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Vorige week zaterdagavond 9
november concerteerde het Chr.
'Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer in Hengelo (Gld.). Dit concert werd georganiseerd door de Chr. Gem.
Zangvereniging "Soli Deo Gloria" dat haar SO-jarig jubileum
vierde. Het concert werd gegeven in de sporthal "De Kamp" dit
nagenoeg geheel gevuld was
met belangstellenden. Het jubilerende koor stond o.l.v. Joop
van Neck en werd op de piano
begeleid door Annie Steemers.
Crescendo werd begeleid door
de pianist Arjan van Dijk; solistische medewerking werd gegeven door Lammy de Bruin (sopraan) en Bram Kramer (bariton). Individueel en gezamenlijk
mochten de koren een goed verzorgd programma uitvoeren, dat
ten zeerste werd gewaardeerd
door de aanwezigen. Opening
en sluiting was in handen van de
voorzitter van "Soli Deo Gloria".
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OPENINGSZANG

Gezang 415

1•

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

Heer ik kom tot U

M. W. Kramer

't Zij vreugde mijn deel is

J. Zwanepol /
M. W. Kramer
solo Femmy v.d. Weg

Psalm 25

M. W. Kramer

Ziet in blinde razernij

M. W. Kramer

Ik heb een Heiland

M. W. Kramer
solo Klaas Bakker

OPENING DOOR DE VOORZITTER.
GEZAMENLIJK
Ambrosiaans Lofgezang

S K OOR

OPTREDEN.
E.:Gebhardt
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Uitstekende
zang van ,Soli
Deo Gloria'
HENGELO - In de Hengelose
sporthal De Kamp werd zaterdag
het gouden jubileumjaar van ,Soli
Deo Gloria' uit Bekveld afgesloten
met een concert voor ongeveer zevenhonderd bezoekers, waaraan
medewerking werd verleend door
het Urker VisserskoorCrescendo.
De Urkers, strak in de hand gehouden door Meindert Kramer en
begeleid door pianist Atjan van
Dijk,lieten het publiekgenietenvan
perfecte zang. Sopraan Lammyvan
Veen, die glasheldersoleerde; zorgde Vooreen aandachtig luisterende
zaal. Ook tenor BramKramer,zoon
van de dirigent, zong ingetogen enkele nummers.
,SoliDeo Gloria' toonde tegenhet
visserskoor opgewassente zijn. Onder leiding van Joop van Neck en
begeleid door pianiste Annie Steemers presteerde het koor op bijna
perfectewijze. Drie programma-onderdelen werden in eendrachtige
samenwerkingmet het gastkoor uitgevoerd. Na een gebed en samenzang Jl.e.Rtet een tevreden publiek
huiswaarts. Overigens was het programma zodanig gepland, dat de
Urker mannen in de gelegenheid
Warenvoor middernacht weer thuis
t~ zijn, zoals hun opvatting dat geble~t.
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r-URKER KOOR CRESCENDO
I IN NED. HERVORMDE KERK
(Vanonze correspondente)
IJSSELSTEIN - Het christelijk Urker Visserskoor Crescendo
treedt zaterdag 21 december op in de Nederlands Hervormde Kerk
aan het Kronenburgplantsoen in Llsselstein. Het Urker Visserskoor Crescendo is één van de bekendste koren uit Urk.

Het koor, in 1953 opgericht
telt nu ruim honderd leden. Va~
die leden is een belangrijk deel
visser van beroep. Zij zijn de hele
week van huis en zwalken dan
rond op het IJsselmeer of de
Noordzee. Het koor moet daarom door tijdgebrek veel uitnodigingen afslaan.
Het koor zingt overwegend
psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen. Volgende week
zaterdag staat in IJsselstein het
concert in het teken van Kerstmis en zullen vooral kerstliederen ten gehore worden gebracht.
Nu sij 't wellecome, Stille Nacht
en Gloria in Excelsis Deo staan
daarbij op het programma.
Sopraan Femmy van de Weg
en bariton Klaas Bakker verlenen hun medewerking aan het
optreden. Klaas Jan Mulder begeleidt hen op het orgel. Het
concert staat onder leiding van
dirigent Meindert Kramer.
Zeven jaar geleden was het
koor ook in IJsselstein. De publieke belangstelling was toen
zo overweldigend, dat de kerk
nauwelijks alle bezoekers kon
herbergen. Van de achthonderd
mensen, die toen in de kerk verzameld waren, moest een aantal

het concert staande beluisteren
omdat het aantal zitplaatsen
niet toereikend was. Voor de
kerk openging, een uur voor het
eigenlijke concert begon, stonden al honderd mensen in de
kou te wachten om naar binnen
te mogen.
I
De concertcommissie heeft
daarom voor dit jaar besloten
om voor het eigenlijke concert
een kerstsamenzang te houden,
zodat het wachten wat wordt
veraangenaamd. Ook deze samenzang wordt doorKlaas Jan
Mulder op het orgel begeleid. De
in Nederland zeer geliefde organist, die ook in IJsselstein een
goede bekende is, zal, verwachten de organisatoren, zeker ook
de nodige bezoekers trekken.
De eerste 600 mensen die zaterdag komen kunnen rekenen
op een zitplaats. De kerk gaat
open om 18.30 uur, de samenzang vindt plaats tussen 18.45en
19.15uur en om 19.30uur begint
het concert, voorafgegaan door
gebed en SChriftlezingvan dominee Kooien. Rond 10.00 uur is
het concert weer afgelopen, omdat het koor altijd weer voor de
zondag thuis wil zijn.
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"KOMT ALLEN TEZAMEN"

O~,dinsàag

24 december' 1985.

Aanvang: half

acht.

fvieàe\'Jerking verlenen:
Het Urker visserskoor

"Cr-escendo".

Dirigen t: M.\~. Kramer.
Organist:
Soliste:
Meditatie:

H. van Putten.
Ferrmy V.d.

\.Jeg.

Ds. van Benthem (Genemuiden).
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Koorzang:

Î Cl.
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is het volk, dat naar uw klanken hoort,

zij wand'len HEER, in I t licht
zij zullen

in

UH

van 't godd' 1ijk aanschijn

naam zich al de dag verblijden

Uwgoedheid s tr-aa l t hun toe

1

(Solo:
VOOt't,

hen in' t
lijden

Femrny v . d. \'Jeg)

God eeuv.Jig licht-Ho R. Shelley.
D. ,_,,_,

!

uw macht schraagt

K'

(Solo: Klaas Bakker)
B. Hoor de Engelen zingen de eer-l'1. \tJ. Kramer.
C. Kerstlied-~U"l. Kramer'.

Samenzang: Ps , 89: 7 - 8
Hoe zalig

erstmistiid-l"1.W.
Kramer.
Klokkenklan k Ln
_
-

1_·
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clu;--ti ng
._,
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dankgebed.

uw onbezweken t r-ouwzal nooit hun val gedogen,
maar

G:j

UH

toch,

u
12. Koor
en samenzang:
.'
_ "Ere zij God 11 •

ger'echt Ighead hen naar uw woor-dverhogen.

Gij zijt hun roem, de kracht

UH vrije gunst alleen
\';ij st eken ft

van hunne kracht,

wor-dt d' ere t.oegebracht

hoofd omhoog en zullen

door U, door U alleen,

d' eer-kr-oor. dragen

om I t eeuwig weLbehagen ,

want God is ons ten schild

in f t st rtjccer-k

en onze Koning is van Isrels
2. Opening: jeugdouderling

,!

van dit

leven

God gegeven.

T. Korf.

3. Lezen: Jesaja 9: 1 tlm 6.
4. Gebed.

5. Samenzang:
Daar is uit'

s werelds duistre

een licht

der' lichten

Komt tot

zijn schijnsel

en gij mijn ziele,

woIken -

opgegaan.
alle

volken

bidt het aan !

Het komt de schaduwen beschijnen

S. V.P.
l\,....1\JJ .•
P nl"\_~4A~,1l\"AkiFP~~E[v1EN
JoI,J.

l

..J_JJ.

je zwart.e schaduw van den dood
de nacht

der zonde zal

genade spreidt
wat heil,

ver-en•.Jijnen

haar mor-genr-ood.

een kind is ons geboren,

eer. Zoon gegeven door uw kracht
De heerschappij zal Hembehoren
zijn last
Zijn

zij: juk is zacht.

naam is "wonderbaar" zijn daden

zijD wond.'
Hij

is licht,

en van ger.aaà' alleen

doet ons, hoe met schuld beladen,

't oog des Vaders treen.

ver-zoene voor

uh Vredevorst,
den vreed'

Gij kunt gebieden

mip

op aard en in

Doe elken zor:daar tot

Ij

ziel

vlieden

dat al wat ademt, voor U kru.e I
:)it zal de God des hei Ls bewerken,
hij zal de zetel

u bereid,

met recht en met gerechte
Hemz~ de lof,

sterken

in eeuwigheid

ó. Koorzang: A. Op u mijn Heiland blijf ik hopen-H.W. Kramer.
B. Nu zijt we l.Lekome,

-t"i. t"l..

Kramer ..

C. Dierbre Heer Jezus.

-K.J.

Mulder.

D. Gloria in Excelsis
(Solo: Femmy v.d.
7. Orgelsolo:

H. van Putten.

Deo
Weg)

-M. W. Kramer.

8. fvleditatie:Ds. van Benthem,
"Licht in de duisternis".

