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ZATERDAG21 MAART 1998
in de Grote Kerk van Hasselt

MEDEWERKENDEN:
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
Jeruzalemkoor
Muziekvereniging Concordia
Henk Medema (spreker)

Anette Louwerse (dwarsfluit)
Piet Baarssen (solozang)
Willem de Vries (solozang)
Henk van Putten (orgel)
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U doet waar u goed in bent

WIJ OOK!
- accountancy
- administraties
• Burg. van Suchtelenlaan 3
8321GV Urk
• Gedempte Turfhaven 18
8331LVSteenwijk

- belastingzaken
- bedrijfsvoering

Postbus 105
8320AC Urk
Postbus 188
8330AD Steenwijk

Tel.0527682783
Fax 0527685459
Tel.052151 0099
Fax 0521523475

Zalencentrum
L. Kramer, tel. 0527-681590 / 682874

Voor de perfecte verzorging van uw:

<:r Bruiloft
<:r Receptie

<r
<r

Warm en koud buffet
Diner, etc.

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

Kom eens
even langs
cifbelons
Vooreen
gratis
cifferte.

\)oor\.voorcl
Geachte concertgangers,
U gaat vanavond luisteren naar een
jubileumconcert van TEAR fund. Deze
stichting bestaat 25 jaar en geeft met een
reeks concerten en presentaties op scholen
en campings gestalte aan de viering van dit
feit. Het woordje 'viering' past in zekere zin
niet, want het bestaan van een stichting als
TEAR fund is helaas al die jaren al noodzakelük geweest. Diaconale hulp aan onze
naasten overzee, voortgekomen uit zendingswerk van de Evangelische
Alliantie, is nog aitijd nodig. 'Armoede jubileert niet' is dan ook een van de
trefzinnen die TEAR fund bÜ deze gelegenheid hanteert.
Het Chr. Urker Visserskoor " Crescendo" heeft al ruim een jaar geleden
haar diensten aangeboden voor de jubileumviering van TEAR fund. Een
actieve werkgroep van de stichting op Urk heeft daarin een belanqrijke rol
gespeeld. In een later stadium voegden zich het jeruzalemkoor en muziekvereniging Concordia uit Urk bÜ dit initiatief.
Nu is het dan zover! Wü wensen u een bijzonder [ijne avond met veel zangen luisterplezier, waarbij wij hopen dat de boodschap van onze Heer en
Heiland jezus Christus duideitje vertolkt is.
Wü bedanken u voor uw komst naar de Grote kerk van Hasselt, waar de
Urker koren en muziekvereniging zo graag willen optreden. HopelÜk denkt
u na vanavond nog eens terug aan dit concert en aan TEAR fund als
organisatie die zich naar de opdracht van God wil inzetten voor Zijn
Koninkrijk:

Peter van der Ros
hoofd voorlichting en fondswerving
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Produktie: Het Urkerland B.V.,telefoon 0527-689191

11
3

Urker zangtraditie

L. Post en Zn.
Aannemers- en scheepstimmerbedrijf
Fijnhoutbewerking
Timmerfabriek
Reparatie
Nieuwbouw
8321 OW Urk
Ambachtsweg 6 - Industrieterrein
Tel. (0527) 68 40 04 - 68 36 98 - 68 20 93

Henkel-Ecolab

B.V.

8
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Urk, gelegen aan het Ijsselmeer is al meer dan 1000 jaar oud. Voor
de inpoldering was Urk een eiland, maar sinds 1939 is het verbonden met de vaste wal. Toch heeft Urk als eiland altijd zijn karakter
behouden. Het vissersdorp is gebouwd op een hoge keileembult en
ligt daardoor hoger dan de polder. De historische dorpskern is een
lust voor het oog.
Ondanks afsluiting van de oude Zuiderzee door middel van de
Afsluitdijk is het een bloeiende vissersgemeenschap gebleven.
Zingen hebben Urkers altijd gedaan. De religieuze bevolking van dit
karakteristieke dorp zal de zangtraditie hoog in haar vaandel blijven houden.

uwP3Topax

leverancier
Dealer voor Urk e.o.:
W. Bakker Visserij-artikelen
Tel. 0527-682772
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Jubileumconcert TEAR fund te geven door het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
de Chr. Gem. Zangvereniging "Jeruzalemkoor" en
de muziekvereniging "Concordia"
op zaterdag 21 maart 1998 in de Grote Kerk te Hasselt

1. Opening
Samenzang met "Crescendo"
(Oude berijming)

Psalm 138 vers 1 en 3

Zoekt eerst het Koninkrijk van Goel
Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
hallelu, halleluja.

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja .

(refrein)
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

2. Jeruzalemkoor en Concordia:
a) Samen in de naam van Jezus
b) Nader nog nader (solist Willem de Vries)
c) Bede

REIZEN
BUS-, VLIEG-, TREIN-, AUTOREIZEN EN RIVIERCRUISES.
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M. Zonnenberg
KJ Mulder
trad./J.C. Faber

3. Orgel en chvarsnuil
4. "Crescendo":
a) Heer ik kom tot U
b) Cantate Psalm 146
c) De Lichtstad

M.W. Kramer
G. JeliesmajM.W. Kramer
M.w. Kramer
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7. Jeruzalemkoor en Concordia:

5. Samenzang

a) Heer in de hemel
b) Mannen, broeders
c) Als een hert
d) Komt tot het feest

Abba, '\)ader U alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrond mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.

8. Orgel en dwarsjluil

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

9. "Crescendo":
a) Op ten strijde
b) Jeruzalem (naar Psalm 122)
c) Stilte over alle landen (solist P. Baarssen)

M.w. Kramer
Naomi Shemer
Bout/Kramer

10. Gezamenlijk optreden:
a) Houdt Gij mijn handen beide
b) Samen te dienen

Abba, Father, let me be
Yours en Yours alone.
May my wil I forever be
evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours en Yours alone.

M.w. Kramer
B. Gaither/Kramer

11. Samenzang
Neem mijn leoen laat hel, Heer,
1. Neem mijn leven laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

'\)rede zij u
1. Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

2. Blijft in mijn vrede, blijft in mij
Mijn woord moet in u zijn
dat maakt u vrij.

3. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

4. Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

6. Gesproken "voord, Henk Medema
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trad./J.C. Faber
R. NeweyjW. Magré

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouwen vaardig tot uw werk.
maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, 0 Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
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4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

I

Cl' TOYOTA

Sssstt ...

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uw troon,
dat uw Heiige Geest er woon'.

I

Sssstt ...

anders hoort u de
Toyota Avensis niet

Sssstt...

6. Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind
steeds de weg tot U hervind.

Sssstt ...

Hij staat compleet in de
showroom. U kunt ook
een proefrit maken.
Maar dan wel stil zijn,
anders hoort u hem niet.

Autobedrijf

7. Neem, 0 Trooster mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht.

Piet Bal<.l<.er
Het Rif 1,8321 DS Urk

8. Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van uw hand.
Maak dat ik u deemoed leer
knecht te zijn, als Gij, 0 Heer.

9. Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te worden in uw naam.

Wijk 7-78, 8321 TB Urk
Tel./Fax (0527)-681301-685923

••• Hypotheken
••• Verzekeringen
••• Pensioenen
••• Persoonlijke leningen

10. Neem ook mijne liefde Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

li"!"
Het orgel zal worden bespeeld door Henk van Puffen
en de dwarsfluit door AneUe Louwerse.
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I AL MÉÉR DAN EEN HALVE EEUW EEN BEGRIP. I •
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Hel Chrislelijk Urker
'\Jisserskoor "Crescel1clo"

t!otJf'

ilerft~ Ulaal"

IHr,aiei fit Zfr,/

Het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo" is met 140 leden het grootste
koor van Urk. Het werd opgericht op 5 september 1953. Dirigent is al vrijwel
vanaf het begin de Urker Meindert Willem Kramer. "Crescendo" treedt op in
klederdracht en geniet landelijke bekendheid. Het koor zingt uitsluitend
Nederlandstalige psalmen en geestelijke liederen. De zang van "Crescendo" is
op meer dan twintig platen en zeven cd's te beluisteren. In 1972 ontving het
koor, wegens de bijzondere verdienste voor de christelijke koorzang, van zijn
platenmaatschappij een onderscheiding, de zogenoemde gouden tulp. In
1978 volgde het gouden embleem. "Crescendo" maakte verschillende tournees in Hongarije, Zwitserland en Duitsland. Het koor is trots op de speciale
band met het koninklijk huis.
Correspondentie-adres:
Christelijk Urker Vissers koor "Crescendo"
p.a. dhr. J. Zeeman Muiderzand 6 8321 PM Urk
Telefoonnummer secretariaat: (0527) 682459

~ROUW[RdS ~
Telefoon OS27-G81304
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Sinds 5 september 1953 klinkt de zang van het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo". Bij de oprichting droeg het enige tijd de naam Chr. jongemannenkoor. Louw
Kramer dirigeerde de 23 zangers. Het ledental is in de loop der jaren echter tot ver
boven de 100 gestegen.
In 1995 nam Meindert Willem Kramer de dirigeerstok van zijn vader over. Onder zijn
bekwame leiding werden naast de te geven maandelijkse concerten in diverse plaatsen
in ons land ook tal van langspeelplaten, muziekcassettes en compact disks opgenomen. Deze gaan nog altijd grif van de hand.
Het visserskoor bestaat inderdaad gedeeltelijk uit vissers, die de hele week van huis
zijn en rondzwalken op de Noordzee. Vandaar dat veel verzoeken moeten worden
afgewezen, omdat men vanwege het uit te oefenen beroep hier niet aan kan voldoen.
Vele andere koorleden zijn in hun beroepsuitoefening direct afhankelijk van de visserij.
Zou het koor professioneel zijn, dan was men al verschillende malen op wereldtournee
geweest, getuige de ontvangen uitnodigingen uit Canada, Verenigde Staten, Oekraïne,
België en Hongarije. Maar de koorleden zijn nu eenmaal amateurs, die de koorzang
naast hun werk als hobby uitoefenen.
Het koor treedt op in Urker klederdracht, en zingt overwegend psalmen, geestelijke
liederen en vaderlandse liederen. Dit gebeurt met medewerking van de sopraan
Femmy van der Weg en de baritons Klaas Bakker, Bram Kramer en Piet Baarssen.
Hoogtepunten in de geschiedenis van "Crescendo" waren optredens voor tal van
prominente gasten, zoals in de Urker Bethelkerk, toen de koningin het Vissersmonument op Urk onthulde.
Tijdens het 2 5-jarig jubileum kreeg het koor en Gouden Embleem in de vorm van een
langspeelplaat vanwege grote oplages van platenverkoop in binnen- en buitenland.
Vele keren was "Crescendo" reeds te horen voor de radio, en te zien voor televisie
zoals in 1992 in een EO-opname. Men zong met diverse bekende zangers als Peter
Baillie en Henry Blackmon. jaarlijks werkt "Crescendo" mee aan de herdenking van de
in zee omgekomen vissers wiens namen staan geschreven bij het vissersmonument op
Urk, aan de rand van het Ijsselmeer.
Ook werkt het koor mee aan evangelisatiediensten in de zomer en kerstzangdiensten,
de laatste jaren zelfs in het hartje van de Amsterdamse jordaan. Steeds met hetzelfde
doel, namelijk om het Evangelie zingend uit te dragen tot eer van God.

