JONGERENKOOR 'IMMANUËL'
o.l.u. Jan Quintus Zwart - oleuge! Wim Magré
1. U alleen, U loven wij
2. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
3. [acob's ladder

Maistre Pierre/ E. Zwart

SLUITING DOOR HENDRIK KRAMER

G. Kendruk / K. Stelma
W. Raadsheer/ Sander van Marion

SAMENZANG:
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

SAMENZANG: GROTE GOD, WIJ LOVEN U
Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
Looft uw liefd' en zingt ervan,
Alle eng'len, die U dienen,
Roepen U, nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert Uwe werken,
Die Gij waart te allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid!

Heer, ontferm U over ons,
Open uwe Vaderarmen,
Stort uw zegen over ons,
Neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
Laat ons niet verloren gaan.

VERZORGING
BLOEMEN:

Bloemencentrum

GELUID:

Bert van Urk / Gerrit de Boer, Urk

BEELD / ELECTRONIC'S:

De Zwart, Tol/ebcck/ HKW Urk

URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH'

o.l.v. Wil/eliI Hendrik Zwart - vleugel Harr!! Hamer
1. Ga mij niet voorbij
2. Groot is Uw trouw

0

Heiland

Solo:JelleKaptein
6

'i

Karreunet Urk

E. Zwart

K.J. Mulder

w.n. Zwart

3. Meester de stormwind ...

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

.<:>.
7

Beschermheer: Oud-burg. A.P. Buys
Secretarie.at:Lelieslraat 36
8311 AG Espel

Bankrelatie:Amrcbank 48 32 15260

.'
De herdenking

bij het Vissersmonument

.

was wat in de onbruik geraakt.
Wij hebben als koor initiatieven
genomen
deze gewoonte in ere te herstellen.
De Gemeente Urk betoonde zich een
constructieve
gesprekspartner:
het ziet er naar uit, dat de herdenking
een jaarlijks
karakter
gaat dragen.

Voor dit jaar, zo hebt
herdenking gepland op

U in de plaatselijke

bladen

kunnen lezen,

ZATERDAG 23 MEI a.s.

Wij hopen enkele liederen

ten gehore

te brengen.

Herdenking bij het
vissersmonument
De secretaris schreef op de circulaire dat dit gebeuren
wat in onbruik is geraakt. We hebben als koor, mede
dankzij onze dirigent, initiatieven genomen om deze gewoonte in ere te herstellen. De Gemeente Urk wilde ook
haar volledige medewerking verlenen.
Waarschijnlijk was deze 23e mei 1992 dus weer de eerste
jaarlijkse herdenking van de rest die de komende jaren
zal volgen, zo de Heere wil en wij leven. Wij verzamelden
ons wat vroeger dan gebruikelijk, namelijk om zes uur, in
het Kerkje aan de Zee,
De reden daarvoor was dat er door AVA, een produktiemaatschappij uit Amsterdam, beeld- en geluidsopnamen
werden gemaakt bij het monument in opdracht van de
emigrantenorganisatie 'All over the world'. Wij zongen,
omringd door enkele dames in klederdracht met kinderen, enkele keren 'Ziet in blinde razernij'.
Om zeven uur begon de plechtigheid, Na een vers samenzang werden de kransen en bloemstukken door de
nabestaanden en bestuurders gelegd.
Daarna zongen wij tenslotte als koor nog enkele nummers voor een aandachtig en talrijk gehoor. We zongen
onder andere Psalm 38 en 'Nader mijn God bij U'. Het
geheel had een waardig karakter.

is de

Bezinningsdag
CDA 13juni 1992

's-Gravenhage, 25 juni 1992
Geachte Heer Kramer ,

Dat het publiek, dat naar onze geestelijke muziek wil
luisteren uit één bepaalde hoek komt is niet altijd juist.
Ook de Tweede Kamerfractie van de grootste politieke
partij in ons land had behoefte om naar een deel van ons
koor te luisteren. En dat het op prijs is gesteld, kunnen
we lezen in onderstaande brief.
Aan de dirigent
en leden van
het Chr. Urker
Visserskoor
'Crescendo'
p/a de heer
M.W. Kramer
Urk

M.V.LOGO
TWEEDE KAMER
MET TEKST ERNAAST
PLAATSEN.

