DIENSTAG, 3 OKTOBER 1995

Korbach
Evang. Kiliankirche

19:30 Uhr
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PROGRAM
"CRESCENDO"

Christlicher

Fischerchor

"Crescendo"

aus Urk in Holland
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•. __

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

Orgel/Piano
Sopran
Bariton
Musikalischer Leitung

Chor

Chor
Heer' ik kom tot U

Begrussung

M.W.Kramer

1. Psalm 119
2. Een toevlucht in gevaren
3. Vol verwachting
(solo Femmy v.d. Weg)

- Eröffnung

Chor

Sologesang
1. Cantate Psalm 150
2. Zie ons wachten
(solo Femmy v.d.Weg)
3. Vrede als waterstromen
(solo Klaas Bakker)

So7ogesang

Jellesma / Kramer
M.W.Kramer
M.W.Kramer

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

Klaas Bakker

Chor
Cantate Psalm 116

Jellesma / Kramer

Absch7uss·

Femmy v.d. Weg

Chor
1. Kom tot het feest
2. Nader tot U
3. De Lichtstad

J.Zwanepol
M.W.Kramer
M.W.Kramer

* Nach Konzertende verkauft der
Fischerchor

Orgelso70

Henk van Putten

Kassetten und CD.

* Zur Deckung der Kosten des Chores
empfehlen wir am ausgang die Kollekte.
Danke.

Donderdag 5 oktober:

Eslohe en Reiste ...

Reiste

Kath. Pfarrkirche

KONZERT

Christlicher

PROGRAM

Fischerchor

"Crescendo"

aus Urk in Holland
.--1""'- ....... -.,

BLÄSERCHOR "St. Peter und Peur
aus Eslohe in Sauerland

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

Kath. ~

Orgel/Piano
Sopran
Bariton
Musikalischer Leitung

lèiste
IhI:etSLë:g 5. drtd:er 1995
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Fischerchor

Fischerchor
Heer' ik kom tot U

M.W.Kramer

1. Vrede als waterstromen
(solo Klaas Bakker)
2. Kom tot het feest
3. Nader tot U
(solo Femmy v.d.Weg)

8egrussung - Eröffnung

M.W.Kramer
J.Zwanepol
M.W.Kramer

87äserchor
B7 à'serchor
1. Cantabile
2. Hostias
3. Sprirtual Contrasts

H.Hartwig
A.Bruckner
H.L.Walters

Fischerchor
1. Cantate Psalm 116
2. Zie ons wachten
(solo Femmy v.d. Weg)

(

Jellesma / Kramer
M.W.Kramer

Fischerchor

87äserchor (Kammermusikbesetzung)
1. All'Inizio
2. Sonata (Bänkelsängerlieder)
3. Andanta Religioso

1. Rothenburger Impressionen
K.Rehfeld
1. Satz: Intrada - Vor dem Rathaus
II1.Satz:Air - In der St.Jakobs Kirche
IVSatz: Bouree - Tanz der Scháfergilde
, 2. St. Anthony Choral
J.Haydn (1732-1809)
3. One moment in time
A.Hammond / J.Bettis

E.Frohlich
Anonymous (1684)
FM.Barthol / Amstad

1. De Lichtstad
2. Een toevlucht in gevaren
3. Vol verwachting
(solo Femmy v.d. Weg)

M.W.Kramer
J.Zwanepol
M.W.Kramer

87äserchor
Fischerchor & 87äserchor
(Kammermusikbesetzung)
1. Gebet (Oper Cosi fan Tutte)

1. Prelude aus "Te Deum"
2. Dankgebet
W.A.Mozart

M.A.Charpentier
FWatz
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URKER
VISSE
Rund 80 Sänger, die van Beruf Hachseefischer

SKOOR

sind.

Christlicher Fischerchor "Crescendo"
aus Urk in HoBand
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E ER und PAUL"
Bläserchor "S •
wird herzlich eingeladen in die
Kath. Pfarrkirche in Eslohe
Dienstag, 6. Oktober 1992

19.30 Uhr

anschlieBend Gemütliches Beisammensein im

Esloher Brauhaus.
I

Eintritt frei :,~
Um eine Spende für das Bläserchor wird gebeten.
,

'
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Vrijdag 6 oktober:

Naar Urk via Keulen
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Korbach- Eslohe:
een belevenis!
Wat was dat voor ons een heerlijke belevenis! Wij, als familie Dolfing uit Oldemarkt
komen al 21 jaar op Urk en hebben daar al
jaren lang vrienden wonen. Ook de haven en
havenmeester zijn ons niet onbekend. Wij
maken graag een kerkdienst mee in de Bethelkerk. Ook onze buren gaan dan graag
met ons mee, want in Oldemarkt is de gemeente erg klein, en in de Bethel kerk kun
je zo heerlijk zingen!! En we zijn bij de concerten van "Crescendo" trouwe toehoorders.
Toen we dus hoorden, dat zij in Duitsland
gingen concerteren, kwam bij ons het plan
op, om als "supporters" mee te gaan. Ook de
buren waren in voor een vakantie met de
camper naar het Sauerland. Van de heer
Van Urk kregen we een draaiboek van Uw
reis en zodoende konden we alles meemaken. Van het concert in Korbach hebben wij
als luisteraars heel erg genoten, maar het
concert in Reiste overtrof alle verwachtingen. Het was geweldig! Prima organisatie,
mooie kerk en geweldige dirigent en organist
en het koor zong ontroerend mooi. Mede namens onze buren, de familie Hoefman willen
wij U hartelijk danken voor al het geen wij
mochten horen en zien! De hartelijkheid van
"de Urkers" heeft ons ook bijzonder getroffen. Het was net, of we er een beetje bij hoorden. Femmy van de Weg zong samen met
"Crescendo" :

Vol verwachting blijf ik uitzien.
Tot die dag eens dagen zal..
Maranatha blijvans wachtwoord.
Amen,ja, Heer Jezus, kom.
Dit klonk ook heel mooi.

Hartelijk bedankt!

En dan praatje natuurlijk in de camper nog
na, over al deze dingen. Over "Vol verwachting". Wij zijn in de gelukkige omstandigheden, dat we er veel met de camper op uit
kunnen gaan en we hebben de meeste landen van Europa wel bezocht. Voor elke reis
zijn we vol verwachting. Maar we mogen
toch door alle genietingen heen, ook vertrouwen op onze Hemelse Vader en dat, als we
voor onze laatste "Grote Reis" zullen staan,
we kunnen en mogen zeggen:

Amen, ja, Heer Jezus kom!
Met hartelijke groeten,
Familie Hoefman
Familie DoIfing
Oldemarkt.

Ik kom woorden tekort
Om de dank weer te geven
Voor de prachtige week
Die wij mochten beleven
De voorzitter die
Onze spullen versjouwde
En alles zo netjes
In de bus voor ons stouwde
De reiscommissie heeft
Onze kamer bekeken
Opdat geen voorziening
Voor ons zou ontbreken
Dan Fokke en Piet
Die Jan hebben gereden
Waarbij ze elk kuiltje
In 't wegdek vermeden
Het was "Grandioos"!
En daarom "Alle Man"
Van harte bedankt
Namens Janny en Jan

De reis Duitsland ligt achter ons en inmiddels is het
concert te Sprang-Capelle ook al gegeven. Velen in
binnen- en buitenland
hebben ons zingen kunnen beluisteren. Welk een
voorrecht, zowel voor de
zangers als de luisteraars,
"('T.
dat het geestelijke lied in
alle toonaarden mag
klinken in en op welke
plaats dan ook tot
bemoediging van velen.
Maar vooral tot meerder
eer en glorie va onze God!
En dat zingen kent geen
stilstand. Ook in deze tijd
van het jaar blikken wij
vooruit naar Advent- en Kersttijd. Veel koren in ons
land zijn bezigmet de voorbereidingen. Wij maken ons
klaar voor een kerstconcert te Ureterp (Friesland). Aan
de vooravond van kerst hopen wij met een grote schare
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Mijn tijden zijn in Uwe hand.
Mijn tijden zijn in Uwe hand;
mij hier op aard gegeven;
Want Gij bepaalt in 't wereldland
mijn wandel en mijn leven
Ga ik tarzij, hoedt Gij mijn schrein
leidt Gij mij altijd verder;
Richt Gij mijn oog naar Boven heen
o trouwe ziele Herder~
So,,!s Hjkt de weg mij ZWaar en lan9
. en denk ik te bezwijken;
En slaat het harte droef en bang
U komt de hand mij reiken.

de geboorte van onze Heiland te gedenken in de plaatselijke Bethelkerk. Reeds in oktober hopen we, naast
onze bekende kerstnummers, ook een nieuw
nummer in te studeren
met als titel "In de
mensen een welbehagen".
De melodieën heb ik
ontleend aan muziek van
de inmiddels onder ons
bekende Jellesma en
gearrangeerd voor
mannenkoor. Wat dit
nummer betreft hebben
wij als Crescendo de
première. Het muziekstuk wordt afgesloten met
een koraalmelodie van Praetorius.
Wij hopen op een gezegende tijd!

dirigent

Meinderl W. Kramer

1995

1990

~rogramma
boor bet

Jfubi teumrcncert
ban bet

~r. '~ ~rebelbutn~ Jlannenkoor

Mijn tijden zijn in Uwe hand
zult Gij mij binnen halen?
In 't zalige beloofde land
met waterrijke dalen.
Nog moet de reis wat voortgezet
al krijgen hart en zinnen;
Zo tussen klacht en ook gebed
kom ik straks zalig binnen?

"
in be Jleb. 1!}erb. 1Áerk

te '{) ~rtbtlbuin·(!Captllt

laterbag 14 oktober. 1995
,

~anbang 19.00 uur

1. Inleidend orgelspel
2. Mannenkoor" Crescendo ft:

+_

r:

Heer, ik kom tot U

3. Opening, Gebed en Schriftlezing:

Ds. J.H.C. Olie

4. Samenzang met mannenkoor" Crescendo ft:

I:t-

De leden van hel Chr. ~ Grevelduins Mannenkoor" De Lofzang"

Medewerking aan dit concert verlenen:
- Chr. Urker Visserskoor " Crescendo"
O.l.v.Meindert Kramer
- solisten: Femmy v.d. Weg en Piet Baarssen
- Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor" De Lofzang"
O.l.v.Kees van der Steenhoven
- Opening en sluiting: Ds. J.H.C. Olie
- Orgelbegeleiding " Crescendo"
" De Lofzang"

Henk van Putten
Evert Verweij

Psalm 138 : 1 en 3
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden HEER,
U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goön,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der ho-ven,
En, om Uw gunst en waarheid saam.
Uw groten naam
Eerbiedig loven.
Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd,
Van 's HEEREN wegen;
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid,
Zijn Majesteit
Ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog,
Die need'rig knie-len;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd'len waan
Der trotse zielen

(M.W. Kramer)

-------------------- ----
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5. Mannenkoor" De Lofzang ":
- Psalm 21
- Elk uur, elk ogenblik
- Psalm 141
- Gebed om genade

v!-''-'

n.lJ

U.l'CIli CCll

OiULt!~C.llare

Meindert W. Kramer

10. Duet: Femmy V.d. Weg en Piet Baarssen
(KJ. Mulder)
(KJ. Mulder)
(KJ. Mulder)
(bew. D. van Luttikhuizen)

11. Samenzang:

Psalm 89 : 1 en 7

Tijdens deze samenzang zal een collecte worden gehouden ten bate van
het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis.

