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• Het Urker visserskoor Crescendo zingt uit volle borst in Tholen.
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Volle kerk voor visserskoor
Van onze correspondent

THOLEN- De Grote Kerk van
Tholen was zaterdagavond
tot en met de laatste plaats
gevuld voor het concert van
het Urker visserskoor Crescendo en het Thoolse mannenkoor Rehoboth. In het
middenschip van de kerk
moesten stoelen worden bijgezet om alle belangstellenden te kunnen herbergen.
Het koor-en samenzangconcert

werd georganiseerd door de
stichting Wereld Wijde Zending. Het programma werd geopend door het onder leidingvan
dirigent 1. Kramerstaande Crescendo met Psalm 34. Na een
welkomstwoord zongen de vele
honderden bezoekers en de koren samen Psalm 147: 1 en 6.
Dominee D. de Jongste hield
een opening aan de hand van
Marcus 4 (35-41),een toepasselijke tekst gezien de aanwezigheid van het Urker koor. In deze
bijbelpassage stilt Jezus de

wind, nadat hij eerst op de achtersteven van het schip rustig
ligt te slapen. Ook in de samenzang RuweStormen was de aanwezigheid van de zee voelbaar.
Piet Baarsen nam een partij solozang voor zijn rekening. Crescendo en Rehobothtraden deels
afzonderlijk op. Beide koren
zongen gezamenlijk Is uw paspoort getekend? en Ziet in blinde razernij. De avond werd
beëindigd met het staande zingen door een volle kerk van een
aantal verzen uit Psalm 116.

In Krimpen

Een avond om niet te ver geten

Zaterdag 14 december vertrokken we naar Krimpen aan
Zaterdag 14 december vertrokken we naar Krimpen aan
de IJssel om onze eerste en tevens laatste (kerst) concert
te geven.
Na een voorspoedige reis met het ons reeds vertrouwde
touringcarbedrijf Koetsier kwamen we aan in Krimpen.
Bij aankomst konden we de grote belangstelling al zien.
De mensen kwamen al in groten getale toelopen. We
werden hartelijk onthaald met brood en koffie en dat liet
zich goed smaken na een lange reis. Om half acht betraden we de mooie, vrij nieuwe kerk van de Gereformeerde
Gemeente. De kerk was tot de laatste plaats bezet met
jong en oud.
Ons intechtslied was het appellerende lied: Uw Koning
komt.
Ds. Schot heette de talrijke aanwezigen en het koor hartelijk welkom en las Psalm 138.
"En zij zullen zingen van de wegen des Heeren" . Hij sprak
de wens uit dat deze zangavond ook van die weg gezongen
mag worden.
Onze vriend Henk van Putten was deze avond onze begeleider op het orgel en dat is hem wel toevertrouwd. Na
de massale samenzang van Psalm 98 vers 2 en 4 zong
Crescendo over het naderend Kerstfeest in het oude lied
"Nu daagt het in het oosten". Onze solist Piet Baarssen
had een drukke avond maar dat is hem wel toevertrouwd.
De solo in het lied "Heel lang geleên in Bethlehern" werd
goed vertolkt.
.Dierb're Heer Jezus" is ondergetekende's lievelings-kerstlied en een heel mooi en teer lied om uit te voeren.
Jammer dat er vaak geen homogeen geheel, maar te vaak
individuele stemmen gehoord worden, met name vanuit
de eerste bas.
Eén van de mooiste momenten was het solistisch optreden
van Jan Loosman en Piet Baarssen. Ze zongen het lied:
,,'t Was nacht in Bethleherns dreven". Het werd goed en
correct gezongen. De stemmen passen goed bij elkaar en
Jan krijgt meer zekerheid in zijn optreden. Zo'n duet is
voor herhaling vatbaar.
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"Nu zijt wellekome" zongen we met een goed ritme. Er
werd goed op de dirigent gelet, wat vooral bij dit lied
nodig is. Trouwens, onze dirigent brengt zijn enthousiasme goed over op het koor, maar jaagt de hoorders bij
hem in de buurt weleens de stuipen op het lijf. Maar dit
even terzijde. Tijdens het zingen van "Bethlehem" hadden
we de neiging om te zakken. Goed naar je buurman
luisteren en naar de begeleiding is hier zeer noodzakelijk
Het appèlwoord werd uitgesproken door de heer Haeser,
medewerker van de Spaans Evangelische Zending die dit
jaar 50 jaar bestaat. Zijn wij deze avond naar de kerk
gekomen in de verwachting van een mooie zangavond, of
zijn we hier gekomen met de adventsverwachting? Vanuit
die verwachting mag er zending bedreven worden. Hij
prees daarom ook de collecte van harte bij ons aan.
Na de "Lofzang van Zacharias" gezongen te hebben,
zongen wij van de "Troost" die door Jesaja de profeet
beschreven is. Een waarlijk indrukwekkend en mooi lied,
dat ons dwingt om het goed uit te voeren. "De schoonste
aller nachten" vertolkt het kerstfeest in al zijn schoonheid.
In die nacht werd Hij geboren. De belangrijkste nacht die
ooit heeft plaatsgevonden. De baritons hebben hier een
solistische taak, daarom moeten de andere partijen wat
'inhouden'. Hier moet wat beter op gelet worden.
Het kerstlied bij uitstek "Stille nacht" heeft zo zijn bekoring. Heel zacht gezongen en met gevoel. Leer ons danken
daarvoor. De oude Simeon mocht Hem zien en zingen:
Zo laat Gij Heer Uw knecht thans henengaan in vrede.
Dit omdat hij de Zaligmaker gezien had. We mochten en
moeten hem dit na kunnen zeggen. Ds. Schot sloot deze
zangavond af en we zongen samen het "Ere zij God". We
mochten aan dit lied nog een extra dimensie toevoegen
door het zingen van Psalm 72: Zijn Naam moet eeuwig
eer ontvangen. En daar komt het op aan.
Rest mij nog te vermelden dat we optraden met 81 zangers.
Riekeis Kramer, 2e bas
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In Dordrecht

Zingen met Rookwolkjes in de IJskerk
Wat een schitterende avond was dat! Nog lopen de rillingen over mijn rug als ik eraan terug denk. De kou zit
nog steeds in mijn botten en als ik nies dan zitten er
ijspegeltjes in mijn zakdoek.
"Dat red je niet zonder zakdoek" zeggen we wel eens als
we een mooi en ontroerend concert hebben. Maar dat
gold zeker voor deze avond. Koude neuzen, bleke wangen
en klapperende gebitten waar je ook keek. Dekens, kleden
en sjaals vormden de omlijsting van deze avond.
Maar laten we bij het begin beginnen.
Het begon die zaterdagmiddag, 1 februari 2003 (ééntwee-drie) al goed. Fijne stuifsneeuw dwarrelde uit een
loodgrijze hemel. Met bezwaarde harten en besneeuwde
kuiven kwamen de zangersvrienden naar de bus. Wat
moet dit worden, was op menig vragend gezicht te lezen.
Maar desondanks was het toch dringen in de bus geblazen. Na wat geregel en geharrewar staken twee volgepakte
bussen van wal, met in het kielzog nog enkele auto's die
eventuele, uit de overvolle bussen gevallen drenkelingen
konden oppikken.
Op de snelwegen was het niet veel beter gesteld dan
op de binnenwegen. Verschillende keren zagen we auto's
die van de weg afgegleden waren. Eén keer waren we
getuige van een glijpartij, waarbij een auto die ons net had
ingehaald met veel gesruif in de greppel terecht kwam. De
verzekeringspremies zullen wel weer stijgen.
Al deze gebeurtenissen brachten bij onze oude baas levendige herinneringen boven aan een concert in de winter
van '68. De toeter ter hand genomen hebbende verhaalde
hij welk een wedervaardigheden tijdens die reis de zangers
overkwamen. Het was toen ook zulk weer. Na een
mooi concert ging de terugreis echter met moeilijkheden
gepaard. De kachel van de bus begaf het en de ruiten
bevroren, zodat de bus aan de kant moest worden gezet.
Na crisisberaad werd besloten om de nacht dan maar in
de bus door te brengen en af te wachten wat de morgen
zou brengen. Gelukkig kwam toen iemand op het idee
om met een bepaalde vloeistof de ruiten te besproeien en
dat hielp wonderwel. Het ijs verdween als sneeuw voor
de zon en de tocht kon zonder verdere onderbrekingen
worden voortgezet. Des nachts om half drie arriveerden de
vermoeide zangers op de geliefde bult, om nog van een
korte, doch welverdiende nachtrust te genieten.
Na een spannende tocht arriveerden we iets te laat in
Dordrecht. Kees wist de weg nog naar de imponerende
kerk. Bij elk kruispunt somde hij de mogelijkheden op die

PAGINA 4

misschien naar ons doel zouden leiden. Je kunt links, maar
ook rechts. Zoniet, dan is rechtdoor altijd nog mogelijk.
Dankzij zijn aanwijzingen waren we binnen de kortste
keren bij de kerk. We hebben daar vorig jaar juni ook
een concert gegeven. Ds. Budding stond nu bij de ingang
en toen hij al die Urkers zag naderen zei hij tegen me
"De stammen Urks trekken op". Toen ik zei dat we van
Zebulon afstammen, lachte hij wat onzeker.
We gleden op onze Urker schoenen de kerk binnen, die
al afgeladen zat met mensen. Maar al zouden de Koningin
en Máxima erbij zijn, dan zou ons dat er niet van kunnen
weerhouden om eerst uitgebreid een warm bekkien met
een bolletje naar binnen te werken. Dat deden we dan ook
en het smaakte best. Maar niet zo best als de haringen van
de vorige keer dat we hier waren.
Monter betraden we vanuit het warme bijzaaltje de koude
kerk. Als intro hadden we 'Ruwe Stormen'. Een ongeëvenaard lied in eenvoud en kracht. Vers 5 zingen we eenstemmig om des te meer de woorden te benadrukken.
Woorden van allesomvattende waarde voor degene die dat
mag belijden:
jezus Christus is gestorven,
is verrezen ook voor mij.
Heeft de zegepraal verworven,
en het Leven, ook voor mij.
In deze paar regels ligt het hart van ons koor besloten.
Want wie het Leven in Christus heeft gevonden kan daar
niet van zwijgen. En wil daar anderen, die het leven nog
in de dood zoeken, ook deelgenoot van maken. Is niet
het zingend uitdragen van dit Evangelie het hoge doel
van Crescendo? Elkaar hier regelmatig op wijzen is nodig,
want ik vergeet het zelf ook maar al te vaak.
Herdenken van de watersnoodramp van '53. Daarvoor
waren we hier naar toe gekomen. Ds. Budding opende de
avond en samen met de luisteraars zongen we Ps. 107: 13
en 15.
Er zat ook een meisje in het midden van de kerk met
een mooi gevormd stuk houtsnijwerk dat met snaren bij
elkaar gehouden werd. Het bleek een harp te zijn. In
gedachten zag ik David zitten voor zijn blatende publiek
in de verlaten velden rondom Bethlehem. Zo hield hij
dus zijn schapen bij elkaar. Later kreeg hij hoger, maar
gevaarlijker publiek in de persoon van koning Saul. Toen
het meisje, Maria Baas, de snaren van haar harp beroerde,
kregen we een idee wat een prachtig geluid ook David
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de kennis van onze
verloren staat, die ons
uit moet drijven tot
Hem die de volle last
van Gods toorn heeft
gedragen. Zonder het
rechte besef daarvan
zullen we geen
behoefte hebben aan
het offer van Christus, zoals een gezond
mens geen behoefte
heeft aan een dokter.

