PROGRAMMA
uit te voeren door het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
op vrijdag 11 februari 1994 in de
Ned. Herv. kerk te YERSEKE.

*****************************************************************************
Medewerkenden:
Femmy van der Weg sopraan
Piet Baarssen
bariton
Henk van Putten
orgel
*****************************************************************************
1
Koor: Heer, ik kom tot U
M.W. Kramer
2

3

Opening, gebed
Koor en samenzang: Psalm 138 : 1 en 3

Koor: A Loof de Heere,

mijne ziel - Psalm 103
( solo Piet)
B Nader tot U, 0 Heer (solo Femmy )
C Zie ons wachten
( solo Femmy )
0,

4

Solozang Piet Baarssen

5

Koor: A Hoe de storm zijn krachten spant
B Want op U, Heere, hoop ik (Psalm 38)
C Hoe lief1ijk zijn Uw woningen (solo Piet)

6

Orgelsoio Henk van Putten

7

Koor: A Als "t bazuingeschal des Heeren klinkt
B Zouden wij ook enmaal komen (solo Femmy )
C De Lichtstad

8

Solozang Femmy van der Weg

9

Koor: Cantate Psalm 150

10

Sluiting, dankgebed
Koor en samenzang: Psalm 42 : 1 en 5

WIJZIGINGEN

idem

M.W. Kramer
idem
idem

J. Dörner
M.W. Kramer
idem

M.W. Kramer
idem
idem

Peterson/Kramer

VOORBEHOUDEN

M.W. Kramer
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'Urk en Oranje'
PROGRAMMA
ter gelegenheid van de presentatie
van de CD 'Urk en Oranje'

Met medewerking van:
Ds. K. Eijkelenboom
Kinderkoor 'Klein maar Dapper' 0.1. v. Wim Magré
Declamatie door Joh, Gerssen
Urker Visserskoor 'Crescendo' o.l.v. Meindert W. Kramer
Overhandiging CD "Urk en Oranje' door M. Bogerd
Urker zangers o.l.v. Roelof Elsinga

•

•

Kinderkoor "Klein maar Dapper" o.l.v. Wim Magré

samenzang: "Komt nu met zang"
Komt nu met zang van zoete tonen,
en u met snarenspel verblijdt!
zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem' en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal
met groot geschal:
'Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!'

De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

a) "Bessies kost"
b) "Dit is de dag"

Deklamatie door Joh. Gersen

Urker Visserskoor "Crescendo" o.l.v. Meindert W. Kramer
a) "Heer, die uw tent in de Hemelen spreidt"
b) "Mijn Nederland-

M. Zijdelaan
C. Mangolt

Samenzang: "Dankt, dankt nu allen God"
Opening: ds. K. Eijkelenboom

Samenzang: "Vlaggen in het voorjaar"
Het voorjaar is gekomen
en 't is al bijna mei;
het groen van veld en bomen
maakt onze harten blij.
Wij zien de vlaggen waaien,
en bij het rood-wit-blauw
nu ook 't Oranje zwaaien:
de kleur waar 'k zo van hou.

In 't feestelijk gebeuren
voor vorstenhuis en volk,
zijn steeds die oude kleuren
van trouwen liefde tolk.
Laat vrij de vlag doen hangen,
en vier d'Oranjevaan:
met ouden en nieuwe zangen
geeft het de vreugde aan.

De kleuren doen ons denken
aan zee en zon en lucht,
en weten ons te wenken
naar een nog hoger vlucht.
De zegen van 't verleden
met Vorst en Vaderland,
en bede in het heden,
als werk van Godes hand.

Dankt, dankt nu allen God
met blijde teesrgezangem
van Hem is 't heug'lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.

Hij, d'eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed' en heilgenot,
als aan zijn kindren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeeruren licht en kracht,
en ons uit allen nood
verlossen door zijn macht.

Lof, eer en prijs zij God
door aller schepsten tongen,
op zijnen hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
den vader en den Zoon,
die met den Heil'gen Geest,
Drieëenig God, steeds blijft,
en immer is geweest!

Overhandiging CD "Urk en Oranje" door M. Bogerd

Samenzang: "Gelukkig is het land'
Gelukkig is het land.
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
·tschier overwinnen al.
dat dan. dat dan. dat dan
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God. die eeuwig leeft.
dat Hij ons rziincr eer
dees overwinning geeft,
Wat wonder heeft de kracht
des Heren ,11 gewracht!
o Heer. 0 Heer. 0 Heer.
hoc groot is uwe macht!

"Urker zangers" o.l.v. Roelof Elsinga
a) "Domine satvam F,le"
b) "Kabels los"

A, Giessen

Samenzang: "Wilt heden nu treden"
Wilt heden nu treden voor God den Here,
Hem boven al loven van harte zeer.
en maken groot zijns lieven namens ere.
die daar nu onze vijand slaat terneer.

Ter {'ren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch,
Maakt u, 0 mens. voor God steeds wel te dragen
doet ieder recht en wacht u voor bedrog,

Urker Visserskoor "Crescendo"
met de "Urker zangers":
"Nederland en Oranje"

H, de wolff

Sluiting
Samenzang: "Wilhelmus"
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe.
blijf ik tot in de dood,
Een prinse van Oranje.
ben ik vrij onverveerd.
den koning van Hispanje.
heb ik altijd ge-eerd

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, 0 God. mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te-aller stond.
de tirannie vcrdrijven
die mijn hint doorwondt.

- Concert

Oranje

. ,Iv znlerdal: 30 npril1991
door hel

Chr. Urker Visserskoor

·CRESCENDO·

Convocatie

nr. 4.

Urk 25 Aprl I 1994.

Op naar het feest.
Eindelijk
Is het dan zover, Jaren terug werd de afspraak gemaakt
op Kon Ingin n edag 1994 n aa r deL aure n ske rkin
Rot ter dam tega an
voor een OranJe-consert.
Niemand
kon toen vermoeden
dat onze
Koningin dezelfde datum zou kiezen voor een bezoek aan Urk.
Gelukkig kunnen we combineren en van beide hoogtepunten
genieten.
KONINGINNEDAG
30 Apr I I 1994, om 12.15 uur opstellen
voor het
KerkJ e aan de zee, om onder
leiding van onze Dirigent
Melndert
Kramer, samen met alle Urker koren, te zingen voor de Kon I nk I IJke
f am I I Ie.
Om 17.00 uur vertrekken
de bussen vanaf de bekende plaats, en dan
moeten wiJ ook echt gaan riJden.
Het OranJ e-consert
beg Int om ha If acht, de opbrengsten
z l]n bestemd voor het Shaare-Zedek
ziekenhuis
In Jeruzalem.
Ook wordt er een c.d. opgenomen,
hiervoor
Is toestemming
van onze
platenmij."
Dureco"
verkregen,
de opname en persing zal door de
ons bekende
Bazu In"
worden u Itgevoerd,
ook de ba ten van deze
actie zijn voor Shaare-Zedek.
BIJ aankomst
Is er koffie
In de kerk, we zorgen
broodje, en het hele koor gaat mee naar Rotterdam.
Namens

zelf

voor

ons

het bestuur,
Uw secretaris.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirigent Meindert W. Kramer

WIJ zingen:
7

17
5
27
8
9

44

mmv:

Henk van Putten
Femmy van der Weg
Klaas Bakker
Herman en Herik-Jan Drost
Jan Mulder
Harm Hoeve

transeptorgel • koorbegeleiding
sopraan
bariton
trompet
hoofdorgel - orgelsoll en
begeleiding samenzang
vleugel

Appelwoord ds E.F. Vergunst

3

47
6

LAURENSlffiRKteROTTERDAM

51

Colfecte ten bate van het Shaare-Zedekziekenhuis te Jeruzalem

I

L_'_

Convocatie

nr. 3.

Urk 19 Apri I 1994.

Laat ons de rustdag wijden,
Wij hebben
bes Iot en om medewe rk ing te ve r Ienen
programma
van de Evange I Ische Omroep, tij dens de
heeft Uw voorzitter
een en ander reeds meegedeeld.
We wl I Ien optreden
In klederdracht
--------------------------------------------------------------------De datum

is 22 Apri I 1994,

aan bovengenoemd
laatste repet itie

.

dus aanstaande

Vrijdag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Aanvangstijd

voor

ons

19.00

uur

I.v.m.

microfoonrepetitie.

==========================================================
Plaats: Petrakerk
Urk.
-------------------------------------------

,

Onze
medewerking
bestaat
uit het
IIederen t.w.
He e rik
kom tot U. Nr.
7.
De Lichtstad.
Nr. 48.
Kom tot het feest.
Nr. 60.
Onze hu Ipd Ir igent
speelt het orgel.
Met enige

Louwe

Kramer

terughoudendheid

..Op Uw aanwezigheid

wordt
Namens

zingen

za I ons
besluit

gerekend

van

Ie Iden

drie

en

geestel ijke

z l]n Vader

be-

Ik met,

..

het bestuur,
Uw secretaris.

EO maakt radioopnamen op Urk
De Evangelische Omroep maakt
op vrijdag 22 april op Urk een
radio-opname van het programma 'Laat ons de rustdag wijden'.
Dit is een programma met een
meditatie en veel gewijde muziek. De opnamen vinden plaats
in de Petrakerk en beginnen om
20.00 uur. Aan de avond werkt
het Christelijk Urker Visserskoor 'Crescendo' mee. De meditatie wordt verzorgd door dominee D.e. Hellinga.
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Radio - opname ...
Bijna een ieder van ons heeft wel eens gehoord van het
radioprogramma "Laat ons de rustdag wijden," een
thema ontleend aan een bekende en geliefde
Psalm. Op verzoek van de Evangelische Omroep verleenden wij vrijdagavond 22 april
j.l. onzemedewerking aan een zangavond
in de Geref. Petrakerk ter plaatse. Dit
alles in het kader van het genoemde
zaterdagavond-programma. De programmaleider vertelde, dat er iedere
week zo'n 100.000mensen luisteren.
Met ca. 50 zangers (vrijdagavond ?!)
bemanden wij de voorste banken van
de Petrakerk. Jammer, dat de publieke belangstelling te wensen overliet. Vooraf hadden wij ingezongen
i.v.m. de opstelling van de microfoons
van de EO-technici."Opname 5 tellen na
nu" klonk ons na vele jaren van opnames
niet zo vreemd in de oren. De zangavond werd
geopend met gebed en het zingen uit Psalm 84. Vervolgens las Ds. D.C. Hellinga de 16e Psalm en kreeg

Crescendo de gelegenheid om Heer' ik kom tot U te zingen. Naar aanleiding van het gelezenschriftgedeeltemediteerde Ds. Hellinga over het thema "Het pad des levens ... geen onbekende weg." Hij riep alle luisteraars
op om die weg te zoeken omdat alle andere wegen heilloos zijn. Aansluitend klonk er orgelspel van
Meindert Kramer en zang doorde gemeente
uit Psalm 139:Doorgrondm' en ken mijn
hart, 0 Heer! Opnieuw mochten wij een
tweetal nummers, De Lichtstad en
Kom tot het feest, ten gehore brengen.
Met name dezetwee laatste nummers
kwamen goed uit de verf. Een pluim
vooronzehulpdirigent LouweKramer,
.. die ons deze avond dirigeerde. Het dirigenten-pak paste hem goed, met als aardigheidje dat Louwe getooid was met de
orginele Crescendo-stropdas van zijn bèbe! Na
het dankgebed van Ds. Hellinga zongenwij met de
gemeente het bekende lied "Eens zal op de grote
morgen." Dat zou echter niet het laatste worden.
De programma-leider van de EO verzocht de aanwezigen, als toegift, Psalm 68:10te zingen.
Zaterdag 7 mei j.l. kon het resultaat via de radio
worden beluisterd.

O

1. Inleidend
orgelspel

7. Samenzang

Psalm 139: 1 en 14
Niets is, 0 Oppermajesteit,
bedekt voor uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daán.
Gij weet mijn zitten en mijn staan:
wat ik beraad' of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

Psalm 84: 1 en 3

2. Samenzang

Hoe lieflijk, hoe vol heiigenot,
o Heer, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen !
Hoe branden mijn genegenheên
om 's Heren voorhof in te treên,
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, die leeft
en aan mijn ziel het leven geeft!
Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de wel gebaande wegen;
Steekt hem de hete middagzon
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
en stort op hen een milde regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Doorgrond m' en ken mijn hart, 0 Heer!
Is 't geen ik denk niet tot uw eer?
Beproef m' en zie of mijn gemoed
iets kwaads, iets onbehoorlijks voed',
en doe mij toch met vaste schreden
de weg ter zaligheid betreden.

8. Koorzang

a) De lichtstad M. Altlbew. M.W. Kramer

b) Kom tot het feest bew. J. Zwanepol

3. Schriftlezing

Psalm 16

9. Dankgebed en
voorbede

4. Koorzang

Heer. ik kom tot U -

10.Samenzang

lied 199 bundel J. de Heer

J. Visser/bew. M.W. Kramer

5. Meditatie

Eenszal op de grote morgen klinken het
bazuingeschal;
dan zal Jezus wederkomen als de Rechter van
't heelal.

HET PAD DES LEVENS ... GEEN ONBEKENDE WEG.

Refrein:
6. Orgelimprovisatie

Wie zal op die grote morgen buigen voor die
Majesteit?
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die
heerlijkheid?