6. Samenzang: Psalm 150 : 1
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd' vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Looft God, looft Zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote 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.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len HEER, in 't licht van 't Godd'lijk
aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't
lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

7. Mannenkoor" Crescendo ":
- Cantate Psalm 116
- Zie ons wachten
(soliste Femmy v.d. Weg)
- Vrede als waterstromen

8. Orgelsolo:

(G. JeUesma/Kramer)
(M.W. Kramer)
(M.W. Kramer)

Henk van Putten

12. Sluiting en dankgebed:
13. Gezamenlijke koren:

9. Mannenkoor " Crescendo ":

'r
- Kom tot het feest
(J. Zwanepol)
- Vol verwachting blijf ik uitzien
(M.w. Kramer)
(solisten: Femmy v.d. Weg en Piet Baarssen)
- Want op U Heere, hoop ik
(M.W. Kramer)
- De Lichtstad
(M.W. Kramer)

Ds. J.H.C. Olie

- Ziet in blinde razernij
- Ambrosiaanse Lofzang

14. Uitleidend orgelspel

(M.W. Kramer)
(bew. E Ruh)

5 jaar " De Lofzang "

fJ'

**********

Voor koorleden en belangstellenden is er na afloop koffie in het gebouw
achter de kerk. Daar zijn ook CD's en MC's verkrijgbaar van het Chr. Urker
Visserskoor " Crescendo".
Verder een vriendelijk verzoek.
Wilt u dit programma alstublieft meenemen, zodat er niets in de kerk
achterblijft?
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Wilt u na deze avond lid worden van mannenkoor" De Lofzang ", dan kunt u
zich voor meer informatie wenden tot een van de (bestuurs)leden in het
gebouw achter de kerk. De repetities zijn elke dinsdagavondvan 20.15 tot
22.15 uur en worden gehouden in" De Wijngaard ", Fazant 6 te SprangCapelle.
. Het bestuur en de leden van de koren danken u voor uw belangstellingvoor
deze avond en wensen u een goede zondag.
**********

In oktober 1990werd door enkele jongeren over het zingen in een mannenkoor gesproken. Enkele dagen daarna werd een comité van 5 personen
gevormd, die mogelijkheden hebben onderzocht om een mannenkoor op te
richten. Na veel overwegingenwerd afgesproken dat ieder 10 kandidaat-leden
aan zou brengen. Dat lukte vrij aardig. Er waren echter nog veel zaken te
regelen voordat de werkelijke start plaatsvond. Een dirigent moest er komen.
Allen wensten dat Kees van der Steenhoven uit Wijk en Aalburg de dirigent
zou worden. Tot onze vreugde wilde deze met ons beginnen. Nog altijd is
Kees van der Steenhoven de dirigent van het koor, hoewel hij thans in
Yerseke woont. Wij prijzen ons gelukkig een dirigent te hebben die de sfeer
en de grondslag van het koor aan voelt en mede uitdraagt. Ook was één van
de uitgangspunten dat het koor en te zingen liederen gebaseerd moesten zijn
op de Bijbel.
Op 13 ~ecember 1990werd het mannenkoor officieel opgericht. De plaatselijke predikant Ds J.C. de Groot had de leiding van de avond. Er gaven zich 22
personen als lid op. Voordat de eerste repetitieavond plaatsvond, was het
inmiddels februari 1991.Met 28 personen werd die avond begonnen. Het
ledental bleef gestaag groeien. Tot er 52 personen lid waren. Door omstandigheden, verhuizing,werk, cursus e.d. is het ledental thans 47 mannen.
Het koor heeft een interkerkelijk karakter. Onder een zelfstandig bestuur
zorgt men geheel voor zichzelf.Een grote bron van inkomsten is de jaarlijkse
rommelmarkt.
Door het koor wordt per jaar een aantal uitvoeringen gegeven in kerken
en in bejaardentehuizen. De uitvoeringen worden begeleid door onze vaste
organist Evert Verweij. Naast het zingen is het koor ook een echte vereniging
waar lief en leed met elkaar wordt gedeeld. Om de onderlinge band te
versterken wordt éénmaal per jaar een fietstocht voor het gehele gezin
georganiseerd. Ook de nieuwjaarsbijeenkomst is een begrip geworden.
Maar bovenal is het doel, door middel van onze stem de Heere te loven en te
prijzen in Psalmen en gezangen. Allen hebben wij een opdracht groot van de
Heere te spreken. Het is ook door Zijn trouwen goedheid dat ons koor haar
eerste lustrum mag vieren. Het is nog steeds een wonder in onze ogen dat wij
wekelijksbijeen mogen komen. Onze wens is dat de Heere ons nog de
krachten geeft om zijn lof uit te blijven zingen.
Het bestuur van het Christelijk 's Grevelduins Mannenkoor" De Lofzang ",
A. Ros, voorzitter.

Het Christelijk

's Grevelduins

Mannenkoor"

De Lofzang" bestaat

5 jaar.

In Sprang Capelle ...
Het Christelijk 's Grevelduins
Mannenkoor "De Lofzang"
heeft onlangs haar eerste
koor-lustrum afgesloten. Dat
wil zeggen dat zij 5jaar mochten bestaan. Ter gelegenheid
van dit feit trokken wij op zaterdag 14 oktober jl. naar het
zuiden des lands, naar de
fraaie zeshoekige Ned. Herv.
kerk van Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle, Ook nu waren
er heel wat zangers met de
auto gekomen. Toen dominee
J.H.C. Olie de kansel beklom
was de kerk tot op de laatste
stoel bezet. De onder ons bekende predikant
las een
psalm, ging voor in gebed en
sprak een kort woord. Dankbaarheid was er voor het feit
dat "De Lofzang", onder leiding van haar dirigent Kees
van der Steenhoven (Yerseke),
nu 5 jaar mocht zingen.
Allereerst moet gezegd worden dat het programma bescheiden, maar toch heel goed was. Het aandeel van de
ca. 50 jubilarissen was dan ook maar beperkt. Aan het
begin van de avond zongen zij 4 liederen op een keurige
wijze. Alleen, je zou er wel wat meer leven in willen
zien. Vooral het laatste nummer Gebed om Genade
(bew. D. van Luttikhuizen) sprak erg aan. Ik zou het
best willen zingen met Crescendo. Na samenzang
uit Psalm 150 waren wij aan de beurt en openden
met de cantate over Psalm 116. Ons koor was met

ca. 95 zangers goed bezet,
en er was aandacht! Al
snel werd duidelijk dat de
kerk heel zwaar zong. Bovendien werd het vrij benauwd. Dit deed menige
zanger zuchten. Henk van
Putten wisselde de zangavond af met een eenvoudige en mooie orgelsolo.
Jammer dat het-orgel in
het volle werk wat ontstemd was. Even later zouden Piet en Femmy hun,
inmiddels bekende, duet
zingen. Dit alles klonk
zeer fraai, er werd aandachtig geluisterd. De collecte was deze keer bestemd voor het Geref.
Psychiatrisch Ziekenhuis
(GPZ) en dat is zeker de
moeite waard. Na de samenzang was het de eerder genoemde predikant
Olie die de avond afsloot met dankgebed. Voor hem was
nu ook een raadsel opgelost. De door hem gesignaleerde
kotters in de Urker haven met een Engels visnummer
waren natuurlijk gekomen om zingen te leren! Een
heel aardig compliment aan het adres van Crescendo.
Tenslotte traden wij samen met "De Lofzang" op en
zongen Ziet in blinde razernij en het Ambrosiaans

Lofgezang.
Wij mochten weer genieten, ondanks de warmte.
Soli Deo Gloria!

.. ~-
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Het orgel van de Hervormde Kerk te 's-Crevelduin-Capelle

De restauratie van het historische orgel in de Hervormde Kerk te
's-Grevelduin-Capelle is voltooid. Dit feit geeft ons aanleiding, even
stil te staan bij de geschiedenis van dit belangwekkend monument van
orgelbouwkunst.
In 1820 vervaardigde Bernardus Petrus van Hirtum, orgelmaker te
Hilvarenbeek, een eenklaviers orgel voor deze kerk. Het instrument
omvatte 10 volledige en 3 halve stemmen. Reeds na drie jaar breidde
dezelfde orgelmaker het werk uit met een z.g. Borstpositief, waarop 7
volledige en 3 halve registers gedisponeerd waren. Volgens oude
berichten had het orgel aanvankelijk zelfs geen aangehangen Pedaal.
De opzet van het instrument was opvallend klassiek: een rijke dispositie met veel vulstemmen, waaronder niet minder dan 3 Mixturen, 2
Cornetten en I Sesquialter. Een forse Trompet 8' bas en discant en
een Clairon 4', naar Rijnlands-Vlaamse traditie alleen in de bas aanwezig, gaven aan het orgel extra glans en kracht.
In 1889 paste Antony Vingerhoets, leerling en opvolger van B. P. van
Hirtum, het orgel aan de romantische smaak aan: van de vele vulstemmen bleven alleen de Mixtuur en de Cornet van het Hoofdwerk over,
zij het dat de Mixtuur ook nog het hoogste koor verloor. Nieuwe
"karakterstemmen" als Voix Céleste, Flûte Harmonique en Dulciana
kwamen ervoor in de plaats. Op het Positief werd een Voix Humaine
8' als tongwerk geplaatst. In dejaren dertig heeft orgelbouwer Koppejan te Ederveen een vrij pedaal aangebracht. De Bourdon 16' werd
gedeeltelijk uit de kas gehaald en met een pneumatische transmissie
op een afzonderlijke lade achter de kas opgesteld. Dit werd een
subbas 16'.
De oorlogshandelingen van 1944-1945 lieten het orgel niet ongemoeid: diverse pijpen sneuvelden door granaatinslagen. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat een nieuw herstel noodzakelijk werd. Dit
had plaats in 1949 onder supervisie van de toenmalige Nederlandsche
Klokken- en Orgelraad. De firma Ernst Leeflang voerde de werkzaamheden uit. Geheel naar de geest van die tijd moesten enkele van
de stemmen uit 1889 het veld ruimen voor registers in neo-barokke
stijl. Een stem uit 1823 kwam ook te vervallen, te weten de Octaaf 2'
van het Onderwerk. Het pedaal werd geheel vernieuwd en uitgebreid
met 4 stemmen op een electrolade. De oude windvoorziening was
intussen ook vervangen door een combinatie van magazijnbalg met
regulateurs.