Gaarn.~ zeg ik U namens de CDA-Tweede Kamerfractie
hartelijk dank voor Uw optreden op 13juni jongstleden.
De keuze voor de galerij in het Kerkje aan de Zee bleek
achteraf een juiste. Velen hebben van Uw zang genoten.
De gezongen zegenbede in Uw laatste nummer heeft ons
goed gedaan en was een zeer waardige afsluiting van ons
bezoek aan Urk.
Wij wensen U allen veel zegen voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,
namens de
CDA-Tweede Kamerfractie
W.g. J. de Graaf

Christelijk Urker Visserskoor

"CRESCENDO"
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Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet, Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand Zal redding geven.
De Heer is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk voor mij volenden.
Verlaat niet, wat Uw hand begon,
o Levensbron, Wil bijstand zenden.

GORlNClIEM

GKOTEKERK

zaterdagavond
7 november 1992
concert door het
Christelijk Urker Visserskoor
"CRESCENDO"

4. Koor en solist:
vW
Want op U, Heere hoop ik t=
M.W. Kramer
Zie ons wachten {...viMJ
idem.
i Kom tot het feest
J. Zwanepol

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Medewerkenden: Femmy van der Weg sopraan
_Bram Kramea:balÏtonHenk van Putten
orgel
Dirigent:

~

f

fJ~

5. Solozang Femmy van der Weg: \)w...4'

Meindert W. Kramer

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

1. Koor en solist:
Nader tot U, 0 Heer

M.W Kramer

2. Opening en gebed door ds. A. Prins,
Hervormd predikant te Gorinchem
3. Koor en samenzang: Psalm 138 : 1 en 4
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden Heer, U dank bewijzen;
'k Zal in U in 't midden van de goön,
Op hogen toon, Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis, Het hof der hoven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw groten naam Eerbiedig loven

o-

J)JY
x_yr- ~ ~

6. Koor en solisten:
. l1o.
Hoe lieflijk zijn Uw woningen ~~Trad.
Ik wil zingen
M.W. Kramer
v
De heem'len roemen I
BeethovenlMWK.

IJ ~

?\

PROGRAMMA.

hd.L~
(J,v",:v

~XJa,

7. Orgelsoio Henk van Putten: 0 (90&. clit ~()
8. Koor en solisten:
Psalm 103
'k Ben reizend
Psalm 146

PetersonlMWK.
KJ. Mulder
M.W. Kramer

9. Solozang Bram Kramer: -'J~.y,ub
10. Koor: God, eeuwig licht

\.U..~pV'"~

H.R. Shelley

11. Sluiting en dankgebed.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

De opbrengst van dit concert komt ten goede aan
de retauratie van de Grote Kerk.

C1IM' ~-

'Wie (niet) horen wil ... '
Waarde Zangervrienden,
Zowel in het verre als in het recente verleden is er niet
alleen door uw bestuur maar ook door leden onderling al
vaak gesproken over de trouw, of, zo u wilt, de ON-trouw
van een aantal leden.
En niet ten onrechte!!!
De nonchalance, waarmee sommige leden met hun verantwoordelijkheid omspringen, is niet alleen zorgelijk,
het geeft ook problemen 'naar buiten toe':
Uw bestuur en dirigent passen een nauwkeurige selectie
toe, wat verzoeken voor concerten betreft. Dit zowel met
betrekking tot het doel van het concert als de plaats waar
het plaatsvindt. Komt het later aan op het maken van
afspraken met het uitnodigende comité, dan willen wij
graag een duidelijk antwoord kunnen geven op, bijvoorbeeld, de vraag voor hoeveel mensen er koffie geschonken
moet worden.
U begrijpt al waar we heen willen.
Dit geeft voor ons veel moeilijkheden, daar wij nooit duidelijk kunnen zijn.
Ik wil alleen maar even stilstaan bij ons concert te
Middelharnis: 54 zangers - dit was diep droevig. Ten eerste: (ik betrek hierbij niet de leden die zich afgemeld hebben) het zomaar niet meegaan; dit kun je als lid op geen
enkele manier verantwoorden. Ten tweede: het is voor
uw dirigent en bestuur erg demotiverend dat je na zoveel
voorbereidingen en inzet zo weinig leden achter je hebt
staan waar je echt op rekenen kunt (in dit geval nog niet
de helft van het koor).
Genoeg hierover.
Vrienden, we hebben een prachtige vereniging met een
geweldig doel: zingen; zingen tot eer en glorie van onze
Schepper. Als dit beseft wordt, de inhoud en het doel, dan
kun je, ja dan wil je niet zomaar thuis blijven, maar dan
gaje mee en wekje anderen op dit ook te doen, te zingen,
want dat is het doel van een concert. Het gaat niet om
ons, maar de gelegenheid wordt ons geboden.
Denk eens aan de vele mensen, die wij op deze manier
mogen bereiken, ja die we ook tot zegen mogen zijn. Als
dit goed beseft wordt gaan we graag mee als we kunnen
en dan hoeft uw bestuur geen maatregelen te nemen om
tot een betere discipline te komen; we willen dat liever
niet en het gaat eigenlijk ook niet goed samen.
Laten wij elkaar opwekken met de woorden van Psalm
105: Looft; looft

verheugd den Heer der heren

P.S. Als U toch niet mee kunt bel dan even met een van
de onderstaande nummers:
E. Jansen 2607
J. van Urk 1394
B. Keuter 05278 - 1431
Wij rekenen op u en op uw medewerking.
Lidmaatschap verplicht, je kunt daar niet nonchalant
mee omspringen.

