D IG ITA A L A RC H IE F V A N HE T
C H RIS TE L IJ K U RK E R V I SSE RSK O O R

CRESCENDO
Mattheus 4 vers 19:

En Hij zeide tot hen:
Volg Mij, en Ik zal u
vissers der mensen
maken.

Plakboekenarchief van “Crescendo”
Deel 7
C HR . U R KE R
V I S S E R S K O OR
C R E S CE N D O

Van mei 1991
Tot december 1994

Postbus 78
8320 AB Urk
Adresregel 4
Meer over Urk bekijken, beluisteren of lezen:

E-mail:
info@urkervisserskoor.nl
Website:
Www.urkervisserskoor.nl

Www.documentatiecentrumurk.nl
Email: kjromkes@hotmail.com

Honderden staanplaatsen

Afslag te klein
om duizenden
zangliefhebbers
te herbergen
De zang op Hemelvaartsdag
in de visafslag heeft een recordaantal belangstellenden
getrokken. De organisatoren
hebben bijna 3.400 betalende
bezoekers genoteerd. Als daar
650 zangers en zangeressen
bijgeteld worden, betekent dit,
dat er donderdag meer dan
vierduizend mensen in het
nieuwe gedeelte van de visafslag zaten en stonden, terwijl
er ook nog velen te vergeefs
geprobeerd hebben een toegangsbewijs te bemachtigen.
Ze moesten teleurgesteld worden want de afslag zat bomvol. Er waren rond zeven uur
al meer mensen toegelaten dan
de brandweer en de EHBO
wenselijk vonden. In de voorverkoop waren er tot woensdagavond al 2.500 kaartjes
. verkocht. Uren voor de opening van de afslag stonden
sommige belangstellenden al
voor de deur te wachten. Een
duidelijk bewijs dat de zang
van de Urker koren de mensen
blifft boeien. Het was dit jaar
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voor de 24e keer, dat de gezamenlijke Urker koren en de
Brassband Valerius concerteerden in de visafslag,
Ook dit jaar was de programmaleiding in handen van Hendrik Kramer. Met enkele
woorden herinnerde hij eraan
dat Frits Bode vorigjaar kort
na het concert in de visafslag is
overleden. Ter nagedachtenis
aan Bode, die zoveel heeft betekend voor de koorzang in het
algemeen en voor de afslagconcerten in het bijzonder,
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werd staande Psalm 89 vers 1
en 8gezongen. Er was dit keer
ook een verrassing in de vorm
van een dameskoortje bestaande uit een aantal Venda-

vrouwen. Dit korte optreden
van de dames uit Zuid-Afrika
in hun traditionele klederdracht vormde een leuke afwisseling. Rond de klok van

:v

half elf kwam er een einde aan
het 24e Hemelvaartsconcert
van alle Urker koren en Valerius in de visafslag.
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Oranjea vond in

de Geref . Kerk te Ma.rienberg
Sta.tionsweg :3

:3

""

op zaterdag 1t mei

CRESCENDO

Met; Illedewerking van de solisten:

't

Femmie van de weg
. Klaas Bakker

Orgel / piatlo : Men.1evan Putten
Onder algehele leidin9 van de dirigent Dhr. Kramer
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PROGRAMMA
Zanguitvoering

8.

- Mariënberg - 11 mei 1991.
M. w.

Kramer

3. Koor:

a. Psalm. 84 (solo Klaas Bakker)
b., In het huis mijhs Vader M.W.
M. Wo
c. Als 't bazui ngeschal

Trad.
Kramer
Kramer

4. Solozang;

Femmy van de Weg

I. Koor;
2.

50

Samenzang:

God, enkel Licht

1.

Gelukkig is het land, dat Gbd de Heer beschermt
Als daar met moord en,brand, de vijand rondom
zwermt. En als men meent hij zal, schier
overwinnen al, Dat dan, dat dan, dat dan,
Hi j" zelf komt tot d em val.

2.

ve rtoeder lsraels Die slaapt noch sluimert
nooit, Hij helpt uit veel gekwets zijn volk,
't vlelk was verstrooid, door 't Spaanse boos
gebroed en doet haar nog dit goed, dat zelf,
dat zelf, dat zelf de vijand lopen moet.

3.

Gedankt moet z.i jn.
leeft! Dat Hij' te
geeft; wat wonder
al gebracht!
U Heer, 0 heer, 0

Opening, en gebed.

Sam.enza~;
1.

"Wilt heden nu t reden"

P.M. Zi j derl.

Wilt heden nu. treden voor God den Heere,
H~m bovenal loveru van herten zeer.
Enlmake~groot
zijns lieven, namens eere,
,Die daar nu onzen! vijand slaat terneer.

"Gelukkig is het land".

9. Koor:

a.
b.

2.

Bidt, waket en maket dat g'in bekoring,

co

'En, 't kwade met schade toch ni et--en valt.

de Heer, De God die eeuwig
zijner eer ue es overwinning
heeft de kracht Des Heeren
tieer, Hoe groot is Uwe macht!

God, eeuwig .Licht (sol 0 ~'emmy)
H.R. Shelley
u, Heer, die daar des hemels
M. 2iJderlaan
M. W. Kramer
Waar de blanke top

Uw vroomhei d brengt de vi Jänd tot verstori ng.

Al, waar'zijn, rijk nog eens zoo sterk bewaldo

6. Koor:

~.
a.

c.

7.

Lof aan de Heer
De Heer is mijn Licht
Vol verwachting (solo

J. W. .Peterson
J'. van Zweden
Pemmy )

M.w.

Kramer

OrgelsoIo.

, '

f

10'.

Solozang:

11.

Koor:

12.

Slui ting.

'Klaas Bakker
Neêrland en Oranje

H. de Wolff

Goudenjubileum

voor Meindert W. Kramer

Dirigent
"Toen ik 17 was, werd ik voor het eerst dirigent. Van het
meisjeskoor 'Juliana'." Trots toont hij een foto: Meindert
tussen een aantal jonge Urker meisjes. Net achter hem
kunn~.n we een meisje onderscheiden, dat veel weg heeft
van ZIJnvr~~w Grietje. "Dat is ze ook! En het is altijd zo
g~b.leven,ZIJstond achter mij! Letterlijk en figuurlijk. De
dIr.Igentenopleiding heb ik ontvangen van Rudolf
Bemtema. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor
want ik kon er veel mee; bij Excelsior, een gemengd koor
op Urk, Nilsine Labore uit Nagele en het Visserskoor
Crescendo."

Orgelles
"In 1946 kreeg ik les van Wim ter Burg in de Westerkerk
te Enkhuizen. Dat was een tijd! Elke zaterdagmiddag
met de boot naar de overkant en dan oefenen in muzikale
kennis en verbetering van de techniek. Elke avond zat ik
dan in de Bethel achter het klavier. Later kreeg ik nog les
van de bekende Henk Pijlman."

JUBILEUMCONCERT

50 jaar organist van de Gereformeerde Kerk te Urk

Zaterdag 22 juni 1991
Aanvang 19.30 uur

7. CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO' O.L.V. LOUWE KRAMER

l. OPENING DOOR DS. J.L. POSTHUMUS

2. ORGEL
a. Psalm 138, uitlopend op samenzang, vers 1

FeikeAsma

'k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden HEER, U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goêm
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 saàm,
uw grote naam eerbiedig loven.
b. Ga niet alleen door 't leven

a. Psalm 119
b. Vaste Rots van mijn behoud

Jan Zwart
FeikeAsma

3. ALLEGRETTO (OPUS 17 NO. 2)

W. Wolstenholme

4. ?!

5. GEZINSKOOR KRAMER

b. Looft, looft de Heer
c. 0 blijde dag, als 't woord des Heren

Barham CouldlM. W. Kramer
K. SchulzlM. W. Kramer
arr. M. W. Kramer

6. ORGEL
a. Aria Psalm 116 'God heb ik lief'
b. In het kruis zal 'k eeuwig roemen

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

8. ORGEL

c. Komt als kind'ren van het licht

a. May the mind of Christ my Saviour

a. Hoe lieflijk zijn uw woningen
Solo: Bram Kramer
b. Neem Heer mijn beide handen
Solo: Klaas Bakker
c. Vol verwachting blijfik uitzien
Solo: Femmie v.d. Weg

arr. Wim u.d. Panne
arr. M. W. Kramer

9. 'ALLE ROEM IS UITGESLOTEN',
UITLOPEND OP SAMENZANG, VERS 1
Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', 0 eng'len stem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

M.W. Kramer
M.W. Kramer

Teke Bijlsma

Urk, mei 1991

De raad van de Gereformeerde Kerk te Urk nodigt u uit tot het bijwonen van de receptie
ter gelegenheid van het SO-jarig organisten-jubileum van
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00. @J{;t:amet:

Deze receptie wordt gehouden op zaterdag 22 juni aanstaande 's middags van half vier
tot half zes in het Kerkelijk Centrum 'De Poort', Lange Dam 51.
Tevens wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van het jubileumconcert op dezelfde
datum 's avonds om half acht in de 8ethelkerk.