In de loop van de jaren zestig begon het orgel snel in verval te raken.
De Kerkvoogdij zocht hierop in december [970 schrijver dezes aan als
adviseur bij de komende restauratie. Na het indienen van een rapport
en een subsidie-aanvrage bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
volgde in oktober [97 [ het bericht, dat het orgel in beginsel voor
subsidie in aanmerking kwam, maar dat het wegens geldgebrek nog
een aantal jaren zou duren voor de subsidie afzou komen. Na diverse
tussentijdse aanvragen en negatieve antwoorden kwam op [3 juli
[981 het verheugende bericht, dat in het bedrag, nodig voor de
restauratieplannen, een subsidie verleend zou worden. De plannen
waren opgesteld door de firma Ernst Leeflang te Apeldoorn, in
samenwerking met schrijver dezes als adviseur. Eind 198[ werd het
contract met de orgelmakers ondertekend en in de zomer van 1982
volgde de demontage en het vervoer naar de orgelmakerij. Uitgangspunt werd de oorspronkelijke dispositie te herstellen en het Pedaal uit
1949 te vervangen door een nieuw mechanisch aangelegd en zo veel
mogelijk in de stijl van de makers uit de vorige eeuw. De niet geringe
niet-subsidiabele bedragen werden door de gemeenteleden der Hervormde Kerk bijeengebracht.
Het orgel is thans in zijn oude glorie hersteld: klavieren, delen van de
mechaniek, vele pijpen en diverse andere onderdelen zijn geheel in
stijl vervaardigd. De fraaie en elegante orgelkast is eveneens hersteld,
waarbij het schilder- en verguldwerk is uitgevoerd door de firma De
Jongh uit Waardenburg. Het eindresultaat is een juweel van een orgel
met een rijkdom aan elegante labiale en imposante tong-stemmen.
Hulde aan allen, die dit werk tot een zo geslaagd einde brachten en
moge het orgel weer voor jaren in verjongde vorm zijn stem doen
horen in eredienst en concert.

Drs. J ..J. van der Harst,
adviseur bij de restauratie

Kerstfeest
1995

Geachte familie Mulder,

* zaterdag 16 december:
* zondag 24 december:
* vrijdag 29 december:

Ureterp, kerstzangdienst
ev. comm.
Urk,
kerstsamenkomst
Bethelkerk
jaarvergadering
1995 in
gebouw Irene

1996

* woensdag 14 februari:
* zaterdag 9 maart:
* zaterdag 27 april:
* zaterdag 25 mei:
* zaterdag 14 september:
* oktober:
* zaterdag 9 november:
* zaterdag 21 december:

Urk, Bethelkerk, biddagconcert Valerius
Veenendaal,
Pniëlkerk,
Woord en Daad
Zaltbommel, St.Maartenskerk t.b.v. Sha'are Zèdek
Urk, Bethelkerk pinksterzaterdag met Halleluja
Yerseke, kerk Ger. Gem.
30 jr. jub. ,,Ethan"
CD opname
Hasselt, 100 jr. jub. Fanfare met st. kn, koor
Elburg
Huizen, Oude Ned. Herv.
Kerk, kerstconcert

1997

* zaterdag 22 maart:

Kapelle-Biezelinge, N.H.
Kerk, Woord en Daad

Een fan van Crescendo
Bij mevrouw de Vries en Jannie op de Oslolaan was ik
even thuis, om iets voor de verrassing van Crescendo
voor ons gezellig avondje 29 december. Toen wij aan de
koffie zaten vertelde Jannie mij dat ze bijna elke dag de
platen van Crescendo draait. Ze vertelde mij zoveel van
Crescendo te houden dat ik dacht "dit is de grootste fan
van het koor!" Als Crescendo op Urk zingt dan zegt ze 's
morgens al tegen haar moeder; Moe, vanavond gaan we
naar Crescendo hoor, niks anders bespreken, het koor
gaat voor! Echt gezellig he? Nou J annie, ik heb je beloofd
dat ik het in de Zangkoerier zou laten zetten en ik heb er
een mooie foto van je bij gedaan. Dat wist je niet hè ?
Willy hoopt dat je het leuk vindt en het hele koor wil
graag dat jij en je moeder nog heel lang "fan" mogen blijven van Crescendo!
de groetjes van Willy

"

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van de.droevige gebeurtenissen in uw gezin.
Als Christelijk Urker Visserskoor Crescendo
leven wij met u mee-ook in onze gebeden.
Tot wie kunnen wij ons in zulke diepe droefheid heter wenden dan tot de Heere alleen!
Van Hem staat geschreven dat Hij de moeite
en het verdriet aanschouwt, opdat men het in
Zijn hand geve.
Wij wensen u dat van harte toe.
Moge de Heere u, en allen die u lief zijn,
genadiglijk vertroosten en ondersteunen,

Namens Chr. Urker Visserskoor
secr. J.Zeeman

Bij hef Leger

des Heils

In Woerd en ...

ielukkig was het die zaterdagmiddag 25 november j.l.
[looiweertje. Er was namelijk besloten dat wij om drie
.ur in de middag een nieuwe koor-foto zouden maken.
o gezegd, zo gedaan. We begonnen op de trappen van de
niurtoren, een foto a al Laus Deo. Er waren trouwens
rehoorlijk wat zangers present, en zo hoort het ook. Na
et vuurtoren-tafereel begaven wij ons naar het vissersonument en Het Kerkje a/d Zee. Ook dat leverde enele geslaagde plaatjes op. Daarmee was volgens de
onvocatie de fase "Klik Klak" afgesloten. Inmiddels
stonden de bussen klaar en fase "Toetteretoet" kon beginnen, op naar Woerden. Omdat wij keurig op tijd in de
bussen zaten, arriveerden wij ook ruimschoots op tijd in
Woerden. Daar waren wij genodigd om onze medewerking te verlenen aan een concert van de bekende Am~erdam StaffBand van het Leger des Heils. Dat beloofde
vat te worden, en dat werd het ook. Onder leiding van
~apelmeester Kapitein Dick Krommenhoek werd al snel
.uidelijk dat het niet zomaar even een band is. Klasse
vas het! Alhoewel, ... het deed Pieter van Veen verzuchten: "Ze mossen er niet op bloasen, mar an zeugen!".
Sommige leden hadden zulk een volume dus niet verwacht, evenals de tussengelaste pauze. Voor de pauze
zongen wij een viertal liederen, onderbroken door een
duet van Piet en Femmy, met Henk als begeleider.
Femmy zong niet alleen solo bij Crescendo, maar zong
ook met de StaffBand. Zij brachten o.a. het bekende lied
"Ja, 't is geloof dat wint" ten gehore. Het eerste nummer
na de pauze, A Fanfare ofPraise, sprak mij erg aan. Het
was dezelfde schone melodie van het kerstlied .Dier'bre
Heer' Jezus", wat wij enkele jaren geleden nog zongen.
N a de pauze zongen wij eveneens een blokje van vier
nummers. Het koor was goed bezet, en er was aandacht.
Na het dankgebed van majoor van Vliet kwam er nog iets
opvallends; De Staff Band bleek ook te beschikken over
een mannenkoor. Zij zongen op keurige wijze het lied
"Een ziel heeft veel meer waarde". Er kwam een eind
aan een vrij lange dag, maar wel een bijzondere en mooie
dag!

PROGRAMMA

't Oude Landt
De Lindescore
Verzorgingsh~zen
ALARMERING
TIJDELIJKE OPNAME
PROEFWONEN
ACTIVITEITEN
MAALTIJD SERVICE

De Amsterdam StaffBand, opgericht in 1961,is verbonden aan het nationaal
hoofdkwartier van het Leger des Heils en is samengesteld uit de beste muzikanten die het Leger des Heils in Nederland kent. Dit moge blijken uit de vele bezoeken die het muziekkorps aan het buitenland heeft gebracht, tot Canada toe, om
concerten te geven.
Wijzijn er trots op dat Woerden nu aan de beurt is om van de muziek van de
Amsterdam StaffBand te mogen genieten. Het geheel eigen repertoire van de
band varieert van bewerkingen van grote klassieken tot moderne marsen.
Onder leiding van majoor Hans van Vliet, algemeen leider en kapitein
Dick Krommenhoek, kapelmeester van de band, en met medewerking van het
Christelijk UrkerVisserskoor "Crescendo" en de sopraan Femmie van der Wegvan Dijk, zullen wij ongetwijfeld van een schitterend concert mogen genieten.
Dank aan de muzikanten, zangers en soliste, de organisatie en natuurlijk de
sponsors die dit concert financieel mede ondersteund hebben!

't Oude Landt Verzorgingshuizen
wenst de Amsterdam Staff Band
van het Leger des Heils
een plezierig concert

Sinds september 1994is het Leger des Heils terug in Woerden, na een aantal jaren
weggeweest te zijn. Dat het korps in onze stad met open armen is ontvangen
bleek uit de vele positieve reacties en ondersteuning die hen ten deel vielen.
De inspanningen van de heilssoldaten verdienen grote waardering. En hoe zou
hun boodschap beter overgebracht kunnen worden, dan onder begeleiding van
muziek?

't Oude Landt
Park Oudeland 60
3443 AH Woerden
Tel. 0348 - 413141

Ik wens U een geslaagd concert toe,

De burgemeester van Woerden,
Drs. H.A. van Zwieten.

De Iindescote

Serviceflats
Aanleunwoningen

Stro v. Unschotenstr. 1
3461 ED Linschoten
Tel. 0348 - 414058

______________
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LIONSCLUB
WOERDEN

Welkom
Het is altijd een vreugde om gasten te ontvangen, vooral
als die komen met muziek en zang op hoog niveau en
gemotiveerd zijn om geestelijke ervaringen met ons te
delen. Dan is de vreugde nog groter.
Daarom is het mij een voorrecht om het Stafmuziekkorps,
het Christelijk UrkerVisserskoor "Crescendo" en de
sopraan Femmie van der Wegte mogen verwelkomen. Ik ben er van overtuigd dat
de muziek en zang opnieuw een middel zullen zijn om de boodschap van Gods
vergevende en bevrijdende liefde aan iedereen door te geven.
Moge God dit bezoek rijkelijk zegenen!
I. verpoorte- Bingham, lt.kolonel
KorpsofficierUtrecht-Noord

Blaast de bazuin ....!

