16. SAMENZANG

PSALM 108 VERS 1 EN 2

Ik zal. 0 Heer, uw wonderdaên,
uw roem den volken doen verstaan,
want uwe goedertierenbeid
IStot de heerr-Ien uitge breid,
Uw waarheid heeft noch paa , noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk,
Verhef U boven 's hemels knngen,
en leer al d' aard, uw grootheId zingen'

Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,

is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psa men zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle 1 t,
waakt op, dat mets uw klameen stuif.
'k Zal In den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

17 CHR DAMESKOOR 'LAUS DEO'
o.'.v. dir. hits Rode vleugel H. v. Putten

* In deez' stille heil'ge ure

H Lillenas
Geo. D. Moore
H. deCou
J.W. Peterson

* Haven van rust

* 'k Ben niet alleen
* Wees niet bevreesd

18 SAMENZANG: GEZANG 93 VERS 1 EN 2
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
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.
Die hoop moet al ons leed verzachten,
Komt, retsgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
zaligheid, niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd.ingschap vergeten
en wi , WIJ21JnIn 't Vaderland.

o

19 CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
o l.v dir. M.W. Kramer - vleugel H v Putten

* Welk een vriend
* Lichtstad

* De Heer is IT'IJnLicht

Bew M.W. Kramer
Bew M.W. Kramer
naar Psalm 27
Jaap v. Zweden/Bew M.W. Kramer
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CONCERTREIS
DUITSLAND -ZWITSERLAND

23 - 30 Sept.
1989
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Buitenlandse trip van Crescendo
begon zaterdagmorgen om half acht
Rond de klok van zeven uur was het zaterdagmogen al een drukte van belang bij Gebouw 'Irene'.
Er stonden drie bussen startklaar en Chiel Post vanIJsseltours en z'n collega's hadden handen vol
werk om de koffers in te laden. Deze drukte werd veroorzaakt door het Christelijke Urker
Visserskoor 'Crescendo' en zijn supporters plus de uitzwaaiers. Onze plaatsgenoten zouden zich
namelijk om half acht 'inschepen' voor een concertreis naar Duitsland en Zwitserland. Vooraf
werd echter in 'Irene' een korte samenkomst belegd. Voorzitter Jacob Nentjes las een gedeelte uit de
Bijbel voor en vroeg daarna Gods zegen voor de komende reis. Een paar minuten over half acht
zetten de bussen koers naar Duitsland. Het is de bedoeling om daar de zondag door te brengen
voordat men naar Zwitserland vertrekt. Het is overigens niet de eerste keer dat 'Crescendo' een
bezoek aan dit land brengt. De zang van 'Crescendo' heeft meerdere keren tussen de Zwitserse
bergen geklonken.

Herzlich
Willkomm
in der

HETCHRI/lElIJK',
URKER
VI//ER/KOOR
••CRE/CEnOO··

L I T U R G I E
--------------- voor de kerkdienst in de Evang.
Kirchengemeinde te Ruit (Duitsland) op Zondag
24 September 1989. Aanvang: 18.00 uur Is-avonds.
=====================================================

Voorganger: Joop de Vries
Organist:
Henk van Putten
Pie Kramer - Schrijver.
Soliste:

CH RISTLICH ER FISCH ERC,HOR
(cCRESCEN DO ..
AUS URK IN HOLLAND

GEISTLICHES
Samstag,

23. September

Auferstehungskirche

=====================================================

KONZERT
1989, 20.00

in der
Ostfildern

Mitwirkende
Henk van Putten
Femmy v.d.Weg
Klaas Bakker
Meindert W.Kramer

Uhr

SAMENZANG VOOR DE DIENST: Gezang 72: 1, 3 en 4
De kerk van alle tijden
kent slechts ~~n vaste grond:
't Is Christus die door lijden
Zijn volk aan Zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
't Was Hij die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

- Ruit

Orgel/Piano
Sopran
Bariton
Musikal.Leitung

GOTTESDIENSTE
mit dem Fischerchor
in der Auferstehungskirche
am Sonntag, 24. September 1989:
9.30 Uhr in d~utscher und um
18.00 Uhr in holländischer
Sprache

God houdt Zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uit~~ngerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en 't klagen wordt gezang.
In rampspoed, moeit' en zorgen,
in 't heetste van de strijd,
wacht zij de grote morgen,
de vrede voor altijd.
Tot eens haar hunrend' ogen
aanschouwen, blij ontroerd,
hoe God haar komt verhogen
en tot victorie voert.

PROGRAMM

De Heilige Stad (mit Solo)
Traditionell
Die Heilige Stadt.
Dieses Lied beschreibt einen Traum, und zwar van jemandem, der sieht, wie sich das alte Jerusalem durch Christi
Werk in das neue, ewige Jerusalem verändert.

Chor:
Lof aan de Heer
John Petersen
Lobet den Herren. Seit der Schöpfung ist unser Gatt ein
groBer Gatt. Er hat die Sünden besiegt. Er läBt auch
uns nicht allein.
BegrüBung

1

- Schriftlesung

De Lichtstad
M.W.Kramer
Ein Lied über das neue Jerusalem und das Verlangen,
einst in dieser Stadt ohne Trauer und Tränen zu sein.

- Gebet

Orgels 010

Chor und Gemeinde:
Danket dem Herrn. Wir danken dem Herrn,
denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.
Sie währet ewiglich, sie währet ewiglich.

Char und Gemeinde:
Zing van uw Schepper
Sing van deinem Schöpfer, van deinem König und Herrn.
Sing van seiner Liebe, seiner GröBe und Gnade.
Gemeinde singt den Refrain:
Glorie, Glorie Halleluja (3 x) ... Wir preisen
unsern Gatt.

Lobet den Herrn. Ja 10be den Herrn auch meine Seele,
vergiB es nie, was er dir Guts getan. Sie währet
ewiglich, sie währet ewiglich.
Sein ist die Macht. Allmächtig ist Gatt. Sein Tun
ist weise, und seine HuId ist jeden Morgen neu.
Sie währet ewiglich, sie währet ewiglich.

A n s p r ach

Chor :

Chor:
Dank sei dir, Herr
G.F.Händel/S.v.Marian
God eeuwig Licht
H.R.Shelley
Gatt, ewiges Licht.
Ein Lied mit der Bitte um das ewige Licht, das uns die
Augen öffnet, Jesu Werk zu sehen und das uns bereit
macht, in Liebe zu dienen.

Nader Inijn God
H.J .van Oosten
Bleibe bei mir, Herr. Was auch immer auf unserem
Lebensweg geschieht, Gatt ist nah.
Zie ons wachten (mit Solo)
M.W.Kramer
Seht, wir warten.
Auch wenn es im Leben öfters stürmt, Jesus wird uns
sicher zum Vaterland führen.
Als g'in nood gezeten
M.W.Kramer
In tiefer Not. Gatt ist in Not und Trauer der
getreue Helfer: Er rettet.

e

.J-

1 Als de Heiland zal verschijnen

M.W.Kramer
Wenn der Heiland erscheint.
Wenn wir wach bleiben, werden wir mit all seinen Kindern
jubeln bei Jesu Wiederkehr.
Salogesang

Sologesang
Chor:
Vaste Rots
F.Pijlman
Fester Fels, auf den ich b3ue. Nicht auf meine eigene
Kraft möchte ich vertrauen, sondern auf Jesus Christus
und sein Werk. Er ist unser Fels.

Char:
De Heer is mlJn Licht (Psalm 27) J.v.Zweden/M.W.Kramer
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Var wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft.
Var wem sollte mir grauen?
Gebet

Char und Gemeindel
GraBer Gatt, wir laben dich!
GraBer Gatt, wir laben dich!
Herr, wir preisen deine Stärke.
Var dir beugt der Erdkreis sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst var aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.
Alles, was dich preisen kann,
Cherubim und Seraphinen,
stimmen dir ein Loblied an;
alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh'
Heilig, Heilig, Heilig zu.
Herr, erbarm, erbarme'dich!
Auf uns komme, Herr, dein Segen.
Deine Güte zeige sich
allen der VerheiBung wegen.
Auf dich hoffen wir allein,
laB uns nicht verloren sein.
S e gen

Im AnschluB werden Kassetten, SchalIplatten und CD
des Fischerchores "Crescendo" zum Verkauf angeboten.
Zur Deckung der Kosten des Chores empfehlen wir am
Ausgang die Kollekte.

SAMENZANG:

Gezang 442

Jezus, ga ons voor deze w~reld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan W1J moedig met U mede.

