Een gedeelte van het Chr. URKER VISSERSKOOR " CRESCENDO "maakte een CONCERT
van I t/m IO November I982. De reis ging dit keer naar HONGARIJJE.

'TOERNEE

Met 24 leden werd deze reis gemaakt. Medewerking werd verleend aan Evangelie-Samenkomsten.
Opgetreden werd in de volgende plaatsen:
:5 nov.
Miskolc
4"
Gtvavencsello
5"
HajduszormenY
6"
Tapioszelle
7"
Budapest
8"

Gy(Îr8

ÁVAVENCSELL
G. K. TEMPLOMAl

over Christus' wederkomst. Ondanks het feit dat Hongarije het
'gemakkelijkste'
land is voor
gelovigen
achter
het ijzeren
gordijn, moeten we de constante
spanning en druk waaronder de
Hongaarse
christenen
moeten
leven, niet onderschatten.
Door
het bezoek van christenen uit een
vrij land worden ze erg bemoedigd in hun geloof. Het is dan ook
erg moeilijk om afscheid te nemen
van de gastvrije gemeenteleden.
Alle koorleden hebben volop te
eten én te drinken gehad. De
meeste Hongaarse boeren hebben
namelijk een eigen wijnkelder, en
natuurlijk mogen de gasten uit
Urk die niet zomaar
voorbij
lopen.
Bovendien
krijgen
de
meeste Urkers bij het afscheid nog
een fles wijn in de handen
geduwd, zodat iemand al bang is
dat hij het pad der deugden
verlaten heeft!
En dan breekt de laatste dag van
het verblijf in Hongarije aan. Om
zeven uur staan
de trouwe
'koffielurkers'
weer naast hun
bed, en ze worden al gauw
gevolgd door de andere koorleden, want er moeten inkopen
gedaan worden! Na lang, lang
zoeken heeft iedereen wat voor
vrouwen kinderen gevonden, en
kan een begin gemaakt worden
aan de lange reis naar de Bult. Na
een tocht van maar liefst 28 en een
half uur is de vuurtoren weer in
het zicht en kunnen de koffers met
verhalen en kadootjes uitgepakt
worden.
Het is voor
de leden van
'Crescendo' en de medepassagiers
een vermoeiende,
maar
zeer
indrukwekkende
reis geweest. In

de kleine gemeenten op het
Hongaarse platteland hebben ze
veel armoede, maar ook veel
geloof en vertrouwen gezien. Ze
hebben iets kunnen betekenen
voor deze dappere, verdrukte
gelovigen. De koorleden spreken
dan ook de hoop uit dat God deze
christenen de kracht om te
geloven zal blijven geven, zodat _
zoals een Hongaarse dominee het
formuleerde - zij en wij eens
samen in vrijheid mogen juichen
voor Zijn troon. '

HET URKERLAND

Spraakverwarring
Hoewel sommigen vinden dat
het nog wel meevalt in
Hongarije, hebben de koorleden toch genoeg dingen
gehoord en meegemaakt om te
weten dat de overheid een
sterke druk op de Hongaarse
bevolking uitoefent. Die druk
uit zich vooral in de sterke
controle van de politie op alle
handelingen van de mensen.
Zo kon het gebeuren dat de
bus op een dag werd
aangehouden door de plaatselijke politie. Omdat er toch
niets op de weg te zien was,
was Cor, de chauffeur, een
weggetje in gereden waar hij
niet in mocht komen. Een 50
meter verderop kwam er een
politiewagentje aanscheuren.
van waaruit een stopteken
voor de bus gemaakt werd. Na
veel handen en voeten gepraat,
begreep Cor dat hij de bus uit
moest komen om enkele
meters over de trottoir-rand
te lopen. Dat lukte hem prima
en ook het blaaspijpje dat hij
in zijn mond geduwd kreeg,
wees niet op enig alcoholgebruik. Toen hij weer in wilde
stappen, kreeg hij van de
Hongaarse politieagenten te
horen dat hij 100forinten (is
ongeveer acht gulden) boete
moest betalen. Uit enkele
armzwaaien maakt hij op dat
de bus het politiewagentje
moest volgen. De situatie in de
bus werd een beetje benauwd;
wie zegt er dat dit geen
doorgestoken kaart is? Sommige koorleden zagen zich
alweer terug op 'de bult'. En
dan volgt de lange achtervolging, straat in straat uit, steeg
in, steeg uit, totdat de
politieauto stopt. In de buurt
is echter nergens een politiebureau of iets wat daar op
lijkt, te bekennen. De spanning neemt toe als de politie
naar de bus komt toelopen. De
spanning in de bus veranderde
pas in vrolijkheid toen de
politie vroeg: 'Waarom rijdt u
toch steeds achter ons aan?'
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Het is dtpsdagmorgen.U.OOu~r. !:~itflljs hetk,C)fJ~
en mistig.Ook in de bus ishet niet meer zo ge.zellig~
er ban;~ e~n b~!flell,t~e,~d~.
$~~~e.~~~er~ell_
gespannen nu de gréÎlS ttlSsen"Oo$tlmrijk
Hongarije in het zicbt is. pe ~I~ten ~~~.,'d~
grenspost houden hun mitrailleurs"op de bus'
gef!cht en maken een stopte~en. Even later ~or4t
de zware hefboom achter de bus geslote~, dan
rijdt de bus met 25 person~n niemaq~$land in:
Nergens zijn mensen of Jituzen te bekennen;i
uitgezonderd de uitkijkpost~n, kleine huisj~s of,
palen, van waaruit de hele omgeving en doebus
voortdurend in de gaten gebouden word._ De
douanepost bevindt zich enkele kiJomet,ers
verderop. Iedereen moet uitstappen en z'n pas
afgtwen. Terwijl de paspoorten gecontroleerd.
worden, wordt de bus aan een nauwk.eurig'
onderzoek onderworpen. Alle kleppen worden'"
opengemaakt en de koffers geteld. Als er teveel
zijn, zullen alle koffers open gemaakt worden. Als
de douanebeambten bij de laatste klep
aangekomen zijn, blijkt dat deze niet open wil.De
spanning stijgt, want iedereenweetdat juist achter
deze klep de drie grote koffers voor verdrukte
christenen staan. De beide chauffeurs worden er
bijgehaald, maar nog wil de klep niet open. Dan
geeft de douane het op, de paspoorten worden een
voor een terug gegeven en de hefboom gaat
langzaam omhoog. Om half een rijdt de bus met
leden van het visserskoor 'Crescendo' Hongarije
binnen om daar, gedurende acht dagen~ enkele
evangellsatîe-dlenstente verzorgen.
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"Een geweldige en indrukwekkende

belevenis"

Crescendo weer veilig thuis
na toernee door Hongarije
Afgelopen woensdagavond vijf over zeven kwam een
deel van het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
weer thuis op 'de bult' na een tiendaagse concertreis
door Hongarije. Thuis, na een verblfjf in een in alle
opzichten bijzonder land en na een vrijwel
ononderbroken reis van 28 uur. Moe maar zeer, zeer
voldaan door alle indrukken die men mocht opdoen.
De bus van reisbureau Blok
stopte keurig op de afgesproken tijd voor Gebouw Irene,
waar vrouwen en kinderen al
verzameld waren. Na de eerste
begroetingen
kwamen de
verhalen. "Het was een
geweldige belevenis, je moet
dit echt zelf hebben meegemaakt om er een indruk van te
hebben", aldus één van de
twintig zangers over de
ervaringen in dit Oostblokland.
Elke avond werd er opgetreden door 'Crescendo in klein
verband' en uiteraard was het

programma daardoor niet
bepaald licht te noemen.
Hoogtepunt van de concertreis door Hongarije was een
gegeven concert in een enorme
kerk in Boedapest, waar
honderden Hongaren aandachtig naar het Urker koor
luisterden.
Dirigent Meindert Kramer
sprak als afsluiting van deze
enerverende concertreis nog
enkele woorden bij de thuiskomst in Gebouw Irene. "Het
was vrolijk, gezellig en soms
ook ernstig. Ik moet denken
aan de avond dat we werden

ondergebracht bij verschillende boerengezinnen. Echt, ik
had dit niet willen missen",
aldus dirigent Kramer.
Voorzitter Jan van Urk van
Crescendo moest deze reis wel
missen en dat speet hem, zo
memoreerde hij in een korte
toespraak
waarin hij de
koorleden weer op 'de bult'
mocht verwelkomen. Alvorens hij voorging in dankgebed werd er door de
aanwezigen nog gezongen
Psalm 66: God baande door de
woeste baren. en brede
stromen ons een pas; daar rees
zijn lof op stem en snaren,
nadat Hij ons beveiligd had.

Uit: Het Urker1and
van II November 1982
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OP ZATERDAG 11 DECEMBER A.S.

1.

Samenzang
Grote God wij loven U.

6.
K. J. Mulder

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.

Koor

a
b
c
d
7.

Kort woord

8.

Orgelsolo

9.

Samenzang Ps. 98 2, 3 en 4

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!

Opening

3.

Samenzang

3 Wat deed uit 's hemels zalen, 0 Heer der heerlijkheen!
Op aard U Nederdalen? Uw grote liefd alleen!
Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood.
Dat als met zeeg'nend armen en reddend ons omsloot.
4.

4 Laat alle zee~n, alle landen.
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit
Hij komt, Hij komt,de aarde richten.
Hij komt, 0 volken weest verblijd,
Hij komt zijn Koningkrijk hier stichten,
Zijn heil en zijn gerechtigheid.
10.

