PROGRAMMA
uit te voeren door het Christelijk
op zaterdag

Urker Visserskoor

14 november

"CRESCENDO"

1987

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

:

Dirigent

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

- sopraan
- bariton
- orgel

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

1 Koor:
2 Opening
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a) Psalm 56
b) Komt, komt tot Mij
c) Komt tot uw Heiland (met bariton)

4

Solozang sopraan

5

6

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

7

P A U ZE

8

Koor:

Koor:

M.W. Kramer
idem
idem
M. Zijderlaan
M.W. Kramer
J. Zwanepol
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M.W. Kramer
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(met bariton)
(met sopraan)

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

Solozang bariton

10 Koor:

11

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

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

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

Sluiting

12 Koor:

Vol verwachting

WIJZIGINGEN

blijf ik uitzien
(met sopraan)
VOORBEHOUDEN

M.W. Kramer

"50JAAR"

BAAN's Meubelen· Woddjnneen
AI meer dan 50 jaar konden onze meubelen de toets der kritiek doorstaan. Vakmensen d'agen E' zorg voor, dat onze
ti!c1lozern.ceuen. In eigen ateliers vervaardiço (-"1 ontw.irpen, aan Uw eiser.
velooen.

De mens, zijn muziek
en zijn bank daar achter.

Ook in exen sieve eetkamers. kaster ta·

fels en klein neubelen hebben wij ee-,
uitgebreide c illectie. Voor herstolfer 11;
maken wij vn )liJvend prijsofferte.

EEN DESKl'NDIG ADVIES. U HOEFT HET MAAR KEIIBAAR TE MAKEN.
Showroom aar. de fabriek: Zuidkade
Openingstijden: maandag Um vrijdag van e~17.oo

Telefoon 0182c ·13644. leverinc

uur; zate' lag van 9.00-13.00 uur.

Rabobank,

uitsluitend via erkenoe reubeldetailhandel

~
Speculaas, vindt uw Echte Bakker, da's een
rol deeg zetten, opstijven, drukken, snijden,
zetten, opleggen, strijken, bakken en lossen.
Maar wat u dan in handen krijgt is een ambachtelijk speculaasje van de (b)ovenste
plank. Kom er 'ns om bij uw Echte Bakker.

GEJNHUIZER
de echte bakker

WADDINXVEEN

~~

van noort-poldervaart

VERHlJIZmS

b.v
h . .

ver uizmqen

ASSURANTIEKANTOOR

de Rooy . van der Loo
NOORDKADE 183
2741 GA WADDINXVEEN

Wij geven adviezen op het gebied van

BEL: 01828 - 14630

VOOR ALLE ZEKERHEID ..•..•........•••.......

VERZEKERINGEN,
ONROEREND GOED,
FINANCIERINGEN,
HYPOTHEKEN en
BELASTINGZAKEN.

*

*

*

*

Kantoor: Waddinxveen,
2741 GA Waddinxveen Noordkede 183 Telefoon (01828) 14~ 30 Postrekening"r.2636867

R.bobank, Waddinxveen. nr. 36.6B.56.502

*

VerhuiZingen
Meubelopslag
Opslag inboedels
Geheel West-Europa
Overzee verpakkingen

Tuinbouwweg 22a, tel. 01828-16166

Opslag: Gouda, Voorwillenseweg 63, tel. 01820-12534,
na 18.00 uur, tel. 01828-13905

ROUWDIENST

gehouden op dinsdag 20 december 1988
in de Geref. Petrakerk te Urk,
voorafgaande aan de begrafenis van
JACOB ROMKES
geboren 17 november 1920
overleden 16 december 1988
Aanvang: 14.30 uur
Voorganger: ds. T. Veenstra
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GBOT'I
ZA'NG- '1'N OBG'ILA '\10'ND
in de grote ol Sint_Laurensl<.erl<.
te Rotterdat11
ten bate van de vereniging 'Gehandicaptenzorg
van de Gerelort11eerdeGet11eenten'.
MedewerKing verlenen:
nel "DirkSlands llAannenkOO(' o.I.,· DinanI Struik
nel cnr. Url<er"iOSersl<oor'"crescendO" o.I·" llAeindert l{ramer
die de~e a,ond ooI<ge~amenliil<~ullen optreden.
'TranseplOrget I<oorbegeleiding llAartin llAans en tlenk van pullen
tloofdorgel: orgelSOlien begeleiding samen~ang l{laas Jan llAulder
Medilalie en algenele leiding: Ds. J.S. ,.d. Net

",oensdUg 11 ",ei 1988
De~e a,ond slaal in nellel<en ,an de landeliil<epublicileilsal<lie.
Aanvang: 20.15 uur.
Er za\ een KOueKte
gehOuden worden
ten bate van de
"eren\g\ng
"Gehand\Captenzorg
van de Gereformeerde
Gemeenten"
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PROGRAMMA

TEKST SAMENZANG

1. Samenzang Psalm 68 vers 8 en 10.
2. Opening.
3. Dirkslands Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik.
a. Psalm 23 vers 1 en 2
b. Lof zij den Heere
c. Psalm 141 vers 1, 2 en 3
d. Eens zal op de Grote Morgen

D. Struik
D. Struik
KJ. Mulder
D. Struik

4. Orgel: Fanfares alla Händel.

KJ. Mulder

5. Samenzang: Psalm 79 vers 4 en 7.
6. Crescendo o.l.v. Meindert Kramer.
a. Als g'in nood gezeten
b. Vaste rots van mijn behoud
c. God eeuwig Licht
d. Lof aan de Heer

M. Kramer
F. Pijlman
S. Hoekstra
M. Kramer

7. Meditatie: "Hij komt, elks oge zal Hem zien".
8. Samenzang: Psalm 43 (afwisselend mannen, vrouwen en allen).
Tijdens het voorspel wordt er gekollekteerd.
9. Orgel: Toccata

J. Grison

Psalm 68 vers 8 en 10:

Psalm 43 (wisselzang):

Psalm 47 vers 1,3 en 4

Dat Bazans hemelhooge berg
Met al zijn heuv'len Sion terg',
En wane t' overtreffen:
Wat springt gij, bergen, trotsch
[omhoog?
Wat wilt g' u, in der volk'ren oog,
Bij Sions berg verheffen?
God zelf heeft dezen berg begeerd
Ter woning, om, aldaar geêerd,
Zijn heerlijkheid te toonen;
De HEER,die hem verkozen heeft,
Die trouwe houdt en eeuwig leeft,
Zal hier ook eeuwig wonen.

Mannenkoren:

Juicht, 0 volken, juicht;
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest te zaäm verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neêr.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne Majesteit
Maakt haar heerlijkheid,
Over 't rond der aard,
Wijd en zijd vermaard.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder
[peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maakmij vrij
Strijd voor mijn recht, en maakmij vrij
Van hen, die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden;
Opdat mijn ziel Uw naam belij',
En U geheiligd zij.
Mannen:

Mijn God, ik steun op Uwvermogen,
Gij zijt de sterkte van mijn hart;
Waaromverstoot Gij m' uit Uwogen?
Waarom ga ik, ter neêr gebogen,
Door's vijands wreed geweld benard,
Gestaäg in 't aak'lig zwart?
Vrouwen:

Zend, HEER, Uw licht en waarheid
[neder,
Enbreng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereeder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.
Vrouwen:

Psalm 79 vers 4 en 7:

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van
[vreugd;
Mannen en vrouwen:

10. Gezamenlijke koren o.l.v. Meindert Kramer.
a. Psalm 56 vers 5 en 6
b. Psalm 105 vers 1, 3 en 24
c. Psalm 124 vers 1 en 2

M. Kramer
M. Kramer
KJ. Mulder

11. Orgel: Improvisatie Psalm 147 met aansluitend samenzang vers 1, 3 en 4.
12. Gezamenlijke koren o.l.v. Dinant Struik.
a. Wilt heden nu treden
b. Bede voor 't vaderland

P.M. Zijderlaan
P.M. Zijderlaan

13. Sluiting.
14. Samenzang met de mannenkoren:
Grote God wij loven U.

KJ. Mulder

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat
[wij bedreven;
Onz' euveldaad word' ons uit gunst
[vergeven;
Waak op, 0 God, en wil van verder
[lijden
Ons klein getal door Uwe kracht
[bevrijden.
Help ons, barmhartig HEER,
Uw grooten naam ter eer;
Uw trouw koom' ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade.
Zoo zullen wij, de schapen Uwer
[weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer
[verbreiden,
En zingen van geslachten tot
[geslachten
Uwtrouw, Uwroem,Uwonverwinb're
[krachten.

Danzal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Allen:

Die, na kortstondig ongeneugt,
Mij eindeloos verheugt.
Allen:

Mijn ziel, hoe treurt ge dus
[verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEERENwelbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn redder is mijn God.

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.
Zingt des Hoogsten eer,
Opdat ieder leer',
Hoe Hij heerscht alom
Over 't heidendom;
Hoe Hij van Zijn troon
Geeft Zijn rijksgeboön,
Waar het al voor bukt.
Eed'len, gansch verrukt,
Nu hun 't Godd'lijk licht
Straalt in 't aangezicht,
Deelen in ons lot,
Eeren Abrams God.
Gezang 149
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!
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 lovens-moe:
heilig, heilig, heilig! toe.
Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen;
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan!

Zaterdag

22 november

in de
Grote of Stephanuskerk
te Hasselt

KERKCONCERT
Medewerking:

Urker Visserskoor, o.l.v. Meindert Kramer
Soliste: Femrny v. d. Weg
Organist: Henk van Putten

Hasselts Fanfare, o.l.v. Leo Tom

Na afloop plaatverkoop in het kerkkantoor.
S.v.p. geen applaus!

Progranuna
1. Classical Tune.
2. Opening door Ds. A Schaap
3. Koraal uit cantate nr. 147
4. For unto Us

Leo Tom

10. Pastorale

J. de Haan

11. OrgelsoIo Lobet Den Herm

Sigfried Karg-Elert

12. Urker Visserskoor.
a. God eeuwig licht

+ Sopraan

b. Groot is Uw trouw + Sopraan
c. Klem vast aan de rots

2. Al-les wat U prij-zen kan,
U, de eeuw-ge on-ge-zie-ne,
Looft Uw liefd' en zingt er-van
Al-Ie eng-Ien die U die-nen,
Roe-pen U nooit le-vens moe
Hei-lig, hei-lig, hei-lig toe.

H. Rowe-Shelly
bew. S. Hoekstra
bew. K. J. Mulder
bew. M. W. Kramer

13. Give Us Peace

arr. Ted Huggens

14. Harre meine Seele

E. Ruh

15. Pomp and Circumstance met Koor-Sopraan en Orgel

Edward Elgar
arr. H. v. Lijnschoten

16. Sluiting Ds. A Schaap

3. Heer, ont-ferm U, o-ver ons,
O-pen U-we Va-der ar-men,
Stort Uw ze-gen o-ver ons,
Neem ons op in Uw erbar-men
Eeu-wig blijft Uw, trouw be-staan
Laat ons niet ver-lor-en gaan.

17. Song of Liberation
18. Samenzang: de dag door Uwe gunst met Orgel en muziek

1. De dag, door U-we gunst ont-van-gen,

o.l.v. Meindert Kramer.
bew.
bew.
bew.
bew.

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

7. Femmy van de Weg met Orgel
8. Ave Verum Corpus

H.Parry

G. F. Händel
bew. J. Hempel

1. Gro-te God, wij loven U,
Heer, 0 sterk-ste al-Ier sterken.
Heel de we-reld buigt voor U
en be-won-dert U-we wer-ken,
Die Gij waart te al-Ien tijd
BlijftGij ook in eeuwig-heid

a. Psalm 56 + koperblazers
b. Komt tot U Heiland + Bariton
c. Komt komt tot mij
d. Psalm 79

+ Sopraan

J. S. Bach

5. Samenzang met Urker Visserskoor:

6. Urker Visserskoor

9. Laudate Dominum

W. A Mozart
arr. A C. v.Leeuwen

is weer voor-bij, de nacht genaakt;
en dank-baar klin-ken on-ze zan-gen
tot U, die't licht en 't duis-ter maakt.
3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezonden en gesproken wordt.

Jacob de Haan
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PROGRAMMA
uit te voeren door het

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR
CRESCENDO
op
zaterdag 16 december 1989

in de

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK
te

DORDRECHT

Medewerkenden: Femmy van de Weg
Peter Saillie
Henk van Putten
Dirigent:

Meindert Kramer

- sopraan
- tenor
- orgel

1. Koor:

M.W. Kramer

God, enkel licht

6 Toelichting op het werk van de stichting "ONTMOETING".
Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A. v.d. Weerd

2. Opening: schriftlezing
Gebed
Samenzang:

Samenzang en collecte:

Psalm 118 : 11, 13 en 14

Lofzang van Zacharias:

De steen die door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,
is tot verbazing der beschouwers
van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen
door 's HEEREN hand alleen geschied,
het is een wonder in onz' ogen:
wij zien het, maar doorgronden 't niet.

Lof zij de God van Israel,
De Heer', Die aan Zijn erfvolk dacht,
en door Zijn liefderijk bestel,
verlossing heeft te weeg gebracht;
een hoorn des heils heeft opgerecht;
't geen Davids huis was toegezegd,
dat wil Hij ons nu schenken;
gelijk Gods trouw,
van 's aardrijks ochtendstond,
door der profeten wijzen mond,
zich hiertoe aan de vaderen verbond.

Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in 's Heeren naam;
wij zeeg'nen U uit 's Heeren woning,
wij zegenen U al te zaam.
De H EER' is God, door Wien w' aanschouwen
het vrolijk licht na bang gevaar.
Bindt d' offerdieren dan met touwen
tot aan de hoornen van 't altaar.

God had hun tot hun troost gemeld,
hoe Zijn gena ons redden zou
van onzer haat'ren wreed geweld.
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw,
nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
van ouds de vaad'ren toegezeid;
en dat Hij wil gedenken
aan 't heilverbond, aan dien gestaafden eed,
die Hij weleer aan Abram deed,
aan Zijn verbond, dat van geen wank'len weet.

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.

3.

Koor:

A. Vaste Rots

(tenor 2 en 4)

C. De Heilige Stad (sopraan - tenor)
4.

Solozang sopraan

5.