moet hebben voortgebracht op zijn harp, toen hij zijn
Psalmen dichtte die de eeuwen zouden verduren.
Lennert Knops begeleidde Maria op het Allen-orgel; een
goed op elkaar afgestemd duo.
'0, eeuw'ge Vader' was heel toepasselijk op deze herdenkingsavond. Bij zulke gelegenheden passen geen ingewikkeld gecomponeerde muziekstukken, maar sobere en herkenbare liederen zoals deze, waarvan de woorden voor
zichzelf spreken. Piet zong de solo bij 'Gij biedt Heer'
Jezus rust mij aan'. Daarna het 'Lied van verlangen', dat is
ons ook op het lijf geschreven. We neuriën het tussenspel
daarvan niet, maar dat zou volgens mij wel mooi klinken
als overgang naar de andere toonsoort van vers 3.
Lennert probeerde daarna via een indrukwekkend
orgelsoio de mensen warm te laten lopen voor een Allen-orgel.
Of het wat geholpen heeft weet ik niet, want ik zag de
gezichten van de mensen alleen maar kouder worden.
Toch zag ik later bij de uitgang geen enkel orgel meer
op voorraad staan, dus waren ze zeker toch uitverkocht.
Anders had ik er misschien nog wel eentje meegenomen,
want het zijn zeker prachtige orgels (ik heb trouwens geen
idee van de prijs).
Na de collecteloze samenzang besteeg een besjaalde
Ds. Budding de historische kansel. Zijn meditatie was
genomen uit Ps. 68 'Ik zal wederbrengen'. Door de acoustiek konden mensen die achterin zaten er weinig van
volgen. Hij sprak in het kort over de noodzaak van
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Nog toepasselijker
voor deze herdenkingsavond was ons
zingen van 'Ziet in
blinde razernij'. Dit
lied krijgt een heel
nieuwe inhoud met
de Ramp in gedachten. Ds. Budding
heeft het ook nog
even gehad over Leen
Potappel en het laatste couplet leek daar wel voor geschreven:

Vreesik in mijn Laatstestrijd,
dat ik moet verdrinken,
als G' 0 Heer! mij niet bevrijdt;
Hoed mij voor verzinken.
Neem mij veiLigbij de hand;
Breng mij in het VaderLand!
Heere, trek mee,
door stormen en door zee.
De Heere is door stormen en door zee met Leen in zijn
laatste strijd meegetrokken en heeft hem gebracht in het
Vaderland.
Bij 'Psalm 5' waren de vruchten van het instuderen duidelijk te horen. Van p naar pp, via mf naar f en weer
wegvloeiend naar pp, vereist elke regel zijn eigen sterkte,
wat Lauwe er goed uit weet te halen. Op deze manier
begint een psalm echt te leven, zoals het ook bedoeld is.
Dit kwam ook goed uit bij 'Fluist'ring der Hoop', dat
mooi gezongen werd.
Na een prachtige weergave van Psalm 42 op de harp en het
orgel, zong Piet het 'Herdenkingslied' op de wijze van
één Naam is onze hope. Het maakte veel indruk. Zich
kerend naar verschillende richtingen, liet hij zijn bevroren
tonen breken tegen de door kou verstijfde gewelven, als
kristallen glazen tegen gouden klokken. Wie de tekst van
het lied gemaakt heeft weet ik niet, maar het weerspiegelde
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Herdenkimg

"CW"atcrsnoo

Grote

erk
o.l.v ..Louwe

Koorbeg ... Harm Hoeve
Harp - Maria Baas
Orgel - Lennert Knops
Meditatie ..Os D.J. Budding

Op de wijs van: Een naam is onze hope

1. In stilte zijn wij samen
Omdat ons hart ons roept
En noemen u de namen,
Genomen door de vloed.
Opdat wij nooit vergeten
Die nacht, zo diep, zo zwart,
De smarten ongemeten.
De pijn diep in het hart.

2. Wie weet wat is geleden,
toen, in die helse nacht,
Wat is geschreeuwd, gebeden,

3. Gedenken wij de dagen
De doden en hun strijd
Hun naam mag niet vervagen
Door sporen van de tijd
En allen die nog dragen
Littekens van verdriet
De tijd kan veel verdragen,
Maar wonden heelt ze niet.

4. In stilte zijn wij samen
En zien een wereld wijd.
Wie kan zich veilig wanen
Vandaag, in onze tijd?
De beelden van ontzetting
Bereiken ons steeds weer.
Bewaar ons voor gewenning
Ontfenmu onzer, Heer.

o God waar is uw Macht?

En als in vijftig jaren,
De stormen woest en wild,
De mens onrustig maken
Is ooit de storm gestild?

Onze hartelijke dank gaat uit naar:

"l/;lI l//; 1111"11111t/1/1
i

ON5tRA O'RGEL'5

We:sderge:e:.d

s toon ors!

E. Meinertswei 20,
9295 KB Westergeest,
Tel: 0511-444413 /
06-53436393
www.allenorgels.nl

Wij willen u graag wijzen op de verkooptafeis bij de uitgang.
Hier kunt u diverse cd's en boeken vinden, o.a. de nieuwste cd van Maria Baasen Lennert
Knops,cd's van het mannenkoor en het boek "Ik zal wederbrengen" van Ds D.J. Budding.
Tevens wijzen wij u op de volgende data;
D.v. 1 maart - Havenkerk Alblasserdam - orgel/piano
D.v. 26 april - Havenkerk Alblasserdam - orgel/harp/panfluit

- Op enkele plaatsen in en rond het gebied waar de watersnood vijftig jaar geleden plaatshad, vonden zaterdag herdenkingen plaats. Dat was onder meer het geval in de Grote
Kerk van Dordrecht.
.
Foto Rinie Boon

DORDRECHT

Paasconcert in Kapelle Biezelinge
We hadden een vroege dienst deze keer. Half vier, zaterdag
12 april. Eigenlijk midden in een knippien. Een eind
weg om de Zuid was het nu. Gelukkig duurt in een
Crescendo-bus zo'n reis altijd veel korter, want gewoonlijk
slaan we hier en daar een flink stuk over. Hoe dat precies
in zijn werk gaat daar ben ik nog steeds niet achter, maar
het werkt wel. Ik heb geprobeerd de relativiteitstheorie
van Einstein er op los te laten, maar die schiet voor dit
fenomeen schromelijk te kort. Het onderzoek loopt nog,
maar het heeft waarschijnlijk iets met de invloed van de
geluidssnelheid op de lichtsnelheid te maken. In ieder
geval, voordat we het wisten stapten we voor de grote
Hervormde kerk in Kapelle Biezelinge uit.
Na de bolletjes, koffie en thee gingen we eens kijken waar
we ons op moesten stellen. Na het vertrouwde geharrewar
tussen de rivaliserende partijen had iedereen een plaatsje
bemachtigd op de rieten stoelen. Die waren met de poten
in een plank met gaten gezet. Maar een Urker is nou
eenmaal niet in een malletje te gieten, dus binnen de
kortste keren werden de poten uit de dwingende gaten
gerukt en naar eigen goeddunken gerangschikt. Je moet
per slot van rekening ook een beetje redelijk adem kunnen
halen, of niet dan. Je kunt aan de gezichten van het
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publiek zien dat ze al genieten van onze doelmatige en
goed ingestudeerde opsteltechniek. Ik verdenk er sommigen van dat die speciaal vooraan gaan zitten om hier
niets van te hoeven missen.
Als intro zongen we Psalm 34 'Ik loof den Heer' mijn
God'. Een kernachtige samenvatting van het hoge doel
van ons koor. We zingen het laatste vers van een psalm
meestal eenstemmig. Ook deze keer deden we dat en het
was moor,
Ds. C. Oorschot had de leiding. Hij opende de avond met
een welkom voor ons en voor het publiek. De opbrengst
van deze avond zal bestemd zijn voor de actie "Zeeland
geeft hulp aan kansarme jongeren in Burkia Faso". De
dominee kondigde enkele wijzigingen in het programma
aan omdat onze solist Jan Loosman er deze avond niet
bij kon zijn. Als samenzang zongen we Psalm 108 vers 1
en 2. Ons eerste blok bestond uit de volgende liederen:
'Machtig God, Sterke Rots', 'Fluist'ring der Hoop', 'Gij
biedt Heer' Jezus rust mij aan' met Piet als solist en ons
nieuwe lied 'Stil tot God', dat speciaal ter gelegenheid van
het SO-jarig bestaan van Crescendo gemaakt is.
De solo van Piet nam ons in gedachten zo'n 2 eeuwen mee
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nauwkeurig
leven.

de gevoelens die na al die jaren nog bij velen

Onze situatie wordt er met het verstrijken van de avond
niet beter op. Diep weggedoken achter onze gouden
knopen proberen we de kou nog enigszins te trotseren. De
Siberische kou viel langs de binnenkant van de kerkramen
naar beneden en veroorzaakte een kille tochtstroom langs
onze verkrampte kuiten die het bloed in onze aderen deed
stollen. Hun bloed verstijft in d' aad'ren hebben we aan
het begin gezongen uit Ps. 107 en we konden ons dat nu
levendig voorstellen.
Sommigen hadden zich zowaar gehuld in dekens en
hadden die tot hun oren opgetrokken. Waar ze die vandaan haalden is mij een raadsel. Misschien had het gerucht
van onze benarde toestand het Leger wel bereikt, al kon ik
nergens poeiermelk-schenkende
legersoldaten bespeuren.
Na een mooie improvisatie van Lennert op het Allenorgel, waarbij zijn vingers over de toetsen vlogen als mustangs over de prairie, waren we aan ons laatste blok toe.
'Troost mijn volk', 'Volgen', en 'Is uw paspoort getekend'
deden ons een moment de ijzige temperatuur vergeten.
Maar Harm Hoeve, die ons begeleidde achter het oude
kerkorgel, had er des te meer last van. Regelmatig bleef
er een toon hangen, waarschijnlijk doordat zijn vingers
spontaan aan de toetsen vastvroren. In zijn wanhopige

pogingen om ze weer los te wrikken klonken er heuse
preludia door de begeleiding heen.
Aan het eind van de avond had de temperatuur bijna
het absolute nulpunt bereikt. De samenzang uit Psalm
42 zongen velen van ons met tegenstem. Geweldig mooi
klonk dat. Na de sluiting door Ds. Budding, waarbij hij
ons koor toewenste dat we door mogen gaan om op deze
wijze de grote werken Gods te bezingen, zongen wij nog
'Blijfbij mij Heer'.
We spoedden ons daarna snel naar de bussen. Gelukkig
was de chauffeur begaan met ons lot, want hij had de
kachel al op vijfhonderd gezet, zodat de eerste bevriezingsverschijnselen aan tenen, vingers en oorlellen voorkomen
konden worden.
De terugtocht verliep sneller dan de heenreis. De wegen
waren al een stuk beter. Kees somde voor de toeter alle
concerten van de komende decennia moeiteloos uit zijn
hoofd op en vermaande ons alvast niet te vergeten bij
de komende zomertijd de klok een uur vooruit te zetten.
Anders zouden we bij al die concerten een uur te laat
komen.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee moet je maar
denken.

Gerrit de Wit

Ván de voorzitter
Aan het begin van het nieuwe jaar in deze eerste zangkoerier een impressie van het concert in Dordrecht.
We waren blij dat zoveel leden zich 's zondagsavonds
opgaven om mee te gaan naar dit eerste concert van
het jaar. We konden zelfs spreken van een luxeprobleem
omdat niet iedereen met de bussen mee kon en men met
enkele auto's moest volgen. Op weg naar Dordrecht reden
we langs witte velden, hetgeen mij deed denken aan de
velden die wit zijn om te oogsten. Hiervoor wil de Heere
ook ons, leden van Crescendo, gebruiken. Door de Heere
bewaard en aangekomen in Dordrecht mochten wij dat
zelf ook zien. Een grote schare mensen had de kou getrotseerd en wachtte in de kerk. En koud was het. Als het
koor zong hing er een wolk van nevel in de lucht. 'Een
wolk van getuigen omringt ons in de strijd' kwam in mij
op. De wereld brengt ons andere dingen dan het evangelie
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van Christus, maar God wil ons, leden van Crescendo,
gebruiken om het warme evangelie van Christus uit te
dragen.
Ik hoop dat wij hiervan doordrongen zijn. We mochten in
Dordrecht ervaren dat de velden wit zijn om te oogsten,
omringd te zijn door een wolk van getuigen en wat het
is om het warme evangelie uit te dragen in een koude
kerk. Uw voorzitter had het koud, maar werd van binnen
verwarmd door het feit dat 94 leden het gevaar op de
weg hadden getrotseerd om onze opdracht in Dordrecht te
vervullen. Vrienden, hiervoor hartelijk dank.