Leid ons aan Uw hand naar het vaderland.
Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.
Krimpt ons eigen hart onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.
In de woestenij, Heer, blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd in Uw heerlijkheid.
WELKOMSWOORD
SOLISTE: "ALS IK MAAR WEET DAT HIER MIJN WEG"
STIL GEBED
VOTUM EN GROET
SAMENZANG: Psalm 27 vers 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop mijn moed gebleven?
ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar,houd moed!
Hij is getrouw de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u tn zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER!
GELOOFSBELIJDENIS
SAMENZANG: Gezang 86 vers 2
Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: WAAROM?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.
GEBED
SCHRIFTLEZING: Job 1 vanaf vers 20 tlm Job 2 vers 1-13.
SAMENZANG: Psalm 73 vers 1 en 13
Ja waarlijk, God is Is'rel goed,
voor hen die rein zijn van gemoed.
Hoe donker ooit Gods weg mag wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,
mijn voeten waren in mijn leed
schier uitgeweken, en mijn treen
van 't spoor der godsvrucht afgegleen.
Wien heb ik nevens U omhoog,
wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit in bitt're smart
of bange nood mijn vlees en hart,
zo zult gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
PREEK over het thema:

"HET ZAL JE VROUW MAAR WEZEN •••

SAMENZANG: Psalm 42 vers 3 en 5
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
zie achterzijde

ti

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

"JEZUS DIE MIJN ZIEL BEMINTIl

DANKGEBED
SLOTZANG: Gezang 87 vers 3, 4 en 5
U heb ik nodig, Uw genade is,
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn Leidsman zijn dan GIJ?
in nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

-----

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de He
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt gij m
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

-----

Houd hoog Uw kruis, Heer, voor mijn breken
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij
In dood en leven, Heer, Gij zijt nabij.

-----

ZEGEN - als amen op de zegen:
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

===========
De kollekte die bij het voorspel van de s
wordt gehouden, wordt hartelijk bij U aan'
===========
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HET CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR
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«CRESCEN DO»
Christlicher Fisch~rchor «Crescendo»
aus Urk In Holland

.Erlöserkirche
Don nerstag , 28. September 1989, 20.00 Uhr

aT

Der Christliche Fischerchor «Crescendo»
und

CH, Graubünden

J.

freuen sich auf Ihren Besuch.
Rund 80 Sänger, die von Beruf Hochseefischer sind

Eintritt frei - die Kollekte wird herzlich empfohlen.

II
Christlicher Fischerchor «Crescendo»
aus Urk in Holland

.St.
Gallen
Sankt Leonhardskirche
Mittwoch,

27. September 1989
20.00Uhr

Meindert W. Kramer
Henk van Putten
Femmy v. d. Weg
Klaas Baaker
Cees van Lenten

Musikalische Leitung
Orgel/Piano
Sopran
Bariton
Bariton

Rund 80 Sänger, die von Beruf Hochseefischer sind

Eintritt frei - die Kollekte wird herzlich empfohlen.

11

Patronat

ANZEIGER
St.Galier Woche

Wij zongen op de 'Rex Rheni'
Maandagavond 23 april 1990 waren we te gast op de vakantieRijnboot 'Rex Rheni' met vele Zwitserse gasten aan boord met de heer
Kurt Matthijsen als reisleider. Deze Kurt Matthijsen is ons nog wel

Geistliche Abendmusik
bg. Ende September wird in Davos ein «stimmgewaltiger» Besuch erwartet: Der Männerchor «Crescendo» aus Urk in Holland wird hier
eine Woche Ferien machen und dabei auch ein Konzert geben. Urn daraufhin einige Abklärungen zu treffen, ist diese Woche der Dirigent dieses Chores, Meindert W. Kramer, hier und wird sich heute Dienstag mit
einem Orgelkonzert vorstellen.
Das kleine Fischerdorf Urk - einst eine
lnsel in der früheren Zuidersee - war
nur selten ein Motiv für Ansichtskarten. Das Schicksal des Fischerdorfes
schien bereits besiegelt. Den Vorstellungen der Raumplaner zufolge soli ten
die Urker Fischer nach der Einpolderu~ der Zuidersee ihre Netze gegen
bekend van de laatste reis, waarbij hij als vertegenwoordiger van de :>flüge und Drehbänke eintauschen.
Coöp optrad. De gasten die deze avond aan boord waren bleken ook \.ber was dann geschah, überraschte
allen klanten van de Coöp te zijn. We zongen met circa 35 zangers die Planer: Urk baute sich eine der
rössten und bestausgerüsteten Fischeenkele geestelijke liederen zoals 'Nader mijn God bij U' en 'Ziet in
eiflotten Westeuropas auf. lede Woche
blinde razernij'. Dirigent M.W. Kramer lichtte de nummers in het
hren die Fischer hinaus in die NordDuits toe en introduceerde vooraf ook het koor bij de dankbare .e ...
toehoorders. Klaas Bakker verzorgde een solo-optreden. De avond
er Männerchor «Crescendo» besteht
werd ook af en toe afgewisseld door samenzang, door middel van het
nummer 'So nimm denn meine Hände'. Omdat de zalen in dergelijke
schepen nogal laag zijn, werd het voor ons zangers geen gemakkelijke
avond maar wel een fijne avond. Tenslotte werden we als verrassing
getrakteerd op een doos bonbons van een zeer goede kwaliteit en was
er tevens een verfrissing te verkrijgen.

fast ausschliesslich aus Fischern - Männern mit einem gefährlichen Beruf,
aber mit einem festen Gottvertrauen.
Sie werden ihre Glaobenslieder im September hier in Davos zu Gehör bringen.
Meindert W. Kramer ist nicht nur Dirigent dieses Chores, Komponist und Arrangeur viel er Lieder, sondern auch ein
sehr begabter Organist. Zusammen mit
seinem Sohn und Schwiegersohn, Bram
Kramer und Joost Eijkelenboom (Gesang), wird Herr Kramer heute Dienstag, den 28. Februar urn 20.30 Uhr, in
der Pauluskirche ein Konzert geben.
Der Eintritt von 10 Franken wird am
Ausgang als Kollekte erhoben.

Fischerchor aus Holland
in Davos und Chur
(cv) Der christliche Fischerchor «Crescendo» aus Urk in Holland gibt aufseiner
Schweizer Tournee Konzerte in Davos,
Chur, St. Gallen und Zurzach. Der überwiegend aus Hochseefischern bestehende
Laienchor tritt heute, 26. September, in
der Davoser Marienkirche und am Donnerstag, 28. September, in der Churer Erlöserkirche jeweils urn 20 Uhr auf.

1953 wurde der Fischerchor als christlicher Jungmännerchor gegründet und besteht inzwischen aus ungefähr 80 Mitgliedemo Die musikalische Leitung hat Meindert W. Kramer, Henlx van Putten begleite an der Orgel und dem Klavier, die Solisten sind Femmy v.d. Weg (Sopran),
Klaas Baaker (Bariton) und Cees van Centen (Bariton). Konzertiert wird in der Urker Kleidertracht und auf dem Programm
stehen Psalmen und geistliche sowie einige
Vaterlandslieder.
r#

Dienstag, den 28. Februar 1989:
Heute findet nun die Pferdeschlittenfahrt nach Dischma statt. Abfahrt urn
10 Uhr und RUckkehr urn ca. 12.30 Uhr.
Wenn Sie sich sofort an der Réception
anmelden, hat es eventuell noch einen
freien Platz. Die Fahrt kostet fUr
Erwachsene und Kinder je 19 Frankpn.
Gestern sind Gäste aus Urk in Holland
bei uns angekommen. Drei dieser Gäste
geben uns heut e Abend i n del' PJ.u1 U$'
kirche ein Konzert. Wenn Sie sich schon
vorher etwas dafUr interessieren, wo
Urk liegt - dann haben Sie dazu urn
17.30 Uhr Gelegenheit:
"Fischer von Urk" heisst der kurze
Film (22 Minuten) der uns Uber das
kleine Dorf in der friiheren Zuidersee
informiert. Die Insel wurde zum Festland und die Fischer hätten (nach dem
Willen der Raumplaner) Bauern werden
sollen. Das wurden sie aber nicht.
Fischten sie frUher in der Zuidersee,
fahren sie heute durch den Damm hinaus
auf die Nordsee.
Wenn Sie den interessanten und packerden Film gesehen haben, werden Sie am
Abend ganz anders zuhóren kónnen ...
17.30 Uhr im Konferenzraum 2

Musiker aus
Urk in Holland
in der
Pauluskirche
Davos:
Geistliche
Abendmusik

Dienstag,
den
28. Februar
1989
20.30 Uhr
Ausführende:
Meindert W. Kramer,
Orgel
Joost Eijkelenboom.
Gesang
Bram Kramer. Gesang

I

Werke von:
Johann Sebastian
Bach.
Georg Friedrich
Händel.
Jan Zwart.
J an van Welden.
, Meindert W. Kramer.
/
u.a.