BIJ KOFFIE
FILTEREN
WERKT EEN
FILTER
OPTIMAAL
MAAR BIJ DE FILTER VAN EEN
DIESELMOTOR IS HET EEN RAMP
ER IS NU DE NIEUWE SEPARATOR VOOR HET
REINIGEN VAN GAS· EN DIESELOLIE,
ONTWORPEN VOOR KLEINE VAARTUIGEN.
DE OPLOSSING:
De nieuwe separator van Alfa Laval maakt
het gebruik van filters overbodig. Ook water
wordt uit uw gas- en dieselolie verwijderd. U
verhoogt hiermee de betrouwbare werking,
alsook de levensduur van uw motor. Voor
de prijs van een filter heeft u nu een
hoogwaardige centrifuge techniek.
Wilt u meer informatie? Bel dan 030 - 248 84 91

b~Alfa Laval

DivisieSeparation,Postbus1020, 3600 BA Maarssen
Tel.:030-248 84 91 Fax: 030-241 4447
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Oliehandel

25 Jaar evangelische

Klaas de Boer b.v.

0111\'vikkeHl1gs11l111' 111derde \'verelcl

Officiële

V.D.S.

leverancier

ALLE OLIEPRODUCTEN VOOR VISSERIJ, SCHEEPVAART EN OFFSHORE

8320AA URK
Klifweg11-13
Postbus3
Telefoon: 0527-681343
Fax:
0527-681834

• GASOLIE
• STOOKOLIE
• MARINEDIESELFUEL
• SMEEROLIE
• BUTA-ENPROPAGAS
• SCHOONMAAKMIDDELEN
• DRINKWATER

1976CBl.Jmuiden,Trawlerkade58, Telefoon0255-513240
8861 CKHarlingen,Zuiderhaven19,Telefoon0517-415647
- gegarandeerdekwaliteit en kwantiteit -

TEi\R fund jubileert "maar a11110edeniet"
"Armoede jubileert niet" is een van de trefzinnen waarmee de stichting
TEAR fund Nederland dit jaar haar 25-jarig bestaan 'viert'. Met een reeks
concerten, een tienerprogramma op christelijke campings en een lesprogramma op middelbare scholen van mime-artiest Gert van der Vijver is
TEAR fund op toernee door het hele land.
De vier letters TEAR staan voor The Evangelical Alliance Relief, oftewel
evangelische ontwikkelingshulp aan de derde wereld. De stichting is
voortgekomen uit de Evangelische Zendings Alliantie EZA, die eveneens
haar 25-jarig bestaan viert. Op dezelfde dag als dit 'Urkse' concert in
Hasselt, werd in Veenendaal de Nationale Zendingsjongerendag gehouden.
Hiervan hopen TEAR fund, EZA en Ronduit-club een landelijke traditie te
maken.
TEAR fund is een fondswervende organisatie die haar hulp in de derde
wereld verleent via partners. Veelal zijn dat uit zending voortgekomen
kerken of christelijke organisaties op bijvoorbeeld medisch- en landbouwkundig gebied. Ook biedt TEAR fund deskundige hulp via uitgezonden
personeel. Vooropgesteld is hier dat deze contracten van tijdelijke aard
zijn, zodat de op weg geholpen samenlevingen in de derde wereld uiteindelijk op eigen kracht verder kunnen.

Noodhulp
Behalve deze ontwikkelingshulp biedt TEAR fund ook in noodsituaties en
rampen de helpende hand, door middel van gerichte fondswervingsacties.
In veel gevallen werkt TEAR fund zowel hier als in het buitenland samen
met andere hulporganisaties. Bij al deze vormen van hulp staat het evangelie centraal, met name de opdracht van Christus: 'Zoekt eerst Zijn
koninkrijk en Zijn gerechtigheid'.
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Sanidrörne:
ó

ó

k voor

duurzaam
CV-comfort

Een eigentijdse

CV-installatie is de basis

van comfort. Warmte in heel uw huis. Bij de specialistenvan Sanidrömevindt u alles op het gebied van
sanitair. Van zeephouder tot complete badkamer.
Maarook voor centrale verwarming en warm-watervoorziening kunt u bij ons terecht. Wij leveren

Vanaf de oprichting hebben vrijwilligers bij TEARfund een belangrijke rol
gespeeld. In tal van plaatsen zijn werkgroepen actief. Urk kent al sinds
jaar en dag een actieve werkgroep waarvan Willem de Vries van de Nink
14 voorzitter is. Bij hem kunt u met vragen over vrijwilligerswerk voor
TEARfund terecht. Een helpende hand bij de jaarlijkse collecte bijvoorbeeld is welkom.
Verder richt de evangelische organisatie zich in toenemende mate op
jongeren. De afdeling voorlichting en fondswerving verzorgt in het land
spreekbeurten, workshops en presentaties. In dat kader speelt het nieuwe
diaklankbeeld 'Geboeid leven' een belangrijke rol. Educatie leidt vaak tot
actie, zoals de jaarlijkse kaarsenverkoop in december en de Nacht Zonder
Dak in juni. In Leiden zetten eind vorig jaar vier christelijke studentenverenigingen zich in voor de Happietaria, waarvan de opbrengst, 30.000
gulden, naar een blindenproject van TEARfund-partner SERVEin Afghanistan ging.

gebruiks- en milieuvriendelijke CV-installaties die

Dejubileumactiviteiten begonnen op 24 januari in Drachten, waar het
Holland Boys Choir voor TEARfund optrad. Dit Europees beroemde
jongenskoor uit Elburg geeft op 25 april in Gouda weer een jubileumconcert. Daar zal ook mime-artiest Gert van der Vijver in het voor-

bovendien zuinig zijn. Onzichtbaar comfort waar u
velejarenwarmte en plezier van heeft.

De Sanidröme sanitairspecialist

is niet

alleen een deskundig leverancieren installateurvan
CV-installaties,ook het onderhoud daarvanis bij hem
in goede handen.Wanneeru een onderhoudsabonnement afsluit, maaktSanidröme een keer per jaar uw
installatie schoon en controleert of alles nog goed
functioneert. Regelmatig onderhoud verlengt de
levensduurvan uw installatieen levert een beter rendement op. Sanidrömebiedt duurzaamCV-comfort.

Gebr. vd

Ko&ni,t,öme

JAGTLUSTERALLEE8 7711 GE NIEUWLEUSENTEL.:(0529) 484 353 FAX: (0529) 483 734

de
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programma optreden. In de Bovenkerk van Kampen komt het Holland Boys
Choir op zaterdag 20 juni. Vijf weken eerder treedt het koor voor het
jubilerende TEAR fund op in Broek op Langedijk en in het najaar komen
Ede en Middelburg nog aan de beurt.
In mei geven Ellyen Rikkert samen met de Finse christen-zangeres Nina
Astrom een achttal optredens voor TEAR fund ten beste. Daarover volgen
nog publicaties in onder meer het EO-programmablad Visie.

Collede voor visserijprojed
De collecte voor TEARfund is deze avond bestemd voor het
Cambodjaanse visserijproject dat de christelijke partnerorganisatie SAO
(Southeast Asian Outreach) voor de boerenbevolking heeft opgezet.
Om te voorzien in hun voedselbehoefte leggen Cambodjanen met steun
van SAOvisvijvers aan. Lokale mensen krijgen onderricht in het aanleggen
en onderhouden van die grote vijvers. Deze teelt blijkt de laatste jaren
zeer succesvol.
Door TEARfund is deskundige Herman Brouwer naar deze partnerorganisatie uitgezonden als TOPper.Die afkorting staat voor: tijdelijk
overzees personeel. Herman's echtgenote Liesbet helpt vrouwen in de
hoofdstad Pnomh Penh in een handwerk-project. Daar worden zogenoemde Rajana-artikelen verkocht: volgens traditionele volkskunst vervaardigde sieraden.
Ook vrouwen van het platteland delen in de opbrengst van deze verkoop
door hun produkten aan de Rajana-shopter hand te stellen en zo in het
levensonderhoud van hun gezinnen te helpen voorzien.
TEARfund steunt het visserijproject van SAOmet f 30.000 per jaar.

Muztekoereniging Concordia
De muziekvereniging Concordia uit Urk bestaat uit een groep enthousiaste, vooral jonge mensen, die met behulp van verschillende muziekinstrumenten geestelijke liederen ten gehore brengt. De vereniging telt
ongeveer 25 leden, waarvan het grootste deel de mondharmonica bespeelt. Op 29 september 1990 besloteneen paar vrienden om te beginnen
met een klein aantal mensen een muziekgroep te vormen. In die tijd nog
voornamelijk met de mondharmonica. AI snel volgde het besluit om ook
mensen toe te laten die een ander instrument bespelen. Zo zien we nu
binnen de groep instrumenten als: gitaar, dwarsfluit, blokfluit en
keyboard. Deze combinatie geeft een karakteristiek en warm geluid
waarmee op een uitstekende manier het Woord van God op een muzikale
manier kan worden vertolkt. De samenwerking met het Jeruzalemkoor uit
Urk is sinds enige tijd een regelmatig terugkerende gebeurtenis, en geeft
een unieke klank die door velen zeer gewaardeerd wordt.

TEAR fund
evangelische

20

partners

in hulp

& ontwikkeling
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Hel Jeruzalemkoor

Schilders-, behangers- en glaszettersbedrijf

Het jeruzalemkoor is ontstaan in 1990, en is begonnen door een aantal
mensen uit de jeruzalemkerk te Urk. In de beginperiode werd voornamelijk 1 en 2-stemmig gezongen, en werd er zo nu en dan muzikale
medewerking verleend aan kerkelijke activiteiten. Naarmate de jaren
vorderden, werd er voorzichtig geprobeerd om vierstemmig te gaan
zingen.
Inmiddels is het koor uitgegroeid tot een volwaardig gemengd koor
met 28 leden, die ervoor staan om het Woord van God op deze manier
uit te dragen. De leiding wordt gegeven door jacob Romkes die tevens
ook de muziekvereniging Concordia onder zijn hoede heeft. Op dit
moment heeft het jeruzalemkoor samen met de muziekvereniging
Concordia een drukke agenda. De optredens die worden gedaan vinden hoofdzakelijk plaats in bejaarden- en verzorgingstehuizen, en in
bijvoorbeeld aangepaste kerkdiensten in en buiten Urk. In de zomer
van 1997 is de eerste CD verschenen, waarop Concordia en het

Tel. 0527-681683
Fax0527-685760

Pyramideweg 5
8321 CG Urk

ADVISEURS IN VERF

VERF, BEHANG SPECIAALZAAK

jeruzalemkoor samen te beluisteren zijn. U kunt zich voorstellen dat
beide verenigingen hier enorm trots op zijn.

"

ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING
Uitgebreide dekking
Optimale serviceverlening
Concurrerende premie
Snelle uitbetaling

Stichting Collectieve
Voorzieningen Maatschapvissers

~::::lka2\

BEL/FAX VOOR EEN GRATIS OFFERTE:
Tel. 0527-682306/

Fax 0527-684743

Stichting Collectieve Voorzieningen Maatschapvissers
Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor al uw andere
verzekeringen.
22
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kuubje meer?!
Uiteraard

zijn er verschillen in
TUBS en KISTEN. De absolute
""topper is het merk DYNO.
1: DYNOstaat voor kwaliteit,
en dat is wat Westparts
levert. Kwaliteit
in Viskisten,
Tubs, Pallets,
etc. Tevens zijn
wij gespecialiseerd in het
leveren van een
totaalpakket aan
de visverwerkende industrie en visserij. Neem nou b.v. REA
rekken of Vikan hygiënesystemen. Iets
nodig??
U noemt het en wij leveren het .

•

Postbus 111, 1777 ZJ Hippolytushoef
Tel. 0227 - 60 1500/ fax 0227 - 60 38 001----.1
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vrijdag 24 april 199

UNIEI{ ORANJE- EN BEVRIJDINGSC

CERT

Dit jaar vindt het traditionele Zaltbommelse Oranjeconcert plaats
op D.V. zaterdag 9 mei. Dus niet op 30 april.
Dit i.v.m. Bevrijdingsdag en de herdenking van 50 jaar Israël.
Eenjaarlijks terugkerend hoogtepunt waar jong en
oud naar uitkijken.
Ook nu weer wordt er van de samenzang een opname gemaakt voor de nieuwe samenzang CD "Kom ga
met ons" deel 2.