Uw voorzitter,
Hessel Kramer
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terug in de tijd, naar Golgotha. De dichter van het lied
'Is dat, is dat mijn Koning?' heeft op treffende wijze zijn
ontsteltenis verwoord bij het in de geest aanschouwen van
de lijdende Borg. Een ontsteltenis die in het 2e couplet
omslaat in diepe ootmoed, als de dichter belijdt dat hijzelf
de oorzaak is. "Ik deed, door mijne zonden, Hem al die
jamrn'ren aan". De verwondering die Piet vertolkte in dit
lied is van alle eeuwen en zal blijven bestaan.
Na de samenzang, appèlwoord van Ds.Oorschot, en de
collectesamenzang daarna, zongen wij 'Volgen', 'Ziet in
blinde razernij', 'Lied van verlangen' en 'Daar zijn geen
grenzen'. Daarna weer samenzang en ons laatste blok van
vier: 'Strijders voor Gods eer', 'De Tien Geboden', 'Ere zij
God' en 'Is uw paspoort getekend?'.
Bij 'De Tien Geboden' werd de toon door velen niet
goed overgenomen. Het kan ook zijn dat Harm het niet
duidelijk genoeg aangaf, maar feit is dat we elkaar niet
'hadden'. Het gevolg was dat we zakten als een baksteen.
Dit was jammer, want De Tien Geboden is altijd een
hoogtepunt van een concert. We werden er weer eens aan
herinnerd dat ons koor niet volmaakt is. En dat zal het aan
deze kant nooit worden ook.
Ooit heeft hier op aarde een volmaakt mensenkoor
bestaan. Dat koor bestond uit slechts 2 leden. Zij konden
volmaakt Gods lof bejubelen vanuit een rein gemoed. De
zuiverheid van de akkoorden die zij voortbrachten hebben

slechts kort op deze aarde geklonken. Hoe hun volmaakte
gezang is afgebroken kunt u lezen in het 3e hoofdstuk
van Genesis.
Het is ook niet zo erg als een lied van ons eens misgaat. Als
de Boodschap die erin doorklinkt maar gehoord wordt.
Als je daar zo eens over nadenkt, dan komt de gedachte
wel eens op wat een overstelpende genade en een heerlijke
vreugde het zou zijn als ons voltallige koor de eeuwige
volmaaktheid bereiken mag. Dat ieder lid hier beneden
ook een lid zal blijken te zijn van het koor hier boven,
welks optreden geen einde meer zal hebben. We weten wat
daar voor nodig is. We vroegen het meerdere keren, dan
weer zacht, dan weer met dringende klem, aan het publiek
dat naar ons luisterde: "Is uw paspoort getekend, 0 mens?"
Die uiterst belangrijke vraag mogen we al zingend ook aan
onszelf stellen. Is ons eigen paspoort getekend in het bloed
van het Lam?
De avond werd besloten met samenzang en ons bekende
'Blijf bij mij Heer'.
Na afloop vroeg iemand aan me of hij de muziek van De
Tien Geboden eens mocht zien. Het bleek dat hij dirigent
was van een plaatselijk mannenkoor. Hij vond het lied
zo mooi, dat hij het ook wel in wou studeren. Zo zie je
maar; een mislukt lied wat uitvoering betreft, maar toch
erg gewaardeerd.
Op de terugreis viel het nog eens op: veel lege stoelen in
de bus. Slechts 63 leden waren er. Vooral bij de bassen
konden we de niet-aanwezige leden eigenlijk niet missen.
En dat terwijl de mensen 5 euro moesten betalen om ons
te kunnen horen. Gelukkig is er geen opstand uitgebroken
tijdens het concert, maar ik kan me voorstellen dat de
mensen, die een flink koor verwachtten van zo'n 100 man,
een beetje teleurgesteld waren.
Op Urk aangekomen ging een ieder zijns weegs. Op weg
naar huis merkte ik weer het scherpe contrast op. We
hadden net een avond beleefd die in het teken stond
van het lijden en sterven van de Heiland. De brallende
jongelui op straat en de keiharde muziek uit diverse gelegenheden getuigden van een andere geest.
Je kunt je bij het zien van die tegenstelling een beetje
voorstellen hoe Jesaja zich voelde als hij de handel en
wandel van zijn volk aanschouwde. Ze gingen wel af en
toe naar de tempel om hun offers te brengen voor God,
maar 's avonds kon je ze vinden op hun platte daken,
om te offeren aan de afgoden. Al vele lange eeuwen staat
zijn verzuchting zwart op wit en heeft aan actualiteit niet
ingeboet. HEERE! waarom doet Gij ons van Uw wegen
dwalen, waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet
vrezen?
Gerrit de Wit
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Hoezo ...

1-------Op zaterdag 11 april werden we weer geroepen om het
evangelie zingend uit te dragen, tenminste, zoals dat
zo mooi heet. Het was een schitterende dag. Ik ben
zelf wat eerder weggegaan, want ik moest nog even een
boodschapje in Vlissingen doen. Om zes uur kwam ik
al bij de kerk in Kapelle Biezelinge aan. En ofschoon
ruim een uur van tevoren, ging er al aardig wat publiek
richting de kerk.
Toen de bussen aankwamen en er door het koor een
broodje met koffie genuttigd kon worden, moest ik
wel even slikken. 'Is dit alles', vroeg ik aan een lid van
ons koor. Nog geen 70 zangers, van de 130 ...
Over zingend uitdragen gesproken!
Een paar dagen voor het concert was ik even op een
verjaardag. En als je dan van jonge kerels hoort dat het
te ver is, dan moet je wel even slikken. Maar er zijn
ook vrienden die liever naar het voetballen gaan, dan
dat ze met een concert meegaan.

te ver?
Ik vraag mij wel eens af, waarom bepaalde leden nu
eigenlijk lid van Crescendo zijn.
Is het alleen om op zondagavond de sleur van het huiselijke leven te doorbreken, of met zijn allen zingend
de zondag af te mogen sluiten? Of is het alleen maar
voor een 'verdesverdieregien', zoals mijn vader altijd
ze!.
Dan nu even de andere kant. Als je in Psalm 103 leest
over de goedheid en de Genade van God, dan schieten
wij wel heel erg veel tekort. Zo ver het west verwijderd
is van het oosten, zo ver doet hij onze overtredingen
.
. de aan "..
van ons weg! Daar komt dus nOOIteen
em
Dit is eindeloos en nooit te ver! En dan mogen wij, in
Kapelle Biezelinge, als nietige tegenprestatie, zingend
getuigen van die grootheid en van die trouw!
Hoezo ... te ver?

HdV

Te koop:

mooi $ttl anueüe
goub-~n knoptn
Tel. 0527 - 683399
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D.V. zaterdag 12 april 2003
in de Ned. Herv. kerk te Kapelle
met medewerkingvan het

Urker Visserskoor
Louwe Kramer
Piet Baarssen
Jan Loosman
HarmHoeve
Ds. C. Oorschot

"Crescendo"
dirigent
bariton
tenor
orgel
appèlwoord

Entree 5 euro p.p.
tot 12 jaar 1 euro

Collecte voor de actie" Zeeland geeft
hulp aan kansarme jongeren in Burkia
Faso"
.
Programma is tevens bewijs van toegang

-nieuwe kunstgebitten
met implantaten

/ evt.

HddVVGY2-0Y&~Çalon

U-ADn

-reparatie / aanpassingen

~
~
00f'Ilderd:ag
V")dag

-vergoeding ziekenfonds
part. maatschappijen

Tandprothetische
praktijk

L.J"t,."

Tel. 0113229021

4461 HT Goes

-

Lid org. ned. tandprothetici

UUt

I

.
•

_V&lS1'ERD

~

FOT. GllAl'lE

•

DltG

•

"\'V'BNS~

•

IR'lIIJ\l'ER.ZDl\c.mcssnrmo
lASl'O'TO'S

~
lA1llCKllDfVO Ga.DE mmR
UBENTVANHA.B.TE'WKLK.oM IN
DB MImST C,OMI'LE'.l"EDROC.1Sl'ERDVAN lJmLA.ND BTR1:EIINGSESTRAAT
2~ .....aI BS KA!'Ell.:.Etllll·3n314 E-MAn. CLO OlJEN@l'L\NEl'NI.

Voor taxivervoer in de regio
Dus ook voor Kapelle e.o

Taxi Kole
5.

Wij rijden voor ziekenfonds, particulier,
scholen, bedrijven enz.
Bel: (0113)
Fax: (0113)

13.00-'1,8.00 'uur
13.00-1'7.30 uur

DA..D.ROGJSTE.RIJLOOIJEN

•

's-Heer Arendskerke, Ambachtsweg

8.30:.12..00 uur'

'18.3'0-21.00

•

Vosmaerstraat 3

8..30-"1:2.00 UUf'
8..30-1,2.00 U!I.K

561324
5611 52.

Postadres:
Goesse straatweg 12 - 4421 - PJ Kapelle

Woord
Daad

I
schildersbedrijf

i

i

Peter van der Ree
Het adres voor al uw:
• binnen-

en buitenschilderwerk

• glaswerk
• sauswerk
• behangwerk

•
Reeäbuisstreet

43 - 4431 AH - 's-Gravenpolder

- Te1.0113-313097 - Mob. 06-51005000
I

Boekhandel"ToIIeLege" '~I Lange Vorststraal 21 Ll 4461 JL Goes
l.J Tel.! Fax 0113-221909
pnvé 0113-571936

===================================================
Uw adres voor:
Mcroie luxe OtJbeltJesmet of zonder stot

riurs- en Statenbijbels

Trre otoqie
t.ee stioee en

"

Kleme SIeraden

flii

inlevering

~EEUVV~E (ONJfJE§ NJJ\l\EJ~ VJ\l\SC}JOOllEO
JJ~ BUHJ<JJ\JJ\ FJ\§O CDNJPlEEJJ

voor long en oud

en Gescnenkanlkelen

"'an dc:o advert c rus.eontvangt

ti.

/OC}o korting

bi] aa nlco op van een CD

,

Vakonderwijs voor
Het grootste deel van de beroepsbevolking is werkzaam in
de agrarische sector. Woord en
Daad werkt voornamelijk in het
zuiden, in de provincie Sissili.

',.

Burkina Faso, bijna 8x Nederland, is een
van de armste landen ter wereld. Honger en
ellende bepaalden lang het imago. Na de revolutionaire jaren tachtig koos Burkina
Faso voor een meerpartijendemocratie. Ook
de vrije markt werd omarmd. Dat werkte:
de politieke stabiliteit is vrij groot. Hoewel
afglijden naar een feitelijke eenpartijstaat
een reëel gevaar blijft.
De kindersterfte onder de 5 jaar bedraagt
199 op de 1000 (in Nederland 5 op de
1000).
De officiële taal is Frans, maar er zijn zo'n
60 etnische groepen met eigen stamtalen.
Wat religie betreft is 50% moslim, 30% animist en 18% christen.

Het Nederlandse echtpaar Wim
en Christine Simonse werkt sinds 1999 jaar
namens Woord en Daad in Burkina Faso. Ir.
Wim Simonse is directeur van de nieuwe
'lycée technique', een vakschool in Léo,
in Sissili.
Léo is een stad
met ± 30.000
inwoners. Er is
elektriciteit, waterleiding en telefoon. In
Léo is veel werkloosheid, maar vakmensen
met een technische opleiding zijn schaars.
Omdat er nog weinig ervaring met vakscholen in Burkina is, vervult deze opleiding een
pioniersfunctie. Wat betreft lager onderwijs
is er wel ruime ervaring. In Burkina Faso
steunt Woord en Daad 2.750 kinderen op

.&LAROS VERS VLEES
de versvleeswinkel
met n).essch~~rpe prijzen.
Llvv leverancier op hel: gebied van diepvJ'iesklare
f'<lkkettcn, t.cgcn exl:ra groothandelskor1.ing.
'T'evc-rrs specialist in koude schot:els, barbecue-,
fondue- en goul.'lTJ.etvlees.
Beleefd aanbevolen.
Kees Min.derhoud
Kampctfoeliest.raat
8.'>- 4461 VM
Tel. (0113) 220948

Joop de Visser Records
Dirck Arentszstraat 11
4335 E.C.Middelburg
Tel 0118 -635943
mobiel 06 -20400896
Fax ous -616856
e-mail ;jdevisser@jvrecords.cjb.net

*Voor al uw audio opnamen
*Wij komen bij u op locatie
"Meer sporentechniek 24-bit
*CD en MC produkties

* Offerte mogelijk vanaf

50 CD's
*Vraag vrijblijvend een offerte

Garage Hoogesteger
Dïjkwetsastraat 95
4421 AG KAPELLE
Ot13-341315
Keuringen, onderhoud en reparatie van alle merken auto s.