WE SERVE

Vanavond mag u heerlijk genieten van het zangkoor, soliste en het muziekkorps. Er wordt wel eens gezegd dat zang
en muziek bij het leven horen. Wist u dat de trompet,
bazuin of hoorn vroeger gebruikt werden om het volk op
te roepen. Het was het signaal dat de strijd ging beginnen.
We zouden geen leger zijn als we de strijd niet zagen die
nu gaande is.Via radio en TVkomen de beelden van
armoede, honger en oorlog onze huiskamers binnen. Alswe om ons heen kijken
zien we de eenzaamheid, verslaving, gebroken relaties, een maatschappij waar
alles kan en mag. Eén van de legerliederen zegt: Kind'ren Gods,het geldt u allen:
de eer van God wordt aangevallen, satan velt zijn duizendtallen, overal in 't rond.
Durft u ledig nog staan dromen, aarzelt ge om ten strijd te komen als daar scharen
helwaarts stromen die u redden kon. Daarvoor wil het Leger des Heils ook hier in
Woerden zich inzetten. Samen met christenen uit de andere kerken in praktijk
brengen wat de Here Jezus ons geleerd heeft. We willen u oproepen mee te doen
en uw gaven en talenten in dienst te stellen van het Koninkrijk.Zou er een betere
investering van uw leven mogelijk zijn?
Met vriendelijke groet,
Albert Muller,majoor
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Amsterdam Staff Band

Tuincentrum

Klein Boskoop

De Amsterdam StaffBand is opgericht in 1961en is verbonden aan het nationaal
hoofdkwartier van het Leger des Heils. Tot 1991was dit hoofdkwartier gevestigd
in Amsterdam. Tegenwoordig is het hoofdkwartier gevestigd in Almere, maar
omwille van publiciteitsredenen is de naam Amsterdam StaffBand gehandhaafd.
De Band bestaat uit 35, voornamelijk jonge heilssoldaten uit heel Nederland.
Wekelijkswordt er repetitie gehouden in het hoofdkwartier van het Leger des
Heils. Het totaal aantal kilometers dat door de muzikanten gereisd wordt
bedraagt ongeveer 3.000 per repetitie. Binnen het Leger des Heils is de Band een
toonaangevend muziekkorps. Verschillende leden zijn ook daarbuiten veel met
muziek bezig, bijvoorbeeld door een studie aan het conservatorium. Een aantal
van hen treedt ook solistisch op. Met hun spel willen de leden van het muziekkorps de blijde boodschap van Gods liefde doorgeven.
De heilssoldaten hebben, in tegenstelling tot heilsofficieren, een baan in de burgermaatschappij. In hun vrije tijd zijn ze actief in het Leger des Heils.
Het muziekkorps is sinds de oprichting vele malen op tournee naar het buitenland geweest, onder andere naar het voormalige Tsjechoslowakije,Canada en
recentelijk naar Groot-Brittannië. Het muziekkorps geniet landelijke bekendheid, geeft maandelijks concerten en verleent regelmatig medewerking aan
radio- en televisie- uitzendingen. De Amsterdam StaffBand heeft een groot aantal grammofoon/MC/CD opnames gemaakt.
Kapitein Dick Krommenhoek is de kapelmeester en majoor Hans van Vliet is de
algemeen leider van het muziekkorps.

Tuinaanleg & onderhoud
A. van Schieveen
Kromwijkerkade 32
Woerden
Tel.22231 Privé 13436
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Tune

- MyIesus I LoveThee

Festival March

- Celebration

Leslie Condon

Verwelkoming
Samenzang
Gebed
Hymn Setting

Sopraan Femmie van der Weg
- 'k Ben een koninklijk kind
I.L.Reed/M.A.Alt/M.A.Clifton
Christelijk UrkerVisserskoor "Crescendo"
- Kom tot het feest
- Zie ons wachten

- God regeert!

Gospel Hymns/arr. J.Zwanepol
G.H.Bates/arr. M.W.Kramer

soliste Pemmie van der Weg

-Vrede als waterstromen J.Mountain/arr. M.WKramer
-Volverwachting blijf ik uitzien
soliste Femmie van der Weg F.Léhar/ arr. M.WKramer

William Himes

- Nicaea

Christelijk UrkerVisserskoor "Crescendo"
- Heer, ik kom tot U
- Psalm 150

M.WKramer
G.Jellesma/arr. M.W.Kramer

Euphonium Solo

soliste Pemmie van der Weg

- On the Golden Shore

- Iesus, I come to Thee

Norman Bearcroft

solist Simon Smedinga

- De Lichtstad
E.Ahlwén/arr. M.WKramer
arr. J.Zwanepol
- Een toevlucht in gevaren
Cornet Solo

Robert Redhead

- A Fanfare of Praise

J.Ellis

Norman Bearcroft

Bijbellezing
Selection

- Treasures from Tchaikovsky

Bramwell Coles

solist SteefKlepke

Dankwoord
Sopraan Femmie van der Wegmet begeleiding
van de Amsterdam StaffBand
- Ja, 't is geloof dat wint!
J.H.Yates/H.Smallegange/ I.D.Sankey
- Stromen van zegen
D.WWhittle/ Iames McGranaham

Band, koor en soliste

- KingAllGlorious
G.M.Vail/C.Wesley/deBoer/M. Punt

Samenzang

- In de kracht van de Heer

Dankgebed
Tone Poem

- The Triumph of Peace

Eric BalI
Zegen

- Since Iesus

Leonard Ballantine
Mannenkoor ASB

Pauze

- Eén ziel heeft veel meer waarde
Corrie Krommenhoek-Oerlemans/
Dick Krommenhoek

Intermezzo

................................pa~na8
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Het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
Sinds 5 september 1953klinkt de zang van het Christelijk UrkerVisserskoor
"Crescendo". Bij de oprichting droeg het koor enige tijd de naam "Christelijk
Jongemannenkoor". Louwe Kramer dirigeerde de 23 zangers. Het ledenaantal is
in de loop der jaren inmiddels tot ver boven de 100 gestegen.
In 1955nam MeindertWillem Kramer de dirigeerstok van zijn vader over en
onder zijn bekwame leiding werden naast de te geven maandelijkse concerten in
diverse plaatsen in ons land, ook tal van langspeelplaten, MC's en CD's in de
handel gebracht, welke nog altijd goed worden verkocht. Het Visserskoor bestaat
inderdaad gedeeltelijk uit vissers, welke de gehele week van huis zijn en rondzwalken op de Noordzee. Veleandere koorleden zijn in hun beroepsuitoefening
direct afhankelijk van de visserij. De koorleden zijn amateurs, die de koorzang
naast hun werk als hobby uitoefenen. Het koor treedt op in Urker klederdracht en
zingt overwegend psalmen, geestelijke liederen en vaderlandse liederen. Dit
PARTICULIERE VERHUIZINGEN
INBOEDEL- EN ARCHIEFOPSLAG
EMIGRATIE VERPAKKINGEN

KANTOOR-EN
PROJEKTVERHUIZINGEN

van
van noort-poldervaart

verhuizingen

Waddinxveen,Tuinbouwweg22a, Tel. 0182-616166, Fax 0182-612194
Vestigingen: GoudaTel. 0182-512534
Nieuwerkerka/d IJsselTel. 0180-312013, WoerdenTel. 0348-411100

..
gebeurt onder andere met medewerking van de sopraan Femmie van der Weg.
Het koor geniet grote bekendheid in binnen- en buitenland, hetgeen blijkt uit de
vele buitenlandse tournees. Velekeren was Crescendo reeds te horen voor de
radio en te zien voor de televisie. Hoogtepunten in de geschiedenis waren optredens met onder andere Vera Lynn, Peter Baillieen Henry Blackmon en optredens
waarbij enkele leden van de Koninklijkefamilie aanwezig waren. Jaarlijkswerkt
Crescendo mee aan de herdenking van de in zee omgekomen vissers wiens
namen staan geschreven bij het vissersmonument op Urk, aan de rand van het
IJsselmeer. Het Evangelie zingend uit te dragen tot eer van God is steeds weer het
doel van het koor.
pagina 11

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Femmie van der Weg

INFORMATIE
Zondag 26 november 1995
10.00uur Heiligingssamenkomst
m.m.v.Amsterdam StaffBand
korpszaal van het Leger des Heils Utrecht- Noord
Prinses Margrietstraat 22-28 Utrecht

•
15.00uur Concert Amsterdam StaffBand
m.m.v. soliste Annet Wentel
Grote Kerk
Markt 18
Wijk bij Duurstede
Toegang vrij

•

Femmie van der Weg is geboren en getogen in Kampen.
Zij begon al op jeugdige leeftijd met zanglessen aan de
Kamper muziekschool en later kreeg zij privélessen van
o.a. Theo Bayle,Dora Lindeman en de zangpedagoge
Jo Bollekamp.Vooralzangrepetitor Jan Weijland uit
Kampen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
haar muzikale ontwikkeling.
Femmie werkt veel mee aan kerkconcerten met diverse koren in binnen- en
buitenland, optredens in Israël hebben daarvan de meeste indruk op haar
gemaakt. In eigen land is zij vooral bekend van de "Doelenconcerten" in
Rotterdam, uitgezonden door de Evangelische Omroep televisie.
Sinds enkele jaren is zij vaste soliste bij het Christelijk UrkerVisserskoor
"Crescendo".

Dit programma is gedrukt door

3= I Full Service
Grafisch Centrum

18.30uur Songs of Praise
m.m.v.Amsterdam StaffBand en het Interkerkelijk
Jongerenkoor "Chaverim" uit Hilversum,
o.l.v.Piet Philipse
Pniëlkerk
Lessinglaan 33
Utrecht, wijk Oog in Al
Toegang vrij

Grafische Produkties

Eliasplein
Den Haag
Postbus 1135
2280 CC Rijswijk
Telefoon 070 3900063
Telefax 070 3901746

•
Wist u dat het Leger des Heils iedere zondagmiddag om 17.00uur in
Woerden een samenkomst houdt in het gebouw:
"De Meent"
Frederik Hendriklaan 18a Woerden.
U wordt hierbij uitgenodigd om deze samenkomsten te bezoeken.
_______________
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De nieuwe CD van de
ASB getiteld
"The Crusaders"

De Huisdrukkers van de
Amsterdam Staff Band!
_______________
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God regeert!

In de kracht van de Heer

Blijstemt de komst van Hem die 't goede nieuws ons brengt.
Het goede nieuws, goed nieuws!
Wees blij om Hem die vrede brengt en vrijheid schenkt.
God regeert! God regeert! God regeert!

Ik ga in de kracht van de Heer de weg waar zijn Geest mij op leidt.
Ik volg bij het licht van zijn woord, deins niet voor gevaren of strijd;
zijn bijzijn verzekert mij kracht bij iedere stap die 'k moet gaan.
'k Volhard in ontembaar geloof en zal als verwinnaar eens staan.

God regeert! God regeert! God regeert!
Kom wachters, kom, verhef uw stem en jubel luid.

Refrein:
Ik ga, ik ga in de kracht, ik ga in de kracht van de Heer.

Zing voor de Heer, de Heer!
Zie uit naar Hem, die troost en die ons vrijheid schenkt.

Ik ga, ik ga in de kracht, ik ga in de kracht van de Heer.

God regeert! God regeert! God regeert!
God regeert! God regeert! God regeert!

Ik doe in de kracht van de Heer het werk dat Hij mij toevertrouwt,
terwijl ik dat naarstig betracht, beleef ik de vreugd van 't behoud.
Zijn wijsheid bepaalt mijn program, mijn werklust wordt door Hem gevoed,

Verwoeste stad, juich voor de Heer en jubel luid: We zijn gered! Gered!

'k pak aan en zet door en volbreng, gestaald door het vuur en het bloed.

De Heer geeft ons zijn hulp en heeft ons vrijgekocht.

(Refrein)

God regeert! God regeert! God regeert!
God regeert! God regeert! God regeert!

'k Aanvaard in de kracht van de Heer de uitdaging van wat 'k belijd;
genade als schild en als loon geeft moed mij in iedere strijd.

De hele wereld zal ervan getuige zijn: Jezus is Heer, is Heer!
God heeft in Hem de wereld met Zichzelfverzoend.

Zolang Hij de leiding maar houdt, zal 'k veilig de levensloop gaan;
met 't zwaard van de Geest in de hand, kan 'k spanning die 't brengt voluit aan.

God regeert! God regeert! God regeert!