I

Koor

Koor.

a Komt allen tesamen
Bew. Dirigent
b Verblijd U in zi jn Naam (solo Lammy de Bruin) S. ,Wesley
c Klokkenklank in Kerstmistijd (solo K4 Bakker) Bew. Dirigent

a Leid mij Heer
b Een kindeke is ons geboren
c Gloria in Excelsis (solo K. Bakker)
11.

5.

TRAD

3 Laat heel de aard' een loflied wezen,
de Psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
Lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning
verhef, bazuin, Uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zlJn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

1 Hoe zal ik U ontvangen.
Hoe zal ik U ontvangen, Hoe wilt glJ ZlJn ontmoet?
0, 's werelds hoogst verlangen, des sterv'lings zaligst goed.
Dat ons Uw geest verlichte! Houdt zelf de fakkel bij.
Die Heer ons onderrichte, wat U behaaglijk zij.

Bew. Dirigent
J. V.d. Waart
P. v. Woensel

2 Ja. Hij is ons getrouw gebleven
Hij heeft in Goedetierenheid
Naar de belofte eens gegeven,
het huis van Isra~l bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

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.
2.

Stille Nacht
Betlehem
Kerstlied
De Heilige Stad (solo K. Bakker)

Solozang Klaas Bakker.

Solozang Lammy de Bruin

S. Wesley
P. A. v. AntwerpEn
Bew. Dirigent

I

12.

Koor
a psalm 150
b Vol verwachting

blijf ik uitzien

Bew. Dirige
(solo L. de Bruin) Idem-

c Zing van Uw schepper
Refrein met aanwezigen:
Glorie, Glorie, Halleluja (3 maal)
o mensen, prijst zijn Naam
13.

Sluiting

14.

Ere zij God

J. v.d. Waa

(met samenzang)

Ere zij God. Ere zij God.
In den hoge, in den hoge, in den hoge!
aarde, in de mensen een welbehag€
Vrede op aarde, vrede op
Ere zij God in den hoge, Ere zij God in den hoge.
aarde, vrede op aarde, vrede OP
aêlr(
Vrede op aarde, vrede op
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, Ere zij God, in den hoge, in den hoge,
Vrede op aarde, Vrede op aa~de,
in den mensen een welbehagen Amen Amen
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U EEN GOEDE NACHT EN EEN BEHOUDEN
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'Crescendo' trad op in Ridderkerk
- leiding
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Kramer en e me ewer mg van
'buitengaats' plaats en wel in sfeer en verwachting alleen maar Klaas Bakke~ e~. Lam~y de
Ridderkerk.
ten goede kwam. De opbrengst
Bruin, respectievelijk banton ~n
Natuurlijk is er nog een van dit concert was bestemd ~oor sopraan, zo~g het koor verschil.
een zendelingsechtpaar uitgelende kerstliederen. Henk van
kerstconcert
In Urk maar van
'
.
.
. .
zonden door de Ned. Herv.
Putten begeleiddeop het orgel en
de vele reizen ·ditd Jaar
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deze
t
R··
d
f een fantasie ten beste van het
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gemeen e van
IJsoor naar
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...
.
tocht naar R id er er ~a~er- Nepal voor de navonsers boven lied 'Op U mijn Heiland blijf Ik
dag 11 december de afsluiting.
India in de buurt van de
hopen'. Het is iederekeer weereen
De vrouwen en verloofdes van
Himalaya.
beleveniste zien dat een koo: va.n
vele zangers gaven acte de
De programmaleiding berustte bij
rond de 90 zangers (aanwezig die
présence, zodat de beide
twee predikanten die beiden
avond, het koor is veelgroter), zo
bussen afgeladen waren en een
begrepen hadden dat de luistegewaardeerd is voor de kracht van
flink aantal met particuliere
raars voor de uitvoering van het
het geestelijkelied, dat de kerken
I ..
auto's de tocht ondernam.
koor kwamen en daarom in
praktisch altijd afgeladenvo zijn,
uiterst korte bewoordingen de
Als ooit de vraag gesteld zou
Alhoewel er een aantal
opening en sluiting verzorgden.
worden of het zin heeft zulke
contacten was en is in
Het
is
overigens
een
gave
als
je
reizen te ondernemen en de
Ridderkerk was het de eerste
met weinigwoorden direkt tot het
zaterdagavond hier aan te geven,
keer dat 'Crescendo' hier een
hart van het Evangelie kunt
dan heeft de opkomst opnieuw
uitvoering gaf.
komen en dat was het geval toen
bewezendat het zeer dankbaar en

Het

laatste

'C rescendo '

concert

d··
It Jaar

De uitdrukking lest-best ging in
ieder geval in de afgeladen Goede
Herderkerk niet op want bij het
aantal van 850 zitplaatsen,
werd er nog een kleine200stoelen
bijgeperst en dat voor een eerste
keer. Hierdoor stond de voorste

de eerste predikant begon met de
woorden: 'Er is een feest op
handen'. Dat is aan de mensen te
merken, we zijn in de tijd van het
Licht. Troostende woorden, verwachtingsvolle woorden, in een
wereld die stikdonker en dreigend
zichzelf presenteert.

"Urker1and" 16 dec. '82

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

zegenrijk werk is wat dit koor
stimuleert.
Het heeft weinig zin te vertellen
wat er allemaal gezongen werd,
het is belangrijk te vertellen dat er
gezongen werd, alhoewel toch
soms en ook dit keer weer een
bepaald lied er uit springt. En dat

was het 'E··
gemeenschappelijk
geG d' Uw
zongen
re
ZIJ
o.
verslaggeverheeft er altijd moeite
mee dat alleen rond de
kerstdagen dit machtige Godverheerliikende lied gezongen wordt
~
..
.
alsof in de rest van het laar dit met
.
past.
I d
Niets is minder waar en ase
Bijbel zegt dat God troont op de
lofliederen van Zijn volk, dan is
dat niet expliciet voor kerstdag of
de week ervoor. Het feest is niet
van tijdelijke aard. 'Het feest gaat
door'.
d I d t
Rest mij u nog mee te e en, a
na een uitstekende koffiemaaltijd
..
er zelfs na de uitvoenng nog een
attentie voor de zangers lag te
wachten en wel een kerststaaf
voor iedereen en echt niet van één
van dertien in een dozijn. We
hebben Ridderkerk, zo merkte
iemand op, geadopteerd en we
hopen de kennismaking te
vernieuwen in de toekomst. En als
je dan alles overdenkt en poogt te
beschrijven, dan kun je het best
maar eindigen met een regel van
een lied. 'Dat mij Uw Geest
verlichte, Houdt zelf de fald,
bij, wilt U mij onderrichten el)
maak mij zoals Gif.

Kerstnachtsamenkomst
AVON]) in de Maranatha - Kerk
===========================~=========~

KERSTZANG-

vr,ydagavond 24 dec. '82

in Urk

Evenals de vorige jaren zijn er
aan de vooravond van de
Kerstnacht 1982 drie samenkomsten in de verschillende
kerken. Om acht uur wordt in
de Maranathakerk de eérste
gehouden. Hier is de medewerking van het Chr. Urker
Visserskoor 'Crescendo', onder leiding van dirigent
Meindert Kramer. Opening,
meditatie en de sluiting wordt
verzorgd door de predikanten
van de Chr. Geref. Maranatha-gemeente ds. J. Brons en
ds. J. Westerink. De organisatie is van het Chr. Geref.
Jeugdwerk van deze gemeente. Organist is Henk van
Putten.

Urkerland dec.82

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

URK,Maranatha Kerk

chr geref. kerk

URK

Kerstz8.l1,:;avond 1982
aanvang 8.00 uur

"LOF ZIJ DE GOD Vltll ISRAEL"

I

\
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Medewerkenden zjJn,
Christelijk Urker Visserskoox.
11 Crescendo It,
Dirigent,

M."Kramer

Solisten;

Lammy de Bruin Sopraan
Klaas Bakker

Bar! ton

Organist, Renk van Putten
Madi ta tie en Li turgi~I

Ds. Brons ~a Ds. Westerink.

4.
Samenzang met koor:
Grote God, wij loven

U.

1 Grote GO<1.wij loven U,
Heer, 0 sterkste aller stersent
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!
2 Alles wat U prijzen kan,
U. de Beuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!
Alle engten, die u dienen,
roepen U nooit levensmoe :
"Heilig, heilig. heilig" toe!
3 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!

5.

Koor:
a. Komt allen tesarnen
b , Verblijd U in Zijn :~aam(r.1et solo)
c , Klokkenklank in Kerstmistijd(solo)
d. 3etlehem

De duisternis go.a.tVJij::en
van dl eeuwenlan0e nacht
Een nieuwe dag baat :,)rijlcen
met ongekende :;)racht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
)~'"'- naar! t seneen van God verlaten
1 ~\
begroet en 't motgenrood •

t:-: ,.0'::;}

,.;.z-)'(;.;:::.
} ... ,~f''_'7';o

,..,.f

Reeds daagt het in hot Oosten,
het licht schij nt overal :
l~ijkomt de volken troosten,
die eeD:wighc(.;rsenzal.

Kramer

;3.·•.,resley

bev, diriE,'¬ nt
Jan

v.d::[aa.rt

Jamenza.ng (collecte)
Daar is uit 'werelds duist're wolken

1. Daar 1s uit 's werelds du1st're
3.
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.

Opening Ds. Drons

Nu ~~2gt het in h6t Oosten
het licht schijnt overal
lIij komt de voLk on troosten,
die eeuwig heersen zal.

V.1.

Wat heil! een kind is ons geboren.
Een Zoon gegeven door Uw kracht;
De heerschappij zal Hem behoren;
Zijn last is licht, Zijn juk is
zacht. Zijn naam is wonderbaar;
Zijn daden - Zijn wond1ren 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 elke zondaar tot U vlieden;
Dat al wat ademt voor U kniel'!
Dit zal de God des heils bewerken;
Hij zal de zetel u bereid, Met recht
en met gerichte sterken; Hem zij de
lof in eeuwigheid.