NIEUW EN KAPELLE
Service en reJNIratie aan .tIe merken AIRCO!'
Ge·opend van
Maandag tot en met vrijdag van 8 rot 20 uur
Zaterdag van 8 tot 12 uur

C~oes

Programma
1. Intro

psalm 34

L. Kramer

2. Opening door Ds. C. Oorschot
1. Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit '.
'k Zal in de dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

3. "Crescendo"

samenzang psalm 108 vers 1 en 2
2. Ik zal 0 Heer, uw wonderdaàn,
Uw roem der volken doen verstaan,
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem 'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft nog paal, nog perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard Uw grootheid zingen

a. Machtig God, Sterke Rots
M.W. Kramer
b. Fluist'ring der Hoop
M.W. Kramer
c. Gij biedt Heer' Jezus rust
J. Zwanepol
( solist Piet Baarssen)
d. Stil tot God
M.W. Kramer

4. Solozang Piet Baarssen en Jan Loosman
5. Samenzang

Jezus, Uw verzoenend sterven
Blijft het rustpunt van ons hart
Als wij alles, alles derven,
Blijft Uw liefd' ons bij in smart.
Och wanneermijn oog eens breekt.
't A~stig doodsweet van mij leekt,
Dat Uw bloed mijn hoop dan wekke,
En mijn schuld voor God bedekke.

6. Appèlwoord door Ds C. Oorschot
5
4.

Hij heeft, 0 God van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven;
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de vorst altoos,
Zo leeft hij eindeloos!

7. "Crescendo"

Collectesamenzang Psalm 21 vers 4 en
5. Hoe groot en schilt 'rend is Zijn eer,
Door 't heil, aan Hem bewezen!
Hoe is Zijn roem gerezen!
o alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij die Vorst bereid!

a. Volgen
M.W. Kramer
b. Een pelgrim ben ik
M.W. kramer
(solo Jan Loosman)
c. Lied van verlangen
M.W. Kramer
d. Daar zijn geen grenzen
L.Kramer
(solo Piet Baarssen)

8. Samenzang 't Is middernacht en in de hof,
1. 't Is middernacht en in de hof,
Buigt, tot de dood bedroefd in 't stof
De Levensvorst; in Zijn gebeen.
Door worstelt Hij Zijn strijd alleen.

2. 't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong 'ren slapen bij die strijd;
En derven, afgemat in rouw,
De aanblik op des Meesters trouw.

3.

4. 't Is middernacht, en 't Vaderhart
Sterkt en verstaat de Man van smart,
Die 't enig lijden, dat hij torst,
Ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

't Is middernacht,

maar Jezus waakt,
En 'i zielelijden. dat Hij smaakt
Bant uit Zijn hart de bede niet;
Mijn vader, dat Uw wil geschied'.

9. "Crescendo"

a. Strijders voor Gods eer
( solo Piet Baarssen)
b. De 10 geboden
c. Ere zij god
d. Is uw paspoort getekend?

10. Sluiting door Ds C. Oorschot

samenzang

1. God enkel licht
voor Wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden.
Ziet ons bevlekt
met schuld bedekt
misvormd door duizend zonden

2.

M.W. Kramer
M.W. Kramer
F. Schubert
L. Kramer

God enkel licht
Heer, waar dan heen?
tot U alleen,
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten.

3. Ja, amen,ja
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden.
En door Zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.

11. "Crescendo"

Blijf bij mij Heer'

K.J. Mulder

***************************************************************************************
D.V. zaterdag 26 april Oranjeconcert in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle m.m.v, Jongerenkoor
"Matthanja", Chr. "Eilandenkoor" en Chr. mannenkoor "Zeeland"
D.V. Zaterdag 3 mei Bevrijdingsconcert in de Nieuwe Kerk te Middelburg m.m.v.
Mannenkoor "Ethan"
***************************************************************************************

Info. Kinderadoptie Mw. M. Burger Monsterweg 33 BorsseJe
Info. Advertenties Dhr. L. Boogert

tel. 351700
tel. 311563

•
ansarme Jongeren

Fa. J.Waterman & Zn
Aanleg en Onderhoud
Elektrische licht en-

Kerkweg. 10
4414 AC Waarde

Krachtinstallaties

Tel 0113 -502153

Levering van;

Autote1.06-53183560

Ventilatoren
Schakelmatrialen
V erlichtingsapparatuu r

~IIIVAG

17 verschillende (dag) scholen.

Uit zowel interne als externe evaluaties van
het landbouwcentrum in Kayéro blijkt dat
de daar gegeven vakopleiding wezenlijk

In leerjaar 2-4 volgen de leerlingen de technische specialisatie met vakken als: technisch tekenen, praktijk houtbewerking, metaalconstructie en elektromechanica.
Voorlopig is er nog genoeg te doen: terrein
inrichten, woningen afbouwen voor personeel, onderhoud generator en watersysteem.

(jkrO~\
van nut is en dat de productie van de cursisten gemiddeld verdubbeld is na de training.

~:ii~

Doucheknop
Brood- en Banketbakkerij
Opril Grote Markt 4
Tel. 0113-215614 Fax0113-25174T
J.D. van Mellestraat 32
Tel. 0113-227035

GOES
~

--

UW WARME BAKKER

Omdat voor veel leerlingen de afstand
huis/school te groot is, is er een internaat bij
de school. De opleiding is voor leerlingen
die vanwege armoede anders kansloos zouden zijn middelbaar onderwijs te volgen.
Vrijwelalle leerlingen zijn financieel geadopteerd. De opleiding is enigszins vergelijkbaar
met een vroegere LTSin Nederland.
Het eerste jaar is een algemeen vormend
jaar met vakken als natuur-, wis- en aardrijkskunde, Frans, Engels en geschiedenis.

In oktober 2001 arriveerden de eerste leerlingen: 68 jongens van 12-13 jaar in een internaat. Even wennen aan elkaar en de omgeving. Het terrein was nog een volledige
'brousse' (wildernis). Daarom zijn we de
eerste week met de leerlingen begonnen
met het kappen van gras. Spontaan kwamen
ze op het idee het op te slaan en in april
aan boeren te verkopen als veevoer ...
Het omgaan met douches is nog niet zo simpel als je nog nooit een douche hebt ge-

bruikt. Zowaar de eerste avond was er al
een doucheknop afgerukt. Waarschijnlijk
een leerling die niet begreep dat je niet
oneindig door kunt draaien aan de doucheknop ...

Om de vakschool in Léo compleet te
kunnen maken is € 232.200 nodig.
De gezamenlijke comités Zeeland zetten
hun schouders onder het leeuwendeel
(streefbedrag € 120.000). De school die
na voltooiing bestemd is voor 320 leerlingen, heeft nog een eetzaal, een kantoor
en vijf woningen voor het personeel
nodig.

Begroting
bouwkosten kantoor
bouwkosten eetzaal
5 woningen à 12.940
water/elektra/telefoon
inrichting
totaal

€ 35.500
€ 26.700
€ 64.700
€ 67.100
€ 38.200
€ 232.200

Woord en Daad werkt vanuit bijbelse opNoord- en Midden-Beveland
38.05.77.291

dracht aan armoedebestrijding in 16 ontwikkelingslanden Ze is actief op het gebied van
water, voeding, gezondheid, onderwijs en
werkgelegenheid Ook bereikt ze via finan-

33.40.54.141

ciële adoptie rechtstreeks meer dan 28.000

Schouwen DuiveJand

(kans)arme kinderen. De stichting staat be-

66.64.26.899

kend om haar lage kostenpercentage van

Tholen/St. Philipsland

minder dan tien procent

36.26.18.747

37.55.03.110
Zeeuws-Vlaanderen

Postbus560
4200 AN Gorinchem
Telefoon0183-611800
info@woordendaad.nl
www.woordendaad.nl

Spoorstraat 8 4431 N.K. s'Gravenpolder
Tel 0113 -312186 Fax 0113 - 313075
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LUKASSE
Dakbedekkingen

Goes

Incïuscrrestr aar (( - 4462 EZ Goes

Telefoon

(0 I 13) 2701 Ol

Telefax

(0.1 (3) 230399

ad uiseri lig, offertes, l'entieuwing,

.A. va

Glst

v.o.r.

nieuwbouw
verbouwen
renoveren
groot en klem onderhoud
11: het maken van kozijnen
en trappen
al uw hout kan op maat gezaagd
en geschaafd worden
•
•

onderhoiuiscoruracten

,.....-..

AANNEMERSBEDRiJF

van Uw daken

NVOB

•
•

isolerende beglazing.
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L.W. van GILST
Centrale verwarmings-, Sanitairen lDodgieteribeilrijf
Oude Rijksweg 45, 's-Heer Hendrikskinderen
- TeL 0113·221873, Fax 0113-22 0710

Opname jubileum-cd
Met een lekkere ploeg volk hebben we zaterdag 10
mei onze jubileum-cd "Stil tot God" opgenomen
in de Grote Kerk te Harlingen. Niet eerder waren
zoveel zangers bij een cd-opname van de partij:
meer dan 90 bassen en tenoren. Terecht, want
50 jaar Crescendo is iets om dankbaar voor te
zijn. In de kerk had dirigent Louwe Kramer de
algehele leiding, terwijl buiten in de opnamewagen opnameleider DolfThierry van STH Hoevelaken werd bijgestaan door onze oud-dirigent
Meindert Kramer. In een broederlijke sfeer werd
het een lange dag, maar aan het eind hadden we
nog voldoende energie en volume voor een toegift,
ons nummer 1 uit de muziekmap. En "De tien
geboden" ging - met een brok in de keel - als één
na laatste nummer zelfs in één keer op de band.
"Dit is niet meer te verbeteren", riep Dolf enthousiast. Hoewel de cd-commissie via een omweggetje
in de Stad aan het Wad was uitgekomen, was
een ieder het er over eens dat dit een perfecte
locatie is. Ook voor vervolg-opnamen. Een niet
al te grote kerk met een goede acoustiek,
waarin het bijzonder fijn zingen is en die
in een autoluwe omgeving staat en bovendien
geen boze koster. Wie meer wil weten over de
mooie historische kerk met z'n al even mooie
Hinsz-orgel uit 1776 kan daarvoor terecht op:
www.grotekerkharlingen.nl.

Aan de jubileum-cd werd verder meegewerkt door
het Rensink Consort (strijkers ensemble), Harm Hoeve
(orgel), Johan Bredewout (pianist) en onze solisten Piet
Baarssen en Jan Loosman.

ZANGKOER/ER JANUARI - APRIL

_. ----.;-----

De opgenomen nummers:
Psalm 5
Psalm 34
Psalm 115/52
Psalm 121
Machtig God
Een pelgrim ben ik hier op aard
Is uw paspoort getekend
Fluist'ring der Hoop
De 10 geboden
Daar zijn geen grenzen
Lied van Verlangen
Gij biedt Heer' Jezus rust mij aan
Strijders voor Gods eer
Volgen
Stil tot God
Ere zij God
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Het geheim van

Crescendo
De dagen voor Kerst is een drukke tijd voor zangkoren. Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo
beperkt het tot drie uitvoeringen. Koorlid Wim de
Boer: "Als ze 'Stille Nacht' eruit halen, kom ik in
opstand."
Tekst: Riekelt

Pasterkamp

D

• Foto's: Cees Buys

e dag voor het concert staat
er een kleine advertentie in
de krant. "Zangavond met
Urker vissers is uitverkocht!" De
avond op een zaterdag medio oktober begint officieel om zeven uur.
Maar voor zessen staan er al mensen voor de deur van de Hervormde kerk in Middelharnis. Ze moeten
wachten tot half zeven, dan gaan
de deuren pas open. Een toegangskaart kost 3 euro. Er kunnen 800
mensen in de kerk. De nettoopbrengst van de avond is voor
Woord & Daad.
"Dit maken we iedere keer mee",
zegt Jan Zeeman, secretaris van het
Urker visserskoor Crescendo.
"Overal waar we komen is het vol."
De Urkers storten zich direct na de
urenlange busreis op de koffie en
broodjes in het verenigingsgebouw
naast de kerk. Meegereisde familieleden pikken ook een
graantje mee. Dirigent
Louwe Kramer onder-

Louwe Kramer:

"Wij zingen
daar waar
we gevraagd
worden"

scheidt zich van de rest van de
mannen door zijn kleding.
Op het podium zit Wim de Boer (33).
Hij is zes jaar lid van Crescendo.
Het concert in Middelharnis is voor
hem de afsluiting van een drukke
dag. Halverwege de middag stapte
De Boer in de bus, net voor middernacht is hij hopelijk weer thuis.
"Het wordt een late, maar mooie
zaterdagavond." Op het programma
voor vanavond staat een favoriet
van De Boer: Psalm 121,het Pelgrimslied. "Het repertoire van Crescendo is eenvoudig. De stukken zijn
in begrijpelijke taal. Wij geloven in
wat we zingen."