9. Samenzang: Lofzang van Zacharias.
(Tijdensdeze samenzang zal woreen gecollecteerd
Lof zijden God van Israël, den Heer! die aan zijn
erfvolk dacht,
en door zijnliefderijk bestel,
verlossing heeft teweeg gebracht;
een hoorn des heils heeft.opgerecht;
't geen Davids huis was toegezegd,
dat wil Hijons nu schenken;
geli~ Gods trouw, van 's aardr~Ks ochtendstond,
door der profeten wijzemond,
zich hiertoe aan de vaderen verbond.
Dus wordt des Her-en volk geleid
door 't licht, dat nu ontstoken is,
tot kennis van de zaligheid,
in hunne schuldvergiffenis;
die nooit in schoner glans verscheen,
dan nu, door Gods barmhartigheên.
Die, met ons lot bewogen,
om ons van zond' en ongeval t'ontslaan,
een ster in Jakob op doet gaan,
de zon des heils doet aan de kinmen staan.
Voor elk, die in het duister dwaaIt ,
verstrekt deez' zon een helder licht,
dat hem .in scháu\N_des doods bestraalt,
op 't vredepad zijnvoeten rLcht..
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Kerstzangdienst 2e Kerstdag 1985 Aanvang: 19.00 uur.
Medewerkenden: Chr.Urker Visserskoor "CRESCENDO"
o.l.v. Meindert Kramer.
Lammy de Bruin-Van Veen ....Sopraan
Klaas Bakker ...•...........Bariton
Bert de Bruin
Organist
Joop de Vries
Meditatle
Ds. F.de Jong...........
Programmaleiding
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xSamenzang: Li~~6
: 1, 2, 5, 7, 8.
1. Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder Christen denkt;
hem viere, wat in It groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
2. Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tiidperk was volbracht.
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.
S. U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't englenheir van Bethlehem.
7. Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich. aarde. nu geluw koning ziet.
zing Hem een noolt gezongen lied.
~. Dlt 1S de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
Opening: (Ds. F.de Jong).
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I Driehonderd bezoekers bij concert Putten

Urker vissers zingen
sterren van de hemel
PU'M'EN - Onder belangstelling
Putten oe toccata in G-klein van
Resumerend kunnen we steUen
van ongeveer drlebonderd aanwezi- Beek. Aansluitend hierop volgde sa- dat de toeboorders hebben kunnen
I l'en ,&taaterda,avond
bet bekende menzang over Lied 463. Het koor genieten van een fijne avond vol
' Urker Visserskoor "Crescendo'" in zong vervolgens nog enige liederen van geestelijke muziek., door een
; de Gereformeerde Kerk van Putten waarvan '000 eeuwig licht' m.i. wel koor dat vanwege het vissers beroep
een uitvoering ten bate van bet ak- het hoogtepunt van de avond was. alleen maar op zondagavond kan
tiejaar van de Andreaskerk. Deze Samen met Fenuny van de Weg zong repeteren, omdat zij de rest van de
aktie was bestemd voor vernieu- het koor dit. op een magistrale wijze. week voor bun broodwinning op zee
win, van de verwarming
in die De gehele opbouw van het stuk liet zijn. De fancy-faircommissie
van
kerk en vond zijn hoogtepunt in het ons horen dat het geheel goed onder- de Andreaskerk mag zich gelukki,
concert viw dit beroemde koor. Me- bouwd was. Ook hier was het echter prijzen dat zij dit koor hebben kundewerking
aan deze geslaacde
jammer dal; door het grote volume nen uitnodigen, ondanks de vele
avond verleenden: Femmy van de van het mannenkoor de soliste at en venoeken die zij krijgen om ergens
Weg (sopraan), de bariton Bram toe niet te horen was. Na sluiting en op te treden.
Kramer en de organisUpianist Henk gebed werd tot slot nog Lied 390
van Putten. Het geheel stond onder gezongen.
(p.:."t..! .~.s
.l~)Aad
Erkel_ens
bezielende leiding van Melndert
~
_
Kramer.
I
Het koor opende de avond met het
lied: 'Heer, ik kom tot U'. Zuiverheid :
staat ho-:;; ti.. I~t "·êtW!.l~tbij bet i
mannenkoor, zo ook bij dit lied. Alle ,
nuances namen Zij met het grootste i
gemak en ook de aanwijzingen van '
de dlrtgel)t VOlgden zIJ nauwkeurig
op. Ook bleek het koor over een zeer :
sterk volume te beschikken. Dit gro- J
te volume had voor de aardigheid ,
eens met een declbelmeter gemeten !
moeten worden om te zien hoever
deze uit zou' slaan,
Ondanka dit bleef het koor zuiver.
Na opening, gebed en samenzang
over psalm 98 vervolgde het koor
met drie liederen. Psalm 25 was hiervan de eerste. Vol overtuiging werd
deze psalm gezongen, wat overigens
ook voor alle liederen gold. Het .
tweede vers van deze psalm zong het '
koor a capella.
Hierna trad de sopraan Fenuny
van de Weil samen op met het koor.
Zij zong op een zeer fraaie wijze 't Zij
vreugde mijn deel'. Ook haar overige
solo's zong zij op een ontroerende
wijze. Na bet lied 'Neem mijn leven'
zong de bartton Bram Kramer 'Aan
het ruw houten kruis'. Deze bariton
beschikt over een volle warme ste~
die'r volume genoeg
heeft. _..
'_~,.~....,..
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URKER·VISSERKOOR
I .

-CRESCENDO-

••••v. - Femmy van de Weg . ~
- Bra. Kra.er
- Hank van Putten

l

sopraan

I

baritqn

, orgel"'

8 februari 1986. 20.00 uur
Gerefor ••erde Kerk
t'utten

Uitvoering ten behoeve
van het aktiejear
Fancy Feil"
Andrea.kerk ."
prijs / 0.50

i

t
OE FANCY FAIR COMMISSIE
VAN DE ANDREASKERK
~ET CHR. URKER VISSERKOOR "CRESCeNOO"
Eên van de Urker koren draagt de naam -Het
Chr. Urker V1sserskoor "Crescendo· en werd
opaer1cht 5 september 1953 onder do naam
Chr. Jongemannenkoor met als dirigent de heer
l. Kramer. Bij de oprichting bedroeg het
ledenaantal 23 leden; dat is nu gOGtcgen tot
r-uä.m 100 leden.
Het Visserskoor bestaat gede~ltelijk 'uit
vissers, welke de gohele week van huiG zijn.
en rondzwalken op de Noordzee en hat IJsselmeer. Vandaar dat dan ook vele verzoeken
moeten worden afgewozen, omdat men vanwege het:
uitoefenen van hun beroep ~en hier niet aan
kan voldoen.
Zou het koor profecsioneel zijn, dan ~as mon
al verschillende malen op wereld~ournce
geweest, getuige'de ontvangen uitnodigingen
uit Canada, Ver.Staten, Duiteland en voor
kort eoen uitnodiging uit Antwe rpen , Maar de
koorleden zijn n~"oenmaal omatcurs, die het
koorzingen,n.~st·~un werk als hobby uitoefenen.
Het koor treëdt op in Urker klederdr~cht.
Tijdens het ,25 jarig bestaan van""Crescendo",
kreeg het koor van Phongram een Gouden
Embleem in de vorm van een langspeelplaat
aangeboden t.o.z.v. de vele platènverkoop
in binnen- en buitenland.
0p 25 februari 1984 werden opnamen gemaakt
in't Spant in Bussum, ter gelegenheid van de
75e verjaardag van onze voormalige vorstin
Jutiana. Op haar verzoek werden wij als koor
gevraagd om medewerking te verlenen aan deze
M

a zond •

Welkom op deze slotaktiviteit van de
Fancy Fair Commissie van de Andreaskerk.
Meer dan een jaar lang aktiviteiten
16 in totaal voor een ieder in en om
Putten.
..
Doel van de aktie: een beter onderling
kontakt in en om een goed verwarmd
Voorhuys.
En dat die verwarming er komt daar zijn
we mede dankzij U van overtuigd.
Denkzij het gastvrij onderkomen hi~r
in deze Gereformeerde Kerk en de '
fantastische steun van de Puttense
middenstand werd deze avond mogelijk
gemaakt.
'
U allen een onvergctelij ke avond wenaeno ,

Oe Fancy Fair Commissie.
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PROGRAMMA
PROGRAMMA
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1. Koort.~,er, ik kom

tQt

,

U.

3. Koors - Psalm'25

- It Zij vreugde miJ~ çleells
(solo F. v.d. Wag)
Nee~ mijn leven .
4. Sol~zang Brs. Kramer

Kerstzangdienst 2e Kerstdag 1985 Aanvang: 19.00 uur.
Medewerkenden: Chr.Urker Visserskoor "CRESCENDO"
o.l.v. Meindert Kramer.
Lammy de Bruin-Van Veen
Sopraan
Klaas Bakker
Bariton
Bert de Bruin .••...........Organist
Joop de Vries
Meditatle
Ds. F.de Jong
Programmaleiding
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x_x_x_x_x-x-xSamenzang: Lied 146 : 1, 2, 5, 7, 8.
1. Dit is de dag, die God ons schenkt,

5. Koor: - PsalQ 23
- Liet in blinde raZernij
- Ik heb een Heiland
(solo B. I<ramer)
PAUZE

6. Orgelsoio Henk van Putten
Samenzang Lied ~63
7. Koorz - Psalm ~19
- Zachtkens en teder
(solo 8. Kramer)
- Tel uw zegeningen
8. Solozang Femmy van de Weg

waaraan thans ieder Christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
2. Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht.
toen zond Hij van zijn hoge troon
het heil der wereld ons, zijn Zoon.
5. U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't englenheir van Beth1ehem.
7. Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde. nu ge'uw koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.
8.

9. Koor:

God eeuwig licht
- Hoe groot .zijt Gij
- Vol verwachting
(solo F. v.d. Weg)

10.Sluiting, gebed, samenzang Lied 390.

D1t 1S de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

Opening: (Ds. F.de Jong).

2.
Samenzang: Ps. 98 : 2, 3 en 4.
2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.
4. Laat alle zeeen, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,

bergen jubelen het uit.
Hij komt. Hij komt de aarde richten,
Hij komt. 0 volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
de

Koor: a) Komt allen tesamen
b) Nu zijt wellecome
Sopraan Lammy de Bruin zingt met begeleiding van
Bert de Bruin.
(oor: a) Stille nacht
b) Hoor, de eng'len zingen de eer
c) Gloria in excelsis deo.
Orgelsalo door Bert de Bruin.
Koor: a) Klokkenklank in kerstmistijd
b) Bethlehem

3.
Bariton Klaas Bakker zingt solo met begeleiding van
Bert de Bruin.
Korte Meditatie door Joop de Vries.
Samenzang: Ps. 87 : 3, 4 en 5. (Oude berijming).
3. De Filistljn, de Tyriër, de Mooren,
zijn binnen u, 0 Godsstad, voortgebracht;
Van lion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "deez' en die is daar geboren".
4. God zal hen zelf bevestigen en schragen,
en op Zi~n rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Zions kind'ren dragen.
5. Dan wordt ~ijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speel~~ên op de harp en cimbel slaan,
en blnner.1 al mijn fonteinen wezen.
Koor: al Kê~stlied
v: :~elpunt van ons verlangen.
Sluitlng: D~. F.de Jong.

ERE ZIJ GOD.
De liederen Cle het koor zingt zijn alle bewerkt
door de dirlgent Meindert Kramer.

.

KERSTZANG~

AVOND·

I

I

KERSTCONCERT Urker Visserskoor
Femmy.v.d.Weg
Sopraan
Klaas Bakker
Bariton
Klaai.J.Mulder
Orgel

"Crescendo"

m.m.v.

1•

Koor met samenzang: Komt allen tesamen

M.W.Kramer.

7.

Orgel solol Klaas Jan Mulder

2.

Opening,gebed en Schriftlezing

Ds.J.Koolen.

8.

Koor:

Koor:

M.W.Kramer.
idem
Kf.J.Mulder.

a.Op U mijn Heiland blijf ik hopen
b.Nu sijt wellecome
c.O,heil'ge Nacht (solo Kl.Baiier)

9.

4.

K1.J.Mulder.
M.W.Kramer.
J.v.d.Waart.

Solozang: Klaas Bakker

Solozang Femmy.v.d.W~g
Koor:

6.

a.Dierbre Heer Jezus
b.Klokkenklank in Kerstmistijd
(solo-Klaas Bakker)
c.Bethlehem

a.Stille Nacht
b.Hoor de Eng'len zingen de eer
c.Gloria in excelsis Deo(solo Femmy.v.d.
Weg.)