Koor:

Voor elk die in het duister dwaalt,
verstrekt deez' zon een helder licht
dat hem in schauw des doods bestraalt,
op 't vredepad zijn voeten richt.
F. Pijl man
M.W. Kramer

B. Psalm 27

8.
M.W. Kramer

B. Vol van pracht

idem
(tenor)

H. van Putten

7. Orgelsolo

Trad.

A. 0, hoe heerlijk
C. 0, heil'ge nacht

1, 2 en 5

idem

Koor:

A. Nu zyt wellecome
B. Stille Nacht (tenor)
C. Psalm 98

9.

Solozang

Peter Baillie

M.w. Kramer
idem
idem

Wij zongen in Dordrecht
met Peter Baillie
Zaterdag 16 december 1989 mochten we in de "stad der Vaad'ren"
optreden ten bate van en op uitnodiging van de reformatorische
stichting 'Ontmoeting'. Deze stichting spant zich in voor de hulpverlening aan thuis- en daklozen in de grote steden. Vooraf was druk
overlegd met ds. Van de Weerd, die actief is in deze stichting. We
traden op in de Chr. Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Centrum, in
de binnenstad. Enkele leden werden opgepikt bij Partycentrum 'De
Koningshof van Willem de Boer. Een gedeelte van ons koor had daar
reeds enkele liederen gezongen ter ere van Willem en Tiny Bakker die
daar hun 25-jarig huwelijksjubileum vierden.
Na een voorspoedige reis werden we hartelijk ontvangen met koffie en
broodjes. Voor dat het concert om 19.30 uur aanving, was de kerk al
tot de laatste plaats gevuld. Ds. V.d. Weerd opende de avond met een
kort woord en gebed. Het eerste gedeelte van de avond zou een
normaal karakter dragen, terwijl het tweede gedeelte, na een toelichting op het werk van de Stichting 'Ontmoeting' door dhr. Aarnouds,
zou bestaan uit kerstliederen.
Als koor beleefden we opnieuw een bijzondere avond, omdat wij niet
alleen Femmy van de Weg als soliste mochten hebben, maar omdat
ook de beroemde tenor Peter Baillie uit Nieuw-Zeeland in ons midden
mocht zijn. Ondanks dat het orgel af en toe piepte en kraakte, was het
toch weer prachtig om met beide solisten bijvoorbeeld 'De Heilige
Stad' te zingen.
Het was enigszins spijtig dat Peter Baillie zich niet voor de volle 100
procent kon geven, omdat een keelvirus-infectie hem parten speelde.
Toch presteerde hij het om de solozang-beurt zeer beheerst uit te
voeren. Femmy kwam deze avond wel heel goed uit de verf. Dat kon
echter niet bij elk nummer van het koor gezegd worden. Hier en daar
kon je wel een 'wanklankje' vernemen. Ondanks dat werd het een
geslaagde avond. Met name de kerstliederen zoals 'Stille Nacht' (met
tenor) en: 'Nu zijt wellecome', maakten een bijzondere indruk.
Bijzonder treffend was het 'Ere zij God' wat na het dankgebed van ds.
V.d. Weerd uit volle borst door koor en aanwezigen werd gezongen.
Tevreden keerden we behouden op Urk terug.

j. DORDRECHT

- De christelijke gereformeerde kerk Dordrecht-centru':!:___

Onze Koningin
52 jaar

Op woensdag 31 januari jongstleden mocht Hare Majesteit Koningin
Beatrix haar 52e verjaardag vieren.
Zij mocht dit doen temidden van haar gezin. Wij willen, ook als
visserskoor, onze vorstin van harte feliciteren en haar, samen met haar
gezin, nog vele jaren in gezondheid toewensen.
De grote betrokkenheid met ons koningshuis en de ruime plaats, welke
de Koningin in ons midden inneemt, moge nog tot in lengte van jaren
voortduren.
Het is alweer jaren geleden, dat wij als koor medewerking mochten
verlenen aan een Kerstfeestviering te midden van de koninklijke
familie en het personeel van paleis Het Loo in het dorpshuis van
Uddel.
Deze en meerdere contacten zullen ons steeds dankbaar in herinnering
blijven.

Chr. Geref. Kerk "Oe Schuilplaats"

IJ... en een diievouáig snoer wordt niet haast gebroken.
Prei. 4 : 12B

Dankbaar en bCij áefenwij u, ook.namens onze
ouders, mee, Jat wij

lede Nen~es
en

Kfaasj e de Boer

Urk

J/

Een zegen over ons fiuweCijk.wi[[e.n wij VT"gen in di
Hervormde Gemeente 'De Bron' om 15.45 uur, waarin
fioopt voor te 9aan di wefeerw. heer ds. A.W. v.d, Pfas.
Receptie op di trouwdaq in 'De KonÛ19sfiof, Richef 2,
van 20.00 tot 22.00 uur.

Urk., januari 1990
Het Rif 13 - Ro99wot 35

D.V. vrij~ 26 januari om 15.00 uur in liet
fiuweCijk.fiopen te treden in liet Gemeentefiuis
te Urk..

Op 3fe6ruari fiopen wij tenl.9 te zijn van vakantie.
Na die datum bent u van harte weflWm op weCfe.rza.nd 1.

I.

Overvol kerkgebouw bij kooren samenzangavond voor Israël
'De Ark' was woensdag 28 februari bijzonder goed gevuldmet
belangstellendenvoor de koor- en samenzangavond,die georganiseerd was door de Stichting Christenen voor Israël.
Ondanks de storm en regen waren velennaar het kerkgebouw
van de Nederlandse Hervormde Gemeente gekomen om te
luisteren naar het gesproken woord en de koorzang, en ook om
zelf te zingen. Uit het grote aantal aanwezigen, bleek in ieder
geval,dat velen onder ons achter hetjoodse volk staan als Gods
volk. Alssprekers traden op ds. W.J.J. Glashouwer en de heer
K.R. van Oordt. Beidenlegdenhet accent op de terugkeer van
de joden uit alle delen van de wereld naar Israël, waarbij de
Russische joden in het bijzonder de aandacht kregen. Het
belangrijkste uitgangspunt van Christenen voor Israël is de
overtuiging dat de BijbelGods Woord en Israël Gods volk is.
De Stichting had zich deze avond
verzekerd van de medewerking van
het Christelijke Urker Visserskoor
'Crescendo' onder leiding van

Meindert Kramer, het jongerenkoor 'Immanuël' en het kinderkoor
'Klein maar Dapper', aangevuld
met leden van het jeugdkoor 'Res

Nova', beide onder leiding van
Wim Margré. Het geeft altijd weer
innerlijke voldoening jongeren te
zien en te horen zingen vanuit een
christelijke traditie, ditmaal omringd door de robuuste zang van
het visserskoor.

Ongedwongen
Het kinderkoor deed zijn naam eer
aan. Klein, maar dapper en ongedwongen zongen de kinderen hun
liederen. Onder het luisteren bedenk je, dat het een bijzonder
voorrecht is als je reeds op jonge
leeftijd het geestelijk lied en de
schoonheid daarvan mag leren
kennen.
De bekende Arie Pronk begeleidde
de samenzang en 'Crescendo' op

het orgel. Ook op de preekstoel liet
hij zich niet onbetuigd met een
aanbeveling van de krant 'Christenen voor Israël'. Deze krant wordt
inmiddels verzonden naar 20.000
adressen en is een uitgave van de
gelijknamige stichting. Het streven
is om 100.000 lezers voor deze
krant te werven. Pronk vertelde,
dat degenen die bereid zijn contribuant te worden voor minimaal
een tientje, de krant gratis toegezonden wordt. Belangstellenden
kunnen zich opgeven bij Christenen voor Israël, antwoordnummer
616,3860 WB Nijkerk.
Aan het slot van de avond zongen
de gezamenlijke koren het bekende
'Zegen ons Algoede', waarbij het
derde couplet samen met de aanwezigen werd uitgevoerd. De opening en sluiting van deze avond
werden respectievelijk verzorgd
door de plaatselijke predikanten
dominee Heuvelman en dominee
Den Boer.
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-=-zijn de kaarten (programma's) voor de uitvoering van
h~t Urkervisserskoor 'Crescendo',
die op vrijdagavond 16 februari in de
Hervormde Kerk te Middelharnis
zal plaatsvinden bij de comitéleden
van Woord & Daad verkrijgbaar. De
toegangsprijs isf 5,- voor volwassenen en f 2,50 voor kinderen tot 12
jaar tot dekking van de kosten.
Vanaf maandag

Daarnaast wordt er een kollekte gehouden.
De netto-opbrengst komt ten goede aan
het projekt Straatkinderen Onder Dak.
Het gaat hierbij om de opvang van kinderen in Manilla, wier dagelijks leven
bestaat uit prostitutie, roven, stelen en
bedelen. Woord & Daad heeft een huis
gehuurd, waar een ouderechtpaar aan
13 van deze kinderen leiding geeft. Ze
zijn geheel intern en genieten een volledige verzorging. Het programma omvat:
bijbels .onderricht, medische verzorging,
recreatie. Ook wordt hun de mogelijkheid geboden een school te bezoeken.
Ze krijgen schoolbenodigdheden en
kleding.
Gezocht wordt naar meer accomodatie.
Helpt u 'zoeken'?
In de huidige omvang kost het projekt
f32.0oo,-.
De Zangavong begint om half acht. De
kerk gaat om zeven uur open.
Voor zover er nog kaarten beschikbaar
zijn, zijn ze op de avond van de uitvoe-

ring te verkrijgen bij de ingang van de
kerk.
De voorverkoop vindt plaats op
de volgende adressen:

Ouddorp:
W. G. A. de Winter, Hermansweg 17;
Goedereede:
M. van Heest, Doelweg 11;
Stellendam:
Mevr. S. Hameeteman,
Schoolstraat 64;
Melissánt:
J. J. Menheere, Fabiusstraat 63'
Dirksland:
'
Mevr. H. E. Ebbers, Molenzicht 31;
Herkingen:
A. van EIst, Deltastraat 20;
Sommelsdijk:
Mevr. K. Mulder, Azaleastraat 19;
Mevr. A. A. H. Harnelink, Specht 12;
Middelharnis:
D. van Spronsen, Rembrandtlaan 8;
J. P. de Bakker, Berkenhof 6'
Nieuwe Tonge:
'
C. J. Arensman,
Burg. Overdorpstraat 10;
Oude Tonge:
Mevr. A. de Vos, Kolfweg 15;
Ooitgensplaat:
Mevr. J. Oosterlee, Veerweg I;
Den Bommel:
Mevr. G. Osseweyer, Tilsedijk 5;
Stad aan 't Haringvliet:
L. J. Visser, Molendijk 48;
of telefonisch bij J. van Hoorn
(01870) 25 60.
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Deze avond, die georganiseerd is door
het eilandelijk Comité van Woord &
Daad, zal worden gehouden in de Ned.
Hervormde Kerk te Middelharnis.
Naast een toegangsprijs van f 5,- (kinderen tot 12 jaar f 2,50) zal er een kollekte worden gehouden voor het werk
van Woord & Daad.
De zangavond begint om half acht.
Het programma vermeldt een keur van
psaJmen en overwegend bekende geestelijke liederen, waarbij het koor zo nu en
dan wordt begeleid door de bariton of de
sopraan, soms door beiden.
De organist geeft-een improvisatie over:
Houdt Gij mijn handen, beide, ..., waarna de aanwezigen 3 coupletten zingen ..
Omdat er een grote belangstelling ver- (01870) 25 60.
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wacht wordt., zullen er behalve bij de
kerk op 16 februari ook programma's
worden verkocht vanaf maandag 5
februari via de comitéleden:
Ouddorp: W, G. A de Winter,
Hermansweg 17.
Goedereede: M. van Heest.,Doelweg 11.
Stellendam: Mevr. S, Harneeteman,
Schoolstraat 64,
Melissant: 1. J. Menheere,
Fabiusstraat 63.
Dirksland: Mevr. H, E. Ebbers,
Molenzicht 31.
Herkingen: A van EIst, Deltastraat 20.
Sommeisdijk: Mevr. K. Mulder,
Azaleastraat 19;
Mevr. A A H. Harnelink, Specht 12,
Middelharnis: D. van Spronsen
Rembrandtlaan 8;
1. P. de Bakker, Berkenhof 6.
Nieuwe longe: C. 1. Arensman,
Burg, Overdorpstraat 10.
Oude Tonge: Mevr. A de Vos,
Kolfweg 15.
OoItgensplaat: Mevr. 1. Oosterlee,
Veerweg 1.
Den Bommel: Mevr. G, Osseweyer,
Tilsedijk 5.
Stad aan 't Haringvliet: L. 1. Visser,
Molendijk 48.
of telefonisch bij 1. van Hoorn
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De Urkers
komen weer

Op vrijdag, 16 februari a.s. hoopt
het Urker visserskoor 'Crescendo',
dat onder leiding van Meindert W.
Kramer staat, weer naar Middelharnis te komen. De zangavonden, die
het koor op 19 juni 1982 en 16 juni
1984 gaf, maakten op de aanwezigen een diepe indruk. Medewerking
zal worden verleend door de bariton
Kees van Leuten, de sopraan Femmy
van der Weg en de organist Henk
van Putten. Ds. K. ten Klooster
hoopt de meditatie te houden,
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1. Koor: God enkel licht

4. Gebed.

M. W. Kramer

5. Koor: a. Psalm 25

2. Opening door Ds. K. ten Klooster.
J.

Samenzang:

PsaZm 138 : 1, 2 en J.

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer,
vermelden Heer',
U dank bewijzen.
'k Zal U in 't midden van de goön
op hoge toon,
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen op Uw eis
naar Uw paleis,
het hof der hoven.
En om Uw gunst en waarheid saam.
Uw grote 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 horen.
Wanneer de rede van Uw mond
op 't wereldrond
hun kl inkt in d' oren.
Dan zingen zij in God verbl Ij d ,
aan Hem gewijd,
van ,s Heeren wegen;
want groot is 's Heeren heerl ijkheid,
Zijn Majesteit
ten top gestegen.
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
op hen het oo~,
die need'rig knielen;
maar ziet van ver met gramschap aan
de ijd 'Ie waan
der trotse zielen.