-,

Urn 20.30 Uhr sind Sie alle dann ganz
herzlich eingeladen in die Pauluskirche
direkt neben unserem Hotel:
Geistliche

_Aber1ct-

nru._sik_ mit Meindert W. Kramer an
der Orgel und Joost Eijkelenboom und
Bram Kramer, Gesang. Sie hóren Werke
von Bach, Händel, Jan Zwart u.a.
Der 'Eintritt' von 10 Franken wir als
Kollekte am Ausgang erhoben.

Hotel I:ethanien

Davos

Der Eintrittspreis
von
10 Franken wird am
Ausgang als Kollekte
erhoben.
Hotel Bethanien
Davos
Telefon:
2 11 01

'Ein ganz besonderes Erlebnisl'

Enorme belangstelling voor de
zang van het Urker Visserskoor
'Ein ganz besonderes Erlebnis' zo schreef de Davoser Zeitung
van vrijdag 29 september 1989. In deze krant werd verslag
gedaan van het concert van het Urker VisserskoorCrescendoin
de Marienkirche van Davos. Naar wij vernamen, was het niet
alleen voor de Zwitsers een bijzondere belevenis ook onze
plaatsgenoten maken melding van een unieke concertreis.
Zaterdagmiddag om drie uur arriveerde 'Crescendo' weer op
'De Bult' na een zangtournee die ruim een week heeft geduurd.
De mannen van Meindert Kramer zijn deze keer weer heel ver
buiten de haven _geweest. Men concerteerde namelijk in
Duitsland en in Zwitserland.Het isoverigensniet de eerste keer
dat het Visserskoor inhet buitenland optrad. Eerder ondernam
men al drie keer een concerttournee door Zwitserland, terwijl
ook al twee keer in Duitslandwerd gezongen.Nimmerhad men
echter zo'n geslaagdetournee als nu het geval was. Vooral de
ontvangst en de gastvrijheid van de gastgezinnen heeft diepe
indruk gemaakt op onze plaatsgenoten. Kortom, het was een
geweldigebelevenis.
Drie volle bussen van IJsseltours
vertrokken zaterdagmorgen in de
richting van Duitsland. In Stuttgart, waar onze plaatsgenoten letterlijk en figuurlijk een warme ontvangst ten deel viel, werd zaterdagavond het eerste concert gegeven.
Het Evangelische kerkgebouw was
tot de laatste plaats bezet. Bijzonder
was dat er ook een samenzang van
de gemeente en het koor op het
programma stond. De zondag
werd doorgebracht in Stuttgart.
Maandagmorgen gingen het koor
en de supporters op weg naar
Davos in Zwitserland. Na de aankomst kregen ze in het hotel een
uitgebreide voorlichting over de

omgeving. Deze voorlichting was
zeer nuttig, want de volgende dag
was er volop gelegenheid om de
prachtige Zwitserse natuur te bewonderen.

plaats, nadat er een paar honderd
stoelen bijgezet waren.
Woensdag werd in St. Gallen gezongen. Tot verbazing van de organisatoren zat de kerk stampvol. Dat

was in jaren niet meer gebeurd.
Crescendo heeft kennelijk een goede naam opgebouwd in Zwitserland, want toen donderdag gezongen werd in de Erlöserkirche van
Chur zat de kerk ook afgeladen vol.
Onze plaatsgenoten waren die dag
overigens gast van het grootwinkelbedrijf Coöp Graubünden.
Vrijdag werden de koffers gepakt

*

Eén van de recensies over een
concert van 'Crescendo;' deze is
afkomstig uit de Davoser Zeitung.

Die Marienkirche war volt besetzt, als der holländische Chor der Berufsflscher
sang.

Der Urker Fischerchor trat in der Marienkirche au!:

Ein ganz besonderes Erlebnis!
Stampvolle kerk
Verfrist door de bergwandelingen
trad het koor's avonds om acht uur
weer aan voor het volgende concert. Ook nu was er een enorm
aantal belangstellenden. De supporters moesten zelfs in eerste instantie hun plaats inruimen voor de
bezoekers. Later vonden onze
plaatsgenoten ergens in een zijbeuk
van de Marienkirche nog een zit-

pb. So vielfältig Gottes Schöp(ung ist, so vielfältig sind auch die MögIichkeiten, Gott zu loben und so sich seiner Gegenwart zu erfreuen.
konnte, spürte man doch das innere Engagement der Sänger. Die Sopranistin
Femmy van der Weg ergänzte den
mächtigen Männerchorklang
auf spezielIe Weise, während die Solopartien
von Klaas Bakker eine angenehme
Schlichtheit und Ruhe ausstrahlten.
Henk van Putten begleitete den Chor
Es war ein eigentlicher Lobpreis-Gotauf der Orgel und dem Elektropiano.
tesdienst, in den auch die Besucher Seine Orgelmusik hatte etwas Fröhlidurch Mitsingen bekannter Kirchenlie- ches, fast Drehorgelartiges an sich; eine
der mit einbezogen wurden. Sie lernten Klangfarbe, die man bei uns eher selten
eine für sie neue Art des Lobpreises ken- hört.
nen. Die ausdrucksstarken
Gesichter
Viele fröhliche Gesichler
der Fischer, der volle, harmonische
Klang ihres Gesangs und eine feine Wer die grosse Schar sah, die nach dem
(holländische?) Fröhlichkeit in der Mu- gemeinsam gesungenen «Grosser Gott,
sik, all das widerspiegelte eine grosse wir loben Dich!» die Marienkirche verBegeisterung f~r Gott.
liess, konnte auffallend viele fröhliche
und heitere Gesichter sehen - für viele
Man spürte das Engagement
ein Zeîchen der Gegenwart des Heîlîgen
Alles passte harmonisch zueinander. Geistes, - Herzlichen Dank an alle, die
Auch wenn man die 'Iexte mangels rnit ihren Gaben dazu beigetragen haSprachkenntnissen
nicht
verstehen ben, die Besucher zu erfreuen.

Ein besonderes Erlebnis dieser Art war
der Auftritt des Urker Fischerchors
«Crescendo» am Dienstagabend in der
vollbesetzten Marienkirche. Unter der
Leitung von Meindert W. Kramer sangen et wa 80 holländische Berufsfischer
aller Altersstufen geistliche Chorlieder.

*Zwitserse
Dirigent M W Kramer in de
bergen.
en ging het op Zurzach aan, waar
een concert gegeven werd in de
Reformierten Kirche waar een
Hollandse predikant staat. In 1983
heeft Crescendo ook al in deze kerk
gezongen.
Vermeldenswaardig isdat men ook
een miniconcert verzorgde in de
astmakliniek in Davos, waar een
vriend van onze burgemeester directeur is.
Na een vermoeiende reisarriveerde
men zaterdagmiddag bijzonder
voldaan weer op 'De Bult'. Maandagmorgen kregen we een telefoontje van een oud- Urker die mee
is geweest. Ze vertelde dat zij bijzonder had genoten. Ze besloot
haar verhaal met de woorden: "As
7P

wier oaon. "::Ionik wier

.I.J..LI:' :...'_'

_
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Ein ganz besonderes Konzert
Het Christelijk Urker Visserskoor «Crescendo», der christliche Fischerchor aus Urk, Holland auf einer freundschaftlichen Tournee
in der Schweiz. Auftritte in Davos, Chur, Zurzach und St.Gallen.

;-
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Der Urker Fischerchor trat in der Marienkirche au!"

ir-

,~~~
Ein ganz besonderes Erlebnis!
suf-
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pb. So vielfältig Gottes Schöpfung ist, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, Gott zu loben und so sich seiner Gegenwart zu erfreuen.
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Een bijzondere belevenis!