Meditatie
Samenzang Ps:72vers 11
Zijn naam moet eeUwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spA,
De wereld hoor,en volg mijn zangen,
Met amen,ame~ na.

10.

Koor:

11•

Dankgebed.

Ds.J.Koolen.

12.

Koor en samenzang:"Ere zij God"

J.v.d.Waart.

M.W.Kramer.
idem
idem

a.Middelpunt van ons verlangen
b.Kerstlied (soliste Femmy.v.d.Weg
c.God eeuwig Licht

M.W.Kramer.
idem
H.R.Shelley.

Ds.J.Koolen.
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wijzigingen voorbehouden.
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{jebr:ViinCVulpen
kerkorgel bouwers en
restaurateurs

Psalm 98 1 t/m

4.

Zingt .••n nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand'. .
Zingt voor den Heer, Hij opénb8arde.
bevrijdend heil en b~ndend recht
voor alle volkeren op aarde.--;'
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Oa Hij is ons getrouw ~ebleven,
Hij hbeft in goedertieron~~ld;
naar de belofte eens gege\'''~1
het hUiG van lsra~l bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft z~jn heorlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd•.
Laat heel-de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond,tot mond.
Oe naam des Her n wordt geprezen,
lofzangen gaan de'werald rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons _intocht houdt~

Specialisten in mechanische huispijporgels
volgens historische principes.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
Ambachtstraat 1 - Utrecht - Tel. 030-313541.

Laat alle zeeen, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen_jubelen het uit. .
Hij komt, H~j komt de aarde richten,
Hij komt, e volk~n weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk 'hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

.._.,
,,-"-'

lied 463 1 t/m 5

o

Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
WijS ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

~eef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal. bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gasn met U mee.

o

vrede van Tiberias,
o ~euvels in .het·rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden st6nd.
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
Dai ons geen drift en pijn yerblindt,
geen hartstocht ons verwart·.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in_vuur en wind,
o stille stem in't·hart.

,
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Lied 390 1 t/m 3
•k Wil U, 0 God m1-jn dank betalen,
U prij7.en in mijn avondli~d.
,Het zonlicht moge nederdalect,
L~ar _Gij, mijn licht, begeeft.mij niet.
Gij woudt mij-met uw gunst omringen,
neer don een ~ader zorgdet Gij,
Gij. milde bron van zegeningen:
zul k een on t f ermer._,III-aart
Gij mij.
Uw trouwe zorg wou _mij bewaren,
uw hand heeft ;mij ~evoed, geleid,
Gij waart nab1j in mijn bezwaren,
nabij in elke mool1ijkheid.
Oeez! nvond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
He b dank , roede van de -vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.
Ik weet, ,aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag ~n nacht.
Ik kon de r-o
t s waarop ik bouV':e:
hij feilt niet~ die uw heil verwacht.
Eens ean de._avC?nd van mijn leven
-br-engik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger~ reinor loflied tO~.

....

~-,
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CONCERT AVOND ALLE URKER KOREN
MET SAMENZANG

PROGRAMMA
CONCERTAVOND ALLE URKER KOREN
MET SAMENZANG

HEMELVAARTSDAG
8 MEI 1986
AANVANG 19.00 UUR N.M.
PROGRAMMALEIDING
DHR. J. MANSVELD
PROGRAMMAPRIJS f.6,50

I~

De Visafslag is elk jaar weer een hoofdstuk ~part. Het is ~n blijft elk
jaar weer een gigantisch gebeuren. Er zijn leden die elk jaar
enthousiast meedoen, er zijn ook jammer genoeg die zeggen: voor
mij hoeft dat elk jaar niet zo nodig. Hoe dan oo~ er waren enkele
honderden meer belangstellenden dan andere jaren. Zolang de

belangstelling voor het afslaggebeuren nog zo blijft moet deze
traditie mijns inziens blijven voortbestaan. 98 koorleden van
'Crescendo' droegen hun steentje bij! Anderen laat. het steenkoud,
en zijn er niet warm voor te krijgen! De één loopt Zich het,vuur Uit
de sloffen, en de ander zit met de sloffen aan bij het vuur.

HET URKERLAND

Grote belangstelling
concert Urker koren
Vorige week donderdag waren alle Urker koren weer naar de
visafslag getogen, om in het kader van het traditionele hemelvaartsconcert hun beste zangbeentje voor ie zetten. Dat het
zingen van onze plaatsgenoten nog vele landgenoten vermag te
boeien, bleek uit de overweldigende belangstelling voor dit zangfestijn. Uit alle delen van het land kwamen de bezoekers weg. De
voorzitter van het Urker Mannenkoor 'Hallelujah', de heer J.
Mansveld, die dit jaar de programmaleiding verzorgde, kon zelfs
enkele buitenlanders begroeten. Tijdens het concert, dat ruim
drie uur in beslag nam, werden de dames en dirigent Van der
Zwan van 'De Lofstem' even in het zonnetje gezet. Het koor
bestaat in 1986 namelijk tien jaar en ter gelegenheid van dit
heugelijke feit hadden de zangeressen de kraplap versierd met
een prachtige bloem. De jarigen, die altijd met veel overgave
zingen, kregen een warme ovatie van het publiek. Ter afsluiting
van deze zangavond hadden alle Urker zangers en zangeressen
zich eenparig verenigd op het podium om samen een hemelvaartslied te zingen. Tenslotte zongen alle aanwezigen twee
coupletten van ons volkslied.

1. SAMENZANG:

20. GEZAMENLIJKE KOREN EN BRASSBAND
o.l.v. W.H. Zwart

Gezang 229 vers 1 en 3

De dag van onze Vorst brak aan
Zie, Gods gezalfde Koning
Gaat tot Zijn hemelwoning
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan,
Omstraald van morgenlicht
Voor 's Vaders aangezicht.

a. De dag van onze vorst brak aan

bew. W.H. Zwart

5e couplet samen met de aanwezigen:
o Heer, die onze Koning zijt,
laat niets Uw rijk verhindren.
En open voor uw kindren
de poorten van Uw woning wijd.
Laat met Uw feestkleed aan
ons tot Uw bruiloft gaan.

De Vader stelt Hem in de troon
Als Christus en als Heere,
Bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon
Wiens Goddelijk geweld
De laatste vijand velt.

21. SLUITING

2. OPENING
3. CHR. DAMESKOOR 'LAUS DEO'
o.l.v. F. Bode - beg. H. van Putten

a. Cantate: "Mijn eeuwig Licht en leven"

Peter Bos

4. SAMENZANG: Psalm 47 vers 1 en 3
Juicht, 0 volken, juicht
handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
weest te zaêrn verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht.
Zijne Majesteit
maakt haar heerlijkheid
over 't rond der aard'
wijd en zijd vermaard.
God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
't schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft de lofzang aan,
zingt zijn wonderdaän,
zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv're galm,
met een blijde psalm
Hij, de Vorst der aard',
is die hulde waard.

Ten bate van de Interkerkelijke Stichting 'Ethiopië' worden er van dit concert
cassettebandjes "uitgegeven. U kunt zo'n bandje bestellen door f.17,50 over te
maken op rek. nr. 91.03.21.590 van de Bondsspaarbank te Urk (het gironr. van
de bank is 867939) ten name van Cassette copy. Tel. 1561 of 1337.
De bloemversieringen op het podium werden verzorgd door Bloemencentrum
't Karrewiel, Pyramideweg 9 te Urk. Telefoon 3700.

CONCERTAVOND ALLE URKER
MET SAMENZANG
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De Visafslag is elk jaar weer een hoofdstuk apart. Het is en blijft elk
jaar weer een gigantisch gebeuren. Er zijn leden die elk jaar
enthousiast meedoen, er ziin ook iarn
;"

HET V RKERLAND

1898

IN MEMORIAM
Louwe Kramer
oud 88 jaar.
Afgelopen zondag overleed in het Zonnehuis te Zwolle onze
bejaarde plaatsgenoot Louwe Kramer. Hij was sinds enige
maanden in Zwolle opgenomen ter verpleging, terwijl zijn
vrouw in de Talma verbleef. Louwe Kramer was de man die
op de orgelbank van de Bethelkerk de gemeente op de hem
eigen wijze begeleidde met zijn orgelspel. Hij gaf mede de
aanzet tot het rijke koorleven op de plaats onzer inwoning en
dirigeerde vele jaren het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo". Beide plaatsen werden later overgenomen door zijn
zoon Meindert.
Hij moest de laatste jaren van zijn leven ervaren hoe zijn lichaam en geest werden afgebroken, zodat opname in het
Zonnehuis te Zwolle noodzakelijk werd. Hier stierf hij afgelopen zondag.
Sterke de Heere zijn vrouw, kinderen en familie in het verlies
en geve Hij hun troost en kracht om het alles in Zijn hand te
geven. Heilige de Heere deze roepstem van sterven aan ons
aller hart en leven.

1986

"De Heer is bij mij,
'k zal niet vrezen"

In volle vrede ontslapen, mijn geliefde man, onze geliefde vader, schoonvader en
grootvader

Louwe Kramer
Geboren 18 november 1897

Overleden 27 april 1986

0, Vader, dat Uw liefde ons blijk
0, Zoon, maak ons Uw beeld gelijk,
0, Geest, zend Uwe troost ons neer
Drieënig God, U zij al de eer.
Urk, Talma: J. Kramer-van Urk
Wijk 5 nr. 37: W. Hagedoorn-Kramer
Pyramideweg 77: M.W. Kramer
G. Kramer-Visser
Bonairestraat 19: W. Bakker-Kramer
J. Bakker
Heerenkamp 44: A. Janson
C. Janson-Weerstand
Kinderen en kleinkinderen

Correspondentie-adres:
Fam. Kramer
Pyramideweg 77,8321 CK Urk

Er is gelegenheid tot condoleren dinsdag 29 april, 's avonds van half acht tot half
negen; en na de begrafenis in het Rouwcentrum 'D.E.L.', De Noord 6.
De begrafenis vindt D.V. plaats donderdag 1 mei op de begraafplaats 'De Vormt' te
Urk. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Bethelkerk. Aanvang drie uur. Voorgangers: ds. J.L. Posthumus, Gereformeerd Predikant Urk; ds.
S. Wijnsma, Geestelijk Verzorger 'Zonnehuis' Zwolle.
De familie wordt op de dag van begraven om twee uur in de kerkzaal van de
Bethelkerk verwacht (ingang achterkant).

Cri

-
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etje Melk-

T/.

" ISser

-

Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U de
ganse dag
Psalm 86:3

Dankbaar voor alles wat zij in haar leven mocht zijn, maar bedroefd om haar
overlijden, geven wij u kennis dat de HEERE zeer onverwacht tot Zich genomen heeft
mijn geliefde moeder, onze zorgzame oma en onze zuster

. Grietje Melk-Visser
in de ouderdom van 88 jaar
sinds 21 juli 1974 weduwe van Willem Melk

Urk, 13 februari 1986
Wijk 4-10
8321 GC

A. Koffeman-Snoek
Zaandam: Reinier en Ellen
Esther
Robert Jan
Deborah
Talitha
Familie Visser

De begrafenis vindt D. V. plaats maandag 17 februari op de oude begraafplaats.