M.W. Kramer
M.W. Kramer

b. Kom tot UW Heiland
(met bariton)
c. Komt, komt tot mij
6. Solozang: Femmy van der Weg.
7. Koor: a. Nader mijn God bij

M.W. Kramer
ij

b. Zie ons wachten (met sopraan)
c. De Heer' is mijn Licht
8. Meditatie: Ds. K. ten Klooster over:

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

"Ik heb neen mens".
9. Samenzang: Psalm 71 : 14 en 15.

N1Hl,za'U'H

N1W1NJflll'H

Ik roem, 0 eeuwig Alvermogen,
'k Roem Uw gerechtigheid,
Die zoveel glans verspreid,
Zo heerl ijk schittert uit de Hoge.
o HEER' der legerscharen,
Wie kan U evenaren?
Gij deedt mij veel benauwdheid smaken
en drukkend harteleed;
Maar, tot mijn hulp gereed,
Zult Gij mij weder levend maken,
Mij uit de afgrond trekken,
En met Uw vleug'len dekken.

10. Orge limprovisatie: "Neem Heer', mijn beide handen".
Aansluitend zingen koor en aanwezigen:
Neem, Heer', mijn beide handen,
En leid Uw kind.
Tot ik aan d' eeuwige stranden,
Die ruste vind.
Te zwaar valt m' elke schrede,
Als 'k U verlaat.
o neem mij met U mede,
daar, waar Gij gaat.

0, doe genad' ervaren,
Aan 't bevend hart.
En breng het tot bedaren,
bij vreugd' en smart!
Laat m' aan Uw voeten rusten,
Mij, hulp'loos kind.
Vertrouwen en berusten,
Voor d' uitkomst bI indo

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heil igheid is voor Uw huis, 0 HEER',
Eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer.

16. Koor: Zegen ons, Al.goede

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

De collecte (tijdens punt 15) is bestemd voor de

En bI ijft m' ook soms verborgen,
Uw arote macht.
Gij-voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen,
En leid Uw kind.
Tot ik aan d' eeuw'~e stranden,
de ruste vind!

11. Koor: a. Morgenzang
b. Vol.verwachting
(met bariton en sopraan)
c. Lof aan de Heer'

"sbraabkinoeren van manilla".
------------------------------------------------------

r-

A. Zwijssig
M.W. ](x>amer
M. W. Kramer

12. Sol.ozang: Kees van Lenten.
13. Koor: God, eeuwig Licht
14. Sl.uiting en dankgebed.
15. Samenzang: Psal.m 93 : 1, 2, 3 en 4.

M.W. ](x>amer

H.R. She l.l.ey

De HEER' regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met heerl ijkheid.
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar
in stand.
Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waat'ren, HEER', verheffen zich in 't rond;
Rivier en meer verheffen hun geruis;
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis.
Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweld
Der waat'ren, die Uw almacht palen stelt;
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

-ySTRAATKINDEREN ONDER DAK
In Manilla, de hoofdstad van de Filippijnen, leven
duizenden mensen op straat. Ze hebben geen baan, dus
geen inkomen, geen onderdak, zelfs geen krot.
Zij hebben geen notie van een strijd voor of tegen
Aquino. Zij strijden om te overleven. Dat beheerst hen
geheel en al. Hiertoe bevinden zich naar schatting
30.000 straatkinderen. Hun dagelijks leven bestaat uit
prostitutie, roven, stelen, bedelen.
In de omgeving van de grote vuilnisbelt van Manilla
startte Ds. Bob Sanchez van de Sampaloc Bible Church
een hulpprogramma voor de straatkinderen. Dat houdt in:
a. een zgn. "ualk-fn-prcçramna".
Een kerkgebouw is het aanloophuis. Ze beschouwen het
als een soort thuis, waar ze warmte, vriendschap en
liefde ontvangen. Thans krijgen 210 straatkinderen
driemaal per week een goede maaltijd.
b. een "Shelter-proqramna",
Aan kinderen, die willen breken met "de straat" wordt
permanente opvang en begeleiding geboden. Men heeft
een huis gehuurd, waar een ouder-echtpaar aan 13
jongeren leiding geeft. Deze kinderen zijn geheel
intern en genieten een volledige verzorging. Het
Shelter-programma omvat: recreatie, bijbels onderricht,
medische hulp. Ook wordt hun de mogelijkheid geboden
een school te bezoeken. Ze krijgen schoolbenodigdheden en kleding.
Gezocht wordt naar MEER ACCOMNODATI E.
Helpt u "zoeken"? Mogen de kinderen van Manilla op uw
steun rekenen? In de huidige omvang kost het project
f 32.000,-- per jaar!

'Ik heb
geen mens'

Met deze woorden van de 38-jarige
kranke uit 'Bethesda' te Jeruzalem
richtte ds. Ten Klooster zich tot de
meer dan 1000 mensen, die naar het
Urker visserskoor 'Crescendo' waren komen luisteren. De Heere J ezus sprak juist die man aan, die alle
hoop op herstel had opgegeven.
Hij ging in dat ziekenhuis, waar alle
bedden bezet waren, voorbij aan allen,
die op de een of andere manier nog hulp
van anderen verwachtten. Dat is ook
voor ons een hele les.
Hij richt zich als die ene Naam, die onder de hemel tot behoud gegeven is tot
die naamloze, die niemand meer heeft.
En de hemelse dokter vraagt: Wilt gij gezond worden?
Dat vraagt hij ook ons, aangaande de
ziekte, die zonde heet.
Diep gevallen, is heel de wereld een
groot ziekenhuis. Maar er is er een die
onze krankheden kent en ook genezen
wil. Hij, die het 'ik heb geen mens' zelf in
zijn volle diepte doorleefd heeft. Hij wil
ons Zijn hulp en vriendschap bieden.
Wendt U tot Hem. Rechtstreeks. Heden
nog. Voor Hem bestaan geen hopeloze
gevallen. Hij schrijft niemand af.
Maar dat betekent dan tegelijk dat we
oog en hart hebben voor onze medemens, die geen helper heeft, dichtbij en
veraf. We worden van hogerhand geroepen in woord en in daad Christelijke
handreiking te doen. De nood is aangrijpend groot. Talloos velen hebben geen
helper. En dan gaan we helpen vanuit
het gezichtpunt, dat we voor de eigenlijke hulpverlening
aangewezen zijn op
Hem, die in Bethesda vroeg: Wilt gij gezond worden?
...__

.~_

...__

.~_

...~_

...~ __~_

De vele mensen, van wie er zelfs uit
Benthuizen, Ouderkerk a/d IJssel, Rilland Bath en overal van Voome en Putten en Schouwen Duiveland kwamen,
hebben weer volop genoten van de zang
van de Urkers.
Wat is het toch, dat ons telkens weer zo
bekoort in deze stoere vissers? Zoals ze
zijn, zo zingen ze.
Is het hun klederdracht, de hartstocht en
de spontaneïteit, waarmee ze zingen, de
keuze van hun liederen, of is het een
combinatie van deze faktoren?
Vol overgave leidde Meindert Kramer
zijn koor, met aandacht werd er geluisterd naar de solisten: Kees van Lenten,
eigenlijk nog meer een bas dan een bariton; Femmy van de Weg met haar mooie
zuivere stem, die soms boven I 'H' 'Z'
uitklonk. Wat een volume! Op 1
lJ let
felijke wijze begeleidde Henk ,
ten
en de samenzang.
Het het
was koor
een avond,
waarnaar VI
verwachting hadden uitgezien

het orgeZ weer kliin k en '

Klaas Bolt wars van
CIean ' bezelei
ege el d en

voldoening zullen terugdenken,
moesten ze met een minder goer
genoegen nemen.
De kollekte voor het Woord d
projekt 'Straatkinderen
van ~----_
waar per jaar f 3~.OOO,
- voor r Door Roelof Vellinga
bracht het prachtige bedrag va
_
f 8.309,55 op.
Enkele kerktelefoo~.luisteraars
Met het overlijden van de
ook nog graag een bijdrage leve organist Klaas Bolt, is een
kan, vandaar nog even de daar voorvechter van goede
nodigde gegevens: gironr. 562 gemeentezangbegeleiding van ons
banknr. 36.13.13.772 t.n.v. W( heengegaan, Bolt overleed, zoals
Daad, Goeree Overflakkee te beri~~t, eergisteren op 63-jarige
hamis.
leeftijd,

Het comité laat allen, die hebbe
Achtendertigjaarlangwas Bolt
drage~. tot het welslagen van dez een van de vaste bespelers van het
hartelijk danken.
Müller-orgel van de Grote of Sint
.....I..~_......._ ... _ ...~_ ......._ ... _ Bavo-kerkinHaarlem. Zijn
..,.
hoofdtaak in die functie was het
begeleiden van de erediensten.
Klaas Bolt heeft zich sterk
gemaakt voor een goede
begeleiding van de gemeentezang.
Op dit gebied stak hij zijn mening
niet onder stoelen of banken. Hij
zette zich af tegen het snel en
'clean' (strak vier tonen, nooit een
toontje ertussen) begeleiden, dat
een tijd mode is geweest. Bolt
greep terug op de 18e eeuwse,
gedragen manier van begeleiden.
Een van zijn Friese leerlingen
typeert de stijl van deze
orgelmeester als galant. Volgens
hem liet Bolt het orgel weer
klinken.

Improvisator
Klaas Bolt was een zeer
getalenteerd improvisator. Dat
mag vooral blijken uit het feit dat
hij in twee achtereenvolgende
jaren ('56 en '57) het
InternationaalOrgelimprovisatie
Concours in Haarlem won.
Zijn talenten lagen overigens
0k op het gebied van de
rgelbouw. Zijn naam is
erbonden aan de restauratie van
ele, grote en kleine, historische
rgels. Samen met Wim Talsma
egon hij ruim dertig jaar geleden

1

de visie uit te dragen, dat het
historische orgel veel meer in zich
had dan men destij ds, vooral in de
jaren '50, van mening was. De
Leeuwarder organist Jan Jongepier
noemt hen in dat opzicht "twee
sterren". Bolt vond dat ook de
orgelnieuwbouw zich meer moest
baseren op het historische orgel.
Volgens Jongepier was hij "zeer
kritisch op het verschil tussen
oude en nieuwe orgels". Jongepier
vertelt dat Klaas Bolt orgels
intuïtief benaderde en niet
theoretisch-wetenschappelijk. "Die
intuïtie was nooit mis".
Dat geloof werd gehecht aan
Bolts opmerkingen, illustreert
Jongepier met wat een
orgelbouwer eens zei: Als Klaas
niet tevreden is, dan nemen we er
zo nodig een dag voor, want dan
is er iets mis met het orgel.
Bolt, geboren in Appingedam,
heeft de Groningse orgels nooit
kunnen loslaten. Zijn eerste lessen
kreeg hij op het Arp Schnitgerorgel van de Der Aa-kerk in
Groningen. "Uitermate tragisch" is
het, aldus Jongepier , dat Bolt de
definitieve herplaatsing van dit
orgel, in mei van dit jaar, niet
meer mag meemaken.

Concours Bolsward
Ook in Friesland was Klaas Bolt
geen onbekende. Hij was bij
voorbeeld een aantal jaren
bestuurslid van het Nationaal
Orgelimprovisatie Concours in
Bolsward. Ook daar brak hij een
lans voor de samenzang: het
aanwezige publiek moest door zelf
koralen te zingen actief bij het
concours betrokken worden.
In Friesland was Bolt adviseur
bij in elk geval de restauraties van
het orgel van Van Hoeckelen in
Hurdegaryp, dat van Van Hienz in
Tzum en dat van Lohman in Balk
(alle drie in hervormde kerken).

Klaas Bolt, geen solist, maar
organist van het zingende volk
Door J. van 't Hul
HAARLEM - De vanmorgen
overleden organist Klaas Bolt was
bepaald geen solist. Het centrum
vanwaaruit
de gezaghebbende
Haarlemse kerkmusicus met zijn
stiel omging, lag in het zingen van
de gemeente. Gemeentezang was
voor hem een gebeuren van het
volk en met de uitwerking van die
opvatting kwam Bolt meer dan
eens in aanvaring met musicologen
en cantores: "Gemeentezang is ten
offer gevallen aan de huidige
drang tot nivellering en modernisering".
Tal van liturgisten, cantores, organisten en musicologen hadden in
Bolts visie geen besef van de aparte
en unieke schoonheid van Hollandse
gemeentezang. "Musicologen menen
dat je gemeentezang naar cantorijvoorbeeld moet scholen en verbeteren. Heel gecultiveerd.' Ik vind het
prima dat men naar nieuwe vormen
zoekt", zo zei Bolt vorig jaar in een
vraaggesprek met het RD, "maar je
mag daarmee niet de gemeentezang
weggooien". Met instemming kon
Bolt spreken over het verzet van Jan
Zwart sr. tegen het zogenaamde vlotte tempo en de stimulerende gemeentezangbegeleiding van Feike Asma:
"Als Asma gemeentezang begeleidde,
dat wàs wat!"

De liturgische beweging van prof.
Van der Leeuwen de Singbewegung
uit Duitsland hadden volgens Bolt op
talloze facetten slechts een ravage
aangericht in de kerk. Hasper wilde
de psalmen te vlug en te lichtvoetig
zingen en de tempoverdubbelingen
van Jan van Biezen c.s. -verantwoordelijk voor de muzieknotatie in
het Liedboek voor de Kerken- deden in de visie van Klaas Bolt de gemeentezang de das om. Discussies
liepen uit op een NOV-congres over
gemeentezang. waarbij in de Dom
van Utrecht interessante experimenten met betrekking tot het tempo
plaatsvonden.