Urker visserskoor ondernam zeer
geslaagd tournee door Zwitserland
Nog nooit heeft het Christelijk Urker visserskoor
'Crescendo' zo'n geslaagd tournee meegemaakt als
de laatste keer. Ruim een week vertoefde men met
een flink gezelschap in Zwitserland, en zonder uitzondering vond iedereen het een geweldige belevenis. AI heel vaak is Crescendo in het buitenland geweest, maar de gastvrijheid en de ontvangst waren
als nooit te voren. Ook de optredens van Crescendo
genoten een grote belangstelling van de Zwitserse
bevolking en ook zij maakten in hun verslagen gewag
van 'Ein ganz besonderes Erlebnis!'.
Zaterdag 23 september 1989
om 7 uur in de morgen verzamelde "Crescendo" en de medepassagiers, 148 in getal zich
in Gebouw 'Irene' voor het tournee door Zwitserland. Voorzitter Jac. Nentjes vraagt een zegen en na het zingen van Psalm
68:10 is het al ruim half acht als
de drie volle bussen van IJsseltours gaan rijden. Na de grensovergang
richting
Keulen,
Frankfurt, Mannheim en Stuttgart. In Ostfildern-Ruit, één der
voorstadjes van Stuttgart, werd

het koor warm onthaald. De organisatie was bij deze mensen
uitstekend. Na de maaltijd en
het omkleden gaf Crescendo
het eerste concert aan deze
oostzijde van het "Scharzwald"
in de Evang. Auferstehungskirche.De zang ontroerde zichtbaar velen in de tot de laatste
plaats bezette kerk. Vooral de
gedragen zang is in dat gebied
onbekend, en nimmer was het
orgel zo bespeeld, en nooit had
zo krachtig het "Grosser Gott,
wir loben Dich" geklonken.
Nog onder de indruk wachten
de mensen na afloop op "hun"
gasten. Een deel van het koor
was ondergebracht in hotels en

Die avond zingen we in de
prachtige "Marien kirche" van
Davos-Platz. Bijna alle kerken
staan hoog gebouwd. Zo ook
hier. Hijgend van de klim naar
boven merkte een Urker op: "As
dit oenze kark was, vroeg ik m'n
attestaotie op".
De belangstelling voor dit concert was wederom enorm. De
meegereisde Urkers moesten
weldra hun plaats verlaten.
Maar snel werden er stoelen
aangedragen zodat men in een
zijvleugel toch nog plaats kon
nemen. De kerk zalt boordevol
en veel mensen op de 'kraak'
stonden bijna twee uur in één
houding. De stilte was hoorbaar, een kostelijke avond.
Voor het koor en de aanwezigen een geweldige belevenis,
en dit was ook de mening van
de verslaggever van de 'Davoser Zeitung'.

Natuurschoon
Woensdag trok men weer door
de bergen en het natuurschoon
maakte op allen een geweldige
indruk.
St. Gallen was de plaats waar
het derde concert gegeven

het Urker gezelschap na afloop
weer terug naar Davos.
Donderdag is men te gast van
het grootwinkelbedrijf Coöp.
Graubunden, die als sponsor
van het organiserend commitee
optreedt. 's Avonds zingt men in
de "Erlöser kirche", en ook dit
keer een goede opkomst met
een aandachtig publiek.
Vrijdagsmorgens pakken we de
koffers en 's middags om twee
uur vertrekken we, uitgezwaaid
door directie en personeel. De
mist hangt over de bergen,
rondom Davos, die ons hier en
daar ook op de weg het gezicht
ontneemt. In de bus proberen
sommigen een 'knippien' te
doen. Anderen luisteren naar
een bandopname van het concert in Davos. Men koerst richting Zurzach, waar een concert

Dit was maar goed ook want d-e
kerk had het anders niet kunnen
bevatten. De stemming is tijdens het concert is bijzonder
goed. Het is alsof we er 'woenden'. Dominee De Haan beveelt
ons aan bij de Heere Die overal
is, "en alles in Zijn wijsheid onderhoudt". Ook nu we nog een
reis moeten maken, "een reis
door de nacht". Het afscheid
daarna is kort, "die roemt die
roeme in de Heere".
Meerdere malen klonk "Cresendo" deze reis voor vele
mensen. Het was voor alle betrokkenen een geweldig tournee. De laatste maaltijd werd
door het gezelschap genuttigd
in Emst op de Hollandse Veluwe. 's Middags om half drie arriveerde men, moe maar voldaan, weer op de Urker keileem-
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laatste deel viel veel belevenissen te beurt, de mensen wisten
niet wat ze aan goeds moesten
doen. Uit vele huizen klonk die
avond gezang.
Zondagmorgen was er de kerkdienst, Ds. Jegodzinski sprak
naar het "Ik ben de Heere uw
God".
Gezamenlijk werd na afloop de
maaltijd gebruikt in het bijgebouwen in de middag werd een
wandeling gedaan. De Hollandse dienst die middags werd
door velen bijgewoond. In deze
dienst ging Joop de Vries voor,
en hij had als thema 'Het zal je
vrouw maar wezen ....'.

Die avond was het opnieuw
goed vertoeven in de gastge·uanaz al JOO/\puoxa
zinnen,
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wero. In Jaren waren er ruet zoveel mensen in de kerk geweest. Ook bij deze kerk ruime
bijgebouwen, vaak ruimer dan
de kerk zelf. Bij het concert waren veel Hollanders aanwezig.
Crescendo zong hier in de piano-gedeeltes bijzonder goed.
Na een prachtige zangavond
sloot de predikant af met de
wens dat de vissers nog maar
veel mochten vangen in des
Evangelisch netten.
In de holle donkere nacht keert

gegeven worm In oe Herormlerten Kirche. Hier is de leiding in
handen van de Hollandse dominee De Haan. Ook in 1983 zongen we in deze kerk. Voor ons
benijdenswaardig om te zien
hoe de mensen daar met elkaar
omgaan. Zeer vriendelijk en
hartelijk. Het stadje leeft voor
een groot deel van de Sola fabrieken die dezelfde avond
haar 75-jarig bestaan viert.
Hierdoor waren er minder mensen bij het concert aanwezig.

DUit.
In Davos is het kouder dan in
Holland, en men ademt hier een
schone frisse lucht in! Vele
Zwitsers ergerden zich echter
aan het roken van de Urkers.
We moeten kunnen hier dus
nog van leren!!!
In het natuurlijke is Urk tijdens
dit tournee goed gepromoot!
Des te meer is Evangelisch in
het zingen de sterkte Godes uitgebracht.

ReL Kirchgcrneindc
Zurzach

CHRONIK
Über 450Jahre
Reforrnation

in Zurzach
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1929

Hartelijk welkom

1989

op het jubileumconcert van Chr. Gem. Zangvereniging

"TOT NUT EN GENOEGEN"
uit Huinen in deze Oude Kerk van Putten.
U kent of maakt kennis met:

Meindert Kramer

Gerhardus Bossenbroek

Ilanry Blackmon

Ja.1I Post

Het Chr. Urker Visserskoor
"CRESCENDO"
Ons Kinderkoor "DE PUTTERTJES"
Bas-bariton Henry Blackmon
T.N.E.G.-bariton Gert v.d. Haar
Meindert Kramer,
dirigent "Crescendo"
Gerhardus Bossenbroek.
dirigent "Tot nut en genoegen" en
"De Puttertjes"
Henk v. Putten begeleidt "Crescendo"
Jan Post begeleidt "Tot Nut en
Genoegen", "De Puttertjes" en
Henry Blackmon.

De opening en sluiting verzorgt dsa-R,E. Kuus+
cJ4.

\I. ~~

We beginnen om 19.30 uur
Wij allen hopen u een onvergetelijke avond te bezorgen .
•

1929

1989

2

1. Orgelspel

10. Samenzang:

2. Welkomstwoord:Voorzitter

A.van

Samenzang:

Psalm

118:1

(niet

ritmisch)

Laat ieder 's Heeren goedheid loven,want goed is d'Oppermajesteit:zijn goedheid gaat het al te boven,zijn goedheid
duurt in eeuwigheid!Laat Isrel nu Gods goedheid loven en
zeggen:"Roemt Gods majesteit!Zijn goedheid gaat het al te
boven,zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"
5.Koorzang:"Tot
a) Loflied
b) Hoor ons
c) 0 schone
6. Samenzang

Nut

Lied

53

11: Koorzang:
~

W.A.Mozart
J.Zuidema
A.C.v.H.

: 1 en 6

Joh.de

Henry

Verlangen
Redeemer

8. Samenzang:

Gezang

J.G.Ahle
Charles
Gounoud
147

13. Koorzang:

1 en 5

Prijs mijn ziel de Hemelkoning,breng uw schatting aan ZlJn
voet,die mij door zijn gunstbetoning heil,vergeving smaken
doet'Halleluja,halleluja,prijs de Koning,'t eeuwig goed!

(met

Gezang

15. Solozang:Henry

16.Samenzang:

M.W.Kramer
M.W.Kramer
H.Blackmon)
Trad.

"Urker

Visserskoor

"Crescendo"

93

H.J.v.Oosten
M.W.Kramer
J.van Sweden

: 1 en 4

Halleluja,lof,aanbidding brengen eng'len U ter eer,heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.
Halleluja,halleluja,lof zij U,der Heeren Heer!

9. Koorzang:"Urker
Psalm 25
God enkel Licht
De Heilige
Stad

Ps.42:3
en 5 Feike Asma
Psalm 42 : 5 (niet ritmisch)

Ere zij aan God,de Vader,ere zij aan God,de Zoon,eer de
Heil'gen Geest,de Trooster,de drie-een-ge in zijn troon.
Halleluja,Halleluja de drie-een'-ge in zijn troon!

a) Trampin
b) Hold on!