In de Geref. Bethelkerk wordt vooraf een rouwdienst gehouden, aanvang half drie.
Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren in het Hervormd Centrum.

-

Psalm 86 vers 3 (ber.)
Het heeft de HEERE behaagd nog vrij onverwacht
tot Zich te nemen ons zeer gewaardeerd erelid:

TANTE GRIET VAN MARIJ
in de gezegende ouderdom

van 88 Jaar.

Veel heeft ze voor ons koor betekend door haar
.
intens
mee Ieven e n haar deskundige adviezen. Ze
stond naast ons met woord én daad.
di
'Een markante persoonlijkheid binnen ons koor Ie
wij zeker zullen missen.
De GOD aller vertroosting sterke .haardochter en
verdere familie in dit verlies met ZIJn rijke genade.
Namens dirigenten en koorleden van,
het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo
Joop de Vries. voorzitter
Bertus Keuter. secretaris
Urk. 13 februari

1986

Griet van Marij werd geboren op 15 juni 1897, zij overleed 13
februari 1986 en werd begraven op 17 februari 1986 vanuit de
Bethelkerk. waar in een dienst van 'Woord en Gebed' voorging
ds. J.L Posthumus. Gezien het koude en gure weer, was de
Bethelkerk vrij goed bezet met belangstellenden. Bij binnenkomst van de kerkeraad. werd gezongen Psalm 31 vers 1,7 en 17.
'Op U betrouw ik, Heer der Heeren', waarna door de predikant
een gebed werd uitgesproken waar rouwen verdriet, maar ook
dankbaarheid voor Gods genade in het leven van de overledene
tot uitdrukking kwamen. Door een ouderling werd uit Gods
Woord gelezen Psalm 86 en Mattheus 15 : 21-28. Daarna werd
gezongen (begeleid door onze dirigent M. Kramer) Gezang 80
vers 3 en 8 'Leer mij belijden openbaar, te zijn een arme
tollenaar'. Hierna werd door reeds genoemde predikant een
meditatie uitgesproken naar aanleiding van Psalm 86 en Mattheüs 15 : 21-28. Na deze overdenking werd gezongen Psalm 86
vers 2. waarna een gedeelte van ons koor zong onder leiding van
onze waarnemend dirigent Jo Schrijver Psalm 25 en 'Hoe groot
zijt Gij', wat onder deze omstandigheden vrij goed werd gezongen.
Onze voorzitter sprak na het zingen van ons koor enkele woorden tot de familie en verdere aanwezigen:
Familie, geachte aanwezigen,
Het is traditiegetrouw wanneer een lid van ons Visserskoor komt
te overlijden, dat het koor tijdens de rouwdienst zingt en de
voorzitter een enkel woord spreekt. En zeker wanneer het ons
Erelid 'tante Griet van Marij' betreft.
We zijn haar veel dank verschuldigd. Ze heeft veel voor ons koor
betekend en gedaan! Onze vriend Toon Bakker kan dat alles hier
beamen! Ze was erbij betrokken. Direct al vanaf de oprichting
van ons koor in september 1953. Zij was de grote drijfveer en de
stimulator. Nu ze kwam te overlijden op de leeftijd van ruim 88
jaar. maakt een eenvoudig rekensommetje al meteen duidelijk
dat ze toen 55 jaar is geweest. De meeste mensen zijn vandaag op
SS-jarige leeftijd van mening: laat de jongeren zich maar inspannen voor dergelijke zaken. Nee, tante Griet kende op haar
SS-jarige leeftijd nog een ongekende geestdrift! Toen er bijvoorbeeld een vaandel voor ons koor moest komen, had tante Griet
haar nationale connecties. Zelfs in het zuiden des lands. Ze wist
van een nonnenklooster daar, ging erheen, sloeg zonodig een
kruis en ze kreeg toegang tot het klooster. Tante Griet stond
achter en naast ons met woord én daad! Ze was uniek in haar
soort en haar optreden. Een markante persoonlijkheid die wij in
de toekomst zeker zullen missen.
Toen er voor ons visserskoor destijds Urker pakken moesten
komen. nam zij dat op haar schouders. Zij zorgde voor de stof.
En bovendien de knopen en de stukken. Dat alles maakte haar
tot een vrouw uit één stuk. Ze maakte op hoge leeftijd zelfs nog
een concertreis mee naar Zwitserland. Het was immers háár
koor! Haar Visserskoor!

Ze heeft in haar leven heel wat stof verhandeld. En ook heel wat
stof doen opwaaien. Ik herinner me als kind noghaar ve;ko?pstunten destijds in Wijk 6. In de steeg naast het hUISvan m n bebe
Lup Weerstand werden van tijd tot tijd schragen geplaatst en
werd goed en stof verkocht. Ds. Posthumus memoreerde ZOJUist
nog dat ze op hoge leeftijd zich nog waar Wilde maken op de
haven in 'De Boet', Maar vooral de laatste maanden bij het
ouder worden heeft ze met de psalmdichter leren zuchten:
"Hoor (HERE) hoe een boet'Iing pleit!"
..
Toen ik als voorzitter vorig jaar aan het slot van onze feestelijke
jaarvergadering in het congrescentrum 'De Dellenhove' in Epe
aan de zaal vroeg: "Welke Psalm zullen we. vanavond mee
besluiten?" ging Griet van Marij staan en zei: ,.Ik weet niet
precies welke psalm het is, maar laten we zingen: 'Nooit kan 't
geloof te veel verwachten!" Appien weet je het nog? Dat werd
toen met recht een waardig psalm-gezang!
Zongen wij als koor zojuist vanuit de 2Se psalm: 't Goed dat
nimmermeer vergaat', zij heeft ervaren dat het tenslotte geestelijk gaat om 'Het Allerhoogst en eeuwig goed!' En bovendien
heeft ze ervaren dat de schrift spreekt met betrekking tot de
vergankelijkheid van de mens: Stof zijt gij, en tot stof zult gij
wederkeren ... Gisteravond heb ik het erop gewaagd aan te vangen op onze repetitie n:et de 73~ psalm: 'k. Zal dan ged urig.)bij U
zijn'. Want wie durft hier vanmiddag de vinger te strekken. Ons
komt immmers het oordeel niet toe. Dat zeg ik tot mezelf en tot
ons allemaal! ZÓ zijn we gisteravond dus begonnen:
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
in-al mijn noden angst en pijn,
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o GOD! m'n heil! m'n toeverlaat!
en mij hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.
Make God dit voor ons allen wààr.
Joop de Vries

Zaterdag 3 mei 1986 werden op Urk de doden weer herdacht. 's Middags om half vier werden er kransen gel~gd
bii
t Vi
.
id wer d m~ dewerkmg
IJ h elssersmonument
ter herdenking van de omgekomen vissers. Aan deze plechhghel
_ _
verleend ~oor_het Chr. _Urker Visserskoor "Crescendo".

"Zie, God is mijn heil; ik vertrouwen ik vrees niet; want
mijn sterkte en mijn psalm is de HERE HERE, en Hij is
mij tot heil geweest':
Jesaja 12 vers 2

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van
onze Beschermheer en oud Ere-voorzitter

Ds. HARKE GROENEVELT
Vanaf de oprichting in 1953 had het Visserskoor 'Crescendo' de liefde van zijn hart. Hij had de gave om menige
noot kunstig te verwoorden.
Zijn warme spontane hartelijke medeleven met ons koor
houden we in dankbare herinnering.
We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en naaste
familie veel sterkte in dit grote verlies.
Namens het Chr. Urker
Visserskoor 'Crescendo':
Joop de Vries, voorzitter
Bertus Keuter, sekretaris
Meindert Kramer, dirigent
Urk, 27 mei 1986

LITURGIE.

van een kerkdienst

in de Gereformee~de

Oosterkerk

te Hoogeveen.

30 mei 1986 om 10.30 uur.

Op vrijdag

voorafgaande

aan de begr&fenis

van

_

dARKE
R 01'ld1RTG}0El'TEII-~L
- -- - ~- - -- -- ~-~-_
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..

geboren op 15 december 1908 te Groning?n.
~estorven op 26 illGi. 1986 te Hoogeveen,

~oorgangor: ds. Joris Groenevelt.
Organist
: Meindert Kram~r.
-

Medewerking

.

-

wordt verleend

door:

Chr ,Ur-kor Visserskoor"CRESCENDOIf
o.l.v. Meindert Kramer.

Mijn benauwde ziel versmelt,
als zij zich voor ogen stelt,
hoe ik onder stem en snaren
feest hield met Godi blijde scharen.

ORGELSPEL.
INLEIDEND

\rJOORD.

STIL GEBED.

3. 0 mij~ ziel, wat buigt g'u neder,
VOTUM EN GROET.

waartoe zijt g'in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lu~t,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Heop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal zijn naam nog loven.

ZINGEN:Psalm 84: 1, 3.
1.Hoe lieflijk,hoe goed is mij,Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
3.Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en,gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
GEBE]).
1e SCHRIFTLEZING: Psalm 42, één van de lievelings psalmen van vader.
ZINGEN: Psalm 42:2,3. ( oude berijuing )
2.

'k Heb mijn tranen onder 't klagen
tot mijn spijze dag en nacht,
daar mij spotters durven vragen:
Waar is God,dien gij verwacht?

"

~ER QE~AQH1E!II~
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Het koor zingt~
1.

Psalm 25.

2.

"Klem vast aan de rots u"

ZINGEN: Gezang 299: 1,2,8,9,1C~
1. Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, G Jezus,te allen tijd!
Halleluja,Halleluja!
2.

Gij waart hun rots,hun burg en al hun macht;
Gij,Heer,hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja,halleluja!

8. Maar een oneindig glorierijker dag

staat nog te wachten als op uw gezag
heel 't heir der heilgen tot U naadren mag.
Halleluja,halleluja!

9. Daar is de Koning als een jonge held!
Hem. komen allen tegemoet gesneld
van ~reugde stralend,scharen
ongeteld.
Halleluja,halleluja!
10.Van alle einders,van de verste kust
~ullen zij vinden vrede,~eest en rust,
U lovend,Vader,Zoon,Heilge
Geest!
Hal~eluja,halleluja!
2e SCHRIFTLEZING:

VERKONDIGING:

1 Cor.15:

50~58.

5.Mensen,komt uw lot te boven,
wacht na dit e3n ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als ean vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.
6.Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet h~astig eten,
gaande weg Hem tegemoet,
Jezus Christus,gistren,heden,
komt voor eens en komt voorgoed!

