Van de voorzitter
Kerst 2017
Beste zangersvrienden en allen die
met ons op welke wijze dan ook verbonden zijn.
Zo ligt het jaar onzes Heeren 2017 dan
weer bijna achter ons , en wat kunnen we
wat betreft ons koor terug zien op een
mooi jaar. Een jaar waarvan we mogen
zeggen: Wat hebben we veel gekregen!
Dat willen we met nadruk zo benoemen,
want het zijn ook voor ons als koor
onverdiende zegeningen die we hebben
ontvangen. Wat een voorrecht dat we ook
het afgelopen jaar weer voor duizenden
mensen mochten zingen. En wat voor
de hoorders nieuw is en voor ons niet
onbekend, en dan toch steeds weer de
dankbare vreugde in het hart tijdens of
na een uitvoering te mogen ervaren. Dan
past ons zeker de dank aan God voor de
stem ons gegeven ,en die te gebruiken tot
Zijn eer.
Soms denk je weleens: Wat is toch het
geheim, van het brengen en het horen.
Gelukkig hoeven wij dat niet uit te spitten , maar mogen we weten: Dit is het
stille werk van de Heilige Geest. Je hoort
anderen wel eens zeggen, ik zou wel op

het koor willen ,maar je moet zo vaak
weg. Jammer dat men er zo over denkt.
Want wat is er mooier voor een koor dan
om datgene uit te dragen waar zoveel op
is geoefend. Ons oefenen is toch altijd
weer een weergave van onze hobby. Maar
in alle eenvoud is het toch ook om op
deze wijze het evangelie uit te dragen Als
je dat mag ervaren, dan is het een lust
om te doen. De ene keer zal dit sterker
worden ervaren dan een andere keer, maar
toch. En zo zien we terug op een mooi
zangjaar waarin we zo’n 15 keer zowel
op Urk als daarbuiten onze medewerking
verleenden. En dan nog een kerstconcert
voor de boeg. En daar tussen door in
oktober ons bootreisje; allen die mee
zijn geweest vonden het geweldig. Wie
weet kunnen een volgende keer nog meer
leden mee om dit zelf ook te ervaren.
Vooruitziend mogen we ons alweer verheugen dat we opnieuw weer voor een heel
jaar de agenda konden invullen, hopelijk
ziet u er weer naar uit.
Allen met zorg en pijn, ziekte of
verdriet in voor- en tegenspoed, wat
veelal deze dagen zo extra gevoeld kan
worden; van harte Gode aanbevolen. Als
leden denken en bidden we voor elkaar,

maar de enige en goede weg is toch Hem,
die zegt: Daarom, werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Kerst, wat een rijke boodschap mag
opnieuw verkondigd en bezongen worden.
Het heil in Christus zo rijk geschonken aan
een wereld verloren in schuld. Mag het
voor ‘t eerst of telkens opnieuw ons tot
rijke zegen zijn. Mede namens mijn vrouw
wens ik u in deze donkere dagen toch
wat gezelligheid en éénsgezindheid, maar
bovenal een rijk gezegend kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar.

liederen. We kunnen naast de nieuwe
nummers putten uit ons omvangrijke
archief met vele honderden liederen en
psalmbewerkingen.
Als je kijkt naar onze agenda dan kun
je alleen maar stil worden, 2018, 2019
al redelijk volgeboekt, ja zelfs tot ver in
2020 al aanvragen voor concerten, wat
een rijkdom.

Aan het eind van dit jaar wil ik jullie,
natuurlijk ook mede namens mijn Aukje,
met allen die jullie lief en dierbaar
zijn, Gezegende Kerstdagen en een,
in alle opzichten, voorspoedig
nieuw jaar toewensen.