Namens de kerke raad,

Drs. T. Veenstra, praeses
M. Meun, scriba

o

~AKIRIM~

~O~-----~

,,'t Zij vrede mijn deel is, of smart mij verteert,
En stormwind en nacht mij verschrik',
Gij hebt mij, mijn Heiland, te roemen geleerd:
't Is mij goed, wat mijn God mij beschik'.
Uw deel hoeveel zwaarder, is 't hier niet geweest
Vergeefs spreidde U Satan zijn strik,
En ziende op Uw kruis, roemt in mij ook mijn geest:
't Is mij goed, wat rr;-ijnGod mij beschik'.
O~~, o(in mijn sterven Uw troost mij nabij,
Mijn ziele uit Uw volheid verkwik'
Dan dank ik hoe bang mij de doodsstrijd ook zij:
't Is mij goed, wat mijn God mij beschik'."

-----_

Het kind en het vogeltje
Lief vogeltje, hoe kunt gij daar
Temidden van de doornen zingen?
Hebt gij geen oogvoor het gevaar
Van al hetgeen u komt omringen?
Gij zijt gering slechts van waardij.
Wie wil vijf centen voor u geven?
Doch, lieve vogel, kom tot mij:
'k Zal u behouden in het leven.
Mijns vaders huis wordt u ter woon.
Daar kunt gij vrolijk zitten zingen.
Daar is 't geloofme, 0 zo schoon!
Daar zal de vreugd u steeds omringen.
Maar zie, daar vliegt de vogel heen.
Dit alles kan hem niet bekoren.
Hij laat het lieve kind alleen,
Is weldra uit 't gezicht verloren.
Die taal van 't kind, zo lief en zoet,
Om toch die vogel maar te trekken,
Toont ons wat Christus al niet doet
Om zondaars tot Zijn Dienst te wekken.
En dat de vogel henen snelt,
En toch niet naar het kind wil luisteren,
Leert ons, dat 's werelds goed en geld
De zinnen gans en al verduisteren.
JohnBunyan

In memoriam: mevrouw
Groen te Scheveningen
Oudere leden onder ons zullen zich ongetwijfeld nog de
concerten in de Oude Kerk van Scheveningen herinneren. Ik noem onder andere de data 23 december 1966 en
7 februari 1967. De enorme organisatie en voorbereiding
van deze concerten zal ik niet licht vergeten. Wij (Toon
Bakker en ondergetekende) kwamen toen in contact met
de presidente van het Schevenings Vissersvrouwenkoor,
mevrouw Groen. De contacten zijn sinds die tijd steeds
gebleven. Dezer dagen bereikte ons het bericht, dat deze
zeer gewaardeerde vrouw op hoge leeftijd in Scheveningen is overleden. Ze mocht 88 jaar worden. Ze verbleef al
enkele jaren in het bejaardentehuis te Scheveningen,
waar wij haar ook mochten bezoeken. Zij is heengegaan
met de woorden: "Mijn genade is U genoeg." Ze zal zeker
in onze herinnering voort blijven leven.
Meindert W. Kramer

"Mijn genade is u genoeg"

Diep bedroefd, maar dankbaar dat we "moeder" zo lang in ons midden
mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve dappere
moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante

Martina Groen -Schaap
weduwe van Willem Groen
in de leeftijd van 88 jaar.

"Als het leven lijden wordt, is sterven een verlossing".

A. C. de Ruiter - Groen
W. G. de Ruiter
D. M. Rolfes - Groen
C. M. Rolfes
Klein-, achterkleinkinderen
en verdere familie

Scheveningen, 1 augustus 1991
't Uiterjoon, kamer 431
Correspondentieadres:
Dr. de Visserplein 17
2584 SB Scheveningen
Geen bloemen.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op zondag en maandag
van 20.00 tot 21.00 uur in uitvaartcentrum Scheveningen,
't Statenhuys, Statenlaan 78.
De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 6 augustus om 12.00 uur in de aula
van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage, waarna
aansluitend de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben.
Tevens is er na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

Zomerse activiteiten
Alhoewel onze vakantie gepland was voor de gehele
maandjuli, betekende dat echter niet dat er geen activiteiten waren voor Crescendo.
Op zaterdag 29 juni verleenden we muzikale medewerking in een afscheidsdienst van Arie en Jansje
Verduijn-Koffeman en hun kinderen, die voor zendingswerk naar Zaïre vertrokken op 8 augustus. Met
ongeveer 40 leden zongen we in deze samenkomst in
'De Poort' enkele liederen a capella. Er was ook nog
een koortje dat bestond uit leden van de Zaïrese gemeente in Den Haag. Op typische wijze verleenden
ook zij hun muzikale medewerking.
Ook dit jaar werkten we mee aan 'Zingen in de zomer'
in de Bethelkerk, en wel op woensdagavond 24 juli.
Naast het gesproken woord door ds. Eijkelenboom
mochten we ook daar enkele liederen ten gehore
brengen. Een week later zongen we in Noordwijk aan
Zee maar daar vindt u een verslag van in deze koe-

29 juni

op Urk

AFSCHEIDSSAMENKOMST

voor het gezin

VERDUIJN

- KOFFEMAN

Arie, Jansje en de kinderen
vertrekken D.V. 8 augustus
naar ZAIRE

Liturgie:
Woordverkondiging:
Muzikale

Ds. A. Bo 1
Ds. C. Bijman

medewerking:
- het Urker Mannenkoor
- leden van de Za~rese

Organist:

"Crescendo"
gemeente in
Den Haag

Dhr. J. Schrijver
- ORDE

VAN

DIENST

~ ~

----------------------_-

WELKOM

/ STIL GEBED

VOTUM EN GROET
PSALM

100:1,2,4

Juicht aarde, Juicht alom den Heer;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk 10fgedicht.
De Heer is God, erkent dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen die Hij voedt en weidt,
Een volk tot Zijnen dienst bereid.
Want
Zijn
Zijn
Tot

goedertieren
is de Heer;
goedheid eindigt nimmermeer
trouwen
waarheid houdt haar kracht
in het laatste nageslacht

LIED:

GEBED
CRESCENDO

Groot is Uw trouw, 0 Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

(2 liederen)

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

Refr Groot is Uw trouw,
0 Heer,(2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, 0 Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refr
DE VOORZITTER VAN CAMA-Zending Nederland:
drs. C. van der Maas over: "CAMA-Zending in Zaïre",
ZANG DOOR LEDEN VAN DE ZAIRESE
AFSCHEIDSWOORD

GEMEENTE

IN DEN HAAG

van Arie en Jansje

ZEGENBEDE VOOR GEZIN VERDUIJN-KOFFEMAN,
- Sita Luemba, C. Bijman,
A. Bol, C. van der Maas.
LIED: Vrede zij u, vrede zij u, )
gel ijk Mij de Vader zond, ) 2x
zend Ik ook u.
)

SCHRIFTLEZING:
VERKONDIGING

Mat.28:16-20

/ Ef.6:18-20
B 1ijft in Mij n v rede, b 1ij ft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij
Ontvangt Mijn Geest, Heilige
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

2x

Geest
2x

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

Voor u gelezen
Grote of St. Janskerk
te Gouda
Ingeklemd tussen eeuwenoude panden staat in het
hartje van Gouda de Grote of St. Janskerk. Het kolossale kerkgebouw is 123 meter lang en daarmee de langste
kerk in ons land. Bouwperiode: 1438 - 1593.
De St. Janskerk is een laat-gotische kruisbasiliek met
houten tongewelven, die zich uit een oudere hallenkerk
heeft ontwikkeld. Bij een hallenkerk zijn schip en zijbeuken vaak even breed en altijd even hoog.Bij een basiliek is het middenschip hoger dan de zijbeuken en
voorzienvan ramen.
De zijbeuken zijn op laat-gotische wijze afgedekt
met dwarsdaken, die haaks aansluiten op de hoofdbouw. Inwendig zijn dwarse tongewelven aange-

bracht, waardoor de vensters (ramen) bijna tot aan
het dak konden worden opgetrokken. Hierdoor ontstond een prachtige ruimte- en lichtwerking, waardoor de bekende Goudse Glazen (gebrandschilderde
glas-in-loodramen) bijzonder mooi uitkomen.
In de kerk staat een fraaie 18e eeuwse preekstoel (in
de Lodewijk XVI-stijl) met eenvoudig snijwerk en
een erbij behorend doophek uit 1782, waarop een
koperen lezenaar uit omstreeks 1750.
Het orgel (met ruim 3800 pijpen en 53 stemmen) werd
gebouwd door Jean Francois Moreau, orgelmaker te
Rotterdam. Het werd vervaardigd naar een ontwerp van
Hendrik Caré en in 1736 aan de westzijde van de kerk
geplaatst. Dat is nu ook nog steeds de plaats waar het
orgel staat.
Informatie: Stichting Fonds Goudse Glazen Gouda.