"Crescendo"

Charles Groot
arr.Jan Post
Joh.Brahms

a) Nader mijn God,bij U
~~ b) Rijst op,rijst
op voor Jezus
)3 c) De Heer is mijn Licht (Ps.27)

Eng'len,helpt ons Hem t'aanbidden,gij,die ziet zijn aangezicht!Zonnen,sterren,buigt te midden van al 't schepsel in
zijn licht!Halleluja,halleluja,Hem,genadig in 't gericht!
Visserskoor

van Jezus

bo

Samenzang:

Blackmon

a) Brüstiges
b) O,Divine

a) Samen in de naam
b) Kom bij mij
c) Wiegenlied

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 moogt treffen,tot de God mijns
levens heffen.

Ga niet alleen door 't leven,Die last is u te zwaar.Laat
Eèn u sterkte geven,Ga tot uw Middelaar!Daar is zoveel te
klagen,Daar is zoveel geween,En zoveel leeds te dragen,
Ga niet alleen!En zoveel leeds te dragen,Ga niet alleen!

7. Solozang:

"de Putterjes"

12. Orgelsolo:Fantasie
aansluitendsamenzang

Heer

En dàn,als 't leed der aarde Voor immer is gedaan;Als in
des hemels gaarde Uw blijde voeten staan;Dan ziet g'in 't
zalig Eden Slechts zaal'gen om u heen.Dan prijst g'in eeuwigheden Uw Heer alleen!Dan prijst g'in eeuwigheden Uw Heer alleen!

: 1 en 5

Lof zij de Heer,die uw bevende vrees zal beschamen!Noem Hem
uw Vader,de kroon van zijn heerlijke namen!Dwars door de dood
neemt Hij u op in zijn schoot;Loof Hem in eeuwigheid! Amen.

en Genoegen"

bidden Heer
stad Jeruzalem

136

Lof zij de Heer,de almachtige Koning der ere!Dat aard'en
hemel de lof zijner glorie vermere!Meng in 't geklank,ziel,
uw aanbiddende dank:zing al wat ademt de Heere!
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der Horst

Gezang

Blackmon

(Negro
bew.

Lied

568

:1 en 4

spirituals)
Edward Boatner
Hall Johnson
Joh.de

Heer

'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien.Schit-'t'rend
in schoonheid en pracht!Hem zal 'k daar dankbaar mijn hulde
steeds biên,Dat Hij voor mij heeft volbracht.( zie blad 3)

De activiteitencommissie

van de Chr. Ger. Kerk te 's-Gravendeel organiseert
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D.V. ZATERDAG 4 NOVEMBER 1989
t.b.v. de nieuw te bouwen kerk een
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VISSERSKOOR

o.l.v. Meindert Kramer

in de NED. HERV. KERK, Hendrik Hamerstraat
te 's-GRA,TI~NDEEL
Aanvang: 19.30 uur
Kerk open: 19.00 uur
Entree: 15.- p.p.
(géén collecte)

Het koor treedt op in Urker klederdracht
en zinft psalmen en geestelijke en
vader andse liederen.
Kaarten en/of reserveringen uitsluitend
via de voorverkoopadressen:
Vlas straat 66 - Tel. 01853-2634
Zuid-Voorstraat 28 - Tel. 01853-1490
Reserveer tijdig!!

1

Medewerkenden

Femmy van de Weg - sopraan
Klaas Bakker - bariton
Sander van Marion - orgel

-

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven uit 's-Grauendeel:

Barth Inst.buro B.V. VoorwindenMode Barth Drainagebedr. v.d. Wulp Schilders Alblas Int. Transport
·Visser
Tuinbouwcentrum

Albert Heijn

N.N.

N.N..

N.N.

De activiteitencommissie van de Chr. Ger. Kerk te ',-Gravendeel organiseert

t.b.v. de nieuw te bouwen kerk een

Medewerkenden:

Femmy

van der Weg

- sopraan

Klaas

Bakker

- bariton

Sander

van Marion

Ad de Joode
Algehele

leiding:

Meindert

- orgel
- orgel

W. Kramer

1 KOOR: God, enkel Licht

M. \.J. Kramer

2 Opening en gebed
Samenzang:
Neem,Heer,mijn

beide handen

M.W. Kramer

Houd Gij mlJn handen beide met kracht omvat,
Geef mij Uw vast geleide op 't smalle pad.
Alleen kan ik niet.verder,
geen enkle tree,
Neem trouwe Zieleherder
mij, arme mee.
Op d'ongewisse
baren van d'oceaan,
In stormen en. gevaren grijp, Heer, mlJ aan.
Ik zie Uw aanschijn
blinken
in duistre nacht,
Behoed mij dan voor zinken, door Uwe macht.
Heb deernis, heb oniferming,
~eb medelij.
Verleen mij Uw bescherming,
sta mij terzij.
Al, waar ik op wou steunen, bezweek en viel;
Ai laat, mij op U leunen, met heel mijn ziel.

3 KOOR: Komt, komt tot Mij
Zie ons wachten (sopraan)
Alsg' in nood gezeten
4 Orgel solo:
Toccata uit Suite tothique

M.W.Kramer
idem
idem
L.Bo~llmann

5 Solozang bariton
6 KOOR: lof aan de Heer
De Heilige Stad (solisten)
De lichtstad

John W. Peterson
Trad.
M.W.Kramer

7 Orgelsolo .improvisatie

A. de Joode

8 KOOR: Nader, mijn God, bij U

F. Pij lman

Hij die rustig en st l1 (bariton) M.W.Kramer
God, eeuwig Licht (sopraan)
H.R.Shel1ey

9 Solozang sopraan
10 Samenzang:
Door de were 1d gaat een \.Joord

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

Here God, vrij zijn vervreemden,
door te luistren naar UI. stem
Breng ons saam met uvrontheemden
naar het nieuw Jeruzalem

Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het vroordverstaan.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hup~c'rendnaar hun oude land.
Reisgenoten grijp hun hand.
Door de wereld gaat een
en het drijft de mensen
Breek uw tent op, ga op
naar het land, dat Ik u

Woord
voort:
reis
vrijs.
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1. Welkomstwoord
2. Samenzang

Psalm

87

: 3 en 4

De F i lis tij n, de T y r ië r, de r10 ren
Zijn binnen u, 0 Godsstad,
voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast ze g e n ; "ü e e z ' en die is daar geboren".
ç

God zal ze zelf bevestigen
en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de voLken schrijft,
Hen tellen,
als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren
dragen.
3 • Opening

4 . Koorzang
éi •

Psalm

25

bew.

b. Heer

ik kom tot

c. Neem

mijn

5 • Solozang

6. Meciitatie

Klaas

U

leven

"'Ieindert Kramer

Psalm 72 : 1,7,10 en 11
het zingen zal er worden gecollecteerd)

Geef, HEER, oen Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings
zoon, om Uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan zaL Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig,
wijs en zacht;
En Uw ellendigen
regeren;
hun recht doen op hun klacht.
Nooddruftigen
zal Hij verschonen;
•
1\
Aan armen, Ult
gena,
lijn hulpe ter verlossing
tonen;
Hij slaat hun zielen ga.
Als hen geweld en list bestrijden,
AL gaat het nog zo hoog;
Hun bloec, hun tranen en hun Lijden
Zijn dierbaar
in Zijn oog.
~an zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend
heidendom
't Geluk van deze Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofa
zij God, ciat eeuwig Wezen,
bekleed
met mogen~heen;
De HEER, in Israel geprezen,
Doet wond'ren,
Hij alleen.
Zijn naam
I"len loov'
De wereLd
li,et Amen,

moet eeuwig eer ontvangen;
Hem vroeg en spa;
hoor', en volg' mijn zangen,
Amen, na.
A

8. Koorzang

b ew • I'ie
in der t Kramer

a. 't Zij vreugae mijn
(solo Klaas Bakker)

C •H • ~Iala n

b. Hoe

groot

c. God

Eeuwig

Hakker

: "Dienst

7. Samenzang
(Tijdens

in het midden ., midden
in oe dienst"

9. Solozang

Klaas

zijt

Gij

Licht
Bakker

deel

is

bew.
bew.

Jan Zwanepol

~eindert

Kramer

H. Shelley

1. Samenzang

I

Psalm 66 vers J en 8.

4. Koorzang:

God baande door de woeste baren

En brede stromen ons een pad;
Daar ree. 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 vernêren,
Hij keert hun trots ontwerpen om.

2. Opening

t

Q..

M.W. Kramer.

Psalm 25.
Klaas Bakker.