~edek

Evenals vorig jaar, ook nu wisselzang.
Voor het eerst treedt de jonge veelbelovende 18-jarige harpiste
Jantine Bokhorst voor u op
tijdens dit grote Oranjeconcert.

Toegangskaarten verkrijgbaar aan de hoofdingang op
de avond van het concert.

Urker Visserskoor "Crescendo",.o,l.v. Meindert Kramer
Koorbegeleiding: Henk van Putten. Samenzangbegeleiding: Pieter Heykoop
Harpiste: Jantine Bokhorst - Trompetten: Arjan en Edith Post
Bariton: Piet Baarssen
Algehele leiding: dhr. H. van de Herik

Met dank aan:
De HeyZon, Familie- en conferentieoord, Kapelle
Markhoek, Dienstverlenend Centrum voor de detailhandel, Houten
STHRecords, Opname en producing, Hoevelaken
Bakker Klootwijk, De beste bakker van Rotterdam
Blokker van Kooten, Zaltbommel en Geldermalsen
KVH Kolkman, Verpakkingen, Hedel
Rabobank, Bommelerwaard-Noord, Zaltbommel
HRV Reclame, Krabbendijke
Stolk Orgels, Nedernemert-Nrd, Beesd, Nieuwerkerk aId IJssel,Krabbendijke, Gener-uiden

Oranje- en Bevrijdingsconcert

met samenzang

Tevens 50-jaar herdenking
Grote of St. Maartenskerk

Israël

te Zaltbommel

D.V. zaterdag 9 mei 1998

medewerkenden
Urker Visserskoor "Crescendo"
Meindert Kramer, Dirigent
Henk van Putten, Koorbegeleiding
Pieter Heykoop, Samenzangbegeleiding
Arjan en Edith Post, Trompet
Piet Baarssen, Bariton
Jantine Bokhorst, Harp
H. van de Herik, Appèlwoord (Stichting Shaare Ze dek)

Aanvang 19.30 uur
vanaf 19.15 uur samenzang vaderlandse en Israëlische liederen

Programma is tevens toegangsbewijs

1. Samenzang vaderlandse en Israëlische liederen:

a. Komt nu met zang
Komt nu met zang van zoete tonen
En u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betoonen,
Dat gij van herte vroolijk zijt.
Juicht God ter eer, Zijn lof verrneer,
Die zulken grooten werk
Gedaan heeft voor Zijn kerk.

In Israël was dat een wijze,
Valt met hen ook den Heer' te voet;
Dat elk nu toch God roem en prijze,
Die ons zooveel weldaden doet.
Roept overal met groot geschal:
"Lof,prijs en dank alleen
Zij God en anders geen !"

De Heer' heeft eertijds Zijnen volke
Geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist're wolke,
Maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij dien Heer', Die ons ook weer
Geeft na veel smart en druk,
Veel zegen en geluk!

b. De Heilige Stad:
Terwijl 'k eens lag te slapen kreeg ik een schone droom.
Ik was in 't oud Jeruzalem 'k stond aan de tempelzoom.
Ik hoorde kind'ren zingen. Een lied vol blijde klank.
En 't was als paarlen engelen zich juichend aan hun zang.
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe Vorst ter eer
hosanna in de hoge, hosanna voor uw Heer.
Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de eng'lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen toen werd het plots'ling nacht
en klonk van gindse heuveltop een stem: Het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop een stem: Het is volbracht.
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe Vorst ter eer
hosanna in de hoge, hosanna voor uw Heer.

En weder zag 'k een ander beeld, doch nu vol. heerlijkheid.
.
Een stad die als een bruid versierd, haar Komng wachtend beidt,
'k Zag straten van het zuiverst goud door d'open paar'len poort.
Miljoenen gingen uit en in; gee~ ~anklank werd g~hoord,
maar onder harp en cimbelspel juicht mens en eng len stem
tot eer van God en van het Lam in 't nieuw Jeruzalem.
tot eer van God en van het Lam in 't nieuw Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem nu is vo~rbij uw.strij~.
Hosanna in de hoge, hosanna In eeuwigheid,

2. Mannenkoor:
Cantate Psalm 146

G. Jellesma/M.W. Kramer

3. Openingswoord, schriftlezing en gebed door de heer H. van de Herik
(bestuurslid Stichting Shaare Ze dek)

4. Samenzang Psalm 138 vers 1 en 2 :
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, Heer', U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goön,
Op hogen toon, Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis, Het hof der ho-ven,
En, om Uw gunst en waarheid saam.
Uw groten naam Eerbiedig loven.
Door al Uw deugden aangespoord,
Hebt Gij Uw woord, En trouw verheven.
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed,
Verhoord, gered, Haar kracht gegeven.
Al 's aardrijks vorsten zullen, Heer',
Uw lof en eer, Alom doen ho-ren;
Wanneer de rede van Uw mond,
Op 't wereldrond, Hun klinkt in d'oren.

5. Mannenkoor:
a. U bid ik aan, 0 Macht der liefde
b. Op ten strijde

KJ. Mulder
trad.

10. Samenzang Psalm 42 vers 1, 3 en 5, tijdens deze samenzang
zal er gecollecteerd worden t.b.v. de Stichting Shaare Zedek.
Van harte aanbevolen!

6. Solo: Harp en Orgel

7. Mannenkoor:

a. Stilte over alle landen
b. Jeruzalem (muziek: Naomi Shemer)

9. Appèlwoord door de heer H. van de Herik t.b.v. de Stichting
Shaare Zedek.

B. Bout/M.W. Kramer
arr. M.W. Kramer

8. Samenzang Psalm 146 vers 1, 3 en 8 (wisselzang):
Mannen:
Prijst den Heer' met blijde galmen;
Gij mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lanf ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Vrouwen:
Zalig hij, die in dit leven,
[akobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
Vestigt, op den Heer', zijn God.
Allen:
't Is de Heer' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig al regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer !
Prijs Zijn grootheid; loof den Heer' !

'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 s' 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.
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 d nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij maag' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

11. Mannenkoor:
a. Mijn Nederland
b. Bede voor 't Vaderland
c. Gelukkig is het land

c.A. Mangold
P. Zijderlaan
J. Zwaan

17. Samenzang Wilhelmus vers 1 en 6 :

12. Solo: Bariton
13. Mannenkoor:
a. Waar de blanke top der duinen
b. Wij willen Holland houwen
c. Hollands kracht ligt op de wateren

M.W. Kramer
M.W. Kramer
H.C. van Oort

14. Orgelimprovisatie met aansluitend samenzang Ere zij aan God
de Vader vers 1, 2 en 3:
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in Zijn troon.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaa t mij nimmermeer !
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t' aller stond:
De tirannie verdrijven,
Die mij mijn hart doorwondt

Wij vragen nog even uw aandacht voor het volgende:
Als u vanavond genoten heeft van de prachtige samenzang, dan krijgt u
nu de kans om dat thuis nog eens op te luisteren. Twee jaar geleden is
de CD gepresenteerd "Kom ga met ons", hierop staan de samenzanghoogtepunten van de Oranjeavonden die de afgelopen jaren gehouden
zijn. Deze CD kost slechts f 29,90 en komt geheel ten goede aan de
Stichting Shaare Zedek ! CD te koop bij de verkooptafels.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van elke smet bevrijdt,
eer zij Hem, die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Tevens is er een verkooptafel van het Urker Visserskoor "Crescendo" en
van de organist Pieter Heykoop. Een breed aanbod ligt gepresenteerd.
Of het nu een Psalmen, Vaderlandse Liederen, Kerst, Improvisatie of
Koor CD is.......met een CD van Urk of Heykoop neemt u iets waardevols mee naar huis.

Ere zij de Heer' der Eng'len,
ere zij de Heer' der Kerk,
ere aan de Heer' der volk'ren,
aard' en hemel looft Uw werk.
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel Zijn Kerk.

15. Mannenkoor:
Nederland en Oranje

..

Wilhelmus van Nassauen
Ben ik van duitsen bloed,
Het vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
Een prince van Oranje
Ben ik vrij onverveerd,
Den koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw programma mee naar huis te nemen ??
Tevens willen wij vragen om allerlei papier, met name snoeppapier mee
naar huis te nemen, het bespaart de koster en de organisatie veel werk!
Bij voorbaat hartelijk dank!

H. de Wolff

16. Sluiting en bekendmaking opbrengst collecte door de heer
H. van de Herik.

Noteer vast in uw agenda het volgende Shaare Zedek concert:
DV vrijdag 30 april 1999 Oranje en Bevrijdingsconcert in de Grote of
St. Maartenskerk te Zaltbommel: Organist Pieter Heykoop, Harpiste
Jantine Bokhorst en Trompetten Arjan en Edith Post.. ..wie als koor
optreed blijft nog even een verrassing!

·r---------------------------------~.
Van harte welkom ...
Hee~u dat ook., een moment in uw levenwaar u echt van wilt ~nieten?
~er van het drukke stads~woellivt centraal in het vroene hart van Zeeland.
het landelijk dorpje Kapelle-Biezelinêe, bekend door haar fruitrijke
om~vinV. Opde scheidinv van deze twee
dorpjes liVf hel
familie-~
con~entieoord
"DeHeyZon~.

c:)

Gezelli~in nei~en"sfeer verzoréen wij:
WartnIkoud buffet
Diner
Koffietafel
Fondue, Gourmet
en Barbeque

Bruiloften
Jubilea
Reünies
Verjaarda~n
Kinderpartijtjes
Examenfeesten
Davtrips

Seminars
Iraininèen

Politieke vervaderin~n
Personeelsavonden

Conéressen
Bedrijjspresentaries

Beurzen

familie- & conferentieoord

Jufferswegje 31 4421 JA Kapelle-Biezelinge

telJfax (0113) 34 1303
b.g.g. (0113) 57 28 94

Wf..1U.2AMBIi\NCE EN TRADmE ELKMR ONTMOETEN

•

..

r----------------------------------~-----28 Zomerzangdienst

>

Bovenkerk - Kampen
woensdag 24 juni 1998
m.m.v.:

Ds. J. den Boer van Wouterswoude

***************************~**********************************

Chr. Urker Visserskoor
Crescendo"
o.l.v. M.W. Kramer
11

************************************************~JA***********

Begeleiding van de samenzang:
Organist A. Weegenaar
**************************************************************
Aanvang 19.30uur---------toegang vrij
De Psalmenworden niet ritmisch gezongen
Geen applaus

De volgende Zomerzangdienst zal zijn op D.v. woensdag 1 juli
m.m.v.
Ds. J. van Rossem van Zuilichem
Gem. Koor" lmmanuël " uit Katwijk
o.l.v. F. Cornet
Zelfde tijd I zelfde plaats

•

Voorzang:

-.'

:.~.-

Samenzang:

• è ••

Psalm 1 : 1 en 4
Psalm 2 : 6 en 7

Psalm 3 : 4

4 Sta op, verlos mij, HEER'.
Gij hebt, 0 God, weleer
Getoond voor mij te waken,
Mijn haters onderdrukt,
En mij 't gevaar ontrukt;
Gij sloegt hen op de kaken,
Vérbrekend onverwacht
Hun tanden door Uw macht;
'k Heb d' overhand verkregen!
Gij, HEER', alleen, Gij zijt
Verwinnaar in den strijd,
En geeft Uw volk den ze en.