Bassen
Secretaris Zeeman stapt op een
stoel, om zo boven de mannenmassa uit te komen. "We gaan zo naar
binnen. De eerste bassen voorop,
daarna de tweede bassen." De Boer
lacht om het tafereel. "Het gaat
niet altijd zo georganiseerd, hoor."
Als de meute
mannen in het
zwart de kerk
binnenkomt,

draaien alle ogen in het godshuis
hun kant op. Het koor stelt zich op
onder het orgel. De laatste twee
rijen moeten op de banken. Op
sommige halsdoekjes behorend bij
het 'Urker pak' van de mannen
prijkt een gouden kottertje. Het
bewijs dat iemand al 25 jaar lid is.
Na de samenzang als opening van
de avond komen de negentig stembanden van Crescendo in beweging. Het 'Machtig God, sterke Rots'
vult met gemak de monumentale
kerk. Later op de avond rolt de laatste regel van 'Strijders voor Gods
eer' met zoveel kracht de kerk in,
dat het lijkt alsof de muren trillen.
Voor koorlid Meindert Visser geen
verrassing: "We kunnen misschien
niet goed zingen, maar wel hard."

Begrip
Het Urker Visserskoor Crescendo is
een begrip. De ongekunstelde zang
van de Urkers heeft al vele harten
geraakt. Het grootste mannenkoor
van het voormalige eiland vierde in
september zijn 50-jarig bestaan.
Psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen zijn het handelsmerk
van Crescendo.
Het koor werd in 1953 opgestart
door een groep jongens die niet bij
het Urker mannenkoor Halleluja
terechtkonden, omdat ze nog te
jong waren. De eerste dirigent was
Louwe Kramer. In 1955 nam zijn
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zoon Meindert Kramer de dirigeerstok over.
Onder zijn leiding groeide Crescendo uit tot een krachtig mannenkoor
met 140 leden. De naam visserskoor klopt niet helemaal meer.
Ongeveer een vijfde deel van de
koorleden is nog altijd visser, veel
anderen zijn wel bij de visserij
betrokken. De repetities zijn op
zondagavond, omdat de vissers
door de week op zee zijn.
In de loop der jaren produceerde
het koor meer dan twintig langspeelplaten en ruim vijftien cd's. In
februari 1999 droeg Kramer het
stokje over aan zijn zoon Louwe.

Koffie
Een paar dagen na het concert in
Middelharnis serveert Louwe Kramer koffie in "Zalencentrum Irene".
De dirigent van Crescendo is in het
dagelijkse leven uitbater van het
zalencentrum in het oude dorp van
Urk. Hij kijkt tevreden terug op het
concert op het Zuid-Hollandse
eiland. "Het was een afwisselende
avond." De kerk zong wat lastig. "In
andere kerken heb je vaak wat
meer ruimte." Het maakt Kramer
overigens niet uit waar hij met zijn
koor moet zingen. Zo was er al

"Het is een belevenis dot je met dit grote
koor 'Stille Nacht' zo zocht kunt zingen
dot je jezelf bijna niet meer hoort."
eens een optreden in een manege
en in het Dolfinarium.
Zelfs met het Scheveningse Circustheater heeft hij geen moeite. "Paulus preekte op de Areopagus.Wij zingen daar waar we gevraagd worden."
Per jaar krijgt Crescendo volgens
secretaris Zeeman veertig tot vijftig
uitnodigingen. Het koor geeft maximaal tien concerten per jaar. "Als
we meer doen, komen de mensen
niet meer. Het is wel steeds een
zaterdagavond." De concertagenda
reikt inmiddels tot halverwege 2005.
Uitnodigingen uit Friesland, Groningen en Drente worden in de regel
direct aangenomen. "We willen op
een eenvoudige manier zingend het
Evangelie uitdragen." In één provincie is Crescendo in al die vijftig jaar
nog nooit geweest: Limburg.
De organisator van de avond betaalt
alleen de directe kosten van het
koor.Voor de avond in Middelharnis
was dat ongeveer 1600 euro. "Wij
halen onze winst uit de verkoop
van cd's", zegt Zeeman. Van een
geluidsdrager worden er een slordige 3000verkocht. "Tegen de uitnodi-

Voorzitter Hessel Kramer:" We proberen

bezieling in het geestelijke lied te leggen"
71
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Bent u een vriend

van

Duitsland. Het land waar ooit de Reformatie begon is
helaas zendingsland

~eworden. Duitse vrienden, waar-

onder predikanten, die net als u en wij met hart en ziel
verbonden zijn aan de aloude waarheid, hebben ~rote
behoefte aan vertaling van reformatorische lectuur,
~e~rond op de beginselen van Heidelberg en Dordrecht.
Laten wij in tijden van verwarring in deze zaken één zijn,
nu onze God die mogelijkheld no~ ~eeft. Steun de uitgaven die op vertallng, drukken en verspreiden wachten.
Reeds vertaald, klaar voor druk:
a. 'Gebedsgestalten', ds. F.Bakker

Bankrekenlng

b. 'Vragenboekje', ds. A. Hellenbroek
c. 'Kort Begrip', ds. H. Faukelius
Nog nodig voor het drukken: 8.000 euro.
Vertaal-/drukwerk

5Lf89.87.920

200't:

a. 'A.B.C.des geloofs', ds. A. Comrie

.

t.n.v.penningmeester St.Vrienden van
Heidelberg en Dordrecht te Zwijndrecht
_,).,

j .......
",'

b. een 'Vriendenboek' met bijdragen namens de 5

vertegenwoordigende kerkgenootschappen,
c. 'De Redelijke Godsdienst', ds. W. à Brakel
Benodigde projectbedragen
totaal 150.000 euro.

deartelj;k dank vóór
uw bj;drag,e!
Vl

--l

n
I
--l
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Secretaris Jan Zeeman: "Overal waar
komen is het vol."

we

gende comité's zeg ik wel eens: 'Je
moet niet kijken naar wat het kost,
maar naar wat het opbrengt.' Wij
staan garant voor succes."
Noten
Dirigent Kramer bepaalt vrijwel
alleen het repertoire van het koor.
Hij heeft sterke voorkeur voor herkenbare en verstaanbare liederen.
"Ik zie wel kans het Hallelujakoor
van Händel in te studeren. Maar
dat vragen de mensen niet van
ons."
Binnen Nederland zingt het koor
uitsluitend in het Nederlands. Dat
staat zelfs in de statuten. Buitenlandse werken zijn bij Crescendo
bijna taboe. "Ik ben bang dat, als
wij in het Duits gaan zingen, de
Duitsers zich afvragen wat er aan
de hand is."
Lang niet alle koorleden kunnen
noten lezen, stelt Kramer. "De mannen zingen voor hun plezier. We
doen geen stemtest. Het koor als
geheel heeft een aanvaardbare
klank."
Voorzitter Hessel Kramer vult aan:
"We zijn niet het beste koor, maar
proberen wel bezieling in het geestelijke lied te leggen. Dat is denk ik
het geheim van Crescendo."
Kerst is voor het koor een speciale
periode. "Het heeft zonder meer
wat extra's", zegt Zeeman. "Je richt
je op dat ene heilsfeit en zingt wat
gerichter."
Dirigent Kramer: "Het is een belevenis dat je met dit grote koor 'Stille Nacht' zo zacht kunt zingen dat
je jezelf bijna niet meer hoort. De
TERDEGE
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spanning in de kerk is te snijden.
Als we dan aanzwellen, loopt het
kippenvel mij over de rug."
Met kerstconcerten bereikt het
koor volgens Kramer "mensen die
anders nooit in de kerk komen. Ik
hoop dat we daar wat raken."
In het kerstprogramma van dit jaar
zitten klassiekers als 'Stille Nacht'
en 'Ere zij God'. "Die houd je erin."
Af en toe wisselt Kramer een nummer. "Dat moet je niet te veel
doen." Het favoriete kerstlied van
koorlid Wim de Boer is 'Stille
Nacht'. "Als ze dat lied eruit halen,
kom ik in opstand."
Uitnodiging
In het woud van Urker koren
neemt Crescendo een bijzondere
plaats in, vinden Zeeman en Kramer. Kramer komt met een voorbeeld. "Wij zongen eens vlak voor
Kerst in de Sebakerk in Krimpen
aan den Ilssel, We sloten af met het
'Ere zij God', maar op verzoek van
de organisatie kwam daar 'Zijn
Naam moet eeuwig eer ontvangen'
achter aan. Gevoelsmatig doet je
dat goed. Het geloof gaat niet buiten het gevoel om. Je moet je afvragen wie met het zingen de eer
moet krijgen. Wie heeft ons een

Koorlid Wim de Boer: "Wij geloven in
wat we zingen."
stem gegeven? We moeten Gods
eer bevorderen."
Concerten
Wie Crescendo nog dit jaar wil
horen, kan terecht op drie kerstconcerten: in Oud-Beijerland (13
december), in Haulerwijk (20
december) en op Urk (24 december). Voor volgend jaar staan onder
andere concerten in 's-Gravenpolder (7 februari), Tiel (27 maart),
Zaltbommel (8 mei) en Krimpen
aan den Ilssel (19juni) op het programma. Meer informatie op
www.urkervisserskoor.nl
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Barend Brand doet verslag van zijn
belevenissen
als brandweerman

Basisbibliotheek voor
theologiestudenten Cuba!

Het

is zaterdagmorgen half vijf als mijn pieper
gaat: Automatisch brandalarm Chemosafe. Dat is
een bedrijf dat chemicaliën inzamelt en verwerkt
of afvoert naar de Afvalverwerking Rijnmond.
In de drie magazijnen die gebruikt worden voor de
opslag van brandbare vloeistoffen is extra aandacht
besteed aan de brandveiligheid. Behalve een brandmeldsysteem is ook een automatische schuimblusinstallatie aangebracht. Elke hal is 5 meter breed,
30 meter lang en 7 meter hoog.
Als ik ter plaatse kom, is het eerste wat mij opvalt
een grote berg met schuim (zeepsop) naast de hal.
De bevelvoerder van de eerste tankautospuit vertelt
mij dat de installatie in twee hallen in werking is
getreden en goed gewerkt heeft. Dat betekent dat
de twee hallen tot de nok toe (dus 7 meter hoog)
gevuld zijn met schuim en de deuren dicht zitten.
Eén ding is fout gegaan: de ventilatieluiken in de
buitenmuren van de
hallen zijn open blijven
staan; vandaar die grote
berg schuim buiten.
De zaak is nu onder
controle, maar is er werkelijk brand (geweest) of
is het een storing? We
zetten de schuiminstallatie stop. De bedrijfsleider
en zijn chemisch adviseur vertellen dat er vrijdagavond nog materiaal van een grote verfspuiterij is
opgeslagen, maar dar er niets aan de hand was
toen zij het bedrijf verlieten.
We besluiten de deuren van de twee hallen voorzichtig te openen. Onder het wakend oog van twee
blusploegen wachten we tot het schuim zo ver
gezakt is, dat we de opgeslagen materialen kunnen
controleren. Ondertussen is ook de leverancier van
het blussysteem gekomen. Erblijkt in de schakelkast een storing te zijn opgetreden, waardoor het
blussysteem in werking kan zijn getreden.
Tegen de avond is het schuim zo ver gezakt, dat we
de hallen in kunnen om te controleren of er echt
brand is geweest. U raadt het al: het was echt een
storing. Niettemin een goede test. De kast wordt
aangepast, zodat deze storing niet weer kan optreden, en de ventilatieluiken zullen zelfsluitend worden gemaakt.
Eén ding is zeker: de hallen zijn nog nooit zo
schoon geweest en ruiken heerlijk naar zeep.