(Refrein)

God regeert! God regeert! God regeert!
Tekst: Leonard E. Smith jr.
Ned. tekst: Cor Spek
Muziek: Leonard E. Smith jr.
Thank you music/Continental

________________

Tekst: Eduiard Turney
Ned. tekst: L. Nijman
Muziek: Ivor Bosanko
Sound
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Beste leden,
:D. V. zaterdag 16IfOVel11/Jera.s. wordelf wij geroepelf ol11l11ederwerkilfgte verlelfelf aa» eelf
kerstcolfcert / kerstzalfgsal11elfkol11stolfder het thel11a" U zij de v/or/e".

....
....

12e "U ZIJ DE GLORIE"
KERSTZANG
op ZATERDAG 16 december 1995 om 20.00
uur in sporthal "DE.WIER" te URETERP
Medewerking verlenen:

*

....
..

*

*
*

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
o.l.v.
Meindert Kramer
Piano H. v. Putten, Urk
Chr. Brassband
"DE BAZUIN", Ureterp
o.l.v. S. v.d. Hoek
Piano B. van
Cimmenaede, Opende

*

Gospelformatie
"The Candlelights"
Nij Beets

*

Presentatie/meditatie:
ds. J. Knol, Smilde
TOEGANG VRIJ!
WÈL KOLLEKTEl

PROGRAMMA

*

Inleidende Gospelzang/muzlek

*

Muzikale opening:
"Nu daagt het in het oosten"

•

Woord van welkom

•

Samenzang met brassband en piano:
·Uzij de Glorie·
1.
U zij de glorie, die geboren zijt
U zij de victorie tot in eeuwigheid.
Met deze blijde mare kwam de Engel aan.
Die 't de mensen meldde, Jezus is zijn naam.
U zij de glorie, die geboren zijt
U zij de victorie. tot in eeuwigheid.

2.

3.

4.

Kom dan, 0 mensheid, en kniel voor Hem neer
Hij geeft eeuwig leven, aan de mensen weer.
Laat dan alle koren, zingen Hem ter eer
Jezus is geboren, en komt eenmaal weer!
U zij de glorie. de verheven Heer,
U zij de victorie nu en altijd weer.
Engelenkoren zongen in de nacht
dat Hij was geboren zoals werd verwacht.
Herders gingen haastig, naar de donkre stal,
om Hem te aanbidden, die vrede geven zal.
U zij de glorie, die ons leven leidt,
U zij de victorie, nu en voor altijd.
Kom laat ons samen, in deez' aardse strijd
Gods Zoon lof bezingen, hier en t'allen tijd.
Jezus d'overwinnaar uit de dood en 't graf,
Hij kwam op de sarde, en droeg onze straf.
U zij de glorie, die geboren zijt.
U zij de victorie, tot in eeuwigheid.

*

Gebed

*

Mannenkoor zingt:
Bethlehem
Stille Nacht

*

Schriftlezing: Jesaja 40: 3 tlm 11

•

Mannenkoor zingt:
Nu zijt wellekome

•

Schriftlezing: Lucas 2: 8 tlm 20

*

Mannenkoor zingt:
Herders, hoe! Ontwaakt gij niet

..

•

Gospelkoor zingt:
Kerstnacht
Een wonder

•

Samenzang met Brassband en plano:
Gezang 138: 1,2,3,4
1.

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, 0 komt nu naar Bethiehem!
Ziet nu de vorst der engten hier geboren.
Komt. laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt. laten wij aanbidden die Koning.

2.

3.

4.

De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Samenzang met Brassband en plano:
Gezang 26: 1,3,4
1.

Daar is uit 's werelds duistre wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood,

3.

Wat heil, een Kind is ons geboren,
een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
zijn last is licht, zijn juk is zacht.
Zijn naam is 'Wonderbaar', zijn daden
zijn wondren van genaad' alleen.
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

4.

0 Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

0 Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefdEl)n genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Optreden 'Brassband:
"The kingdom triumphant"

*

*

Gospelkoor zingt:
Mijn Heer is liefde
Is lang gelee

't

Mannenkoor zingt:

o Heil'ge

Nacht
In 't nachtelijk duister

*

MEDITATIE:
"Zie, hier is uw God!"

•

Samenzang met Mannen,koor:
·VoI van pracht"
1.

Vol van pracht, vol van pracht
Schijnt een ster in d'oosternacht;
Wijzen leidt zij met haar gloren
Dáár waar Jezus is geboren,
Hier is 't heil, door hen verwacht.

2.

Zingt verblijd, zingt verblijd
liediren aan de Heer gewijd.
laat aanbiddend ons herdenken.
Wat HIJ ons heeft willen schenken,
Wat HIJ schenktin eeuwigheid!

3.

4.

•

Bethlehem, Bethleheml
Hoort Gij daar die Englenstem!
Vrede op aarde Lof den HEERE,
's Mensen heil is Godes eere,
Alle Heem'len loven HEM.
Heerlijk Licht. heerlijk Licht,
Voor welks glans de nevel zwicht!
Wanneer zal ik daarheen komen,
Waar ik eens met alle vromen,
Zie Gods vriend'lijk aangezicht?

Optreden Brassband:

•

Samenzang met Gospelkoor:
"Een nieuwe morgen·
Soliste:

Refrein:
Samenzang:

Soliste:

Ga mee op weg naar Bethlehem
Luister naar die Englenstem
Kom 0 mensen kom
en kijk niet om kijk niet om.

korte rust!!!!!
Refrein:
Samenzang:

Mannenkoor zingt:
In de mensen een welbehagen

Zoekt vrede bij dit Kind
gezegend die het vind
Voor wie er in Zijn Naam geloven
komt er een nieuwe morgen.

Tussenspel:

Christmas suite

•

Herders in 't veld van Efratha
Horen daar het gloria
Blij klinkt door de nacht
Uw Koning wacht in een stal
Ga dan op weg naar Bethlehem
Luister naar die Englenstem
kom 0 herders kom
en kijk niet om kijk niet om.

Zoekt vrede bij dit Kind
gezegend die het vind
Voor wie er in Zijn Naam geloven
komt er een nieuwe morgen

Naspel muziek:
Samenzang:

Voor wie er in Zijn Naam geloven
komt er een nieuwe morgen.

Soliste:

Komt er een nieuwe morgen

~

0Ja: VAN.tRNSt

Kerstnacht 1995
in de Bethelkerk

voor de Gezinsdienst op Tweede Kerstdag 1995
in de Bethelkerk te Urk.

aanvang 10.00 uur
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ORGANISATIE:
Gereformeerde Jeugdcentrale
THEMA:

'Het komen VQnGod'
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MEDEWERKING:
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
ORGANIST: Henk van Putten
MEDITATIE: ds. J.L. Posthumus

•
.....
Voorganger: ds. O.C.Hellinga
Organist: M.W.Kramer
Zang:
Willianne Kramer
Verdere medewerking wordt verleend door een
samengesteld Mannenkoor o.l.v. lauwe Kramer.

~

SAMENZANG VANAF 21.4·5 UUR

ZINGEN: GEZANG 25: 1

ZINGEN: GEZANG 20: 1,2,3 EN 4
2. De hemelse englen
1. Komt allen te zamen,
riepen eens de herders
jubelend van vreugde:
weg van de kudde naar 't schamel dak.
komt nu, 0 komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.
komt, laten wij aanbidden die Koning.
3. Het licht van den Vader,
4.
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

o Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

ZINGEN: PSALM 89: 1 EN 8
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
uw waarheid t' allen tijd' vermelden door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen
naar uw gemaakt, bestek in eeuwigheid zal rijzen:
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.
Uw vrije gunst alleen wordt d'ere toegebracht!
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen,
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven
en onze Koning is van Isrels God gegeven.
SAMEN MET CRESCENDO:
DE SCHOONSTE ALLER NACHTEN (WIJZE PSALM42)
1. Hef, mijn hart, u op naar boven
Tot de God der zaligheid.
Wil Hem met Uw lied'ren loven
Voor het heil U toebereid.
Hij zond van Zijn hemeltroon
Jezus Zijn geliefde Zoon.
0, begroet Hem met uw zangen,
Om met blijdschap Hem t' ontvangen.

2.

In die schoonste aller nachten
Blonk der sterre wonderlicht;
En des Heeren Eng'len brachten
Ons het heugelijk bericht:
God zond van Zijn hemeltroon
Jezus Zijn geliefde Zoon.
0, begroet Hem met uw zangen,
Om met blijdschap Hem t' ontvangen.

Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
0, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen!

SCHRIFTLEZING: LUKAS 2: 8-20
.n er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun
kudde. En ziet, een enqel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met arote vreze. En de enqe] zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondia u ara te blijdschap, die
al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden aeboren is de Zaliamaker, welke is Christus, de Heere, in de
stad Davids. En dit zal u het teken zijn: aij zult het Kindeken vinden in doeken aewonden, en liaaende in de
kribbe. En van stonde aan was er met den enqe] een meniate des hemelsen heirleqers, prijzende God en zeaaende: Ere zij God in de hooqste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbebaqen. En het aeschiedde,
als de enqelen van hen weaaevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan
heenqaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er aeschied is, hetwelk de Heere ons heift vetkondiad. En zij kwamen met haast, en vonden Maria enJozif, en het Kindeken liaaende in de kribbe. En als zij
Het aezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken aezead was. En allen, die
het hoorden, verwonderden zich over hetaeen hun aezead werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze
woorden alle te zamen, overlepqende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en
prijzende God over alles, wat zij aehoord en aezien hadden, aelijk tot hen aesproken was.

ZINGEN: GEZANG 16: 1
Hoor, de englen zingen
d' eer van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het Kind van Bethlehem!
Hoor, de englen zingen d'eer
van den nieuw geboren Heer!
OPTREDEN CRESCENDO

1. Nu zijt wellekome
2. Nu daagt het in het oosten
3.0 Heil'ge nacht (met solist)

3. In die nacht werd Hij geboren,
God uit God, toch waarlijk mens;
Zondaars, in hun schuld verloren,
Te verlossen was Zijn wens.
Zulk een liefde vat ik niet,
Schoon mijn oog haar daden ziet.
0, begroet Hem met uw zangen,
Om met blijdschap Hem t' ontvangen.

AANSLUITEND SAMENZANG MET CRESCENDO: VOL VAN PRACHT

4. Jezus, leer het mij geloven,
Door Uw Woord en door Uw Geest,
Dat voor mij Gij kwaamt van boven
Op Uw blij geboortefeest.
Dan kniel ik, vol dank, 0 Heer,
Heden bij Uw kribbe neer,
En begroet U met mijn zangen,
Nu Gij kwaamt om mij t' ontvangen.

1. Vol van pracht, vol van pracht
Schijnt een ster in d' ooster nacht;
Wijzen leidt zij met haar gloren
Dáár waar Jezus is geboren,
Hier is 't heil, door hen verwacht.

3. Bethlehem, Bethlehem!
Hoort Gij daar die Englenstem!
Vrede op aarde Lof den Heere,
,s Mensen heil is Godes eere,
Alle Heem'len loven Hem.

•

OPENING EN GEBED

ZINGEN: LIED 134: 1,2 EN 3

2. Zingt verblijd, zingt verblijd
Lied'ren aan de Heer gewijd.
Laat aanbiddend ons herdenken,
Wat Hij ons heeft willen schenken,
Wat Hij schenkt in eeuwigheid!