6.

r·1ediba t i e Ds • .lesterin1<

7.

3amenzang

:0ingt7 zingt een ni.euwg czung de Ilcere ,
die grote God die wond'rcn deed!
Zijn rechterh<.lndvol strekt' on ere,
zijn heilig arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkondon ,
nu heeft Hij zijn i5erechtigheid,.
zo vlekkeloos on on3eschonden9
voor 't heidondoD ton toon·3es~reid.·

8.

"oor i
a. ~)3alm 150

bew, diri&;en t
ide;n
P. V2..'1 ',:oense].

b • ..>ti11e .Iach t
c , f.(erstlied ('let solo)

9. Crés'elsolo

Ia.

::':oor:
a.(aoria

in -,xc,~1.sisDeo (,et

solo)

"0. Cl1ri s tus kons t
J. v , d. ,,'aart
c , j~ens za,l op oe Grote j'~or[,'en
be',.,. d.i rLgen t
'i. -lerboom
d , Zin.; van U~l 3chcp~)er
.net samenzangr
\:001.': tinC van mI Jcilepper
aanvezi geru Glorie, ['lorie faI Ie Lu.jaf 3ke8r)
o nensen , pr:js t /,Un "aan,
IJ. 31Hitiné,' ]s.

51'ons

.I, v. d • .aart

Voor een tweede keer traden we op in de Ned.Herv.Kerk

te BENSCHOP.

Op zatd.5 febr. 1983,onder overweldige belangstelling.

+ + +

Programma CONCERT op 5 februari 1983 door het Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo" te Benschop.
-0-0-0-0-0-

1 . Koor: De Heem'len roemen
2 Opening
3 Koor: a) Psalm 42
b) Ziet in blinde Razernij
c') Zachtkens en teder (solo Kl.Bakker)
4 Solozang Lammy de Bru xn
5 Koor: a) Ambrosiaans lofgezang
b) Als ik maar weet
c) Verblijd u in Zijn Naam
(.solo Lammy de Bruin)
6 Orgelsolo Henk van Putten
7 Koor: a) Gedenk aan mij
b) t'Zij vreugde mijn deel is
(met beide solisten)
c) k'Ben een Koninklijk kind
8 Solozang Klaes Bakker
9 Koor: a) Zoekt eerst het Koninkrijk
(solo Lammy de Bruin)
b) Eens zal op de grote Morgen
c) Nader mi jn God bij U
10 Sluiting
11 Koor: Neerland en Oranje
Medewerkers:
Lammy de Bruin-van Veen
Klaas Bakker
Peter Eilander
Meindert VI.Kramer

De Ned. Herv. Kerk te Benschop.

sopraan
bariton
ort;el
dirigent

M.W.Kramer
M. W .Kramer
idem
K. J .Mulder
E. Gebhart
J.Zwanepol
Vail/Wesley
J.Kinkel
J.Zwanepol
M.W.Kramer
K.J.Mulder
M. W .Kramer
J.van Oosten

Op uitnodiging
Bejaardenzorg Nieuw Leusen,verzorgden we een concert onder overweldigende
belangstelling in de Maranatha -Kerk ,op zatd.23 april 1983.

+

=

+ :::;+

'Crescendo'
concerteerde in
Nieuwleusen

. 'Màrànathakerk

Nieuwleusen

Indrukwekkende afsluiting feest
De Hulstkampen

Urker Jlisserskoor
zong met hart en ziel
NIEUWLEUSEN- In de Maranathakerk
te Nieuwleusen
werd zaterdagavond ter gelegenheid van het IS-jarig bestaan van het bejaardencentrum 'De Hulstkampen' een
concert gegeven door het dit
jaar eveneens jubilerende Chr.
Visserskoor 'Crescendo' (30
jaar) uit Urk. Dit koor, sinds
1955 o.l.v. Meindert Kramer,
werd op het orgel begeleid door
Henk van Putten. Solistische
medewerking werd verleend
door Lammy de Bruin (sopraan) en Klaas Bakker (bariton).
Na een kort welkomstwoord
door de heer Zwiers, direkteur
van 'De Hulstkampen' , die enkele gasten uit Canada toesprak, werd de officiëleopening
verricht door wethouder Van
Ankum. Hij zei,dat er reden was
voor blijdschap en dankbaarheid. Hij heette het (bijna) voltallige koor welkom en hoopte,
dat het een mooie zangavond
mocht worden. En dat werd het
inderdaad.

• Krachtig
Want het koor zong niet alleen
met een krachtige stem, maar
ook met hart en ziel.Geen moeilijke koorzettingen, eenvoudige
meest zeer bekende religieuze
liederen stonden op het programma. Met volledige inzet en
enthousiasme werden deze liederen ten gehore gebracht.
Lammy de Bruin zong o.a. twee
liederen van Bach met een Nederlandse, hier en daar wat onduidelijke vertaling. Zij heeft

een heldere stem, die vooral in
de met het koor gezongen liederen duidelijk overkwam.
Klaas Bakker zong met vaste
stern, solistisch als ook met het
koor. De orgelsoiovanHenk van
Putten paste goed in het programma.

• Vaardig
Het was een aaneenschakeling
van bekende christelijke liederen. Overigens begeleidde de organist alle uitgevoerde werken
vaardig en met aandacht en had
hij, wat mij betreft, evenals de
solisten en de dirigent, een bos
bloemen mogen hebben.
Na de bloemen en een dankgebed, uitgesproken door de heer
Vogelzang, gaf het koor nog een
toegift in de vorm van een drietal verzoeknummers. Vele bezoekers zullen met dankbaarheid aan dit prachtige concert
terugdenken.
PIETKALTEREN

In een overvolle 'Maranathakerk' in Nieuwleusen gaf het
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo' zaterdagavond een
bijzonder concert. Bijzonder
toch wel omdat het koor was
uitgenodigd door het Bejaardentehuis met zijn bewoners.
Er werd geconcerteerd omdat
het Bejaardencentrum 15 jaar
bestond. 'Crescendo' had al
tot twee maal toe op een doorde-weekse-dag met een gedeelte van het koor in dat tehuis
gezongen, maar men wilde nu
het gehele koor eens zien én
horen. Er waren dan ook
alleen 50-plussers toegelaten
in de kerk.
Eén van de bestuursleden, de
heer Vogelzang opende deze
zangavond met gebed en las
een gedeelte uit de Heilige
Schrift. De ouderen onder de
talrijk aanwezige bejaarden
hebben vroeger nog gemaaid
op ons voormalig eiland. Als
solisten traden zoals gebruikelijk Lammy de Bruin en Klaas
Bakker op. Ze zongen beiden
de solo 'De heilige stad'. Het
koor was ook goed bemand
met totaal 95 leden. Overigens
lukt het 'Crescendo' eigenlijk
nimmer om het totaal aantal
leden - circa 130 - op te laten
treden. De dirigent Meindert
Kramer kreeg aan het eind van
het concert drie verzoeknummers te horen: 'Vaste Rots van
mijn behoud', 'Wie op God betrouwt' en 'Ziet in blinde
razernij'. Henk van Putten
heeft zich ook deze avond
weer goed van zijn taak gekweten door zijn fantastische
begeleiding op het orgel.
Begon men het concert met het
aá'ngrijpende lied: 'Grote God
wij loven U', met dat gezang
keerde 'Crescendo' zingend terug naar huis. Een machtig getuigenis van: 'Laat ons de rustdag wijden, met psalmen tot
Gods eer'.
HET URKERLAND
VRIJDAG 29 APRIL 1983

AANVANG: 7.
MEDEWERKENDEN:
Brassband 'Valerius'
'U rker Zangers'
Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'
Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
Chr.Oameskoor 'Laus Deo'
Kinderkoor 'Klein maar dapper'
Chr. Gemengd koor 'Excelsior'
Gospelkoor 'The Removels_' _
EN SOLISTEN
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Slot: GEZAMENLIJKE KOREN

o.l.v. F. Bode
o.l.v. F. Bode
o.l.v. M.W. Kramer
o.l.v. W. Mulder
o.l.v. F. Bode
o.l.v. M.W. v.d. Weerd
o.l.v. F. Bode
o.l.v. M. Hakvoort

zitplaatsen
o.l.v. W_ Mulder

Programma
concertavond

alle Urker koren met samenzang

VRIJDAG

20 MEI 1983
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Hemelvaartsdag 12 mei 1983
Aanvang: 7.00 uur
Programmaleiding: Dhr. E. de Boer
aan de vleugel: Henk. van Putten
Programmaprijs:

f 6,50

10. CHR. URKER VISSERS KOOR "CRESCENDO" oJ.v. M.W, Kramer
1. SAMENZANG: Gez. 229 vers 1 en 3
De dag van onze Vorst brak aan
Zie, Gods gezalfde Koning
Gaat tot Zijn hemelwoning
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan,
Omstraald van morgenlicht
Voor 's Vaders aangezicht.

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

2. OPENING
3. KINDERKOOR

"KLEIN MAAR DAPPER"

a. Psalm 23
b. Een koninklijk kind
c. Kom in mijn hart

Bemard Klein
Bew. M.W. Kramer
Bew. M.W. Kramer

11. CHR. BRASSBAND "VALERlUS" o.l.v. Frits Bode
a. Koraal
b. Three songs without words
(3-delig)
c. SIaid Bum (mars)

Eric BalI
W. Rimmer

o.l.v. M. v.d. Weerd

12. SAMENZANG: "Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft"
a. Abba, Vader
b.Jericho

Trad
tekst: Hanna Lam, muziek. Wim ter
Burg
muziek. R Rodgers
Ned. tekst: A. Pleiter en L. Dusée

c. Do-re-mi

4. SAMENZANG: Psalm 47 vers 1 en 3

volken, juicht
handklapt en betuigt
onzen God uw vreugd,
weest te zaám 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.
Juicht,

0

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.