SEZ,Postbus 273, 3370 AG Hardinxveld-Ciessendam
tel. en fax 0184 - 61 16 07 b.g.g. 0184 . 61 55 43
E-maIL SEZ@rdnel.nl
De bestuursledenvan de SEZZIJIl afkomstig uil de Ned. Herv. Kerk, de Chr Gerei Kerken,
de Geref Gemeenten,de Gerot. GemeentenIn Ned en de Oud Gerei. Geml'enten

Zeven meter
schuim bij

Bruidshuis

't

Biedermeiertje

Chemosafe

Gilde Zandschel 9
5/71 TP Kaatsheuvel
Tel. 0416-276030
- uitsluitend nieuwe bruidsjaponnen, honderden modellen in
voorraad uit binnen- en buitenland
- van zeer eenvoudig tot zeer exclusief, maar in zijn soort altijd
heel voordelig geprijsd
- ook gespecialiseerd in maatwerk (maat 164 of 56 voor ons
geen probleem)
- wij maken vrijwel ieder gewenst model in bijna iedere
gewenste kleur (meer dan 300tinten in voorraad!!!)
- uiteraard evt. met bijpassende hoeden en schoenen
- tevens stoffen en accessoires incl. evt. tek., knippen
en afwerken, als u zelf uw japon wilt maken
- ook veel mogelijkheden in A-lijn modellen
- exclusief: vrijwel alle door u gewenste borduurpatronen
(schulpen, randen, bloemmotieven, initialen) kunnen computer
gestuurd aangebracht worden op uw japon of accessoires
- om u goed te kunnen adviseren, werken wij uitsluitend op
afspraak
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Bestel ~~~

De mooiste
liederen rondom

Kerst

Catalogus
november
U kunt nog steeds
bestellen uit de catalogus van november.
Besteedt u voor € 75,00
of meer uit de nieuwe
catalogus, dan krijgt u
gratis de tuin agenda
2004. U heeft deze catalogus niet meer? Vraag
hem dan snel aan: 0555390333.(ma. t/m do.
10.00-12.00 uur en
14.00-16.00 uur, niet op
vrijdag!) U kunt niet
telefonisch bestellen.

van € 18,50 voor € 12,50
Met medewerking van o.a. Peter Wildeman orgel en vleugel, Daniëlle van
Laar dwarsfluit, Liselotte Fennema
panfluit, Karel Bogerd bariton, Iacob
Schenk panfluit, Anja v/d Maten
hobo, Martin Weststrate orgel, ZuidHollands Strijkorkest, Matthijs Koene
panfluit, Christine van der Aart trompet, bekende koren o.l.v.Leo van
Lagen en Peter Wildeman.
Heft aan, heft aan een luide zang -

Eer zij God in onze dagen - Komt verwondert U hier mensen - Alzo lief had God de
wereld - Midden in de winternacht - Op
weg naar Bethlehem - God biedt u Zijn
vrede aan - Donk're nacht ... - Nu daagt het
in het Oosten - Vrede van God - Er is een
Verlosser - Ik kniel aan Uwe kribbe neer Een kindje in de kribbe - Komt allen tezamen - Psalm 150 - De blijde boodschap Lofzang.

Landschappenkalender

2004

Bijdeze Terdege treft u een prachtige kalender aan met bijzondere landschappen. Ze zijn gefotografeerd door Jan Verrneer. U als abonnee krijgt hem gratis. Wilt u ook een ander blij maken met
deze schitterende kalender? Dat kan, voor slechts € 4,95 per stuk kunt u hem bijbestellen.

Bestellen
U kunt de cd en de kalender bestellen

via de ster-

bon die u op de sterbonnenpagina

aantreft.

ons daarvoor
automatisch

U kunt

eenmalig
machtigen.

Wilt u uw cd nog vóór
Kerst ontvangen,
uw sterbon
matische

machtiging

17 december
zijn.

2004

dan moet

met de autovóór

bij ons binnen

Dirigent: Meindert Kramer

D.V. vrijdag 1 en zaterdag 2 september 1978 hoopt
bovengenoemd koor haar 25-jarig Jubileum te vieren.
PROGRAMMA: VRIJDAG 1 SEPTEMBER:
19.00 uur:
20.00 uur:

22.00 uur:

Kranslegging vanuit het Kerkje aan de Zee bij het vissersmonument in samenwerking met de nagelaten betrekkingen
van in zee omgekomen vissers.
Herdenkingsconcert in de Bethelkerk, m.m.v. het Kampermannenkoor D.E.V. o.l.v. Klaas Jan Mulder;
organist: Henk van Putten
Toegang vrij - Kollekte voor de onkosten
Receptie in gebouw .Jrene"

ZATERDAG 2 SEPTEMBER:
10-12.00 uur:
15-17.00 uur:

±

18.15 uur:
19.00 uur:

± 21.00 uur:

Rondgang Muziekvereniging uit Zwolle
Kottervaart op het klsselmeer, met bij de haven,
muziek van de Chr. Muziekvereniging .Valerius"
Binnenkomst in de Urkerhaven, van het jacht, de
"Piet-Hein" met aan boord HKH. Prinses Margriet
en Mr. Pieter van Vollenhove
Jubileumconcert in de Bethelkerk
verzorgd door het jubilerende visserskoor
Organist: Jan Bonefaas
Tijdens dit concert: aanbieding van de Gouden
plaat namens .Phonoqrarn", door Mr. Pieter van
Vollenhove.
Toegangskaarten alleen in voorverkoop à f 5,t.b.v. Nat. Fonds Gehandicapten
Telefonisch te bestellen 05277-1994
Receptie in gebouw .Jrene"

De opbrengst van de Jubileumplaat die ter gelegenheid van dit feit uitgegeven wordt, is
t.b.v. "Nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers".

Komngmnedag 1976. met het zmgen van het bekende ueo

.Neettena
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Soestdllk afgesloten De amqern feliciteert de Komngm

ok in dit speciale nummer
nt breekt "jullie" pagina weer niet.
e snapt vast al wat de bedoeling
s van deze bladzijde. Juist, dat jullie
ie eens mooi gaan kleuren.
Deze maand herdenkt onze
koningin dat ze dertig jaar regeert en
daar is deze kleurplaat dan ook
helemaal aan gewijd. Op de voorgrond zie je koningin Juliana

KLEURPLAAT
met daarachter de landkaart van
Nederland. Ook een molen
ontbreekt niet. Op de dag dat de
koningin precies 30 jaar regeert,
zijn er natuurlijk allerlei dingen te
doen. Op de tekening zie je dan
ook een vliegtuigje met een slinger

dan één van de vijf leuke prijzen
winnen die, beschikbaar worden
gesteld.
Je moet de kleurplaat wel opsturen vóór 27 september. En niet
vergeten om je naam, adres en
leeftijd erbij te zetten, hoor! Alle
kinderen van 4 tot 13 jaar
mogen meedoen. Doe je best en
succes met het kleuren!

erachter, waar met grote letters
.Tuliana' op staat. De plaat zal vast
nog veel mooier worden als
jullie hem gaan kleuren. Als hij af is,
kun je hem opsturen naar het
Reformatorisch Dagblad, postbus
670 in Apeldoorn en je kunt
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6 september 2003
Chr. Urker Visserskoor Crescendo
Opgericht 3 september 1953
Medewerkenden:
Algehele leiding - dirigent Louwe Kramer
Orgel - Harm Hoeve
Piano - Johan Bredewout
Orkest - Rensink Consort

50 Jaar Christelijk
Urker Visserskoor "Crescendo"

Zalencentrum ~~
L. Kramer, tel. 0527-681590/682874
Voor de perfecte verzorging van uw:
<:t Bruiloft <:t Warm en koud buffet
<:t Receptie <:t Diner, etc.

Kom eens
even langs
ofbelons
VOoreen
gratis
offerte.

Wij bieden u naast onze sfeervolle zalen
en persoonlijke zorg ook nog de laagste prijs!

Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo groeit en
bloeit als nooit tevoren.
Als grootste mannenkoor van Urk heeft zij een bijzondere plaats in de Nederlandse koormuziek. Crescendo
heeft een bijzonder karakteristieke uitstraling van kracht
en bezieling.
Ontstaan & Ontwikkeling
De zang van Crescendo klinkt sinds 5 september 1953. Louwe Kramer startte toen
met 23 jonge zangers als Chr. Jongemannenkoor. In 1955 nam zijn zoon Meindert
W. Kramer de dirigeerstok over. Diezelfde Meindert Kramer droeg in februari 1999
de dirigeerstok over aan zijn zoon Louwe Kramer, de huidige dirigent van Crescendo.
Onder de leiding van m.n. Meindert Kramer is het koor uitgegroeid tot een groot en
krachtig mannenkoor met ca. 140 leden. Louwe Kramer continueert deze opgaande
lijn. Het koor werkt aan een voortdurende ontwikkeling.
Vanaf begin 2000 is Harm Hoeve de vaste begeleider van het Visserskoor.

___..

KWALlTARIVOe Bolder
®

Het adres voor al uw:
• snacks
• salades
• halve kippen
• spare ribs
• pizza's

Wijk 2-59, 8321 ES Urk
Tel_0527-684336

Bezorgservice
vanntaandag
t/m zaterdag
van 18.00 tot
22.30 uur

Tevens iedere maand een wisselend voordelig menu.
~~

KWALIT~

niet zómaar 'n cafetaria
®

Onderscheiding
Reeds in 1972 ontving Crescendo tijdens een concert op Urk van Phonogram de
gouden tulp in verband met haar bijzondere verdienste voor de geestelijke koorzang.
In de loop der jaren zijn er een groot aantal geluidsdragers door Crescendo op de
markt gebracht. Zij vonden hun weg in Nederland, en naar de rest van de wereld.
De wereldwijde verkoop gaat tot op de dag van vandaag voort.

Band met huis Van Oranje
Crescendo is een koor met een officiële Koninklijke erkenning. Dat is ook meerdere
keren tot uiting gekomen in bijzondere optredens voor Oranje. In 1978 kreeg men
een gouden langspeelplaat uitgereikt uit handen van Mr. Pieter van Vollenhove i.v.m.
de grote plaatverkoop in binnen- en buitenland. De band met Oranje is echt en blijft
bestaan.

Repertoire
Ondanks de grote muzikale productiviteit is het repertoire van Crescendo in feite

SniJDER
schildersbedrijf
Westwal15
8321 WG Urk

KLUSSER of

tel.: (0527) 684880
fax.: (0527) 685982

VAKMAN??

ongewijzigd gebleven. Men zingt bewerkingen van Psalmen, geestelijke- en
vaderlandse liederen. Binnen de grenzen van Nederland zingt men dan ook
inderdaad uitsluitend Nederlands. In de loop der jaren produceerde Crescendo dan
ook meer dan 20 langspeelplaten en meer dan 15 cd's. Regelmatig ontvangt men
reacties uit het buitenland, alwaar men de zang van Crescendo goed weet te
waarderen.

Bezieling
De eenvoud is tevens een van de sterke kanten van Crescendo.Telkens weet men
grote kerken vol met mensen te krijgen, daar waar Crescendo zingt.
Het geheim van Crescendo ligt in het feit dat men met bezieling zingt.
In Zwitserland zegt men het zo kernachtig: ze geloven in wat ze zingen!
Het zijn echter maar amateurs, waarvan een deel inderdaad wekelijks op de
Noordzee vissend zijn brood verdient.
Het geheim van Crescendo ligt in de combinatie van muziek, tekst en voordracht.

Internationaal

•
•

Wilt

u schilderwerk

van goede kwaliteit

Verfen met de juiste producten
Gratis technisch advies

Vanaf de jaren tachtig gaat Crescendo regelmatig op tournee. Sindsdien werden
Duitsland en Zwitserland zo'n zes keer met succes bezocht. Bijzonder is het dat
Crescendo in 1982 met een gedeelte van het koor een gewaagde evangelisatiereis
ondernam naar het toenmalige communistische Hongarije in het Oostblok.
Later ging men daar nog drie keer naar toe. De laatste keer was dat in 2001.
Nog steeds blijven de verzoeken, uit binnen- en buitenland, binnenstromen.
Vanwege het feit dat men amateur is, kan men slechts aan een klein gedeelte van
de verzoeken voldoen.