MEDITATIE:
1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

God is gekomen tot UI Komt u ook tot God?

ZINGEN: LIED 287: 1 EN 4
3.

Lam van God, Gij hebt gedragen

alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gioria in excelsis Deo.

t

1. Wa
niet

oe
Wal
Met
veel
en d
valt

Vreugde, vreugde louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeu'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij Uw naam verhogen,
juichend voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader hem,
die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

SCHRIFTLEZING: LUKAS 2: 1-7
En het 8eschiedde in diezelfde daqen, dat er een8ebod uit8in8 van den keizer AU8ustus, dat de 8ehele
wereldbeschrevenzou worden. Deze eerstebeschrijvin88eschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder
was. En zij 8in8en allen om beschrevente worden, een ie8elijk naar zijn ei8en stad. Enjozif 8in8 ook
op van Galiléa, uit de stad Nazareth, naarjudéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt,
(omdat hij uit het huis en 8eslacht van David was) Om beschrevente worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij barenzoude. En zij baardehaar eersteeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leqde Hem
neder in de kribbe, omdat voor henlieden 8een plaats was in de herber8.

OPTREDEN CRESCENDO
1. In 't nacht'lijk duister
2. Lang geleden in Efratha's velden (met solist)
3. Stille nacht

COLLECTE (ONDER ORGELSPEL)

Orgelspel
Samenzang: Lied 488: 1, 2 en 3 (Joh.de Heer)
1. Er is een Kindeke geboren op d' aard,
er is een Kindeke geboren op d' aard:
't kwam op de aarde voor ons allemaal,
't kwam op de aarde voor ons allemaal.
2. 't Kwam op de aarde en het had er geen huis;
't Kwam op de aarde en het had er geen huis;
't kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis.
't kwam op de aarde en het droeg al zijn kruis.
3. Er is een Kindeke geboren in 't strooi;
er is een Kindeke geboren in "t strooi;
"t lag in een kribbe bedekt met wat hooi,
't lag in een kribbe bedekt met wat hooi.
Afkondigingen
Stil Gebed
Votum en groet
Samenzang: Lied 613: 1, 2 en 4 (Joh.de Heer)
1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.
2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
4. Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.
Optreden Mannenkoor: - Nu zjjt wellecome
- De schoonste aller nachten

Gebed
Schriftlezing: Lucas 2: 15-20
Samenzang: Lied 609: 1, 2 en 4 (Joh. de Heer)
1. De herdertjes lagen bij nachte,
ze lagen bij nacht in "t veld;
ze hielden vol trouwe de wachte;
ze hadden de schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'Engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar;
de herders naar Bethlehem gingen;
't liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen;
een straal van omhoog zij vernamen;
een straal uit het kribje beneên;
toen vlamd' er een straal uit hun ogen,
en viel op het kindeke teer;
zij stonden tot schreien bewogen,
en knielden bij Jezus neer.

4. "Och Kindje, och Kindje, dat heden
in "t need'rige stalletje kwaamt;
ach, laat ons Uw paden betreden;
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij komt om de wereld te winnen;
de machtigste vijand te slaan;
de kracht Uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weêrstaan".
Schriftlezing: Filippenzen 2: 5-11
Optreden Mannenkoor: - Nu daagt het in het Oosten
- Lang geleden in Efratha's velden
Prediking: Thema:
'KOM! LATEN WIJ NAAR BETHLEHEM GAAN!"
enzang: Lied 827: 1, 2 en 3 (Joh.de Heer)
A Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zij als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn:
ga in uw klein hoekje en ik in "t mijn!

* 19 :45 uur

* Instrumentaal Intermezzo
Ontva1lgst dames en genodigden

* ca, 20 :00 uur

door Meindert Kramer en Henle van Putten

* Stukkien uon Grietien VOlt Poeten
Openingswoord door
uoorzitter Hendrik de Vries

* 22: 30 uur Pauze
* Wij zingen een lied

* Duet Femmy vd Wég & Piet

Baarssen

* Optreden Dubbelkwartet
* Optreden duo "W en C "
* 20: 30 uur Pauze
* 23 :00 uur Pauze
* Huldiging jubilerende leden

* Afsluiting
* 21 :00 uur Voorstelling "Crescendo"
doorJan de Bakker

* 21:45 uur

Pauze

* Optreden "Vrouwen van de leden"
Gelieve het roken zoveel mogelijk te beperken; denk om een ander!

Twaalf Slagen
Twaalf doffe, zware slagen
drIngen plechtig tot je door.
ersknnken,
, ~~1t oudejaarsavond voot
Elke slag daar UI ie'· oren/
breflgtje eén heeld voor de geest,
dingen van nahij en verre,
die er dit jaar zijn geweest.
Elke slag z8gt als het ware:
En wat deed je mef Mijn tijd,
dacht je aan de dag van morgen,
aan die grote eeuwigheid 'I

'k Kreeg geloof
'k Kreeg geloof en daarom ken ik
Ken ik d' afgrond van ellend' !
Ken ik volheid van ontferming
Door Gods hand tot mij gewend.
Daarom ken ik bange dagen,
Vloek en toorn en doem en dood,
Maar 'k zag ook de heilzon dagen
Die verlost en redt uit nood.
'k Kreeg geloof en daarom leef ik,
Leef ik, schoon ik sterven ga.
Leef ik uit de bron van leven,
Uit de vrucht van Golgotha.
Daarom leef ik uit mijn Heere,
Naar de wet van 't tarwegraan
Is mijn kruis-gang God ter ere
En mijn dood ten hemel gaan.
'k Kreeg geloof en daarom deel ik,
Deel ik in het hoogste goed.
In gemeenschap met m'n Heiland,
Is het zalig deel zo zoet.
Daarom deel ik in verzoening
Door het Lam voor mij geslacht
Dat de volle boetedoening
Voor mij heeft teweeg gebracht.
'k Kreeg geloof en daarom spreek ik,
Spreek ik van genà alleen
Spreek ik in mijn klaag- en roemtaal
Door het licht en duister heen.
Daarom profeteer ik, stadig
Klimt het priester-reukwerk op.
Strijd ik in mijn koningsmantel
Tot de kruisvlag staat in top.
'k Kreeg geloof en daarom erf ik,
Erf ik eens de grootste schat.
Naar het testament mijns Vaders,
In de gouden lichten stad.
Daarom erf ik om te danken,
Met gekochten door het bloed
Dan in zondeloze klanken,
Zegepralend: "God is goed!"
'k Kreeg geloof en daarom wacht ik,
Wacht ik, als het schepsel zucht,
Naar de volle wederschepping,
Naar de grote Christus-vrucht.
Daarom wacht ik in mijn tranen,
Daarom wacht ik in mijn lach,
Worst'lend onder Jezus vanen,
Op de volle glorie-dag.

I

1

Kerstfeest op Urk A.D. 1995
Altijd weer een bijzonderetijd, het kerstfeest. Dezekeer
viel de vooravondvan het kerstfeest op zondagavonden
was het onzebeurt omals Crescendoin de Bethelkerk te
zingen in de gebruikelijke kerstnacht-zangdienst. Naar
verwachting was de Bethelkerk tot op de laatste plaats
bezet. Buiten was het op dat moment behoorlijk koud.
Het was de plaatselijke predikant Ds. Posthumus die de
zangdienst om kwart voor tien opende. Het koor was
goedbezet en er werd met toewijdinggezongen.Wij zongen een zestal bekende kerstliederen, zoals Nu zyt
wellecome,Stille Nacht enz. Samen met de aanwezigen
werd o.a. Vol van pracht gezongen en aan het slot natuurlijk: Ere zij God!

Crescendo in cijfers
Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo heeft per
december 1995 de volgendesamenstelling:
26
41
44
28

Ie tenoren
2e tenoren
baritons
bassen

Totaal is dat: 139(zingende)leden
Daarnaast kennen wij nog 29 donateur-leden.
"Waarvan acte 1"

Verloren ? ... Gevonden!
In gebouw "Irene" i~ een shawl-speld gevonden:
goudkleurig, met blauwen groen.
Inlichtingen bij de secretaris.

Smart ...
o smart, 0 smart, dat zingen in het Urkerhard !
Wij zongen in het Urkerhard en wel in het Kompas ter
gelegenheid van de verjaardag van Toon Bakker. Natuurlijk wildeJelle Visser, U weet wel, Ie tenor, ookvan
de partij zijn. Zo gezegd zo gedaan, de Urker-man Jelle
stapte op het stalen ros (zijn fiets) en koerste op het onbekende bestek "Het Urkerhard" aan. Maar dat het
zulke gevolgenzou hebben, kon zangersvriend Jelle niet
bevroeden.
o smart, 0 smart, dat zingen in het Urkerhard !
Tot zoverging alles nog goed.Ja, wat wilje ook,het was
nog licht en de "Nieuwe Talma" is als een baken op zee
in 't Urkerhard, verankerd in de poldergrond.Lekker gezongen, maar het werd wel een beetje laat, te laat voor
Jelle.
o smart, 0 smart, dat zingen in het Urkerhard !
Buiten gekomenwas het donker, zodonker, dat Jelle zijn
juiste koers uit het zicht verloor, zijn kompas in de war,
zijn lichtje uit. "Ben ik nog wel op Urk ?" dacht onze
zangersvriend Jelle Visser. Twee mensen kwam hij tegen en vroeg hun naar dejuiste koers. Ze keken wel een
beetje vreemd:een Urker-zangers-man in het Urkerhard
op drift en het spoorbijster. Gelukkig,na wat stomen in
het rond vond Jelle de koers terug naar het eiland Urk,
het Voorlandwel te verstaan. Het werd een zware thuisreis, het was intussen gaan spatten, teveel buiswater
kwam er over,de Urker-zangers-man was nat tot achter
z'n oren en tot onder z'n Urker-hemd.
o smart, 0 smart dat zingen in het Urkerhard !

1bon Bakker 63jaar
De verjaardag van onze vriend Toon Bakker hebben
we ook dit jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zondag 3 maart j.l.
mocht zijn 63ste verjaardag in huiselijke
kring worden gevierd.
Met een gedeelte van
ons koor zongen we, de
zaterdag daaraan voorafgaand, enkele Iiederen in de hal van
Talma-haven. Wij willen dit zingen (op verzoek)op korte termijn nog een keer overdoen, maar
dan op de verlangde (en naar mijn menig ook de
juiste) manier: "met z'n allen!"