5. MANNENKOOR "URKER ZANGERS" o.l.v. Frits Bode
a.Bede
b. Ere zij aan God de Vader
c. Hymnus
(m.m.v. Gebr. Brouwer)

·2 .

F. Fleming
L. Smart
F. Silcher

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost,
hem al zijn schuld vergeeft,
die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
Refr.: Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op Zich nam.
Verdreven is de schaduw van de nacht,
en wie Hem wil aanvaarden, wordt eens
veilig thuis verwacht,
Voor hem geldt ook dit wonder: Alles is volbracht.
Refr.; Hem zij de glorie .... enz.
13. CHR. GEM. KOOR "EXCELSIOR" o.l.v. Frits Bode
a. Heer wees mijn gids
b. Teach me, 0 Lord (Thomas Attwood)
c. Battle-hymne of the Repuplic
(arr. Peter J. Wilhousky)
14. SAMENZANG: Gez. 397 vers 1,4,5 en 6
1. 0 God, die droeg ons voorgeslacht
In nacht en stormgebruis,

4. En duizend jaar gaan als de dag
Van gist'ren voor U heen,
Bewijs ook ons Uw trouwen macht
Een schaduw, een gedachte vaag,
Wees eeuwig ons tehuis!
Een nachtwaak, die verdween.
·4

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor Uwe liefd' en majesteit.
19. GEZAMENLIJKE

KOREN EN BRASSBAND o.l.v. Wander Mulder
Bew. Pieter Stolk

a. Een vaste burcht
b. U zij de glorie
c. Nederland en Oranje

EdwarElgar
(Bew. H. de Wolff)

20. SLUITING

·6-
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Chr. Urker Visserkoor

'CRESCENDO'
in de Ned.Herv.Kerk
te Lexmond op

zaterdag 14 mei 1983

Z A N G DIE

N S T

op zaterdag 14 mei 1983 in de Ned. Herv. Kerk

te Lexmond, aanvang half acht

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
m s m s vv :

L. de Bruin - van Veen
Kl. Bakker
Peter Eilander

sopraan
bariton
piano

o.l.v. dirigent Meindert W. Kramer
ds. E.S. do Lint, Hei- en Boeicop
president kerkvoogd de heer T. Bikker

1.

KOOR not aanwezigen: Grote GoJ wij loven U
Gez. 149

- Kl. J. Hulder

Grote Gol, wij lov8n U,
Heer, 0 sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Dio Gij wn~rt ton ~llen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!
Alles wat U prijzen kan,
U, den Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liofd' en zingt ervan!
AIIG eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovonsmoo:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

8. KOOR: n)
b)
c)

2. OPENING door ds. E.S. de Lint
b)
c)

Pscln 150
Leid Dij Heer
De Heiligo Stad
(solo Kl. Bakker)

- M.vl. Kr ano r
- S. Woslèy
- 'I'r ad

Lamny de Bruin

5. KOOR: a)

Neeo r;)ijn
leven
- Kl.J. JIlulder
Psalm 119
idem
Zingt de lof van Zijnon Naam
iden
(solist Kl. Bakker)

c)

Verblijd U in Zijn Nanm - Vail/Wesley
(soliste Lammy Je Bruin)
Volle verzekering
- P. Knapp
Psalo 105
- M.W. Kr~Der

9. SOLOZLNG: Klac.sBakker

4. SOLOZANG:
b)

Mijn hart, 0 HeDelmajestoit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalnen zingen tot zijn aer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
w~akt op, dat niets uw klankGn stuit'.
'k Zal in den dagoraad ontwoken
on oet gez~ng mijn God gcn~k~n.
Ik zal, 0 Heer, uw wonderdaan,
uw roem den volken doon verstaan,
want uwe goedertierenheid
is tot de ho erot Lan uitgobreid.
Uw waarheiJ heeft noch pa~l, noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d'aard, uw grootheid zingen!

Heer, ontfern U over ons,
open uwe Vadoraroon,
stort uw zegen over ons,
neeD ons op in uw orbarDon!
Eouwig blijft uw trouw bestnen.••
laot ons niet verlor~n gn~n!

3. KOORg a)

7. SAMENZANG: Psalm 108 : 1,2,

10. KOOR: a) Hoc gro0t zijt Gij
- tl.H. Krrmer
b) Ps nln 130
ider::t
• 1.c) Vol v8rwQchting blijf ik
l"",O
uit z.Len
(solisto LGmr::ty
de Bruin)
11. SLUITING door do heor T. Bikker

6. PIANOSOLO: Peter Ei12ndcr

12. KOOR mo t aanwc zLgen r Zing van Uw Schepper
- B. VerbooD
Vnn de 3 couplcttGn zingt de geDeonte het
volgende refrGing
Glorie, Glorie~ HQllcluja (3x)
nenson, prijst Zijn Nanm!

o

Na afloop van de dienst is er gelegenheid
tot h~t kopen van platen van het Urker
Visserskoor

in een kraam naast de toren

-

I

het kontakt
7 april 1983

Indrukwekkende
zangdienst
LEXMOND - Nog nimmer was de
Hervormde kerk zo vol als op deze
zaterdagavond, toen het Christelijk
Urker Visserskoor 'Crescendo' een
zangdienst verzorgde.
Nadà'. ,,1dhalf acht onder leiding
van diriiènt Meindert Kramer het
Visserskoorsamen met de aanwezigen
het oude gezang 149 gezongen had,
wist ds. De Lint uit Hei- en Boeicop
zich met moeite een wegte banen naar
de preekstoel om daar een openingswoord te spreken.
Bijna twee uur lang luisterden de vele
aanwezigen naar de prachtige koorzang. Verschillende malen werd de
koorzang opgeluisterd door solo-zang
van bariton Klaas Bakker en sopraan
Lammy de Bruin. Ook beiden afzonderlijk met pianobegeleiding van Peter Eilander. Kerkvoogd de heer T.
Bikker toonde zich diep onder de indruk van de overweldigende volle
kerk en sprak een hartelijk dankwoord uit aan dit koor, aan ds. De
Lint en aan allen die deze iI~nst hadden voorbereid.
Een indrukwekkende avond, waarop
de organiserende comitéleden met
~
•aarbeid voor de enorme op, :"omst kunnen terugzien.
het kontakt

1983

Psalm 90 : 12 (on her.)

Op dinsdag 24 mei 1983 nam de Heere nog vrij
plotseling uit ons midden weg ons aller zangersvriend en medebestuurslid

ALBERT

KOFFEMAN

Als koor namen wij afscheid van~ onze
Zangersvriend Albert Koffeman.
Op 28 mei 1983 werden we geroepen onze
Zangersvriend Voorzitter Albert Koffeman
naar zijnlaatste rustplaats te begeleiden.
Vooraf werd een rouwdienst
vond een
Rouwdienst plaats in de Geref.Bethelkerk,
welke geleid werd door Ds.K.Eijkeleboom.
Een en ander ging gepaard onder grote
belangstelling

~t

Zijn trouwen aanhankelijkheid zullen steeds bij ons
in dankbare herinnering blijven.
Op enkele maanden na mocht hij 20jaar lid van ons
koor zijn.

=

=

=

= = == ====

De Heere trooste zijn vrouwen kinderen en verdere
familie in dit smartelijk verlies.
Namens het bestuur, dirigent
en leden van het Chr. Urker
Visserskoor 'Crescendo'
Voorzitter, J. van Urk
Secretaris, T. Bakker
Urk, mei 1983.

Rouwdienst: 28 mei 1983 in de Geref." Bethelkerk "
te Urk.
Voorganger: ds. K. Eijkelenboom.
ORDE

VAINI

DIEINIST
Openingslied Psalm 42 : 1 en 5
Gebed

voor de begrafenis van

Lezen psalm 90 en psalm 73 : 23 - 28
Chr. Urker Visserskoor " Crescendo" zingt:

Albert Koffeman

a. Psalm 130
b. " Als ik maar weet

, "

Verkondiging: Tekst Psalm 73 : 26
geboren 24 februari 1921

" Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de
Rotssteen mijns harten,en mijn Deel in eeuwigheid."

ontslapen 24 mei 1983
Zingen Psalm 73 : 12 en 13
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 43 : 3 en 4
Gebed

-.--

Chr. Urker Visserskoor " Crescendo" zingt:

-<>, ç.

Bezwijkt mijn vlees en mijn hart,
zo is God de Rotssteen mijns harten,
en mijn deel in eeuwigheid.

" Nader mijn God bij U. "
Dankwoord
Bij het uitdragen speelt de organist:
" De Heilige Stad. "

Na een moedig gedragen lijden~ werd
è

Zwolle

4 juni 1983

-----------------------------------------Onder auspiciën van de (evangelisatiezendingscommissie

en

"Werk van de kerk naar

buiten" van de classis Zwolle van de
Christelijke. Gereformeerde

Kerken wordt,

een zgn. "KERKEIThIIDDAG"georganiseerd.
Deze Kerkenmiddag

op zaterdag

wordt gehouden:

4

juni 1983

in het Noorderkerkcentrum,Thorbeckegracht

37

-te Zwolle

'Crescendo' trad
PROGRAMnA
1. Koor

CRESCENDO

Psalm 150

P1.Kr arnar

20 Opsning-welkom
3. Koor

Kom in mijn hart
Tel uw zegeningen
Gedenk aan mij
Een koninklijk kind

4. Solozang

Kl.Bakker

5. Koor

Psalm 105
Volle verzekering
Neem mijn leven

-.