Hier komt nog bij dat 's avonds het vochtgehalte

Evangelisatie & Doel

veel hoger is. En bij wie kun je reclameren als de
dauw er inslaat.

Naast de normale concerten treedt Crescendo zo nu en dan op in bijzondere
evangelisatiediensten, zoals bijvoorbeeld de kerstfeestvieringen van de Vereniging Tot
Heil desVolks in het hartje van de Amsterdamse Jordaan, en in het wereldberoemde
concertgebouw van Amsterdam.
De agenda is voortdurend goed bezet. Voor meer dan een jaar staan de concerten al
gepland. Het doel bleef in de loop der jaren ongewijzigd, n.l. om het Evangelie
zingend uit dragen, tot eer van God;

TIP:

Als uw woning 15jaar of ouder is wordt
hier maar 6% BTWop geheven.

Vraag vrijblijvend

Jezus Christus is gestorven,
Is verrezen ook voor mij.
Heeft de zegepraal verworven,
En het Leven, ook voor mij!

offerte aan bij de vakman:

Snijder Schilderwerken
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Programma jubileumconcert
Crescendo 6 september 2003 D.V.
_

Samenzang: Psalm 33 : 1 en 2
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den Heer'!
Het past oprechten God te loven,
Zingt Zijne grote Naam ter eer!
Prijst Hem in uw psalmen
Met de schoonste galmen,
Roept Zijn weldaan uit!
Laat de keel zich paren
Met de stem der snaren,
Looft Hem met de luit!

Lied van verlangen
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht (met solo)
Stil tot God

Looft God, looft Zijn Naam alom,
Looft Hem in Zijn heiligdom,
Looft des Heeren grote macht
In de hemel Zijner kracht
Looft Hem om Zijn mogendheden,
Looft Hem naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk
Voor Zijn troon en hier beneden!

_ Crescendo

_ 50 jaar Christelijk

M.w. Kramer
M.w. Kramer
L. Kramer
M.w. Kramer

Urker Visserskoor Crescendo - een terugblik

_ Crescendo
Pelgrimslied (Psalm 121)
Een pelgrim ben ik hier op aard (met solo)
Is uw paspoort getekend?
Psalm 5

M.w. Kramer
L. Kramer
M.w. Kramer

_ Samenzang: Psalm 150 : 1 en 3

Hessel Kramer

Machtig God, Sterke Rots
Fluist' ring der Hoop
Psalm 34
Strijders voor God's eer (met solo)

Halleluja, eeuwig dank en ere
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht.
Word' op aard en in de hemel, Heere!
Voor Uw liefd' U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon desVaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God!
Amen! zij ons eeuwig lot.

_ Crescendo

Roemt nu met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van Zijn gunst!
Het speeltuig moet die toon vervangen,
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.
Alles moet Hem eren,
Want het woord des Heeren,
't Richtsnoer Zijner daan,
Is volmaakt rechtvaardig,
AI onz' achting waardig:
Eeuwig zal 't bestaan!

_ Opening door 1 e voorzitter

_ Samenzang

M.w. Kramer
M.w. Kramer
L. Kramer
M.W. Kramer

_ Presentatie jubileum CD door de heer Dolf Thierry van STH Hoevelaken

Looft God naar Zijn hoog bevel
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal,
Looft den Heer', elk moet Hem eren!
AI wat geest en adem heeft,
Looft den Heer', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer' der heren!

_ Crescendo
De 10 geboden (a capella)
Ziet in blinde razernij

M.w. Kramer
M.w. Kramer

_ Sluiting door 2e voorzitter Hessel de Boer
_ Crescendo
Psalm 115/52

M.W. Kramer

VAN HARTE GEFELICITEERD

SO:jarf5
CreJcf:1tdfJ
al 30 jaar op goede voet met:
Visser Schoenen, voor al uw (Urker) schoenen

Wijk 2 nr. 35 • 8321 ER Urk • Tel. 0527-684717

feliciteert
Bestuur, (oud)dirigent en alle koorleden
van het Chr. Urker Visserskoor

'Crescendo'
met het SO-jarig jubileum

• + .. Mode kwaliteit en pasvorm voor het hele gezin .. + •
Loop eeJfS biHJfeJf bjj.'

SSS'" R
SCMOS'"NS'"N
V""_

Pyramideweg 3, 8321 CG Urk· tel. 0527-686868
of surf naar: www.visserschoenen.nl

X Grote sortering verse vis panklaar!
X Specialiteiten: daar gaan wij voor!
Urker roerbakschotel, Urker viskoek, diverse ovenschotels
X Dagelijks verse gebonden vissoep.
Heerlijk romig, dus extra genieten.
X Diverse menu's met friet erbij.
X Het adres voor al uw:
visschotels, salades, partyschotels (bekijk ons fotoboek).
X Wilt u met meerdere personen bij ons eten,
dat kan, graag vooraf reserveren!
X Wie lekkere haring wil eten, mag dit adres niet vergeten.
Klifweg 2-4, 8321 EJ Urk (haven).
Tel. 0527-681540

K~:

Vc4

wog

elh dag!
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* 50jaar *

Zeeman Na val Architects

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo

Urk - The Netherlands

1953 * Jubileum CD

*

2003
Met de volgende nrs :

Your Marine
Consultants

2
3.
4.
5.

l\ Iachtig (lod Sterk R
Flu string der Hoop
Psalm 34

Gij bied Heer Jezus .
Ontmoetmg (duet)
6. Pelgnmslied
7. Een pelgrim ben ik
8. Is uw paspoort
9. Psalm -"
10. Lied van verlangen
11. Daar zijn geen
12. Stil tot God
13. Stnjders voor Gods
14. De tien geboden
15. Lw! in blinde razerni
16. Psalm 115 52

Winkeladviesprijs e1S.50

SBB Zeeman BV
Klifkade 11
NL-8321 KA Urk
Tel. 0527-687006
Fax 0527-687017
Mob. 06-51179001
E-mail: urk@sbbzeeman.com
Website: www.sbbzeeman.nl

NU al uw bestelling/en) t/m eind sept. '03 € 15,00 per CD
". ". zonder de bijkomende kosten!
hierna wordt per CD wel weer e 2. = adm=en verzendkostenberekend!

~-------------------------------------------,
i BESTELFORMULIER: Aantal.. .. Stuks Jubileum CD "Crescendo"
I
I

I Naam:

I
I
I Adres:
.
I
I
I Postcode & Woonplaats:
I
I
I Email:
" .
I

.

Tel.nr. :

~-------------------------------------------~
Dit kunt u inleveren,opsturen of doormailenaan het bestuur of aan een der koorleden I

Ook kunt u uw bestelling doen via www urkervisserskoor.nl

Crescendo viert vijftigjarig

jubileum

in Bethelkerk

URK - Het christelijke Urker Visserskoor Crescendo bestaat deze maand vijftig jaar. Op zaterdag 6
september houdt zij een jubileumdag. Om 19.30 uur wordt een jubileumconcert gehouden in de Bethelkerk op Urk met onder andere de presentatie van de jubileum cd en medewerking van het orkest
'Rensink Consort' .
De zang van Crescendoklinkt al sinds 1953. LouweKramer startte toen met 23 jonge zangers als
Christelijke Jongemannenkoor. Tweejaar later nam zijn zoon Meindert W. Kramer de dirigeerstok
over. In 1999 droeg hij deze weer over aan zijn zoon, de huidige dirigent. Het koor is uitgegroeid tot
een groot en krachtig mannenkoor met ongeveer 140 leden. Het koor werkt aan een voortdurende
ontwikkeling. Vanaf 2000 is Harm Hoevede vaste begeleidervan het Visserskoor.

1953

Ik dank U, Vader, voor de ~e
gaven
van vriendschap en genegenheid en trouw.
U gaf mij vrienden, Heer', die 'k als een haven
en als een
in.de zon beschouw.

2003

• maandag

1 september

2003
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Al veertig jaar lid van jubilerend

Crescendo

'De koningin schonk onze 'poelermelk' in'
"Ondanks dat we allemaal
lid zijn van de meest uiteenlopende kerkgenootschappen, sluiten we elke week de
zondag gezamenlijk af. Dat
vinden we bijzonder en is
dus iets waar we zuinig op
zijn", zeggen drie koorleden
van Christelijk Urker Visserskoor Crescendo. Al
veertig jaar of meer bezoeken Meindert de Vries (63),
Hendrik de Vries (57) en Jan
van Urk (59) iedere zondagavond trouw de koorrepetities. En dat met veel plezier.
Noem de naam Crescendo
en de ene anekdote is nog
niet verteld, of de andere
heeft alweer een begin ...

Het visserskoor is een gevarieerd gezelschap en bestaat uit
jonge en oude leden. "Kijk, op
Urk is dat vrij normaal, maar
'aan de walIe' is dat toch wel anders. Bijna alle mannenkoren
bestaan uit leden van boven de
zestig jaar ('He binnen zieker
nog net onger de zestig', lacht
Meindert intussen). De leeftijd
van onze leden begint bij 16 en
gaat door tot over de 70.We hebben veel jeugd en jonge aanwas", aldus Jan van Urk. De
mannen lopen al mee vanaf het
moment dat het koor nog in de
kinderschoenen stond. In al die
tijd vervulden ze menig jaartje
een bestuurlijke taak en Meindert heeft nog steeds de centen
van de vereniging onder zijn
hoede. Crescendo staat centraal
in het leven van de oud-gedienden. "Ons koor is één grote familie. We hebben een hechte
band en de sfeer is altijd goed.
Daarnaast zingen we allemaal
met hetzelfde doel: zingend het
evangelie uitdragen", zijn ze
met elkaar eens.
Dat is niet alleen tijdens de repetitie te merken, maar ook bijvoorbeeld in de supermarkt, of
op de haven. Wanneer ze elkaar
tegenkomen maken de Crescendo-leden graag 'een kroosien'
met elkaar. Hendrik: "In het ver-

• Van links naar rechts: Hendrik de Vries,Jan van Urken Meindert de VriesbÜhet Vissersmonument.
voor de koorleden, zoals ooit
een optreden in een grote zanderige manege met ontzettend
veel publiek, zingen voor Tot
Heil des Volks in Amsterdam,
concerten op tweede pinksterdag en last but not least de gezamenlijke concerten 0 inkster-

Momenteel staat het koor onder
leiding van Louwe Krarrrer,waar
de mannen zeer content mee
zijn. Maar natuurlijk hebben ze
ook hele goede herinneringen
aan hun vorige dirigent, de ~~6.(\
der van Louwe. "Meindert ~
Kramer is een bijzondere man...

richting Urk voeren, vroeg iemand: 'Waar is Willem Kramer
eigenlijk?' Willem, die momenteel in Het Kompas verblijft, was
niet aan boord. Iedereen was
ontzettend bezorgd. 'Stel dat hij
daar alleen loopt in het donker',
was een veel gehoorde reactie.

Emotie en beleving kleuren de zang van het jubilerende Urker

Louwe Kramer staat zijn ma
Het Urker Visserskoor Crescendo is
een begrip. De ongekunstelde zang
van de Urkers heeft al veler hart geraakt. Dirigent Louwe Kramer: "We
krijgen regelmatig brieven van luisteraars die schrijven dat .ze tijdens een
van onze concerten zijn bemoedigd.
Wat onze kracht is? Veel koorleden
weten wat het is om met windkracht
10 de netten binnen te halen. Dat
hoor je als ze over de storm zingen."
Deze week bestaat Crescendo vijftig
jaar.
Gert de Looze---Psalmen, geestelijke en vaderlandse
liederen zijn het handelskenmerk van
Crescendo. Gezongen in het Nederlands
en getoonzet in goed in het gehoor liggende harmonisaties. Het koor werd in
1953 opgericht door een groep jongens
die niet bij het Urker mannenkoor Halleluja terechtkonden omdat ze nog te
jong waren. Duizenden lp's en cd's van
Crescendo gingen in de jaren daarna
over de toonbank. In 1972 ontving het
koor uit de handen van prinses Beatrix
en prins Claus een gouden tulp vanwege
de overweldigende verkoop van geluidsdragers. In 1976 voegde platenmaatschappij Phonogram daar een gouden
plaat aan toe, die mr. Pieter van Vollenhove overhandigde.
Crescendo - Louwe Kramer is er mee
vergroeid. Zijn vader, Meindert Kramer,
dirigeerde het koor 44 jaar, waarna Louwe op 1januari 1999 het stokje van hem
overnar-l. Zo bleef de plek op de bok in

• De visserijloopt als een rode draad door de geschiedenis van Crescendo.Lauwe Kramer: "De opbrengst van
lp's ging vroegernaar hetfonds voor achtergeblevenfamilies. Leden van Crescendoverzorgen het vissersrnonum
je aan de Zee op Urk staat. En we zingen erjaarlijks tijdens de herdenking van omgekomen vissers."
Fot
de familie, want in de beginjaren van het
koor leidde Louwes grootvader de Urkers. Het was voor Kramer niet vanzelfsprekend dat hij zijn-vader op zou vol-

gen. "Al besefte ik dat mijn vader eens
zou stoppen. Bestuursleden van het
koor vroegen me of ik tweede en later of
ik eerste dirigent wilde worden."