Chr. Urker Visserskoor
bij VVoensdagavondzang
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Verleden week woensdag werd door het Chr. Urker Visserskoor medewerking gegeven aan de Woensdagavondzang.
In de "Oude Zeekerk" bleef geen plaats onbezet. De
belangstelling was bijzonder groot. Velen moesten zich
tevreden stellen met een staanplaats. Als solisten traden
op mw. Bets v.d. Zwet en Bram Kramer.
Na de opening door ds. C. v.d. Bergh
werd gezamenlijk gezongen psalm 84
en psalm 95. Het koor opende het
optreden met psalm 42 in een arragement van M.W. Kramer en vervolgens "Hoe lieflijk zijn Uw woningen", waarbij solist Bram Kramer
zich liet horen. Prachtig was de uitvoering, waarbij organist Pieter de
Jong begeleidde. Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" liet hier horen
dat het tot de beste koren mag worden gerekend. Nadat gezamenlijk gezongen was gezang 223 en Lied 410
uit "De Kerk der Eeuwen" was het
weer de beurt aan "Crescendo". Bekende liederen "Neem Heer mijn
beide handen", waarbij Bets v.d.
Zwet met haar mooie stem zich liet
horen en "Voorwaarts Christenstrijders" in een arrangement" van M. W.
Kramer, werden schitterend uitgevoerd.
In de volgende samenzang werd vervolgens lied 232 van Joh. de Heer,
in wisselzang, gezongen. Lied 627
van Joh. de Heer werd in samenzang

gebracht waarbij het koor de laatste
strofe zong.
Schriftlezing ds. v.d. Bergh
Na een korte schriftlezing van ds. V.d.
Bergh, dle ademloos werd beluisterd
werd het programma vervolgd met
lied 299 en "Glorie Halleluja". Het
koor zong ook hierbij met overgave
De koorzang werd afgesloten met
"Als 't bazuingeschal des Heren
klinkt" in een bewerking van M.W.
Kramer. "Vol verwachting blijf ik
uitzien;" eveneens in een arrangement van M.W. Kramer werd gebracht met als soliste de bekende
Noordwijkse Bets V.d. Zwet.
Door ds. V.d. Bergh werd een dankgebed uitgesproken "dat werd besloten met het bidden van het "Onze
Vader". De slotzang werd in beurtzang uitgevoerd. Een avond waarover nog veel gesproken zal worden
en die maar moeilijk te evenaren zal
zijn.

Te koop gevraagd:
Urker pak; maat 53, met schoenmaat 47.
Jan Ruizendaal, Wijk 5·30a, telefoon 4066.
Te koop aangeboden:
Een paar fraaie broekstukken.
Inlichtingen bij Klaas Bakker, De Reede 18,
telefoon 1309.

*

Eerste grammofoonplaat die in de handel verscheen
door 'N.V. Phonogram'. Orgelbegeleiding: Alb. Metz.

'Zo ging het vroeger'
Niet-ritmische psalmen op de plaat in Urk
Een opnameploeg van de grammofoonplaten-maatschappij Phonogram uit Baarn heeft in Urk enkele
grammofoonplaten gemaakt.
In de gereformeerde Petrakerk werden opnamen gemaakt van een viertal liederen uit de bundel van Joh.
de Heer, die gezongen werden door de gemeente en
Chr. Mannenkoor 'Crescendo' onder leiding van de
heer M. Kramer.
Verder werden onder leiding van de heer Kees Deenik
nog een viertal psalmen op niet-ritmische zangwijze
opgenomen,deze psalmen worden gezongen op de wijze
zoals dat ook 's zondags in de kerken op Urk nog gebruikelijk is.
Het ligt in de bedoeling dat deze platen op korte termijn door de maatschappij op de markt worden gebracht.
Deze opnamen werden gemaakt onder auspiciën van de
Gereformeerde Jeugdcentrale en het Chr. Mannenkoor
'Crescendo'.
Fries Dagblad, februari 1965
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'Crescendo' naar Genemuiden
Zaterdagavond vertrok het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' onder directie van Meindert Kramer naar
Genemuiden, waar in het Herv. Wijkgebouween propa-

1

1

,
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ganda-avond georganiseerd was door de Bond van Prot.
Militaire huizen "Pro Rege".Een groot aantal Genemuidenaars was naar het gebouw gekomen om te genieten
van de zang van de Urkers. We moeten zeggen, dat het
koor prima gezongen heeft; dit bleek ook wel uit de
dankbare reacties die wij hoorden uit de zaal. De aanwezigen droegen ook hun steentje bij in de samenzang met
medewerking van het koor onder de bezielende leiding
van dirigent Kramer. Vermeld moet ook nog worden dat
onze oud-plaatsgenoot Teunis SChenk (thans te Emmeloord) solistische medewerking verleende in een drietal
nummers. Dit was voor de eerste keer, dat Schenk solo
zong bij 'Crescendo' en opgemerkt moet worden, dat het
ten volle geslaagd is. Het orgel werd op voortreffelijke
wijze bespeeld door Wim Zwart uit Kampen. Onze Urkers kunnen terugzien op een goede avond in Genemuiden; ookde ontvangst was prima. Alleswas gedaan omde
hartelijkheid van Genemuiden te tonen.
In februari geeft 'Crescendo' voor bovengenoemdevereniging twee concerten: 8 februari in de Bethelkerk te Urk
en dinsdag 9 februari in de Wilhelminakerk in Groningen. Hier wordt ook medewerking verleend door Kees
Deenik en het Chr. Gem. Koor 'Nilsine Labore' uit Nagele.
'Urkerland' 29 januari 1965
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* Foto van ons koor op zaterdag

1 mei 1965 bij de medewerking aan de vlaggetjesdag.

In memoriam
Wij willen gedenken onze vriend en tweede dirigent Joh. Schrijver. Stonden we tijdens dejaarwisseling stil bij
de gedachte 'gedenk te leven, gedenk te sterven', dan denkje terug enje kijkt vooruit. Dan denken we in wezen
nog wel aan de dood van oude mensen, maar jonge mensen, of aan jezelf daar denk je toch maar liefst zo weinig
mogelijk aan. Groot was de verslagenheid bij ons koor toen ons de tijding bereikte dat Joh. door de dood was
weggenomen.
Nog bruisend van energie en volplannen, plannen voor z'n gezin en bedrijf, maar ook muzikaal, dat alles breekt
dan af.
Als koor mogen we terug zien op een fijne relatie met Joh. Fijn waren de reizen naar Zwitserland en Duitsland,
waarbij Joh. toch altijd maar weer klaar stond. Veel hebben we van hem geleerd, maar hebben we hem ook begrepen! Begrepen wat hij bedoelde als hij ons dirigeerde, begrepen, als hij ons aanzette tot het juichend getuigen? Want daar gaat het om!
Als de dood spreekt, blijf je als mens met veel vragen zitten. Vragen waar we graag een antwoord op willen
hebben.
We denken hierbij ook in het bijzonder aan z'n vrouwen kinderen. Laten wij hen niet vergeten. Dat de Grote
Heelmeester zelf balsem giete in de wonden, maar ook die genade het Hem in handen te geven.
Ook dit sterven geeft ons deze boodschap dat ook voor ons eens geldt: "Tot hiertoe", en worden we dan bereid
gevonden met brandende lampen? Lampen van geloof en lampen die een getuigenis zijn. Dan blijft er toch de lof
over:Amen God, uw naam ter eer. Als we zo mogen leven en sterven, dan jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is dan voldaan.
Uw voorzitter, Evert Jansen

LITURGIE
VOOR DE DIENST VAN WOORD EN GEBED
VOORAFGAANDE

AAN DE BEGRAFENIS VAN

Johannes Pieter Schrijver

Joh. Schrijver
overleden
J~ist voor het ter perse gaan van deze koerier bereikte ons het ontstellende bericht dat Joh Sch ..
o 50' . I fti . .
.
rIJver
p . -JarI?"e ee tijd UIt dit leven is weggenomen. We
~~r!lezen m hem een goede vriend die ons als tweede
irtgent vele diensten heeft bewezen. De Heere ondersteune. en vertrooste de nabestaanden in dit
zware ver~les. In de volgende koerier hopen we hier
verder op m te gaan.

GEBOREN: 20 NOVEMBER 1940
OVERLEDEN: 4 SEPTEMBER 1991
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OP MAANDAG

9 SEPTEMBER 1991 IN DE

GEREFORMEERDE BETHELKERK TE URK
VOORGANGER:

DS. J.L. POSTHUMUS

ZINGEN: PSALM 62: 1 EN 4
Mijn ziel is immers stil tot God;
van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
ik zal geen grote wank'ling vrezen.
Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem, zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood
mijn hoog vertrek; zijn macht is groot,
ik zal noch wank'len, noch bezwijken.
GEBED

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 den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

MEDITATIE OVER:

"Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes
tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van
God hebben; een huis niet met handen gemaakt,
maar eeuwig in de hemelen."
(2 Corinthiërs 5: 1)

SCHRIFTLEZING: PSALM 90
ZINGEN: PSALM 42: 1,3 EN 5
't Hijgend hert, der jacht ontkomen
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen?

o

mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal zijn naam nog loven.