Psalm 1

1 Welzalig hij, die in der bozen raad,
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat.
Noch nederzit, daar zulken samenrotten.
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.
,",
'i

4 De HEER' toch slaat der mensen wegen ga,
En wendt alom het oog van Zijn gena.
Op zulken, "die,oprecht en rein van zeden,
Met vasten gang het pad der deugd betreden,
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
Maar 't heilloos spoor der bozen zal ver aan.
_

Koor:

God enkéi Licht-------------bew.
Cantate Psalm 116-----bew.
U bid ik aan------------bew.
Het Hemels Vaderland------bew.

, .

.. ;;;

Psalm 2
-;';.
6 .Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht. bevend op 't gezicht van Zijn vermogen,
En kust den Zoon. van ouds u toegezeid;
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen,'.
U op uw' weg tot stof doe wederkeren;
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds. zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag.:

Samenzang: Psalm 101 : 1 ~2 - 3 (Tevens zal er een collecte gehouden worden)

Psalm 101
'k Zal van de deugd der milde goedheid zingen,
Van 't heilig recht der strenge rechtsgedingen:
Een psalmgezang, 0 hooggeduchte HEER',
Uw Naam ter eer.
.

7 We~alig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun .heU,hun hoogst geluk beschouwen.
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER';
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.

2 'k Zal met verstand den weg betreên der vromen.
Wanneer zult Gij, mijn Bondgod, tot mij komen?
Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid
0' oprechtigheid.

Opening - Gebed - Schriftlezing
... r

.

_ot; -:"".•--.•

-

_. __

~

..
.,.

,_'.'
•..:-....;:.:;._::.~~~ •...:. .... ,:.i-:.:__~_~"!",:,:'~

-

·2

....

~:':...... :_

- -~-"-

~"'-""_'

-

.....

~'~

_.

_

_~

",_

.:

;.:;.

...,_

-"'.*,-,-:,';-::~:~
,.__-

,,_._ .

M.W. Kramer
Jellesma I Kramer
K.J. Mulder
M.W. Kramer
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3 'k Zal met vermaak naar 't kwaad niet overhellen, I
Geen godd'lóós' stuk mijzelf voor ogen stellen;
Ik haat het doen der schend'ren Uwer wet,
en schuw die smet.
.
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Koor:

Op ten strijde·----···-····Trad.
Psalm 35-·---------------·bew.
M.W. Kramer
De Llchtstad-·-------------bew.
M.W. Kramer
Stilte over alle landen---------bew. A. Bout I M.W.Kramer

Sluiting en Gebed ,
Koor en Gemeente:

Psalm 199 : 86 en 88

86 Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn-tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboOnzijn waarlijk recht, 0 HEER';
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.
88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;
'Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;
Want hï volhardt naar Uw eboön te horen.

Gesproken zegenbedeuit de Avondzang (vers 7)

4

URKER KOREN ZINGEN

Voor de 311e keer

o0

1.

Opening namens de commissie zang op Hemelvaart
door Dhr. J. Koffeman

2.

Samenzang: Psalm 47: 3

3.

God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaän,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.

o.l.v. Harm Hoeve,

vleugel Wim Margré

1. U zij de Glorie.!
Kroon Hem met gouden kroon
2. Via Dolorosa
3. Be Strong in the Lord
Soliste: J. Kaptein-de Vries
8.

4. Samenzang: Gezang 302: 1 Wilt heden nu treden ....
Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat temeer!

5. Urker mannenkoor "Hallelujah"
o.l.v. 2e dirigent Henk Brouwer, vleugel H. Hamer
1. Psalm 42
2. Am Kühlenden morgen
3. Op bergen en in dalen

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

7. Jong gemengd koor "Immanuël"

3. Schriftlezing en Gebed

1.

2.

K. J. Mulder
R.Pracht
W. H. Zwart

6. Samenzang: Gezang 123: 1 en 2 Grote God wij loven U.
1. Grote God, wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

Johan Bredewout
B. Sprague, N. Borop
Tom Fetke

Samenzang: Gezang 206: 1 Gouden harpen ruisen

1. Gouden harpen ruisen bij der Eng'len zang;
paarlen poorten beiden IS Konings hemelgang.
Jezus, Gloriekoning, vol van majesteit,
ging Zijn troon bestijgen, Hem omhoog bereid.
Refrein.
Dood en graf verwon Hij!
Juicht uit volle borst;
Jezus voer ten hemel,
glorie onze Vorst!
9. Kinderkoor "Klein maar dapper"
o.l.v. Wim Magré,
vleugel Wim Magré
1. Ik hef mijn ogen op naar de bergen
2. Ik heb een Vader
3. Heb je 't ook gehoord?
4. Kom prijs de Heer
10. Samenzang: Psalm 150: 1 en 3
1. Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,

trad.
A. Kleijnhans
J. Visser
trad.

1. Rust mijn ziel uw God is Koning

In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

2. Ik wil U dienen
3. Lead me Lord
4. Ouvrez uit la Redemption

R. Elsinga
R. Elsinga
S. S. Wesley
Ch. Counod

14. Samenzang: Psalm 27: 1 en 7
3.

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

11. Christelijk gemengd koor "Excelsior"
o.l.v. Carel Chr. Schulz,
vleugel Henk van Putten
1. Ris name is excellent
2. Rejoice
tekst. Chr. Wesley
3. Psalm 103

12. Samenzang: Gezang 62: 1 en 2

Calap Simper
muz. Jan Stolk
E. Mobach

Ere zij aan God de Vader

1.

God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen?
Hij is de Heer, die hulp verschaft in nood,
mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen.
Hij is 't, die mij beveiligt voor de dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên,
en aanrukt' om zich met mijn vlees te voên,
stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
de voet en viel, omdat het God verlaat.

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 de HEER', godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER'.

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drieëen'ge in zijn troon!
2.

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!

13. Mannenkoor "Urker Zangers"
o.l.v. Dhr. R. Elsinga,
vleugel R. Van Putten

15. Brassband "Valerius"
o.l.v. Dhr. K. De Jong
1. Intrada Festiva
2. Song of the Iiberation
3. Nobody knows the trouble I've seen

Alan Fernie
Jac de Haan
E. Silfverberg

16. Samenzang: Gezang 213: 1 en 3 U zij de Glorie opgestane Heer
1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daal-de d' en-gel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

3.

17. Jeugdkoor "Res Nova"
o.l.v. Wim Magré,

18. Samenzang: Lied 586: 1 en 3

3.

M. Kramer
trad.

Ga niet alleen door 't leven,
die last is u te zwaar,
laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geween,
en zoveeJleeds te dragen.
Ga niet alleen! (bis)

5.

Welzalig, die 't ervaren,
dat Hij hun alles is;
dan kennen z' in gevaren
bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in Zijn armen,
door alle nood hen heen.
Wie steunt op Zijn ontferming,
is nooit alleen! (bis)

G. Koele

Blijf met mij Heer

Blijf met mij, Heer,
als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer,
als straks de avond daalt;
als vrienden henen gaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed,
o blijf met mij!

21. Chr. Urker mannenkoor "Crescendo"
o.l.v. M. W. Kramer
Vleugel: H. Van Putten
1. Psalm 146
2. Een heilig koor van stemmen
3. Bede voor het Vaderland

'k Kan zonder U
geen enk'le schrede gaan.
Wees Gij mijn leidsman
op mijn levensbaan.
..
.
..
Aan Uwe hand slechts ga Ik veilig bh];
zij 't voor of tegenspoed,
o blijf met mij!

M. W. Kramer
M. W. Kramer
P. M. Zijderlaan

22. Samenzang: Gezang 130 : 1,2 en 3

19. Chr. Dameskoor "Laus Deo"
o.l.v. P. J. Leusink,
vleugel Henk van Putten
1. Jezus roos van Saron
2. U nabij
3. Praise the Lord
4. Dochter Sions

1.

vleugel W. Magré

1. Lichtstad
2. Lord I want to be a Christian
Soliste: Janneke Ekkelenkamp
3. Hij is Koning en Heer

1.

20. Samenzang: Lied 53: 1 en 5 Ga niet alleen door 't leven

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 dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

C. H. Gabriel
J. Zwanepol
Moderabely rast
G. F. Händel

1.

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2.

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
en d' adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3.

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heiigeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land
als Gods gezant.

23. Gezamenlijke koren en Brassband
o.l.v. M. W. Kramer
1. Looft looft den Heer
M. W. Kramer
2. Samen Dienen
M. W. Kramer
3. Zegen ons algoede (samenzang met publiek)
1.

Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede,
en verhef Uw aangezicht
over ons, en geef ons licht.

2.

Stort op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

3.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

24. Sluiting: Dhr. J. KotTeman
25. Samenzang: Gezang 301: 1 en 6 (Het Wilhelmus)
Bloemen:

Geluid: Bert v. Urk
en Gerrit de Boer

BLOEMENCENTRUM
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Crescendo in Costa Rica
Eind juni bezocht ik voor mijn werk het land Costa Rica in
Centraal of Latijns Amerika. Het noorden van Costa Rica
is trouwens een favoriete vakantie-bestemming in opkomst. En ik kan U verzekeren: het is zeker de moeite
waard om dit land te bezoeken.
Costa Rica is een tropisch land, dus wel wat warmpjes voor
een Urker. Men kan daar echter een schitterende tropische
regenwoud-natuur bewonderen.
Wij hebben daar voor de eerste keer sinasappelsap geladen
met een van de koelschepen van de rederij waar ik voor
werk. Dit schip is de afgelopen tijd aangepast voor het
vervoer van (geconcentreerd) sinasappelsap van Costa Rica
naar Florida (USA).
De zondag bracht ik door in de hoofdstad San José. En
daar beleefde ik iets leuks:
Via de Geref. Zendingsbond (Herv. Bond) was ik in
contact gekomen met een jonge zendingspredikant,
Ds. Alben T. van Blijderveen. Deze predikant geeft o.a. les
aan theologiestudenten en zendelingen, aan het seminarie
in SanJosé. Samen met deze predikant, zijn vrouw Marijke
en hun zoontje Jonathan was ik die zondag naar de kerk
geweest, de Iglesia Reformada.
Toen wij' s middags weer thuiskwamen en nog wat zaten
na te praten zette onze broeder een CD op, net zoals wij
dat ook wel kennen.
Het was een
verzamel-CD met
Psalmen. En ja
hoor, even later
hoorde ik Crescendo zingen:
Psalm 98 - Hij
heeft gedacht aan
Zijn genade ...
Een leuke en
aangename verrassing op een zondagmiddag aan de
andere kant van de
wereld!