Vocaal
Klaas Bolt wilde "langzaam en luid
zingen". Dat kwam het meest met de
oorspronkelijke
manier van zingen
overeen. "En schreeuwen is een zeer
natuurlijke zaak. Denk maar aan kinderen in de wieg. Vocaliteit is altijd
luid geweest". Gretig ging een deel
van de gereformeerde gezindte die
vanuit de traditie luid en langzaam
was blijven zingen, daarop in. In
1979 organiseerde boekhandel Lindenberg (Rotterdam) de eerste samenzangavond met Klaas Bolt in de
Oude kerk te Rotterdam-Delfshaven.
Hier werd volgens de presentatie
weer "oud-Hollands"
gezongen. In
1980 kwam een herhaling en het klinkend resultaat werd vastgelegd op de

K)aas Bolt (63)
is.overleden
Van onze muziekredactie
HAARLEM - In zijn woning te
Haarlem is vanmorgen Klaas Bolt
overleden, kerkelijk organist van de
'Grote of 'St. Bavokerk te Haarlem.
Hij werd 63jaar.
Klaas Bolt werd in 1927 in Appingedam geboren.
In 1956 en 1957
werd hij winnaar van het Internationaallmprovisatieconcours,
dat zich
afspeelde in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem, waar hij op 3 september 1953 benoemd was als organist van de hervormde gemeente.
Bolt werd vooral bekend door zijn
opvattingen over gemeentezang en de
functie van de organist daarin. De
ideeën daarover werden breed uiteengezet in een artikel in "Het Orgel"
(orgaan van de Nederlandse Organisten Vereniging) van mei 1979: "De
gemeentezang
in een crisissituatie",
Het artikel bleef spraakmakend,
tot
op de dag van vandaag,

veelbesproken lp "Zingt vrolijk in
verheven psalmen".
Het waren deze samenzangavonden die weer boven kwamen tijdens
de vorig jaar gepubliceerde reacties
op de Liedboekdag 1989 te Delft. De
invulling van de Liedboekdagen bevond zich volgens Bolt in een uiterste
en ging voorbij aan pure gemeentezang. Als alternatief pleitte Bolt voor
een jaarlijkse Kerklieddag in de Bavo
te Haarlem. Het kerklied in al zijn
vormen zou daarin aan de orde mogen komen. Psalmen in de berijming
van 1773 en uit de Nieuwe Berijming,
het Liedboek en de bundel van 1938.
Er zou ritmisch èn iso-ritmisch gezongen mogen worden, want dat had
voor Bolt wel degelijk bestaansrecht.
In dat laatste opzicht haalde Bolt zijn
aanhangers nogal eens rechts in.

Orgelbouw
Klaas Bolt had ook kritiek op de
orgelbouw. Orgels waren meer dan
eens meer gericht op een concertante
functie dan op het begeleiden van gemeentezang. Met name de orgel bouw
uit de jaren vijftig en zestig was voor
Bolt een van de boosdoeners die frusterend werkten op de gemeentezang.
Als adviseur was Bolt betrokken bij
de restauratie van talloze orgels,
waaronder het orgel van de Oude
kerk te Amsterdam. De beëindiging
van deze slepende en veelbesproken
restauratie mocht hij helaas niet meer
meemaken.

Urk zingt
(Canzonetta uit de opera 'rigoletto' van Verdij.

Dat Urk graag zingen mag
merkt ieder elke dag
in huis en op het werk
op 't koor en in de kerk
men zingt met luide galm
Hazeulied en p-salm
de hoofden worden rood
soms vreest men ademnood
vrouw aan de balem
gilt uit: 'ik haal hem'
de hoge 'C'
schalt over zee.
Eerst kwam een mannenkoor
daarna het dameskoor
gemengd mocht later pas
alsof het zwemmen was
sopranen fijn besnaard
zongen met bas gepaard
bekoring die ging door
zo kwam een kinderkoor
ook jonge mensen
een jeugdkoor wensen
met bas gitaar
ook dat kwam klaar.
Zo krijgt een ieder les
van b-bis tot aan bes
een ieder raakt bekoord
van box tot Talmaoord
zingen dat houdt gezond
dus opent uwen mond
dan blijft nog lang van duur
de Urker zangcultuur
zingend door 't leven
doet vreugde geven
Urk zangersland
Koraaleiland.

~

Wilt u een Urker koor
ruim is de keus ervoor
het kan met hullen op
of streepjespak met strop
in lange rok of bloes
zingt men angelicus
en uit stribaatje klinkt
een negrosong die swingt
de milden zwellen
de beffen knellen
van 'stille nacht'
tot orkaankracht.

ar:~1;;Y-----Z&
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Crescendo goed bemand
trekt door het vaderland
met Meindert dirigent
een koor met veel talent
men ziet ze overal
tot op het Loo in stal
koninklijk jubilee
Crescendo op tevee
o mijne heren
blijf musiceren
uw melodie
schept harmonie.

'Van de bestuurstafel'

Zangkoerier 25jaar
Het dwingt ook tot respect voor het vele werk dat Toon Bakker, tot
voor een jaar geleden, voor de Zangkoerier heeft verzet. Ook nu willen
we daarvoor onze erkentelijkheid uitspreken. Sinds een jaar is de
redactie overgenomen door Jan Zeeman en dirigent Meindert Kramer,
die dit werk willen voortzetten. Het zou leuk zijn als er naar aanleiding
van dit bescheiden jubileum van de lezers van de Zangkoerier wat
reactie kwam naar aanleiding van de afgelopen 25 jaar en de jaren die
we nog mogen beleven zo de Heere wil en wij leven.
De eerste Zangkoerier zag er als volgt uit:

Zoals al eerder vermeld bestaat de zangkoerier aan 't einde van 1990
D.V. reeds 25 jaar. Dat is waard om te herdenken. Al diejaren heeft de
Zangkoerier ertoe gediend om het contact tussen de leden onderling en
het bestuur te onderhouden. Zo omschreef de toenmalige voorzitter
Tjeerd Hoekstra, ook nu nog lid van ons koor, het ook in het eerste
nummer van de Zangkoerier dat verscheen in februari 1966. Enkele
maanden ervoor was het reeds geboren. Het terugzien op al die jaren
dwingt tot dankbaarheid dat de Heere, Die een genadig God is, dit alles
heeft mogelijk gemaakt.
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Uitgav8 'fan het Chr.Urker Vissp.rskoor
"_C_RE_'_S_CENDO"
<lil'igent Jilfl.i.ndert
Kra~m:._
__
,,=-r
__
Beschermheer-Erevcor7..
DA,n.R.Groenevelt
(Knn.G0Augnk.
sinuo 15 juni 1965)
e e o r-e tru-d a ab : l-lo Le na t r-au t 4.

februari 1966
1" jaarg.
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I tJfrodVC/;{J
Op verzoek mag ik di t contact-blaadje
bij 11 i n t r-oûuce r-en, Dat vreemde wo o rd
zit mij pigenlijk zelf in de weg. Mag ik het ~v~n vrrtalen7
liet betekent: binnenleiden,
voorstellen,
Welnu: ik denk het mij :00 in, dat ik een pasgeboren baby in de kring van
leden en vrienden van Crescendo binnendraag.
Ik stel het b01'81ingske aan u allpn voor.
Wat zegt u p.rvan?
U kunt moo i Lijk zeggen: wat een lief k Lnd l, wat he ef t, het veel haar! ,wat
ppn aardig kopjel
Ik hoop, dat u zegt: we ~ijn er echt blij meAI
Bestuur

en rlirigent

krijgen

ge Legenhe Ld u allerlei

rnod e de Li ng'en te

doen,

die zij and~rs mondeling moeRt vrr8trekken.
Deze manier iR veel beter. Zo zijn vergissingen
PIl vergpten
uitgesloten.
Ook ever te llouden en gelloudfln concerten kan u van nl1ps verteld wrrden.
Ongetwijfeld zullen uok andere nndRTwerpen wOl'dell nan~psnpden.
Ik vprtrouw, dat inhoud en toon van het günChl'eVHl1fl 8teeds waardig
en wat
meer zegt, VOOJ~ Christennl1
ten v~lle vernn~w~0r(1 z~jn.
Z6 en 7.,0 alleen
zal d Lt b La ad j e een o p bouwe nd e I'ac ~,(')r wr-rd en in uw v et:»=
n i g i ngn Leve n , 11e baby f,1:oeievo or-apoed i.z op I
Ook dit f'pnvoudige werk stellen
wij "'Inllt!r (Ie zegpnende handen van de Hei-,
land.
H. H. (;l'ocnp.vf' 1t .

uj,tl~omen van ons ORrste nunlmer, wat wij in dp toeJ(omst t~aBg willen voortzetten, heop ik dat zodoende de band aan elkaar verstevig"ti Pll hnchter mag wcr<len,
en dat naardoor
cnze vel'pnir,inff
"Crescendo!! gebouwd kan word en ,
Moe r-maLen hebben
wij het I""ver dp ui t.gavp van een piGp.n zann·prr.blA.ad~Îf" gepraat, (")uk
in v o r-band met het ~:ot~r
wor-den van elP vPl'f'nip:in"
om z .....
v e cI In('lf,'f'l\ik con t ac t tuosen de leden
onderling en het bestuur te 1 ('ggPJl, hr-pon '/ij d a t. ons blad aan zijn
n')el mag l'lf"an{.w('lordpll.
En a18 w i] nu p~ns t o r-ug z i en op he t afeploppn
jaAr dan mAl'kpn wn, dat er we e t- viJPl
ve rand er b is p.n u zult zLoh we I 8pns a f'v r-agen waarom.
Ja, waarom gaan wc pi/.$'enlijk nu mo er naar bu i t e n "'ptreuen dan and o rs , omdat wij graaf:
0n8 koor in de ric}lting van dp EVRllgplisatic
will,on sturen ~n latf>n wij (lnartop mppwerJtPll om onze stem pn elIA lied tot ûpr VIL11 Zijn NORm tR gebruik"l], ~an mngen
wU dp
gaven die God ons geeft gebl'u.i.kpn om eok anderen Le trekken en willen wij oo k tevens mAewerken met allen die ditzelfde <loeI voor 0gsn hebben, dit hpbben wij dp
laa.tste
uitvopring nog ~(!zi~n mpt het SchevE'ninr.~
Vissersvrouwenkoor,
wat wij hpreikrm kunnen
als wij samen optrekken ..
Bij het

-1

In memoriam: Frits Bode

....

_

..

Ook als 'Crescendo' waren we zeer geschokt en ontdaan van het
plotselinge overlijden van Frits Bode. De laatste jaren had ik veel
contacten met hem, niet alleen muzikale maar ook persoonlijke. De
aanleidingen hiertoe waren het dameskoor 'Laus Deo' en niet in het
minst de orgelconcerten in de Bethelkerk welke hij vooraf beluisterde
en zo nodig bekritiseerde. Meerdere malen heeft hij willen assisteren
met de registratie en dat was voor mij een warme en vreugdevolle
beleving. Muziek legde beslag op een groot deel van zijn leven en hij
mocht zijn talenten etalleren voor duizenden luisteraars in binnen- en
buitenland. Ik weet van nabij, dat de muziek hem veel vreugde heeft
geschonken in zijn leven. Daarnaast moest hij werken en omgaan met
mensen en dat deed hij op zijn eigen manier, hetwelk bij mij respect
heeft afgedwongen. Wij mogen geloven dat hij zelf nu mag zingen in
het grote koor voor de troon van het Lam. Zijn vrouw, kinderen en
familie mogen getroost worden met deze wetenschap.

Urk,juni 1990
MWKramer
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We zongen in Alphen aid Rijn
Diegene die mee zijn geweest naar Alphen aid Rijn zullen deze
zangavond niet gauw vergeten. Waarom? Omdat het een schitterende
zangavond was daar in de Oudshoornse kerk waar we 5 mei
jongstleden voor de tweede keer optraden. Met een redelijk bezet koor,
met circa 85 zangers, werkten we mee aan een herdenkingsdienst ter
gedachtenis van 45 jaar vrijheid in ons Vaderland!
Lammie de Bruin en Klaas Bakker traden dit keer als solisten op,
terwijl Henk van Putten zich als organist liet horen.
Het eerste gedeelte van deze avond werd gevuld met geestelijke
liederen, telkens afgewisseld met samenzang. De kerk was zeker niet
tot de laatste plaats gevuld, maar dat deed niets af aan de goede sfeer.
De wisselwerking en het contact tussen koor en dirigent was bijzonder
goed, wat de kwaliteit van het zingen natuurlijk ten goede kwam. Dat
is ook voor een zanger en dirigent een fijne belevenis. De zang werd
tussendoor onderbroken door een kort gedicht dat werd uitgesproken
door de Jodin Rebecca de Graaf uit Den Haag. Deze vrouw was reeds
op leeftijd, maar genoot zichtbaar van onze zang. Met name het
nummer 'Als 't bazuingeschal des Heeren' klonk geweldig door de
Alphense kerk en maakte blijdschap. De leiding was in handen van
dominee Jonkman die een meditatie hield over 'Vrijheid'. Ware
vrijheid is alleen te vinden in Christus en dat is waarheid! Verder waren
er nog enkele opmerkelijke dingen in deze meditatie. Ds. Jonkman
vertelde dat Hitler een bijbel had omgewerkt waarin hij zijn naam had
ingevuld voor de naam van God. Een feit om nooit te vergeten.
Het tweede gedeelte van de avond en met name het slot werden meer
bepaald door vaderlands-getinte liederen, zoals het schone 'Wilt heden
nu treden' en het 'Neerland en Oranje', wat als een bazuin door de
kerkgewelven schalde. Fantastisch! Tenslotte werd het 'Wilhelmus'
tezamen gezongen na het dankgebed van ds. Jonkman.
Zulke concerten mogen niet alleen zijn tot eer van God maar zijn ook
goed voor de onderlinge verbondenheid van het koor onderling en van
het koor met de dirigent, en niet te vergeten de luisteraars.
Enkele dagen na het concert hadden we telefonisch contact met
mevrouw N. PaIs-Fase uit Rhoon voor wie dit concert de 25ste (!) keer
was dat zij Crescendo hoorde. Dat stemt ons tot vreugde en
dankbaarheid.

Samenzang voor de dienst:
Rijst op, rijst op voor Jezus,
Steunt op Zijn kracht alleen:
Uw eigen arm is macht'loos,
Hoe groot uw kracht ook scheen.
Doet aan Gods wapenrusting,
En waakt en bidt en strijdt;
Roept plicht u in gevaren,
Gehoorzaamt t' allen tijd.

1. Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rond-om zwermt ,
en dat men meent:hij zal
't schier overwinnen al ,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.
Gedankt moet zijn de Heer
de God, die eeuwig leeft'
dat Hij ons t'zijner eer'
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
Des Heren al gewrocht!
o Heer, 0 Heer, 0 Heer,
hoe groot is uwe macht!
2. Rijst op, rijst op voor Jezus
Gij helden van het kruis!
'
Verhoogt Zijn krijgsbanieren
Te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d'overwinning
Leidt Jezus keer op keer
Tot ied're vijand valle '
Voor Zijne voeten neer.
Rijst op, rijst op voor Jezus
Nu 't krijgsgeschal gehoord! '
B~geeft u in het strijdperk.
Zlet, Jezus leidt u voort.
Gij strijders, zijt dan moedig
Weerstaat des bozen macht·
'
Hij kan niet overwinnen
'
Want Jezus geeft u kracht.

3. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

H/ERAfN[MEN

H/EtASl/EHEN

Hij is een God van liefde en genade, ,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
4. Koor: God, enkel licht.
5. Welkom en gebed.
6. Koor:Nader mijn God bij U.
De Heilige Stad (met sopraan).

7.

Koor en samenzang:
Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!
T e zwaar valt m'elke schrede,
als 'k U verlaat.
0, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!
0, doe genaad' ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat
. . m' aan uw voeten rusten
mlJ, hulp'loos kind
vertrouwen en berusten,
voor d'uitkomst blind!

De Heer verkwikt mlJn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoor van Zijn gerechtigheid
ter wille van Zijn Naam.
En ga 'k door 't diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.
Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag.

,

10. Koorzang:

De Heer is mijn licht.
Zie ons wachten (met sopraan)
Als 't bazuingeschal des Heeren.

11. Overdenking
En blijft m'ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door den nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!

8.

Gedicht.

9. Samenzang:
Mijn
Herder is de Here God ,
.
ln
Hem
is al mijn lust-,
.
ln groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.

door Ds. Jonkman.

12.Samenzang:
Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
.Dan werken druk en droefenis
mijn ziele tot een zegen;
dan waakt alom een eng'lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.
En wat er dreig' of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waat'ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
de trouwe Vader van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.
13. Solozang sopraan: Abba Vader.
14. Koorzang:

Ziet in blinde razernij.
Lof aan de Heer.

15. Samenzang:
Er ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam,
geen naam is er zoeter en beter voor 'hart;
hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en
mijn lied.
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig temaken op aard.
Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden de hemel verliet.
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in't stof,
en engelen zingen voortdurend Zijn lof;
0, mochten wij allen om Jezus eens staan,
dan hieven wij juigend de jubeltoon aan:
Jezus! Jezus! Uw naam zij d'eer!
Want Gij zijt der mensen'en engelen Heer!

16. Solozang bariton: Wilt heden nu treden.
17. Koorzang: 0 Heer die daar des Hemels.
Neerland en Oranje.
18. Sluiting en dankgebed.
19. Koor en gemeente:
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderlanD getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Orarije
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd ge-eerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
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op de !/roofe wateren; die zien de rcerken de8
Heere« en ZiJne wonderen in de diepte.
Gij hebt. 0 God I door Uwe kracht
DH groot heelal eens Toortgebragt,
Den hemel, aard tin wijde zee,
En wat er op en in is, meê,

Programma

Ook deze groots .áterplRs,
Riept Gij toen zij er niet en .as,
Zij blUft daar GU haar plaatse gaf,
En han~t ran Uwen wil slechts af.
Gebiedt GU 't slechts, strakR op Uw woord,
Zoo komt de 1rJnd en 't onweêr roort ,
Zoo neel!lUk dat ook 't stoutste hert,
Des zeemans als gesmolten werd.

CONCERTAVOND ALLE URKER KOREN
MET SAMENZANG
HEMELVAARTSDAG 24 MEI 1990
AANVANG 7.00 N.M.
IN DE GEMEENTELIJKE VISAFSLAG TE URK

Doch op Uw wenk is 't .eder stil,
De sU en wind doen naar Uw wil.
GU zijt er Heer en Meester van,
't Geen niemand U betwisten kan.

PROGRAMMALEIDING: HENDRIK KRAMER
PROGRAMMAPRIJS: f.6,50

Wij zelt zijn hier in Uwe hand,
Niet minder als op I t 'áste land.
Die dan met tr, 0 Heer I wel staat,
Die zègge nij, hu kan 't geen kwaad.
Want 'k ben hier daar mijn God gebied,
Dns rrees ik zee of stormen niet i
BU heert op zee de heerschappij,
'lot .elstand en behoud tan mij.

II

JI
ONr'w't:.ep IKAli.JC1V!FJe : SlIEA/ PrJST.

Maar die dien goeden God rerlaat,
Rn trots eh het zondenpad Inslaat,
Wee hem, 't zU dat hU 't weet of niet,
BU zondigt daar de Heer gebiedt.

3. En blijft rn' ook soms verborgen,
Uw grote macht.
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen,
en leid Uw kind.
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden,
de ruste vind!

SAMENZANG: GEZANG 229 VERS 1 EN 3
1. 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.

3. 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 telt.

S"

OPENING
URKER VROUWENKOOR

* Morgenzang

Jo. Edel/A. Zwijssig

'DE LOFSTEM'

o.l.v. Puck v.d. Zwan - vleugel Arie v.d. Zwan

* Zie ons wachten aan de stromen
* Zouden wij ook eenmaal komen
* Glorie Halleluja

SAMENZANG: GEZANG 293 VERS 1,3 EN 6
bew. P. v.d. Zwan
bew. P. v.d. Zwan
bew. P. v.d. Zwan

SAMENZANG: PSALM 150 VERS 1 EN 3
1. Looft God, looft zijn naam alom,
looft Hem in zijn heiligdom,
looft des Heeren groote macht
in den hemel Zijner kracht;
looft Hem om zijn mogendheden,
looft Hem naar zo menig blijk
van zijn heerlijk koninkrijk
voor zijn troon en hier beneden!

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 eeren!
Al wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer der heren!

1. 0 God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en storm-gebruis,
bewijs ook ons Uw trouwen macht,
wees eeuwig ons tehuis!

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

6. 0 God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht,
en eeuwig ons tehuis!
CHR. DAMESKOOR 'LAUS DEO'
o.l.v. Frits Bode - Vleugel Henk van Putten

* Blijde Woorden
* Domine salvam fac
* Tel uw zegeningen

* Jezus Heiland en Heer
CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
o.l.v. M. W. Kramer - Vleugel H. van Putten

r
rto

* Als 't Bazuingeschal
SAMEN MET AANWEZIGEN:
* Neem Heer mijn beide handen

1. Neem, Heer mijn beide handen,
en leid Uw kind.
Tot ik aan d' eeuwge stranden,
die ruste vind.
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
o neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

bew. M.W. Kramer
F. Silcher
arr. M.W. Kramer

2. 0, doe genad' ervaren,
aan 't bevend hart.
En breng het tot bedaren,
bij vreugd' en smart!
Laat m' aan Uw voeten rusten,
Mij hulp loos kind.
Vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind.

J.B.F. Wright
Paul White
arr. F. Bode / A. Giessen
E.D. Excell

Trompet soli: Jan Trapman, Hendrikus Schrijver
SAMENZANG: GEZANG 586 VERS 1,2 EN 4
1. Blijfmet mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt,
Blijfmet mij Heer, als straks de avond daalt:
Als vrienden henen gaan in storm getij,
BlijfGij ter hulp gereed, 0 blijfmet mij!
2. Wat is hier blijvend, dat het hart verheugd?
Ach! nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
Maar Gij, die niet verandert, blijfmet mij!

CHR. GEMENGD

4. Als in de doods vallei ik eens zal staan,
En 'k zie de poorten voor mij opengaan,
En Gij mij d' ogen sluit, dan juich ik blij:
In leven en in dood waart Gij met mij!

* Heer ik kom tot U
* Solisten:
The Adoration
Klaasje Toering-Frankema
* Soliste
King - all Glorious
Petra Kramer-Schrijver

BRASSBAND VALERIUS
o.l.u. Frits Bode

* Nobody knows
* Queens Park Melody
* High Spirits

Frank Seymour
Jac. de Haan
Harm Evens

SAMENZANG: PSALM 47 VERS 1 EN 3
1. Juicht, 0 volken juicht,
Handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
wees te zaam 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.

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

SAMENZANG: GEZANG 205 VERS 1,2 EN 4
1. Rijst op, rijst op voor Jezus, Gij helden van het kruis!
Verhoogt Zijn krijgs banieren, Te midden van 't gedruis.
Door strijd tot d' overwinning, Leidt Jezus keer op keer,
Tot ied're vijand valle, Voor Zijne voeten neer.
2. Rijst op, rijst op voor Jezus, Nu 't krijgsgeschal gehoord!
Begeeft u in het strijdperk, Ziet Jezus, leidt u voort.
Gij strijders, zijt dan moedig, Weerstaat de boze macht;
Hij kan niet overwinnen, Want Jezus geeft u kracht.
4. Rijst op, rijst op voor Jezus, De strijd is kort van duur;
Na al het krijgsgekletter , Komt 't overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen, Geeft Hij de zegekroon;
Zij zullen met Hem heersen, Voor eeuwig in Zijn troon.

* Jeruzalem, Eeuw'ge Gouden Stad
aansluitend Psalm 24
** Frieden
1'11wish I had given him more
0,

Trad.
Trad.
Trad.
Ellyen Rikkert

W.H. Zwart
E. Zwart
G. Fisher
H. van Blijderveen

SAMENZANG: PSALM 66 VERS 3 EN 4

SAMENZANG: GEZANG 178 VERS 7 EN 8
8.
7. Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

J. Visser / G. Whelpton
Joe / E. Parks
en Petra Kramer-Schrijver

URKER MANNENKOOR 'HALLELUJAH'
o.ï.v. W.H. Zwart - Vleugel Harry Hamer

KINDERKOOR 'KLEIN MAAR DAPPER'
JEUGDKOOR 'RES NOVA'
o.l.u. Wim Magré - Vleugel Wim Magré

* Van 1 tot 10
* Wij zingen van
* Hollands Glorie
* Wij hebben allemaal

KOOR 'EXCELSIOR'

o.l.v. Frits Bode - Vleugel Henk uan Putten

Maar wat lot, 't zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt're haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

3. God baande door de woeste baren
en breede stromen ons een pad;
daar rees zijn lof op stem en snaren,
nadat Hij ons beveiligd had.
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren,
zijn oog bewaakt het heidendom.
Hij zal d' afvalligen verneêren,
Hij keert hun trots' ontwerpen om.

4. Looft, looft den Heer der legerscharen,
o volken, heft een lofzang aan!
Hij wil ons in het leven sparen,
ons hoeden op de steilste paan
voor wank'len onzen voet bevrijden.
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd
en ons gelouterd door het lijden,
gelijk het zilver wordt beproefd.

JONGERENKOOR

'IMMANUEL'

SLUITING DOOR HENDRIK KRAMER

o.l.v. Jan Q. Zwart - Vleugel Wim Magré
ZINGEN: HET WILHELMUS

* Zingt een danklied
Zoekt eerst het Koninkrijk
** Kom
Geest in deze tijd

W.H. Zwart
K. Lafferty
J.W. Peterson

SAMENZANG: GEZANG 93 VERS 1, 2 EN 4
1. Eere zij aan God, den Vader
2. Eere zij aan Hem, wiens liefde
eere zij aan God, den Zoon,
ons bevrijdt van elke smet
eer den Heil'gen Geest, den Trooster, eere zij aan Hem, die zondaars
den Drieëen'ge in Zijn troon,
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja,
Halleluja, halleluja
den Drieëenge in Zijn troon!
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

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

Mijn schilde ende betrouwen
zijt Gij, 0 God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

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

.Siien Post zet de puntjes op de i, op het gebied van kalligrafie."

MANNENKOOR 'URKER ZANGERS'
o.l.v. Frits Bode - Vleugel Henk van Putten

* Liefde Gods
* a.Deutsche
Messe
Zum Eingang.
* Some Day

b. Sanctus.

Voor al uw te kalligraferen opdrachten:
bew. Aad v.d. Hoeven
J.S. Fearis I R.E. Gerig
Franz Schubert
c. Gloria.

.Kunstatelier Stien Post"
WIJK 3-61, URK. TELEFOON: 05277-3756.

SAMENZANG: GEZANG 393 VERS 1,2 EN 4
1. De dag, door uwe gunst ontvangen 2. Die dan, als onze beden zwijgen,
is weer voorbij, de nacht genaakt; ,
als hier het daglicht onderduikt,
en dankbaar klinken onze zangen
~eer nieuwe zangen op doet stijgen,
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
gmds waar de nieuwe dag ontluikt.

DE BLOEMEN WERDEN DIT JAAR VERZORGD DOOR:

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Bloemsierkunst

"Jan Post"

GEZAMENLIJKE KOREN

* Groot is Uw trouw
* 0, hoogt' en diepte, looft nu God.