Uw Voorzitter.

Tien christenen
Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen.
Eén vond de preek de moeite niet,
toen waren er nog negen.
Negen kleine christenen,
veel werd van hun verwacht.
Eén sliep tot 's zondags twaalf uur,
toen waren er nog acht.
Acht kleine christenen, op weg naar hemels dreven.
Eén vond de brede weg zo mooi,
toen waren er nog zeven.
Zeven kleine christenen lazen elkaar de les.
Eén werd boos en zei: "Gegroet",
toen waren er nog zes.
Zes kleine christenen, actief in vol bedrijf
Eén had erplots geen zin meer in,
toen waren er nog vijf
Vijf kleine christenen aan het werk met grote zwier.
Maar een werd niet genoeg geëerd,
toen waren er nog vier.
Vier kleine christenen bouwden een kerk,
maar zie... één
werd in 'i kerkblad niet genoemd,
toen waren er nog drie.
Drie kleine christenen, elk had zo zijn eigen idee.
Eén zei de kerk vaarwel, toen waren er nog twee.
Twee kleine christenen, je zag het al meteen.
De één leefde niet oprecht, toen was er nog maar één.
Eén oprechte christen nam 's zondags
zijn buurman mee.
Ze gingen samen naar de kerk,
toen waren er weer twee.
Twee actieve christenen aan 't werk met echt plezier;
een ieder won een ander,
toen waren er weer vier.
Vier blije christenen, ze werkten dag en nacht.
Hun aantal werd verdubbeld,
toen waren er weer acht.
Nog twee erbij,je zal het zien,
dan zijn het er weer
TIEN
Uit: W. en E.

DE:QR07E:- 01
57. 57E:'PH.,qnU5KE:RK

VOORWOORD
Daar Hasselt
is opgenomen
in de route van
Kerkepad
1985 is mij door de plaatselijke

organisatie verzocht een voorwoord te
schrijven in dit boekwerkje welke in het
kort de geschiedenis van onze kerk bevat.
Hieraan voldoe ik gaarne.
Geachte bezoeker van onze kerk. Namens de
Hervormde Gemeente van Hasselt hartelijk
welkom in de Grote-of Stephanuskerk.
Het doet ons goed dat de N.C.R.V. ook
Hasselt heeft opgenomen in Kerkepad 1985
en wij wensen U een fijne dag toe in Hasselt
en omgeving.
De kerk van Hasselt dateert uit de 12e eeuw
en het orgel uit de 15e eeuw. Beiden hebben
in de jaren 1963-1968 een grondige restauratie ondergaan.
De kerk is van binnen en van buiten geheel
gerestaureerd. Het meubilair is grotendeels
vernieuwd en aangepast en de ruimte onder de
toren die voor de restauratie was afgescheiden is er weer bij gekomen.
Deze kerk met haar toren is vanuit de verte
al te zien en draagt veel bij aan het stedeschoon van de stad Hasselt met z'n prachtige
ligging aan het Zwartewater.
Iedere zondag zijn er in deze kerk twee diensten en door de week wordt de kerk veel gebruikt voor plaatopname van o.a. de N.C.R.V.,
de E.O. en diverse koren en organisten. Voor
plaatopname in de kerk met gebruik van het
orgel vraagt de kerkvoogdij een vergoeding
die redelijk genoemd mag worden. Zo'n vergoeding heeft de kerkvoogdij nodig voor onderhoud van dit monumentale gebouwen
orgel.
Kerkepad 1985. De kerkdeuren van onze kerk
staan voor U open, Wij geven U de gelegenheid voor de bezichtiging met één verzoek:
Doe dit op een gepaste manier.
G. Snijder,