6. Orgelsalo

Henk van Putten

7. Koor

De heilige stad

8. Koor met aanwezigen~
Grote God wij leven u

idem
idem
J.Kinkel
n, Kramer

r'l. Kramer
Ph.P.f<napp
C.H.Malan

Arad.

Zaterdag 4 juni j.l. verleende
het chr. Urker visserskoor
'Crescendo', dirigent Meindert Kramer, medewerking
aan een 'kerkerniddag' te
Zwolle. Deze zogenaamde
kerkemiddag werd georganiseerd door de Evangelisatieen Zendingscommissie, met
als uitgangspunt 'Werk van de
kerk naar buiten'. Deze
bijeenkomst werd gehouden in
het Noorderkerkcentrum aan
de Thorbeckegracht. De opening werd verricht door
ds. A. van de-Veer, terwijl twee
sprekers, dr. J.P. Versteeg en
ds. W. van Heest, het woord
voerden over Zending en·
Evangelisatie. Om vier uur
HET URKERLAND

op te Zwolle
stelde 'Crescendo' zich op en
mocht deze goed bezochte
kerkemiddag afsluiten met een
goed bemand koor. Een
tiental nummers werd uitgevoerd met solistische medewerking van de bariton Klaas
Bakker, welke op correcte
wijze op het kerkorgel werd
begeleid door de organist
Henk van Putten, welke ook
een orgelsoio ten beste gaf. Als
laatste nummer werd met koor
en aanwezigen 'Grote God wij
loven U' uitgevoerd waarna
deze middag werd afgesloten
door ds. W. de Joode uit
Steenwijk. Om zes uur mocht
'Crescendo' weer thuis arrive-,
ren.
10 JUNI 1983

Programma Slotsamenkomst
M.m.v. Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"

Crescendo naar
Toogdag van
Het Zoeklicht
Afgelopen zaterdagmiddag verleende het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo o.l.v, Meindert Kramer medewerking aan de
jaarlijkse toogdag van Het Zoeklicht.
Aan deze Toogdag, die de hele
zaterdag duurde, werd medewerking verleend door verschillende
sprekers en muzikale groepen.
Crescendo verleende medewerking aan de slotsamenkomst in
Hilversum in de Expo-hal waar
vele duizenden mensen aanwezig waren en waar ds. W. Harkema sprak over de Triomf van de
Gekruisigde.
Crescendo mocht voor een dankbaar en goed luisterend publiek
een keur van psalmen en geestelijke liederen ten gehore brengen.
De solozang wed verzorgd door
Lammy de Bruin en Klaas Bakker. Deze bijeenkomst werd besloten door evangelist J. Kits
waarna het koor met aanwezigen
besloot met "Zing van uw Schepper".

~ê'D.m:@QQRD"20

aug.

1983

---------====-====-=======

- Koor
- Koor

+ aanwezigen

dirigent: M. W. Kramer

: Grote God wij loven U
: Psalm 150
Zachtkens en teder
(solist Klaas Bakker)
leid mij Heer

- Solozang Lammy de Bruin
- Koor
: Tel uw zegeningen
De Heilige Stad
(solist Klaas Bakker)
Ziet in blinde razernij

Bew. dirigent
K. J. Mulder

Bew. dirigent
Trad.
Bew. dirigent

- Toespraak Ds. W. Harkema. Triomf van de Gekruisigde.
: 'k Ben een koninklijk kind Bew. dirigent
Verblijdt u in Zijn naam
(soliste lammy de Bruin)
Volle verzeek'ring
R. Knapp

- Koor

- Solozang Klaas Bakker
- Koor

- Koor

+ aanwezigen

- Slottoespraak
- Koor

: Psalm 105
Bew. dirigent
Als ik maar weet
J.. Zwanepol
Vol verwachting...
Bew. dirigent
(soliste lammy de Bruin)
: Eens zal op de grote
Bew. dirigent
morgen

Ev. J. Kits sr. (dankgebed)

+ aanwezig-an

: Zing van uw Schepper
(Koor: coupletten
Samen: refrein)

ZOEKLICHT-TOOGDAG

",,-_H908,
27 augustus 1983 in de Expo-hal te Hilversum

Met
medewerking
van o.a.:
Het Christelijk
UrkerVisserskoor
"Crescendo" ,
o.I.v.
.
Meindert Kramer
en
Gert en Hermien
Timmerman

GROTE JAARLIJKSE

ZOEKLICHTTOOGDAG TE HILVERSUM
OP D.V. ZATERDAG 27 AUGUSTUS 1983

THEMA: "HET KRUIS BLUFT ROTSVAST STAAN"
Toogdagleider:
Evang. Dr. J. Kits

Sprekers: Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

W. Harkerna
P. J. Mietes
H. Postma
Jac. Schouten

Medewerking van:

GERT EN HERMIEN TIMMERMAN
HET CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
UIT URK (130 leden).
Dirigent Meindert Kramer
Solisten: Lammy de Bruin (sopraan)
Klaas Bakker (Bariton)
Organisten: Maarten de Groot Sr. en Jr.

Aanvang samenkomsten: 10 uur v.m,
Sprekers: Ds. P. J. Mietes
Ds. Jac. Schouten
1 uur n.m.: (JEUGDDIENSl)
Spreker: Ds. H. Postma
Medewerking van het jeugdkoor van de Vrije Evangelische Gem. te Hilversum "Kollé Vivan" o.l.v. mej.
C. B. Kousemaker.
3 uur n.m. SLOTSAMENKOMST
Medewerking van het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo".
Spreker: Ds. W. Harkema.
SLUITING 5.15 UUR
Voor kinderen vanaf 4jaar zijner speciale kindersamenkomsten 0.1.v. W. H. van Weelden
en H. Geurts.

Kant 1:

Kant 2:

1. Grote God wij loven U·
(bew. KI. J. Mulder)

1. Zing van uw Schepper"
(trad./bew. B. Verboom)
2. Neem mijn leven··
(C.H. Malan! tekst: liederenbundel
Leger des Heiis, 253)

2. Volle verzekering··
(Phoebe P. Knapp)
3. Psalm 27 (Zo ik niet had geloofd)
(L. Bourgeois, 1551!bew. MW. Kramer)
4. Kom in mijn hart···
(tekst: Joh. H. Kruidhof !
muziekbew.: M.W. Kramer)
5. Gedenk aan mij
(J. Kinkel! tekst: liederenbundel
Leger des Heiis, 507)
6. Tel uw zegeningen
(Joh. de Heer! bew. MW. Kramer)
Orgel: Sander van Marion
m.m.v. Noordhollands Koperkwartet
o.l.v. Gerrit van Slooten
en het Urker Vissersvrouwenkoor "Laus Deo""

6818071
STEREO
MC7402971

3. Een koninklijk kind
(MA Alt! bew. MW. Kramer)
4. Ik heb een Heiland····
(Joh. de Heer! bew. MW. Kramer)
5. Als ik maar weet
(Joh. de Heer! bew. J. Zwanepol)
6. Psalm 119 (Och schonkt Gij mij)
(L. Bourgeois! bew. KI. J. Mulder)

Harry Smink, bartton" '
Lammy de Bruin, sopraan+'"
Klaas Bakker, bariton","""
Arrangementen koperkwartet: Sander van Marion

/

".

"""

-

-

~

,~

Medewerkers
Nieuwe plaat
'Crescendo'
Het jubilerende Urker visserskoor Crescendo heeft de
buitenwereld weer eens verrast
met een prima langspeelplaat.
Phonogram, de platenmaatschappij van Philips, had
nota bene aangekondigd geen
platen met geestelijke muziek
meer te zullen produceren,
maar voor 'Crescendo' werd
blijkbaar een uitzondering
gemaakt. Met als begeleiding
een aantal blazers en de
organist Sander van Marion
werd een zeer goede langspeelplaat gemaakt. Anders dan we
gewend zijn van Crescendo,
dat zeker, maar daarom niet
minder. De plaat is verkrijgbaar bij Jan Mars (drogisterij)
en bij Jan van Urk (de havenmeester).
HET URKERLAND
VRIJDAG 2 SEPTEMBER 19&3

0.3.:

Noord-Hollands Koperkwartet
Harry Smink, bariton
Sander van Marion , orgel.

Crescendo: 30-jarige
Op 5 septemberj.I, werd in de
consistorie van de Ger. Kerk
een nieuw zangkoor opgericht. Dit Chr. jongemannenkoor, dat de naam zal dragen
van 'Crescendo', staat onder
leiding van dir. L. Kramer.
Het ledental is reeds gegroeid
tot 40. Het bestuur wordt gevormd door T. Bakker, voorz.
en W. Hoefnagel, secr. Gerepeteerd wordt 's zondagsmiddags in de Bewaarschool.

.ambassadeur van Urk

I

Tot zover een berichtje uit 'Het
Urkerland' van 13 september
1953.Het 'jongemannenkoor' was
opgericht, de reglementen werden
vastgesteld en het repeteren kon
beginnen. We moeten dan wachten tot juni 1954voordat - met de
nodige voorzichtigheid - samen
met een aantal andere koren een
zangavond wordt verzorgd in de
muziektent. Het eerste èchte
optreden werd pas gegeven met
kerst in de 'Zuiderkerk', de Bethelkerk dus. 'Het Urkerland'ischreef
daarover: 'Het heeft alle verwachting overtroffen, keurig en vol
overgave werd er gezongen'. Het
was het eigenlijke begin in de
lange rij van optredens die er nog
zou volgen.