2

3

Oekraïne - reis
Met teleurstelling moeten wij U mededelen, dat de voorbereidingscommissie zich genoodzaakt zag de uitnodiging vanuit de Oekraïne af te wijzen. Enkele koorleden,
teveel in getal, trokken zich uiteindelijk terug, zodat er
te weinig zangers overblevenom een goedkoortje te vormen. Spijtig dat het zo moest gaan, maar het is nu een
feit.
Naar wij vernamen zal een koor uit Oldebroek onze
plaats innemen.

Op de Rex Rheni
Dinsdag 19aprilj.l. verzamelden wij ons op de haven om
een oPtr~en te verzorgen op de, voor ons welbekende,
Rex Rhem. We waren met ongeveer 40 mannen en ook
Femmy was van Kampen afgetogen omacte de présence
te .geven.Onze Zwitserse toehoorders zaten ademlooste
luisteren naar de liederen die we voor hen zongen. AfWIsselend hebben ook onze solisten Klaas, Bram en
~emmy hun steentje bijgedragen aan deze avond. De dingent begeleiddeons dezekeer op een keybord hetwelk
door onze vriend Lub (van de karre) steevast a~ngeduid
wordt als "un kissien onweer," maar we konden het er
deze avond best mee doen. Buiten was het schitterend
weer, ~et IJsselm.eerlag er bij als een spiegel,de vuurtor~.nknI~oogdevriendelijk naar onze gasten. Voegdaarb~Jhet zI.ngenv~n Crescendoen de promotie die onze diragent (jawel: 10 het Zwitsers) voor de plaats onzer
mwomng maakte, dan kunje begrijpen dat de COOPhet
bezo~kaan Urk als een hoogtepunt van de reis ziet. Aan
het ~mde van ons optreden, na het zingen van enkele
~egi:fte~, werden we nog getracteerd op een doosheerIijke ~Wltserse chocolade en tevens werd ons nog een
drankje aange bo~enom onze dorstige kelen te spoelen.
We mogenterug Zienopeen fijne ongedwongenavonden
van onze kant graag tot een volgendjaar.

Crescendo, let op Uw sneck !
In het algemeen mogenwij vele positieve.reactiesuit het
luisterende publiek ontvangen. Waardenng voert veelal
de boventoonen gelukkig maar. Tochis het goed en leerzaam om ookeens te luisteren naar wat kritische noten.
Onlangs concerteerden wij in de St. Laur~nskerk, U
allen welbekend. Wij vernamen van een luisteraar, .e~
niet zo maar de eerste de beste, enkele (terechte) kritische opmerldngen. Menhad zich erover verwo.nde~dd~t
(nota bene) Urkers zonder enige moeitehun sJ~~k~en,10
de kerk stonden opte roken, omnog maar te ZWIjgenvan
de as. Bovendien werd het uitbundige hoesten van de
koorleden direct na het afslaan van de dirigent als storend ervaren. Beste vrienden, met name de eerst~ opmerking dienen wij zeer ter harte ter nemen. R.et 18 terecht dat men opmerkt dat men in de kerk met mag
roke~. In de Duits-talige landen hebben wij daar oo~al
de nodigekritiek opgehad. Laten wij er allen op toezien
dat dergelijke dingen nooit meer gebeuren. Denk aan.de
naam van Crescendo,maar denk bovenal aan de eerbied
voor Godshuis.

LouweKramer

-

Langs deze weg ...
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Crescendo en Oranje

op in te gaan. Wel is het zo dat rond de klok van twaalf
de eerste Crescendo-zangers, al dan niet voorzienvan de
oranje button, zich verzamelden bij het kerkje aan de
zee. Ruim op tijd stonden wij opgesteld met de gezamenOranje boven, Oranje boven spontane zangkoren ont- lijke Urker koren om enkele liederen voor onze koninkstonden toen Koningin Beatrix onze Urker straatjes be- lijke gasten ten gehore te brengen. Het zou een hoogtetrad. Dat Urk Oranjegezind is bleek toch wel duidelijk. punt van de dag worden. Dirigent Meindert Kramer en
Zo was het vroeger ook al, wanneer prins Hendrik, ko- organist Albert Metz waren present omhet geheel muziningin Wilhelmina of Juliana ons voormalige eiland be- kaal te begeleiden. Ter controle en opwarming van de
zocht. Veel was er aan die zaterdag de 30e april vooraf- stemmen werd Neerland en Oranje nog even gezongen.
gegaan. Wijkijken in het kort nog eens even terug op alle En toen . . . kwam de koningin, voorafgegaan door een
gebeurtenissen.
ploeg persmensen. Opnieuw klonk het Neerland en
Ter gelegenheid van het koninklijke bezoekwerd er een Oranje, en ... God bescherm Oranje en ons vaderland!
CD uitgebracht met de veelzeggende titel "Urk en Met zichtbare waardering en bewogenheid volgde het
Oranje". Van de vele koren die Urk rijk is, werkten de koningshuis deze zang. Geweldig!Verder zongenwij nog
meeste hieraan mee. Ook Crescendo mocht natuurlijk
Komt nu met zang en Psalm 134 met de zegenbede. Heniet ontbreken. Wijzijn per slot van rekening het groot- laas heeft onze koningin dat niet in z'n geheel kunnen
ste (en niet onbekendste) koor van Urk. Vrijdagavond 11 beluisteren omdat de stoet weer verder moest. Onder het
maart en zaterdagmorgen 12 maart vonden de opnames optreden bedankte onze koningin Beatrix dirigent
plaats in resp. de Petrakerk op Urk en de grote kerk in Meindert Kramer voor de spontane zang. Later zou zij
Hasselt. Het aantal deelnemende koorleden was echter onze dirigent, tijdens een onderhoud op het gemeentemaar gering. Donderdagavond 7 april werd de nieuwe huis, laten weten dat zij zich de ontmoetingen met CresCDdoorgemeentesecretaris M. Bogerdoverhandigd aan cendo nog heel goedkon herinneren en dat debandCresgedeputeerde Vermeer in een samenkomst in de Bethel- cendoen Oranjebijzonderopprijswerd gesteld!
kerk. Ook daar stonden wij als Crescendo aangetreden,
zij het opnieuw met een minimaal aantal zangers. Na
een declamatie van Joh. Gerssen zongen wij twee nummers, waaronder Mijn Nederland. Toen brak de langverwachte dag aan. Hare Majesteit de Koningin Beatrix
met het koninklijke gezelschap arriveerde net even over
twaalven op Urk. Het feest brak los. Bijna iedereen heeft
de Urker wandeling van de koninklijke stoet via de media kunnen volgen, dus daar hoeven wij nu verder niet

... metten Alderoppersten ...

Na de val van Haarlem schreef Prins Willemvan Oranje
vanuit Dordrecht op 9 augustus 1573 aan de commissarissen van het noorderkwartier:
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ZATERDAG

30

APRIL

30 april 1994

Oranje-Concert

Oranieconcert

D.V. zaterdag 30 april 1994 door het

Cbr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO"

door het

Chr. Urker Visserskoor
'CRESCENDO'
Dirigent Meinder W. Kramer
m.m.v.

<,'-<J0

Henk van Putten
Femmy van der Weg
Klaas Bakker
Herman en Henk-Jan Drost
Jan Mulder
'ÏCJ')

Harm Hoeve " ,;\)

transeptorgel - koorbegeleiding
sopraan
bariton
trompet
hoofdorgel - orgelsoli en
begeleiding samenzang
vleugel

Appelwoord ds. E. F. Vergunst

m.m.v.:
Henk:van Putten
Femmy van der Weg
Klaas Bakker
Herman en Henk-Jan Drost
Jan Mulder
HarmHoeve
Appèlwoord: Ds. E. F. Vergunst
::::~~'\'i'1UI!
.,... D.......~

Laurenskerk te Rotterdam
Kollekte ten bate van het Shaare-Zedek ziekenhuis
te Jeruzalem

Aanvang 19.30 uur

~ .;'\u~ ~

iR~~
-~
~
::
~ of HOSpf(~\.~~

transeptorgel-koorbegeleiding
sopraan
bariton
trompet
hoofdorgel-orgelsoli en
begeleiding samenzang
vleugel

LAURENSKERKteROTTERDAM
Collecte ten bate yan het Shaare-Zedek ziekenhuis
te Jeruzalem

Aanvang: 19.30 uur

Toegang

f 10,00 tlm 12 jaar f 5,00

Toegangsbewijzen in voorverkoop:
.
- Rotterdam: Lindenberg boeken & muziek, Slaak 4-14
- Gouda: Boekhandel Smlt, Korte Tiendeweg 19
- tevens op de avond van het concert verkrijgbaar aan de kerk
Voor eventuele inlichtingen: 01826-2341

b. Cantate Psalm 150 (solo Femmy van der Weg) - Jellesma/Kramer

PROGRAMMA

(naar de tekst van de oude berijming)

1. KOORZANG: Heer, ik kom tot U - George Welpton
1. Heer ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed,
vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart ..

2. Met Uw liefde Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein,
0, Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop,
U leeft en U verhoort,
mijn bede tot U.

5. SAMENZANG: Psalm 150 vers 1 en 3
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEERENgrote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

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 verheugt den HEERder heren.

2. OPENING door ds. E. F. Vergunst
6. APPELWOORD door ds. E. F. Vergunst
"en over het Israël Gods",

3. KOOR- en SAMENZANG: psalm 138 vers 1 en 3
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de qoón
op hoge 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 saärn,
Uw grote naam
eerbiedig loven.

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-Ien;
maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd'le waan
der trotse zielen.

met aansluitend samenzang Psalm 29 vers 1 en 6.

oman

111\;1

Aardse machten, looft den HEER;
Geeft den HEEREsterkt' en eer;
Dat de lof van 's Hoogsten naam
Aller groten roem beschaam'
Vorsten, 't voegt u, Hem, in 't midden
Van Zijn heiligdom 't aanbidden:
't Voegt u, met de Godgetrouwen,
's HEERENheerlijkheid 't ontvouwen

Looft den HEER,die wond'ren werkt;
Israël, Zijn volk, versterkt;
Hem, die Jakobs heilig kroost
Zeeg'nen zal met vreed' en troost.

7. AANBEVELING KOLLEKTE voor het 'Shaare-Zedek'
te Jeruzalem

4. KOORZANG:
a. Wilt heden nu treden - P. M. Zijderlaan
1. Wilt heden nu treden voor God den Heere,
Hem bovenal loven van herten zeer.
En maken groot Zijns lieven namens eere,
Die daar nu onzen vijand slaat terneer.
2. Ter eeren ons Heeren wilt al Uw dagen
Dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt U, 0 mens, voor God steeds wel te dragen,
Doet ieder recht en wacht U voor bedrog!
3. Bidt, waket en maket dat g'in bekoring
En 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
AI waar zijn rijk nog ééns zo sterk bewald!

ziekenhuis

Tijdens kollekte samenzang Psalm 89 vers 1 en 8.
'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.
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 Koning is van Isrels God gegeven.

8. KOORZANG:
a. Vol verwachting (solo Klaas Bakker) - M. W. Kramer
1. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal,
Dat de Heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen als mijn oog Hem schouwen mag,
En mijn oor Zijn stem zal horen op die grote blijde dag.

c.

'k Ben reizend naar die stad (solo Femmy van der Weg) - K.

J. Mulder

1. 'k Ben reizend naar die stad, waar Christus 't Licht zal zijn,
Om eeuwig daar te zijn bij Hem, Bevrijd van zorg en pijn.

Refrein:
Geen smart meer daar omhoog (2x)
God zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog.

Refrein:
Welk een uitzicht bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
"Maranatha", blijf' ons wachtwoord! AMEN, JA! HEER JEZUS, KOM!
2. AI de tekenen onzer dagen, zeggen mij: de komst genaakt
Van de bruigom, die Zijn liefste tot zich roept en haar volmaakt.
0, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
Juichend, met ontel'bre zaal'gen onze Bruigom tegemoet.

Refrein.
3. 0, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan.
'k Vraag mij af dan, Dierb're Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren, Hij verlangt nog meer dan wij.
"Maranatha", blijve 't wachtwoord, voor een elk, maar ook voor mij!

Refrein.

b. Als 't bazuingeschal des HEEREN
- M. W. Kramer
1. Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt en Jezus komst is daar.
Als de stem van de Archangel klinkt in 't rond.
En de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar,
Siddert gans de schepping in die heil'ge stond.

Refrein:
Als 't bazuingeschal des Heeren (2x)
Als 't bazuingeschal des Heeren wordt gehoord,

2. AI 't schoon op aarde kleeft de vloek der zonde aan,
Maar in die reine stad kan nooit de zonde binnengaan.

Refrein.

9. FANTASIE:Orgel, piano en trompetten - Harm Hoeve

10. KOORZANG:
a. Mijn Nederland - C. A. Mangold
1. Waar de zee de trotse duinen en de stille wadden groet;
Waar de Maas en Schelde stromen en de Rijn zich zeewaarts spoedt;
Daar weerklinkt op blijde dagen over 't blinkend watervlak:

Refrein:
'k Heb U lief, mijn dierbaar Neêrland, 'k heb U lief,
'k Heb U lief mijn vaderland!

2. Waar de dart'le windjes stoeien met de Zeeuwse korenaar:
Waar de Twentse eiken groeien en de Drentse lamm'renschaar
Klinkt dan luid met volle akkoorden, zingt men 't al uit met hart en mond:

Zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Refrein.
2. Als 't bazuingeschal des Heeren roept: Gij doden: komt ontwaakt!
Schudt het stof af, kleedt U met d'onsterf'lijkheid!
Als de wereld handenwringend hare wanhoopskreten slaakt,
Ben ik dan, om Hem te volgen gans bereid?