ZINGEN: PSALM 68: 10
Geloofd zij God, met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons dag aan dag
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons 't eeuwig zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

GEBED

We zongen in Ermelo
Op uitnodiging van de jeugdraad van de Hervormde Gemeente van Ermelo (met 10.000 leden en vijf predikanten) zongen wij op zaterdag 14 september in de Nieuwe
Kerk ter plaatse.
We vertrokken om zes uur vanafUrk. Voor het concert
werd ons koffie met broodjes aangeboden, wat altijd wel
op prijs wordt gesteld. Onder het genot van een kopje
koffie werd het echter al gauw half acht.
De heer Jan Boer opende het concert met schriftlezing uit
Psalm 100 en gebed. Opvallend was de begeleiding van
de samenzang door Bert Elbertsen. Hij deed dat indrukwekkend. Voor onze koorbegeleiding was ook deze avond
onze vriend Henk van Putten weer present.
We zongen zoals gewoonlijk diverse nummers. Twee liederen werd voor de eerste keer gezongen namelijk 'Want
op U Heere, hoop ik' (Psalm 38), en Psalm 103. Met name

het eerstgenoemde kwam heel goed uit de verf. Een
prachtig teer nummer. Het werd een mooi concert met
een redelijke bezetting van het koor met 84 zangers.
Klaas Bakker en Femmie v.d. Weg verzorgden de solo's.
Femmie zong het bekende 'Panis Angelicus' op een schitterende wijze. Aan 't eind van het concert gebeurde er nog
iets bijzonders. Een (geestelijke zwakbegaafde) man, die
vooraan met overgave zat te luisteren, zag zijn kans
schoon. Net voor de samenzang van Psalm 138beklom hij
het directiepodium, haalde zijn dirigentstok tevoorschijn
en gaf vrij nauwkeurig de maat aan. Niemand nam hem
dat kwalijk.
Het thema van deze zangavond was: Samen juichen.
Deze avond was bijzonder bedoeld als opening en start
van het winterwerk, voorafgaand aan de jeugdzondag.
Alle 1.200 plaatsen van de kerk waren echter niet bezet.
Toch mogen we terug zien op een mooi concert, het eerste
na de zomervakantie.

J~
PROGRAMMA
zangavond met het
Christelijke Urker VIsserskoor

"CRESCENDOII
op zaterdag 14 september 1991
in de Nieuwe Kerk
te Ermelo

Medewerkenden:
Femmy van de Weg
Klaas Bakker
Henk van Putten
Bert Elbertsen
Jan Boer

sopraan
bariton
orgelbege!eiding koor
orgelbegeleiding samenzang
opening en sluiting

Dirigent: Meindert W. Kramer

•

~0n gurtloopt
bu~rncnoanfbuarqeiu Door be mu~iee
bie mij ~o Daaf
uerfmifren uirgrote
noob gereà q~1?{t:
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Inleidend orgelspel
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Koor:

God, enkel licht

Opening:

Schriftlezing: Psalm 100
Gebed
Toelichting op het thema:

Samenzang:

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 den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht:
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

M.W. Kramer

"Samen juichen"

Psalm 100
Orgel-solo
Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Samenzang met koor: Psalm 138 : 1 en 2

Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam; verheerlijkt Hem.

Door al Uw deugden aangespoord,
Hebt Gij Uw woord, en trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed,
Verhoord, gered, haar kracht gegeven.
AI '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.

Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn tróuw en waarheid houdt haar kracht;
Tot in het laatste nageslacht.

q

A. Als 't bazuingeschal des Heeren

M.W. Kramer

B. In het huis mijns Vaders
C. Zie ons wachten (met sopraan)

w«. Kramer J ~
vc«. Kramer '/:]?

Solozang bariton

i-

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

De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt,
Een volk tot Zijnen dienst bereid.

Koor:

J

Koor:

A. Neem, Heer, mijn beide handen
B. Psalm 103 (met bariton)
C. Vol verwachting (met sopraan)

7.G
·,-1
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M.W. Kramer
M.W. Kramer
M.W. Kramer

"'.
Solozang sopraan

Koor:

A. Want op U, Heere, hoop ik
B. Hoe lief'lijk zijn Uw woningen
C. Psalm 42 (met bariton)
laatste vers samen

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

Koor:
Dankgebed

God, eeuwig licht

H.A. Shelley

Reformatie
De reformatie gaat in 't hart beginnen,
wanneer de Geest schijnt in de duisternis.
Dan voelen wij eerst recht ons groot gemis:
verdwaasd zijn wij en goddeloos van zinnen.
De Geest leert ons door 't Woord dat zeker is,
dat wij door goede werken niets gewinnen,
maar dat wij door genade God beminnen
en onderhouden Zijn getuigenis.
Dan zullen wij de enge cel ontvluchten,
en stellingen vast op de kerkdeur slaan,
al hebben wij heel veel vijandschap te duchten.
Gods feilloos woord zal eeuwig blijven staan,
Zijn uitgestrooide zaad geeft rijke vruchten:
de akkers ruisen van het rijpe graan.
Marinus Nijsse

• Luthers kamer in de Wartburg

'Vakmanschap
Meesterschap'

is

Het gebeurde op een goede dag dat een prominent figuur
binnen de gelederen van Crescendo, van wie wij de naam
liever niet willen noemen omdat het onze dirigent is, bevangen werd door een doe-het-zelf manie. Nu gebiedt de
eerlijkheid ons te zeggen dat zijn vrouw mede debet was
aan deze, in het geval van de dirigent, zeldzame, manie.
Een zoon van de dirigent was namelijk al bezig geweest
om de deuren te verven in huis.
Maar ... er stonden nog twee kleerkasten in de slaapkamer die ook een kwastje nodig hadden. Dit nu was de
vrouw des huizes een doorn in haar oog."Die kasten kun
jij toch ook wel verven", begon zij voorzichtig tegen haar
man. Onze dirigent verschoot zichtbaar achter zijn krant.
"Je weet toch dat verven niet mijn sterkste kant is", was
zijn, tamelijk zwakke, verweer. Maar vrouwen kunnen
aanhoudend zijn zoals wij weten, dus na verloop van tijd
zwichtte onze dirigent voor de argumenten van zijn
vrouw.
De verf en de kwasten stonden in de garage en deze attributen werden voor de dag gehaald. De klus kon beginnen! Daarbij aangemoedigd door zijn vrouw kwastte onze
dirigent er lustig op los. Doch helaas, de verf wilde maar
niet dekken, erger nog: het liep in beken weer van de kast
af. Onze arme dirigent begreep er niets van.
"Als ik een schilder bezig zie dan strijkt die allemaal van
die mooie rechte streken en het dekt ook nog, maar als ik
eens iets doe dan blijft de verf er nog niet eens op zitten",
mopperde hij. Terwijl hij nog zat te piekeren over het
raadsel waarom de verf niet dekte, klonk er gestommel
beneden en de zoon die de deuren geverfd had verscheen.
"Vader, waar staat de terpentijn?" vroeg hij. "Nou, in de
garage", was het, ietwat norse, antwoord. "Nee hoor, de
verf staat wel in de garage, maar de kwasten had ik in de
terpentijn gezet en dat is weg."
Het raadsel was opgelost!

Cotn.binatie Urker vissers
Oosterse muziek geen succes

• Het pub hek in de Grote
Kerk kwam massaal af op de
korenzang voor Roemenië.
(Foto: Siebvan der Laan).

STEENWIJK - De opzet
van de stichting 'De Reikende Hand' van het 'uniek concert', zoals het pretentieus
werd aangekondigd, was
goed bedoeld. Al meer dan
twintig jaar zet de stichting
zich met hart en ziel in voor
kleinschalige projecten in
oostbloklanden. Het concert
van
afgelopen
zaterdag
moest een inspiratie zijn om
dit stukje
hulpverlening
nieuw leven in te blazen.

trompetklanken een welkome
aanvulling. Het jongerenkoor
'Masjiach' (Messias) uit Scherpenzeel ging uit van andere artistieke maatstaven door de blijde
boodschap in het engeis over te
brengen ..
Het mannenkoor Steenwijk
had de dankbare taak dit concert
afte sluiten. Immers, het publiek
was gekomen voor een nederlands recept en kon de uitheemse
zang en muziek minder goed
plaatsen. Hopenlijk komt 'De
Reikende Hand' spoedig weer
met een 'uniek concert' , maar
dan op één muzikale leest geschoeid.