Eerste prijs
Het ging snel met 'Crescendo'. AI
in mei 1955 was er landelijke
bekendheid toen men de eerste
prijs won op een zangconcours in
de Betuwe. Dirigent Louwe Kramer heeft de trein in het juiste
spoor gezet en vanaf lIjuni 1955
mocht zoon Meindert Kramer de
besturing overnemen. Het begint
nu druk te worden voor het nog
betrekkelijk jonge koor, want vele
concerten worden gegeven terwijl
ook concoursen steevast bezocht
worden. Dan snellen we naar de
volgende gedenkwaardige stap in
de historie van het koor: 1957 is
het jaar waarin de dames krans
een vaandel kan overdragen aan
het koor. Een geweldig mooi
vaandel welke tijdens een speciale
uitvoering in Gebouw 'Irene'
wordt overgedragen.
Reeds toen al was er een sterke
band tussen visserij en Crescendo.
Dat kwam onder meer naar voren
tijdens de herdenking van de
omgekomen vissers bij het vissersmonument in l.lmuiden. Het werd
een indrukwekkende plechtigheid
en reeds toen zal het idee al
geboren zijn om ook op Urk te
komen tot een vissersmonument.
We moeten wat grotere stappen
door Crescendo's historie gaan
nemen, anders komen we er nooit
doorheen. We schieten meteen
maar door naar het tienjarigjubileum en dat werd gevierd met een
jubileumavond in gebouw 'Irene',
waar gezongen werd, maar waar
ook schetsjes werden opgevoerd
over 'tien jaar Crescendo'.
Op 16 augustus 1964 werd ds.
H.R. Groenevelt benoemd tot
ere-voorzitter van Crescendo. De
naam was intussen 'Chr. Urker
Visserskoor Crescendo' geworden. Er werden steeds meer

concerten verzorgd, terwijl tijdens
de christelijke feestdagen meestal
op Urk gezongen werd. Zo kom ik..
in de archieven onder meer een.
programma tegen van een paaszangdienst in de Petrakerk met als
thema 'Daar juicht een toon',
maar of dat thema iets had uit te
staan met het optreden van Crescendo, dat laten we maar even in
het midden.
Goed, verder weer met onze
zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van 'Crescendo' en we
komen in Enkhuizen terecht waar
ruim duizend toehoorders genoten van de ongekunstelde prachtige koorzang', zoals de recensent
van de Enkhuizer Courant
schreef.

Grammofoonplaten
Natuurlijk bleven. ook de plaatopnames niet uit. In 1964 werd de
eerste grammofoonplaat opgenomen in de Bethelkerk door de
NV Glorieklanken en een jaar
later komt Phonogram met een
plaat van' Crescendo uit. Daarnaast diende een ander medium
zich aan: de radio. Met als solist
Teunis Schenk werd voor de
NCR V gezongen en de opnames
werden uitgezonden voor de
radio. Een ongekend groot aantal
reacties was het gevolg op deze
uitzending, We zitten dan trouwens in de jaren dat de Urker
koren het bijzonder goed doen in
den lande. 'Het Parool' komt met
een artikel van anderhalve pagina
over de 'magische Urker koorzang' en de ene plaatopname is
nog niet achter de rug, of de
volgende staat al weer op het
programma.
En dan komt er een uitnodiging
van buiten Nederland. New
Jersey in de Verenigde Staten wil
het Urker koor dolgraag een
aantal concerten laten verzorgen.
Alles lijkt al in kannen en kruiken - de organisatie betaalt alle
kosten zodat ook dat geen probleem hoeft op te leveren. Om
principiële redenen wordt echter
uiteindelijk toch maar van het
Amerikaanse avontuur afgezien.
Aloladerend. door de archiefboeken van Crescendo krijg ik
overigens steeds meer bewondering voor de archivaris van dit
koor. Van kleine dingen tot grote
dingen, alles is bewaard en keurig
opgenomen in de archief-boeken.
West-Terschelling wordt trouwens
een traditionele concertplaats
voor de leden van Crescendo die
dan meteen maar het nuttige met
het aangename combineren. Ook
Enkhuizen is een plaats waar
vrijweljaarlijks een concert wordt
gegeven. Op II mei 1'968wordt
.doOI.koningin J uliana het Urker
vissersmonument onthuld. Een
plechtige gebeurtenis ter nageda2htenis aan de omgekomen
vissers. Crescendo zingt tijdens
deze plechtigheid 'Vol verwachting blijf ik uitzien'.
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Een jubileum:
beslaat dertig jaar.
dutzenden hebben kunnen gé~~i,~:!!I'~
van dit onvervalste manJnerlk()or;Li~Vià
maar vooral ook via
kerken, in gymlokalen óf in de OD.4eU\lUCht'W~U1t/1
Crescendo beeft nooit geschroomd
te treden. Gelukkig maar, kunnen we
jubm~um stellen, want ontelbaren
genieten van de' zang van dit manne ....."".".
Voor me liggen vier boeken. Hele UII\.IU::
grote boeken, die in die dertig jaat,zijn
houden. door Toon Bakker, vanaf ~ét ~egin ,..•.
'aanjager' van dit mannenkoor. Hel I;)eva .'
beetje alles met betrekking tof.Cres.;eridoyanaf.i
de oprichting tot nu. In vogelvlucht eh
medeneming van een aantal foto's willen we
boeken eens doorbladeren. Een hele.ldq~,
·wel, maar daarom niet minder leuk!"
....
jubileum van Crescendo luister
Koninklijk huis
In de loop der jaren is er toch wel bijgezet met een concert in de
een bijzondere band ontstaan Bethelkerk. Aan dat concert zal
tussen het koninklijk huis en worden meegewerkt door het
Crescendo. In 1971 werd er voor Chr. Katwijks Mannenkoor 'Juhet eerst door het Urker koor een bilate' onder leiding van de
kerstviering van de koninklijke bekende Sander van Marion. Het
familie opgeluisterd met de zang zal ongetwijfeld opnieuw een
van Crescendo. En dan, in 1972, hoogtepunt worden in de geschiede Gouden Tulp. Een zeer eer- denis van het Urker visserskoor
volle onderscheiding voor Cres- en zijn dirigent Meindert Kramer.
cendo welke werd uitgereikt door
Er zijn al vier enorme plak boeprinses Beatrix in de Bethelkerk.
kenvól' met hoogtepunten en vol
Het werd een dag om nooit te
met lovende recensies uit de meest
vergeten! Crescendo kreeg daaruiteenlopende kranten. 'Al wat
op een uitnodiging om het defilé
geest en adem heeft, looft den
op 30 april bij te wonen, waar
Heer die eeuwig leeft' staat. er in
Koningin .Julianà geroerd de
het prachtige vaandel van Cresindrukwekkende zanghulde van
cendo. Een tekst die voldoende
het Urker koor aanhoorde.
zegt över de gedrevenheid achter
We komen al weer aan bij de
het jubilerende koor. Mogen wij
volgende mijlpaal: het 25-jarig
tot slot de wens uitspreken dat
jubileum en het daaraan verbonhet nog maar lang crescendo nutg
den jubileum-concert waarbij
gaan met ons Urker Crescendo ...!
onder meer mr. Pieter van Vollenhoven aanwezig was, om de band
tussen de koninklijke familie en
Crescendo nogmaals te onderstrepen.
Burgemeester A.P. Buijs werd
benoemd tot beschermheer van
het koor en dirigent Meindert
Kramer vierde zijn 25-jarig
jubileum. als dirigent bij Crescendo .. De gemeente Urk deed bij
deze gelegenheid een waardevolle
duit in het zakje door de toekenning van de ere-penning in
zilver aan de heer Kramer.
-In 1980 gaat Crescendo voor het
eerst daadwerkelijk de grens overschreiden. Een gezelschap yan 158
. personen gaat voor een zeer
succesvolle concert-trip
naar
Zwitserland. Het werd een tournee welke voor herhaling vatbaar
was, dat bleek later wel want in
1981 werd opnieuw ingescheept
met als einddoel Zwitserland!
Ook dit jaar staat er weer een reis
naar Zwitserland op het programma, want laten We eerlijk
zijn: Crescendo heeht aan tradities en Zwitserland begint een traditie te worden.
Zaterdagavond wordt het 30-jarig

)Ka'~fclag3 september

c::

L.S.,
Ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan, nodigen
wij U hartelijk uit ons

Jubileum-Concert
bij te wonen.
Dit concert wordt gegeven op zaterdag 3 september
1983 in de Bethelkerk te Urk.
Aanvang half acht - kerk open zeven uur.
Aan dit concert werken mee:

Chr. Urker Visserskoor "Crescendo"
Dirigent: Meindert Kramer

Chr. Katwijks Mannenkoor "Jubilate"
Dirigent: Sander van Marion

(Totaal 250 zangers)

Sopraan:

Lammy de Bruin

Bariton:

Klaas Bakker

Organist:

Henk van Putten

Programmaleiding: Ds. C. Bijman

U bent hartelijk welkom, daarom graag tot ziens!

Namens het bestuur,

hr. .

1983

nn.nn.v.

..

---------~--~

Chr. Urker Visserskoor 'Crescendo'

PROGRAMMA
TER GELEGENHEID VAN HET 30-JARIG BESTAAN
VAN HET CHR. URKER VISSERSKOOR 'CRESCENDO'
DIRIGENT: MEINDERT KRAMER

Met medewerking van:
Het Katwijks Chr. Mannenkoor 'Jubilate'
Dirigent: Sander van Marion
Solisten: Lammy de Bruin (sopraan)
Klaas Bakker (bariton)
Organist/pianist: Henk van Putten
Programmaleiding: Ds. C. Bijman

AANVANG HALF 8 - KERK OPEN 7 UUR

Programma
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel u niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

1. Gezamenlijke koren:
K.J. Mulder

Psalm 116
2. Opening:
Samenzang Psalm 108 : 1 en 2
Mijn hart, 0 Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
'k zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in de dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

7. Jubilate:
Psalm 140
Van u zijn alle dingen
Jeruzalem

Ik zal, 0 Heer, uw wonderdaän,
uw roem de volken doen verstaan,
want uwe goedertierenheid
is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal, noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
en leer al d' aard' uw grootheid zingen!