3 Waar de blijde zonnenstralen lichten over 't vrije land;
Waar ze een ras een volk beschijnen, Kloek van zin en rap van hand;
Zingt men steeds in de eigen tale, Klinke steeds zo fier en stout.

Refrein.

Refrein.

b. Waar de blanke top - M. W. Kramer
1. Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnengloed.
En de Noordzee vriend'lijk bruisend, Neerlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand (2x)

Refrein:
'k Heb U lief mijn Nederland (2x)

2. Waar het lachend groen der heuvels 't kleed der stille heide omzoomd,
Waar langs rijk beladen velden, Rijn of Maas of Schelde stroomt.
Klinkt mijn lied op ouden trant: (2x)

Refrein.
3. Blijf gezegend, land der vaad'ren, make U eendracht sterk en groot!
Blijve 't volk de Koninginne, houwen trouw in nood en dood.
Doe zo ieder 't woord gestand: (2x)

Refrein.

C.

11. KOOR- en SAMENZANG

1.
Alle man van Neêrlands stam,
Voelen zich der Vaad'ren zonen,
Willen vrij op 't plekje wonen,
Dat hun tot een erfdeel kwam,
Eigen meester, niemands knecht,
Recht en slecht,
Stalen vuist en rappe hand,
Zo is 't volk van Nederland.

2.
Wij willen Holland hou-en
Ons Holland fier maar klein,
Wij blijven 't hou en trou-we,
Wat ook ons lot moog zijn!
En wie ons denkt te dreigen,
En denkt te nemen ooit.
Hij zal ons land niet krijgen,
Wij geven Holland nooit!
Hij zal ons land niet krijgen,
Wij geven Hol-land nooit!

Bede voor het Vaderland - P. M. Zijderlaann
1. Heer, Die Uw tent in de hemelen spreidt,
Alles op aard door Uw Woord hebt bereid,
't Schuimende, woelige meer kunt maken stille,
En alles doet naar Uwen lieven wille:
Wij slaan het oog naar U omhoog, Die ons in angst en nood
Verlossen kunt ter aller stond, Ja redden van den dood!

2. Gij, die zo bitter een lot hebt gesmaakt,
Juicht nu een betere morgen genaakt.
Loof God den Heer met zingen en met spelen,
En roept tesaam vrij uit met luider kelen:
Hadd' ons de Heer, aan Hem zij 'd eer, al zo niet bijgestaan,
Wij waren lang, 't was ons zo bang, AI in den druk vergaan!

Zo zal 't zijn door d' eeuwen heen,
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen,
Gelres helden, Hollands leeuwen,
Eén voor allen, allen één!
Aan Wilhelmus van Nassouw
Hou en trouw,
Blijft ons aller hart verpand,
aan ons dierbaar Nederland!

Ons Holland zal niet val-Ien!
Zal nimmer meer vergaan,
De Leeuw staat met ons al-len,
Zal met ons blijven staan!
De Leeuw zal Holland hou-en,
Zijn zwaard en zijne kroon,
En tot de dood getrou-we
Bewaken volk en troon.
En tot de dood getrou-we,
Bewaken volk en troon.

3.
koor

koor

Waar boven veld en bos en wei,
wijd zich de hemel spant,
waar rust'loos golven, rij na rij,
werpen zich op het strand,
waar trots het rood en wit en blauw,
waait over stad en land,
dat stukje grond, waar 'k zo van hou,
dat is mijn Nederland!

Oranje gaf ons Nederland
zijn eigen volksbestaan.
Oranje bracht ons vaderland
vrede en welvaart aan.
En werd de vrede ruw verstoord,
Oranje 't land ontzegd,
dan streed het in de vreemde voort
voor Neêrlands eer en recht.

'gemeente'

'gemeente'

Neêrland, 0 mijn Neêrland,
op de kaart slechts klein,
't land van mijne liefde
zult gij altoos zijn.
En wanneer de vijand
bruut werd aangerand,
hield ge met Oranje
trouwen moedig stand,
hield ge met Oranje,
trouwen moedig stand!

Neêrland en Oranje
één in vreugd' en rouw.
Altoos bleef Oranje
't volk van Neêrland trouw.
Altijd stond Oranje
pal voor Nederland.
God bescherm' Oranje
en ons Vaderland
God bescherm' Oranje
en ons Vaderland!

• URK - Minister Maij- Weggen onthulde gisteren op Urk het kunstwerk De /Jsloper. De vlet zorgde in de
tijd dat Urk nog een eiland was voor de verbinding met Kampen als de Zuiderzee was dichtgevroren. De
minister werd bij de onthulling geassisteerd door de weduwen van de laatste bemanningsleden van de /Jsloper, K. Bakker-Koffeman en E. Wakker-Pasterkamp. Rechts burgemeester S. Veninga.
Foto Axipress

1969
Openbaring 2 : JOb
'Zijt getrouw tot de dood, en
Ik zal u geven de kroon des levens'.

1994

D.V. 9 mei hopen wij:
HENDRIK DE VRIES
en
MINKE JOHANNA DE VRIES-PELS
met onze kinderen de dag te herdenken, dat wij 25 jaar
getrouwd zijn.
U bent van harte welkom op onze receptie, die gehouden
zal worden van 18.30 tot 20.00 uur in Gebouw 'Irene'
Wijk 8-85 te Urk.
'
Urk, mei 1994
Zandplaat 14, 8321 LL
Liever geen bloemen en planten.

Urk 16 !"lei 1994.

Afs lu i ting

Ur ke r dag ..

Zoals Zondagavond dom- de voorzitter
is meegedeeld lAJillen"áj samen
met het Urker i"lA nnenkoor " Ha 11 e lujah " een dagsluit irlg ver zorqs-n in de
Bf?thelkel~k.
We doen dit omdat deze dag in het teken staat
van de Urker klederdracht,
en de beide koren in deze drach t plegen op te treden.
Het concert
zal zijn opgeboLl~",;duit viElr blokjes,
eel-st
Cescendo,
dan
Hallelujah,
daarna
~üm IVlagree met een improvisatie
en tot
slot
de
gezamelijke
koren. Tussendoor
is et- samenzang.
Het geheel zal beslist
niet langer dan een uur mogen durE'n.
De datum is dus Za terdag

21 Mei

================~==============
De plaats,

Bethelkerk

Ur k

=========================
De aanvangstijd

18.30 uur d.i. half ze\/en

=========================================
Wij zingen:

1. Heer ik kom tot U
2. Kom tot het feest
3. De Heer is mijn licht
4. Psalm 90

En samen met Hallelujah:
1. ~\jilt heden nu tl-eden
2. Bede voor het vaderland
3. Psalm 134
Vrienden, laat Crescendo
zich presenter-en
gelijk
R.dam, bij het f"!onument en in de Schelp, daarvoor-

als in
dank.

Pinksterzaterdag - Concert
Pinksterzaterdag 21 meij.l. was het voor de eerste keer
in de geschiedenis dat Crescendo en Hallelujah, als de
twee grootste Urker mannenkoren, samen een optreden
verzorgden. Ter afsluiting van de Urker-dag zongen
beide koren afwisselend en ook samen in de Gereformeerde Bethelkerk. De voorzitter van Crescendo,Evert
Jansen, opende de avond. Na de samenzang, met Wim
Magré op de orgelbank, kwamen wij als eerste aan de
beurt. De avond werd vervolgens afgewisseld door samenzang uit het lied "Welk een vriend is onze Jezus".
Aansluitend bracht Halleluja, wij mogennu wel zeggen;
ons broederkoor,enkele liederen ten gehore. Het in groten getale aanwezige publiek genoot zichtbaar, met
name toen beide koren zich samenvoegdentot één groot
mannenkoor van Urker zangers, zoals Jaap Bakker later opmerkte. De voorzitter van Halleluja, Klaas Baarssen, beslootde wel zeer geslaagde zangavond met dankgebed.Het vervolgis reeds geregeld !
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Waardige afsluiting van Urkerdag

Gezamenlijk concert Crescendo en
Hallelujah voor herhaling vatbaar

»
Urkerdag 1994 zal in de annalen van de mannenkoren Crescendo en Hallelujah een bijzondere
plaats gaan innemen. Die dag schreven beide koren geschiedenis door het eerste gezamenlijke
concert in de Bethelkerk. Dat betekende een waardige afsluiting van de Urkerdag en mogelijk
een begin van meer gezamenlijke optredens. Crescendo opende het concert, waarna Hallelujah aan de beurt kwam. Toen was het moment aangebroken waarop Crescendo en HaUelujah,
onder leiding van Meindert W. Kramer en begeleid door Wim Magré, een koor van meer dan
160 Urker zangers vormden. Een initiatief dat volgens vele koorleden en luisteraars voor herhaling vatbaar is. De beide koren, die altijd in Urker klederdracht optreden, wisten zowel afzonderlijk als gezamenlijk een volle Bethelkerk te boeien.
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2 Mei

1994.

Herdenking

bij het Vissers-monument

Op uitnodiging
meewerken
door

van de commissie
Visserijdagen
het zingen van enkele I lederen

De datum:
De tij d :
De plaats:

Zaterdag 7 Mei.
18.45 uur. dat is kwart voor
Verzamelen
In de Bethelkerk.

zullen wij D.V. weer
bij het monument.

zeven.

We z ien e I kaar dus in de Bethe I kerk, om t ien voor
de klokken
te I u iden en dan lopen wij van de kerk
ment.
We wi I len twee maal

twee

I

lederen

zingen,

ik kom tot U
die Uw tent
3. Eon toevlucht
In gevaren
4. Want op U heere hoop Ik

deze

zeven beg innen
naar het monu-

zijn:

1. Heer
2. Heer

Heer

Herdenking bij het
Vissersmonument
Opuitnodigingvan de commissieVisserijdagenmochten
wij zaterdag 7 mei j.l. weer meewerken aan de herdenking van de in zee omgekomenvissers bij het vissersmonumentaan het IJsselmeer, de voormaligeZuiderzee.
Vanuit de Bethelkerk liepen wij in een keurige stoet in
de richting van het Kerkje aan de Zee. Gelukkig lieten
de weersomstandighedenhet toe om in de open lucht te
zingen.Nadat onze burgervader een gedicht van Tromp
de Vries had voorgedragen,zongenwij een viertalliederen, waaronder de bewerking van Psalm 90. De koorzang werd onderbroken voor het leggenvan de herdenkingskransen. Pieter van Veen en Pieter Ras legden
namens ons koor een krans. Een en ander had een net
en ordelijkverloop.Wel kwam bij ons de opmerking boven die wijeens hoordenvan een Venda-broeder,die het
niet kon begrijpen, dat wij als Christenen onze doden
eerden met bloemen.
Iets om diep en gepast over na te denken !

Zang op Hemelvaartsdag
Wij schrijven donderdag 12 mei 1994;voor de tweede
keer zongenwij op een Hemelvaartsdag met alle Urker
koren in sporthal De Schelp. In de visafslag, de gebruikelijke concertplaats, werd deze keer een visserijbeurs
georganiseerd. Ditmaal waren wij als Crescendovroeg
aan de beurt en dat was vanwegede warmte in de zaal
geenszins ongunstig te noemen. Henk van Putten was
present achter de vleugel. Na de prachtige bewerking
van Psalm 38 zongen wij de negro "Jacobs Ladder" en
het lied "Ik zal zijn in het huis van mijn God"(Schotse
melodie)voor de eerste keer; een dubbele primeur. Het
ging goed, maar het was duidelijk even wennen. De
akoestiekwerkte natuurlijk ookniet mee.Maar goed,wij
mogen weer terugzien op een geslaagde medewerking
aan de Urker zang op hemelvaartsdag.
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DE TIEN GEBODEN
De tien geboden van één God
Komen niet meer gelegen.
God is dood, zo heet het nu.
Dus zijn er nog maar negen.

't Mijn en dijn is uit de tijd,
Hoe ik het ook bezie,
Want stelen vindt men heel gewoon.
Dus Zijn er nog maar drie.

De mammon en het gouden kalf
Wordt lof en eer gebracht.
In plaats van bidden vloekt met nu.
Dus zijn er nog maar acht.

Laster gerust voor het gerecht
In kranten, voor t.v.
De roddel is al jaren in.
Dus zijn er nog maar twee.

Of 't zaterdag of zondag is,
't Is voortaan om het even.
De dag des Heeren kent men niet.
Dus zijn er nog maar zeven.

Begeer gerust uw buurmans vrouw
En die heus niet alleen.
Wie netjes leeft is achterlijk.
Dus is er nog maar één.

De ouders en de overheid

Géén afgunst om des buurmans goed.
Voltooid verleden tijd.
Er zijn dus geen geboden meer.
Zijn wij daar van bevrijd?

Leren niet meer de les.
De jeugd weet alles beter, toch?
Dus zijn er nog maar zes.

De stenen tafels eens van God

In oost en west, in noord en zuid.
Gaat men elkaar te lijf.
Want vrede blijft een vreemd begrip.
Dus Zijn er nog maar vijf

Door Mozes ons gegeven,
Zij zijn weer stuk, en wij staan weer
Alleen en stuurloos in het leven.

Huwelijkstrouw? Wat ouderwets.
Men leeft gelijk een dier.
De vrouw is enkel speelgoed nog.
Dus zijn er nog maar vier.