" Maar Gode zij dank,die ons de overwinning
geeft door onze Heer Jezus Christus.
Daaiom,mijn geliefde broeders,weest
standvastig,onwankelbaar,te
allen tijde
overvloedig in het werk des Heren,wetende
dat uw arbeid niet vergeefs is in de
Here." ( 1 Cor. 15: 57,58.)

1. Eens als de bazuinen klinken,
uit de hoogte,links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest ons niets meer daL te zingen,
Heer dan is uw pleit beslecht.

4.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom v~ngt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, la2t ons dan ni~t o~tbrekpn,
wac~ dc ~raagt2id zrijrt ons a2n.

ons toegevrend.

2.En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworVGn is,
Gij noewt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
hoeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademh21en
en leven voor uw 2angezicht.
3.Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels w00rd is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd
duizendvoud.
~en stem z0gt: roep! Wat zoudt gij roemen
op m~nscngun8t of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord be8t~Qt iti e&uwi~hoid!

ZEGEN.
Na Je zo~cn gaan allen eerst zitten.
Een van de kinderen zul een kort dankwoord sprel
Daarna wordt de kist de kerk uitged,ragen.

Op maandag 26 mei jongstleden overleed hij. Dominee Harke
Rommert Groenevelt, Beschermheer en Ere-voorzitter van ons
koor. 0-p. de .leeftijd van ruim 77 jaar. Hij was een markante
pe.rsoonhjkheid. Groot van gestalte, doch klein van hart! Had
~ms~chien.?aardo?r een plaats in veler hart. Hij was vriendelijk en
joviaal. HIJ kreeg In de loop der jaren vele vrienden ook binnen ons

koorverband. Altijd even spontaan als hij was, was hij een stimulans
voor 'Crescendo' achter de schermen. Hij gaf vele adviezen, waar
dankbaar gebruik van werd gemaakt. En bovendien menig concert
maakte en beleefde hij mee van ons koor. Geen moeite was hem te
veel ons te blijven stimuleren. Hij ging in velerlei opzicht voorop!
Hij sprak menig keer bij zo'n zanguitvoering een bemoedigend
appellerend woord. Hij was dan ook daarvoor een begaafd kanselredenaar. Hij had de gave om de Boodschap meesterlijk te vertolken. Zo was hij knecht in de dienst van de Meester! Hij was ook
prediker van formaat. Hij had een bevindelijke inslag, die hij volgens zijn eigen zeggen - van huisuit had meegekregen.
Hij was niet alleen markant, hij was ook uniek. Zelden heb ik een
dominee gekend of ontmoet die zo'n sprankelende humor kon
verspreiden. In de rouwdienst in de Oosterkerk van Hoogeveen
heeft zijn zoon Joris terecht opgemerkt: "Vader was een veelzijdig
en tegelijk moeilijk te omschrijven man, die een kleurrijk verleden
had. Hij was een autoriteit, maar niet autoritair. Hij was groot in
deugden èn ondeugden".
Zo leefde en werkte hij bijna 16 jaar binnen onze dorpsgemeenschap. Bij allen was hij bekend en geliefd. Kwam hij binnen de
poorten van het dr. Jansenziekenhuis in Emmeloord, dan zeiden ze:
"Daar komt de vrolijke dominee aan". Schijnbaar opgewekt, blijmoedig en vrolijk kwam hij dan binnen, tenminste dat dachten de
mensen dan. Wie hem van dichtbij hebben gekend weten wel
anders. Want juist ds. Groenevelt kende in zijn leven diepe dalen
van depressies, van twijfel, van angst en van onrust. Vandaar
misschien ook zijn onrustige en vaak impulsieve aard. Hij kende de
'hoogten' en 'diepten' in zijn leven.
Van bevriende zijde vernam ik na afloop van de rouwdienst dat ons
koor(tje), 31 man sterk, indrukwekkend heeft gezongen. Twee
nummers brachten we ten gehore, namelijk 'Psalm 25' en 'Klem
vast aan de Rots u'. Meindert Kramer begeleidde zowel het koor als
de gemeentezang. Dit laatste ook op verzoek van de familie. Want
Meindert heeft in het verleden tijdens de ambtsperiode van dominee
Groenevelt, heel veel met hem te maken gehad. En zo werd er die
morgen in de Oosterkerk op z'n Urkers gezongen. Niet met opzet,
maar het gebeurde spontaan. Ik heb er geen verklaring voor, maar
ik denk dat ds. Groenevelt het niet anders had gewild.
Na de dienst was er gelegenheid de familie te condoleren. Daar
werd druk gebruik van gemaakt. Er waren enkele honderden
belangstellenden. Niet alle leden van ons koor hebben de familie
kunnen condoleren. Er was een aantal leden dat die middag nog
andere verplichtingen had. Vandaar heeft alleen het bestuur en de
dirigent ook namens 'Crescendo' onze deelneming willen betuigen.
We zijn die vrienden erkentelijk dat ze die morgen zich beschikbaar
wilden stellen om dominee Groenevelt de laatste eer te bewijzen.
Dat heeft hij ten aanzien van ons koor en onze vereniging zeker
verdiend!

I

Er werden tijdens de rouwdienst zoals u weet op verzoek van de
familie geen toespraken gehouden. Want zij waren van mening dat
de mens vergankelijk is, maar dat het Woord blijft! Dominee
Groenevelt is niet meer. Ook van hem kan gezegd worden: 'En hij
stierf. Maar in de rouwcirculaire is melding gemaakt dat Harke
Rommert Groenevelt zich had toevertrouwd aan de liefde van
Christus. Daar heeft hij tijdens zijn leven hier op aarde veelvuldig
van gesproken en van getuigd! En de tekst in de rouwdienst
getuigde mee: 'Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft
door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijne geliefde broeders,
weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het
werk des Heeren, wetende dat uw arbeid niet tevergeefs is in de
HEERE'. (l Cor. 15 vers 57 en 58).
Nog maar enkele maanden geleden stierf de 'Moeder' van ons koor
(Beth van Agien) en nu stierf ook de 'Vader' (dominee Groenevelt).
Maar zoals wij deze pastor hebben gekend, hoorde ik achter de tekst
in die rouwdienst zijn nooit aflatende stimulans, hem spreken, nadat
hij gestorven is: 'Daarom mijn geliefde broeders, (Meindert
Kramer, bestuur en leden van 'Crescendo') weest standvastig,

onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heeren,
(geliefde broeders, blijf getuigend zingen en zingend getuigen)
wetende dat uw arbeid niet tevergeefs is in de HEERE'.
Wij als bestuur, dirigent en leden zullen dominee Ilarke Rommert
Groenevelt nimmer vergeten. We houden in dankbare herinnering
wat hij vele jaren voor 'Crescendo' heeft betekend!
Lieve mevrouw Groenevelt, we wensen u en uw kinderen graag
voor de toekomst:
"Klem vast aan de Rots u
en roem in gena,
hoe hoog bij uw worst'len
de golfslag soms ga.
Uw Jezus uw Helper
is altijd nabij,
de Rots die niet wankelt
uw leven is Hij!"
Jp.d.V.

!
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Op D.V. zaterdag

3 mei 1986
om 19.30 uur
in de Bethelkerk
Rotterdamseweg 73
te Zwijndrecht

GEREFORMEERD KERKKOOR "ZWIJNDRECHT"
Dirigent: Paul J. Roos
m.m.v.
Joke de Vin, alt - Willem Hendrik Zwart, orgel - Everhard Zwart, piano
Gebroeders Brouwer, trompet - Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
onder leiding van Meindert Kramer met Henk van Putter, orgel en
Klaas Bakker, bariton.

Stralend Oranje-concert
(Van een onzer verslaggevers)
ZWIJt:J.DR.ECH~..- Een stralend concert met goed verteerbare en
sI?akehJke ingrediënten. Dat mag de karakteristiek zijn van het
vierde OranJec~ncert, dat het gereformeerde kerkkoor Zwijndrecht
za~er?agav~.?d lil de Bethelkerk organiseerde.
DI~ ingrediënten: veel enthousiasme, heel veel publiek (rond de
d.liIzend mensen), een feestelijk versierd kerkgebouw, een gevaneerd programma met tal van hoogtepunten en massale koor- en

sameiizang. Het was een programma met veelal goed in het gehoor
liggende vaderlandse en geestelijke liederen. Het was de moeite
waard om er naar te luisteren en zelf ook mee te zingen. Wat dat
betreft was het zingen en zweten, want wat was het warm in de
overvolle kerk. Maar dat deed geen afbreuk aan het enthousiasme.
Het gereformeerde kerkkoor presenteerde een keur van liederen die
vlot en pittig onder de bezielende leiding van Paul J. Roos werden
gezongen. Voor de solistische medewerking tekende de alt Joke de
Vin, die met haar volle stem een extra dimensie toevoegde aan het
gebodene. Over solisten gesproken: vader Willem Hendrik Zwart
op het orgel en zoon Everhard op de piano zorgden voor een goede
instrumentaire begeleiding. Verder waren de gebroeders Brouwer
met hun trompetten present. Zij lieten zich horen zoals wij van hen
gewend zijn: spel van hoog niveau en professioneel. Van geheel
andere aard was het optreden van het christelijk Urker Visserskoor
Crescendo. Met hun stoere mannenstemmen brachten zij gedegen
en massaal een schat aan geestelijke liederen. Het was een lust voor
het oor, hetgeen trouwens geldt voor alle programmaonderdelen.
Al liep er hier en daar wel een eens een onzui vere toon doorheen dat
deed niets af aan het feestelijke karakter van dit Oranjeconcert, dat
als zeer geslaagd de geschiedenis kan ingaan.
UiL' 'De Dordtenaar; (5-5-1986)
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ORANJE-CONCERT
Dit jaar, op de vooravond van

1986

INTROITUS

D. Grant

MIJN HERDER IS DE HERE GOD

kerkkoor:
Mijn Herder is de Here God.
'k Heb alles naar Zijn wil.
Hij schenkt mij rust in grazig land
aan waat'ren klaar en stil.

4 mei - Dodenherdenking en

5 mei - Bevrijdingsdag, het vierde Oranje-concert van
het GEREFORMEERD KERKKOOR ZWIJNDRECHT.
Het kerkkoor wil door deze zang- en muziekavond op zijn
eigen manier een bijdrage leveren aan de bewuste viering
van onze herdenkingsdagen.
Geen eenvoudige opgave, maar door de inzet van iedereen
zijn wij ook dit jaar weer in staat u een programma te
bieden wat naar onze mening alleszins de moeite waard is
en voldoet aan onze uitgangspunten.
Daarom zijn wij verheugd dat u ons daarin steunt door zo
massaal te komen luisteren en meezingen.
Voor ons een
echte stimulans om hiermee door te gaan. Moge de Heer
ons daarin zegenen.
Leden, bestuur en dirigent van het GEREFORMEERD KERKKOOR
ZWIJNDRECHT wensen u goede dagen, en veel sterkte voor
hen die met droefheid in hun hart terugdenken aan de
vetlbewogen jaren 1940 - 1945.

alt:
Hij is het die mijn ziel verkwikt.
En die mijn schreden leidt
in rechte sporen om de eer
Zijns Naams in eeuwigheid.

alt en kerkkoor:
Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en Uw stok
en staf vertroosten mij.

allen:
Gij zijt het die m1Jn dis bereidt
voor 't oog van wie mij krenkt.
Die zalft mijn hoofd en mij een kelk
tot overvloeiens schenkt.

allen:
Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag.
En ik verkeer in 's Heren huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

2 - OPENING EN WELKOMSTWOORD
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u.

van der Veen
voorzitter

SAMENZANG

KOMT NU MET ZANG VAN ZOETE TONEN

A. Valerius

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

Het GEREFORMEERD KERKKOOR ZWIJNDRECHT, thans bestaande uit 94 leden,
werd opgericht in november 1956 en heeft tot 1978 gewerkt onder leiding van H.J. Nagtegaal. De huidige dirigent, Paul J. Roos, leidt
het koor met groot enthousiasme.