8. Orgelsoio
9. Jubilate:
0, bone Jesu
Benedictus
Russisch Avondgebed

M.W. Kramer
KJ. Mulder
CH. Malan

4. Solozang

6. Samenzang: Gezang 86 : 1 en 2
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

11. Jubilate:
Deep River
My Lord what a mornin
Lord, I want to be a Christian
Kum by Yah my Lord

trad.
R. Lee Gillian
trad.
Sander van Marion

12. Sluiting: Samenzang Gezang 82 : 1-2 en 3

5. 'Crescendo':
Ik heb een Heiland (solo bariton)
Een koninklijk kind
Tel uw zegeningen
Psalm 150 (op verzoek)

G.P. da Palestrina
Ch. Gounod
D.S. Bortnianski

10. Solozang

Schriftlezing - gebed
3. 'Crescendo':
'Heer ik kom tot U' (solo sopraan)
Psalm 119
Neem mijn leven

K.J. Mulder
J. G. Bastiaans
F. Mendelssohn

M.W.
M.W.
M.W.
M.W.

Kramer
Kramer
Kramer
Kramer

Voorafgaande aan deze samenzang, wordt een collecte gehouden. tot
dekking van de vele onkosten van deze avond.
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede,
en verhef Uw aangezicht
over ons, en geef ons licht.
Stort op onze bede,
in ons hart Uwvrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

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

13. Gezamenlijke koren:
Ambrosiaans Lofgezang
Grote God wij loven U

E. Gebhan
K.J. Muldt

I

Wijziging voorbehouden.

Na afloop van dit concert is er gelegenheid om grammofoonplaten te kopen
het jubilerende koor. Wij kunnen de pas verschenenjubileumplaat beslist bi
aanbevelen.

Bethelkerk
URK -De Betheiker op Urk
was zaterdagavond
bijzonder goed gevuld tijdens het concert, dat het.
Urker Visserskoor Crescendo dam- gaf Erwaren
zelfs stoelen bijgezet om

vol voor Crescendo
alle belangstellenden een
plaats te kunnen bieden.
Met het concert werd extra
glans gegeven aan het 30jarig jubileum van Crescendo, het koor vandirigent Meindert Kramer.
Aan de uitvoering werk-

ten verder mee het Katwijkse koor Jubilate onder leiding van Sander
van Marion en de sopraasn Lammy de Bruin,
die op bijgaande foto samen met Crescendo zingt.

Ter gelegenheid van ons 30 jarig bestaan

Chr. Katwijks Mannenkoor "Jubilate"
Dirigent:Sander van Marion

(Totaal 250 zangers)

Hel Nieuwe Land

Crescendo
vierde jubileulD
Het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo"
vierde afgelopen zaterdag zijn 30-jarig jubileum
met een concert in de Geref. Bethelkerk.

op zaterdag 3 september
1983 in de Bethelkerk te Urk.

Toen om half acht" Crescendo"
en het Christelijk Katwijks
Mannenkoor "Jubilate" dit jubileum-concert openden door
samen te zingen Psalm 116
was de Bethelkerk volledig gevuld. Ds. Bijman, die de leiding
van deze avond had, mocht de

aanwezigen een hartelijk welkom toeroepen, waarna "Crescendo" twee keer optrad onderbroken door solozang van
Lammy de Bruin.
"Crescendo" dat in groot koorverband mocht optreden, zong
op keurige wijze onder leiding
van dirigent Meindert Kramer.
Het gastkoor "Jubilate" o.l.v.
de bekende Sander van Marion
verzorgde het tweede gedeelte
van deze avond, onderbroken
door een orgelsoio en solozang.
Ook dit koor maakte een goede
indruk op de vele aanwezigen
door de goede uitspraak van de
uit te voert:~lliederen en de discipline die dit koor kenmerkt.
Na de sluiting van ds. Bijman
met dankgebed, traden de
twee koren gezamenlijk op met
het zingen van "Het Ambrosiaans Lofgezang" en "Grote
God wij loven U,"
Crescendo mag teruqzien op
een goede avond met een
sfeervol concert tergelegenheid van zijn jubileum,
Na afloop werd er nog goed ge·
bruik gemaakt om de nieuwe
L.P. van Crescendo "Zmg van
Uw Schepper,"

r-------------,

Mooi concert i
'Crescendo' I,
,

Afgelopen zaterdagavond, de
Bethelkerk was geheel gevuld
met gasten die het jubileum
wilden meemaken van het
Christelijk Urker Visserskoor
'Crescendo', Zij zullen daar
Keen spijt van gehad hebben,
want het gebodene was van
uitstekend gehalte.
De leiding van deze avond was
in handen van de Gereformeerde predik ant ds. C.
Bijman. Als Kastkoor was uit
Katwijk overgekomen .i Jubilate", een koor dat onder
leiding staat van Sander van
Marion. Een voortreffelijke
zangavond die werd besloten
door een indrukwekkend
optreden van Crescendo en
Jubilate met 'Grote God, wil
loven U',

J

I
I
I
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"URKERLAND" 9 sept.1983

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

Na afloop van dit geweldige Concert,werden
door een dochter van M.de Vries bloemen
aangeboden.(meisje in klederdracht)

CH RISTLICH ER FISCH ERCHOR
«CRESC EN DO» AUS, U RK IN
'HOLLAN 0

--------------------------------------~-----Zum drittenmal

in der Schweiz!

Die 90 Sänger des

C~_ores

Van vrUdag 30 sept. t/m zatd. 8okt.i983

Leitung: Meindert Kramer
Sopran: Lammy de Bruin
Bariton: Klaas Bakker
Konzerttournée Schweiz
1983
1oktober
2 oktober
3 oktober

Thun
Kandersteg
Bern

5 oktober
6 oktober
7 oktober

Chr. Urker Visserskoor

Rüschlikon
Genève
Zurzach

"Crescendo"

Christlichen Fischerchor aus URK in HOLLAND
Leitung:
Organist/Pianist:
Sopran:
Bariton:

Meindert W. Kramer
Henk van Putten
Lammy de Bruin
KlaasBakker

Eintritt frei - Die Einnahmen aus den Konzerten und dem Schallplattenverkauf gehen zugünsten die ausch diese Konzerten viele gemachte Spesen.
Herzlich empfohlen.

PROGRAMMA

Koor met aanwezigen:

PROGRAMMA

(1)

"Grote God, wij loven U"
(Groszer Gott, wir lob en Dich).

Koor met aanwezigen:

(2)

"Grote God, wij loven U".
(Groszer Gott, wir loben Dich)

Opening.
Opening.
Koor:

Koor ~
Klaas J. Mulder
a. Psalm 119
b. Kom in mijn hart (solo Lammy de Bruin)
Meindert Kramer
C.H. Malan
c. Neem mijn leven

a.
b.
c.
d.

Koor:

a. Heilig ist der Herr
M. Praetorius
b. Ik heb een Heiland (met baritonsolo)
M. Kramer
idem
c. Psalm 130

a. Neem mijn leven
b. De Heilige stad (met solo)
c. Tel Uw zegeningen

C.H. Malan
Trad.
M. Kramer

Orgelsolo.
Koor:

a. Heilig ist der Herr
b. Ik heb een Heiland (met solo)
c. Een koninklijk kind

M. Praetorius
M. Kramer
M. Kramer

a. Vol verwachting (met solo)
b. Psalm 119
c. Ambrosianischer Lobgesang

M. Kramer
Kl.J. Mulder
E. Gebhart

Solozang.

Orgelsolo.

Koor:
Koor:

J. Kinkel
M. Kramer
J. Zwanepol
K.J. Mulder

Solozang.

Solozang.
Koor:

Gedenk aan mij
Heer, ik kom tot U
Als ik maar weet
Zachtkens en teder (solo Kl. Bakker)

a.
b.
c.
d.

Een koninklijk kind
M. Kramer
Volle verzekering
Phoebe P. Knapp
Ambrosianischer Lobgesang
E. Gebhart
Zachtkens en teder (solo Kl. Bakker)
K.J. Mulder

Sluiting.
Koor met aanwezigen:

"Zing van Uw Schepper".

Solozang.
Koor:

a. Nader mijn God tot U
H.J. van Oosten
b. Vol verwachting (met solo Lammy de Bruin)
M. Kramer
M. Kramer
c. Tel Uw zegeningen

Sluiting.
Koor met aanwezigen:

"Zing van Uw Schepper"
Wijzigingen voorbehouden.

Op enkele plaatsen wordt verzocht enkele Nederlandse nationale
liederen te zingen. Wij willen graag aan dit verzoek voldoen met:
a.
b.
c.
d.

Wilt heden nu treden
Neerland en Oranje
Waar de blanke top der duinen
Wilhelmus

- B. Verboom.
Wijzigingen voorbehouden.

Der Chr. Urker Fischerchor

"Crescendo".