I

menten vertegenwoordigen een
'stille kracht', die meer waardering verdient. Het toegestroomde publiek kwam echter voor stevige kost, zonder al te veel cultuurhistorische verschillen.
'New Land' uit Emmeloord is
een kleinejong ogendegroep, die
zich vooral toelegt op het moderne, kerkelijke repertoir. Alle lof
voor de fraaie liefdesliederen, onmiskenbaar uit de Huub Oosterhuis-school. De verstaanbaar-

heid liet wat te wensen over. Dat
was bij de Urker vissers minder
het geval. Gepassioneerd, met
grote dynamische verschillen,
stroomden de psalmklanken ('t
Hijgend hert der jacht ontkomen) de Grote Kerk in. Wanneer
de mannen flink gas terugnemen, wordt de brede klank des te
overtuigender.
Vanzelfsprekend vormden de
gebroeders Brouwer met hun eigen handelsmerk van vloeiende
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Anekdote
Op de bestuursvergadering van 'Crescendo' gaat het er wel eens bijzonder aan toe. Hierbij geven wij u één passage
als anekdote mee: Secretaris Bertus Keuter vertelde zo even tussen neus en lippen door dat hij een dame uit den lande aan de lijn had gekregen, welke hem vroeg of de liederen van Crescendo 'profaan' (red. niet-geestelijk) waren.
Hessel Kramer: "Wat gebruikje nu weer voor aparte woorden. Wat betekent dat?" Klaas Bakker: "Weetje dat dan
niet?" Hessel Kramer: "Ik weet alleen wat propaan is. Dat is gas! Klaas Bakker: Nou dat is het! Het betekent dat wij
altijd vol gas zingen! Hierna was de secretaris enige ogenblikken niet meer aanspreekbaar. Einde anekdote.
Urk, 28 september 1991

Een koorlid in het nieuws
En wat voor een koorlid; ons aller vriend Jan Pasterkamp (tweede bas). Jan ging met pensioen na 33jaar als telexist
te hebben gewerkt bij de wereldomroep in Hilversum. Van burgemeester Veninga ontving Jan zelfs een oorkonde voor
het verrichten van 33 jaar cultureel werk. Namens Crescendo van harte gefeliciteerd. Wij wensen Jan nog vele gezegende jaren toe in ons midden.
Op de foto: Jan Pasterkamp met Meindert en Bram Kramer tijdens de eerste Hongarije-reis in november 1982.

Nagekomen uit Mariënberg
Zangavond met Mannenkoor Urk zeer geslaagd
MARIËNBERG - In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Mariënberg is zaterdagavond het Christelijk
Urker Mannenkoor op bezoek geweest.
Dit bekende visserskoor was aanwezig op uitnodiging van het Gereformeerd Oranjecomité, waarvan voorzitter H.R. Steenbergen een woord van welkom sprak.
Het aantal belangstellenden was hem met zo'n driehonderd bezoekers overigens wel iets tegengevallen.
Het genoemde comité heeft elkjaar een speciale bijeenkomst waarop 5 mei en Koninginnedag wordt gevierd.
De samenkomst werd geopend met bijbellezing en gebed, waarna het visserskoor zijn kunnen liet horen in
een aantal geestelijke liederen.
Vervolgens kwamen de vaderlandse liederen aan bod. Ook was er samenzang van vaderlandse liederen. De
aanwezigen hebben bijzonder genoten en hebben het een fantastische avond gevonden.
Op de foto: opname tijdens het concert.

Patiënten en personeel van het
Nederlands Astmacentrum Davos
wensen U een goed kerstfeest
en een voorspoedig nieuwjaar!
Patienten und Personal des
Niederländischen Asthmazentrums Davos
wünschen Ihnen schöne Weihnachten
und alles Gute für das neue Jahr!

Reformatie herdenking in
'DeBron'
Op donderdag 31 oktober 1991 mocht~n we.medewerki~g
verlenen aan de Reformatie-herdenking die deze keer m
de Nederlands Hervormde Kerk op G.G. 'De Br.on'werd
gehouden. Tjeerd Hoekstra, gereformeerd organist, begeleidde ons deze keer. Het was voor Tjeerd de eerste keer,
maar het ging best. Tjalling Ruiten stond hem met de
registratie enzovoort terzijde.
Het programma was afwisselend opgesteld. Ds. A.W.v.d.
Plas verzorgde de meditatie die als thema meekreeg: 'Reformatie -licht in de duisternis'. Net daarvoor hadden we
de bewerkingen uit Psalm 38 en 84 ten gehore gebracht
met de ruim 60 aanwezige zangers. Voor het dankgebed
zongen we opnieuw drie nummers; Lof aan de Heer, De
Lichtstad en Als 't bazuingeschal.
Na het gebed zongen we tenslotte samen met. de gemeente het hervormingslied: Een vaste burcht IS onze
God, een toevlucht voor de Zijnen ...

'1991-1992'
Het verschil tussen deze twee getallen is op het
eerste gezicht niet veel. EEN. Is dat zo?Je kunt het
verschil ook anders aangeven. 1991 is bijna historie, komt nooit meer terug. Verleden tijd, voorgoed.
1992 is toekomst, echter maar voor twaalf maanden en we weten allen, éénjaar is snel voorbij. Als
je dat op je in laat werken, krijg je het gevoel een
vicieuse cirkel te beschrijven, die niet te doorbreken is. Alsof je machteloos bent. Is dat het toekomstbeeld? Kijk eens om je heen. Ook dit jaar
bracht veel veranderingen in de wereld. Het Russisch Imperium spat als een zeepbel uiteen. Vrijheid in het oosten. De zorgen nemen toe. De kanonnen zwijgen nog steeds niet. Er is nog maar een
supermacht in deze wereld, Amerika. Deze moet
fungeren als vredestichter. Vrede op aarde is daar
waar geen oorlog is. Gode zij dank, we mogen de
Kerstboodschap weer horen. De geboorte van de
Heere Jezus, als Kind in de kribbe. De komst van
de Vredevorst. De enige echte supermacht die ons
de vrede aanbrengt, en toch zo eenvoudig als kind
komt Hij tot ons. Maar Zijn boodschap van verlossing en vrede heeft eeuwigheidswaarde. Een
aardse supermacht kan ons dat niet geven. Kersttijd een rustpunt in ons leven, aanvaardt de blijde
boodschap, biddend, en leef daaruit eIken dag
dichtbij de Here Jezus. Grijp toch die kans door
God ons geboden. Dat u als koor, daarvan ook in
1992 zingend mag blijven getuigen.
Rest mij nog u allen, koorleden, dirigent en bestuur, gezegende Kerstdagen toe te wensen en een
gelukkig, voorspoedig 1992.
Oud-burgemeester A.P. Buijs
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Maar de bijbel leert ons toch wel anders! De
bijbel wijst ons juist op de voorbereiding voor
de toekomst met een kleine- en vooral met
een hoofdletter, namelijk de grote Toekomst.
Ik mag u allen voor eerst een gezegend 1992
toewensen en dat we ook in dat jaar mogen
zingen van de Grote Toekomst, die ons
wacht. Dat we dit ook in goede gezondheid
met elkaar mogen doen, is de wens van uw
dirigent.
Meindert W. Kramer
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Als deze Zangkoerier verschijnt is het jaar
1991 nog niet teneinde en zijn we nog druk
bezig met de voorbereidingen rond het Kerstgebeuren, terwijl nog een volle agenda voor
dit jaar moet worden afgewerkt.
En temidden. van deze werkzaamheden
vraagt het komende jaar 1992 al weer onze
aandacht. Verzoeken om op te treden komen
binnen en zelfs voor 1993 worden al plannen
gemaakt!
Wat een voorrecht dat we met elkaar actief
mogen zijn en dat we mogen concerteren en
uitvoeren en daarbij ons oog ook nog mogen
richten op de nabije en verre toekomst. We
hebben soms onze twijfels of het wel goed is
om nu al concerten aan te nemen en te organiseren voor 1993! "Wie dan leeft, dàn weer
zorgt", zeggen we dan.

~'"

cu=

......

E:ii

cu
>~~
o
.c E 8
e~~
a_C

EQ.

~~

o

C~

o
l"Yl

0-"0:

cu cu
..cn;

-

=
~E'"

~

Cl

CU

C

C

S2 cu
cu

w

cu

C

S2

:>

ei

cu

..

"
~"
~
~l:

- ..

~-I"

t.?cu

_S_ cu

~

.;!~
~~
.

.. .."