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

Wij verzorgen tien maal per jaar de inmiddels overbekende Zondagavondzang in de Bethelkerk. Dit jaar bent u nog van harte welkom op
de volgende data: 4 mei, 1 juni, 7 september (de vijftigste avond),
5 oktober, 2 november en 7 december.
Aan ons jubileum-concert, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan,
op 8 november 1986 werken onder andere mee: het mannenkoor Door
Eendracht Verbonden uit Kampen o.l.v. Klaas Jan Mulder die tevens
de orgelbegeleiding van ons koor verzorgt, de sopraan Lammy de
Bruin en de pianist Loek van der Leeden.

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

Het koor repeteert elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
de bovenzaal van de Koningskerk. Nadere inlichtingen worden u gaarne
verstrekt door:
voorzitter U. van der Veen, Nolensstraat 50, telefoon 121130,
secretaresse A.P. van der Kramer - Janse, Straatsburgsestraat 23,
telefoon 120127.

j

wijze

gewoonte

Noord, oost, zuid of west.
Waar u ook komt,
als u 'n Rabobank zoekt,
zit u altijd in de goede
richting.
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KERKKOOR/ALT

DE ZILVERVLOOT

J.J. Viotta

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord,
de Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaansche matten aan boord
en appeltjes van Oranje!

mat = zilveren spaanse
munt ter grootte van
een rijksdaalder

Zei toen niet Piet Hein met een alwaerig woord:
"Wel, jongetjes van Oranje,
klim 'reis aan dit en aan dat Spaansche boord
en rol me die mat van Spanje 1 lt.
alwaerig

overmoedig

Klommen niet de jongens als katten in het want
en vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjerds wel duchtig te schand,
tot in Spanje klonk hun schreeuwen.
refrein:
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, z1Jn naam is klein,
zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot,
die heeft gewonnen de Zilveren Vloot,
die heeft gewonnen de Zilver Vloot 1

KERKKOOR

Rabobank ~
meer dan 3000 vestigingen
over heel Nederland

GEVULDE KOEKEN
NERGENS ZO LEKKER ALS BIJ DE

8.8.8.
BROOD EN BANKET
BURG. JANSENLAAN 4

TEL. 125815

AL IS ONS PRINSJE NOG ZOO KLEIN

Al is ons prinsje nog zo klein.
En hoezee 1 En hoezee 1
Al evenwel zal hij stadhouder zijn.
En hoezee!
En hoezee!
Al buigt de stam en al kraakt het riet,
al evenwel treurt Oranje niet.
Vi vat Oranje, hoezee!
En hoezee!
Vivat Oranje, hoezee!

al evenwel

toch

Nu zijn de Franschen van de vloer.
En hoezee!
En hoezee 1
Onze lieve Prins komt aan het roer.
En hoezee!
En hoezee 1
Nu dansen wij weer hand aan hand,
voor 't oude lieve vaderland.
Vi vat Oranje, hoezee!
En hoezee!
Vi va t Oranje, hoe zee!

KERKKOOR

o

NEDERLAND

LET OP

U

SAECK

A. Valerius

0, Nederland!

Let op u saeck.
De tijt en stond is daar.
Opdat nu in den hoeck niet raeck
U vrijheit die voorwaer
u ouders hebben dier gekocht
met goed en bloet en leven.
Want zij werd nu gantsch en t' eenemael
tot niet te zijn verheven.

dier
gesocht

duur

Neemt acht op Uwer Landen-staet
U volck end' steden meest,
Sijn sterck end' daer is raet en daet
van outs altijt geweest.
U adel is manhaftich, vroom
Men vind niet haars gelijcken.
Houd den Spanjard doch,
ick bid u, in den thoom.
Dat hij van ons mach wijcken.

KLASSIEK WONEN
MODERN WONEN

Beschut, beschermt, bewaerd u landt,
Let op het Spaensch bedrog I
Eij laet niet nemen uyt u hand
U Previlegien toch I
Maer thoont u elck een man vol moet
in 't houden van u wetten.
Bovenal dient God
en valt hem steeds te voet,
Dat hij op u mach letten.

4000 m» kwaliteits woonideeën

5 - SAMENZANG

staet

toestand

previlegien

voorrechten

WIJ WILLEN HOLLAND HOUEN

Wij willen Holland houen, ons Holland fier maar klein!
Wij blijven 't hou en trouwe, wat ook zijn lot mag zijn!
En wie ons denkt te dreigen en denkt te nemen ooit,
hij zal ons land niet krijgen, wij geven Holland nooit! bis
En vast aan onze zijde zal Holland's leeuw daar staan,
lijden
die zal het nimmer lijden dat Holland zal vergaan.
toestaan
Zolang de leeuw zal dragen zijn zwaard en zijne kroon
zal hij ons land ook schragen en staan naast volk en troon I bis
Ons Holland zal niet vallen, zal nimmermeer vergaan,
de leeuw staat met ons allen, zal met ons blijven staan.
De leeuw zal Holland houen, zijn zwaard en zijne kroon,
en tot de dood getrouwe bewaken volk en troon! bis
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Caravanstalling G. P. van Turenhout
Tevens: inkoop, verkoop en verhuur
Langeweg 388 - 3335 LP Zwijndrecht
Tel. 078 -100297 en 128431

ALTSOLO

TO GOD, OUR STRENGTH

To God, our strength, sing loud and clear.
Sing loud to God, our King.
To Jacob's God that all may hear,
loud acclamations ring.
Prepare the hymn, prepare, prepare the song,
the timbrel hither bring,
the cheerful psalt'ry bring along
and harp with pleasant string.
vertaling:
Zing luid en helder tot God onze sterkte, zing luid tot God onze
Koning. Tot Jacobs God, opdat allen het mogen horen en luid gejuich
opklinke. Bereid de lofzang voor, studeer het lied in, dat de
tamboerijn voortbrengt, dat de vrolijke psalter en de harp met
aangename snaren laten horen.

7 - KERKKOOR/ALT

BLOKSMA
Technische Handel

PRAISE THE LORD, 0 JERUSALEM

Praise the Lord, 0 Jerusalem, praise thy God,
For He hath made fast the bars of thy gates
and hath blessed thy children within thee.
Praise the Lord, 0 Jerusalem, praise thy God,
rad

J.H. Maunder
0

Sion.

0

Sion.

at"urerROTTERDAM
The Lord is gracious and full of compassion,
slow to anger and of great goodness.
The Lord is good to all
and His tender mercies are over all His works.

Maatschappij en Groothandel

l-

Koe enverwarminçscentrum voorpersonenel"bedflilSWag_nsl
'etnataüatles enzg~."011- road'Machines

statlona

-

All Thy works praise Thee, praise Thee, 0 Lord
and Thy saints give thanks unto Thee,
all Thy works praise Thee, all Thy works.
The valleys stand so thick with corn
that they laugh and sing.
Praise the Lord, 0 Jerusalem,
praise thy God, 0 Sion.
Amen.

* RADlATEUREN

*

- reparatle/rull-en
ZOET- en ZOUTWATERKOELERS

nleuw leverlnç

reparatie/nieuw levering/onderdelen

** AUTO-AIRCONDITIONING
LUCHTKOELERS
* ELEKTRISCHE MOTORVERWARMERS
* LUCHTVERWARMERS * INTERIEURVERWARMERS
MOTORKOELWATER/
-

inbouwen reparatlelfreonvulstatlon

-

220/380 Volt

diesel c.q. benzine uitvoering
diesel c.q. benzine uitvoering

... 12/24 VOLT VENTILATORKACHELS
KOELVLOEISTOFFEN
HAAL- en BRENGSERVICE

*

*

vertaling:
Prijs de Heer, 0 Jeruzalem, prijs uw God, 0 Sion.
Want Hij heeft de sluitbalken van uw poorten vastgemaakt
en heeft uw kinderen binnen u gezegend.
Prijs de Heer, 0 Jeruzalem, prijs uw God, 0 Sion.
De Heer is genadig en vol ontferming,
niet gauw boos en vol goedheid.
De Heer is goed voor iedereen
en Zijn tedere genade ligt over al Zijn werken.
Al Uw werken prijzen U, 0 Heer
en Uw heiligen brengen U hun dank,
al Uw werken prijzen U, al Uw werken.
De valleien staan zo vol met graan
dat zij lachen en zingen.
Prijs de Heer, 0 Jeruzalem,
prijs uw God, 0 Sion.
Amen.

8 - SOLO VOOR TWEE TROMPETTEN
9 - SAMENZANG

o
Reeds meer dan 60 jaar een begrip !

Alblasstraat 11
3044 AA ROTIERDAM
111118.00uur: Dhr. D. K. Hoort -

Industrieterrein "Spaanse Polder"

Tel. 010- 621166
rel. 078 -12

80 22

- 621447

0, SCHITT'RENDE KLEUREN

schitt'rende kleuren van Nederlands vlag
wat wappert gij fier langs de vloed!
Hoe klopt ons het harte van vreugd en ontzag,
wanneer het uw banen begroet!
Ontplooi u, waai uit nu, bij nacht en bij dag
Gij blijft ons het teken, 0 heilige vlag,
van trouwen van vroomheid, van vroomheid en moed,
van trouwen van vroomheid en moed.

Of is niet dat bLauw 1n zlJn .mctloLe pracht
der trouw onzer vad'ren gew1JQ?
Of tuigt niet dat rood van hun manl1jke kracht
en moed in zo menige strijd?
Of wijst niet die blankheid, zo rein en zo zacht,
op vroomheid, die zegen van Gode verwacht,
de zegen, die enig, die enig gedijt,
de zegen, die enig gedijt?

MANNENKOOR/BARITON

VOLLE VERZEKERING

J. Zwanepol

't Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert,
en stormwind en nacht mij verschrikk',
GiJ hebt mij, mijn Heiland, te roemen geleerd,
't is mij goed, wat mijn God mij beschikk'.
Heer, laat in mijn sterven Uw troost mij nabij,
dat mij dan Uw liefde verkwikk'.
Dan dank ik hoe bang mij de doodsstrijd ook zij,
't is miJ goed, wat mijn God mij beschikk'.