Kramer deed het,
krachtigden zijn ke
belangrijke reden 0
vol~en was de vrees

leden moest ik wel eens voor zaken naar de bank. Daar werkte
Meindert W. Kramer, die toen
nog onze dirigent was. Ons gesprek ging ongeveer vijf minuten over financiën en vervolgens
praatten we een uur vol over ons
koor."

Kerstfeest in het paleis
Zovreemdishet niet dat de zangers hun blik graag even terugwerpen in het verleden,want in
al die jaren maakten ze heel wat
mee. Nietalleentijdens de repetitie, maar ook wanneer ze een
concert gaven.Sommigeuitvoeringen zijn échte hoogtepunten

zaterdag met Urker Mannenkoor Hallelujah.
Het koor heeft daarnaast ook
een bijzondereband met het koningshuis. Zo vierden ze in het
verleden eens kerstfeest met
Hare Majesteit. "We zongen
speciaalvoor onzekoningin.Na
afloopdronken wewarme 'poeiermelk' met haar. De koningin
serveerdedit zelf,samen met de
prinsessen. Bijhet tweede rondje vroegze aan één van onze leden: 'Wilt u nog chocomel?',
wa:arop de man zei: 'Ja, doen
nog mar een bekkien oor'. Wat
een situatie...", lacht Meindert.

Hij schrijft altijd al prachtige
muziek, speciaal voor Crescendo, maar ook mannenkoren
vanuit het hele land hebben zijn
muziek in de map. Daarnaast
heeft hij de bijzondere gaveom
mensen samen te binden. Uniek
om te zien en te merken hoe hij
onze zangersin een harmonieuze sfeer met elkaar verenigt",
zegt Hendrik de Vries.

Wereldwijd
Ooit maakten de mannen eens
een uitstapje naar Enkhuizen,
waar ze met een aantal kotters
naar toe voeren. Meindert:
.Toerï we na het concert weer

Gelukkigviel het achteraf mee.
Hijwasnamelijkniet alleenachtergebleven, maar samen met
twee andere zangersvrienden.
WillemBakker,die toen geen rijbewijs had, heeft de achterblijvers opgehaald." De reisjes bleven niet beperkt tot de Nederlandse grenzen. OokDuitsland,
Zwitserlanden Hongarije is bekend terrein voor de zangers,
waarze meerdere keren concerten verzorgden. "Momenteel
ligt er een uitnodiging vanuit
Zuid-Afrika.Wie weet gaan we
daar, als alles meezit, volgend
jaar oktober naartoe", vertelt
VanUrk.

Een halve eeuw
Dit jaar is voor Crescendo een
feestelijkjaar. Het koor bestaat
aanstaande zaterdag namelijk
vijftig jaar. Daarom wordt komende zaterdagavond om half
acht in de Bethelkerk een jubileumconcert gegeven. In de
achterliggende periode werkte
het koor met veel bezieling aan
een jubileum-cd, die tijdens het
concert gepresenteerd wordt.
De cd kan nu al besteld worden
op www.urkervisserskoor.nl.
Het nieuwe exemplaar kost 15
euro, inclusief verzendkosten.
Ook is de geluidsdrager na het
concert voor 15 euro verkrijgbaar.

• Het visserskoot werkte op zaterdag 2 juli 1955 mee aan een 'toogdag', georganiseerd door de GereformeerdeJeugdcentrale. Na afloop werd achter in de Bethelkerk deze foto gemaakt.

"Wijzien erg uit naar zaterdag.
Ons koor bestaat een halve
eeuw, reden genoeg dus om dit
heugelijke feit uitbundig vieren!"

Visserskoor Crescendo

nen vaak te dimmen'

) RD. Anton Dommerholt

de koorleden beis unaniem. "Een
I mijn vader op te
:iat het eigene van

Crescendo verloren zou gaan wanneer
iemand van buiten het koor de zangers
zou gaan leiden. Wat dat eigene is? Ik
denk de eenvoud, de beleving en de
emotie die onze zang kleurt. Ik heb
veertien jaar gevaren en weet net als veel
zangers wat het is om met windkracht
10 de netten binnen te halen. Dat hoor
je als we "Ziet in blinde razernij" zingen
of als we "Heere trek mij door stormen
en door zee" uitvoeren."

Losse schreeuw

Louwe Kramer zingt met zijn mannen
niet voor het vaderland weg. Hij volgde
bij de Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties de opleiding
voor amateurkoordirigent, stampte de
leerboeken harmonie van Hennie
Schouten in zijn hoofd en klopte aan bij
de Urker koordirigent Frits Bode. "Wat
het dirigeren betreft, lijk ik denk ik meer
op Frits Bode dan op mijn vader. Ik wil
mijn vader niet kopiëren, wel heb ik zijn
wijze van tekstuitbeelding overgenomen. De grote dynamiek qua tempo en
volume: aan het begin van een zin versnellen en aan het einde ervan breed uitwaaieren. Zo bouw je spanning op en
breng je leven in de muziek."
De leden van het visserskoor kunnen
niet op hun routine drijven. "Ik doe wat
in mijn hart opkomt. Bij eenzelfde passage laat ik de mannen afhankelijk van
het moment hard of zacht zingen, snel
of langzaam. Daarom moeten ze tijdens
een uitvoering goed opletten."

De dirigent beaamt dat leden van andere (mannen)koren ook kunnen geloven in wat ze zingen. "En toch is er verschil. Ik weet niet goed waar dat in zit.
Misschien ook daarin dat wij veel jeugdige leden hebben, wat het koor een zekere frisheid en tinteling in de klank
geeft.
Er zijn legio mannenkoren die hun
zaakjes muzikaal beter voor elkaar hebben. Bij ons hoor je soms opeens een enthousiaste losse schreeuw. Ik sta mijn
mannen vaker te dimmen, dan dat ik Velletje
hun om meer volume vraag. Ondanks
Meindert Kramer heeft zijn zoon na
het feit dat het bij ons niet altijd gladjes zijn vertrek bij het mannenkoor nooit
verloopt, zitten mensen ademloos naar voor de voeten gelopen. "Hij schrijft geons te luisteren en kun je een speld ho- lukkig nog steeds muziek voor Crescenren vallen. De vonk springt over. Dat do, komt vervolgens bij me en laat een
stemt dankbaar, omdat we met onze stuk achter met de mededeling: "Ik heb
zang harten van mensen proberen te ra- hier nog een velletje, kijk maar of je er
ken, mee hopen te werken aan de ver- iets mee kunt.'?'
breiding van het Evangelie..We zijn verLouwe heef zich inmiddels ook aan het
wonderd dat de kerken waar we zingen componeren gewaagd. "Ruim 90 proaltijd vol zitten en dat we regelmatig
cent van het repertoire dat we zingen
brieven van luisteraars krijgen die door zijn bewerkingen van mijn vader of van
onze zang zijn geraakt."
mij - wij weten hoe diep de bassen en

hoe hoog de tenoren van Crescendo
kunnen. Het zijn goed in het gehoor liggende bewerkingen. Mijn vader zei eens
dat hij maakt wat het publiek wil- daar
herken ik me in. Natuurlijk ben ik anders dan mijn vader. Dat ik iets meer
aan de. klank schaaf, gaat vanzelf. Van
anderen hoor ik wel eens dat het koor
tegenwoordig iets gepolijster zingt."
Het Urker Visserskoor telt momenteel
zo'n 130 zingende leden. "Waarom we
nog steeds blijven groeien? Misschien
vanwege het repertoire en vanwege de
goede sfeer. Er is in de afgelopen vijftig
jaar nog nooit herrie geweest.
Ongeveer 20 procent van de koorleden
is tegenwoordig nog visser, maar veel
anderen zijn wel bij de visserij betrokken, vanwege hun werk of omdat iemand van hun familie vaart. Twee van
mijn zoons varen. Mijn zwager is negen
jaar geleden verdronken op zee. Wanneer zoiets gebeurt, neemt het bestuur
van Crescendo contact op met de nabestaanden. Ook gaat een delegatie van het
koor condoleren."
De visserij loopt als eën rode draad
door de koorgeschiedenis: "De opbrengst van de verkoop van onze lp's
ging vroeger naar het fonds voor achtergebleven families. Leden van Crescendo
verzorgen het vissersmonument dat bij
het Kerkje aan de Zee op Urk staat. En
we zingen er jaarlijks tijdens de herdenking van omgekomen vissers."
Het jubileumconcert van Crescendo vindt
zaterdag plaats in de Bethelkerk in Urk.
Aanvang: 19.30 uur. Toegang g~atis.

cu tuur

Crescendo bewijst grote klasse met jubileumconcert

Voorzitter Hessel Kramer memoreerde in
gedenkwoord de lange staat van dienst
de grote betekenis van Crescendo. Het
is zeer velen tot zegen geweest. De liederen die ten gehore werden gebracht zijn
tevens te beluisteren op de jubileum-cd, die
halverwege het concert aan het publiek
werd gepresenteerd.
Burgemeester
Dick
Schutte bracht tijdens het concert de felicities over van de gemeente Urk. Hij
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de mannen van Crescendo de 'amvan Urk'.

Louwe Kramer startte 5 september 1953
23 jonge zangers als Christelijk Jonge-

mannenkoor. In 1955 name zoon Meindert
W. Kramer de dirigeerstok over en op zijn
beurt in 1999 weer aan zijn zoon Louwe
Kramer, de huidige dirigent van Crescendo. Onder leiding van met name Meindert Kramer is het koor uitgegroeid tot een
groot en krachtig mannenkoor met circa
140 leden. Dezeopgaande lijn is nog steeds
van kracht. Vanaf begin 2000 is Harm
Hoeve de vaste begeleider van het visserskoor.

Koninklijke
erkenning
Reeds in 1972 ontving Crescendo tijdens
een concert op Urk van Phonogram de gouden tulp in verband met de bijzondere
verdienste voor de geestelijke koorzang.
Het koor heeft een officiële koninklijke erkenning. In 1978 kreeg Crescendoeen gouden plaat uitgereikt uit handen van Mr Pieter van Vollenhove.
Het repertoire van Crescendo bestaat uit
bewerkingen van psalmen, geestelijke- en

vaderlandse liederen. Een van de sterkste
kanten van het visserskoor is de eenvoud
en het geheim ligt in het feit dat de koorleden met bezieling zingen. Dekoorleden zijn
amateurs, van wie een deel wekelijks op de
Noordzeevissend zijn brood verdient.

Hongarije

Vanaf de jaren tachtig gaat Crescendoregelmatig op tournee. Zo'n zes keer ging het
richting Duitsland en Zwitserland. Een gedeelte van het koor ondernam in 1982 zelfs
een gewaagde evangelisatiereis naar het
toenmalige communistische Hongarije. Later volgden nog drie reizen daarheen.
Naast de normale concerten treedt Creseendo zo nu en dan op in bijzondere evangelisatiediensten, zoals bijvoorbeeldde kerst
feestvieringen van de Vereniging Tot heil
des Volks in het hartje van de Amsterdamse Jordaan en in het Amsterdamse concertgebouw. De agenda is voortdurend
goed bezet. De concerten staan al voor meer
dan een jaar gepland.