._;

Met het oog
op de toekomst
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'Reisindrukken

USA'

Beste zangvrienden,
Onlangs zijn wij op vakantie geweest in Amerika. Er
werd mij gevraagd of ik daar iets van in de Zangkoerier
wilde schrijven. Bij deze dan.
Op 8 november om acht uur 's morgens vertrokken wij
richting Schiphol, ondanks één uur vertraging stegen wij
om half één op. Het was elf uur vliegen. We komen om
drie uur 's middags in Los Angeles aan. Er is negen uur
tijdsverschil. Als we op het vliegveld staan, word ik op
m'n schouders getikt, en gevraagd: "Bin jie er iene van
Garrit Baarssen? Ik eaw joe welders in het Urkerland e
zien." Het is Steven Kramer, die z'n broer en schoonzus
ophaalt van het vliegveld. Zij zaten in hetzelfde vliegtuig
als wij, maar wij hadden ze niet gezien. We spreken gelijk een dag af dat we langs zullen komen.
Als we eindelijk een auto gehuurd hebben en door Los
Angeles rijden, kijken we onze ogen uit, ze rijden daar
twaalf rijen dik, en het is net speruur, wat een drukte.
Nellie valt iedere keer in slaap, die heeft het erg moeilijk
met de tijd, en we gaan dan ook alom negen uur slapen,
het is op Urk dan zes uur in de morgen.
De volgende dag gaan we naar de Queen Mary, het grootste passagiersschip, dat ik ooit van m'n leven gezien heb.
Het lijkt erg op de Titanic maar is nog groter. Daar vlakbij in de buurt staat het grootste watervliegtuig, dat bekijken we ook. Het heeft maar één vlucht gemaakt, en
vervoerde toen zes tanks. Maar het vloog maar 25 meter
boven het water. De naam van dit vliegtuig was The
Spruce Goose. 's Avonds gaan we nog even naar een
sportschool. De grootste van de wereld, dus die wilde ik
wel even zien. Daar ontmoette ik nog een hele bekende
Nederlander, wat is de wereld toch klein hé?
De daarop volgende dag zijn we naar Steven Kramer geweest die ons allerhartelijkst ontving, en maakten we
kennis met z'n vrouw. Hij vertelde dat hij vaak Urkers op
bezoek kreeg, ook al kende hij ze niet, hij verleende velen
onderdak. Toen Lub en Marjo (onze vrienden waar we
mee op vakantie waren) vertelden dat ik wel eens solo
gezongen had moest ik eraan geloven. Z'n vrouw wist niet
van ophouden, en zo hebben wij daar enige psalmen en
geza~gen gezongen. Ze waren erg vriendelijk en gastvrij,
we znn daar de hele dag gebleven.
's Woendags zijn we naar de Crystal Cathedraal geweest
dat is een kerk helemaal van glas. Toen we daar aankwa~
men stond er net de zon op, schitterend gewoon. Er kunnen 3.000 mensen in, en de pijpen van het orgel waren
rondom in de kerk, ik heb ze niet geteld, maar het waren
er vele. Och, als we hier met ons koor een keer konden
zingen, wat zou dat geweldig zijn. Ze waren net bezig met
het Kerstdecor. Er liepen mensen met kamelen rond om
alvast te wennen. Daar denken ze er anders over dan wij,
veel meer tierelantijn er omheen. Het glas van de kerk is
aardbevingbestendig gemaakt. En rondom de kerk waren fonteinen, watervallen en grafkelders aangelegd. We
hebben daar een hele mooie dag gehad.
Hierbij zal ik het laten, de volgende keer vertel ik wel
weer een paar dagen van onze vakantie. En hierbij wens
i~ een. ieder nog gezegende Kerstdagen en een zangvol
nieuwjaar.
Piet Baarssen
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Wezongen in
De Schuilplaats
Als u dit leest is het concert al verleden tijd, maar het was
voor de Zangkoerier net even te laat om er nog een verslag van op te nemen. Dat houdt u nog tegoed voor de
volgende editie. Samen met het Christelijk Vrouwenkoor
'Laus Deo' onder leiding van dirigente mevrouw J.H.
Sneller-van Putten mochten we enkele nummers zingen.
Op de gezamenlijke repetities konden we al merken dat
het best wat kon worden. Wat het echter is geworden ...
nog even geduld.

ZANGKOERIER
Orgaan van het Chr. Urker Visserskoor
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Evangelische Omroep

televisie - opname
van een

KOOR- EN SAMENZANGAVOND
vanuit de Grote Kerk te Vollennova
30 november 1991

Aanvang opname 19.15 uur
Uitzending 30 maart 1992

Oude Amersfoortseweg 79a - 12 13 AC Hilversum
postbus 565 - 1200 AN Hilversum
telefoon (035) - 882 411, fax (035) - 882 685, telex 43325 EO. NL.
postgiro 1 260600, bank ABN rekening nr. 5508.87.474

Samenzang

Wij loven U, 0 God,

Presentatie

Dineke Verschoor

Wij loven U, 0 God,
wij prijzen uwen naam.
U, eeuwig' Vader, U
,
verheft al't schepsel saam
Zingt serafs, eng'len zingt,
heft aan, gij machten, tronen,
onafgebroken rijz'
Uw lied op hoge tonen,
Gij, driemaal heilig zijt
G'o God der legerscharen
dat aard' en hemel steeds
uw grootheid openbaren.

Koor en soliste

Zie ons wachten aan de stromen

Opening avond

Ds. A. van der Veer

Koor

Ruwe stormen mogen woeden

Zie ons wachten aan de stromen,
van de oever der rivier,
Straks zal onze Bootsman komen,
En wij varen af van hier.
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d'eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.

"

Door de kille, kille stromen,
Gaan wij naar het Godspaleis,
't eng'lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis.
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d'eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,
Die ons altijd veilig leidt.

Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht.
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijn goedheid blijft mij leiden
Door een nacht hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in't eeuwig Licht.
Maar wat lot, 't zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
Bitt're haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd' of rouw,
Niets ontrooft mij aan God's trouw.

2

Velen, die wij hier beminden,
Zijn ons reeds vooruit gegaan;
Straks, vereend met hen voor eeuwig,
Zullen w'ook voor Jezus staan.
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d'eeuwigheid.
Jezus is de trouwe Bootsman
Die ons altijd veilig leidt.
'

Presentatie

Oineke Verschoor

3

Op bergen en in dalen.

Samenzang en
soliste

Zie mij Heer, haast U toch

Koor

Op bergen en in dalen,
en overal is God:
Waar wij ook immer dwalen,
of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen, daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

Zie mij Heer,
haast U toch tot mijn hulp en red.
Red mij Heer, 0 mijn God!
Grote Hoorder van't gebed:
Want op U Heere! hoop ik;
Heere 0 mijn God!
Zie mij, Heer wien elk moet duchten
tot U vluchten.
'
o mijn God verlaat mij niet!
Blijf niet wegens mijn gebreken
vergeweken;
toon, dat Gij mijn rampen ziet!

soliste;
Zijn trouwe Vaderogen,
zien alles van nabij!
Wie steunt op Zijn vermogen,
dien dekt en zegent Hij!
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras en dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor 't gans heelal!
samenzang+soliste
Roem, Christen, aan mijns linke
en rechterzijd' is God!
Waar 'k macht' loos nederzinke,
of bitter lijd', is God!
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God!
'
In door en doodse banden
ja overal is God.
'

Want, 0 trouwen eeuwig Wezen,
is mijn vrezen
staat mijn hoop op U alleen.
Gij, mijn God, zult in ellenden
Bijstand zenden.
en, verhoren mijn gebeên.
Want op U, Heere! Hoop ik;
Hoorder van't gebed.

Presentatie

Oineke Verschoor

Samenzang en
soliste

Van U zijn alle dingen

Van U zijn alle dingen,
van U, 0 God, alleen,
van U de zegeningen,
o hoorder der gebeên!
Uw liefd' en trouw omringen
mijn wankelende schreèn
en wat w'ooit goeds ontvingen
het is van U alleen!
'

Oineke Verschoor

Presentatie
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o mijn ziel wat

buigt g'u neder,
waartoe zijt g'in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
Want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla t'oog naar boven,
want ik zal Zijn Naam nog 10"2n.

soliste:
Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet!
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen hulpe biedt?
Gij laat den zondaar noden,
neg eer hij tot U vliedt.

Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die 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.

samenzang+soliste:
U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge Goedheid zijt!
U blijf', 0 Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd!
Wat kan ik niet ontberen,
wanneer Uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren,
dan Uwe heerlijkheid!

Presentatie

Presentatie

Oineke Verschoor

Koor en soliste

Vol verwachting blijf ik uitzien

Oineke Verschoor

Koor en soliste

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!
Welk een uitzicht, Bruidgemeente !
Eeuwig Hem ten eigendom.
"Maranatha" blijv' ons wachtwoord,
"Amen, ja Heer Jezus kom".

't Hijgend hert der jacht ontkomen
't Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot,
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
G'Jd des levens, acht wanneer
zal ik naad' ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?

6
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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 wachtwoordVoor een elk, maar ook voor mij
Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
"lVlaranatha" blijv' ons wachtwoord
"Amen, ja Heer Jezus, kom".
'
Presente t;p

Oineke Verschoor

Samenzang

Welk
, een vriend is onze Jezus

Als 't bazuingeschal des Heren

Koor

Als 't bazuingeschal des Heren,
klinkt en Jezus' komst is daar.
Als de stem van de Archangel,
klinkt in 't rond.
En de lucht vervuld is met gezang
der heil'ge Englenscraar,
Siddert gans de schepping
in die heil'ge stond.
Als 't bazuingeschal des Heren, (3x)
wordt qehoord,
zijt gij dan voor Zijn komst bereid?
Als 't bazuingeschal des Heren
roept: Gij doden! Komt ontwaakt!
Schudt het stof af,
Kleedt U met d'onsterfelijkheid!
Als de wereld handenwringend
hare wanhoopskreten slaakt,
Ben ik dan, om Hem te volgen gans bereid?
Als 't bazuingeschal des Heren, (3x)
worot gehoord,
zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan! '
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 7
A~tijd..vrij tot God mag gaan.
.
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neê(
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onze Heer.
'

Als 't bazuingeschal des Heren
al Zijn kind'ren op deez' aard,
Die nog leven, in een punt des
tijds omkleedt.
En Hij AII~n, die in Christus zijn,
voor eeuwig thuis vergaart,
Broeder, zuster,
Zijn wij voor die stond gereed?
Als 't bazuingeschal des Heren, (3x)
wordt gehoord,
zijt Gij dan voor Zijn komst bereid?