Voorzitter Ned. Herv.
Kerkvoogdij.
-1-

INHOUD
blz.
Iets over de kerkgeschiedenis

4

De bouwgeschiedenis

8

Het uitwendige
Het inwendige

van de kerk

van de kerk
van de kerk

12

14

Het orgel
De toren, klokken
Plattegrond
Naamlijst

10

en carrillon

18

van de kerk

21

van predikanten

22

Bron: o.a.,
Regesten D. Westerhof.
Zie voor verdere literatuur over de kerk:
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IETS OVER DE KERKGESCHIEDENIS
De kerk is gewijd aan St. Stephanus. De eerste
Christelijke martelaar genoemd in Handelingen 7. Hij
werd het kenmerk van de stad Hasselt. De Stephanusfiguur werd dan ook opgenomen in het wapen van de
stad Hasselt.
Hiermee is al weergegeven dat de geschiedenis van
de kerk een stempel heeft gezet op de geschiedenis
van de stad.
Hasselt is ontstaan op een duinenrij lopend langs
het tegenwoordige Zwartewater. Dit water vormde vroeger een open verbinding met de voormalige Zuiderzee.
Men kon met schepen dus zo van Hasselt naar Amsterdam varen. Vanwege de strategische ligging aan een
waterweg en de hulp die mensen uit Hasselt de bisschop schonken werden de stad en kerk diverse malen
door de bisschoppen van Utrecht, die hier toen de
regeringsmacht hadden, begunstigd.
Die hulp was er al in 1227, toen enkele ridders van
Hasselt de bisschop hielpen bij de slag bij Ane
tegen opstandige Drenten.
Zo kreeg Hasselt omstreeks 1252 stadsrechten van
bisschop Hendrik van Vianden.
De kerk werd na de brand in 1380 weer opgebouwd met
hulp van de bisschoppen. Er werden diverse aflaten
verleend in de periode van 1380 - 1451 aan mensen,
die de kerk op bepaalde dagen bezochten of hielpen
met de herbouw van de kerk. Er was haast elke dag
wel wat te doen in de kerk.
Zoals blijkt in 1489 toen bij het St. Nico1aasaltaar
een priester werd aangesteld onder de voorwaarde,
dat hij elke week op dinsdag, woensdag en vrijdag
de mis moest doen. Dit was nog maar één van de vele
altaren, die hier in de kerk gestaan hebben. Hoogtepunt was elk jaar, tot aan de reformatie waarbij ook
deze kerk betrokken was, de Hasselter Aflaat of
Hasselter Kermis. Dit was een zeer groot religieus
feest. Duizenden mensen trokken dan als bedevaarts-
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gangers naar de Heilige Stede. Hasselt was een bedevaartsplaats (al genoemd in 1328). Behoorde de kerk
aanvankelijk onder het bisdom Utrecht, in latere tijd
kwam het onder het bisdom Deventer.
De 26e oktober 1582 werd Hasselt gedwongen om over
te gaan tot de nieuwe leer (Geref. Leer). Een staatsleger drong vanuit Zwartsluis de stad in en nam deze
in bezit. Men haalde de beelden uit de kerk en zo
kwam definitief na 1585, ook door toedoen van hopman
Johan van de Cornput, in Hasselt de reformatie tot
stand. Na deze tijd kreeg de kerk nog wel het één
en ander te doorstaan. Hier volgen enkele fragmenten:
1657 kwam Hasselt o.a. door handelsbelang in oorlog
met de buurtstad Zwolle. Zwolle belegerde Hasselt en
de voorganger van de kerk te Hasselt verhaalde dat
"Hessen" ingehuurd werd. Er werden diverse kanonschoten afgevuurd, waarvan er twaalf door de kerk
gingen.
In 1674 werd de stad bezet door een inval van de
bisschop van Munster, die aardig in de stad heeft
huisgehouden en wel zo erg, dat diverse huizen "geruineerd" waren. Ook de kerk zal niet vrij gebleven
zijn van beschadiging. Daar deze bisschop de R.K.
Godsdienst had werd Hasselt gedwongen diens godsdienstoefeningen
toe te laten in de kerk. Nu nog
iets over de predikanten die hier gestaan hebben
voor de Franse tijd.
Hasselt was een plaats waar vaak twee predikanten
stonden en soms als het zo uitkwam drie. Enkele bekende namen van predikanten zijn:
Johannes Bogerman, die in 1598 in Hasselt kwam. Hij
was de vader van Johannes Bogerman, die de voorzitter was van de Synode van Dordrecht. Petrus Plancius
(1613 - 1619). De zoon van Petrus Plancius te Amsterdam, die één van de eerste stellingnemers was
tegen Arminius.
In Hasselt was men dan ook anti-Arminiaans. Bewijs
hiervoor is wel dat op 3-5-1619 Martinus Harlingensis,
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predikant te Rouveen, "zijnde een bittere Arminiaan",
uit de stad werd gezet.
Nog enkele merkwaardigheden van predikanten:
Ds. Gerhard van Os (1656 - 1677). Hij vond dat hij te
weinig traktement van het stadsbestuur kreeg en
uitte zich hierover in een preek: De tekst nam hij
uit Dan. 3 : 19 tlm 22: "Toen werd Nebukadnezar vol
grimmigheid".
Ds. Zacharias Spies (1715 - 1734). Hij kende het verschil niet tussen de kollektezak en zijn broekzak.
Met hem kwam er verandering in het kerkelijk leven van
Hasselt. Hij veranderde de kerkdienst te Hasselt en
schreef hierover ook een boek. Tevens preekte hij
sterk gebaseerd op de Griekse filosofie. Zoals in vele
plaatsen kwamen de veranderingen in de Franse tijd.
De R.K. gemeenschap zowel als de joodse gemeenschap
kregen ondér het motto: Vrijheid, gelijkheid en broederschap het aanbod om van de grote kerk gebruik te
maken. Maar hiervan werd geen gebruik gemaakt. Vanaf
de Franse tijd was er een scheiding tussen de kerkelijke goederen en de gemeentelijke goederen. Zo werd
de kerk eigendom van de kerkelijke gemeente en de
toren eigendom van de burgerlijke gemeente. In 1825
kreeg de kerk nog verzakkingen in de vloer door een
enorme watersnoodramp, die ook Hasselt overspoelde.
In de kerk werd lange tijd een ereboog bewaard uit de
tijd van Koning Lodewijk Napoleon, die Hasselt eens
bezocht heeft. Bij speciale gelegenheden werd deze
boog uit de kerk gehaald. Toen Koning Willem 11
Hasselt bezocht, werd deze boog buiten opgesteld.
De huidige Hervormde gemeente, die van de kerk gebruik maakt, is nog steeds een bloeiende gemeente
met een bloeiend verenigingsleven. Elke zondag
worden de kerkdiensten nog trouw bezocht. Voor hen
geldt nog altijd het opschrift vertolkt op één van
de klokken in de toren: "Komt zo 't behoort naar
's Heeren woord".
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DE BOUWGESCHIEDENIS