't Is duister, Heer', verrijs opnieuw.
Laat deze storm bedaren.
Zodat wij bij een kalme zee,
Weer in Uw scheepje varen.

(Uit: "De Waarheidsvriend")

•

•

•

OPENING NAMENS DE COMMISSIE
'ZANG OP HEMEL VAARTSDAG' DOOR JAAP KOFFEMAN

Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

SAMENZANG: PSALM 47 : 1EN 3
Juicht, 0 volken, juicht,
handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
weest te zaäm verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht.
Zijne Majesteit
maakt haar heerlijkheid
over 't rond der aard
wijd en zijd vermaard.

•

SCHRIFTLEZING - GEBED

•

SAMENZANG

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
't schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt zijn wonderdaän,
zingt de schoonste stof,
zingst des Konings lof
met een zuiv'ren galm,
met een blijden psalm:
Hij, de Vorst der aard',
is die hulde waard.

•

Vleugel: Henk van Putten.

fT

•

M.W. Kramer
S. van Marion
M.W. Kramer

r

SAMENZANG
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.
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.

•

CHR. GEMENGD KOOR 'EXCELSIOR'

o.l.v. Carel Chr. Schulz

Vleugel: Henk van Putten

1. Wees mijn Gids
2. Danklied
3. He's still the King of kings
•

KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER'
JEUGDKOOR 'RES NOVA'

o.l.v. W. Magré en vleugel

2

CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
Want op U, Heere hoop ik
. - "71
Jacobs Ladder
rIk zal zijn in het huis van mijn God ~

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.

1. Er is een liedje in mijn hart
2. Laat heel de wereld het zien (Res Nova)
3. Shalom

Alles, wat U prijzen kan,
U, de Eeuw' ge, Ongeziene,
100ft uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

O.l.v.M.W. Kramer

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij totGod mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
Juist omdat we 't al niet brengen
in gebed tot onze Heer.

•

SAMENZANG

G. Kendriek

Trad.

Loek V.d. Leeden
]oseph Hayden
William]. Gaither

SAMENZANG
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer',
die zulk een groten werk
gedaan heeft voor zijn Kerk!
3

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

•

•

URKER VROUWENKOOR 'DE LOFSTEM'

o.l.v. Puck vld Zwan

Wilt heden nu treden voor God den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat temeer!

Bew. P. vld Zwan

1. Er is een overheerlijk land

2. Het lied der ruste
Ik wil zingen
3. Vader wij eren U

•

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, 0 mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog!

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

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet.
Ere zij aan Hem die zondaars
in de rij van koon/gen zet.
Halleluja, halleluja
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald!

•
•

BRASSBAND'VALERIUS'
o.l.v. Klaas de Jong
1. Preludium

2. The open Road uit de Holidaysuite
3. Tom Trauberts Blues

•

•

•
Vleugel: Henk van Putten

Vleugel: Henk van Putten
J.M. Noordhout
K.M. de Bruin
Jef Penders

SAMENZANG
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Rijst op, rijst op voor Jezus,
Nu 't krijgsgeschal gehoord!
Begeeft u in het strijdperk.
Ziet, Jezus leidt u voort.
Gij strijders, zijt dan moedig,
Weerstaat des bozen macht;
Hij kan niet overwinnen,
Want Jezus geeft u kracht.

MANNENKOOR'URKERZANGERS'
o.l.v. Roelof Elsinga

CHR.DAMESKOOR'LAUSDEO'
o.l.v. mevr.].H. Sneller-van Putten
1. Blijfbij ons Heer
2. Voor ieder land
3. Cantate laudate (solo)

Jan de Haan
Eric Bali
Tom Waits

SAMENZANG
Rijstop, rijst op voor Jezus,
Gijhelden van het kruis!
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
Te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d' overwinning
Leidt Jezus keer op keer,
Tot ied're vijand valle
Voor Zijne voeten neer.

•

SAMENZANG

Vleugel: Arie vld Zwan

JONGERENKOORIMMANUËL
o.l.v. Jan Quintus Zwart

Vleugel: Wim Magré

J. Zwanepol
P. van Essen, M. Zonnenberg
Bew. w.H. Zwart
M. Zonnenberg

1. Kom tot het feest

1. Zing van Zijn trouw
A.R. lenes
Edvard Grieg
Trad.

Solist: Franke Dol
2. Landerkennung
3. Steal away
4

2. Heerlijk is uw Naam
3. Prijs de Heer
4. Vol van Uw licht
5

•

SAMENZANG

Blijfbij mij Heer, want d'avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m'ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

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.
i1? n~ abc

'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genä verwint des bozen macht.
Wie kan als Gijmijn gids en sterkte zijn?
Blijfbij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

Schijnin mij, schijn door mij.
Koor:

Houdt hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

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.

•

1. Waar al meer dan duizend jaren
In de zee een heuvel stond,
Rustig in de woeste baren,
Daar is mijn geboortegrond.

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.
Schijnin mij, schijn door mij.

Staan wij 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.
Schijnin mij, schijn door mij.
(Koor)

URKERMANNENKOOR'HALLELUJAH'
o.l.v. Wil/em Hendrik Zwart

Vleugel: Harry Hamer

W.S. Weeden, W.H. Zwart
1. 0, Heer Jezus kom
K.j. Mulder
2. Roll,[ordan roll
ven. Zwart
3. Ik zie een poort wijd open staan
W.H. Zwart
4. Blijfbij mij Heer
(dit nummer wordt samen met de aanwezigen gezongen)
6

2. Opgewekt is er het leven;
De bewoners zijn gastvrij,
Warm van hart en gul in 't geven;
Vlijtig in de visserij.

4. Oude zeden zijn verdwenen,
3. Maar nu ligt het tussen dijken:
Klederdracht raakt in verval;
't Ijsselmeer aan d'ene kant,
Maar het geldt nog als voorhenen:
En daar, waar de zee moest wijken,
'Urk, dat is een soetendal,
Wijd en vruchtbaar polderland.
Wie er is, die blijft er al'.

(Koor)

•

SAMENZANG:URKERVOLKSLIED

•

SLUITINGDOOR JAAP KOFFEMAN

•

SAMENZANG
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.

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

VERZORGING
Bloemen:
Geluid:

't Karrewiel
Bertvan Urk en Gerrit de Boer
7
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Urk,9-8-'55

Chr.Marmenkoor " Crescendo"
Secr: wijk 6 NI!86

Als Zangvereniging richten wij ons tot u met het volgende: Az geruime
tijd huren wij het geb: .Lréne" van u des Zondagsavónds voor het
houden van onze repetities. Gerepeteerd wordt dan van half acht tot
uiterst kwart voor negen. De verschuldigde huur werd steeds per
maand aan uw penningmeester overhandigd. Meerdere malen echter
werden wij er van verwittigd, dat de huur nu geen f 3.- maar f 4.- per
repetitie moest worden. Gebeurde dit niet dan werden wij het gebouw
uitgezet. Wij oiadeti dit echter wat teveel gevraagd, en vragen u beleefd
of met ons geen uitzondering gemaakt kan worden. Als jonge
vereniging hebben wij meer noden en behoeften dan alleen "Zaalhuur"
en vinden het dan ook onverantwoord om voor een repetitie van één
uur f 4.- te betalen. Mocht u aan dit verzoek niet kunnen voldoen,
ontvangen wij gaarne van u tijdig bericht, wij zullen ons dan van
~
andere lokaliteit voorzien.
Veel is al gedebatteerd over de herrie in de "Torenstraat". Door ons
wordt getracht 45 jonge mensen een enkel uur daar uit te houden.
Om aan deze situatie een einde te maken moet niet gepraat maar
gehandeld worden. Er moet meer gedaan worden om onze jeugd uit
en van de straat te houden.
.
Wilt u als bestuur ons hierin helpen ? Zo ja, dan vraagt u ook geen
f 4.- voor één uur repeteren. Wij hopen dat u dit verzoek zult
inwilligen, opdat mede door uw handelen dit doel bereikt mag
worden.

Met de meeste hoogachting,
Het Bestuur T.Bakker Voorz.
K. Visser Beer.
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Met dank aan God en
grote blijdschap geven
wij kennis van de
geboorte van
onze dochter
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Dirk en Wilma Woord
Wij noemen haar

'Tama ra

Emmeloord, 4 juli 1994
Urk, Wellerzand 14

8321 PJ
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Met jouw komst is aan ons
leven, een andere inhoud,
een nieuwe taak door
God gegeven.

i

::1

"-

." '"
,

(

(

)

~

-

"
/"

t

'De Heere, 'Die [even gaf en [even spaarde, ver6rijááe ons met de ge600rte
Van een We [geschapen dochter

Pieter en
'Diana 'Ba/(/(f.r

(jewicht: 3310 gram

Lengte: 49 cm
'Tijá: 21.35 uur

Zó goeá is (jol, dat J{ij een mensenleuen.
in onze zwa/(/(f. handen áurft tegeven;
J{ij zegt ons en/(f.{-"Mens, Il(gafje ueel,
geef van de {iefáe van áit kJná
oo/(Mij Mijn deel.
11

'Emmeloord,
18 maart 1994

Lacon 77
8321

Zo klein

s'W l1r/(

als ie bent

zo groot is het wonder van leven.
Niemand heeft ie tot nu toe gekend
behalve God, Hi] heeft iou gegeven.

Door Gods goedheid werden
wij verblijd met de geboorte
van een zoon en broertje

~vert

Klaas en Marrijtje de Vries
Anneke
Jacob
Willem
Jannemarie

26 maart 1994
Harderbank 68
8321 RR Urk

Riekelt en Geert, vissers van de Zuiderzee
door Tj.Hoekstra
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U schonk dit leven Heer.
Laat toch Uw Woord en Geest
ook in dit hartje werken.
Wil haar door Uw genade leiden, sterken
opdat zij U voor eeuwig toebehoort.

Groot is onze vreugde en dankbaarheid, dat wij uit
Gods Vaderhand ons vijfde kindje mochten ontvangen.
Een gezonde dochter en zusje:

Ellie- Marretje
We noemen haar

Jan en Elma Post
Hessel
[anneke
Bertine
Henk

Urk, 11 maart 1994
Grindrug 20, 8321 LR

Gezicht op de Grote Kerk van Dordrecht

Zingen in ...
Zaterdag 10 september vertrokken wij richting Dordrecht om daar, samen met het mannenkoor,,Ethan"uit
Yerseke , een concert te verzorgen in de Grote Kerk. We
mogen wel stellen, dat we al lange tijd hechte vriendschap~banden hebben met onze zingende vrienden uit
het zuiden des lands, maar van een gezamenlijk concert
was het nog nooit gekomen. Maar 10 september j.l. was
het zover en hebben we samen gezongen ... en hoe !
Het was een ?,eweldige ervaring om met een zo groot
Cre.s~endo(ruim 102 leden zoals onze voorzitter op de repetitie opmerkte, wat houdt dat eigenlijk in Evert?) te
zmgen en als daar ~og een koor van ruim 80 zangers bijgevoegd wordt dan IS dat helemaal een belevenis. Nadat
Ds. B. van der Heiden (een schoonzoon van de bij ons bekende Ds. van Lee~~en) de avond geopend had zongen
w_e.enkele gezamenlijke nummers waarbij we werden gedirigeerd door Rijk Rijkse (aan zijn gezicht kon je zien
dat ook hij met volle teugen genoot). Nu was het de beurt

Dordrecht
aan beide koren afzonderlijk. Er was deze avond een
goede wisselwerking tussen koor en dirigent en dat komt
de kwaliteit van het gezongene alleen maar ten goede.
Als je zo onder het zingen om je heen kijkt en je ziet de
mensen om je heen ademloos luisteren, dan stimuleert
dat des te meer om je beste beentje voor te zetten. Ook
de samenzang was prachtig, maar wat wilje, in zo'n kerk
als in Dordrecht en dan nog barstensvol ook. De orgelbegeleidingwas in handen van Jan Mulder, een neef van
de bekende Klaas-Jan Mulder en hij deed dit op voortreffelijke wijze. Bram Bout verzorgde de pianobegeleiding
van de beide koren en ook hij kweet zich voorbeeldig van
zijn taak. Met name de begeleiding van het lied "Vrede
als waterstromen", waar hij op de piano een klokkenspel
imiteerde, was een lust voor het oor. Ook begeleidde hij
onze solist Bram Kramer, die enkele coupletten uit het
berijmde "Gebed des Heeren" zong.
We mogen aan het slot van dit verslag zeker stellen dat
deze avond een diepe indruk gemaakt heeft; niet alleen
op de luisteraars, maar ook op de beide koren. We mochten zingen van de Vrede die meer waard is dan goud ...
Ook mochten we zingen van die heerlijke toekomst, die
God voor Zijn kinderen bereid heeft in de Lichtstad met
de paar'len poorten. Dat zijn voorwaar geen kleine zaken, maar als koor "Crescendo" mogen wij nog zingen
van die ene Naam onder de hemel gegeven. Dat is een
fijne en een goede zaak, maar, vrienden, laat ons dit ook
als een verantwoordelijke taak zien; dan laten wij op de
repetitie en bij het concert onze plaats niet zo gauw leeg!
We hebben in Dordrecht ervaren hoe mooi het is om in
groot koorverband te zingen. Laten wij proberen dit te
bestendigen tot opbouw van ons koor maar bovenal tot
eer van die Ene Naam, die ons een stem heeft gegeven
om te zingen.