Jan

ZANGKOERIER
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Na een lange reis kwamen we dan veilig en wel in
Zaltbommel aan. We gaan een Oranjeconcert geven in de
Grote Kerk aldaar. Er was ontvangst met koffie, maar het
bleek dat er alleen op koorleden was gerekend, tenminste
dat werd meegedeeld aan sommige passagiers. Die kregen
dus geen koffie. ] ammer!
In de kerk was al een flinke toestroom van mensen, dus de
medepassagiers zochten een plaats in de kerk. Ook dit liep
niet van een leien dakje: sommigen moesten twee keer van
plaats verwisselen, want het was gereserveerd. Het lijkt mij
beter dat "Crescendo" in 't vervolg een aantal plaatsen laat
reserveren voor de medepassagiers. Maar verder, het koor

had een goede opkomst
van leden, wat je in 't
zingen heel goed kon
horen. Ook de kerk zat
overvol, wat je dan goed
doet. Het koor begon
met de Cantate van
Psalm 146, met soli van
Piet en Willem. Deze
psalm kwam heel mooi
over op het publiek. De
kerk had een goede
acoustiek. Het duet van
Piet en Willem klonk
goed. Na de opening
door de heer H. van
Herik, die heel ontroerend was, gingen wij verder met samenzang. Later pas
hoorde ik dat' t koor geen woord heeft verstaan van de
opening, 't appelwoord en de sluiting. Na Psalm 138zong
't koor U bid ik aan. Dit is nog nooit zo mooi en gevoelig
gezongen. Op ten strijde ging iets sneller dan gewoonlijk.
De begeleiding met orgel en trompetten was mooi. Dit is
gewoon een topper van "Crescendo". Ook de harp liet van
zich horen in een improvisatie van Lof zij de Heer, de
almachtige koning der ere. Dit is een teer instrument, dat
qua klank wel iets weg heeft van een citer. Het lied Stilte
over affe landen was volgens mij iets te laag, wat je aan de
solist Piet Baarssen kon horen. Hetjeruzalem werd goed
gezongen. Ook de solo-gedeeltes waren heel mooi en
kwamen duidelijk over op 't publiek. De Vaderlandse
liederen werden ook heel goed gezongen; alleen, dat is mijn
mening, de leden moeten minder in de map kijken en meer
naar de dirigent. Deze liederen zingt "Crescendo" al jaren
en ze zijn goed ingestudeerd. De opbrengst van de collecte
t.b.v. de stichting Shaäre Zedèk was f 4000,-. De avond
werd afgesloten met gebed, daarna mochten we twee
coupletten van het Wilhelmus zingen. De zegenbede, die
het koor tussen de coupletten zong, maakte diepe indruk
op het publiek.
Na de lange reis naar de bult mochten we veilig thuis
komen en terugzien op een heel mooie concertavond in
Zaltbommel.

.l

Aagje Ras-Bakker

(Aagien van Beth van Aagien )
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Crescendo in Costa Rica
Eind juni bezocht ik voor mijn werk het land Costa Rica in
Centraal of Latijns Amerika. Het noorden van Costa Rica
is trouwens een favoriete vakantie-bestemming in opkomst. En ik kan U verzekeren: het is zeker de moeite
waard om dit land te bezoeken.
Costa Rica is een tropisch land, dus wel wat warmpjes voor
een Urker. Men kan daar echter een schitterende tropische
regenwoud-natuur bewonderen.
Wij hebben daar voor de eerste keer sinasappelsap geladen
met een van de koelschepen van de rederij waar ik voor
werk. Dit schip is de afgelopen tijd aangepast voor het
vervoer van (geconcentreerd) sinasappelsap van Costa Rica
naar Florida (USA).
De zondag bracht ik door in de hoofdstad San José. En
daar beleefde ik iets leuks:
Via de Geref. Zendingsbond (Herv. Bond) was ik in
contact gekomen met een jonge zendingspredikant,
Ds. Albert T. van Blijderveen. Deze predikant geeft o.a. les
aan theologiestudenten en zendelingen, aan het seminarie
in San José. Samen met deze predikant, zijn vrouw Marijke
en hun zoontje Jonathan was ik die zondag naar de kerk
geweest, de Iglesia Reformada.
Toen wij' s middags weer thuiskwamen en nog wat zaten
na te praten zette onze broeder een CD op, net zoals wij
dat ook wel kennen.
Het was een
verzamel-CD met
Psalmen. En ja
hoor, even later
hoorde ik Crescendo zingen:
Psalm 98 - Hij
heeft gedacht aan
Zijn genade ...
Een leuke en
aangename verrassing op een zondagmiddag aan de
andere kant van de
wereld!
Jan Zeeman
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Na een lange reis kwamen we dan veilig en wel in
Zaltbommel aan. We gaan een Oranjeconcert geven in de
Grote Kerk aldaar. Er was ontvangst met koffie, maar het
bleek dat er alleen op koorleden was gerekend, tenminste
dat werd meegedeeld aan sommige passagiers. Die kregen
dus geen koffie. Jammer!
In de kerk was al een flinke toestroom van mensen, dus de
medepassagiers zochten een plaats in de kerk. Ook dit liep
niet van een leien dakje: sommigen moesten twee keer van
plaats verwisselen, want het was gereserveerd. Het lijkt mij
beter dat "Crescendo" in 't vervolg een aantal plaatsen laat
reserveren voor de medepassagiers. Maar verder, het koor

had een goede opkomst
van leden, wat je in 't
zingen heel goed kon
horen. Ook de kerk zat
overvol, wat je dan goed
doet. Het koor begon
met de Cantate van
Psalm 146, met soli van
Piet en Willem. Deze
psalm kwam heel mooi
over op het publiek. De
kerk had een goede
acoustiek. Het duet van
Piet en Willem klonk
goed. Na de opening
door de heer H. van
Herik, die heel ontroerend was, gingen wij verder met samenzang. Later pas
hoorde ik dat 't koor geen woord heeft verstaan van de
opening, 't appelwoord en de sluiting. Na Psalm 138zong
't koor U bid ik aan. Dit is nog nooit zo mooi en gevoelig
gezongen. Op ten strijde ging iets sneller dan gewoonlijk.
De begeleiding met orgel en trompetten was mooi. Dit is
gewoon een topper van "Crescendo". Ook de harp liet van
zich horen in een improvisatie van Lof zij de Heer, de
almachtige koning der ere. Dit is een teer instrument, dat
qua klank wel iets weg heeft van een citer. Het lied Stilte
over alle landen was volgens mij iets te laag, wat je aan de
solist Piet Baarssen kon horen. Het jeruzalem werd goed
gezongen. Ook de solo-gedeeltes waren heel mooi en
kwamen duidelijk over op 't publiek. De Vaderlandse
liederen werden ook heel goed gezongen; alleen, dat is mijn
mening, de leden moeten minder in de map kijken en meer
naar de dirigent. Deze liederen zingt "Crescendo" al jaren
en ze zijn goed ingestudeerd. De opbrengst van de collecte
t.b.v. de stichting Shaäre Zedèk was f 4000,-. De avond
werd afgesloten met gebed, daarna mochten we twee
coupletten van het Wilhelmus zingen. De zegenbede, die
het koor tussen de coupletten zong, maakte diepe indruk
op het publiek.
Na de lange reis naar de bult mochten we veilig thuis
komen en terugzien op een heel mooie concertavond in
Zaltbommel.
Aagje Ras-Bakker

( Aagien van Beth van Aagien )

PAGINA 6

ZANGKOERIER MEI - AUGUSTUS

tbommel

CD Zangavond Zaltbommel
Voor velen van U is de zangavond op 9 mei j.I. een
onvergetelijk concert geworden. En terecht, want
wat mochten wij daar zingen! En natuurlijk niet te
vergeten de prachtige gedragen en massale samenzang.
Deze avonden worden sinds een aantal jaren
georganiseerd door de heer Herman Zondag, ten
bate van Stichting Shaäre Zedèk, een stichting die
ons zeer na aan het hart ligt.
Wellicht is U dat bekend.
Trouwens, deze Herman Zondag komen wij vaker
tegen. Als wij in september naar Kapelle-Biezelinge
hopen te gaan, zullen wij een broodmaaltijd
gebruiken in familie- en conferentie oord "De
Heyzon". De "Hey" komt van Pieter Heykoop (de
bekende organist uit Zeeland die de samenzang in
Zaltbommel begeleidde) terwijl de "Zon" van
Herman Zondag komt. Waarlijk een bijzonder
duo.
Nu is er ongeveer twee jaar geleden reeds een CD
uitgebracht met hoogtepunten van de samenzang
van deze jaarlijkse concerten, uiteraard ook ten bate
van Shaäre Zedèk.
Dat is trouwens een prachtige CD, die U, indien
gewenst, bij mij kunt verkrijgen.
N u was het de bedoeling, dat de avond van 9 mei
j.I. ook, zoals gebruikelijk, door STH zou worden
opgenomen voor de volgende samenzang-CD.
Echter, omdat met name de vaderlandse liederen
enz. die wij zongen er zo sprankelend uitkwamen,
is er in goed overleg besloten om niet een samenzang-CD uit te brengen, maar een live-CD van het
gehele concert van 9 mei j.l.!
Voor diegenen, die het bandje hebben gehoord of
bezitten, zal dat een aangenaam bericht zijn. Het is
namelijk werkelijk de moeite waard.
Het is de bedoeling om de CD nu klaar te maken
en op het volgende oranjeconcert van 1999 te
overhandigen aan een Israëlische vertegenwoordiger van het Shaäre Zedèk Ziekenhuis uit Jeruzalem.
Daarna zal de CD te koop zijn. Ik hoop U op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Jan Zeeman, secretaris
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Een nieuw jaar, een nieuw
afslag, nieuwe nummers,
kortom: een hele uitdaging
om te zingen op Hemelvaartsdag.
Vele koren waren weer
aanwezig, alleen moesten

Alle koren die meededen
zetten hun beste beentje
voor. Niet dat men deze
avond als wedstrijd ziet,
maar om alles goed en
ordelijk te laten verlopen.
Het is alleen jammer, dat er

Het overwinningsteken van
Jezus. Opgevaren ten
Hemel.
Vrienden, laten we dat
voorop zetten in ons lied.

we De Lofitem missen.
Dit was jammer!
Halleluja was als eerste, zij
moesten daarna direct weer
weg om een concert te
geven in Amsterdam.
De klank (acoustiek) in de
nieuwe afslag was beter dan
die in de oude. Het zingen
ging beter en de woorden
kwamen beter over.

elk jaar minder mensen
komen. Maar ondanks dat
moet het Hemelvaartsdagconcert doorgaan. Het
belangrijkste waarvoor wij
allen zingen, is de inhoud
van het lied. Het uitdragen
van Gods eer en glorie. Zijn
evangelie uitstrooien over
mensen, ook in de afslag.
Juist met Hemelvaart.

een 'heilig koor van stemmen.' leder heeft daar z'n
eigen gedachten over.

We hebben gezongen over

Laten wij onze stem
gebruiken ten goede.
Zingen voor onze naaste,
maar ook voor onszelf.
P. Ras

Piensterzoaterdag

Zaterdag 30 mei j.l was 't weer zover. Een
Urkerdag!
Een soort plaatselijke feestdag die
afgesloten wordt door samen met
"Hallelujah" te zingen in onze
eigen Bethelkerk.
Een concert dat, naast een
afsluiting van een feestdag,
ook een voorbereiding is op
een Feestdag, het Pinksterfeest. De avond werd
geopend met massale
samenzang van een overvolle kerk en twee zeer goed
bezette koren. De voorzitter
van "Crescendo" opende deze
avond, na een kort welkomstwoord, met gebed. Als eerste
zong "Hallelujah" haar drie nummers. Naar mijn mening werd Psalm 42
heel gevoelig gezongen. 't Was doodstil in
de kerk. Ook "Crescendo" zong haar drie num-

PAGINA 8

~f~~~;i~i~~

mers. De Cantate van Psalm 146 werd nog

ierwat twijfelachtig gezongen, maar
Psalm 35 maakte dit goed. De topper
van deze avond was 't zingen met
beide koren. Een Heilig koor van
stemmen werd net gezongen of
we dit al jaren in de map
hadden. Het Avondgebed was
mooi en teer. Dit lied moet
gevoelig gezongen worden,
wat men ook deed. Ook
Samen te dienen werd vol
overtuiging gezongen. Na
de sluiting door de voorzitter van "Hallelujah" was de
mooie avond weer afgelopen.
Jammer, dat met zulke concerten de tijd zo enorm snel gaat.
Maar aan alle dingen komt een
eind.
We mogen terugzien op een goede voorbereiding op 't Pinksterfeest.
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Herdenking bij het Vissersmonument
gen. Niet eens zozeer voor de kwaliteit ...
Met zulke gebeurtenissen zing je toch
wel met een brok in je keel. En als je
dan ziet dat er omstanders meezingen,
dan doet je dat toch goed. Na de
herdenking waren we uitgenodigd om
de generale repetitie bij te wonen en
samen te repeteren met het Chr. U rker
Mannenkoor Hallelujah. Dit is een
grote zegen, dat je als twee grote koren
skouder an skoer mag staan! Samen
zingen tot Gods eer.
Ooit sprak iemand "Veel zingen,
Urker." Een variant daarop: "Blijf
zingen, Urkers!"