VAN DE KERK

Volgens de overlevering zou er in 997 te Hasselt al
een kerk gestaan hebben.
Bij de restauratie van de kerk in de periode van 1963 _
1968 zijn er duidelijke aanwijzingen gevonden betreffende een kerk, die oostelijker gestaan heeft dan deze
kerk. Die kerk was grotendeels opgetrokken uit tufsteen en materiaal hiervan is nog in de fundamenten
van deze kerk verwerkt.
Bij deze restauratie vond men in het westen van het
middenkoor resten van een romaanse koorapsis, waarschijnlijk daterend uit de 12e eeuw. Verder vond men
iets oostelijker hiervan nog baksteenformaat uit vermoedelijk de 13e eeuw.
In 1380 moet de kerk door een brand verwoest zijn en
men begon blijkens de berichten met de opbouw van
een nieuwe kerk en toren.
Deze bouwperiode valt te dateren van 1380 - 1497.
Men is naar valt af te leiden uit gegevens eerst begonnen met het middenschip, daarna in het midden van
de 15e eeuw met het zuiderzijkoor met als afsluiting
aan het eind van de 15e eeuw het noorderzijkoor.
Zo ontstond deze laatgotische hallenkerk.
Aanvankelijk had men niet de bedoeling de kerk in
deze vorm te bouwen. In het middenschip zijn nog
dichtgemaakte vensters aanwezig en ook lagere vensteraanzetten van lagere vensterbogen.
Zo werd de kerk hoger gebouwd dan was bedoeld.
Na deze tijd heeft men in de 16e eeuw nog allerlei
herstelwerkzaamheden verricht.
De kerk kreeg ook nog enkele aanbouwsels zoals de
kapel van het H. Graf en de voormalige sacristie.
Na 1725 werden de kappen van de dakbedekking veranderd.
Op schilderijen van voor dit jaar staat de kerk afgebeeld met puntgevels op de zijschepen.
Tijdens de grote restauratie der kerk van 1963 - 1968
is het gebouw zoveel mogelijk teruggebracht naar de
toestand van ongeveer 1500. Onoordeelkundige. ver-

bouwingen werden weggenomen, vensters vernieuwd,
muren en gewelven, aangetast door de tand des tijds,
hersteld.
Voorts is een doelmatige verwarmingsinstallatie
aangebracht en werd het meubilair vernieuwd.
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HET UITWENDIGE