Uw voorzitter,
Hessel de Boer

Van de dirigent
Weer een jaar omgevlogen, en wat voor
een jaar! Ligt het aan mij nu ik wat ouder
word, ik schrijf dit stukje op mijn verjaardag, of is het echt zo?
Het lijkt wel of ik iedere repetitie en
ieder concert steeds intenser beleef. Is
het de wisselwerking tussen koor en dirigent, nou, ik kan jullie en wellicht jullie
mij, soms wel achter het behang plakken,
ha, ha. Kortom, wij beleven ontzettend
veel plezier aan, en ondervinden vaak veel
zegen op onze mooie hobby, namelijk het
zingen van het geestelijk lied.
We mogen stellen dat we weer een
mooi jaar achter de rug hebben, mooie
concerten en wat te denken van de onvergetelijke bootreis die we onlangs gemaakt
hebben. Voor herhaling vatbaar!
Muzikaal gezien zijn we gewoon Crescendo gebleven dit jaar; dat wil zeggen,
mooie psalmen in de map en geestelijke

Louwe Kramer

Vreugde en verdriet hebben zich afgewisseld het afgelopen jaar, enkele (oud)
leden hebben het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Maar ook was er
vreugde bij geboortes en jubilea.
We mogen ook als koor in deze dingen om elkaar heen staan en met elkaar
meeleven.
Die vriendschapsband is heel belangrijk
bij ons als koor, laten we die band ook
goed bewaken.
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Colofon
Lukas 19 vers 10:

Orgaan van
Chr. Urker Visserskoor Crescendo
• Dirigent: L. Kramer,
Klifweg 6, 8321 EJ Urk, tel. 0527-682874
•1e organist: P. Heykoop, Yerseke

Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken
en zalig te maken, dat verloren was.

Gezegende Kerst,

heil en zegen in 2018
toegewenst.

• E-mail: info@urkervisserskoor.nl
• Eindredactie: De Kiel 9, 8322 AC, Urk, tel. 0527-685317
• IBAN-nummer: NL17ABNA0483215260
• Bestuur: H. de Boer (vz), B. van Slooten (secr),
M. Mulder (pm), K. Kramer, W. Hoefnagel, J. Hakvoort,
H. Mulder, P. Snijder, G. de Wit, J. Kramer

• Website: www.urkervisserskoor.nl
• Coverfoto: D. Thierry, STH
• Overige foto’s: Pieter Romkes, Sjaak Verboom, Kobus Kaptijn,
Wouter Ras, Ritske Brouwer, Gerrit Hakvoort
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Concertagenda D.V. 2017
Zat. 24 december:

Urk, kerstconcert De Schuilplaats

Concertagenda D.V. 2018
Zat. 20 januari :
Zat. 17 februari:
Zat. 24 maart:
Zat. 24 maart:
Do. 10 mei:
Za. 12 mei:
Zat. 19 mei:
Zat. 15 september:
Zat. 6 oktober:
Zat. 3 november:
Zat. 15 december:
Vr. 21 december:
Ma. 24 december:

Kampen, Bovenkerk, opname
live-cd
Ridderkerk, Sionskerk
Ouddorp, verzorgingstehuis
Middelharnis/Sommelsdijk
Urk, Hemelvaartsdagconcert
Urk, Vissersmonument
Urk, Urkerdagconcert
Opheusden i.s.m. Betuwse
Bovenstemgroep
Wezep, Vredeskerk
Aalsmeer, Dorpskerk
Stadskanaal, Zingend naar de
Zondag
Amsterdam, kerstconcert Noorderkerk
Urk, kerstconcert Bethelkerk
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Concertagenda D.V. 2019
Zat. 2 maart:
Zat. 13 april:
Zat. 21 december:

Goes, jubileumconcert De Lofzang
Alkmaar, i.s.m. Zendingspost Ger.
Gem.
Rhenen, kerstconcert tbv Bonisa
Zending

Concertagenda D.V. 2020
Zat. 19 dec:

Alkmaar
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Bethelkerk Geldermalsen - Stichting Vrienden van Heidelberg in Dordrecht

Herdenking 500 jaar reformatie
Met herinneringen aan de mooie
zangavond in Werkendam voor de
SVVHED waaraan ‘Crescendo’ enkele
jaren terug ook medewerking verleende, gingen wij naar de Bethelkerk in Geldermalsen. Er waren in
deze week veel zangavonden in
den lande rondom het thema ‘500
jaar reformatie’. Daarom gespannen
afwachten hoe groot de belangstelling zou zijn. Dat viel bepaald niet
tegen en de Bethelkerk met een
heel goede akoestiek en daarbij een
prachtig orgel was royaal gevuld met
bezoekers die op deze avond van
hun belangstelling blijk gaven.