Telefoon 05277-2060,Urk
W.M. Runyan
Jan de Haan

nog onder kûting van Jo
.Schrijver enkele stukken ten

"I."CAl

Ook 23ste hemelvaartsconcert
visafslag trekt veel bezoekers
Er waren afgelopen donderdag zelfs mensen uit Zuidwest A ustralië onder het in
grote getale opgekomen publiek, dat het inmiddels traditionele Hemelvaartsconeert in de visafslag bezocht.
De gastheer van deze avond,
Hendrik Kramer, maakte dit
tijdens de opening van het
gebeuren bekend. DeAustralischegasten zullen ongetwijfeld net als de plusminus
3250 andere bezoekers hebben genoten van de optredens
van de Urker koren. Als eerste was 'De Lofstem' aan de
beurt, in de klederdracht een
lust voor het oog en dan ook

terecht als visitekaartje van
Urk bestempeld. De dames
werden gedirigeerd door
Puck van der Zwan, wiens
zoon Arie het optreden voortreffelijk begeleidde op de
piano. Dirigent Meindert
Kramer kreeg bij het volgende optreden nog eenapart
applaus, toen vermeld werd
dat hij inmiddels 35jaar leiding geeft aan Crescendo.Bij
het daarop volgende optreden van Laus Deo werd gewerkt met trompefsolo's en
dat gaf het een speciaal accent. Dirigent Frits Bode trad
hierna op met brassband
Valerius, die overigens ook

in

gehore bracht. Deze optredens werden, blijkens de
reacties van het publiek,
overigens zeer gewaardeerd.
Het kinderkoor 'Klein maar
dapper', in combinatie met
hetjeugdkoor 'ResNova'onder leiding van Wim Magré
bracht een vrolijke stemming
in de hal. Bij het optreden
van soliste Petra KramerSchrijver, en het gemengde
koor Excelsior, was het echter al gauw weer doodstil in
de grote ruimte. Ook dit koor
staat onder leiding van Frits
Bode, terwijl de vleugelbezet
wordt door Henk vanPutten.
Voorafgaande aan het optreden van Hallelujah, onder
leiding van Willem Hendrik
Zwart, werden er bloemen
uitgereikt aan Age tenNapei,

voorzitter van het koor. Hij
nam deze bloemen in ontvangst, ter ere van het tachtigjarig bestaan van het
koor. Het jongerenkoor Immanuël bestaat inmiddels
tien jaar. Onder leiding van
Jan. Q. Zwart brachten de
leden enkele nummers ten gehore. De laatsten die het podium beklommen, waren de
Urker Zangers. Opnieuw
nam Frits Bode de leiding in
handen, en dat bleef ook zo
toen alle koren tenslotte gezamenlijk twee liederen uitvoerden. Na het dankgebed
van Hendrik Kramer werd
samen met het publiek deze
geslaagde avond afgesloten
met een staand uitgejubeld
Wilhelmus. En daarmee
kwam ook het 23ste Hemelvaartsconcertin de Urkervisafslag weer ten einde.
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Dáárom is Pinksteren

een feest

Als God Zijn Geest niet had gezonden,
waàr hadden wij de zin gevonden,
het doel van onze aardse gang?
Hoe zouden wij het leven vinden
want wie zou ons met God verbinden?
Wij bleven dwalen, moe en bang.
Wat Christus deed zou zijn vergeten.
Wie zou van zond' en schulden weten
laat staan van schuldvergiffenis?
En wás er al iets opgeschreven,
zou 't ons dan raken, ons iets geven,
was het niet slechts geschiedenis?
Maar nee... God hééft Zijn Geest gegeven.
De Bijbel is voor ons geschreven.
Wij mogen door de Geest geleid

ervarend luisteren en lezen
hoe God ons wezen wil genezen
en richten op de eeuwigheid.

Toen brandde hun de blijde boodschap op de tong
Ze zagen hoe Hij naar Zijn hemelwoning ging.
Vooreerst zou Hij niet meer verschijnen,
maar veel zou nooit uit hen verdwijnen:
die weidse, onverwoordbare verwondering,

Die ons de weg wijst, ons leert bidden,
Hij Die ons troost is in ons midden.
Dáárom is Pinksteren een feest
omdat God het zó blijft herhalen,
om Christus' wil, in alle talen:
'Ik houd je vast, wees niet bevreesd'.

dat vast vertrouwen in Zijn woord, dat nieuw geduld
tuinuit een liefde, sterker dan tevoren,
dat zeker weten dat Hij hen zal horen
en dat Hij Zijn beloften steeds vervult.
Ze waren maar eenvoudig en wellicht nog jong
maar Christus kwam Zijn woord in hen volvoeren.
het vuur der heil'ge Geest kwam hen beroeren,
toen brandde hun de blijde boodschap op de tong.

Toen greep Zijn kracht hen als een stormwind aan.
Toen werd Zijn heil'ge gloed in hen ontstoken.
Toen hebben ze vrijuit van Hem gesproken
in veler taal en velen hebben het verstaan.
Heer' zend ons ook nu die gedrevenheid,
schenk dat elan aan onze predikanten
opdat Uw kerk hier straalt aan alle kanten,
een licht zij in de tverelddonkerheid.

Pinksteren

en de kamerling uit Morenland

Wat is het goed dat Gij gekomen zijt!
Nee, ik versta niet wat Jesaja zegt.
Reis met mij mee en wijs Gij mij de weg.
Wie is het die ter slachting werd geleid?
Wat is het goed dat Gij gekomen zijt!
De priesters hebben mij niets uitgelegd
en Gij, Gij komt hier plots bij mij terecht,
Gij die mij leert en in de waarheid leidt.
Wat is het goed dat Gij gekomen zijt!
Met profetie en evangeliewoord
. dringt Gij tot in mijn diepste wezen door.
Gij treft en troost mij op de juiste tijd.
En nu ik hem belijd en Hem verbeid
zet ik mijn reis naar Huis met blijdschap voort.

I:
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Zingen in de
zomer

1990

THEMA:
Mag ik vragen heeft u heimwee?
SPREKER: DS. K. EIJKELENBOOM
MEDEWERKING:
CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
DIRIGENT: MEINDERT W. KRAMER
ORGANIST: DUBB. DE VRIES UIT ZAANDAM
WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1990

U, jij bent hartelijk welkom

Gezamenfyke
Evange[isatie

Kommissies

QD[J3J~

En ga 'k door 't diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.
Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag.

OPENING NAMENS DE GEZAMENLIJKE
EVANGELISATIECOMMISSIE DOOR KL. DE BOER

KOORZANG:
a. God enkel Licht
b. Lof aan de Heer
c. De Lichtstad met de
paarlen poorten

Gaat gij gebukt,
door zorg gedrukt?
Leg dan Uw lasten neer
Tob niet langer voort
vertrouw op 's Heren woord!
Hij hoort Uw beê en schenkt u vreê in liefde
eind'loos teer,
Zo gij slechts kunt geloven
niets is onmoog'lijk meer!
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren van Hem verwacht
Ja, wie Hem aanraakt
ervaart Zijn kracht
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht!
SCHRIFTLEZING:

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

SAMENZANG:
IS HIER EEN HART,
Is hier een hart,
door vrees benard,
vermoeid door 's levens strijd?
Twijfeldrukt U neer;
gij struikelt telkens weer
0, vat weer moed, want God is goed en steeds tot
hulp bereid!
Zo gij slechts kunt geloven,
ziet gijZijn heerlijkheid.
Daar zun geen grenzen aan Jezus' macht
voor elk die wond'ren van Hem verwacht
Ja, wie Hem aanraakt
ervaart Zijn kracht
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht!

PSALM 42
Verlangen om God te dienen.
Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert
schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt
mijn ziel tot U, 0 God! Mijn ziel dorst naar God, naar
den levenden God; wanneer zal ik ingaan, en voor
Gods aangezicht verschijnen? Mijntranen zijn mijtot
spijs dag en nacht; omdat zij den gansen dag tot mij
zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan, en stort
mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder
de schare, en met hen te treden naar Gods huis, met
een stem van vreugdegezang en lof, onder de feesthoudende menigte. Wat buigt giju neder, 0 mijn ziel!
en zijt onrustig in mij?Hoop op God, want ik zal Hem
nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. 0
mijn God! mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom
gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan, en
Herrnon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot
den afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al Uw
baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. Maar
de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebie-

den, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn; het gebed
tot den God mijns levens. Ik zal zeggen tot God: Mijn
Steenrots! waarom vergeet Gij mij?Waarom ga ik in

het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Met
een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn
wederpartijders, als zijden gansen dag tot mij zeggen:
Waar is uw God? Wat buigt giju neder, 0 mijn ziel!en
wat zijt gij onrustig in mij?Hoop op God, want ik zal
Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing
mijns aangezichts, en mijn God.
SAMENZANG:
'T HIJGEND HERT, DER JACHT ONTKOMEN
't Hijgend hert, der jacht ontkomen
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen?

o mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal zijn naam nog loven.
Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Mag ik vragen ... heeft u heimwee?
SAMENZANG:
ZEND, HEER, UW LICHT...
Zend, Heer, uw licht en waarheid neder
en breng mij, door dien glans geleid,
tot uw gewijde tente weder,
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van uw heiligheid,
daar mij uw gunst verbeidt.
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen,
wat zijt s' onrustig in uw lot?
Berust in 's Heren welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen.
Uw hoop herleev' naar zijn gebod:
mijn redder is mijn God.
Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

KOORZANG:
a. De Heer is mijn Licht
arr. M. W. Kramer
(naar Psalm 27)
b. Als g'in nood gezeten
arr. M. W. Kramer
c. Zegen ons Algoede
(derde vers door de aanwezigen)
Amen, amen, amen!
Dat wijniet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

SAMENZANG: MET KOOR
NEEM, HEER MIJN BEIDE HANDEN,
Neem, Heer mijn beide handen,
en leid Uw kind.
Tot ik aan d' eeuwge stranden,
die ruste vind.
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat. .
o neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.
0, doe genaad' ervaren,
aan 't bevend hart.
En breng het tot bedaren,
bij vreugd' en smart!
Laat m' aan Uw voeten rusten,
Mij hulploos kind.
Vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind.
DANKGEBED EN SLUITING
DOOR DS. EIJKELENBOOM
SAMENZANG - STAANDE:
U ZIJ DE GLORIE, OPGESTANE HEER!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen van
't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen,
Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen
in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren.
bliid' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
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.
DANKWOORD EN AFSCHEID
ORGELSPEL

De collecte bijde uitgang wordt hartelijk bij u aanbevolen -

We zongen
in de Bethelkerk
Woensdagavond 8 augustus was het de vijfde maal deze zomer dat er
een zangavond met een evangeliserend karakter in de Bethelkerk te
Urk werd gehouden: Zingen in de Zomer. De organisatoren verzochten ook dit jaar weer 'Crescendo' om met een gedeelte van het koor
medewerking te verlenen. Het is duidelijk dat door het zingen van een
christelijk lied ook geëvangeliseerd kan worden. Met name de
eenvoudige geestelijke liederen zoals wij die ook op Crescendo zingen

lenen zich daar uitstekend voor. Deze woensdag waren er circa 55
leden bijeengekomen om te zingen. Gelukkig bleek al gauw dat de
stemmen goed verdeeld waren, wat de zang ten goede kwam.
Na enkele verzen samenzang werd de avond geopend met gebed door
Kl. de Boer namens het organiserende gedeelte van de gezamenlijke
evengelisatiecommissies te Urk. Crescendo zong daarna de eerste drie
nummers: God enkel licht, Lof aan de Heer en de Lichtstad. Opvallend
was het dat er veel toeristen in de kerk waren, naar onze mening meer
dan anders het geval is. Naar we vernamen heeft onze vriend Jan van
Urk als havenmeester daar zijn steentje aan bijgedragen. Een goede
zaak! Het thema van deze avond was: "Mag ik vragen,... heeft u
heimwee." De plaatselijke predikant ds. K. Eijkelenboom sprak deze
avond naar aanleiding van dit thema. Hij las eerst Psalm 42, een psalm
die spreekt van het verlangen om God te dienen. De vraag kwam
duidelijk naar voren of er bij ons persoonlijk ook dat verlangen leeft
(naar God) waar de dichter van de mooie en geliefde psalm over
spreekt.
Na het gesproken woord werd de psalm ook gezongen. Wat kan een
psalm alleen al niet ontzaglijk veel uitdrukken, nietwaar. Opnieuw
mochten wij drie nummers zingen, waaronder het goed en rustig
gezongen 'de Heer is mijn licht' (naar Psalm 27). De orgelbegeleiding
was deze avond in handen van Joop de Vries zijn broer uit Zaandam,
Dubb. de Vries. Dit alles verliep zonder problemen en we moeten
zeggen dat er werd genoten van het fraaie orgelspel van Dubb. de Vries.
Zo tussendoor zongen we nog samen met de aanwezigen Psalm 138.
Dat klonk prachtig, daar in de Bethelkerk. Temeer omdat de kerk
beneden geheel was gevuld. Na nog wat samenzang sloot ds. K.
Eijkelenboom de avond met dankgebed. Het was een prachtige avond.
Het is nodig dat de Heere Zijn zegen eraan verbindt. Dat hopen we van
harte, ook voor de toeristen die in de kerk waren.
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Wotn5bagabonb~ang

J}oorbtuijlt
in ne nune ;eekrrlt
boofb straat 96

1909 De kop van de Hoofdstraat met veel uitgelopen jeugd

tIkt

wotn~bagabonb 8.30uur

totgang
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- l~UU.ii.lJwIJK
.blJgaana ontvangt u het programma voor de feestelijke Koor,..en Sarnenzangavond
van.r •.woensdag 1 augus t us 1990. Deze avond wordt gehouden. in Noordwijks "Oude
Zeeker;k\l,Hoofdstraat 96. Aanvang 20.30 uur.
1)e kerk gaat om ~O.uO uur o_pen en de tOt:iScmgis vrij!
Vanavbnd;zullen

medewerKiniS verlenen:

liet "Christelijk Urker Visserskoor" "Crescendo" (in de originele Ur-ker klede.rdracht). liet koor s t aa t onder leiding van dirigent 11.W. Kramer.
Het koor werd op 5 september 19)3 opgericht en stond aanvankeliJk onder leiding
van L. Kramer. LjiJn zoon lVIeindertnau, in 1955 de leiding op zich. Het koor bestaat uit 120 18den~ die voor. het ruerendeel in de vis~erij werken. Door de . ~
eeuwen heen heeft men 0llUrk gruag 5'ezongen en de leden van het koor beschouwen
de zangrtipetities op de zonaagavoud dan ook als een vorm van ontspanning na een
week van hard werken op en aan de Zee.· Oo~ vanavond verblijven een aan t~l:.:J<Q.or-·
leden op zee, ZOdat het koor niet v o Ll.ed Lg ; kan aan t.reden, 'I'o ch zijn we blij
dat zij vanavond in órtàmiddenwillen
ziJn. [jij zullen vanavond met pianobegeleiding Van Pieter ~~; Jong een aahtal mooie lieder~n ~oor o~s zingen. Wij wensen koor eh dirigent bij hun eerste optreden in ~oordwijk veel succes en een
geizegende avond toe.
..
1)e Sê;itnenzang
van mooie en s_pontaan te zingen liederen zal vanavond aan het
orgel worden begeleid
door de bekende Haarlemse organist Pieter de Jong, vorig
jaar voor het eerst, in Noordwijk m.et-z i jn koor H.t;xcelsior."
uit Lisse •.
het ge sproken
heim.

woozd wordt vanavond

v er-zoz-gd door Ds. G.H.~. Germans

ui t Sassen-

1)e "u lJ1Ui~SSh; WOt:JllsdagavondzangNoordw~Jk" W<:ins
L u !:111ena,n de ke.ch.,a.Lsmed e d e
luisteraars via de kerkteld'foon een gezegende avond toe .
.PROGhAM1VIA
1•

Kl okI uiden. -

2.

Urgelspel.

3. 20.25 uur - het koor nt::",mt
haar pl5.ats in.
4. O~ening v~n de avond en een woord van welko~door
5. Sawenzang: Openingspsalm Psalm 84: 1 en 6.