Een vrouw die uitkijkt over de zee ...
Namen, teveel namen ...
en wij mogen zingen! Nader mijn God
tot u.
23 Mei was de herdenking. Zoveel
mensen die een krans leggen. Zoveel
mensen die kijken. Er was veel belangstelling en dat is goed. In deze dingen
moeten we één zijn. Elkaar steunen en
helpen. Maar niet alleen dan moeten we
elkaar steunen en helpen: elke dag
moeten we voor onze naasten klaar
staan. Wij als koor mochten onze
medewerking verlenen. Een drietal
liederen mochten wij ten gehore bren-

P. Ras

Zingen in de Zomer

In Kampen

De zomer is weer begonnen, al merken we er niet veel van
en daarmee ook de zomeravondconcerten door Nederland.
Ook in Kampen, de Bovenkerk, zijn de\omeravondzangdiensten in volle gang. Woensdag 24 juni j.l. vertrok
Crescendo vanaf de bult richting Kampen. De stad over 'de
brugge'. Maar 'de brugge' is voorlopig weg, dus gingen we
maar over Dronten naar Kampen. (achter 'de brugge'
langs) Voor ons was het toch even afwachten, want we
hadden een voor ons koor een onbekende begeleider n.l.
A. Weegenaar. Gelukkig ging het allemaal goed. Vanuit' t
koor was een goede opkomst, ruim 80 man. De opkomst
van de mensen in de kerk was ook wel aardig, al had ik
persoonlijk wel meer mensen verwacht. De meditatie werd
verzorgd door Ds. J. den Boer van Wouterswoude, bij
sommigen wel bekend. Voor Crescendo is de Bovenkerk
niet onbekend en ondanks de hoge, grote steigers in de
kerk waar we onder zaten, viel de acoustiek goed mee. Aan
het zingen tijdens het optreden kon je horen dat de
nummers goed bekend waren onder de leden. Ze werden
dan ook vol overtuiging gezongen. Na deze mooie avond in
Kampen mochten we weer huiswaarts keren en was ook dit
concert weer geschiedenis.
P. Ras
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Op Urk

Uiteraard stond Crescendo op de agenda van de
plaatselijke Bethel-zomerzang en wel op woensdag 22 juli.
Een van onze jongste leden was van de partij en
schrijft het volgende:
Beste zangersvrienden
Hier is een stukje over 'Zingen in de zomer'.
Toen wij in de kerk stonden heb ik eens rond gekeken. Ik
kwam toen tot de conclusie, dat de kerk erg vol was en zag
veel mensen die er vorig jaar ook waren. Ik denk dus, dat
onze zang toch erg goed in de smaak valt. Ik sprak later een
paar vrouwen uit de kerk en die vonden Een Heilig koor
van stemmen zo mooi, dat ze er van onder de indruk waren
en over een versje dat we met z'n allen zongen waren zij
ook zo te spreken: Rijk is de mens, die zijn leven stelt in de
hand van de Heer. Zij zongen dan ook allen met volle borst
mee. Nou, ik hoop dat wij nog vele jaren samen mogen
zingen tot de eer van God.
L. Hakvoort
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Wij waren in Doornspijk
Zaterdag 8 augustus mochten wij op verzoek van de
orgelcommissie en Ds. Bouw, die samen het Zingen-in-dezomer-comité vormen, zingen in de Chr. Kerk te
Doornspijk.
De baten waren deze avond voor het orgel, dat deze
gemeente nog maar pas had aangeschaft. Ook ditmaal
konden Louwe en Meindert op hun mannen rekenen.
Even leek dat er niet op voor onze vrienden Van Slooten,
De Boer, Ras en Romkes, d.w.z. dat er van de vijfenveertig
telefoonummers, er enkele leden nog niet thuis waren van
vakantie. Een paar uur voor het vertrek is het dan nog
enkele keren geprobeerd en gelukkig maar ... onze mannen
kwamen thuis en met drie afmeldingen en nog een kleine
tien personen waar we niet op gerekend hadden, stonden
we toch nog, aldus Meindert Kramer geteld vanaf het orgel,
met drieënvijftig mannen. Ondanks de benauwende
warmte hadden de meeste leden traditiegetrouw het zwarte
jakje wel meegenomen, wat bij nader inzien gelukkig
overbodig was, dus zongen we op het streept. Onder het
genot van een bak koffie liep Ds. Bouw ons met een
glunderend gezicht tegemoet, waarna hij zei: "Wat een
stelletje mooie kleurlingen!" Tevens werd de liturgie nog
even doorgesproken. Louwe Kramer had deze avond de
dirigeerstok in handen, terwijl vader Meindert ons deze
avond begeleidde met het overigens mooi warme orgelgeluid. Vooraf zongen wij Psalm 98 vers 1 en 3, waarna
Ds. Bouw woorden van welkom uitsprak en vervolgens
opende met gebed. Een korte, doch zeer indrukwekkende
meditatie kwam ook van onze oud-nestor en wel naar
aanleiding van de eerste zin van Psalm 98 vers 1, 'Zingt,
zingt een nieuw gezang den Heere,' en een gedeelte uit
Openb. 15 over de 'Zangers aan de glazen zee'.
Piet Baarssen zong die avond verschillende soli, waarvan
één een wel zeer mooie tekst had, n.l. In Godshand,
waarschijnlijk afgeleid van een bekend gedicht en overigens
met veel gevoel en overgave gezongen. De samenzang van
de Psalmen deed me met enige weemoed terugdenken aan
het Kerkje aan de zee, zoals die op de opnames van vroeger
te horen is, zoals Psalm 62: 1 en 5, Psalm 117 en
Psalm 85:1 en 4. Crescendo zelf werd ook zeer gewaardeerd deze avond; afgewisselend met solozang van Piet
werd het een mooi programma. De kerk zat overigens goed
vol, met merendeels vakantiegangers, wat ook de bedoeling
was, mogen wij aannemen. Peter van Leeuwen heeft deze
avond opgenomen en ik moet zeggen het is een mooie
opname geworden. Ondergetekende beveelt dit bandje dan
ook hartelijk bij U aan, trouwens een gedeelte van de
opbrengst ervan is ook voor het orgel bestemd, nietwaar?
Dat de avond in de smaak viel bij het publiek was te
merken en ook Ds. Bouw was daar duidelijk over: "Er zijn
vele koren op Urk, waarvan er hier ook al gezongen hebben
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en nog zullen optreden, maar er is maar één Crescendo.
Louwe en Meindert werden nog even apart bedankt, er
werd zelfs nog op een lollige manier reclame gemaakt voor
gebouw "Irene". Ook Piet werd bedankt voor deze avond.
Over zijn CD "Wonderbare Kracht" merkte Ds. Bouw
op: "Piet je had geen betere en mooiere titel kunnen
bedenken. Deze kracht van boven, dáár moeten wij het
allen van hebben."
Wij mogen terugzien op een ouderwets mooie en dubbelzinnig warme avond, maar die warmte van de natuur werd
in de tweede helft van de avond een heerlijke avondkoelte.

W.de VriesJr.

Doornspijk, 11-08-1998
Beste Crescendo Vrienden,
Vanuit Doornspijk even een spontane reactie en nogmaals ook
een hartelijke dankbetuiging LV.mjullie medewerking aan die
prachtige zangavond van afgelopen zaterdagavond hier! Wat
was dát fijn, wat was dát geweldig ... En wat hebben daar, behalve wijzelf, ook vele vakantiegangers van genoten ... Het is
voor het eerst dat we deze zomer zulke avonden houden. Voor
ons orgelfonds: we hebben een prachtig niew orgel, afkomstig uit
een Roomse Kerk in Utrecht en in 1879 gebouwd door de Gebr.
De Witte, maar daar hangt een prijskaartje aan. Dus vandaar!
Eerlijk gezegd durfde ik aanvankelijk echter Crescendo niet te
vragen: zo'n koor met zo'n "opperzangmeester" in zo'n klein
kerkje. Toen andere Urker koren echter zo spontaan reageerden
kwam echter de gedachte op: een deel van Crescendo misschien. Bij Piet Baarssen weer eens een visje gehááld en tegelijk een ánder visje ûitgeworpen ... Temeer omdat ik voor 8
augustus (top-vakantie op Urk maar hiér óók: dan zit de kerk hier
's Zondags overvol) geen geschikte voorziening kon vinden.
Totdat ik op condoleantiebezoek kwam bij Evert en Mops Jansen
en daar toen ook zowel de eerste als de tweede voorzitter van
Crescendo ontmoette. Zó is het gegaan en zó stonden ze daar
dan zaterdagavond in hun prachtige Urker kostuum: ruim 40
telde ik er, met zoon Louwe ervoor en "opperzangmeester"
Meindert kramer zélf achter het orgel. .. En dan dat gedragen en
gevoelige zingen: echt Crescendo, hé! Trouwens ook de solozang van Piet Baarssen en het samen zingen mét hem wordt
erg gewaardeerd en is in zeer goede aarde gevallen. Prachtig,
prachtig gewoon ... Daarom nogmaals, vrienden: heel, heel hartelijk dank voor deze bijzonder fijne avond. Moge bovenal de
HEERE Zelf ook jullie zang nog voor velen tot rijke zegen stellen: tot heil van jullie zélf als ook van vele anderen en bovenal
ook tot Zijn eigen eer en verheerlijking. En wat óns betreft: heel,
heel graag zullen wij D.V. een volgend seizoen ook (een deel
van) Crescendo weer in Doornspijk ontmoeten! Met hartelijke
groet en zegenwens.
DS.G.Bouw
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Even voorstellen ...

Van wie is dit ur iene ... ?
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De derde zei: "Je bent verkeerd,
de bond is nog niet gereformeerd.
De grote hoop dat is de Kerk
de rest is toch maar mensenwerk."

---

De vierde sprak: "Jij synodaal!
Ben je nou toch helemaal!
Wordt' 44 niet vergeten?
Vrijgemaakt, dat moet je wezen."

De vijfde sprak: "Wat zal dat dan,
Kamphuis, dat is pas de man."
De zesde die was Christelijk en zei:
"Je bent wel gedoopt en vrijgemaakt
te zijn is echt nog niet bekeerd."
De zevende was diep in 't zwart.
Hij had het over 'stenen hart,'
en "Oud-gereformeerd. Dat moet je zijn!
Geen slap gedoe, maar klare wijn."

Ze waren met z'n negenen,
ze raakten aan de praat.
En ben je met z'n negenen,
je weet wel, hoe dat gaat:
De eerste zei: "Ik ben hervormd,
Hervormd tot in m'n botten."
De tweede zei: "M' n beste vriend,
je laat je toch bedotten.
Ga bij de bond, dat is je plicht,
bij jullie zijn ze veel te licht."

PAGINA 12

De achtste zei: "Dat kan wel zijn,
maar onder 'zwaar' is ook wel schijn.
Want jouw gepraat loopt ook niet los.
Geef mij maar broeder Gerrit Bos."
De negende, die lachte luid:
"Geef mij maar muisjes met beschuit!
Grijp je gitaar en zing een lied.
Bij ons is dat benauwde niet."
Ik stop ermee. Wie is er rijk?
Wie, is er arm? Wie zal het klaren?
De Eeuwigheid zal 't openbaren.

Aage Ko.lfeman
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1.