Concert

Verslag

De avond was georganiseerd door onze
‘Stichting Vrienden van Heidelberg
en Dordrecht’. Crescendo begon met
Psalm 119 in de altijd weer mooie
zetting van Klaas Jan Mulder. Er werd
gevoelvol gezongen met erg veel
aandacht voor de tekst. Datzelfde gold
overigens ook voor de samenzang van
Psalm 116 na de opening.
De openingswoorden van de plaatselijke predikant, ds. P. Mulder, hadden
met name betrekking op de verzen 16
en 17 uit het eerste hoofdstuk van de
Romeinenbrief. Heel toepasselijk voor
deze hervormingsavond!
Want ik schaam mij des Evangelies van
Christus niet; want het is een kracht
Gods tot zaligheid een iegelijk, die
gelooft, eerst den Jood, en ook den
Griek.Want de rechtvaardigheid Gods
wordt in hetzelve geopenbaard uit
geloof tot geloof; gelijk geschreven
is: Maar de rechtvaardige zal uit het
geloof leven.
Dirigent Louwe Kramer wist op de
juiste momenten de accenten aan te
brengen in overeenstemming met de
inhoud van de liederen die gezongen
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werden door ‘Crescendo’. Ook Pieter
Heykoop wist de juiste tonen te treffen met het begeleiden van koor en
samenzang, waarbij in het bijzonder
het voorspel van het lied ‘Als de storm
voorbijgaat’ treffend ten gehore werd
gebracht.
In het appèlwoord schilderde ds. C.
Sonnevelt, voorzitter van de SVVHED,
de kerkelijke toestand in het Duitsland van nu. De reformatie begon in
ons buurland en ook de Heidelbergse
Catechismus werd bij onze oosterburen door Gods goedheid geboren.
Wat is er van over? Om deze schatten
weer terug te brengen in het land van
oorsprong beijvert de stichting zich
om door middel van de verspreiding
van boeken, veelal van de puriteinen,
het onverkorte Evangelie weer terug te
brengen in het Duitse land.
Al met al een avond om met dankbaarheid op terug te zien. Moge de Heere
het gesproken en het gezongen woord
van deze avond in rijke mate zegenen!
Arie Lagendijk, Geldermalsen

5

Wel en wee
Bezoekteam
Ik wil beginnen met de bezoeken die zijn gebracht
door onze bezoekvrienden Klaas Bakker en Riekelt de
Boer. Ze schrijven het volgende:
Daar er de laatste tijd gelukkig weinig zieken binnen
ons koor waren zijn we eens op bezoek gegaan naar
enige oud-leden van ons koor.
Zo mochten we Meindert de Vries en zijn vrouw Co
bezoeken. Meindert moest door lichamelijke klachten
afscheid nemen van ons koor. Hij is de Heere dankbaar dat hij nu zover is opgeknapt dat hij kan genieten van een gezegende tijd. Meindert is jarenlang
penningmeester geweest van ons koor. Wij wensen
hem en Co Gods zegen toe.
Ook zijn we bij Jannie van Toon Bakker geweest. Toon
was een van de oprichters van Crescendo. Jannie
sukkelt met te lage bloedwaarden en is onder toezicht
van de dokter. Zij vond het geweldig dat Crescendo
nog aan haar dacht. Wij wensen Jannie beterschap en
Gods zegen toe.
Onze vriend Cees van den Berg, die Crescendo moest
verlaten wegens chemokuren en bestralingen aan zijn
keel, was blij verrast dat wij hem kwamen opzoeken.
Zijn praten gaat wat moeilijk. Hij vertelde dat de
ziekte zich op verschillende plekken in zijn lichaam
had verspreid, maar dat het na vele kuren nu wonderwel goed mag gaan. Hij is daar de Heere dankbaar
voor. Wij wensen hem samen met zijn vrouw en gezin
Gods zegen toe.
Zo waren we ook bij Grietje Kramer, de vrouw van
onze oud-dirigent Meindert Kramer. Zij is woonachtig
in Talma Haven. Zij vond het geweldig dat wij haar
kwamen bezoeken en hebben gezellig met elkaar
gesproken. Bij het afscheid nemen zei ze dat ze alle
leden van Crescendo een gezegend kerstfeest toewenst en voor het komende jaar veel heil en zegen.
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Wij mochten Gerrit Bakker (1e tenor) en zijn vrouw
bezoeken. Gerrit moest door lichamelijke klachten
afscheid nemen van ons koor. Het staan valt hem
moeilijk. Wij hebben hem bedankt voor wat hij voor
ons koor heeft mogen betekenen, ook binnen het
bestuur.
Wij wensen hem beterschap en Gods nabijheid toe.
Het was even schrikken toen we op de repetitie
hoorden dat Kees Pasterkamp van de trap gevallen
was. Wij zijn dan ook meteen naar hem toegegaan.
Zijn vader vertelde ons dat hij nog pijn had aan zijn
oor en dat hij minimaal 14 dagen volledige rust moest
houden. Ook was hij door de medicijnen nog erg slaperig. Het kon nog wel even duren voordat hij weer de
vrolijke Kees zal zijn. Wij hopen op een spoedig herstel. Kees is inmiddels alweer op de repetitie geweest.
Van harte beterschap toegewenst en Gods zegen voor
jou en je ouders.
Tot zover de bezoeken.