Ds. Germans.
D.c..UTSCH

1. Hoe lieflijk, h08.vol heiIgenot,
1. Wie lieblich schan, Herr Ljebaoth,
o Heer, der legerscharen God,
ist deine.Wohnung, 0 mein Gott!
zijn m~ uw huis en tempelzangen!
Wie sehnet sich mein Herz ~u gehen~
Hoe branQen mijn genegenheên
wo du dich hast geoffenbart,
om 's Heren voorhof in te tre&ni
und bald in deiner Gegewart
mijn ziel bezwijkt van sterk verlahgcn;
in Vorhof nah am Thron zu stehen.
mijri hart roept uit tot GOd die leeft
.1)ort jauchzet Fleisch und Geist in mir,
en aan mijn ziel het leven geeft.
o Gott des Lebens, auf zu dir.

6. ~ant God, de Heer, zo goed zo mild,
is t' allen tijd ~en zon en schild.
Hij zal. genaad , en ere geven.
Hij zal hun ft goede niet in nood
onthOUden, zelfs ni~t in de dOOd,
die in o_prechtheid voor Hem leven,
welzalig, Heer, die op U bouwt
en zich geheel aan'U vertrouwt!

.1'

6. Ja, Gott der Herr ist Son und Schild,
er bed't uns, er ist gut und mild,
er wird uns Gnad und Ehre geben.
~icht mangelt dem, der in der Not
auf.Gott vertraut, er hilft im Tod
er selber ist der frommen Leben:
heil dem, der stets in dieser Welt
Herr ~ebaoth, an dieh sich hält!

6.

::iarnenzang:
Ps aLm 9):

en 3.

1.

Komt, laat ons samen lerels Heer,
1. Auf, singt dem Herrn, singt seinem
h.uhm,
den rotssteen van one heil met tier,
met godgewijde zang ontmoeten!,
der seinen Volk und ~igentum
Laat ons zijn gunstrijk aangezicht
sich als den Fels und Heiland zeiget!
met een verheven lofgedieht
Kornuit vol.'sein .Angesicht mi t Dank
en blijde psalmen ,juichend groeten!
und einem jau(',hzendenGe sang ,
da er sieh huldreich zu uns neiget!

- 2 -

3~"'"B~irï s t das Meer, sein ist das Land,

3. ~~n is ae zee,z'is aoor z~h krach~

ä

sie zeigen ihres Sch6pfers Hand;
seht was wir sind, hat er gegeben~
Auf,lasst uns langer nicht verziehn,
V07 ihm anbetend niederknien
und unser Sch6pfer hoch erheben!

met al het droge voortgebracht,
't moet all~s naar z~n wetten horen.
Kowt,buigen w'ons dan biddend neer,
komt,laat ons kni",lenvoor de H""er,
die ons gemaakt heeft en verkoren.

7.

Koorzang: in een eer~te optreden zal het koor nu twee liederen voor ons
zine!,en:
arr. IvIeindert
Kr amer .
A. "God enkel licht.••"
B.

Ij .'

"Lef

aan de Heer.'••ft

Samenzang: Lied ~67:

Muziek J.W. Peterson~ Arr. koor
Meindert W. Kramer.

1 en 2 (Liedboek).

1. U eeuw~e Vader, sterk in wacht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wiJst de grondlooz' oceaan '
de hem gestelde per~en aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen die zijn in nood op zee!

~
2.

o

Christus, wi~ns bestraffend woord
door wind en water wordt gehoord,
die onQer 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend' diep,
o wil verhoren onze beê
voor hen die zijn in nood op zeel

9. Samenzang: Lied 523: 1 en 2 (Joh. de Heer).
1. Veilig i~ Jezus' armen,

11.

1. Sicher in Jesu Armen,

veilig aan Jezus' hart!
Dáár in ~ijn teer erbarmen,
daar rust tm j n ziel van smart.
Roor, 't is het lied der englen,
zingend van Li.ef'd ' en vreê.
huisend uit' s hemels zalen
OVe.L'
de glazen zee.

sicher an seiner Brust
ruhend in seiner Liebe
da find oh Himmelslust.
Mit holder Hirtenstimme
ruft mir mein Heiland ZUl
"La.s s "ab vam eignen Ringen,
an meinem Herzen Ruh "!

Koor: 1ste 4 re~els.

Chor: Widerholung erstes Teil.

2. Veilig in J",zus'armen,

10.

D~UTSCH

ä

2. Sicher in Jezus Armen,

veilig èij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij Van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.

los von der Sorge ~ual,
sicher in der Versuchung
durch Jesu Wundenmal!
Frei van d eraDruck des Komme rs ,.,
frei von des Zweifels Pfad,
nur noch ein wenig Prüfung,
nur'etwas Trännensaat!

Koo~'.

Chor.

Koorzang: vervolgens zal het koor weer een tweetal liederen voor ons zingen:
A.

','De
Lichtstad...11

B.

ft.ue
Heer is ulljn1ieht en mijn HeiL ...11
Arr. Mannenk~or J. v. Zweden/M.W. Kramer.

Tekst: A~h. Alt. Arr. Mannenkoren
Meindert W. Kramer.

0anhmzang: .Lied7: 1 en 2 (Joh. de Heer).

1. Als g'in nood gezeten
geen uitkomst ziet,
wil 'dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood!
's Heren trouw is groot,
en op 't nachtlijk duister
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeaen,
uw Toeverlaat.

1. Harre Meinen Seele,
harre des Herrn!
Alles ihm befehle,
hilft er doch so gern,
sei unverzagt:
bald der Morgen tagt,
und ein neuer Frühling
folgt dem Winter nach;
in allen Stürmen,
in aller No t
'wird er dieh beschirmen,
der treue Gatt.

- 5 D.lê..UTbCH
2. God blijft voor u zorg~n,
goed is de Heer,
en met elke morgen
keert zijn goedh8id weer.
0choon gfin ft'verdriet
n~r~ens uitkowst ziet,
groter dan de Help0r
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele
uit zonde en dood.

12.

7.

~amenzang:

G~zang

2. Harre meine Seele,
harre des Herrn!
Alles -Lhm Befehle
hilft er doch so gern.
Wenn alles bricht,
Gott verlässt uns nicht;
grösser als der Hilfer
ist die Not ja nicht,
~wige 'l'reue
1
Retter in Not
rett auçh unsre Seele
du treuer Gott!

178: 7 en ~.

huwe storwen rno~en w08den,
alles ow wij heen zij nacht,
God, wljn God zal w~ behoeden,
Gon houdt voor luijn heil de wacht.
Moet ik lang zlJn ~ulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht,heo zwart,hoe dicht,
voert Hij mij in ft eeuwig licht.

8. Maar wat lot, ft zij dood of leven,
smaad of eerbetoon mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik z~ak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt're haat van kwaadgezinden,
hoogte, die~te, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

13·

_~ch:['if_tlezing:
dan volgt een kortei:ichriftlezing

14·

8arllbnzang:IJied 244:

1 en 2 (bundel "Chr. Jongelingsverbond) •

1. Ik voel de winden Gods vandaa~:
vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is ft en zwaar van schulm,
maar fk hijs ft en hoop op heil!
Want Chri~tus ielf, als stille gast,
reist in wijn scheepje wee.
Op zijn bevel durf fk uit te gaan
op wilde hoge zee!

15·

Koorzang: Als afsluiting
en 2 liederen zingen:

A.

Gezang

232; 1,

2 en

2. De tranen, die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd.
Ik denk niet meer aan wat. voorheen
verg~efs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
neem ik een vast besluit:
ik voel de winden Gods vandaag
en zeil de haven uii!

van de avond zal het koor nog eenmaal

3.

1. ~ij zinben wet het koor mee:

3.

koor!

Allen:
~n blijft m'OOk soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert wij tot den morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan dfeeuwge stranden
de ruste vind!

optreden

Arr. M.W. Kramer.

1. Wir singen mit Chor:

Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
.
tot ik qA~ dfeeuwge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt mrelke schrede,
als Ik U verlaat.
o neem mij met U mede
daar waar Gij gaat,
2. Alleen

door Ds. G .N.N. Germans.

So nimm dem1 mei.ne Hände
und führe mich
bis an meiri ~elig Ende
und ewiglioh.
Ioh mag a~lein nicht gahen,
nicht einen'Schritt:
wo du wirst gehen und stehen,
da nimm mich mit.
2. Nur Chor!

3.

Allen:
Wenn ich auch glaich nichts füble
von deiner Macht,
du führst mich doch zum 6iele
auch durch die Nacht:
so nimm denn meine Hände
und flihre wieh
bis an mein selig ~nde
und ewigl:i.cht

We zongen
in de Bethelkerk
Woensdagavond 8 augustus was het de vijfde maal deze zomer dat er
een zangavond met een evangeliserend karakter in de Bethelkerk te
Urk werd gehouden: Zingen in de Zomer. De organisatoren verzochten ook dit jaar weer 'Crescendo' om met een gedeelte van het koor
medewerking te verlenen. Het is duidelijk dat door het zingen van een
christelijk lied ook geëvangeliseerd kan worden. Met name de
eenvoudige geestelijke liederen zoals wij die ook op Crescendo zingen

lenen zich daar uitstekend voor. Deze woensdag waren er circa 55
leden bijeengekomen om te zingen. Gelukkig bleek al gauw dat de
stemmen goed verdeeld waren, wat de zang ten goede kwam.
Na enkele verzen samenzang werd de avond geopend met gebed door
Kl. de Boer namens het organiserende gedeelte van de gezamenlijke
evengelisatiecommissies te Urk. Crescendo zong daarna de eerste drie
nummers: God enkel licht, Lof aan de Heer en de Lichtstad. Opvallend
was het dat er veel toeristen in de kerk waren, naar onze mening meer
dan anders het geval is. Naar we vernamen heeft onze vriend Jan van
Urk als havenmeester daar zijn steentje aan bijgedragen. Een goede
zaak! Het thema van deze avond was: "Mag ik vragen,... heeft u
heimwee." De plaatselijke predikant ds. K. Eijkelenboom sprak deze
avond naar aanleiding van dit thema. Hij las eerst Psalm 42, een psalm
die spreekt van het verlangen om God te dienen. De vraag kwam
duidelijk naar voren of er bij ons persoonlijk ook dat verlangen leeft
(naar God) waar de dichter van de mooie en geliefde psalm over
spreekt.
Na het gesproken woord werd de psalm ook gezongen. Wat kan een
psalm alleen al niet ontzaglijk veel uitdrukken, nietwaar. Opnieuw
mochten wij drie nummers zingen, waaronder het goed en rustig
gezongen 'de Heer is mijn licht' (naar Psalm 27). De orgelbegeleiding
was deze avond in handen van Joop de Vries zijn broer uit Zaandam,
Dubb. de Vries. Dit alles verliep zonder problemen en we moeten
zeggen dat er werd genoten van het fraaie orgelspel van Dubb. de Vries.
Zo tussendoor zongen we nog samen met de aanwezigen Psalm 138.
Dat klonk prachtig, daar in de Bethelkerk. Temeer omdat de kerk
beneden geheel was gevuld. Na nog wat samenzang sloot ds. K.
Eijkelenboom de avond met dankgebed. Het was een prachtige avond.
Het is nodig dat de Heere Zijn zegen eraan verbindt. Dat hopen we van
harte, ook voor de toeristen die in de kerk waren.

GODS DADEN EN WEGEN
Ondoorgrondelijk zijn Gods daden,
d'arbeid van Hoogsten hand.
Hoe wij mensen peinzen, raden,
't lS le hoog voor ons verstand;
't Is te diep voor ons vermogen
en te ver bij ons vandaan,
hoe wij denken, vorsen, pogen,
neen, wij kunnen 't niet verstaan'

Aanstaande woensdag:

Op één na laatste avond
van 'Zingen in de Zomer'
Woensdagavond 1 augustus vertrok het Christèlijk Urker
Visserskoor Crescendo naar Noordwijk om daar te 'zingen in
de zomer'. Woensdagavond8 augustus blijftCrescendodichter
bij huis. Dan zal men namelijk medewerking verlenen aan
'Zingen in de Zomer' in de plaatselijkeBethelkerk. Deze week
wordt al weer de op éénna laatste avond georganiseerddoor de
gezamenlijkeevangelisatiecommissie.

Crescendo trad op in Noordwijk aan Zee

Ondanks tropische warmte
kerk tot de laatste plaats bezet

I

Evenals op Urk het geval is,
wordt ook in de Oude Zeekerk te Noordwijk aan Zee
elke woensdagavond een
zangavond aangeboden aan
de in die badplaats verblijvende vakantiegangers.Voor
jongstleden woensdag 1 augustus was daarvoor het Urker visserskoor 'Crescendo'
uitgenodigd.
Alhoewel 's morgens door de organisatoren nog werd overwogen
vanwege de warmte de zangavond
uit te stellen, vertrok Meindert W.
Kramer met plusminus 50 van zijn
mannen om half zeven in de avond
toch nog richting Noordwijk aan
Zee.

Tot grote opluchting van de organisatie was om kwart over acht de
kerk tot de laatste plaats bezet en
moesten velen genoegen nemen
met een staanplaats in de kapel aan
de ingang van de kerk. Na de
opening door ds. Germans uit-Sassenheim werd de avond ingeleid
met samenzang met orgelbegeleiding van de Haarlemse organist
Pieter de Jong, welke ook het koor
op de piano begeleidde.Crescendo
gaf daarna op de haar geëigendeen
bekende wijze het programma ten
gehore.. Als blijk van waardering
werd aan het slot van de avond een
staande ovatie toegébracht,waarna
Crescendo nog enkele toegiftenten
gehore bracht.

Spreker is dominee Eijkelenboom
die de vraag stelt 'hebt u heimwee...' De organist is Dubb de
Vries uit Zaandam, vaste begeleider van diverse koren in NoordHolland, waarvan het lnterkerkelijk Zaans Mannenkoor wel het
bekendste is. Verschillende be-

kende liederen staan op het programma, waarvan er ook enkele
met de aanwezigen gezongen zullen worden. De avond begint om
acht uur, en het zal inmiddels wel
bekend zijn, dat iedereen van harte
welkom is!