Zijn wij zwak, belast, beladen,
En ter neër gedrukt door zorg
Dierb're Heiland! onze Toevlu~ht!
Gij zijt onze Hulp en Borg,
AI.; soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot de Heer' '
In..Zijn armen zijn wij veilig, '
HIJverlaat ons nimmermeer.
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Oineke Verschoor
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Ds. A. van der Veer

Sluiting

U zij de glorie I

Samenzang

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer
Uit een blinkend stromen
'
daald' een engel af,
,
Heeft de steen genomen,
van 't verwonnen graf,
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Aan dit programma werkten mee:
Chr. Visserskoor "Crescendo"
o.l.v, Meindert Kramer
Susanne Waleson
alt
Peter Eilander
orgel
Tseard Verbeek
trompet
Pieter Stolk
leiding samenzang

Zi~t Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
HIJbrengt al de Zijnen
in Zijn armen weer,
w,eest dan volk des Heren
blijd' en welgezind
'
En zegt telken ker: Christus overwinti
U zij de glorie, opgestane Heer!
.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ds. A. van der Veer
Dineke Verschoor
presentatie

In verband met TV-opnamen sluit de kerk
om 19.15 uur.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft.
Die mij heeft genezen,
Die mij vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk Wezen
is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen
in leven en door.
'
L' z~~de glorie, opgestane Heer!
U ZIJde victorie, nu en immermeer.

10

11

't-Scheepken onder Jezus hoede,
met de kruisvlag hoog in top.
Neemt als arke der verlossing,
allen die in nood zijn op.
Al staat de zee ook hol en hoog,
en zweept de storm ons voort.
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,

en veilig strand voor 't oog.

In Bethlehems stal,
lag Christus de Heer.
In doeken gehuld,
als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer,
in herberg of huis.
Zijn wieg was een kribbe,
Zijn kroon was een kruis.

Lied 'Oudejaarsavond'
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5.

En waren wij soms droef van geest,
Of ziek en zwak van kracht,
Dat is ons wel eens goed geweest,
Het maakte 't hart ons zacht.
Wij bidden dan: Kastijdt Ge ons, Heer,
Och, dat ons hart dan wijsheid leer!

6.

En dikwijls waren wij verkeerd,
En hoorden naar geen raad,
Maar Jezus, die ons hart bekeert,
Vergaf ons al ons kwaad.
Wij bidden dan: 0 Hemelheer,
Vergeef ons ook dit jaar nog weer!

7.

8.

spaard.
brood.
koû.
_ heid.

Zoo menigeen werd in dit jaar
Van onze zij gerukt;
En eenmaal worden we al te gaar
Als bloemen afgeplukt.
Wij bidden dan: 0, trouwe Heer,
Plant ons dan in uw hemel neer!

En maak ons vroom, en maak ons goed,
In vroolijkheid of smart;
Plant Uwe vreeze ons in 't gemoed,
Uw liefde ons in het hart.
En wees maar onze God, 0 Heer!
En doe ons leven tot uw eer!
(De laatste beide regels te herhalen.)

lBob ge3ien ... 'I
ORDE VAN DIENST
voor de Kerstnachtdienst 199I
in de Hervormde kerk "De Ark" te Urk,
aanvang 2230 uur.
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Voorganger:
Koor:
Dirigent:
Organi st:

Ds. D. Heuvelmen
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
Mei ndert W. Kramer
Mari j ke Loosmen-Pesterkemp

Inleidend orgelspel
Begroeting namens de jeugdraad
Koor: Nu daagt het in het Oosten
Gemeente en koor: Vol van pracht ...
Vol van pracht. vol van pracht
schijnt een ster in d' oosternacht;
wijzen leidt zij met haar gloren
daar waar Jezus is çeboren.
Hier is 't heil. door hen verwacht.
Zingt verblijd. zingt verblijd
lied'ren aan de Hèer gewijd.
Laat aanbiddend Of)S herdenken.
wat Hij ons heeft willen schenken,
wat Hij schenkt in eeuwigheid!
Bethlehem. Bethlehem!
Hoort gij daar die englenstem!
Vrede op aarde, lof de Here.
's mensen heil is Godes ere.
alle heem'len loven Hem!
Koor: Nu zijt wellecome ...
Zingen: Gezang 4 : 1 en 6
1

Op,

op, die 't rijk bewonen.
uw Koninçr tegemoet.
wilt Hem uw trouw betonen,
die grote wond 'ren doet.
Schaart samen. Christenmacht.
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen
met onbedwongen kracht.

6

Op. op, met vlugge schreden
tot uwe Koning snelt.
die daar komt; aangereden.
sterk. als een grote held.

Treedt allen nader dan.
uw Heiland te begrooten.
die alle leed verzoeten
en ons verlossen kan.

komt nu. 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, 1aten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden.
komt. laten wij aanbidden die Koning.

stil gebed

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schame 1 dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt. laten W)j aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt. laten wij aanbidden die Koning.

Votum en groet
Aanvangstekst
Zingen: Psalm 98 : 1 en 2
1

2

Zingt. zingt een nieuw gezang- den HEERE.
Dien groten God. Die wond 'ren dèed.
Zijn rechterhand. vol sterkt' en ere.
Zijn heilig' arm. wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden.
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.
Hij heeft gedacht aan Zijn genade.
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardr iiks einden gade.
nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den HEER' met blijde qalmen.
gij ganse wereld. juich van vreüqd.
Zing vrolijk in verheven ooalmenHet heil. dat d' aard' in' 't rond verheugt.

Gebed

3

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 - 18
Zingen: Gezang 27 : 2. 3. 7, 8. 9 en 11
2

Hij, 't beeld des Vaders ..Davids loot,
geboren uit Maria's schoot,
Gods Zoon in 't vlees. der eng'len Heer.
God zelf. Hij komt, elk zing' Hem eer!

3

o

7

Kom, Christenschaar. komt zingen wij!
Het is voor ons. voor u en mij,
dat God zijn Zoon gegeven heeft,
het is voor ons, dat Jezus leeft.

8

God ,

Schriftlezing: Jesaja 45 : 15 - 25
Koor:

O. heil 'ge nacht (met solo)

Schriftlezing: Jesaja 55
Zingen: Gezang 18 : 1. 2 en 3
1

Komt allen te zaroen,
jubelend van vreugde:

Het eeuwige Godswoord ..
eeuwig licht des Vaders.
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
goddelijk Kind. gewonden in de doeken!
Komt. laten wij aanbidden,
komt. laten wij aanbidden.

Zoon van God. de mens gelijk,
voor wie verlaat G' uw troon en rijk.
voor wie wordt Gij in 't stof verneêrd,
die met een wenk 't heelal regeert?

mens voor ons. voor mensen, ja!
0 rijkdom van gen~!

o diept'.

Buiq, zondig mensdom, buig u neer,
aanbid Gods-liefd' en zing Gods eer!
9

11

Wij buigen ons op Gods beve 1.
vc~r U ter neer, Immanuël!
Voor u. die smart en armoe lijdt.
omdat Gi j onze Heiland zi.it .
Geloofd zij God. die ons bemint.
om U in ons behagen vindt.
en d'aard vervult met zijn gen&:
geloofd zij God. halleluja!

Prediking

Dit
Hij
met
Hem

zal de God des heils bewerken.
zal de zetel. u bereid.
recht en met gerechte sterken:
zij de lof in eeuwigheid!

Koor: Stille nacht
In 't nacht'lijk duister

De schoonste aller nachten
Inzameling der gaven. bestemd voor de jeugdraad
Gebeden

n.a.v. Johannes 1 : 18

Gemeente en koor: Ere z i j God

Thema: God gezien ...?

Zegen

Zingen: Gezang 10 : 1." 4 en 7
1

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken.
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de sch.:3,duwen
beschijnen.
de zwarte schaduw van de dO<Xi:
de nacht der zonde zal verdwijnen.
genade spreidt haar morgenrO<Xi.

4

Gi j wi 1t met vrede tot ons komen,
met vreed' en vrijheid. vreugd' en eer.
Het juk is van de hals genomen,
God lof, wij zijn geen slaven meer!
De staf des drijvers ligt verbroken.
aan wien ons hart zich had verkocht.
en 't wapentuig in brand gestoken
van hem. die onze ziele zocht.