"ToonBakker I" Een begripvoorons koor en in dejaren 1952/53de aanleiding tot de oprichtingvan "Crescendo".Wat kunnen we
hem, in zijn omstandigheden, toewensen.
Gelukkig kunnen wij
hem en de zijnen opdragen voor Gods troon.
Jannie!, ook Crescendo
wil je veel sterkte toewensen in dit nieuwe levens jaar van Toon en
dat je de kracht en
steun mag vinden omverder te gaan is onzehartelijke
wens.
M.W.Kramer

Biddagconcert A.D. 1996
Biddag-woensdagavond 14 februari j.l. waren wij te
gast bij de Chr. Urker Brassband "Valerius" in de
Bethelkerk. Op de repetitie ervoor hadden wij al een
voorproefje gekregen, tenminste voor wat betreft de
nummers welke wij samen zouden uitvoeren. Het
beloofde wat te worden.
Henk van Putten begeleidde ons vanaf de orgelbank.
Ditmaal had de vrijgemaakt gereformeerde predikant
Ds. H.Pathuis de leiding van de concert-avond. Het
concert ving aan om half negen en toen was de Bethelkerk goed bezet. Het koor was ook wel goed bezet met
zangers, maar toch waren er hier en daar wat lege
plaatsen te bemerken. Wij zongen zelf als koor een
vijftal liederen, terwijl de avond werd afgewisseld met
samenzang. Het programma was zodoende op een
goede wijze samengesteld voor de toehoorders. Ondanks de waardering vanuit het publiek, moeten wij

toch wel enkele kritische noten kraken. Het koor
maakte deze avond een nonchalante indruk en dat is
niet van 't beste. Meer oplettendheid had de avond nog
veel mooier kunnen maken dan zij al was. Deze
onoplettenheid van Crescendo was er mede de oorzaak
van dat het eerste gezamenlijke nummer "Gebed",
onder de directie van Klaas de Jong van Valerius, niet
zo goed uit de verf kwam. Dat was buitengewoon
jammer.
Het tweede dat wij samen uitvoerden was "De
heem'len roemen". Dat maakte gelukkig nog wel wat
goed. Valerius maakte wel een goede en gedegen
indruk. Diverse indrukwekkende nummers werden op
een keurige wijze vertolkt en daar kon Crescendo deze
keer een muzikaal voorbeeld aan nemen! Ondanks de
gepaste kritiek was het toch een goed biddag-concert
en een fijne zangavond.

programma van het

BIDDAGCONCERT 1996
door

Chr.Brassband "VALERIUS"
o.l.v, Klaas de Jong
met mede werking van:

Chr.Urker Vissers koor

"CRESCENDO"
o.l.v. Meindert W.Kramer
en HENK van PUTTEN (orgel)

Plaats: Bethelkerk, toegang gratis
Leiding: Ds. H.Pathuis

Samenzang Psalm 89:1 en 7 (begeleding Orgel)
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen,
uw waarheid 't allen tijd vermelden door mijn reen.
Ik weet hoe 't vast gebouw van uwe gunstbewijzen
naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen:
zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,
zo min zal uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort!
zij wand'len Heer, in 't licht van 't godd'lijk aanschijn voort,
zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden!
Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in 't lijden,
uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
maar\uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.

Opening, Schriftlezing en Gebed.
VALERIUS.
l. Psalm 42, bewerking Jan de Haan.
2. Jubilation! Fantasy on American Spirituals. James Cumow
3. Holy, Holy, Holy. lB.Dykes, arr.James Cumow

Crescendo.
1. Psalm 103, M.W.Kramer
2. Vrede als waterstromen, M.W.Kramer
3. Komt tot het feest, JZwanepol

Samenzang Psalm 43:3 en 4 begeleiding Orgel, collecte
Zend, Heer, uw licht en waarheid neder
en breng mij, door die glans geleid,
tot uw gewijde tente weder,
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van uw heiligheid
daar mij Uw gunst verbeidt.
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

VALERIUS

Samenzang Gez.444: 1,2 en 3

1. Crimond, arr. H.Oldenstijl
2. Door de nacht van strijd ... arr.Jan de Haan
3. Der Mond ist aufgegangen, arr.Jacob de Haan.

Grote God wij loven D, Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U, en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid!

CRESCENDO

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

VALERIUS MET CRESCENDO.

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!

1. Cantate Psalm 116, Jellesma/M.W.Kramer
2. De Lichtstad, M.W.Kramer

1. Gebet, W.A.Mozart, bew.Fr.Watz.
2. De Heem'len roemen, L.v.Beethoven.

Wij zongen in Veenendaal

Om 5 uur vertrokken we met twee bussen richting
't Veen, zoals de Veenendalers hun stad noemen, om
daar te concerteren ten behoeve van de stichting Woord
en Daad. Bij aankomst werden we opgewacht door de
heer Jacob Hoefnagel, de man die een groot aandeel had
in het organiseren van dit concert. De ontvangst was
allerhartelijkst en we konden genieten van de lekkere
broodjes. Inmiddels was de Pniëlkerk tot aan alle randen
volgelopen zodat wij er bij aanvang van het concert nog
net zelf bij konden. We namen plaats op een vernuftig in
elkaar gezet podium, en je kunt zeggen dat we daar gezellig schouder aan skoer zaten, want het was een beetje
aan de krappe kant. Als intro zongen we "Heer, ik kom
tot U" en we merkten meteen al dat het wat het zingen
betreft een zware avond zou worden. Nadat Ds. Van
Beek een woord van welkom had gesproken en we samen
met de aanwezigen Psalm 138 gezongen hadden, werkten we ons programma af. Als eerste lied kwam "Zie ons
wachten" aan de beurt, met Femmy (het brilletje schalks
op het puntje van de neus) als soliste. Ook de Cantate
Psalm 116 beluisterden de toehoorders met grote aandacht. Ds. Van Beek sprak namens Woord en Daad een

appèlwoord met als thema "Breng de kinderen tot Jezus". Met bewogenheid schilderde hij het lot van de vele
duizenden straatkinderen op de wereld. Wij kunnen ons
niet voorstellen wat een grote nood er heerst onder die
kinderen, onder die arme schapen, zoals hij het uitdrukte. Maar er is een Herder in de Hemel die ook voor
hen wil zorgen. Na het appèlwoord van Ds. Van Beek
werd er gecollecteerd, na het samen zingen van een couplet uit ons volkslied n.l. "OorlofMijn arme schapen, die
zijt in grote nood". Wij vervolgden ons programma, nadat Henk van Putten nog een orgelsolo ten beste had gegeven. Zo af en toe wreekte zich het feit, dat met name
onze nieuwere leden nog niet voldoende vertrouwd zijn
met de nummers die wij al tijden zingen; hier zal nog wel
aan gewerkt moeten worden. Aan het slot van de avond
werd gevraagd of we nog een kleine toegift wilden geven.
We voldeden graag aan dat verzoek, het werd (hoe kan
het ook anders) "De Lichtstad". We mogen terugzien op
een heel goede avond daar in Veenendaal. Rest mij nog
te schrijven dat wij zo rond 11 uur weer behouden terugkeerden op Urk.

Louwe Kramer
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VOORWOORD

Bakkerij 't Stoepje
Elke dinsdagmorgen op de
Markt in Veenendaal van
07.00 tot 12.30 uur met een
geheel warme bakkersassortiment.
Graag tot ziens bij onze
gezellige Stoepjeskraam !

Het WOORD & DAAD comité van Veenendaal is er trots op dat het
bekende Christelijk Urker Visserskoor Crescendo u dit concert wil
presenteren.
De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het nieuwe
WOORD & DAAD project 'straatkinderen'. Meer informatie daarover leest u in de bijgevoegde brochure. Wij kunnen ons niet
voorstellen wat een grote nood er heerst onder die straatkinderen,
t: ier die arme schapen. Maar er is een Herder in de hemel die
ook voor hen wil zorgen. Zie ook punt 8 van dit programma.
Apart voor dit project zal er na het appèlwoord van ds. Van Beek
gekollekteerd worden. Uw geldelijke hulp kan er toe bijdragen dat
onder deze kinderen het evangelie verkondigd gaat worden. De
kollekte bevelen wij hartelijk bij u aan.
Wij zeggen op deze wijze hartelijk dank aan de winkeliers die
belangeloos meegewerkt hebben aan de voorverkoop van de
toegangskaarten. Dat waren:
Evangelische boekhandel De Rank
Boekhandel Hulstein
Textielhuis Muller
De Joro gesch"enkhuisen huishoudelijke artikelen
Het programma zal verder zonder nadere aankondiging afgewerkt
worden. Wij vragen u vriendelijk niet te applaudisseren. Wij kunnen
ons voorstellen dat u de zang van de Urkers waardeert. U kunt
b=ter die waardering omzetten in het kopen van een CD of MC bij
(.. ),'uitgang.
Denkt u ook aan de verkooptafel van WOORD & DAAD? Elke
gulden draagt bij aan de leniging van de nood van onze verre
naaste.
De samenzang van de psalmen aan het begin en het eind van
deze avond zal ritmisch van toonzetting zijn. Daar het koor in
koorzetting meezingt is in overleg daar voor gekozen.
Het comité van WOORD & DAAD, bestuur en dirigent van het
Urker Visserskoor wensen u ter voorbereiding op de rustdag een
goede en een gezegende avond toe.

2
1 Intro
Heer, ik kom tot U
2 Openingswoord

3
M.W. Kramer

en gebed door ds. Van Beek

3 Samenzang Psalm 138: 1 en 3

7 Appèlwoord door dominee Van Beek
8 Samenzang vers 14 van Wilhelmus van Nassouwe
Tijdens het voorspel zal er gekollekteerd worden
Oorlof, mijn arme schapen
Die zijt in grote nood,
Uw Herder zal niet slapen,
AI zijt gij nu verstrooid!
Tot God wilt u begeven!
Zijn heilzaam woord neemt aan!
Als vrome christen leven
't Zal hier haast zijn gedaan!

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, HEER, U dank bewijzen;
'k Zal U in 't midden van de goon,
Op hoge toon, met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis, het hof der ho-ven,
En, om Uw gunst en waarheid saam,
Uw grote naam eerbiedig loven.

Oor/of

Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd, van 's HEEREN wegen;
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid,
Zijn majesteit ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog, die need'rig knie-Ien;
Maar ziet van ver met gramschap aan
De ijd'len waan der trotse zielen.

= vaarwel

9 Orgelsoio door Henk van Putten
10 Koorzang
Hoe lieflijk zijn uw woningen
Met baritonsoio
Nader tot U, 0 Heer
Met sopraansolo

12 Koorzang
Cantate Psalm 150
Met sporaansolo

5 Solozang door sopraan Femmy van de Weg

13 Sluiting door ds. Van Beek

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

M.W. Kramer

11 Solozang door bariton Klaas Bakker

4 Koorzang
Zie ons wachten aan de stromen M.W. Kramer
Soliste Femmy van de Weg
Cantate 'God heb ik lief
G. Jellesma/M.W. Kramer

6 Koorzang
Vrede als waterstromen
Want op U Heere, hoop ik
Op ten strijde

Trad.

G. Jellesma/M.W. Kramer

4
14 Koor en samenzang Psalm 42: 1 en 5
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In uw huis Uw naam verhogen?
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 de nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog treffen,
Tot de God mijns levens heffen.
########
Het WOORD & DAAD comité van Veenendaal is erg aktief. Het
programma voor dit jaar ziet er D.v. zo uit:
1 juni de jaarlijkse fietstocht i.s.m. de comités van Scherpenzeel en Woudenberg.
1 tlm 6 juli de bekende huis-aan-huis kollekte in Veenendaal
voor de leprabestrijding in India.
In de herfstvakantie zijn we voornemens een groot jeugdkoor uit te nodigen om een concert te verzorgen in één van
de plaatselijke kerken.
Kent u het adoptieprogramma al? Wilt u een kind of een groep
adopteren? Geef u dan vanavond nog op bij de verkooptafel van
WOORD & DAAD. Een individuele adoptie kost slechts f 40,- per
maand, een groepsadoptie f 35,- per maand. U moest eens weten
wat een groot plezier u daarmee de geadopteerde kinderen in de
derde wereld doet. En... u draagt niet alleen bij in de stoffelijke
nood, door uw bijdrage wordt ook geestelijke voedsel uitgedeeld.