MI JN ENIG DEEL
-------------Mijn God, mijn enig deel,
Verberg U niet geheel
Van mij, in al mijn strijden.
Och,laat Uw aangezicht
Mij zijn
tot troost en licht
In al mijn kruis en lijden.
Gij zijt de levenszon,
De r zie 1en zaal' geB ron,
In U bestaan mijn krachten.
0, mijn volmaakste Heer,
Och, werp mij niet terneer,
Dan zou ik gaan versmachten.
Toon mij Uw aangezicht,
Uw we zen, vol van 1ieh t ,
Waarin bestaat mijn leven.
Dan zal ik nog bestaan
En volgen U voortaan
En 't hart U kunnen geven.
Jan Luyken

(1649-1712)
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"KATWIJKSE VISSERIJDAGEN 1990"
KOOR- EN ORGELCONCERT OP ZATERDAG 18 AUGUSTUS
AANVANG 16.30 UUR, IN HET KADER VAN DE
"DAG VAN DE NEDERLANDSE ZEEVISSERIJ"
NIEUWE KERK, KATWIJK
Medewerkenden:

1990,

AAN ZEE

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
o.l.v. MEINDERT KRAMER
KATWIJKS CHR. MANNENKOOR "JUBILATE"
o.l.v. PETER BONTJE
SOLISTE: FEMMIE VAN DER WEG (sopraan)
AAN HET VAN DEN HEUVEL-ORGEL:
KLAAS JAN MULDER

•
•
•

Na afloop van het concert is er gelegenheid tot koffiedrinken (à f 1.00) in het
Kerkelijk Centrum tegenover de Nieuwe Kerk.
Resterende orgelconcerten "Internationale Zomer-Orgelserie 1990":
_ Herman van Vliet, op vrijdag 24 augustus 1990, aanvang 20.15 uur.
_ Anton Doornhein, op vrijdag 31 augustus 1990, aanvang 20.15 uur.
_ Leo van Doeselaar, op vrijdag 7 september 1990, aanvang 20.15 uur.
_ Sander van Marion, met een programma onder het motto "Tour de Franck",
op vrijdag 14 september 1990, aanvang 20.15 uur.
Reeds nu attenderen wij u op het Adventsconcert door de organist die ook vandaag
het Van den Heuvel-orgel bespeelde: Klaas Jan Mulder, op zaterdag 8 augustus
1990, aanvang 17.00 uur.
Het traditionele Kerstconcert, zoals gebruikelijk te verzorgen door organist Herman
van Vliet, zal plaatsvinden op tweede Kerstdag, 26 december 1990, aanvang 20.15
uur.

PROGRAMMA
1. Inleidend Koraalvoorspel met aansluitend samenzang (zie bijlage)
"Zij die de zee bevaren"
Psalm 107, vers 12 en 22.
2. Gezamenlijke koren
3. Chr.Urker Visserskoor
"Crescendo:

4. Orgelsoio

"Ambrosianischer Lobgesang"

E. Gebhardt

a. Psalm 42
b. "Zie ons wachten"
(met sopraan Femmie
van der Weg)
c. "Lof aan de Heer"

M.w. Kramer (bew.)
M.W. Kramer
(bew.)
J.w. Peterson (bew.)

Lamentation

A. Guilmant

5. Katwijks Chr.Mannenkoor
"Jubilate"
: a. Veni Jesu
(à cappella)

6. Solozang

L. Cherubini

b. "Houdt Gij mijn handen
beide"

S.van Marion
(bew.)

c. "Van U zijn alle dingen"

J.G.Bastiaans
(bew. S. van Marion)

d. Psalm 150

J. Clarke
(bew. P.Stolk)

"Jerusalem"

F.MendelssohnBartholdy

•

••

Het maken van bandopnamen is niet toegestaan.
Op verzoek van de Kerkvoogdij vragen wij u beleefd niet te applaudiseren.
Aan de uitgang zijn o.m. cassettes, grammofoonplaten en CD-opnamen
verkrijgbaar.
Ook van de deelnemende koren.

Organisatie: "Stichting Orgelcomité - Nieuwe Kerk - Katwijk aan Zee"
Secretariaat: Branding 19,2221 VW Katwijk aan Zee

SAMENZANG
PSALM 87
1.
Zijn grondslag, zijn onwrikb're
vastigheden
heeft God gelegd op bergen, Hem
gewijd.
De Heer, die zich in Sions heil
verblijdt,
bemint het meer dan alle Jakobs
steden.

5.

VERENIGDE

VELUWSE

KOREN

De Verenigde Veluwse Koren, die vaak kortweg worden aangeduid als de VVK, werden bijna 22 jaar
geleden opgericht en zij bestaan uit vijf zelfstandige koren uit plaatsen op de Noordwest-Veluwe.
Deze vijf koren zijn, geografisch van oost naar west gerekend, de christelijke gemengde
zangvereniging "Cresendo" uit Hulshorst, "Euodia" uit Hierden, het Hervormd Zangkoor uit
Harderwijk, het Hervormd Kerkkoor uit Ermelo en de "Lofstern" uit Putten.
Vier van deze koren staan onder leiding van Marinus Brandsen, die ook vanaf de oprichting de
dirigent van de V.V.K. is. Van één koor en wel het Harderwijker Koor is Jan Mol de dirigent, die op
zijn beurt weer vaste organist van de V.V.K. is.
De V.V.K. treden op in oud-Veluwse klederdracht. Deze klederdrachten zijn niet gelijk, elke plaats
heeft weer een eigen dracht.
Het koor heeft in de jaren van haar bestaan grote bekendheid gekregen. Er worden overal in het land
concerten gegeven - ongeveer dertien per jaar - ; er waren diverse radio- en televisie-optredens en wij
mochten de eer hebben bij het laatste bloemendefilé in de paleistuinen van Soestdijk de oude en
nieuwe koningin toe te zingen.
Niet in de laatste plaats is het koor ook bekend geworden door de dertien langspeelplaten die in haar
22-jarig bestaan verschenen zijn. Er is nog een voorraad van verschillende langspeelplaten en
muziekcassettes.

3.

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja.
Hem, die ons verlossing bracht!

5.

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

Zij vinden ook dat melodie en tekst op elkaar afgestemd dienen te zijn.
Wij prijzen ons gelukkig dat we een eigen tekstdichter hebben in de persoon van Dr. Jan Bouwhuis.
De teksten van de heer Bouwhuis worden dan van muziek voorzien door de dirigent van de V.V.K ..
Het maken van bandopnamen is niet toegestaan.

•

Op verzoek van de Kerkvoogdij vragen wij U beleefd niet te applaudiseren.

•

Aan de uitgang zijn van het Van den Heuvel-orgel in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee O.m.
grammofoonplaten verkrijgbaar van: Daniel Roth (merk Festivo); Klaas Jan Mulder (merk Dureco);
Odile Pierre (merk Festivo); en verder Koor- en samenzangopnamen met diverse Katwijkse koren, ook
zijn grammofoonplaten te koop van het koor dat vanavond voor u optreedt.
Organisatie: "Stichting Orgelcomité - Nieuwe Kerk - Katwijk aan Zee"
Secretariaat: Branding 19, 2221 VW Katwijk aan Zee

God zal hen zelf bevestigen en
schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken
schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen den naam van Sions
kind'ren dragen.

Dan wordt mijn naam met
lof gejuich geprezen,
dan zullen daar de blijde zangers
staan,
de speeliên op de harp en cimbel
slaan,
en binnen u al mijn fonteinen
wezen.

GEZANG 147
1.
Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,
breng uw schatting aan zijn voet,
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs den Koning, 't eeuwig goed!

De bijna 250 koorleden houden van het eenvoudige geestelijk lied, dat zij met hun hart kunnen
zingen.

•

4.

Medewerking

van visserskoor 'Crescendo'

Koor- en orqetconoert in het teken van
'Dag van de Nederlandse zeevisserij'
Op zaterdag 18 augustus a.s. zal in de Nieuwe Kerk
aan de Voorstraat in Katwijk een bijzonder koor- en orgelconcert plaatsvinden waarvan het programma geheel in het teken zal staan van de viering van de 'Dag
van de Nederlandse Zeevisserij'. Een dag die tevens
als afsluiting dient van de Katwijkse Visserijdagen en
waarop het culturele element niet vergeten wordt.
Medewerking wordt verleend door het Urker visserskoor Crescendo, o.I. v. Meindert Kramer, Katwijks
mannenkoor Jubilate, 0./.v. Peter Bontje, Femmie van
der Weg als sopraan en op het orgel Klaas Jan Mulder.
Het concert gegint om 16.30 uur.
Op zaterdag 18augustus manifesteert Katwijk zich, en het is
niet alleen vis wat men aan de
bezoekers toont. Het Katwijks
mannenkoor Jubilate heeft zich
n8?z:;:o:::~0..(D(bN
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In dezelfde lijn geniet het grote,
in de Nieuwe Kerk opgestelde,

Van den Heuvel-orgel, in eigen
land en heel ver daarbuiten, al
evenveel aanzien.
Met name in de Internationale
Zomer-Orgelseries treden de
meest vooraanstaande orgelmeesters ter wereld op zoals
onlangs de mondiaal beroemde
Parijse organist Daniel Roth.
Sommige organisten welke,
sinds de ingebruikname van dit
SO-stemmen tellende orgel in
1983,in Katwijk een concert gaven laten zich in het bij het orgel
behorende gastenboek uit in
termen als .... "één der meest
belangwekkende orgels ter wereld" ...
Terecht dat de Stichting Visserijdagen Katwijk en het in de

.

o::36~~~~~o('b

::l0..'O
0..("D3::lCT
0.. f;; ::l C 5' _. 0..
3 ~
("D(]QI»~:
9~3("Drt>
:. 0 3 (]Q ~
0 (1)' ~ ::l
("DO("Drt>
("D(]Q
N("D
ö.::><c"<:Sf;:O::l~Pi§::l

5' S; § ~ ~ .- 0 =:s
(1Q
-::rg'FD"'f
~o..~

ca ~

0
Pi
f;; ("D
2. ~ ~ ~.
::l~:->ol»::l(b-oé::l~
@ ...... ,o31»:><c"<:;I»
S::0..'-::l~31»("DI»0
("Drt>v;I»
("D3(]Q::l'O
5·.::l
<: 3 Cl::l
'0 '0 0.. Ei"
0.. ::l' I» ("D O·
......
("D
~ rt> ~ ::l ("D .c ;:0:;::':;:0::::;:0:::

a...g

..............
~<~~ci8~~~

-§s
~~

a ~.
~

~

~~

~ ~.~'~:E
<: 3 ~'O
3~(b2:~~~:l~g
_.=.
_. CT "".

§
~
~

::l' 0.. (]Q C·

'0

"'"

~~: ~ ~ a ni 0.: 8.

c~ .....

3
~("D
;;.. ..... CT("Dsr("DCT~N
('b
"""!

<

er

§§

~~~

~

I» ~

~
o

§ ~ ~
::l' ("D

o

""'1

(tl
.......

("D ::;

~:::s ("D n~·
:4 ~ ~ ~ 5 o'

_.('0

0.. ("D CT ("DC:::l

g}'g

:E
P=l

('D

::s.

g

3

0 '0

ft;-~

I»·8..;:o$:c:
~ rt> ;;?
..::;.:E
~

(/j' ~
CFJ,

~

~
I

30

g

I('D

o'
::l
(1Q

s g ~. ~:E

ct

2: ~

:;:0:::
:3 ~ ~
~::l~<:0::l::l=(]Q~:30~(]Qv;""'::l:3-

Sl ...., ~

fr g §
r;;.~

~
~

:E .g

ê: s-

g ~
:E ~~.:3
0.. ("D ~
..... ::s ::r 0 (]Q - 0:'< -e (]Q
("D p.
("D 0 = ;;? ~ ("D I»
("D
E
:3 ::s (]Q !l
;::J ~
- (IQ v ("D
I» ("D'
o..::s::l
0 ::s.
:3 -("D ("D e
2- ""'
.....(.....
"D .c o..ció _.
0..
_.
::l ,.
0.. (") I»
e- ~ ("D ("D -e ("D 0.. 0.. ~
o;g
~
~ ~ ("D ~ (IQ -e ::l ("D ~ ("D 0 ~
::l. ::s ;:1.::S 0
e ~ "1 :::.

:j"Cljl ~. ~ ~

:;:o:::Q2.~::l::;~~33

("D ("D
:-> ..:: en ::l

Het Urker visserskoor "Cresendo" zal afzonderlijk en tesamen
met "Jubilate" een alleszins bijzonder programma ten gehore
brengen. Ook dit koor heeft een
heel eigen timbre niet in het
minst door het bijzondere karakter van de diverse zangstemmen.
Grote bekendheid geniet het
door vele optredens voor radio
en tv.
Het koor bestaat voor een deel
uit vissers welke de hele week
van huis zijn, reden dat aan vele
uitnodigingen om op te treden
geen gehoor kan worden gegeven. Het repertoire van h~t ruim
100 leden tellende koor is in
hoofdzaak religieus en hierbij
wordt vaak, ook bij het komend
concert, de medewerking verkregen van de bekende sopraan Femmie van der Weg.
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ook weten te ontplooien tot een
'export-artikel' van formaat.

De zeer populaire organist
Klaas Jan Mulder (Kampen),
zal aan het Van den Heuvel-orgel de koor-, solo- en samenzang begeleiden alsook enkele
solowerken ten gehore brengen
en afsluiten met een grote improvisatie over een bekend toepasselijk lied.
Toegangsprijzen voor dit concert (inclusief uitvoerig programma) zijn f 7,50, kaarthouders C.J.P. en 65+ betalen
slechts f 5,50 en jongeren tot
12 jaar f 4,00.
Gezien de te verwachte drukte
op deze dag is het redelijk te
veronderstellen dat voor dit komend Visserijconcert veel belangstelling zal bestaan, wellicht is het raadzaam vroegtijdig
in het bezit van een toegangsbewijs te komen welke in de
voorverkoop te verkrijgen zijn
bij het kantoor van de Katwijkse
V.V.V. Ook zijn kaarten te verkrijgen op de middag van het
concert waartoe de kerkdeuren
om kwart voor vier geopend zuilen worden.

Nieuwe Kerk "opererende" orgelcomité elkaar hebben gevonden een dergelijk evenement zoals aangekondigd te organiseren.
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