VAN DE KERK
"-

Aan de zuidzijde van de kerk bevindt zich het kerkplein. Dit was de voormalige begraafplaats, die aan
alle zijden ommuurd was. De muren werden afgebroken
in de l7e eeuw.
De kerk bevat drie ingangen waarvan de ingang bij de
toren aan de westzijde nu niet meer gebruikt wordt.
Aan de zuidzijde ziet men de aangebouwde voormalige
sacristie en de H. Grafkapel. Men ziet hier duidelijk
kenmerken van een latere bouwperiode. De zadeldaken
en lessenaarsdaken met de laatgotische versieringen
zoals pinakels gewrongen omhooggaand.
De kerk is grotendeels opgebouwd uit baksteen, tufsteen en zandsteenfragmenten.
Boven de ingang aan de zuidzijde van de kerk is nog
een meesterteken te zien. Als een meester-metselaar
gereed \\as met een stuk muur dan liet hij vaak als
teken dat hij dat stuk muur gemaakt had zijn handtekening of meestermerk op die muur achter. Naar men
vertelt zouden de posten van deze ingang er zo gemergeld en uitgeslepen uitzien omdat reizigers er
vroeger vaak wat uit kerfden om mee te nemen. Aan de
noordzijde van de kerk bevindt zich in een van de
steunberen nog een zandsteen met moeilijk leesbaar
hierop het jaartal 1497, wat kan duiden op de afsluiting van de bouwperiode van dat deel van de kerk.
Frappant zijn verder nog de kopjes, die zich bevinden onder de ballustrade van de toren. Deze schijnen als een soort wachters over alle zijden van de
stad heen te zien.
Tenslotte ziet u aan de noordzijde van de kerk nog
een uitgebouwd torentje met daarin een trap die
naar de gewelven voert.
Mogelijk dat deze in de Franse tijd nog als wachtposthuis heeft dienst gedaan. Hier moesten dan de
mensen, die wacht hadden en door de stad liepen via
een bepaalde route weer samenkomen en melden of er
iets aan de hand was.
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HET INWENDIGE

VAN DE KERK

Voor de reformatie heeft de kerk er inwendig
anders uitgezien. Na de reformatie werd alles wit
bepleisterd.
De kerk had overal versieringen wat nog te zien is
aan de afsluitingen van de bogen. Bovendien doet
het tevoorschijnhalen
van een wandschildering
in
1904 vermoeden dat er meerdere wandschilderingen
geweest zijn.
In de l7e eeuw werden er allerlei glas in loodramen
in de kerk gemaakt naar een ontwerp van de glazenmaker Wycher van RusselI (1653-1662). Deze ramen
bevatten wapens van vooral steden in de omtrek of
van de provincie. Verder hebben er wapenschilden
gehangen van adelijke personen, maar in de Franse
tijd moesten deze verwijderd worden.
In de kerk waren ook grafkelders, waar de rijke en
voorname personen begraven werden, die hun graf
dikwijls lieten afdekken met een zerk waarin hun
wapen was uitgehouwen.
Vele graffragmenten liggen er.nu nog. De kerkvloer
werd gelijk gemaakt omstreeks 1804. Door de watersnoodramp in 1828 is de kerkvloer verzakt.
Op diverse plaatsen in de kerk hebben altaren gestaan. Zo zijn er volgens de berichten minimaal
tien geweest. Die stonden b.v. bij een pilaar,
zoals het St. Nicolaasaltaar bij een pilaar aan
de zuidzijde van de kerk gestaan heeft.

I.