Waai uit dan, 0 vlag, zij een tolk onzer beê
om trouwen
om vroomheid en moed.
De wereld ontzie u op golven en reê,
maar daaldet gij ooit op de vloed:
wij heffen uw wit uit de schuimende zee
en voeren naar 't blauw van de hemel u mee,
al kleurt zich, al kleurt zich uw rood met ons bloed,
al kleurt zich uw rood met ons bloed!
10 - MANNENKOOR/ALT

'T ZIJ VREUGDE MIJN DEEL IS

refrein:
't Is mij goed wat God doet;
't is mij goed, wat mijn God mij beschikk'.
MANNENKOOR
P.P. Knapp

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
weder geboren door Jezus' bloed.

WILT HEDEN NU TREDEN

Wilt heden nu treden voor God den Here;
Hem bovenal loven van herten zeer.
En maken groot Zijns lieven namens ere,
die daar nu onzen vijand slaat terneer.
Bidt, waket en maket dat g' in bekoring
en 't kwade met schade toch niet en valt.
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring,
al waar' zijn rijk nog ééns zo sterk bewald!

Voll' onderwerping, Zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
't Eigen ik doden, Zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland leven voor God.

P.M. Zijderlaan

bekoring

=

verzoeking

vroomheid

=

moed

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in Zijne hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts,
zo Jezus volgen naar 't vaderland.
refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijnen Heiland, Jezus is mijn!
MANNENKOOR

TEL UW ZEGENINGEN

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng'len luist'ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
refrein:
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze één voor één
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

M.W. Kramer

Het CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" werd opgericht op 5 september 1953 en stond onder leiding van L. Kramer. Het telt thans ruim
100 leden en wordt geleid door Meindert Kramer, die de dirigeerstok in
1955 overnam van zijn vader.
Zoals de naam al zegt bestaat het koor (gedeeltelijk) uit vissers, die
hun beroep uitoefenen op het IJsselmeer en de Noordzee. Het aantal
concerten moet daarom zeer beperkt blijven, aan vele uitnodigingen kan
helaas geen gehoor worden gegeven.
Het repertoire bestaat overwegend uit psalmen en geestelijke en vaderlandse liederen en het koor treedt op in de bekende Urker klederdracht.
Uit de hoogtepunten in de geschiedenis van Crescendo blijkt een sterke
verbondenheid met het Oranjehuis, terwijl uitvoeringen vaak een
evangeliserend karakter dragen.
In de loop der jaren zijn vele liederen vastgelegd op gramofoonplaten
en cassette-bandjes. Een selektie ligt uitgestald bij de uitgang. Na
afloop van het Oranje-concert kunt u ze aanschaffen voor f 20,- per
stuk. Van harte aanbevolen. u zult er geen spijt van krijgen!

.ELUK :. VADERLAND

MENZAl'i •

ORGELCONCERT
Op zaterdag 10 mei
a. s. wordt in de
Oude Hervormde Kerk
te Zwijndrecht

lukk1g
ale daar
n d t m
dat dan,

SLIJTERIJ· WIJNHANDEL

c.

van Pelt

'uö

is het land, dat God de He0r beschermt,
met moord en ~rand de vi~and rondom zwermt,
n m e~t hlJ zal 't schier overwinnen al,
dat dan. dat dan h1J zelf komt tot de val.

Gedankt moet z1Jn de Heer, de God die eeuwig leeft,
dat Hij te Zijner eer ons d' overwinning geeft!
Wat wonder heeft de kracht des Heren al gewracht !
o Heer, 0 Heer, 0 Heer hoe groot is Uwe macht 1

Passage 25
tel. 126365
K. Doormanl. 71 tel. 126986
K. Ambachtl. 19 tel. 129678

A. Va

gEwt'aeht

trt

stan d €,cbr- ch t

een
1,0

concert gegeven
door

BARITON SOLO

1; - SOLO VOOR OhGEI EN PIANO

PETER EILANDER
14 - MANNENKOOR

aanvang 20 uur
toegang f 5,-

DE SPECIAALZAAK
\lOOR AL UW DRANKEN

C.v.d. Spoel
':Banketbakkerij

Veerpleön 21 . Tel. 126475
Stationsweg 11 . Tel. 193947

GOD EEUWIG LICHT

God, eeuwig Licht 1 In Christus ons verschenen.
Open ons oog, voor al Uw majesteit.
Als na de schemer 't zonlicht is verdwenen
leeft heel Uw schepping door in al haar heerlijkheid.
Menigten engelen houden de wacht,
vormen tezamen één grote liefde-macht.
Menigten engeken houden de wacht,
over ons leven bij dag en ook bij nacht.
God, eeuwig Licht, in Christus ons verschenen,
nodigt ons uit, tot eeuw'ge zaligheid.
Christus verrees, nu heeft de dood geen macht meer
voor wie gelooft dat Jezus overwon.
Rijke genade, Liefde van God,
Zoon, die aan 't kruishout stierf
tot redding van ons lot.
Heer, ik geloof in U als Vader,
in Jezus Christus' offer aan het kruis;
dat Hij is opgestaan, de dood heeft overwonnen,
maakte mijn schuld en zonde ongedaan.
Vrij mag ik biddend tot de Vader gaan.
Heer, hoor ons danklied, neem Gij ons aan;
Heer, hoor ons danklied, neem Gij ons eeuwig aan.
God, eeuwig Licht, in Christus ons verschenen,
open ons oog, voor wat ons dienend past.
Laat ons getuigen van Uw liefue-daden,
Uw juk is zacht en licht is zelfs Uw last.
Roept alle mensen in Jezus naam.
Hij zoekt wat verloren is en voegt gebrook'nen saam.
Eng'len juicht en zingt in hemelzalen
voor ied're zondaar die tot Jezus komt.
Hij helpt u voort, verlicht uw zwaarste zorgen.
Neemt ge Hem aan, Hij laat u nooit alleen.

S. Hoekstra

VOOR GEZELLIGE AVONDEN ZOALS BRUILOFTEN,
RECEPTIES, VERJAARDAGEN, ENZ., ~~AR OOK

Zingt halleluja, zingt God ter eer.
Zingt halleluja, halleluja, halleluja.
Lof aan de Vader, de Zoon en Heil'ge Geest.
Lof aan de Vader, de Zoon en Heil'ge Geest.
Drie-enig God, genadig voor elk die Hem vreest.

VOOR ANDERE BIJEENKOMSTEN ZOALS VERGADEMANNENKOOR/BARITON

M.W. Kramer

KOM TOT UW HEILAND

RINGEN EN ORGEL- OF KOOR-CONCERTEN KUNT
U TERECHT IN DE OPEN-HOF-KERK
WIJ VERZORGEN ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN I
ons adres is:

IIII

koster R. GRIT

Open-Hof-Kerk

Schildmanstraat 72a
Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon 01858-13809
(bij geen gehoor 078-123415)

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem, die redding u biedt.
Die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar Zijn roepstem: kom.
Laat kind'ren komen, zo klonk Zijn stem,
spring op van vreugd, verblijd u in Hem.
0, luister naar die lief'lijke stem:
toef langer niet, maar kom.
refrein:
Heerlijk, heerlijk klinkt de toon
van de zaal'gen bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar, waar de eng'len staan.
MANNENKOOR

M.W. Kramer

HEER IK KOM TOT U

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.
Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.
Jezus, op Uw woord vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U!

van
neutegem

MANNENKOOR

schoenen

tassen

M.W. Kramer

MIJN NEDERLAND

Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed.
En de Noordzee vriend'lijk bruisend Neerlands smalle kust begroet.
Juich ik aan het vlakke strand: 'k Heb u lief, mijn Nederland.
Waar het lachend groen der heuvels 't kleed der stille heid' omzoomt.
Waar langs rijk beladen velden Rijn of Maas of Schelde stroomt.
Klinkt mijn lied op oude trant: 'k Heb u lief mijn Nederland.

15 - SAMENZANG
Passage 12-14 Zwijndrecht Telefoon 078-1271 43
Veerweg4 B Papendrecht Telefoon078 - 15 67 06

KENT GIJ HET LAND

Kent gij het land, der zee ontrukt
door d' arbeid van ons voorgeslacht,
dat nooit verwonnen heeft gebukt
of 't hief zich op met I!roter kracht?
Dat land, bekend aan 't verste strand
is 't ons zo dierbaar Nederland.

l bis

_J

ZING DAN MEE

KUN JE ZINGEN?
met

INTERKERKELIJK JONGERENKOOR "CHAWERIM"
Iedere donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur
in de Open-Hof-Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht
Hoe oud moet je zijn?

K~nt g~J t~t land waar ~er en trouw
bl~ vorst en volk een woonplaats vindt,
waae eendracht steunt het staatsgebouw
En ~iefde vorst en vo k verbi'1dt?
Dat land, bekend aan 't verste strand,
is 't stil en rU8tig Ned~rland.

o

Nederland, gezegend land,
k:eln stlp~~ op de w~reldkaart,
behoed' u steeds des Heren hand
en blljf d~r vaad'ren voorbeeld waard!
~an rljEt voor u ret schoonst versohiet,
want God vprlAat ue Zijnen niet.

Iedereen vanaf 15 jaar

is van harte welkom bij ons
16 - SOLO VOOR TWEE TROMPETTEN

Voor wat meer informatie kun je terecht bij
17 - KBRKKOOR

G~BED VOOR DE KONINGIN

Elma Stehouwer, telefoon 01858-14829

P.J. Roos

Heer, het past op deze feestdag dat wij onze koningin
hulde brengen, stemmen mengen zich in koor op een blijde

toon!

Heer. wij vragen om Uw zegen: laat haar, onze koningin,
vele jaren liefd' ervaren van haar volk en haar gezin.

EEN OUDERWETS - GOEDE SLAGER
DIE TOCH MODERN IS? JAZEKER .•.

GESPECUUJSEERDI.- ~

Er waren vroeger een heleboel dingen zo gek nog niet in DE WORSTMAIERU EI
IlHETVUWI
de.slagerij.
Val DIEPVRIEZERS
Zelf je worsten en.andere vleeswaren maken...
Sommigen vinden dat ouderwets maar moeten toegeven VRAAGT U EEI PRUS .
dat het goede kwaliteit oplevert. En daarom houden wij aan OP.
die goede dingen van weleer vast.
L-_....:
--J
Maar aan de andere kant zijn we wel modern. Zie onze winkel en
bekijk ons modern assortiment...
Modern zijn en ouderwetse kwaliteits·opvattingen hebben gaan
uitstekend samen. Steeds meer mensen komen tot deze
ontdekking.
En wie goed rekent ontdekt 66k, dat goedkoop
heel vaak duurkoop is.
Wij berekenen een billijke
prijs voor het fijnste dat er
te krijgen is. Dat zal de
reden zijn dat we zoveel
tevreden klanten hebben.
Komt U 66k eens langs?