Verdriet
In het gezin van onze vriend Kobus Kramer kwam
verdriet vanwege het overlijden op 22 september van
zijn vader Piet Kramer. Piet was al enige tijd ziek en
toch kwam zijn sterven vrij onverwachts. Moge de
Heere onze God jullie tot troost zijn nu die lege plek
is gekomen. Veel sterkte bij de verwerking van dit
verlies.
Op 18 november overleed onze oud-zangersvriend
Gerard Zeeman. Gerard is de vader van onze vriend
Jan Zeeman. Gerard is jarenlang lid geweest van ons
koor en ook bestuurslid geweest. In mijn herinnering
zie ik hem nog zitten in het Irene achter een tafel
met de kaartenbak voor hem. Dat zal geweest zijn om
contributie te innen. Dat ging toen op die manier. Ik
heb Gerard mogen kennen als een sociaal man en een
lid van ons koor. Hij heeft tot op oudere leeftijd de
Noordzee als visserman bevaren. Ik heb nog enkele
jaren met hem mogen vissen. Hij zal een grote lege
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Onze Canadese zangersvrienden Tony en Margo Kranendonk waren vorige maand 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en Gods rijke zegen
toegewenst.

plaats achter laten bij zijn vrouw Grietje en zijn kinderen
en kleinkinderen. Toch mogen de goede herinneringen er
zijn. Moge de Heere jullie zelf met Zijn woord tot troost
zijn.
Op 14 september overleed de schoonmoeder van onze
vriend Willem de Vries (2e tenor).
Wij bidden jullie allen Gods nabijheid toe om het gemis
te verwerken.

Onze zieken
Harco Mulder moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat hij gekatheteriseerd
moest worden. Een heftige ingreep. Harco mocht ervaren dat de Heere hem nabij is. Dat was en is zijn enige
houvast. Wij bidden jou Gods helende nabijheid toe. Wij
hopen en bidden dat je spoedig weer mag zingen van
Zijn Majesteit en Macht.
Michiel Post (2e bas) moest wegens hevige rugpijn opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar kreeg hij pijnstillers toegediend. Hij is gelukkig alweer thuis gekomen uit
het ziekenhuis, maar moet nog wel revalideren. Dit alles
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heeft zijn tijd nodig. Toch overheerst de dankbaarheid.
Wij hopen je gauw weer in ons midden te hebben en bidden je een voorspoedig herstel toe.

Nieuwe winkel
Onze jonge zangersvriend Jan Bakker (2e tenor) heeft
een nieuwe zaak geopend. Hij is nu Jan de Slager. Wij
wensen hem Gods zegen toe met zijn slagerij.