H. Shelley.

B. Psalm 119.

K.J. Mulder.

C. Ik heb een Heiland.
Solo : Klaas Bakker.

M.W. Kramer.

7. OrgelsoIo
8.

Leo J. Mens.

Vere 2 samenzang : 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!
Vere J koor.

~. Psalm 84

J. Zwanenpol.

Solo : Femmy v.d. Weg en Klaas Bakker.

Vers 1 koor.

Vers 4 samenzang:

B. 't Zij vreugde mijn deel is.
Solo : Femmy v.d. Weg.

A. God, eeuwig licht.

"Zingend Evangelie".

A. Ere zij aan God de Vader.

M.W. Kramer.

6. Koorzang : Urker Visserskoor "Crescendo".

Ds. A. van Vuuren.

3. Koorzang

A. Heer ik kom tot u.

5. Solozang

Komt, luistert toe, gij godgezinden,
Gij, die den Heer Tan harte vreest,
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar b~ven,
Ik riep den Heer ootmoedig aan,
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, die alleen mij bij kon staan.

Urkcr V:issen;koo;' "Sr'3~'" :mdo".

Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng'len U ter eer,
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt Uw sohepping voor U neer.
Halleluja, Halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!
B. de Vries.

Samenzang:

Henk van Putten.
Gezang 132 vers 1 en 6.

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', 0 God der legerscharen;
Dat aard' en hemel steeds u grootheid openbaren!
Wij zegenen, 0 Heer, uw goedheid al den dag
Geef, dat, eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
Geef, dat we bij Uw kornet onstraff'lijk wezen mogen;
Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogenr
Op U steunt onze hoop, 0 God van ons vertrouwen:
Zij worden nooit beschaamd, die op Uw goedheid bouwen.

9. Koorzang:

Urker Visaerskoor

!.

"Crescendo".

Hoe groot zijt Gij.
~. Zachtkens en teder.
Solo : Klaas Bakker.

M.W. Kramer.
K.J. Mulder.

Q.

J. Zwanenpol.

Als ik maar weet.

__,,-.....

.......

-, ~ ,.

..

....

.......

,.r

_--_- ,..,.
""---.-&:5

Culturele Raad Oosterbroek
sectie MUZIEK

~ CJ
~
~

('.:l

A D VEN

T S

CON

C E RTl

986

('.:l
..._

~ .... 0

~::r:~
<::;:.

('.:l
('.:l

s.,
~
....
('.:l
~~
C
-l

r

('.:l

•

~

~ 0
('.:l

~

I::l..:
N

<::;: .

•

t::l...
('.:l

::r:
('.:l

C

::::.. ()Q

o

('.:l

•

>
Vl

~

~.

t::l...

o

-.

('.:l

~ CJ

()Q

~

0

('.:l

~

t::l...

t:i

N

-<::
~

~

SPRKER

lilII1IlIlili1lII

V~I(OOR

~
....,
o ~
-<::

;;;::~

Met medewerking van:
de Bruin
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bariton
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dirigent

AANVANG: 20.00 uur
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ORGELSPEL
WELKOMSTWOORD
SAMENZANG GEZANG 8

Kerstnachtdienst
op 24 december 1986
om half elf in De Ark

Vrouwen:
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
Mannen:
De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlangen nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Vrouwen:
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van den dood,
naar 't scheen van God verlaten,
begroeten 't morgenrood.

Voorganger: ds. G. Bos
Met medewerking van : Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo'
Dirigent : Meindert Kramer
Solisten : Femmy v.d. Weg
Klaas Bakker
Organist : Henk van Putten
Lezingen en declamatie : Leden van de
Hervormde Jeugdraad

Mannen:
De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
Allen:
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
STIL GEBED
VOTUM EN GROET

SAMENZANG PSALM 89 VERS 7 EN 8
Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,
zij wand'len, Heer, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn
voort,
zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden!
uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen
in 't lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.
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.
GEBED

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.
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.
TWEEDE LEZING: LUCAS 1 VERS 13-17
- In de geest en de kracht van Elia KOOR
God eeuwig licht

EERSTE LEZING: LUCAS 1 VERS 5-12
- Zacharias vreest -

DERDE LEZING: 1 KONINGEN 18 VERS 30-39
- Het gehele volk zei: de Here, die is God. -

SAMENZANG PSALM 42 VERS 1. 3 EN 5

SAMENZANG GEZANG 4 VERS 1 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?

Op, op, die 't rijk bewonen,
Uw Koning tegemoet,
wil Hem uw trouw betonen,
die grote wond' ren doet.
Schaart samen, Christenmacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen
met onbedwongen kracht.

o mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,

Juicht nu, trots al uw zorgen,
de Koning komt met macht:
ons, in zijn hart geborgen,

heeft Hij zo rijk bedacht.
Nu zullen angst noch pijn
den tijd, die komt, ooit schaden,
daar God, door zijn genade,
ons doet zijn kind'ren zijn.
VIERDE LEZING: HET GEDICHT ZACHARIAS
(Nel Benschop)
SAMENZANG GEZANG 1 VERS 4 EN 5
'k Lag machteloos gebonden:
Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden:
Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven,
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
Wat deed uit 's hemels zalen
o Heer der heerlijkheên,
'
op aard' U nederdalen?
Uw grote liefd' alleen,
uw eindeloos erbarmen
met onzen groten nood,
dat als met reddend' armen
ons zegenend omsloot!
VIJFDE LEZING: LUCAS 1 VERS 68-75
- Lofzang van Zacharias -

SAMENZANG GEZANG 14 VERS 1,2 EN 3
Nu zijt wellekome,
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge;
van alzo veer!
Nu zijt wellekome
van den hogen hemel neer.
Hier al op dit aardrijk
zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer!
Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jesus was geboren,
zij wisten 't niet!
"Gaat aan gene straten
en gij zult Hem vinden klaar.
Bethl'em is de stede,
daar is 't geschied voorwaar."
Ontferm U, Heer!
Wijzen uit het Oosten,
uit zo verren land,
zij zochten onzen Here
met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk
mirr', wierook ende goud
t' eren van dat kinde,
dat alle ding behoudt.
Ontferm U, Heer!

KOOR
Stille Nacht
Juda's Koning
Vol van pracht
COLLECTE

PREDIKING
Tekst: Geloofd zij de Here, de God van Israël, want
Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht.

ZATERDAG

Stichting
reformatorische

13

hulpaktie

woord en daad
APRIL'
PROGRAMMA
t. b. v.

zanc- en oncetavonö

ZANGAVOND
zaterdag

nco.

henv, kenk t€ tholen

14 februari

in de Gereformeerde

1987
Bethelkerk

te Barendrecht
Chr. Thools

mannenkoor

o.l.v. dIrIgent
tenor

R iik J. R i i k

sollat

Met medewerking van het
Chr. Urker Visserskoor

.. RE HOB OT H"

Johan

se

C R E S C END
0
o.l.v. Meindert Kramer
Femmy van de Weg
sopraan
Klaas Bakker
bariton
Henk van Putten
orgel
Ds. J. Veenendaal
opening-sluiting
Dr. Bram Tanis
appèlwoord

Ba.ij

Organist

MEINDERT

AANVANG:
Kerk open

KRAMER

19.30 uur
19.00 uur

prijs:
f1. 7,50
kinderen tot 12 jaar

aanvang:

19.30

uur

DIT PROGRAMMA

f1. 5,00

IS TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG

1. OPENING ~et samenzang:
door de Weleerwaarde heer Da.J.J. Tanis

6. SAMENZJUiG + COLLECTE!
Psalm 85: 1 en 4

2.

Gijhebt Uw land, 0 Heer, die gunst betoond,
Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheidwoont;
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gijgeen van hunne zonden aan;
Gijvindt in ~~n8t, en niet in wraak, Uw ust;
De hit~e van Uw gramschap is eeblust.
o heilrijkGod, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.

ORGELn1PROVI~A'L'IE
PSALM 68
met aar.sluitendsamenzar.gvers 10 en 17
Geloofd z~ God, net diepst ontzag!
Hijoverlaadt ons, dag aan da~,
!:etZijnegunstbewjjzer>.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet net eerbied prijzen?
Die Goc is ons een aod van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ft eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bijhet naadfren van den dood,
Volkomen uitko~st geven.

Dan wordt genä van waarheid blijontnoet;
De vrede met een kus van 't recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d' aarde blijomhoog;
Gerechtigheid ziet neêr van ts hemels boog;
Dan zal cteHeer ons 't goede weêr doen zien;
Dan zal ons tt land zijnvolle garven biên;
Gerechtigheid gaat voor Zijnaangezicht,
H~ zet Zl alom, waar RijZijntreden richt.