OPBESTELLlIG0011 ~
FONOUE· EN BARBE·
CUE·
PLATEAUS,SALAOE·
EN
VLEESWARE.
SCHOTELS
VOORPARn'S ETC.

TOPSLAGERIJ

D. SONNEVELD
MeerkoItI1nIlt7· Tel 128937 • ZwI)ncIrIcht

refrein:
Heer, wij ZlJn U dankbaar, U zegende haar.
Heer, U spaarde haar leven het afgelopen jaar.
Zij leve lang, zij leve lang, zij leve lang, zij leve lang!
o Heer, doe Uw aanschijn steeds over haar lichten.

KERKKOOR/ALT

AFLAG

TO FOLLOW

J.W. Peterson

I sought aflag
to follow, a cause for which to stand,
I sought a valiant leader who could my love command,
I sought a stirring challenge, some noble work to try,
to give my life fulfillment, my dreams to satisfy.
I
a
I
I

sought a ringing answer for all my doubts inside,
torch of truth uplifted my searching steps to guide,
sought a word of wisdom, a true authority,
sought to know lifes purpose to solve its mystery.

I
I
I
I

sought
sought
sought
sought

for satisfaction, for yearnings deep within,
for full deliv'rance from chains of guilt and sin,
for peace and pardon, for freedom from my fears,
a hope to cling to beyond these passing years.

I found them all in Jesus, the Life, the Truth, the Way.
Beneath His flag 1'11 take my stand and follow Him today.
I'11 follow Him today !

vertaling:
Ik zocht een banier om te volgen, een zaak om te steunen,
ik zocht een dappere leider die over mijn liefde kon beschikken,
ik zocht een sensationele uitdaging, wat edel werk om te beproeven,
om mijn leven geheel te vullen en mijn dromen uit te laten komen.
Ik zocht een klinkend antwoord voor al mijn innerlijke twijfels,
een opgeheven fakkel der waarheid om mijn zoekende stappen te leiden,
ik zocht een woord van wijsheid, een werkelijk gezag,
ik probeerde de zin van het leven te ontdekken om zo zijn geheim
te doorgronden.

iJdelooiffure interbeauté

Ik
ik
ik
ik

'VOadames en heIen

statenplein
27
3311ng dordrecht
tel137233
winkelcentrum
sterrenburg tel175635

zocht
zocht
zocht
zocht

naar voldoening, naar vurige verlangens diep van binnen,
naar volledige losmaking van ketenen van schuld en zonde,
naar vrede en vergeving, naar bevrijding van mijn angsten,
een hoop om aan vast te klampen na deze voorbijgaande jaren.

Ik vond ze allen in Jezus, het Leven, de Waarheid, de Weg.
Onder Zijn banier zal ik mijn plaats innemen en Hem vandaag volgen.
Ik zal Hem vandaag volgen I

schoonheidssalons - parfumerie dépositalre:
chanel - cardin - armant - dier - hermes
nina ricci - Ieonard - rubinstein - stendhal
van cleef en arpels - cacharel - scherrer - payot
balmain - aigner - krizia - lancome - revlon
club pour vous madame

KERKKOOR/ALT

NEDERLAND EN ORANJE

H. de Wolff

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

J • BUYSE & Zn. b.v.

Neerland en Oranje, één in vreugd en rouw,
altoos bleef Oranje 't volk van Neerland trouw.
Altijd stond Oranje pal voor Nederland •
God bescherm' Oranje, en ons vaderland.
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20 - SAMENZANG

WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,
het vaderland getrouwe blijf ik tot in de dood.
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,
de koning van Hispanje heb ik altijd ge-eerd.
Mijn schild
Op U zo wil
Dat ik toch
de tirannie

ende betrouwen zijt Gij, 0 God, mijn Heer.
ik bouwen, verlaat mij nimmermeer!
vroom mag blijven, Uw dienaar t' aller stond,
verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Plaatopname in de

Grote
Kerk
vanHasseltr-----------

Wij traden op voor een tweede
keer in Cappelle aan de IJssel
Onze bariton Klaas Bakker zong de solo: ,~Alwetend Vader". Ds.
Haasland vervolgde: Verankerd in Hem. Anker onmisbaar onderdeel
scheepsuitrusting. Zal geen schipper zonder anker uitvaren. Varen wij
nog zonder? Op rotsen te pletter slaan: gevaar. Er is een ankerplaats
Christus. Klem vast aan de Rots u, 't gevaar dreigt altoos. Klem vast aan
de Rots u en roem in gená, hoe hoog bij uw worst'len de golfslag soms
ga. Uw Jezus, uw Helper is altijd nabij, de Rots die niet wankelt uw
leven is Hij. Verzekerd met Hem. Onzekerheid is typerend voor aards
bestaan. Watje vandaag hebt kunje morgen al weer kwijt zijn. Als gras
zo broos is ons bestaan. Niets is zekerder dan de dood. We horen
vanavond een lied dat spreekt over zekerheid. Zekerheid is persoonlijk
'Volle verzekering'. Voller dan in Hem kan niet. Ik ben verzekerd dat
noch dood noch leven noch wat dan ook mij kan scheiden van de liefde
Gods in Jezus Christus. Dan kunnen we het meezingen: zo in alle
moeiten zorgen zonder tal, wees toch nooit ontmoedigd. God is overal.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe. Behouden door
Hem. Vetloren. Zinken. Omkomen. En dan ... gered, opgevangen. Je
Redder riimmer vergeten. Verlorenen: Kom tot Mij... Wie leerde
komen tot Christus, mag het zingen: Ik ben een koninklijk kind van de
Vader bemind. Eeuwig bij Hem. Dat zal wat zijn als het moment daar is
dat Gods Kerk eeuwig bij haar koning mag zijn! Eeuwig thuis. Hier een
pelgrim, daar in het vaderland. Hier omringd met de blinde razernij van
het woeden van de boze. Daar voor eeuwig onttrokken aan alle strijd en
moeite. Wandelen in het eeuwig licht van Gods vriendelijk aangezicht.
Is dat ook uw toekomst?

Zaterdag 13 september 1986 vertrokken wij uit onze plaats met twee
bussen om een concert te geven voor een tweede keer in de Westerkerk
van Cappelle aan de IJssel.
In 1985 gaven wij hier ook een concert op zaterdag 18 mei. Toen zat
deze kerk afgeladen met belangstellenden. Nu was het nog erger met het
publiek, zodat ons bestuur gebeld werd door het organiserend comité of
we 's middags en 's avonds wilden optreden gezien de enorme belangstelling. Het was echter kort dag om dit te regelen. Was dit vroeger
aangevraagd misschien dat het dan te verwezenlijken was geweest.
Na een goede reis, werden we hartelijk ontvangen, en kregen wij koffie
met heerlijke goed belegde broodjes met kaas en worst. Toen wij uit de
bussen stapten, was de platencommissie al zeer actief met de platenverkoop van onze nieuwe plaat: "Eens als de bazuinen klinken". Deze
verkoop was voor en na het concert. De commissie verkocht voor
f.3375,-. Bij de aanvang van deze zangavond, zongen wij als koor:
Psalm 25, waarna ds. J. Haasland een openings en welkomstwoord
sprak.
Vervolgens zongen wij met de aanwezigen Ps. 118: 1 en 14, waarna
Schriftlezing uit Jesaja 53: 1-5, waarna hij ons voorging in gebed. Toen
kwamen wij als koor aan de beurt, en we zongen met Femmy v/ d Weg
,,'k Ben een Koninklijk kind", waarop ds. J. Haasland meditatief op in
haakte: Verloren - zinken - omkomen - en dan gered, opgevangen
worden door je Redder, welke je nimmer vergeet.

PRO

G RAM

M A

z a n g a v

0

n d

m.m.v.
het Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
o.l.v. dirigent M. Kramer

op zaterdag 13 september 1986
in de Nieuwe Westerkerk

solisten:

Femmy van de Weg
Klaas Bakker

organist:

Henk van Putten

- sopraan
- bariton

algehele leiding: Ds. J. Maasland

SOLOZANG door Femmy van de Weg

KOORZANG
Psalm 25

- M.W. Kramer

OPENING EN WELKOMSTWOORD

- Ds. J. Maasland

MEDITATIEF WOORD Verankerd

in Hem

KOORZANG

SAMENZANG Psalm 118 : 1 en 14

- J. Zwanepol

a. Als ik maar weet
b. Neem mijn leven
(solo Klaas Bakker)
c. Klem vast aan de Rots U

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;
Zij goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!'

- C.H. Malan
M.W. Kramer

ORGELSOLO door Henk van Putten
MEDITATIEF

WOORD Verzekerd

met Hem

KOORZANG
Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
Want goed is d'Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

a. Kom tot uw Heiland
(solo Klaas Bakker)
b. Volle verzeek'ring
(solo Femmy van de Weg)
c. Tel uw zegeningen

- M.W. Kramer
- Ph. Knapp
- M.W.Kramer

SOLOZANG door Klaas Bakker
MEDITATIEF WOORD Eeuwig bij Hem

SCHRIFTLEZING

Jesaja 53: 1 - 5

KOORZANG
a. God, eeuwig Licht
b. Ziet in blinde razernij

GEBED

"

MEDITATIEF WOORD

SLOTWOORD EN DANKGEBED

KOORZANG

KOOR MET AANWEZIGEN

a. 'k Ben een koninklijk kind
(solo Femmy v.d. Weg)
b. Psalm 56
c. Komt, komt tot Mij

Zing van uw Schepper

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

Refrein: Glorie, glorie, hallelujah (3x)
0, mensen, prijst Zijn naam

- B.Verboom

Wij maken u erop attent dat aan de uitgang
platen gekocht kunnen worden van het Chr.
Urker Visserskoor 'Crescendo'.
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Het URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"
zingt in het Zwarte Woud!
Gaat u ook mee met deze unieke koorreis?
Vertrek 18 okt. terug 25 okt. 1986
U ~erblijft in uitgelezen 1e klas hotels met alle comfort, gast.
Vrije ontvangst, sfeervolle inrichting.
Verschillende kamertypes, ook enkele 1 persoonskamers.
PRIJZEN: van f 755,- tot f 975,- per persoon.
Zondag, heen en terugreisdag volpension
andere dagen halt-pension.
Schitterende excursies. 4 concerten.
lET OP beperkte deelnamemogelijkheid.
VRAAG SNEL DE PROSPEKTUS MET HET
INSCHRIJFFORMULIER.

Het concert

in de Evangelische

Kirche

in RuIt

C HRIS T LICHER FIS C HER C HOR "C R E 5C E r~D 0 11
aus Urk in Holland
Dirigent:
Meindert E.Kramer

/

GEISTLICHES
KONZERT
Lieder und Psalmen
Mitwirkende:
Femmy v.d.Weg,
Henk van Putten,
Klass Bakker,
Bram Kramer,
Samstag,
18. Oktober 1986,
in der ev. Auferstehungskirche
Freitag, 24. Oktober 1986, 20.0
in der ev. Martinskirche
Sielmingen
Eintritt

frei

is om 19.30 uur.