WOOIID
~DAAD

STICHTING REFORMATORISCHE HULPAKTIE WOORD EN DAAD

COMITE:

VBENENDAAL

SECRETARIAAT:

mevr. D. Hanse
Rietzanger 51
3906 NO VEENENDAAL

Aan het Urker
Visserskoor "Crescendo"

Veenendaal,

Geachte dirigent,

19 maart 1996

organist en koorleden,

Het comité Veenendaal van Woord en Daad wil u hierbij hartelijk
dank zeggen voor uw medewerking aan het concert van 9 maart j.l.
Wij mogen
terugzien
op een zeer geslaagde zangavond, waar een
ieder heeft mogen genieten van de gezongen koorstukken, solozang
en orgelsolo.
Dankbaar zijn wij • dat wij u mogen meedelen dat de totale netto
opbrengst van de kaartverkoop en collecte f. 8000,-- bedraagt.
Met deze prachtige opbrengst mogen we weer een bijdrage leveren
aan de hulp in de onvoorstelbare nood die er heerst onder de
straatkinderen.
.
En het belangrijkste dat ook onder die kinderen het Evangelie
verkondigd wordt.
U Gods zegen op uw werk toewensend,
met vriendelijke

verblijven wij,

groet. namens het comitë Veenendaal.

* Velen van onze leden
werden in de achterliggende periode geconfronteerd met de kortstondigheid van het aardse leven.
En dat geeft menigmaal
veel verdriet en rouw. Jan
Ras (Akkers), en zoon
Pieter Ras, verloren een
vader en grootvader, Kees
Romkes verloor een zwager van buiten Urk, Jacob
Nentjes verloor een zwager door een ongeval op
zee (FD 35), Klaas de Vries
verloor een broer die ook
buiten Urk woonachtig
was, en recent moest
Bertus Keuter zijn broer
Gerrit, de buurman van
onze voorzitter, afstaan
aan de dood. Ook willen
wij denken aan onze vriend Gerrit Bakker, van wie de
naamsgenoot (Gert-Jan de Ridder) op nog zo'n jonge
leefijd door een ernstig ongeval op zee uit dit leven werd
weggenomen. Het geldt voor een ieder; sterven is God
ontmoeten. Hoe zullen wij Hem dan ontmoeten, als redder of ... als rechter? De Heere vertrooste de bovengenoemde vrienden met hun families. Dat zij het mogen
belev,en: mijn hulp is van de Heere alleen!

* Maarten Bakker heeft laten weten dat hij voorlopig
stopt met Crescendo. De tijd, wellicht een gevolg van ...
je weet wel, speelt hem parten. Wij danken Maarten voor
zijn inzet en hopelijk tot ziens.

* Onze vriend en bestuurslid Riekelt de Boer mocht na
een lange tijd weer deelnemen aan de repetities. Dat betekent voor hem echter niet dat de behandelingen i.v.m.
zijn rugklachten voorbij zijn. Gelukkig mochten wij

* Het gezin van onze vriend Paul van Gorsel werd verrijkt met kinderzegen. Zij ontvingen een zoon, die zij de
naam Frans meegaven. Van harte gefeliciteerd en Gods
zegen toegewenst.

Van de leden

goede berichten vernemen. Wij wensen Riekelt
ook voor het verdere veel
sterkte. Mocht de Heere de
middelen willen zegenen.

* Onze trouwe vriend
Willem (Kramer) zal, naar
het zich laat aanzien, niet
meer op onze repetities
kunnen komen. Dat is een
droevige en ontroerende
zaak. Ook heeft Willem
zelf veel heimwee naar
zijn vrienden van Crescendo. Dat heeft onze voorzitter kunnen vernemen
toen hij onlangs een bezoek aan Willem bracht.
Laten wij onze vriend
Willem,
in
al
zijn
eenvoudigheid, toch niet
vergeten. Waarschijnlijk zal hij in de komende tijd worden opgenomen in "Het Kompas". De Heere gedenke in
het bijzonder aan Willem.

,CRESCENDO

Zingen in de Talmahof
Onze vrIend en oud-hd Jan Post verbnjtt al geruime tijd
in Talmahof. Een veel gehoorde klacht van hem was, dat
hij zo weinig mensen van de zang sprak. Door verschillende vrienden werd mij verteld, dat Jan heimwee naar
"zijn Crescendo" had! Een van zijn grootste wensen was,
dat Crescendo eens kwam zingen in de Talmahof. Zodoende heb ik onze vriend Klaas Bakker gevraagd, of die
iets regelen kon. Dit had tot gevolg dat wij woensdag 24
april met 35 personen zijn afgereisd richting
Emmeloord. Om 7 uur werden wij verwelkomd door een
charmante gastvrouw, die ons deze avond zou begeleiden. We kregen eerst een lekkere kop koffie aangeboden,
wat er best inging! We mochten in 5 verschillende huiskamers, onze liederen ten gehore brengen. We zongen
o.a. Psalm 25 en 42, De Lichtstad, Vrede als waterstromen, God enkel licht, e.a. Verschillende mensen zongen met ons mee, als ze de bekende Psalmen hoorden, die
ze vroeger geleerd hadden. Onze vriend Post kon het niet
uithouden zodat hij op de laatste huiskamer, met de rolstoel en al tussen ons in, mee stond te zingen! Wat is het
prachtig, dat we zo, op deze manier, voor onze medemens
bezig mogen zijn! Al met al kunnen we stellen, dat we
met elkaar een genoeglijke en gezegende avond gehad
hebben. Dat was ook de mening van Mevr. De VriesDragt in het contactblad "Het lopend vuurtje" van de
Talmahof. Rest mij nog te vermelden, dat onze vriend
Willem de Vries deze avond zijn debuut als solist maakte
en ook nog een paar soli door Klaas en Piet gezongen
werden.
Voldaan arriveerden we om 9 uur weer op de bult.

H. de Vries (ooorz.)

Koninginneconcert

Zaltbommel
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Het was machtig", zei voorzitter Hendrik de Vries. "Ik
heb er niet van kunnen slapen", bekende dirigent
Meindert Kramer op de repetitie na het concert op zaterdag 27 april in Zaltbommel. Wij gaven deze avond in de
Grote of St. Maartenskerk onze medewerking aan het
jaarlijkse koninginneconcert met samenzang. Niet eerder zat het majestieuze gebouw zo vol. Veel van heinde
en verre gekomen belangstellenden uit de Gereformeerde gezindte moesten genoegen nemen met een
staanplaats of een zitplaats op de grond.
De schattingen liepen uiteen. Maar er waren zeker 1.500
en misschien wel 2.000 luisteraars. In twee grote advertenties in het Reformatorisch Dagblad was al aandacht
gevraagd voor dit "unieke koninginneconcert" van het
Urker Visserskoor. Een stampvolle kerk, dus met ook
opvallend veel jeugd. En dan te bedenken dat de toegansprijs f 12,50 voor volwassen en f 5,00 voor kinderen
was. De deuren gingen om zeven uur open, maar voor die
tijd stond er al een lange rij van mensen die een goede
zitplaats in het middenschip wilden bemachtigen. Door
de vele dikke pilaren was het zicht aan de zijkanten namelijk niet zo best.
Hoewel het koor met twee halflege bussen vanaf Urk
was vertrokken, bleken er bij aanvang van het concert
toch zo'n negentig leden aanwezig te zijn. De organisatie had echter 120 stoelen voor ons gereserveerd. Voor
Crescendo werd het een gedenkwaardige avond. Onze
soliste Femmy van der Weg had namelijk vrij plotseling
laten weten tijdens dit concert afscheid van haar Urker
mannen te willen nemen en tevens haar zangcarrière te
willen beëindigen.
Om half acht werd aangevangen met het zingen van bekende vaderlandse liederen, zoals "Op de grote stille
heide" en "Merck toch hoe sterck". Wij openden het concert plechtig met het gebed "Heer, ik kom tot U". Bestuurslid H. van den Herik van de Stichting Sha'are
Zèdek sprak een kort openingswoord, las een gedeelte
van Psalm 2 over het Rijk van de Messias en ging voor in
gebed. Na goede uitvoeringen van "Zie ons wachten aan
de stromen" en de "Cantate Psalm 116", zong Femmy
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solo vanaf het balkon naast het orgel. Zij zong het
"Jeroesjolaïm" als een jodin, zou Van den Herik aan het
eind van de avond haast lyrisch zeggen. Zelf vond ik het
met Femmy gezongen "Nader tot U" één van de hoogtepunten.
Voor het eerst liet Crescendo de nieuw ingestudeerde
nummers "Scheepke onder Jezus hoede" en "Het Hemels Vaderland" horen. De uitvoering was naar tevredenheid, maar toch kan er nog wel wat aan geschaafd
worden. De oproep om beter te letten op de aanwijzingen
van onze dirigent wat betreft het opkomen en besluiten
werden goed overgenomen, waardoor het optreden ordelijker overkwam. In zijn appèlwoord vroeg Van den
Herik aandacht voor het volk van Israël. In naam van
het christendom is door de geschiedenis heen de joden
ontzettend veel leed aangedaan. Wij hebben nu de kans
om te laten zien dat er andere christenen zijn, zo sprak
het bestuurslid van de stichting die in Jeruzalem het
Sha'are Zèdek-ziekenhuis ondersteunt. De van harte
aanbevolen collecte voor dit goede doel bracht maar liefst
5.500 gulden op. Nadat Femmy voor de laatste maal met
ons de "Cantate Psalm 150" had gezongen, sprak voorzitter Hendrik de Vries een welgemeend dankwoord tot
haar. Met ontroering onderging Femmy vervolgens het
haar toegezongen Zegen haar Algoede, neem haar in Uw
hoede. Tijdens de sluiting kwam Van den Herik
superlatieven tekort om zijn waardering uit te spreken.
"Wat een diepte", zei hij over het door Piet Baarssen gezongen tere gedicht met de titel "Mijn kind, toen je het
moeilijk had, heb Ik je gedragen". Het prachtige concert
werd gepast besloten met het staande zingen van ons
volkslied, het Wilhelmus.

G. Hakvoort

2.

Mannenkoor:
Heer, ik kom tot U

M.W.Kramer

3.

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

4.

Samenzang Psalm 68 vers 1 en 10 :
De Heer zal opstaan tot den strijd;
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',
Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult, hen daar G' in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt,
Verdrijven en doen dolen.
't Godd'loze volk wordt haast tot as;
't Zal voor Uw oog vergaan, als was,
Dat smelt voor gloênde kolen.
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, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

5.

6.

Mannenkoor:
a. Zie ons wachten (solo sopraan)
b. Cantate Psalm 116
Solo : Sopraan

M.W.Kramer
G. Jellesma/M.W. Kramer