Jubileum
Piet Snijder was in oktober samen met zijn vrouw Liesbeth 25 jaar getrouwd. Na verlies en groot verdriet dit
jaar mogen er ook zegeningen zijn. Van harte gefeliciteerd en voor de toekomst Gods onmisbare nabijheid
toegewenst.
Ik wil jullie allemaal, ook namens mijn vrouw Els, gezegende kerstdagen, een goed uiteinde en een goed begin
van het jaar 2018 toewensen.
Riekelt Kramer
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Bootreis 2-6 oktober 2017

Ik wil zingen van mijn Heiland,

Maandag 2 oktober
Koffie met gebak! Zo begint de mooie
bootreis van ons koor waar we al
maanden naar uitgekeken hebben. De
boot ligt in onze eigen Urker haven
zodat we niet uren in de file hoeven te
staan zoals bij andere vakanties. Met
de nodige luidruchtigheid is iedereen
de loopplank naar de boot op gestommeld. De lange boot schommelt nog
een beetje na als alle sleutels zijn
uitgedeeld, en de koffers en tassen in
de hutten zijn opgeborgen. De kapitein zit met zijn ontvangstcomité een
beetje beduusd na te suzen van al dat
enthousiaste geweld waarmee de Urker
gezelligheid zijn schip heeft gekaapt.
Het zal kenmerkend zijn voor deze
reis: rumoerige en hartelijke warmte
van een familie zangersvrienden die
naast alle verschillen één belangrijke
zaak gemeen hebben: Ik wil zingen
van mijn Heiland.
We zitten in de ruime lounge met
heerlijk geurende koffie voor ons, en

de eerste hap van het gebak streelt
onze tong. Hessel, onze voorzitter, pakt de microfoon en neemt het
woord. Piet en Liesbeth willen het
heuglijke feit met ons vieren dat ze 25
jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd! Na een gedeelte uit Matth. 20
gelezen te hebben vraagt Hessel in
het gebed Gods zegen voor deze week,
bewaring voor de zonde, en bewaring
voor ongelukken. Aan de zegen van de
Heere is immers alles gelegen.
We krijgen uitleg over de gang van
zaken aan boord. Het is de bedoeling dat we niet steeds bij dezelfde
vrienden gaan zitten bij het eten of
in de lounge. Ga een beetje rouleren,
zodat je ook eens wat andere mensen
spreekt. Je leert elkaar daardoor beter
kennen en dat is goed voor de onderlinge band binnen het koor. Het zal
in de loop van de week blijken dat dit
een gouden regel is. Wat een mooie
tafelgesprekken zijn er op deze manier
gevoerd.
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Het is erg leuk dat er ook diverse
vrienden van het koor mee zijn. Allereerst was daar de verrassing dat
Tony en Margo Kranendonk weer eens
opgedoken zijn. Hartelijk weerzien!
Helemaal uit Sommelsdijk waren Kees
en Gerian van de partij. Peter en Alie
van Asselt, Joke en Jet, MeindertJan en Marretje, en meer vrienden en
vriendinnen waren mee om met hun
aanwezigheid de feestvreugde te vergroten. En Bertha van Zijverden, die
wel een heel speciale band met ons
koor heeft, was er ook met het ons
bevriende (kosters)echtpaar Joop en
Leny Piet. Wie herinnert zich niet de
bijzondere en emotionele concerten in
de kerk in Aalsmeer!
Ondertussen varen we via Lelystad en
Pampus naar Amsterdam. We meren af
in de buurt van het Centraal Station
naast andere luxueuze cruiseschepen
en zwermen uit over onze hoofdstad,
want daar is veel Salé te koop. Volgens
Kees moeten we ‘Seel’ zeggen, maar er
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op het water en aan de wal

staat toch echt een ‘a’ hoor Kees! Maar
ja, met die Franse woorden weet je het
nooit. Je kunt trouwens ook gewoon
aan boord blijven voor een bakje koffie. Dat is het mooie van een bootreis;
als je geen zin hebt om de wal op te
gaan dan blijf je gewoon in de lounge
een boek lezen of je gaat met de handen op je buik een ‘knippien’ doen.
Kwart voor zes zijn we weer aan boord
voor het brood eten. Op tafel ligt
een soort puzzel, zo lijkt het. Je kunt
met een pen een ‘S’, een ‘A’, of een ‘B’
aankruisen. Hessel legt uit dat het te
maken heeft met het soort eten wat je
voor morgen kiest. Het is best ingewikkeld, maar we gokken op een ‘S’.
Toch makkelijk als je alles lust. Daar
komt bij, zegt Hessel, de tafel waar
je nu zit, daar moet je morgen bij het
eten ook gaan zitten, want anders
krijg je wat anders voor je neus. Omdat veel mensen nog zitten te puzzelen met die letters wordt dat niet goed
begrepen, en Klaas denkt dat het te
maken heeft met de hutten. “Waar je