Hoe groot, hoe vrees'lijkzijtGf alon,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijkOpperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijnsterk1:eheeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.

7. ORGELIMPHOVlnATIE:
Air an Gavotte
8.

a. Psalm 124: 1 en 4
b. Vesperkoor
c. Psalm 43: 3 en 4

M. KramerHo Aarnoudse
M. Kraoer

4. ORGELn1PROVISA'l'IE:
Gord u aan.

M. Kramer

5. M.AI'ffiENKOOR:
a.
b.
c.

Psalm 25: 2 en 6
0 Vader, die door Uwe macht
PEalm 134: 1 en 2 en 3

MANNENKOOR:
a. Psa.lm 8 (Hymne)
b. Midderna.cht
c. Ambrosiaans Lofgezang

3. MANNENKOOR:

Kl.J. Mulder
John Dykes
Kl. J • .Mulder

San ..Wesly

bijmij Heer
9. ORGELI11PROVrSATIE Bll.1f'
met aansluitend KOORzang.

M. Kraner
C. ZwaaI
E.Gebhardt
A, Bout

10. a. ORGELIHPROVISATIE PSAI.J.1
86
met aansluitend samenzang vers 4 en 6 (z.o.z.)
b , SLUITING.

1 .KOOR:

Heer,

2.0PENING:
Samenzang

met

ik kom

tot

U

M.W.Kramer

Ds. J. Veenendaal
koor:
Grote
Heer,

God,

wij

loven

U

sterkte aller sterken
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert Uwe werken,
Die Gij waart te allentijd
Blijft Gij ook in eeuwigheid
0

Alles wat U prijzen kan
U, de eeuwge ongeziene,
Looft Uw Liefd' en zingt ervan
Alle eng'len die U dienen
Roepen U nooit lovens moe:
Heilig, heilig, heilig toe.
Heer ontferm U over ons
Open Uwe Vader armen,
Stort Uw zegen over ons
Neem ons op in Uw erbarmen
Eeuwig blijft Uw trouw bestaaan
Laat ons niet verloren gaan.
3.KOOR:

a) Psalm 119
b) Komt, komt tot mij
C)t'Zij vreugde mlJn
deel is (solo sopraan)

4. SOLOZANG:
5.KOOR:

K.J.Mulder
M.W.KRAMER
J.Zwanepol

Klaas Bakker

a) Hoe groot zijt Gij
b) God, eeuwig Licht
(met solo sopraan)
c) Psalm 25

6.APP~LWOORD:
Bram Tanis
Samenzang:Psalm 87: 2, 3 en 4

Men spreekt
van U zeer heerlijke
dingen
0, schone stad van Isrels Opperheer
'k zie Rahab, ik zie Babel tot Ue eer,
Bij hen geteld,
die mijne grootheid
zingen.

De Flistijn de Tirier de Moren
Zijn binnen U 0, Godstad voortgebracht
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen:"Deez' en die is daar geboren".
God zal ze zelf
En op Zijn rol,
Hen tellen, als
En doen de naam
7.0RGELSOLO

Henk van Putten

8. KOOR: a) Eens als de bazuinen klinken
M.W.Kramer
b) Kom tot Uw Heiland
(met baritonsoio)
"
"
c ) Klem vast aan de Rots
"
9. SOLOZANG:

H.R.Shelley
M.W.Kramer

Femmy van de Weg

10 . KOOR: a) Tel Uw zegeningen
b) Zachtkens en teder
(met baritonsoio)
c) Psalm 56
11 . SLUITING:
Samenzang

M.W.Kramer

bevestigen en schragen,
waar Hij de volken schrijft,
in Isrel ingelijfd,
van Sions kind'ren dragen.

Ds. J . Veenendaal
met koor: Psalm 134

M.W.Kramer
K.J.Mulder
M.W.Kramer

K.J.Mulder

Looft, looft nu aller heren HEER,
Gij, Zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt
Heft uwe handen naar omhoog
Slaat naar het Heiligdom uw oog
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller herèn HEER.

1~

Z 0 M f R Z A N G V 1E N S T

1987

L~tutg~e ~ de Bovenke~k
te Kampen, op woeMdag
29 jul~ 1987.
Aanvang 19.30 uut,
vookzang 19.25 UUk.

v~. C.M.V.w~ek,

Gene.rrnûden.
MannenkOOk "Stekeo",
GeY!emu~den.
P.Heut~nk, (bak~ton)
H. de Boek,(tenOk)
J.H. van Putten, to~gelJ

PROGRAHMABLAD
voor de
KOOR-.EN SAHENZANGAVOND
op zaterd~g 2 mei

lmpJtovi6aü~ P.óalm84
VOO~Z4ftg:P4alm 84 : 1, 4

en 6
Hoe l~e6'l~jk, hoe vol he~genot,
o Heek, dek legek~cha~en God,
z~jn m~j uw hu~~ en tempelzangen!
Hoe bkanden m~jn genegenheên
om ,~ He4en vookh06 ~n te tkeên,
m~jn z~el bezw~jkt van ~tekk ve~langen;
m~jn hakt ~oept u~t tot God d~e lee6t .
en aan m~jn z~el het leven gee6t!
Z~j gaan van kkacht tot k~acht ~tee~ vookt,
elk hunne~ zal ~n 't zal~g oo~d
van S~n ha~t voo~ God vek~h~jnen.
Let, Hee~ de~ lege~~chaken, let
op ~jn ootmoed~g ~meekgebed!
A~, laat m~j n~et van dkuk vekkw~jnen,
le~n m~j een toegenegen oot,
o ]~koh~ God~, geen m~j gehoat!

Medewerkenden:
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert W. Kramer
.Femmy v.d. Weg
.Klaas Bakker
Sander van Marion
,J.

...

Goedhart

sopraan
hariton
orgel
overdenking

Want God, de Heek, zo goed, zo m~ld,
~ t' allen t~jd een zon en ~ch~d.
H~j zal genaad' en eke geven.
H~j zal hun 't goede n~et ~n nood
onthouden, zel6~ n~et ~n den dood,
d~e ~n opkechthe~d VOOk Hem leven.
Welzal~g, Heek, d~e op U bo~t
en z~ch geheel aan u vektko~t!
OpVl.urg
Samenzang: P~alm 43 : 1, 3 en 4 met boven~temmen van het kaak
Geduchte God, hOOk m~jn gebeden,
~tk~jd vaak m~jn kecht en maak m~j vk~j
van hen, d~e vol akgl~t~gheden
gekech~ghe~ en tkOUW vektkeden,
opdat m~jn z~el uw naam bel~j'
en U gehe~ligd zij.
Zend, Heek, uw l~cht en waakhe~d nedek
en bkeng mij, dOOk dien gla~ geleid,
tot uw gew~jde tente wedek,
dan klimt m~jn bange z~el gekedek
ten bekge van uw he~~ghe~d,
waak m~j uw gun..6tvekbe~dt.
Dan ga ~k op tot Go~ altaken,
tot God, mijn God, de bkon van vkeugd;
dan zal ik ju~chend ~tem en ~naken
ten koem van zijne goedhe~ paken,
d~e na kOk~tond~g ongeneugt
m~j eindeloo..6vekheugd.

Gebed
Koo~zang: 1. HEER, ik kom tot U
Bew. M.W. Kkamek
2. Gedenk aan m~j
Bw. J. K~nket
3. Lo6 aan de HEER
Bw. M.W. Kftamek
Samenzang: P~lm 89 ! 1, 7 en 9 met bove~temmen van het kaak
'k Zal eeuwig z~ngen van God..6goedektiekenheên,
uw waakhe~d t' allen tijdvekmelden dOOk mijn keên.
Ik weet hoe 't va~t gebouw van uwe gu~tbeuijzen
naak uw gemaakt be~tek, in eeuw~ghe~ zal tij zen:
zO m~n de hemel oo~t uit z~jnen ~tand zal wijken,
zo m~n zal uwe ~ouw ooit wank'len 06 bezwijken.