2.
3

Samenzang Psalm 98: I en 3
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God. die wond'ren deed;
Zijn rechterhand. vol sterlet' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu deen verlrol1den;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid.
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespeid

7.
Doet bij Uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken. door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank: ;
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels groten Opperheer;
De zee met hare volheid bruise;
De ganse wereld geev' Hem eer.

6.

Samenzang Psalm 62 : 1en 5
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.
"Crescendo"
a. God enkel licht
b. Psalm 138 : 1 en 4
c. Op ten strijde
d Vredeals waterstromen

Samenzang met P. Baarssen
Ga mij niet voorbij, 0 Heiland!
Ga mij niet voorbijl
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland!
Zegen nu ook mij.

Gij zijt al mijn troost. 0 Heiland!
Ja mijn troost geheel;
In de hemel en op aarde
Blijft Gij steeds mijn deel.

Refrein:
Jezus. Heiland, wees mij ou nabij!
Wijl gij and;ren zegent. Heiland! Ga mij niet voorbij I
b.

Opening door ds. G. Bouw

Samenzang Psalm 117
Loot: loof den HEER. gij heidendom!
Gij volken, prijst Zijn naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood.
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Hallelujah. zingt Zijn eer.
4. Solo P.Baarssen:
a. Rust mijn ziel uw God is Koning
b. In Gods band
c. Nader tot U, 0 Heer
5.

a.

'k Ben reizend naar die stad,
waar Christus 't licht zal zijn.
om eeuwig daar te zijn bij Hem.
bevrijd van zorg en pijn.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon;
daar vindt de ware strijder rust.
En God Zelf is zijn 1000.

Refrein:
Geen smart meer daar omhoog,
Geen smart meer daar omhoog;
God Zelf wist daar de tranen droog,
Geen smart meer daar omhoog.
Meester, hoe kunt Gij zo slapen! -De stormen bedreigen ons zeer;de golven zij stijgen hoger en Gij ligt rustig ter neer.
't Angstzweet staat ons op het voorhoofd, bevend zien wij de nood.
Ieder ogenblik kan zijn de laatste, dan zijn wij prooi aan de dood.
Refrein:
Daar staat Hij en spreekt tot wind en zee:
Zwijg, wees stil!

c.
In God is al mijn heil, mijn eer,
MijD sterke rots, mijn tegenweer;
God is mijn toevlucht inhet lijden.
Vertrouw op Hem. 0 volk, in smart.
Stort voor Hem uit uw ganse hart:
God is een toevlucht t' allen tijden.

Meester de storm is nu over, - het duister is nu opgeklaard.En 't zonnetje schijnt weer in 't harte, - de onrust is weer bedaardLaat mij nu. hemelse Meester, - niet alleen verder gaan.Houd Gij tot de hemelse haven, - het roer in de handvoortaan.

Koor- en samenzangavond
8. Samenzang Psalm 18 voorzangen vers 15
Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen
o God, mijn sterkt·. U hartelijk beminnen
Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER.
Mijn God • mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.

Daarom, 0 HEER, zal ik U eer bewijzen;
Bij 't beideudom Uw naam eerbiedig prijzen
Met psalmgezang, daar 't hart door wordt geraalo
Hij beeft bet heil Zijns Konings groot ~

Hij wil Zijn gunst aan Zijn Gezalfde schenken;
Aan David. en zijn nakroost eeuwig denken.

Zaterdag 8 augustus, aanvang 19.30 uur
m.m.v.

9. "CresceDdo"

a Ziet inblinde nrumij
Stilte over alle landen (solist P.Baarssen)
c. Nader mijn God tot U
d I.jcbtsIad met uw paarlen poorten

b,

10. Sarnc:mang Psalm8S: 1 en4 ; coUcctctenbatevanhetorgelf'onds

Uw laDd, 0 HEER die gunst betoond,
Dat Jacobs zaad opoieuw invrijheid woont;
De schuld Uws volks hebt O' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij gcc:n van hunne zooden aan;
Gij vin4 in gunst, en niet in wraak, Uw l~
De biUe van Uw gramschap is geblust.

Gij hebt

o heilrijk God, weer verder ons verdriet.

Keer af Uw wraak. en doe Uw toom te niet.

Dan wordt gen! van waarbcid. blij ontmoet;
De vrede met een kus van 't recht gegroet;
Dan SJI1IÏt de troUw uit d.·aarde blij omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien
Dan zal ons 't land zijn volle garven bibl;

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo" ,
o.l.v. M W. Kramer
Org: dhr. Kramer
Solist: Piet Baarssen (bariton)

Gerechtigheid gaat voor zijn ungezicbt,
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.

11. Sluitingds. G. Bouw
12. Samenzang met "CresccDdo" Zegen ons Algoede (slalIDdc)

ons Algoede
Neem ons in Uw hoede
En verbefUw aangczicb1
Over ons en geef ons licht.

Zegen

Stort op ome bede
in ons balt Uw vrede
en vervul ons met de laacht
van Uw Geest bij dag en naclJL

Amen, amen, amen!
Dat wij niet besChamen

Jezus Christus ome Heer

Amen. God, Uw naam ter eerl

Medede1ing' wlgendc koor-zang;avoud D.V. zaterdag 22 augustus • m. m. v. bet Olr. Oer. kcrkkool
"Cantate Deo" uit UIk en de Veluwse m!l1t!lC'.ftl3JlggtOCP
"O.D.E.O ", aanvang 19.30 uur

((,(",~,dH!lf;i'(J. <f]e)(!hw,(!o~m.~.J{(1.1l

W(1m",J/I fit:

1) )(laf
.ru.bnez·.z22.co..n.ce~..t
Urker Visserskoor "Crescendo"
DV zaterdag 12 september 1998 in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle

Met medewerking van
Louwe Kramer: Dirigent
Meindert Kramer: Piano
Henk van Putten: Koororganist
Annette Louwerse: Dwarsfluit
J. Dankers: Appèlwoord
Aanvang 19.00 uur

Entree f 10,00 p.p. tot 12 jaar f 2,50

Collecte voor Zeeland help visserskinderen India
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BIEZELINGSESTRAAT 1 KAPELLE
TELEFOON 0113-341562

westhavendijk 148 goes 0113-220620

MR J. J. J. JANSEN
ADVOCAAT
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PROCUREUR

Biezelingseslraal 9
4421 BL Kapelle
Postbus 63
4420 AC Kapelle
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. INKOOP
. VERKOOP
• ONDERHOUD
• REPARATIES
. BEMIDDElING

steeds eneeveer 15
auto's S In voorraad!

Ook leveren Wil niEuwe
en biJna nieuwe aute's

Tel. 0113-344040
Fax 0113-341137

kwekerIj van:
- aardbeIplanten
- klelnîruit planten
- drulveplanten
- vruchtbomen
- div. andere fruitgewassen
- hasg-conlferen
- afles In goede soorten
en gekeurd

Nieuwe Kerkstraat 57
4421 JZ Kapelle-Biezelinge
Tel. 0113-342442
Kwekerij: Noordhoeksewegeling 3
4421 RE I<apelle-Biezelinge
Tel.: 0113-341170
Fax: 01 13344251

AUTOBEDRIJF M. NIJSSE
VEERWEG 16, TEL. 0113-581706
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SCHOKDEMPERS
Monroe en Kont
SCHERPE PRIJZEN!

uit/aten...
a/tijd gratis
montage!
Merkbanden,
gemonteerd,
gebalanceerd
en uit voorraad
leverbaar!

•
I

vden BRINK

• beenmode

J

PH\"\,.

• wol • lijstwerk

• handwerken

Lange Kerkstraat 38 Goes Telefoon 0113-228154

Bijbel-Software

op CD-ROM

Statenvertaling met kanttekeningen op cd-rem.
.Statenvertaling, Personen, Kernwoorden,
Catechismus, en de reizen van Paulus, op cd-rom.

I-Larthoorn
I Automatisering

/ 169,-.

voor meer

/139,-.

Verkoop, Advies en Reparatie.

info:
..<á,) 66..653448
;

.
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Fuchsialaan 7 4401-HV Yerseke

.

0113-573854

- levering direkt vanaf de fabriek= VOORDELIG
- perfekte aflevering en service
- p~rsoonliike en klantgerichte verkoop
- eIgen montagedienst

Partycentrum "Boerderij Schoudee"

ARDI
KEUKENS

Vooral uw bruiloften, feesten en verjaardagen!
Showroom: Ceciliaweg

4, 4697 Sint-Annaland

Voor al uw gazonmaaiers en

Vraag vrijblijvend informatie

'"

Tot ziens bij Ali en Sjaak Rottier

Partycentrum "Boerderij Schoudee"
Schoudeeweg 1,4424 NB Wemeldinge
Tel. (0113) 626088

andere tuinverwanten kunt u terecht bij

A.D. van Gilst
's-H.H. Kinderendijk 103
4461 EA Goes

REPARATIE -INRUIL - VERKOOP
Ir'! 0113-215351, privé 0113-223531

Ook zaterdags geopend
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Tevens serviceadres

meys
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Optlek
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KERKPLEIN 5 - 4421 AA Kapelle-Biezelinge
Telefoon 0113-341489
5 maandags gesloten
Zieken en bejaarden:
Bel voor uw bril; uw opticien komt dan bij u thuis

Kantoor: Langeweg 1

4431 CE's·Gravenpolder
Fax. 0113 - 31 2978

EEN WONING INRICHTEN IS MEER DAN GELD UITGEVEN ...

F. HUNDERSMARCK
TWEEWIELERS
Nieuwe Kcrk.straat 4 - 4421 KA Biezelinge
Tel. 0 IJ 3- 341596 - Fax 0113- 344555
UW ADRES VOOR: RJJWIELEN.
BROMFIETSEN, EN REPARATIE.

DEALER van: GAZELLE _BATAVUS

Ook voor PETROLEUM en KLEfN LASWERK.
Tevens vcr,wrgcn wij het ophalcn en terug
bczorgcn van uw (brorn)fiets.

KYMCO & SYM SCOOTERS
TOM OS BROMFIETSEN.

10.0rgelsOIO:

Programma

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet l'terkunaar " genot
Van defrisse waterstromen,
Don mijn ziel yerlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens. ach, wanneer
7AJ Ik naad 'ren voor Uw ogen,
In Uw huÎs Uw naam verhogen?

1. 'nleicklnd orgeJspat met aansluitend samenzang: Psalm 108: 1 en 2
I. MJfn hart, oHemelmajesreit,

Is tOl Uw diensren lofbereidt
'k lal zingen voor den Opperheer,
'k.Zal psalmen zingen lot lijn eer.
Gij, zachte harp, gij sohell« luit,
Waakt op; dat niets uw JdanJamstuit '.
'Ic laf in Ik dagerQod ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

1. Koor:

2. Ik zal Q Heer, uw w01'Jderdadn,
Uw roem de vollam doen verstaan,
Want Uwe goedermrenMid
L.. tot de heem '/en uitgebreid.
Uw wllorhetd heeft nog paal, nog perk.
Maar streeft tot aan het hoogm zwerk:
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard Uw grootheid zingen.

Kom in mijn hart

3. Opening:

de heer J. Oankers

4. Koor:

a. cantate Psalm 146

11.Koor:

12. Sluiting:

M.W. Kramer
KJ. Mulder
M.W. Kramer

Orgel en dwarsfluit

$. Koor:

a. Oe Heer' is mijn Herder
b. Een heilig koor 'Vanstemmen
e. Nader mijn God bij U

1. Appèlwoord: de heer J. Denkers Collecte voor visserskinderen in India
Samenzang "Neem mijn leven laat hel Heer" vers 1. 2, 3 en 4
2. Elkendag, ja iedrestond'
zij Uw lof'tn mijnen mond;
elke schredevan mijn voet
zij geheiligd door Uw bloed.