Louwe Kramer

Zingen in de
zomer 1994
Wie bepaalt uw koers?
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THEMA:
MAG IK U, MAG IKJOU VRAGEN:
'WAT IS UW, JOUW KOERS,MET DE WIND TEGEN?'
Medewerking: ds. D.e. Hellinga
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
o.l.v. tweede dirigent Louwe Kramer
Organist: Cor Bouw

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1994

U, jij bent hartelijk welkom.

GezamenLijke
EvangeLisatie
Kommissies
ClD~~

ORGELSPEL
SAMENZANG (zonder aankondiging)
GEZANG 2
Ere.zij de Vad~r en de Zoon en de Heilige Geest,
als In den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
PSALM 100: 1 EN 3
Juich aarde, juicht alom den Heer
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
K~mt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar, met hart en stem
prijst zijnen naam, verheerlijkt He~!
LIED 657 : 1 EN 2
Ik wil zingen van mijn Heiland
V~n Z.ijn liefde, wondergroot:
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
En mij redde van de dood.

Refrein:
Zing, ? zing van mijn Verlosser,
Met ZIJn bl<?edkocht Hij ook mij;
Aan het ~~UISschonk Hij genade,
Droeg miJn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen
Hoe Hij op Zich nam mijn straf·
H~ in liefde en genade,
'
HIJ t rantsoen gewillig gaf.

Refrein
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PSALM 107 : 12, 13 EN 15
Zij, die de zee bevaren
met schepen rijk bevracht,
zien op de grote baren
Gods wijsheid, gunst en macht.
Daar leren zij de daän
des Heren klaar bemerken
en in de diepe paan
zijn grote wonderwerken.
Hij wekt met slechts te spreken
een stormwind voor hun oog.
Dan beeft het al, dan steken
de golven 't hoofd omhoog.
Nu ziet men 't schip de lucht,
dan weer de afgrond naad'ren.
Hun hart geeft zucht op zucht,
hun bloed verstijft in d' aad'ren,
Hij doet de storm bedaren,
de golven zwijgen stil.
Nu rijst de vreugd, de baren
zijn effen op Gods wil.
Nu wijkt verslagenheid
na zoveel angstig slaven,
daar God hen veilig leidt
in hun begeerde haven.
OPENING DOOR WILLEM BUTER

r

SCHRIFTLEZING: HANDELINGEN

27: 1-26

En als het besloten was, dat wij naar Italië zouden afvaren, leverden zij
Paulusen enige anderegevangenen, over aan een hoofdman over honderd,
met name Jûlius,van de keizerlijke bende. Enin een Adramytténisch schip
gegaanzijnde, alzo wij de plaatsen langsAzië bevaren zouden, voeren wij
af; en Aristarchus,de Macedóniër van Thessalonica,was met ons. En de
andere dagkwamen wij aan te Sidon. Enjûliu« vriendelijkmet Paulushandelende, liet hem toe tot de vrienden te gaan, om van hen bezorgd te worden. En van daarafgevarenzijnde, voeren wij onder Cyprus heen, omdat
de winden ons tegen waren. En de zee, die langs Cilicië en Pamfylië is,
3

doorgevaren zijnde, kwamen wij aan te Myra in Lycië. En de hoofdman,

aldaareen schip gevonden hebbende van Alexandrië, dat naar Italiëvoer,
deed ons in hetzelve overgaan.Enals wij vele dagen langzaam voortvoeren, en nauwelijks tegenover Knidus gekomen waren, omdat het ons de
wind niet toeliet, zo voeren wij onder Kretaheen, tegenover Salmóne. En
hetzelve nauwelijks voorbijzeilende, kwamen wij in een zekere plaatsgenaamd Schonehavens, waarde stad Laséanabij was. Enals veel tijd ver/open, en de vaartnu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was,
vermaande hen Paulus.Enzeide tot hen: Mannen, ik zie, dat de vaartzal
geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van
het schip maar ook van ons leven. Doch de hoofdman geloofde meer den
stuurman en den schipper, dan hetgeen van Paulusgezegd werd. Enalzo
de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het meerderdeel geraden ook om van daarte varen, of zij enigszins te Fenix konden aankomen
om te overwinteren,zijnde een haven in Kreta,strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. Enalzo de zuidenwind zachtelijk waaide, meendenzijhun voornemen verkregen te hebben, en afgevarenzijnde, zet/den ZIJ dicht voorbij Kretahenen. Maarniet lang daarna,sloeg tegen hetzelve een stormwind, genaamd Euroklydon.Enals het schip daarmede weggeruktwerd, en niet kon tegen den wind opzeilen, gaven wij het
op, en dreven .heen. Enlopende onder een zeker eilandje, genaamd Klauda, konden WIJ nauwelijks de boot machtig worden. Dewelke opgehaald
he.bbende,gebruikten zij alle behulpselen, het schip omgordende; en alzo
zij vreesden. dat zij op de droogte Syrtis vervallenzouden, streken zij het
zeil, en dreven alzo henen. Enalzo wij van het onweder geweldiglijk geslmgerd werde~, deden zij den volgenden dag een uitworp;Enden derden
dag wierpen WIJ met onze eigen handen het scheepsgereedschap uit. Enals
noch zon noch gesternten verschenen in vele dagen, en geen klein onweder ons drukte, zo werd ons voortsalle hoop van behouden te worden benomen. Enals men langen tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus
op in het midden van hen, en zeide: 0 mannen, men behoorde mij wel
gehoor gegeven te hebben, en van Kretaniet afgevaren te zijn, en dezen
hinderen deze schade verhoed te hebben; Doch alsnu vermaan ik ulieden
goedsmoeds te zijn; want er zal geen verliesgeschieden van iemands leven
onder u, maaralleen van het schip. Want dezen zelfden nacht heeft bij mij
gestaaneen engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien, Zeggende:
Vreesmet, Paulus,gij moet voor den keizer gesteld worden; en zie, God
heeft u geschonken allen, die met u varen. Daaromzijt goedsmoeds, mannen, want I~ geloof Gode, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd
IS. Doch WIJ moeten op een zeker eiland vervellen.
GEBED
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WOORD VAN WELKOM
KOORZANG
- eerste blok:
•
•

•

Gebed
Vrede als waterstromen
De Heer is mijn licht

SAMENZANG:

- G. Whelpton
- M.W. Kramer
- l- v. Zweden/M. W. Kramer

LIED 256 : 1, 2 EN 4

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:
Tel uw zegeningen, één voor één;
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Drukken 's levens zorgen u soms zwaar terneer,
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer;
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.

Refrein
Zo in alle moeiten zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Refrein
MEDITATIE:

" Wat is UW, jouw koers met de wind tegen?"
n.a.v. Handelingen 27: 7b
.... omdat het ons de wind niet toeliet,

zo voeren wij onder Kretaheen, tegenover Salmóne.
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SAMENZANG:

LIED 7: 1 EN 2

Als s' in nood gezeten,
Geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood!
's Heeren trouw is groot,
En op 't nacht'lijk duister
Volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
Ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
Uw Toeverlaat.
KOORZANG

De Lichtstad

SAMENZANG:

s'

- tweede blok:

+ Kom tot het feest
+ Zie ons wachten
+

God blijft voor u zorgen,
Goed is de Heer,
En met elke morgen
Keert Zijn goedheid weer.
Schoon
in 't verdriet
Nergens uitkomst ziet,
Groter dan de Helper
Is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood!
Red slechts onze ziele
Uit zonde en dood.

PSALM 107 : 22 EN 16

Laat zulken eer bewijzen
aan 's HEREN gunst en macht
en al zijn wond'ren prijzen
voor 't menselijk geslacht,
en dankbaar bij 't gemeen
God hun Verlosser noemen,
en bij 's lands Overheên
zijn naam en deugden roemen!
GEZANG 93 : 1 EN 2

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

6

Die hoop moet al ons leed verzachten,
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
o zaligheid, niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't Vaderland!
DANKGEBED

- j. Zwanepol
- M.W. Kramer
- M. W. Kramer

Wie wijs is, merk' die dingen
en geev' verstandig acht
op 's HEREN handelingen,
zo vol van gunst als macht!

SAMENZANG:

maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
Ontzegt Hem zijn vermogen niet.

SAMENZANG: GEZANG 92 : 1 EN 3 - tijdens het voorspel collecte
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
dien redt Hij godd'lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
DANKWOORD

DOOR WILLEM BUTER

SAMENZANG: GEZANG 82 : 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
JezusChristus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!
ORGELSPEL
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Na afloop wordt u hartelijk uitgenodigd
in de zaal achter de Bethelkerk.

een kopje koffie met ons te drinken

Het adres van het Chr. UrkerVisserskoor'Crescendo'
isWijk7-118,
8321 TD
te Urk, t.a.v. dhr. E. lanssen. Het koor repeteert elke zondagavond in Gebouw
'Irene' van 19.30 tot 20.45 uur.
Dit was de vierde avond van zes avonden 'Zingen in de Zomer' in de Bethelkerk van Urk. Elke werkdag van 14.00 (twee) tot 15.00 (drie) uur is er in het
'Kerkje aan de Zee' het middagprogramma met (solo) zang, declamatie en een
gesproken woord. Tot en met 24 augustus kunt u daar terecht. U, jij bent hartelijk welkom.
Informatie is te verkrijgen bij het volgende nummer:
Het speciale telefoonnummer van 'Zingen in de Zomer' is 05277-6060.
Secretariaat 'Zingen in de Zomer': j.K.S. Eijkelenboom, Munnikplaat 37,8321
RN Urk. Bankrelatie SNS: rek. nr. 90.91.74.121 'Zomerwerk Zingen in de
Zomer'.
Volgende week, D.V. de vijfde avond 'Zingen in de Zomer 1994', de medewerkenden zijn dan ds. C. Bijman, Chr. Dameskoor 'Laus Deo' o.l.v. M.W.
Kramer, Albert Metz, orgel.
U, jij komt toch ook?

--------------------~VRIENDENKRING 'ZINGEN IN DEZOMER'
Graag zou dhr/mevr:

.

adres:

.

postcode:

plaats:

..

D door de Nieuwsbrief op de hoogte blijven van het werk

D

programmadraaiboek ontvangen

D bandje van de dienst van

(datum) ontvangen,
te bestellen via de vriendenkring (zie voor adres hieronder).
Dit strookje kunt u in de collectezak doen, of afgeven aan de medewerkers,
of opsturen naar: Vriendenkring 'Zingen in de Zomer'
t.a.v. j.K.S. Eijkelenboom, Munnikplaat 37, 8321 RN Urk.

Chr. Urker Visserskoor
"Crescendo"

o.l.v.
M.W. Kramer

Mannenkoor "Ethan''
uitYerseke

o.l.v.

R.J. Rijkse

Gun uw tuin en kamer
het groen van:

MODERNE SPUITTECHNIEKEN
MET DE NIEUWE OELVANO
HYORD-TRAC!

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

Oostdijk 180 - Telefoon 01860 - 19044

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

,
ZUIdweg 13-15, 4413 NL Krabhenonke
Itlldlvn u- t~(jl',::> (?II K!)tJIh..·~L\lkt,

TElEFOON01134·2810

FAX01134·3010

BLOEMEN EN PLANTENCENTRUM

BATEtIBURG
-----~-------------

<

1"11'\

'N~ERKENDE
VERHUIZERS

VOOR UW BLOEMWERKEN - PLANTENBAKKEN ETC.

Adm. de Ruyterstraat 13 - Telefoon 01860- 13160

•
•

UW TUINAANLEG ONDER GARANTIE
WAARBORG VOOR VAKMANSCHAP

HOVENIERSBEDRIJF-

TUINVERZORGING

BATErtBURG

,

"

,

PEDE"
"

Erkende Verhuizers.
Een hele zorg minder.

• Ontwerp. Advies .Aanleg en onderhoud
voor inl. en vrijblijvend prijsopgaaf tel. 01860 . 13311

*
*
*
*
*

GESPEC, VERHUISBEDRIJF
OOK KAMER- EN BEJAARDENVERHUIZINGEN
KANTOOR- EN BEDRIJFSVERHUIZINGEN
MEUBELTRANSPORTEN EN PIANOVERVOER
VERHUISLIFT TOT BE ETAGE

01846 - 12780
~

VERHUllHl VAKWERK

Binnendams 62
3373 AE Hardinxveld-Giessendam

~

.

Barendrecht.
Spoorwegemplacem~nt 101806
_ 11802
Tel. 01806-42777,
ax

De collecte van deze koorzangavond zal worden aangewend t.b.v.:

De Stichting Vrienden van het GPZ.

AANNEMINGSBEDRIJF
AANNEMING VAN:
GRONDWERK
WEGEN BOUWWERK
WATERBOUWWERK
STRAATWERKEN
RIOLERINGSWERKEN
SLOOP/ROOIWERKEN

LEVERING VAN:
PLAATZAND
RIVIERZAND
GROND EN KLEI
PUIN 0-40 mm
DI\/. SLAKKEN
STRAATSTENEN

SLUISWEG 22, 4416 RL KRUININGEN
TELEFOON 01130-82840/82160, FAX 01130-81212

ROOMPOT recreatie
"IEMA"D DE DEUR UIT
.
ZO"DER "EDERLAttDS F~UIT!

Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis, kortweg het GPZ, is
een psychiatrisch ziekenhuis dat zich ten doel stelt allerlei mensen met psychische en psychiatrische problemen te behandelen.
Wat het GPZ hierin onderscheidt van andere ziekenhuizen is de
identiteit, hetgeen doorwerking vindt in de behandeling en
verzorging van patiënten. De GPZ-medewerkers hanteren als
uitgangspunt de Heilige Schrift, zoals deze wordt beleden in de
3 formulieren van enigheid.
Voor de behandeling en de verpleging van patiënten beschikt
het GPZ over een kliniek te Bosch en Duin.
Daarnaast heeft het GPZ poliklinische faciliteiten te Bosch en
Duin, Zwolle en in Dordrecht. Het GPZ biedt een tussenvorm
tussen poliklinische en klinische behandeling; de deeltijdbehandeling. De mogelijkheid hiertoe wordt te Bosch en Duin geboden.
De meeste activiteiten vinden, zoals u uit het voorgaande kunt
opmaken, plaats te Bosch en Duin. Dit brengt met zich mee dat
veel patiënten van heinde en verre naar het GPZ moeten toekomen. Ten behoeve van deze patiënten is het van belang een
voorziening te treffen in de vorm van een logeerverblijf in de
buurt van het GPZ.
Aangezien het budget van het GPZ in de kosten van realisatie
van een dergelijk verblijf niet voorziet, wil de Stichting Vrienden
hiervoor zorg dragen. Uw gift aan de collecte hedenavond zal
o.m. ten behoeve van het logeerverblijf worden aangewend.
Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over de mogelijkheden van het GPZ, stuurt u dan een kaartje met daarop uw
naam, adres en woonplaats onder vermelding van "informatie".
Hierop zal e.e.a. aan u kunnen worden toegezonden.
Stichting Vrienden van het GPZ
Postbus 468
3720 AL BILTHOVEN

Gelieve niet te applaudisseren

Postbank: 23.86.223

----:-----------------------_._-~~-----~-----

Programma
.:1

Koren:

Hogeweg

10

4401 BT Yerseke

Tel. 01131-2437
Fax 01131-3860

Opening:

door ds. B. van der Heiden

Samenzang:

Psalm 87 : 1 en 5

* Belastingvrij sparen
* Persoonlijke lening

* Hypotheek

* Bedrijfssparen

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

5,10 %
* Doorlopend krediet
* Belastingaangifte

Koren:

'ZC:,

Bel voor afspraak of informeer vrijblijvend.
Samenzang:

b'L

'11

Psalm 90
Houdt gij mijn handen
Psalm 38
Psalm 19 : 1 en 5
Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De held' re lucht en 't zwerk
Verkondigen Zijnwerk,
En prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijnwonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.

NMsTROI.lKENS DAMESKlEDWG VRIJDAG kOOPAVOND·MAANDAGOCHTEND GESLbTEN

R.J. Rijkse

Zijn grondslag, Zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER,die Zich in Slons heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jacobs steden.

Hét adres voor financiële dienstverlening:
* Dagelijks opvraagbaar sparen SR-Bank
vanaf slechts f 100,- inleg zonder enige
opnamebeperking

Als ik roep tot U

Des HEERENvrees is rein;
Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat.
Zijn dierb're leer verspreidt
Een straal van billijkheid,
Daar z'all' onwaarheid haat.
Z'is 't mensdom meerder waard,
Dan 't fijnste goud op aard';

M.W.Kramer
M.W.Kramer
M.W.Kramer

Niets kan haar glans verdoven;
Zij streeft in heilzaam zoet,
Tot streling van 't gemoed,
Den honing ver te boven.

HANDELSONDERNEMING

DIRKVANDERJAGT
YERSEKE- TEL. 01131-4000

Mannenkoor:
"Crescendo"

Tien Geboden
Psalm 42
Psalm 103

Solo:

Bariton solo

Samenzang:
en collecte

Psalm 116 : 1, 2, 3, 10 en 11

M.W. Kramer
M.W. Kramer
M.W. Kramer

Allen

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Alle
mannen

Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d'angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen.
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

Alle
vrouwen

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is Mijn liefde waardig;
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

Koren

Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Allen

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan.

Mannenkoor:
"Ethan"

Psalm 85
Gij dienaars van Hem
Eens was ik een vreemd'ling
Psalm 121

Improvisatie:

Orgelimprovisatie door

J. Mulder

B. Bout
H. Aarnoudse
J. Goud
KJ. Mulder

Waarom
naar Sliedrecht?

Bruidshuis

~s-s~

§
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't KAASVAT
J.F. Slootwe.

Winkelcentrum "De Klop"
Ande.dreef 57

Om de enorme collectie:
Internationale kollektie witte bruidsjaponnen
Grote sortering gekleurde bruidsjaponnen

± 90 serviezen
± 70 cassettes
± 45 drinkserviezen

Uw eigen model kan bij ons gemaakt worden

± 40 kooksets

Voorstraat (West) 431

Ook nu weer aktuele artikelen
van bekende merken, zeer
scherp geprijsd.
ENKELE VOORBEELDEN

VAN

VIII.en8och. 6 pers 32l11{J!:>I#vlc!>FuyllaA2
SeUmanê-pers . 31-dlg servies ëuenuemxorcnoroem
WMf 12-per!:>
,69-dlg cassenevatenera
Keltum s-pers 76-019casseueC,ndY
EJlclul'eve a-pers 90-dlg cassene Bordeaux .
Slht5-dlgkookselSllalganstaal(nieuw)

voon

l:Jel,' nu 1020,·
00&,- nu
10/9,nu
8'~.nu
1J.4~.- nu
10~.nu 860,"

699,799,649,"
795,"

Vele maal gedekle
tafels geven u een
ruim inzicht van
onze schitterende
collectie.

en, bij ons kan
een korting of
aanbieding
oplopen tot

KAAS-NOTEN-~JNEN
FIJNEVLEESWAREN

3311 CT Dordrecht

Ook voor relatiegeschenken en kerstpakketten het

078-317383

juiste adres!

r-------------------------~
SCHRIJVER-VERSLUYS
Piet Heinstraat 10
4461 GL Goes
Tel.0 I 100-23946 en 14352
Fax. 0 I 100-11710
Autotel. 06-52155689

sedert 19:5

biedt aan;
~".,'

40%

I

Graag tot ziens
op shows
of in onze zaak.
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HENSBERGEN

Uw komplete speciaalzaak.

SLIEDRECHT

3563 GB UTRECHT
TeL/Fax 030-624350

14 - lel 0184U-ll016
donderdag koopavonu - 's maandags gesloten
(bIJstoplicht hnks, êe straat rechts)

BUly~mee~101 WlIlklt.'lpleln

Segeersstraat 35
4331 JM Middelburg
Tel. Ol 180-11339
Fax. 0 I 180-25321
Autotel. 06-52155691

in- en verkoop
en
bemiddeling
onroerend
goed

600.000 m3 geconditioneerde opslagruimte
in Vlissingen, Rotterdam, Eist (Gld.)
en IJmuiden
- eigen stuwadoorsservice
hoofdkantoor:
Trawlerkade 4
1966 CB IJMUIDEN
tel. 02550-66655

Vlissingen:
Finlandweg, Portno. 4444
VLISSINGEN
tel. 01184-86200
fax 01184-60372

Kleding
die bi; u
past

Als u zich aangetrokken
voelt tot mooie,
kwalitatieve kleding,
moet u beslist 'n keer bij
Simons komen kijken.
Want Simons heeft
precies dte kleding die u
graag draagt, voor zeer
aantrekkelijke prijzen.

Mannenkoor:
"Crescendo"

11-

Vrede als waterstromen
)acobs Ladder
V De Licht stad
Ziet in blinde razernij

?r ..:)._.
1

Samenzang:

Psalm 93 : 1 en 4
De HEER regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis 0 HEER
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

Koren:

2

11
Koren en
aanwezigen:

CONSULTANCY & SOFTWARE

Uw partner
IQ>
IQ>

IQ'
IQ>

Q"

in:

Automatiseringsadviezen
Verkoop van computerapparatuur
Verkoop van standaard software
Vervaardigen van maatwerksoftware
Netwerken

Dealer van: COMPAQ, HEWLE1T PACKARD, IBM, CANON, MICROSOFT,
BORLAND, WTUS, WORDPERFECT enz.
Mauritshoek 61, Ridderkerk, tel. 01804-24053, fax 01804-33610, Postbus 2046, 2980 CA Ridderkerk

M.W. Kramer
M.W. Kramer
M.W. Kramer
M.W. Kramer

Psalm 25
Hoe de storm

M.W. Kramer

J. Dörner!Kramer

Psalm 138 : 1 en 2
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer,
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de gaan,
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.
Door al Uw deugden aangespoord,
Hebt Gij Uw woord
En trouw verheven
Gij hebt mijn ziel op haar gebed,
Verhoord, gered,
Haar kracht gegeven.

••

Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER,
Uw lof en eer
Alom doen ho - ren;
Wanneer de rede van Uw mond,
Op 't wereldrond
Hun klinkt in d'oren.

Si
c-

I,ciflL

-----------------------OLIEHANDEL DEKKER B. V.
MIDDELBURGSEWEG 9 - GRIJPSKERKE - TEL.01180-38960
GERBRANDYLAAN 3 - AXEL - TEL.01155-64495

Sluiting:
Samenzang:

Psalm

66 : 3 en 10

God baande door de woeste baren
En brede stromen ons een pad;
Daar rees Zijn lof op stem en snaren
Nadat Hij ons beveiligd had.
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren;
Zijn oog bewaakt het heidendom;
Hij zal d'afvalligen verneêren;
Hij keert hun trots' ontwerpen om.
God zij altoos op 't hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoor ontzeid,

RIEDIJK TRANSPORT
Stationsweg 15b
4416 PH Kruiningen
Tel.: 01130 - 82865
Fax: 01130 - 82821

Voor al Uw
koel- en vriestransporten

Na afloop van deze zangavond zullen er MC's en CDIS te
koop zijn van beide mannenkoren.
Wilt u het programmaboekje na afloop a.u.b. meenemen?

H.B.JANSEN
groothandel in uien

H.B. JANSEN UIENHANDEL B.V.
NISSEWEG
4
Tel.:
Fax:

4416 PK KRUININGEN
01130- 81265
01130- 82900

Uw leverancier van:
Postbus

100,4400

AC

Yerseke, tel.: 01131 - 3330, fax: 01131 - 2330

Kaashandel
Gebr. Van Loon

consumptie-uien
industrie-uien
rode uien
plantuitjes

Bagijnhof 10 - 12
4264 AZ Veen
Telefoon: 04164-2141-1283

HANDELSMIJ & STEVEDORING KRUININGEN B.V.
Wij staan in de volgende plaatsen met een groot assortiment
Hollandse en buitenlandse kaassoorten:

SLEEUWIJK
RHOON
POORTUGAAL
HOOGVLIET
SPIJ KENISSE
BRUINISSE

OOSTERLAND
NIEUWERKERK (ZLD)
BROUWERSHAVEN
ST. PHILIPSLAND
GEMEENTE MARIEKERKE
SOMMELSDIJK

NISSEWEG
4
Tel.:
Fax:

4416 PK KRUININGEN
01130- 81265
01130- 82900

op- en overslag
stuwadoorswerkzaamheden
verhuur koel- en vriesruimte
uitzendbureau voor produktie en transportpersoneel

..Ir~

..,.

,RUTOSC:HFlCE
..STEK ETEE ..

"1'-'1t

ZLh1schadeservice
Zanddijk4a
4401 NJ Yerseke
tel. 01131-2162
fax 01131-3165

GARANTIEBEDRIJF

DAfv1ESHOEDENSPECIAALlAAK
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'Moaeo(jze
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Wij hebben voor u in de nieuwste
modekleuren een ruim assortiment
panty's, maillots, sjaals, brouche's,
haardecoraties enz., enz., zowel
voor dames en kinderen.
Kom gerust eens langs voor een
orgineel kado, het is beslist de
moeite waard.
Graag tot ziens bij uw hoedenspeciaalzaak Mode Lize.

Oost-\.6orstraat 18 - Oud-Beijerland - Tel.:01860 -12023

M. B. NIEUWENHUIJSE B.V.
UIENGROOTHANDEL
gespecialiseerdin kleinverpakking
2e Vlietweg 32
4415 AG Oostdijk
(Krabbendijke)

Ook voor de opmaak van
uw drukwerk bent u bij
Verhoeven Visual Services
aan het goede adres.

Des!ttop-pu6IisltinlJ serrlices

Verhoeven Visual Servlees
Haringvliethof 16
2987 ED Ridderkerk
Tel.: 01804 - 17548

Wij verzorgen graag al uw
desktop publishing werk·
zaamheden. Advertenties,
rapporten, presentatie-materiaal low-budget-foldermateriaal, enz.,....
wij
ontwerpen een keurig verzorgd geheel voor u.
Alles haarscherp.... . tot
zelfs de prijs II

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",

Wij danken u voor uw belangstelling
en wensen u een behouden thuisreis
en een gezegende zondag toe.

Mannenkoor "Ethan" - Yerseke.