7

0 Vredevorst. Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden.
dat al wat ademt voor U kniel'!
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Door "Cresendo" en "Laus Deo"

A.s. zaterdag 14 december
kerstconcert in "De Schuil"
Op zaterdag 14 december a.s. zal in de Chr. Ger. Kerk
"De Schuilplaats" te Urk een kerstconcert worden gegeven door het Chr. Urker Visserskoor "Cresendo" in
samenwerking met het Chr. Urker Dameskoor "Laus
Deo" met orgelbegeleiding van de bekende organist
Teke Bijlsma.
Roemenië
De aanvang is 's avonds om
acht uur en de netto opbrengst
is ten bate van het projekt:
"Kerstpakketten voor Roemenië".
Dit is de eerste van de serie
kerstconcerten, welke het Urker
Visserskoor dit jaar hoopt te
verzorgen. Er zal nog worden
opgetreden in de Noorderkerk
van Amsterdam op 18 decem-

ber en in de Chr. Geret. Kerk
van 's Gravendeel op zaterdag
21 december a.s.

Kerstnachtdienst
Medewerking wordt verder verleend aan de kerstnachtdienst
op dinsdagavond 24 december
a.s. om 19.30 uur in "De Schuilplaats" en om 22.30 uur in "De
Ark" aan de Lange Dam te Urk.

•

"c
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Kerstconcert
van Crescendo
en Laus Deo
Op zaterdag 14 december zal in
de Christelijke Gereformeerde
Kerk De Schuilplaats een Kerstconcert gegeven wordendoor het
Christelijk Urker Visserskoor
Crescendo in samenwerking met
het Christelijk Urker Dameskoor
Laus Deo. De orgelbegeleiding
is in handen van de bekende organist Teke Bijlsma. De aanvang
is gesteld op 's avonds acht uur
en de netto opbrengst komt ten
goede van kerstpakketten voor
Roemenië. Dit is de eerste van
eeR serie Kerstconcerten, die
Crescendo nog dit jaar hoopt te
verzorgen. Er zal op woensdag
18december worden opgetreden
in de Noorderkerk van Amsterdam, terwijl op zaterdag 21 december gezongen wordt in de
Christelijke
Gereformeerde
Kerk van 's Gravendeel. Ook
wordt medewerking verleend
aan de Kerstnachtdiensten op
dinsdagavond 24 december om
19.30 uur in De Schuilplaats en
om 22.30 uur in De Ark.

1. Koren en samenzang:

Komt allen tezamen

Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan de Heer met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd !
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!

1, 2, 3 (M.W. Kramer)

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem !
Ziet nu den Vorst der eng'len hier geboren.
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden dien Koning.
De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden dien Koning.

6. Crescendo:

7. Orgelsoio - Aansluitend

Beide koren: God eeuwig licht

9.

Samenzang:

a. Vol van pracht
b. Gloria in excelsis Deo

4. Laus Deo:

a. Hoe zal ik U ontvangen (solo: Piet Baarssen)
b. Zum Sanctus

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

u hier mensen"

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
Hoe men Hem in doeken bindt,
Die met zijne godheid wandelt
Op de vleugels van de wind.
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
Zonder teken van verstand,
Die de hemel moet verblijden,
Die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
Die 't al draagt in Zijne hand.

5. Samenzang: Psalm 98 vs 1 en 2
Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
die grote God, die wond'ren deed!
Zijn rechterhand vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid
zo vlekkeloos en ongeschonden
voor 't heidendom ten toon gespreid.

"Komt, verwondert

Komt, verwondert u hier, mensen,
Ziet hoe dat u God bemint,
Ziet vervuld der zielen wensen,
Ziet dit nieuwgeboren Kind!
Ziet, die 't woord is zonder spreken,
Ziet, die Vorst is zonder pracht,
Ziet, die 't al is in gebreken,
Ziet, die 't Licht is in de nacht.
Ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
Wordt verstoten, wordt veracht.

(Gebed en Schriftlezing)

3. Beide koren:

meditatie ds. Bouw.

8.

Het eeuwige Godswoord, eeuwig Licht des Vaders,
zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken !
Komt laten wij aanbidden, komt laten w~i aanbidden,
Komt laten wij aanbidden dien Koning.
2. Opening,

a. Nu zijt welleeome
b. In 't nacht'lijk duister
c. Kerstlied (solo K. Bakk er/C. Bakker)

10. Laus Deo

a. 't Was Kerstnacht rondom Bcthlehem
b. Stille nacht
c. Cantique de Noël (solo Co Bakker)
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CRISIS-OPV ANGCENTR UM

JEUGDHOTELS

Aan drugsverslaafden,
alkoholisten
en mensen met andere
problemen
bieden wij hulp. Bij opname worden bindende
afspraken
gemaakt
betreffende
de voorwaarden
van de
geboden hulpverlening.
Zo is er b.v. een vast dagprogramma waaraan deelname verplicht is.
Ontwennen geschiedt
volgens de cold-turkey
methode, dus
zonder verstrekking
van vervangende
middelen.

Sinds 1971 ontvangen
we jeugdige
toeristen,
die met
weinig geld over de wereld zwerven en daarbij natuurlijk
Amsterdam
bezoeken.
Door
het
aanbieden
van
een
betrouwbare
en goedkope verblijfplaats,
zijn we in staat
deze jonge mensen te bereiken met de boodschap van het
evangelie.
Jaarlijks
hebben we zo'n 25.000 jongeren
te
gast en we tellen meer dan 80 nationaliteiten.
We hebben twee jeugdhotels,
te weten: "Eben Haëzer" en
"The Shelter" met respectievelijk
120 en 166 bedden.

BUITENCENTRUM
Mensen die na hun verblijf in ons cr rsisopvangcentrurn in
Amsterdam
verdere begeleiding
nodig hebben, kunnen geplaatst worden in ons buitencentrum
in Heeten (Ov.), waar
in een gezinsvervangende
situatie
de gelegenheid
wordt
geboden om de aanslui ting met de maa tschappi j weer te
vinden.

BOERDERIJ

"SPETSE

HOEVE"

Voor hen die een langere tijd van begeleiding nodig hebben
dan we in het buitencentrum
kunnen bieden, hebben we
een boerderij in Groningen, waar ruime mogelijkheden
zijn
voor de arbeidstherapie.

BUREAU

E.H.A.H.

In een tijd waarin homosexualiteit
steeds meer als een
normaal gegeven wordt voorgesteld,
bieden de medewerkers van ons bureau "Evangelische
hulp aan homofielen"
hulp aan mannen en vrouwen die hun anders gericht
zijn
als een last ervaren en bevrijding zoeken.
De Bijbel leert dat die bevrijding er is in de Here Jezus
Christus.
In de praktijk
van ons werk zien we dat bevestigd.
Het eerste
kontakt
wordt meestal
telefonisch
gelegd,
waarbij
doorgaans
een afspraak
wordt gemaakt
voor een persoonlijk gesprek.

MAANDBLAD
lilt SCHARLAKEN

KOORD"

In Nederland
zijn veel vrouwen,
waaronder
nog jonge
meisjes, betrokken
bij de prostitutie.
Vooral in de grote
steden is dit verschijnsel
niet meer weg te denken en
breidt zich nog steeds ui t. Door de verkondiging
van het
Evangelie
willen wij hen de weg wijzen om van de pr osti tut ie los te komen en hen daarbij praktische
hulp bieden.

.

"DE OOGST"

In ons maandblad "De Oogst" vindt u informatie
over ons
werk. Ook wordt daarin aandacht
besteed aan de geestelijke achtergronden
van het wereldgebeuren.
Nieuws uit
de zending en de ontwikkelingen
met Israël, gezien in het
licht van de Bijbel, zijn ook vaste onderwerpen.
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1.

Komt allen tezamen,
komt, verheugd van harte,
Bethlehems stal in de geest bezocht.
Zien w'er dat Kindje,
ons tot heil geboren.
0, laten W1J aanbidden,
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden die Koning.
De Heiland der wereld,
Gods geliefde Zone,
ligt in een kribbe en op schamel stro.
't Is de Beloofde, nu op aard verschenen.
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden,
0, laten wij aanbidden die Koning.
Komt, zingt nu die Heiland,
Hemelse 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.

2.

~n Bethlehems stal lag Christus de Heer,
1n doeken gehuld als Kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg
of huis.
z~~n wieg was een kribbe,
Z1Jn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint zo nameloos teer.
Hij kwam om te dienen, Hij gaf Zijne ziel.
Toch is Hij de Koning:
dat elk voor Hem kniel'.

Lam Gods voor de zonden eenmaal geslacht,
Gij hebt aan het kruis Uw offer volbracht.
Bedek steeds mijn schuld met Uw onschuld,
o Heer, opdat ik U ere,
hoe langer hoe meer.
0, Heiland, Gij roept: komt allen tot Mij.
Trek door Uwen Geest ook mij naderbij.
Doe mij bij Uw kribbe vol dankbaarheid
staan en neem dan mijn leven
als dankoffer aan.
3. Er ruist langs de wolken een lief'lijke
Naam, die hemel en aarde verenigt tesaam.
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.
Die Naam is naar waarheid mi jn Jezus ook
waard, want Hij kwam om zalig te maken op
aard. Zo lief had Hij zondaars, dat Hij
voor hen stierf, genade bij God door zijn
zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't
stof en d'engelen zingen voortdurend Zijn
lof. 0, mochten w'otn 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!