Der Urker Fischerchor "Crescendo"
ist gegründet den 5 Septembe
1953 unter der Name Chr. Jungemännerchor,
Dirigent war Hem
Louwe Kramer. Bei der gründung betrug die Zahl der Mitglieder 23 uni
jetzt ist der Chor ausgewachsen bis 125 Mitglieder.
lm 1955 hat der Meindert W. Kramer den Taktstock von seiner Vate
übernommen und unter seiner fähigen Leitung hat der Chor neben di
viele Konzerte in verschiedene Orte unseres Landes auch 11 Schal
platten im Handel gebracht, we1che gewiss zum meist verkaufte Schal
platten gehören.
Der Fischerchor besteht überwiegend aus Fischer die die ganze Woe
nicht zu Hause sein und herumtreiben auf der Nordsee und Ilsselse
Deshalb muss mann auch viele Bitten abweisen, weil mann beruf
mässig diese Bitten nicht gewähren kann. Wenn der Chor profession:
wäre, dann hätte mann schon viele Malen auf Weltrundreise gewesei
zeuge die empfangenen Bitten aus Kanada, Ver. Staten und Deutscl
land. Aber die Mitglieder des Chores sind nun einmal Liebhaber, d
das Chorsingen nur wie Hobby ausüben.
Trotzdem hat man in 1980 eine erfolgreiche Konzertrundreise in dl

Schweiz gemacht, wo man unter überwaltigenden Teilnahme 6 Konze
te gegeben hat, auf Einladung der dortigen Evang. MethodistiscJ
Kirche.
lm Rundfunkprogramm der "Evang. Rundfunk": Von Ihnen wc
Ich singen und in der Musikalische Fruchtschale ist der Urker Fische
chor viel gebeten.
Der Chor konzertiert in Urker Kleidertracht und singt meistens Psalm
und geistliche Lieder, oft unter Mitwirkung von Lammy de Bru
(Sopransängerin) und Klaas Bakker (Bariton).
Höhepunkte in der Geschichte von Crescendo sind ein Konzert in U
für eine Menge Prominenten Gästen, als Königin Juliana das Fischr
denkmal enthülte, während mann in Dezember 1969 ein Weihnachl
konzert versorgte in dem Palast "Het Loo" und auch in Dezember 19'
während dem Weihnachtsfest der Königliche Familie.
Am Samstag 6 Mai 1971 bekam "Crescendo" während ein Konzert
Urk von Phonogram die goldene Tulpe infolge die besondere VI
dienstlichkeit für Geistliche Chorsang in Holland.
Bei diesem Ereignis waren die Königlicher Hoheiten Prinzessin Bcatr
und Prinz Claus anwesend.
Darauf dürfte mann während der Geburtstag von der Königin am :
April 1976 den Vorbeirnarsch abschliessen im Palastgatten in Soestui
mit dern Singen von dcm bekarmten Lied "Neerland en Oranje".

Zwitsers concerttournee 'Crescendo'
Het Chr. Urker Visserskoor
'Crescendo' hoopt op uitnodiging van de Ref. Kerken in
Zwitserland, voor een derde
maal een concert-tournee te
maken, door bovengenoemd
land.

oktober. Zij die met 'Crescendo'
mee willen kunnen zich daarvoor
opgeven 1

PROGRAMMA CONCERT TOURNEE 1983
VRIJDAG 30 SEPT.

Men wordt ondergebracht in de
bekende wintersportplaats Kandersteg, in drie hotels. Men hoopt
van daaruit zes concerten te
verzorgen in Thun, Kandersteg,
Bern, Rüschlikon, Genève en
Zurzach.
In de kathedraal St. Pierre te
Genève hoopt de Nederlandse
consul dit concert mee te maken.
'it tournee vindt D.V. plaats van
..,.~ 'eptember tot en met 8

19.30 uur: Drie touringcars zijn op Urk. Wij worden gereden door BOVO Tours uit R.A. veen.
Inladen bagage.
20.30 uur:

"

uit:

Het Urkerland

VerzamJien in de Petrakerk, alwaar een korte samenkomst zal worden gehouden onder
leiding van onze
voorzitter J. van Urk.
t
Orde van dienst: Samenzang, Schriftlezing, gebed en samenzang.
Kort woord door onze Beschermheer Burgem. Buijs.
21.00 uur: Verdeling inzittenden per bus naar hotel-indeling.
21.00 uur: Vertrek vanaf de Petrakerk met drie bussen .
Op uitnodiging van de Reformierte Kerken, hopen wij voor een DERDE KEER een concertreis te
maken door Zwitserland. Vorige reizen vonden plaats van 19 t/m 26 september 1980 en 16 t/rn 24
oktober 1981.
Dit concert-tournée zal D.V. plaatsvinden van 30 september t/m .'8 oktober 1983._

Er werd een stop gemaakt in Duitsland om de benen te s~ekken
ZATERDAG I OKTOBER
Er wordt doorgereden tot Raststätte Heiligenroth, ca. 90 km. na Keulen, waar de aankomst is:
ca. 01.00

I 0.200 uur koffiedrinken

0.200 I 03.00 uur,
06.00/07.00 uur

O:.()I)/ 08.00 uur

09.00/ 10.00 uur

sanitaire stop en benen strekken.
oponthoud 45 tot 60 minuten.
Vertrek Heiligenroth.
Aankomst Raststätte Windrose in PratteIn, direkt na Bazel.
Hier wordt gelegenheid gegeven om het ontbijt te gebruiken op eigen kosten.
Opon thoud ca. I uur.
Vertrek uit Pratteln naar Kandersteg.
Aankomst Kandersteg. De bussen gaan naar de volgende hotels.
) bus Blümlisalp. I bus AJpina
1 bus Schweizerhof

Een ieder betrekt- zijn kamer en' is tot 's avonds vrij.

,

Hotel

Schweiierhof

Kendersteç

Concerten worden gegeven in:
Tijdens de reis heen zal worden besproken hoe laat zaterdagmiddag het vertrek
13.00 uur: Het diner in de desbetreffende hotels.
naar Thun zal zijn.
......... uur Vertrek per bus naar Thun. Lunchpakket wordt meegenomen .
......... uur Repetitie in de Stadtkirche .
20.00 uur Concert in de Stadtkirche te Thun.
Parkeerplaats bussen bij het overdekte zwembad.
21.30/ 22.00 uur Einde concert. 22.30/23.00 uur Aankomst Kandersteg.

1 oktober
2 oktober
3 oktober
5 oktober
6 oktober
7 oktober

Stadtkirche Thun
Kongreshaus Kandersteg
Berner Münster, Bern
Ref. Kirche Rüschlikon
Cathédrale St. pierre Genevel
Ref. Kirche Zurzach

Zatd. 1 oktober 1983 verzorgden wij ons eerste Concert in de ==================
Stadskerk te Thun
Een en ander onder grote belangstelling.
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Le,mng
Sopra"
Bar,ton

Mg,ndert Kramer
Lammy de Bruon-van veen
Klaas B8kker

Bij_a_ankomB~ in Kandersteg hingen
de aanplakbiljetten al op de
winkeldeuren(zie foto boven.

STADTKIRCHE

THUN

Twee kerkdiensten:
De eerste dienst was goed bezet.
De tweede dienst was OVBT bezet.

ZONDAG 2 OKTOBER
7.30 - 9.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
16.00 uur

Doorlopend ontbijt.
Kerkdienst in de duitse taal in de Evangelische Kirche.
Diner in hotel
Kerkdienst in het nederlands in de Evangelische Kirche. Voorganger: een lid
van het koor, de heer J. de Vries.

Kandersteg

Zondag 2 oktober 1983

gaven ~ als Koor een concert in het Kongreshuis
in KANDERSTEG.
Deze grote zat afgeladen vol. Een prachtige Zangavond.
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Concert in het Kongreshaus in Kandersteg met medewerking van de Chr. Jodelvereniging en Alphomblazer.

20.00 uur

MAANDAG 3 OKTOBER

.......... uur
.......... uur
20.00 uur
21.30/ 22.00 uur

Vertrek uit Kandersteg naar Bern. Lunchpakket wordt meegenomen .
Repetitie in de Berner Münster. Bussen parkeren bij de kerk .
Concert in de Berner Münster.
Na afloop terug naar het hotel.

Fischer singen int Berner Münster
. Der Urker Fischerchor zum drittenmal in der Schweiz
bhb . Der seit 1953 bestehende christliche
Urker Fischerchor ist zum drittenmal auf
Schweizer Tournee. Am vergangenen Sarnstag gastierten die holländischen Fischer, unter der Woche sind die mei sten von ihnen auf
der Nordsee und im Inselmeer auf Fischfang,
in der Stadtkirche Thun und am Sonntag im
Kongresshaus Kandersteg. Heute abend urn
20 Uhr ist der seit fast drei Jahrzehnten von
Meinert W. Kramer geleitete Urker Fischerchor im Berner Münster zu hören. Henk van
Putten als Organist, die Solisten Lammy de

Bruin, Sopran, sowie Klaas Bekker, Bariton,
stehen im Vordergrund. Die bislang elf aufgenommenen Schallplatten dieses Chores zählen zu den meistverkauften Werken. Der 1971
erhaltene Preis für geistige Chorgesänge, die
goldene Tulpe, darf als einen ihrer Höhepunk- .
te angesehen werden. Auf Einladung der
evangelischen Methodistischen Kirche waren'
diese Sänger und Sängerinnen schon 1980auf
einer Schweizer Tournee auf grossen Erfolg
gestossen.
:::;:-
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MAANDAG 3 OKTOBER
Vertrek
uit Kandersteg naar Bern. Lunchpakket wordt meegenomen .
......... uur
Repetitie in de Berner Münster. Bussen parkeren bij de kerk .
......... uur
.00 uur
Concert in de Berner Münster.
21.30/ 22.00 uur Na afloop terug naar het hotel.

Fischer singen im Berner Münster
Een mooie kerk om in te Zingen, een
het publiek.

Grote Kerk met

een met een vrijgoede opkomst van