}
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HET ORGEL
In 1480 is er al sprake van een orgel in de kerk.
Dan wordt er door Johannes Jacobszoon al een orgel
hersteld. In het begin van de l6e eeuw kwam er
zelfs een orgel bij waarvoor inwoners van Hasselt
en Hasselterkerspel
een bijdrage moesten leveren.
Deze wordt het kleine orgel op het schepenkoor genoemd.
Vanaf 1545 kwam er weer een nieuw orgel, dat tijdens
de reformatie weggehaald is, maar in 1591 weer geplaatst werd. Het beroep van organist bleef aanvankelijk vast in handen van Hasselter burgers,
zoals in het begin van de l7e eeuw de familie Koylert.
In de periode van 1620 - 1624 moest het orgel hersteld worden. Het moest opnieuw hersteld worden in
1651, dit gebeurde door Gerrijt Kevelham en na de
beschadiging in de Munsterse oorlog (1674) door
Pieter Backer orgelmaker te Medemblik. Laatstgenoemde had dit niet foutloos gedaan en moest gecorrigeerd worden door Hermannus Wagenaar.
Zo bleef er een orgel in de kerk tot de blikseminslag in 1725. In de meeste verhalen over het orgel
in de kerk wordt aangenomen dat de kerk vanaf die
tijd geen orgel heeft gehad, maar dit lijkt niet
aannemelijk met het oog op de eredienst, waar het
orgel toch een voorname plaats inneemt.
In 1757 neemt de raad van Hasselt een besluit over
"een gift van een orgel in de kerk en het aanstellen van een organist". Het huidige orgel werd in de
periode van 1802 - 1807 gemaakt. De bouwer was de
orgelmaker Rudolf Knol. Deze werd omstreeks 1758
in Norden in Oostfriesland geboren en heeft meerdere
orgels gebouwd. Hij kwam te Hasselt wonen en na
de bouw van het orgel trad hij in 1808 in het huwelijk met een weduwe uit Mastenbroek.
Orgelmaker Knol is in Hasselt blijven wonen: hij
stierf op 14 juni 1818 op 59~jarige leeftijd in
zijn woning aan de Baangracht. De kas en het snij-14-
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werk werden vervaardigd door de stadstimmerman
J. Bode, terwijl de beelden op de kas afkomstig
waren van de in Amsterdam gevestigde beeldhouwer
Lorenzo Grisentie. (De beelden hebben de betekenis
van Geloof, Hoop en Liefde en David op de voorgrond
geknield met harp.)
De namen, die vermeld zijn op het orgel, zijn die.
van de magistraatsleden die zitting hadden tijdens
het tot stand komen van dit orgel.
Er vonden in de loop der tijden aan het orgel weliswaar enige ingrepen naar de heersende smaak plaats,
doch er kan worden gesteld, dat het instrument de
historie redelijk is doorgekomen. Ook uiterlijk had
het orgel inmiddels veranderingen ondergaan: de
frontpijpen waren besmeurd met zilverbronsverf:
de kas verloor in 1852 zijn oorspronkelijke rode
kleur en werd wit geschilderd. De onoordeelkundige
veranderingen en de slijtage hadden het orgel in
een toestand gebracht, welke een restauratie noodzakelijk maakten. Bij de laatste restauratie van
de kerk werd het orgel gedemonteerd en in 1967 begon orgelmaker Blank aan herstel van het instrument.
De orgelkas kreeg zijn oorspronkelijke rode kleur
met imitatie vlammen terug en de firma Verschueren
werd opdracht gegeven om de tongwerken te verbeteren.
Het bespelen van het orgel in de over-akoestische
kerk is een belevenis op zich. Veel plaatopnamen en
concerten vinden in deze prachtige kerk plaats.
De dispositie

3'
2'
4-5 sterk
2-3 sterk
4-5 sterk
16'
8'
8'

Rugwerk:
Prestant
Roerfluit
Quintadena
Prestant
Fluit doux
Nazard
Woudflui t
Ruispijp
Cymbel
Dulciaan
Schalmey

8' (diskant)
8'
8'
4'
4'
3'
2'
2-3 sterk
3-4 sterk
8'
8'

Koppelingen:
Manuaal
I - II
Manuaal
I - Pedaal
Tremulant Hoofdwerk
Tremulant Rugwerk
Dit orgel is uitgebreid met een vrij pedaal, waarop
de volgende stemmen zijn:

van het orgel is als volgt:

Hoofdwerk:
Prestant
Bourdon
Prestant
Holpijp
Viola di Gamba
Octaaf
Gemshoorn

Quint
Octaaf
Cornet (diskant)
Sexquialter
Mixtuur
Bazuin
Trompet
Vox Humana

16' (diskant)
16'
8'
8'
8'

Subbas
Octaaf
Roerquint
Bazuin

16'
8'
5 1/3'
16'