Hoe zalig ~ het volk, dat naat uw klanken hookt,
zijwand' len, Heek,~ 't ,Ucht van 't godd'lijkaan~chijn
vookt,
zijzullen in uw naam z~ch al den dag veJtblijden!
uw goedhe~ ~tkaalt hun toe, uw macht ..6Chkaagthen
~n 't: lijden,
uw onbezweken tkouw zal naait hun val gedogen,
maak uw gekecht~gheid hen naak uw wookd vekhogen.
Gijhebt weleek van hem, d~en G~ geheil~gd hadt,
gezegd in een gezicht, dat zoveel tkOO..6tbevat:
"Ik heb b~j enen held' vaOk IMel hulp be..6chOften,
hem uit het volk velthoogd, hem had Ik u~tvekkoken.
'k Heb David, mijnen knecht, mijngun~teling gevonden
en hem met he~l' ge zal6 aan Mij en 't kijflvenbonden,"
OlCgWpel en collec.t1l..
voo~ de. onlt.o~.i.jd.ing.
Samenzang: P..6alm98 : 1 en 2 met boven..6temmenvan het kaak
Zingt, z~ngt een nieuw gezang den Heke,
dien gtoten God, die wond' ken deed!
Zijn kechtethand vol ..6tekkt'en eke,
zijn heilig' akm, ~ocht he~ na leed.
Dat heil heeót God nu doen vekkonden,
nu hee6t Hij zijn getechtigheid,
zo vlekkeloo..6en onge..6chonden,
VOOk 't heidendom ten toon ge~plteid.
Hij hee6t gedacht aan zijn genade,
zijn tkOUW aan I..6kel
nooit gekftenkt.
Dit ..6laanal '..6 aakd,'tijk..6
einden gade,
nu onze God zijn he~l on~ ..6chenkt.
Juich dan den Heek met blijde galmen,
g~j gan~e wefteld, juich van vkeugd!
Zing vItolijk in vekheven p..6almen
het heil, dat d' aaftd' in 't kond vekheugt!
Koo~zang: 4. Van U zijn alle dingen
be.w. M.W. Ktarnek
5. P~m
134 : 1, 2 en 3
bew. K.J. M4ldek
6. GOD, Eeuwig licht
bew. S. Hoek~tka
Gebed

Koo~zan9: 7. Vol vekWachting blij6 in uit zien.
be.w.M.W. Kkamek
Zegenbede.: uit de Avondzang

Mannenve~en~ging op G.G. te Kampen.
*************************

Ve volgende zome~zangd~en~tenz~jn v.v. 5 aug~~

Samenzang
1. Gezang

voor

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel u f, t d' aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Rots de~ eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

de dienst:

225, vers

1, 2 en

4.

o

Heiland, trouwe Heer,
moog' onze tong U prijzen,
doch zij ook met de daad
U lof en eer gebracht!
Als uit het dorre hart
geen liefdedaden rijzen,
dan zijn de lied'ren dood,
de zangen zonder kracht.

3. Joh. de Heer, lied 2139 vers 1 en 3.
Ut Scheepke onder Jezus' hoede
met de kruisvlag hoog in top,
neemt, als arke der verlossing,
allen, die in nood zijn, op.

~uwend
op Uw gunst
zou ik, 0 Heer, betreden
de weg des heils en toch
miskennen Uw gebod?
Ootmoedig nijgenn bij
Uw goedertierenheden,
maar nimmer buigeu voor
Uw heilige wet, 0 God?

Hefr.:

Ik hoor de roep van ft leed,
der wereld bange vragen,
alom wijst God m'in andre mensen broede-r-saan.
Ziet wel een grootse taak:
wat wankel is te schragen~
en bouwen 's Heren Kerk.
Vat aan het werk, vat aan!
2. Gezang

174~ vers

1, 2 en

Al staat de zee ook hol en hoog9
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand voor oog.

Arme zondaar, zie de kruisvlag
wapp'rend langs de oceaan:
weet, de Heer is in het scheepjev
kom! neem uw verlossing aan.
Hefr.:

4.

Dies rijst een lied tot God omhoogv
Ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en 't veilig strand vóor o~g.

Koor: Heer

ik ko~ tot U. (gebedslied)

4.

V;ste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trou~,
laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort9
mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tr~nent die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

5. \-lelkorn
(

6. Samenzang:

_"

Gezang

149, vers 1v 2 en 3.

".
Grote God, wij ldven U,'
"ftt
Qeer, 0 sterkste-~lle~
sterken!
Heel de wereld bui~t vd~r U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allón tijd,
blijCt Gij ook in eewigheidl

10. Koor:

Alles wat U prijzen kan, .:
'i
U, de Eeuw'gei
Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervanl
Alle eng'len die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe.

a. Tel uw zegeningen
b. Komt tot Uw Heiland
(met hariton solo)
c. God eeuwig licht
(~~t: sopraan solo)
"

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan •••
laat ons niet verloren gaan!

7.' Koor:

a, Psalm

b.

11. Samellzang: Gezang

o

God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis9
bewijs ook ons Uw trouwen
machtg
wees eeuwig ons tehuis!

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waartg
de God der eeuwigheid!

56

't Zij vreugde m1Jn deel is
(met sopraan solo)

c. KOmt, komt

8~ 'Samenzang: Gezang

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door ,zon verdordv
vervluchtigd als een droom.

tot Mij

180, vers

Beveel gerust uw wegen, ..
al wat u. I t harte. de errt ,.
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die ,t al regeert.
Die wolken., lucht en. winden
wijst spoor ~n loop en baan,
zal ook wel wegen vindeng
w~arlangs uw voet kan gaan.

2939 vers 1, 3, 5 en 6.

1 en 2.

,I

o

God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed eh kruis,
wees ons een gids in storm en nachtg
en eeuwig ons tehuis!
J,

12. Overdenking

De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij d' uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen, .'
zal 't slagen wat gij doet.
Door geen bek~mmeringent
geen klagen en geen pijn
laa t God zich ie.t,son t'Wring~n.:
Hij wil gebeden zijn.

13. Orgelspel:

door de heer

Sander

J. Goedhart

van Marion
'"

14.

Koor:

a. Zachtkens en tedèr
(met bariton '5016)
b. Klem vast aan de Rots
I

.:.

15. Solozang Femmy v s d , \~eg: Als ik maar weet
9. Solozang Klaas Bakker: De Meester

is wachtend

,

'.

.J

16. Samenzang:

Gezang 304, vers 1 en 2

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand
de vijand rondo~ zwermtg
en datg men meent, hij zal
't schier overwinnen al:
dat dan, dat dan, da~ dan
hij zel~ komt tot oe val.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gijg 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouweng
verlaat mij nimmermeer 1
Vat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t' aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God9 die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'zijner eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewrocht!
o Heer9 0 Heer, 0 Heer,
hoe groot is Uwe machtl
170 Koor:

a. Wilt heden nu treden
b. 09 Heer die daar des H~~els
tenten sprei<it

18. Dankgebed

19. Mededelingen

20. Samenzang:

Gezang 301, vers 1 en 6

Wilhelmus van Nassauen
ben ik van duitsen bloed,
het vaderland getrouwe
blij~ ik tot in den dood.
Een prince ~an Orarij~
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

U kunt ook reageren n.a.v. de inhoud
van deze dienst, liefst '5 avonds na
19.00 uur: 01720 - 34632 öf 94360.
ft

De eerstvolgende zangdienst hopen we
te houden op zondag 30 augustus.

PROGRAMMA
uit te voeren door het Christelijk
op zaterdag

Urker Visserskoor

14 november

"CRESCENDO"

1987

===============================================================
Medewerkenden

:

Dirigent

Lammie de Bruin
Cees van Lenten
Henk van Putten
M.W. Kramer

- sopraan
- bariton
- orgel

===============================================================
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Opening

3

Koor:

4

Solozang sopraan
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Heer, ik kom tot U

M.W. Kramer

a) Psalm 56
b) Komt, komt tot Mij
c) Komt tot uw Heiland (met bariton)

6

a) Bede voor het Vaderland
b) Tel uw zegeningen
c) 't Zij vreugde mijn deel is
(met sopraan)
Orgelsoio

7

PAUZE

8

Koor:

M.W. Kramer
idem
idem
M. Zijderlaan
M.W. Kramer
J. Zwanepol

('l)
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9

a) Lof aan de Heer
b) Zachtkens en teder
c) God, Eeuwig Licht

(met bariton)
(met sopraan)

J . W. Peterson
K.J. Mulder
H . R. Shelley

Solozang bariton

10

Koor:

11

Sluiting

12

Koor:

a) Wilt heden nu treden
b) Waar de blanke top der duinen
c) Nederland en Oranje
Vol verwachting

WIJZIGINGEN

blijf ik uitzien
(met sopraan)
VOORBEHOUDEN

M. Zijderlaan
M.W. Kramer
H. de Wolff

M.W. Kramer

.pel.
1: Psalm

Verkondiging n.a.v. 2 Cor. 5 vs. 1
73 vs. 13 en 12

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten ?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
~ijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
ijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

ezing: Psalm 90.

"Want wij weten, dat, indien de aardse tent,
waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij
een gebouw van God hebben, in de
hemelen, niet met handen gemaakt,
een eeuwig Huis."
Zingen: Psalm 145 vs. 6
De Heer is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem
vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft
wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.
Gebed.
Het koor "Crescendo" zingt enkele liederen.
Mededelingen en dankwoord.
Orgelspel.