Een goed advies begint met
een goed gesprek.
Als ondernemer neemt u beslissingen op basis van gedegen informatie of
deskundig advies. Bijvoorbeeld advies van Moret Ernst & Young als 't om
financieel-economischezaken gaat. Maak eens kennis met onze specialisten op
het gebied van accountancy,belastingadviesen management consultancy.
Door een oriënterend gesprek of door het aanvragen van het gratis maandelijkse
informatiebulletin Memoret. Een telefoontje naar het onderstaande adres is
voldoende.

iJl

MOIlEr

EIlNSr

Burgemeester de Raadtsingel 93
3311 JG Dordrecht

&

YOUNG
Telefoon: 078-13 50 66
Fax:
078-13 65 61

Hier zijn wij dan weer met een interview van "vrouwen
waren wij bij Willy
Mazereeuw-Woord (van Klaas Mazereeuw, 2e ten.) en bij
Jannie van Jan ten Napel (2e ten.)
Bij allebei met gezellig wat kinderen erbij, die worden
grootgebracht in een gezin waar Crescendo ook bij hoort.
Ze zijn allemaal pas geboren toen hun vaders allang op
Crescendo waren.
Bij Willy en Klaas zijn er al grote jongens, die worden
vast nog wel eens lid van het koor!

achter Crescendo". Ditmaal

I.liI i

Reis naar Rusland
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Graag voldoe ik aan het verzoek om enige woorden te
schrijven over onze lange reis van afgelopen zomer naar
het grote Rusland.
Maandag 12 juni vertrokken wij vanaf de opstapplaats
Veenendaal met drie grote trailers. Na een gedeelte uit
Gods Woord te hebben gelezen en een zegen te hebben
gevraagd, vertrokken wij voor de lange tocht van ca.
11000 km. in de richting van Tsjeljabinsk, een stad als
Zwolle in grootte. Met 3 vrachtwagens, geladen met
75000 kg. aan goederen en lectuur, gingen wij op pad.

VAN

DE

VREDE

Onze dirigent concerteerde
Op 17 september gaf onze dirigent, Meindert W. Kramer
een afwisselend en boeiend orgelconcert op het orgel van
de Bet helkerk, wat mij aanleiding gaf hier een artikel
aan te wijden. De dirigent, die al ruim 53 jaar dit prachtige orgel mag bespelen, had een afwisselend, goed in het
gehoor liggend programma uitgekozen. Na het openingswoord van Tjalling Ruiten begon de orgelbespeling. Onder de bezielende warme klanken van het instrument
werd de avond geopend met een toccata over Psalm 75
uitlopend op de samenzang van de verzen 1 en 6. De samenzang van de gehele avond werd begeleid op de van
Meindert Kramer zo bekende wijze. In het koraalvoorspel over het gezang: "Het duurt niet lang meer tot
de tijd van Christus aan zal breken", kwam de romantische klank vanuit de registratie naar voren. Het voorspel
werd op een aansprekende wijze vertolkt en ging over in
het koraal dat met de uitkomende gecombineerde stemmen Woudfluit in present 2v werd uitgevoerd. De registers Carillon en dul-ciaan in de
Engelse nummers van John
Stanley en Sam Stanley, respectievelijk "Voluntary no. VI" en "Air and
Gavotte". Op een opgewekte en sprankelende wijze werd de Voluntary vertolkt, alsmede het Air and Gavotte. Door
de afwisseling in het programma kwamen de verschillende veelzijdige klanken van het orgel op een aansprekende
wijze naar voren. Een afwisselende registratie vormde
de inleiding op de samenzang van Psalm 93 "De Heer regeert; de Hoogste Majesteit !". De klanken zwellen aan
tot een indrukwekkende vertol king, dat het de Heere is,
Die regeert en de aarde in stand houdt. Wat een rijkdom,
dat dit in het orgelspel en vooral in de samenzang onderstreept kan worden. In een memorisatie over Psalm 79
van Simon Landsman "Zo zullen wij, de schapen Uwer
weide", laat de organist een geheel andere zijde van het
orgel horen. Eén en ander wordt op rustige en eerbiedige
wijze vertolkt. In het koraal komt de roep om de genade,
zoals in de Psalm beschreven, naar voren. In de Trumpet
Volun-tary van Sander van Marion op het koraal "Wat
God doet, dat is wel gedaan", wordt het register Dulciaan
als uitkomende stem gebruikt, later werd deze vervangen door de "Carillon". Ook in deze Voluntary worden
veel trillers gebruikt en één en ander doet denken aan de
Trumpet Voluntary van Purcell. Het koraal werd op
gevoelvolle wijze uitgevoerd. In een fantasie over het bekende Gezang "Dankt, Dankt nu allen God", gaf de organist op een veelzijdige wijze uiting van de kennis,
welke hij in de vele jaren van organistschap heeft opgedaan van dit zo fraaie instrument. De avond werd besloten met samenzang van het genoemde gezang.

Een Luisteraar

Ons laatste concert in 1994 buiten Urk staat voor de deur

WOORD
& DAAD
ZATERDAG 17 DECEMBER

1994

NED. HERY. DORPSKERK OUD-BEIJERLAND

KERSTCONCERT
m.m.v.

Chr. Urker Visserskoor

"Crescendo "

I

Femmy van der Weg -sopraan
7"//

Piet Baarssen - bariton + Klaas Bakker - bariton
/s/

Bram Bout - orgel
//

Ds. L. Groenenberg

- meditatie

//

Meindert Kramer - algehele leiding
Aanvang 19.00 uur, Kerk open 18.15 uur
Collecte vissserijproject Vadarevu India

SchrijlTl?Jl~hof
en

Voor JONG en OUD
Zorgcentrum "Sabina"

lTOOJlDl?LIG!

De perfecte locatie voor uw seminar, vergadering,
produktpresentatie, receptie, het vieren van
uw verjaardag of voor overnachting.

Iedere zaterdag verkoop van 8.00 tot 14.00 uur aan de
Kwakscheweg no. 3 in Oud-Beijerland.
Alle soorten appelen, peren, aardappelen, uien enz!

Informatie over het huren van zalen en culinaire
mogelijkheden:
Sportlaan 2
3261 AV Oud-Beijerland
Tel. (01860) ]2300
Fax. (01860) 15520

UIT EIGEN BOOMGAARD
APPELEN:
GOLDEN DEUClOUS
JONAGOLD
ELSTAR
COX'S ORANGE
GOUDRE\NETTEN
KARMIJN

HANDPEREN:
DOYENNÉ OU COMlCE
CONFÉRENCE
STOOFPEREN:
SAlNTREMY
GlESER WILDEMAN

Alles per kilo
en per kist!

FA. KLOKKENBURG
-rI

1

EN ZN.

Aannemer - Timmerbedrijf
Machinale houtbewerking
Verbouw - Nieuwbouw
Onderhoud en Reparaties

_.,~jff-~,

UW ADRES ':'.OOR:
Deuren - KozIJnen
Hout en Plaatmateriaal

Kwakscheweg

no. 3 - Oud-Beijerland

_~
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r
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Oud-Beijerland - Julianastraat 48 - Telefoon 01860-13425 - Fax01860- 20698

Als uzeker wiltziin

van een goeden
eerlijk advies maar
bovenal de
garantie wilt
hebben dat u nooit
teveel betaalt dan
hoeft u voor video,
audio en fotoapparatuur niet
verder tezoeken ---

COLLEèTE~:
De collecte van deze avond zal geheel ten goede komen aan het ~oord & Daad project
in de Indiase vissersplaats V&darevu. ~e willen dit bijzondere project graag even
nader bij u introduceren.
Vadarevu is een arme vissersplaats aan de Golf van Bengalen en telt ruim 15.000
inwoners. Het percentage analfabeten is extreem hoog. Voor de aanschaf van goede
netten en (notor)boten vallen de vissers meestal in handen van geldschieters. Deze
geldschieters zijn tegelijkertijd ook opkopers van de vis en bezitten daardoor een
grote machtspositie, die ze naar hartelust uitbuiten. De prijzen die de vissers
voor hun vis ontvangen, zijn zo laag dat ze nauwelijks in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien, laat staan hun schulden af te lossen. Drankmisbruik, ziekte
en echtscheidingen zijn dan ook geen uHzondering.
De 'schrijnende armoede uit zich
onder andere in de slechte huisvesting en hygiëne. ~rd
& Oaad is in 1990 via een
aktie van het Refor.atorisch Dagblad in contact gekomen met deze vissersgeaeenschap.
Sindsdien zijn er een aantal zaken gerealiseerd:
OPZET VAN HUiZEN (totaal 178)
Huizen worden alleen toegekend aan gezinnen die beloven de drank te laten staan. Op
die manier ontstaat er een g~tiveerde
groep mensen, die ook een uitstraling hebben
naar de rest van de gemeenschap. Het betreft eenvoudige ,woningen, met een keukentje
en sanitaire voorzieningen. Vergeleken met hun met palmbladeren afgedekte modderhut~ën een hele verbetering. Dit deel van het project is inmiddels vrijwel afgerond.

.

~

oNDeR~IJS EN GEZONDHEIDSZORG
Sin~s januari 1993 draait een 12-klassige school, genaamd de Ichtus-school. De
school telt 10menteel zo'n 450 leerlingen. De kinderen krijgen hier ook dagelijks
een ,warme maaltijd. Ook aan de voLwassenen wordt onderwijs gegeven ..Doordat ze Leren
rekenen en lezen (onder andere door middel van Bijbelonderwijs) kunnen ze op termijn
een .eigen handeltje opzetten en -ze de beruchte opltQPC!rsOIIzeilen. lnllliddetsis dit
onderwijs zo succesvol dat een kleine 80 gezinnen zelf hun vis op de markt kan
verkopen. oOk in het aflossen van hun schulden worden ze financieel geholpen.
Een eenvoudig kliniekje voorziet de g~eenschap van de basisgezondheidszorg. Per
jaar'komen hier zo'n 10.000 patiênten. Consulten en medicijnen zijn gratis.

Î
Oud Beijerland:
Molendijk 30 - 01860-15286
Klaaswaal:
Molendijk 22 - 01864-2992
Numansdorp:
Voorstraat 55a - 01865-3333

IJSFABRIEK EN COOPERATtE
"ees~al drogen de vissers hun vangsten en verkopen ze pas daarna. Handel in verse .
vis 'levert veel !leer geld op. Dit is alleen nogelijk als ze de vis gekoeld naar de
markt in de stad'Chirala kunnen vervoeren. De opkopers komen met grote ijsblokken
naar,het dorp. om de macht van deze lieden verder te breken, tracht men te komen
tot de oprichting'van een ijsfabriek en een verkoopcoöperatie. Op dit moment worden
een tweetal jongens opgeleid om aan dit werk leiding te geven.
TOEKOMST
Het zal u duidelijk zijn dat er nog veel werk te doen is in deze gemeenschap.
Wensen zijn er uiteraard ook genoeg. Een schoolbus voor het vervoer van kinderen die
in zo'n 40 graden vele kilometers naar school moeten lopen, zou zeer welkom zijn. Ook
een woning voor dokter(s) die in de kliniek werken en een muur rond school en klinièk
staan nog op het prograllma. ~erk genoeg dus.
Al met al een praèhtig object en een goed voorbeeld van totale dorpsontwikkeling,
onze warme steun meer dan waard. Doorlopend is onze steun nodig voor de exploitatie
van het ziekenhuis, voor het onderwijs en de werkgelegenheidsprojecten.
Bijzonder

bij u aanbevolen.

---------------------------~-----_______...011

Ook gevestigd te:

Graaf v. Egm,.Klslraal 78
3261 AL Oud·Beijeriand
TeI.01860·125J3-12228
Fax 01860- 12470 .

SPIJKENISSE
01880 - 151J3
HELLEVOETSLUIS 01883 - 17533

BEN
"""
NOBEL

Ir~~L

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

FA. J. v.d. Heijden

TANKSTATION
Betaling
•
•
•
•
•
•
•

voor al uw wild en
gevogelte

met pin-code mogel11k

Molendijk 18 - OUd-Beijerland
Tel.: 01860 - 12173

Benzine - Diesel
Huisbrand - GasolI.
Petroleum - Vetten
Patro-Plus
Smeermiddelen
Poetaartlkelen
Snoep- en Rookwaren

WAAR ADVIES, SERVICE EN PERSOONLIJKE
BEDIENING NOG VANZELFSPREKEND ZIJN.

Spuidijk 6a - Nieuw-Beljerland
Telefoon 01869 • 3264 /1324

OOSTDIJK12
OUD-BEIJERLAND

een wereld van mode
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aArAPlUS
grote keus
fietsen bij

-I
.

I

'Geus
,,~~wielers
Oostdi~79.

3261 KC Oud-Beijerland

•

•

Te10J860-1212S

v

Voor at uw loodgieterswerk~
koelkasten, gasfornuizen,
wasautomaten en drogers •
Inruil is mogelijk, vraag
vrijblijvend prijsopgave.

Julianastraat 28-34 - 3262 SJ Oud-Beijerland
Telefoon 01860 - 1 24 66 - Fax 01860 - 1 09 36

Assurantiekantoor

PROGRAMMA

Rokke & ·Stougie
BenedenMolendijk7
Postbus 1106 .
3260 AC Oud-Beijerland
tel. 01860-12611
fax01860-16156

Verzekeringen
Financieringen
Hypotheken
Spaarprodukten

M.W. Kramer

2. OPENING: door de voorzitter van het
Woord & Daad comité, de heer A. van den Berg

centrale verwarming
WIJverzorgende verwarming,I~gieterswe~

1. KOOR: De schoonste aller nachten

en sanitair van:

3. SAMENZANG: Komt alle~ tezamen
• WONINGEN
• KANTOREN
• FABRIEKEN
• ZWEMBADEN
.:.:

I

.

"

,,,,'.'