4'
4'
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DE TOREN, KLOKKEN EN CARRILLON
Dat de toren niet altijd op deze plaats gestaan
heeft blijkt uit het feit, dat men bij de al eerder
genoemde restauratie funderingen gevonden heeft van
een toren, die oostelijker gestaan heeft dan deze
toren.
Deze toren, met ingebouwde wenteltrap, gebouwd in de
15e eeuw, bestaat uit baksteen met fragmenten van
zandsteen en tufsteen.
In 1456 werd de grote klok gegoten. Dit wijst erop dat
men in die periode grotendeels klaar was met de bouw
van de toren.
In de 16e eeuw kwamen er nog diverse giften binnen
voor de toren, waaruit blijkt dat men in die tijd
nog diverse herstelwerkzaamheden verricht heeft. In
die periode heeft er een andere spits op de toren gestaan n.l. een peervormige spits.
In 1618 werd besloten een speelwerk in de toren te
laten maken. Omstreeks 1640 kwam er een speelwerk te
hangen gemaakt door Guiliam Wegewaert.
Deze bleef er niet lang en werd in 1662 vervangen door
een beter speelwerk gemaakt door Francois Hemony.
In 1663 werd elke dag het carrillon bespeeld,
ts morgens van 7.30 tot 8.00 uur en ts middags van
12.00 - 12.30 uur.
In 1718 werd er een klok hersteld die de negen uurs
klok genoemd werd.
In 1725 sloeg de bliksem in de toren. De spits van de
toren brandde af, de kerk werd beschadigd en bijna
het gehele klokkenspel op twee Hemonyklokken na ging
verloren. De torenspits moest weer hersteld worden.
Toen dat gereed was konden er nieuwe klokken (gegoten
door Cyprianus Crans) in gehangen worden. Het was geen
carrillon. In 1839 brak er weer brand uit in de toren
en weer veroorzaakt door onweer waardoor er veel
houtwerk verloren ging.

-18-

"Door ijverig werk van brandspuit lieden en burgers
wist men de brand te blussen binnen twee uur zodat
de ingezetenen zijn bewaard gebleven voor een onheil,
waarvan de gevolgen onberekenbaar waren".
Tijdens de Duitse bezetting werden de klokkert gevorderd.
In 1949 kwamen er nieuwe klokken met de volgende opschriften:
God zij geprezen. Wij zijn herrezen. Hoort onze galmen.
Zingt Gode psalmen. Komt zo tt behoort. Tot Gods
Woord en De schennende hand van de Duitser
.
Deed de stem van mijn voorganger smoren. Ik hoop
dat mij een beter lot is beschoren. In Hasselts
oude toren.
Van 1955 - 1957 werd de toren gerestaureerd, omdat
hij wat in verval geraakt was.
Nadat Hasselt enkele eeuwen zonder klokkenspel had
gezeten kreeg men door giften o.a. van dr. H.A.W.
van der Vecht weer een nieuw carrillon.
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Wandschildering.
Grafsteentjes

.

Kerkvoogden en -not.abe Lenbanke n
Damesbanken
Sluitsteen

Stephanus

"De Generali tei tsleeuw"
Grafzerk
Sacristie
Grafzerk

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Klok
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Bel
Consistoriekamer
Gedenksteen
Grafkapel
Preekstoel
Orgel
Doorgang bovenin de muur
Uitbouwsel,

toegang gewelven

Hemonyklokken

NAAMLIJST VAN PREDIKANTEN
DER HERVORMDE GEMEENTE TE HASSELT

Th. Roothuis
H. Otto
J. Bogerman
Th. Wierman
A.E.v.
Breen

o. Gijsius
P. P1ancius
H. Voge1ius
F. Kemenerus
J. Kemenerus
G.v. Os
H. Rouze
L.v.d. Meer
J. Bardoelen
N. Gijsius
J. Noortbergh
H. Grevenstein
l. Fabrutius
z. Spies
D.v. He1mont
H.L. Noortbergh
H. Bruinings
Th. A.v. Grasstek
P. Ameshoff
J. Hemmes
J. Henry
M. Jorissen
W.L. Allemand
L. Ebbinge
H.v. lngen
J.H.v. Nie1
C.W.P. Hugenho1tz
J.C. Venerna
Th. A. Visch
J.P. Verff
P.A.J. Moerel

1586
1594
1598
1599
1604
1604
1613
1614
1620
1631
1656
1660
1670
1674
1678
1681
1684
1705
1715
1727
1731
1737
1762
1767
1768
1775
1779
1781
1782
1788
1792
1800
1804
1808
1816
1818

-

1594
1598
?

1612
1605
1612
1619
1630
1657
1660
1677
1670
1675
1680
1703
1682
1726
1714
1734
1731
1767
1761
1778
1768
1775
1780
1782
1792
1788
1803
1799
1808
1815
1822
1818
1837

W.H. v. Griethuysen
G. Bruna
J. Reiners
P.G. Daterna
H.G. Ubbink
W.R. Kalshoven
H.C. Lambers
F.F.J.v.d.P1assche
B.v.d. Wal
J. Ktaay
A. Luteijn
A.C. Enkelaar
W.H.v. Kooten
C. Treure
K. Exa1to
G. Mulder

1822
1838
1849
1883
1888
1890
1896
1897
1905
1911
1917
1922
1954
1962
1972
1978
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1849
1886
1882
1889
1894
1892
1897
1905
1911
1916
1922
1951
1961
1970
1978
1984