3. Zij mijn zang steeds U gewijd,

4. Neem mijn zilver en mijn goud.
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

8. Solo:

Orgel en dwarsfluit

9.1<oor:

a. Op ten strijde
b. cantate Psalm 116
c. Ziet in blinde razernij

M.W. Kramer
.M.W. Kramer
W.H. Zwart

de heer J. Oankers

13. Sarnenung: "God roept ons broeders tot de daad" (staande)

L Kramer
M.W. Kramer
H.J. van Oosten

I. Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mJjn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

'k Zal Zijn lof zelft in den nacht
ZingerJ, daar ik Hem verwachf;
En mijn hart, wat mij moog' freffen,
Tot den God mijns levens heffen.

8. Vrede als waterstromen

b. Samen dienen
e, Avondgebed

$, Solo~

J. 0 mijn Ziel, wat buigt g' fl .~
Waartoe zijt g' in mij ontrust"!
Voed het oud vertrouwen weder;
loek in 's Hoogsten lof 1IW lust;
Want Gods goedheid :zal uw druk
Eens verwies 'len In geluk;
HOQpop God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

S. Maar de Heer zal uttkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertroltwen {even,
En dot melden In mijn lied;

W.H. ZWart

b. U bid ik aan
c. Het Hémels Vadenand

V, Heer Jezus, i 'allen tijd!
Laat mijn lippen zijn VYlIIlld
van de Losser mijner schuld,

PsaJm 42 aansluitend samenzang "ers 1, 3 en 5

)

t

I. God roept ons, broeders, tot de daad,
zlfti werk wacht; treedt dan aan,
en weest gereed om elke JWl'g,
dien Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, watkomen mag,
toch hij slecht wint, die waagt,
en WiezichzelveJt geven wil
door 't donki:r vlammen draagt.

2. God roept, en in Hem ts de lc1'acht
die onze :zwakheid staalt.
't is de vreugd, dat Hij ket doel
en (}tIU WJ4J1 bepaalt.
Dal Hij ons OWr grenzen Men
laat zien het groQt gezicht
wn aller mensen broederschap
in 't eene godd 'lijk licht.

3. Godroept. en wat de mensen scheidt,
dat zij geen scheiding meer:
zijn liefde houd' ons alle saam
en samen met den Heer.

Want wat er in de wereld woed "
toch is het God. die wint.
en in een elk die hem behoort,
het nieuwe Rijk begint.

DVop zaterdag 26 sept. a.s, zangavond in de Ned, Herv. Kelt te Kruîningen met drie
kindeltoren en een mannenkoor. Aanvang 19.00 uur.
Het comité Schouwen en Duiveland houdt haar Jubileum Zanga"ond DV op zaterdag 24
oktober 1998 in de Grote Kerk te Zierikzee m.m.v. het koor "Vox. Jubilaru;" o.l.v. Pieter stolk,.
orgel Peter Eilander. Aanvang 19.30 uur, Tevens presentatie Nieuwe Psalmen "Vox Jl.lbllan$"

M.W. Kramer
M.W. Kramer

M.W. Kramer

WIJhebben een groot 88SOf1iment CO'$IMC's
Yerkoooadr~ll;
Mevr.lobbezoo,
~vr. Oostdijk,
Mevr.Sinke,
Mevr.Nieuwenhuyse,

in Koor, Orgel en In$1nJmentaai.
Kerkpokfer35,
Krabbendijke tet 502121
Huygenss1raat
..,
KtuIningén
bI!I. 382596
Galjoenstraat12a, Yef$eke
tel. 572805
VlIetbergstraat155, Wo~haartsdik1el. 581668

Machinehandel

Zandee

levert u kwallteits machines
waaronder: Texas-tulnfrezen,
Alcograsmaaiers, betonmolens,
compresoren, lasapparaten
tafel- en kolomboormachines e.d.

Haarverzorgingssalon

Li-Ann
Hoofdstraat 22. Biezalinge
rol. Ol 13-343427

k'"efl,<Jaf

&"?f} ·I].{)I)uur.

dd"áuda~8 .l(/~/J.f}O uur
•rljd"!! lUI}. J 2 (If) rlU"
:mt>.rdag

s.so -tl.Ofluru.

ts.oo-tsoo uur.
1.1.01/-/l.Jf) utlr,
u.so-u.oo o»

tot ziens In de
Nw. Kerkstr. 13
Blezellnge
0113-341780
behandeling op afspraak

NATUURSTEEN·
MAAKT JE HUIS
VEEL MOOIER
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NATUURSTEEN
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Ontdek een wereld
van soorten en
kleuren in onze
showroom. Stap
gerust eens binnen!

Goes: 's Heer Hendrikskinderendijk 117. Telefoon 0113 216555
Middelburg: Arnesteinweg 40. Telefoon 0118 612579

Voor al uw
~
nieuw~8IDRUF
verbouw
en reparatie en
levering van alle
bouwmaterialen

11

de Jonge parket

11
I

I

j

Ook Voorde doe-hel-zelver
lamelparkeI
Massief parkel
Planken vloeren

'

ALLE SOORTE~
PARKET
OOK SCHUREN
VAN BESTAANDE
VLOEREN

Bezoek onze showroom
Goessestraatweg 7a • Kapelle
Tel (0113) 34 23 05
Dinsdags gesloten

f
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AANNEMERSBEDRIJF

L. BUTEIJN

Kerkpolder 8
4413 GB KrabbendiJke
Tel. 0113-501484

I

Aannemingsbedrijf

./1\"ÇI/J& Aannemingsbedijf

@lFC GOUD_

\I
t

Nieuw- en verbouw - kunsistof kozijnen
Parkzicht 7 - 4414 AE Waarde
Tel.: (0113) 501500 - Fax:" (0113) 503202

In steden, dorpen en gehuchten
eet men van

r---------

LOU DEKKER & ZOON
groenten fruit en vruchten
donderdag en zaterdag op
de markt in Middelburg

----~~~------ACCOUNTANTSKANTOOR A. BAAIJ
Langeville 39 - Postbus 99 - 44QOAB Yerseke
Telefoon 0113-573030

_

•

I-Iarthoorn
I

•

Automatisering

.

Verkoop, Advies en Reparatie.
Fuchsialaan 7 4401-HV Yerseke

0113-573854

Wij luisteren
het liefst

naar u

Computersystemen, printers, netwerken, onderhoud,
reparatie, software, begeleiding en ondersteuning.

Wij leveren maatwerk! Bel voor een offerte.

Wij kunnen u von dienst zijn bij: - verkoop woning
- aankoop woning
- hypotheken
- taxaties
Wij kopen ook woningen direct aan tegen contante betaling via

de nottlrt".

Kosteloze verzorging ven uw hypotheek tegen concurrerende
ronte!
Vraag vrijblijvend nDDr onze gunstige voorwaarden en tarieven.

~

SCHRIJVER-VERSLUYS

B.V.

In- en verkoop en bemIddeling onroerend goed
Piet Heinstraat 10
4461 GL Goes
Tel. 0113·223946en 214352
Fa~ 0"3·211710

I

VBO
VASTGOED
ADVISEUR

Rabobank
Kapelle - Wemeldinge
tel: 0113-344010

Segeerslraat 35
4331 JM Middelburg
Tel. 0118·611339
Fa~ ot HJ.62532 I

We zijn net zo
thuis in
de buurt
alsu
De Habobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank vàn mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenlevinq Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
el leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank
Kapelle-Wemeldinge
tel: 0113-344010

urker Mannenkoor
'Crescendo' zingt ln
Kapelle
KAPELLE - In de Hervormde kerk van Kapelle
geeft het Urker Mannenkoor 'Crescendo' zaterdag
12 september een concert, aanvang 19.00uur. Het
concert wordt georganiseerd door de Stichting
'Wóord 7 Daad' die dit jaar 25 jaar bestaat. Entree
'fl0,OÓ; kinderen tot 12 jaar 15,00. Hét Urker Mannenkoor staat al ruim 40
jaar onder leiding van Meindert Kramer, dit concert zal zijn zoon Louwe Kramer dirigeren en zaLMeindert op de piano diverse stukken begeleiden.
Het kor treedt altijd 9P in Urker klederdracht en zingt overwegend psalmen.
geestelijke- en vaderlandse liederen. Voor het eerst zal het koor de Cantate
van Psalm 146 zingen. De dwarsfluitiste Annette Louwerse treedt solistisch
op en met het koor. Op het orgel wordt het koor begeleid door Henk van Putten uitKampen. De heer J. Dankers. hoofdbestuurslid van Woord & Daad zal
deze avond in het kort iets vertellen over de Aktie Zeeland Helpt visserskinderen in Vadarevu. Hiervoor is ook de collecte bestemd. De opbrengst van de
aktie is bestemd voor een nieuwe keuken, eetzaal en voedselmagazijn.

Urker Mannenkoor "Crescendo" zingt voor visserskinderen
P D.V. zaterdag 12 september 1998 zal het Urker
Mannenkoor Crescendo een concert geven in de
Ned. Herv. Kerk te Kapelle.
Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting
Woord & Daad die dit jaar 25 jaar bestaat. Het Urker
Mannenkoor staat al ruim 40 jaar o.l.v. Meindert Kramer. Dit concert zal zijn zoon Louwe Kramer dirigeren
en Meindert zal op de piano diverse koorstukken begeleiden.
Voor het eerst zal tijdens dit concert de Cantate van
Psalm 146 door het koor worden gezongen. Het koor is
in 1953 opgericht. Er melden zich toen 23 zangers aan.
Tegenwoordig geniet het internationale bekendheid en
sinds 1980 gaat het koor 'Crescendo' regelmatig op
tournee. Inmiddels is het ledental van het koor doorgegroeid tot over de 100 en het groeit nog steeds. Het
koor treedt altijd op in de Urker klederdracht en zingt
overwegend psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen.
Tijdens dit concert zal ook voor het eerst de bekende
dwarsfluitiste Annette Louwerse zowel met het koor als
ook als soliste optreden.
Aan het orgel vinden we Henk van Putten uit Kampen
die bekend staat om zijn bijzondere manier van begeleiden van Mannenkoren. Hij is ook als vaste organist
verbonden aan het Kamper Mannenkoor.
Dhr. J. Dankers, hoofdbestuurslid
van de Stichting

O

India

Woord & Daad hoopt ons deze avond in het kort te vertellen over de actie Zeeland helpt visserskinderen in
Vadarevu, waarvoor ook een collecte zal worden
gehouden.
Vadarevu is net als Urk een vissersplaats maar dan in
India aan de Golf van Bengalen. De inwoners zijn arm
en ongeschoold, de mannen bevechten met hun primitieve bootjes de zee en de vrouwen verhandelen de
gevangen vis. Geen vetpot maar u begrijpt het kan nog
slechter. Vandaar dat onze stichting in 1990 een hulpprogramma heeft opgezet voor dorpsontwikkeling. Men
is begonnen met een voedingsprogramma
avoor
bejaarden en ondervoede kinderen. Daarna is men
begonnen met de bouw van stormvaste huizen omdat
dit gebied geregeld werd getroffen door cyclonen die
alle hutten wegvaagden. In 1993 is er een Christelijke
school gebouwd die inmiddels 1060 leerlingen telt. De
opbrengst van de actie nu is bestemd om een goede
keuken, eetzaal en een voedselmagazijn te bouwen
daar de bestaande gebouwen sterk zijn verouderd en
uitbreiding nodig is.
Attentie: Het concert begint om 19.00 uur, programma's uitsluitend te koop bij de kerk. Mocht u niet kunnen komen en de bouw in India toch willen steunen,
stort dan uw bijdrage op nr. 38.05.77.291 van onze
penningmeester onder vermelding van Bouw India.
Allen hartelijk welkom.