• BEJAA~DENTEHUIZEN
• ENERGIEBESPARENDE

INSTALLATIES

• WARMTE-TERUGWIN-INSTALLATIES
• GASINSTALLATIES
• AIRCONDITIONINGSINSTALLATIES

technisch buro korporaal b.v.
I.J.coalerstraal8

- tel. 13322- 3261 LH oud-beijerland

(_lIglngen

BIJBELKIOSK
HET LEVENDE WOORD
BUfTENHAVENSlRAAT 4
3262 AC OUD-BELJERLAND

1R.01 860-15827/FP;X; 10366

Ie middelharnis en zlerlkzeel

Komt allen tezamen,
Jubelend van vreugde:
Komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren .
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden, die Koning .
De Heiland der wereld,
Gods geliefde Zone,
ligt in een kribbe, Zijn wiegje neer.
't Is de Beloofde, nu op aard' verschenen!
0, laten wij aanbidden,
0, laten W1J aanbidden,
0, laten wij aanbidden, die Koning.
Komt, zingt nu die Heiland,
Hemels' eng'lenkoren;
Zingt Zijne liefde, gij mensenkind!
Ere zij God in hemel en op aarde.
In mensen welbehagen,
In mensen welbehagen,
In mensen welbehagen, voor eeuwig.

4. KOOR:
a. Nu daagt het in het oosten
b. Cantate Psalm 150
(solo: Femmy v.d. Weg)

PLOMP OUD-BEUERLAND
SCHILDER- EN STRAALWERKEN

s.v.

M.W. Kramer
G. Jellesmaj
M.W. Kramer

Oosl-Voorstraat 84 . 3262 JH . Oud-Beijerland
Tel: 01860-12600
. Fax: 01860-10786

Auto- en motorrijles mei gratis theorie.
Nu ook motorrijles. ANWB erkend

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

JO IT JONG

Accountantskantoor

5. SOLOZANG (bariton)
Croonenburgh 110 _,
3261 RJ Oud-Beijena
Tel. 01860-14673/151

7. SAMENZANG: Vol van pracht

Kok

Postbus 1579,3260 BB Oud-Beijerland
Benjamin Franklinstraat 5, 3261 LW Oud-Beijetland

Administratieve en fiskale
begeleiding van ondernemers

Telefoon: 01860 - 17787

6. KOOR:
a. Nu zijt wellecome
b. De sterre gaat stralen
c. Lang geleden in Efratha's velden
(met baritonsoio)

Telefax: 01860 - 21251

Vol van pracht, vol van pracht,
schijnt een ster in d'oosternacht;
Wijzen leidt zij met haar gloren,
daar waar Jezus is geboren,
Hier is 't heil door hen verwacht!
Bethlehem! Bethleheml
Hoort gij daar die Eng'lenstem?
Vreed' op aaLde, lof de Heere,
's Mensen heil is Godes ere,
alle heem'len loven Heml
Zingt verblijd, zingt verblijd
lied'ren aan de Heer' gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken,
Wat Hij ons heeft willen schenken,
Wat Hij schenkt in eeuwigheid!

8. MEDITATIE: door Ds. L. Groenenberg

M.W. Kramer
G. Kaspersma
M.W. Kramer
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"HOE BEDOEL JE:
NIET GENOEG

.--

FIBAC...

..,:...~..... _f
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KOPIEERPAPIER?
)

IK HEB VANMIDDAG
DIE VIJFTIG
RAPPORTEN NODIG!"

dealer voor
de Hoeksche Waard
en omstreken·

Kopieerpapier kun je maar beter
op voorraad hebben. Office
Supply levert het. Van een enkel
pak of een doos tot een hele
pallet. Altijd tegen een scherpe
prijs, guldens voordeliger. En als
u eens echt omhoog zit, helpen
wij u snel uit de nood.
ADMINISTRATIE-FISCAAL-EN BEDRIJFSADVISEURS
MAATSCHAP

TROOST EN HORDIJK

E'SUPPLY
Albert Einsteinstraat 10-12
3261 lP Oud-Beijerland
fax: 01860 - 18990

tel: 01860 -106 44

•

LANëiA.

•

KANTOOR:

BENEDEN MOLENDtJK 29
OUD-BEIJERLAND
TELEFOON 01860·12488 ~
FAX 01860-10733

POSTADRES:

FIBAC. POSTBUS

NA KANTOOR:

3260 A8 OUD-8EUERLAND
01860-18365
018llG-l<4956

1068

'<,

FIBAC

Permanente show van ca. 80
occasions met Bovag garantie
(alle merken)
Langeweg5
Oud-Beijerland
018~15455

~BIVAG

9. SAMENZANG EN COLLECTE: Psalm 42 vers 5 en 7

GEORGE
Oud-Beijerland

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

Ielt/
ie/er&
TweeW<

rJfl[j[f[f@fJ8
J~(ia.fjetseH!
NOBELSTRAAT72a - OUD-BEIJERLAND
TEL: 01860-20445

Id
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o mijn ziel, wat buigt g'u neder?
Waartoe zijn g'in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 't Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verand'ren in geluk;
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven;
Ik zal God, mijn God, nog loven.

10. ORGELSOLO (kerstimprovisatie)
OPrOMETRJSTEN

VAN DIR

BAM

erkend optiekbedrijf
register optometrist
lidanvo
maandag gesloten

oud beijerland: oostdijk 3 - tel: 01860-12739
numansdorp: voorstraat 10- tel: 01865-3349

Want het oog wil ook wat.

Ilo KOOR:

a. In 't nacht' lijk duister
b. 0, heil'ge nacht
(solo Femmy v.d. Weg)
c. Komt, verwondert u hier mensen

M.W. Kramer
M.W. Kramer
trad.

12. SOLOZANG (sopraan)

Al.

BAKKERIJ

'Bas 'Boen4er
Oost - Voorstraat 102
Winkelcentrum Zoomwijck
Oud - Beijerfand

13. KOOR:
a. Stille nacht
b. Herders hoe! Ontwaakt gij niet?
(met baritonsoio)
c. Gloria in excelsis deo
(met sopraansolo)

M.W. Kramer
M.W. Kramer
M.W. Kramer

8. en J.sdlep b.v.
sinds 1930

het aangewezen adres voor uw:

Administratie
Belastingaangifte
Bankzaken
Bemiddeling aan- en
verkoop onroerend goed
Hypotheken
Taxaties
Verzekeringen
Steenenstraat 30
Postbus 1166
3260 AD Oud-Beijerland
(01860) 3 42 00
Fax 1 54 20

\,\andelsondernerning
..\\sen" van der 1-10
eet,
"
oJJ

%l
hardware, software, supplies, schoolen kantoorartikelen
J.C. Gerritsen van der Hoop
Voordoel3
3264 AT Nieuw-Beijerland

Tel./Fax: 01869 - 3337
Autotel.: 06 - 52747876

ONTWERP,

AANLEG EN ONDERHOUD
VAN TUINEN
EN GROENVOORZIENINGEN

14. SLUITING: door Ds. L. Groenenberg

15. SAMENZANG EN KOOR (STAANDE): Ere zij God
HOVENIERSBEDRIIF TUINARCHITEKTUUR

·BRUSSAARD bYe
Koninginneweg 35 bedrijf: Zinkwegl89 Oud-Beijerland
Telefoon: 01860 - 13249/18465

Ere zij God, ere zij God,
In de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen, in de mensen een welbehagen,
In de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij Godt ere zij God,
In de hoge, in de hoge, in de hogel
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Amen. amen.

16. UITLEIDEND ORGELSPEL

West-Voorstraat 14, 3262 JP Oud-Beijerland Telefoon:01860-12802

Oost-Yoorstraar

Ba

Na afloop bent u van harte welkom in gebouw
Maranatha voor de aankoop van:
- cd's/mc's van het koor
- Woord & Daad-artikelen
- zelfgemaakte kaarten

Kleine ruuziekinstrumenter,
Bladmuziek - Software
Gitaren - Versterkers

3262lE Oud-Beijerland
tel.: 01860 - 14040,Fax: 01860 - 19952
Filiaal:
Nieuwstraat 6-8
3301 BA Spijkenisse

ELEKTRO

Fer Frerichs Muziekillstrumelltell

Keyboanls-Orgels-Synlhesiun
Muziekscholen

Dealer van Yamaha-Rohlnd-TedlJIl es

DE KOSTEN VAN DEZE AVOND WORDEN GEDEKT DOOR

tel.: 01880 - 11076

DE ADVERTEERDERS IN HET PROGRAMMABOEKJE.
ONZE HARTELIJKE DANK!

Ondergetekende:
Naam:
Adres:

.
.

Postcode/Woonplaats:
.
Tel efoon:
.
verklaart de verantwoording op zich te nemen voor
de volgende vorm van permanente hulpverlening:
o Ik wil een kind financieel adopteren voor
f 40,-- per maand. Indien mogelijk een jongen/.
meisje in de leeftijd van ± ...jaar.
o Ik wil het werk van de stichting Woord & Daad

gaan steunen door per maand/kwartaal/jaar een
bedrag van f
te gaan betalen, bestemd
voor adoptie/algemeen/ ..•..•...•...•..
Plaats:
Handtekening:

Datum:

"De Kaesstolp"

ec.td"

22a. 0ud-81'

_lid

Tal. (01860) 2 11 91

L Hanr.wijk

't Plateau

Te" (01880) 1 1508. Spiilc8nillll

.

Uw specialist in kaas, versgebrande noten en zuidvruchten

.

Dit formulier kunt u afgeven of opsturen naar het
sekretariaat van het comité Oud-Beijerland e.o.:
e.T. Schop
Molendijk 94
3262 AL OUD-BEIJERLAND
Telefoon 01860-12504
*****************************************************
Depot verkoopartikelen: Mevr. E. den Besten-Monster,
Adm. de Ruyterstraat 88, 3262 XB Oud-Beijerland;

Telefoon 01860-12102

en opticien
ie u gezien
oet hebben

*****************************************************
Wist u dat .... wij een winkeltje aan de Julianastaat
30 in Oud-Beijerland hebben? Wij daar tweedehands
artikelen alsmede Woord & Daad-artikelen verkopen?
Dit winkeltje elke eerste zaterdag van de maand
geopend is van 9.00 tot 12.00 uur? Goede en gebruikte
spullen alsmede uw bezoek van harte welkom zijn?
*****************************************************

ROUKEN5 OPTIEK
&

contactlenzen

OPTOMETRIST -CONTACTLENSSPECIALIST ANVO
OUD-BEIJERLAND
- VIERWIEKENPLEIN 104
(HOEK RABOBANK) - TEL.(01860) 16494

RENAULT

Autobedrijf

AMO b. v,

DEALER VOOR DE GEHELEHOEKSCHE WAARD
ONDERHOUD
SCHADEREPARATIE
SPUITINRICHTING
Ook voor alle merken gebruikte auto's
Tevens APK keuring
·met BOVAG-garantiebewijs en keuringsrapport
Ooststraat 76 - Oud-Beijerland
T~1. (01860) 12077 en 13691

RENAULT

De enige bank in
•
uw omgevIng
die werkt voor uw
•
omgevIng.
Onze eigen Rabobank is een zelfstandige bank, die zelfstandig kan

N.N.

meestal goed. En mensen die je

over aan te nemen personeel, ja, over

goed kent, blijf je nu eenmaal langer

praktisch alles.

steunen, ook als het eens wat minder

leden (onze bank is een coöperatie)

een zo hoog mogelijke winst.

ten in het bedrijfsleven, van vereni-

vooral in mentaliteit en betrokkenheid
bij de plaatselijke gemeenschap.
Het verschil merk je al snel in
het persoonlijke contact. Onze mensen
zijn direct aanspreekbaar en kunnen
snel beslissen.

gingen en op scholen. Kortom, bij alles
wat er om ons heen gebeurt.
We weten wat er leeft en we
helpen dan ook graag met adviezen,
bemiddeling of faciliteiten. Ook als het
niet om bankzaken gaat.
Door onze band met de plaatselijke gemeenschap vinden we dat een

Dat komt de relatie met leden en

EN GEZEGENDE KERSTDAGEN TOE

Het verschil merk je ook in
onze betrokkenheid bij tal van activitei-

met andere banken. Een groot verschil

EEN BEHOUDEN THUISREIS

met ze gaat.

en cliënten staat hierbij voorop. En niet

Dat maakt een groot verschil

BELANGSTELLING EN WENSEN U

We kennen onze klanten dan ook

beslissen. Over rente, over leningen,

Het belang van de plaatselijke

WIJ DANKEN U VOOR UW

cliënten alleen maar ten goede.

vanzelfsprekende zaak. • .......

r:I

Rabobank. Aangenaam.
Rabobank Oud-Beijerland en Omstreken, Vierwiekenplein 102
3262 AP Oud-Beijerland, TeLnr. 01860-32300

Oostdijk 180 - Telefoon 01860 - 19044

~--------------------BLOEMEN EN PLANTENCENTRUM

BATEttBURG
VOOR UW BLOEMWERKEN . PLANTENBAKKEN ETC.
Adm. de Ruyterstraat 13 - Telefoon 01860 - 13160

------------------•
•

UW TUINAANLEG ONDER GARANTIE
WAARBORG VOOR VAKMANSCHAP

HOVENIERSBEDRIJF- TUINVERZORGING

BATEttBURG
• Ontwerp.

Advies. Aanleg en onderhoud

voor inl. en vrijblijvend prijsopgaaf tel. 01860 . 13311