nu slaapt moet je morgen ook slapen”,
legt hij uit. De verwarring stijgt in de
eetzaal, en we besluiten om maar te
zien wat het wordt morgen. Je kunt
van te voren toch niet alles tot in de
puntjes regelen, en we hebben op Urk
geleerd om gewoon alles op te eten
wat de pot schaft, en te slapen waar
je het moede hoofd kunt neerleggen.
Rondvaart! Om kwart over zeven die
avond verlaten we ons schip en lopen
door Amsterdam naar de rondvaartboot. Onderweg zijn we opeens Piet
kwijt. Kees, die altijd goed oplet,
heeft gezien dat hij de Bijenkorf is
ingedoken om een pak te passen voor
de volgende 25 jaar. We blijven even
wachten tot hij is uitgepast, want af
en toe moet je nu eenmaal wat nieuws
aantrekken, en 25 jaar is een mooie
tijd daarvoor.
Als we bij de rondvaartboot zijn aangekomen kijkt kapitein Johan Tol verrast op als zijn boot volstroomt met
een ploeg bekende Urkers. Langzaam
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vaart hij over het donkere water langs
de talrijke sfeervol verlichte geveltjes
van de Amsterdamse grachten. We
varen ook langs de ambtswoning van
de gewaardeerde maar ernstig zieke
burgemeester Van der Laan. Later die
week horen we dat hij is overleden,
en dat voor zijn woning een zee van
bloemen is neergelegd. Memento mori.
We nemen afscheid van Johan Tol die
een drukke dag achter de rug heeft.
Voordat hij thuis is, zal het ver over
elven zijn, en morgenochtend moet hij
weer vroeg achter zijn stuurwiel zitten
voor de volgende ploeg toeristen.
Daarom laten we het blikken busje wat
hij voorin heeft staan flink rinkelen
als we uitstappen.
Als we over het Damrak teruglopen
naar onze boot horen we uit een
zijstraat mooi gezang opklinken. Vier
jongemannen met precies op elkaar
afgestemde stemmen zingen zomaar
voor de vuist weg wat liederen voor
de mensen die langslopen. We kunnen
niet verstaan wat ze zingen, maar als
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Foto: Sjaak Verboom
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zingen op zich al zo mooi kan zijn,
hoe krachtig is dan de combinatie van
de woorden van het Evangelie, met
de lieflijke tonen van koorklanken die
harten kunnen treffen. Wij hebben
een Boodschap met eeuwigheidswaarde, en dat hebben we al vele keren
mogen ervaren.
Dinsdag 3 oktober
Al zeer vroeg in de morgen, als iedereen nog in diepe rust is, maakt onze
boot zich los van de kade om door het
Amsterdam Rijn-kanaal naar Dordrecht
te varen. Bij het vage ochtendgloren
beginnen enkele vroege vogels van
ons koor door de gang te stommelen
om te kijken of er al wat te eten valt.
Af en toe hoor je wat zacht gemompel. Als ik goed luister, hoor ik iemand
sputteren die voor zijn dichte deur
staat: “Moet je nodig op de pot en
heeft ze de sleutel meegenomen.”
Tja, ook op een mooie bootreis heb je
met dat soort dagelijkse dingetjes te
maken.
Na het ontbijt gaan we naar de dagopening in de lounge, waarna we verschillende mooie liederen met elkaar
zingen. Kees meldt dat hij graag een
gedicht voor wil dragen voor Piet en
Liesbeth. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij er een uitgezocht die
hem aansprak en toepasselijk leek. De
titel ervan is ‘Tranen’. Het wordt erg
gewaardeerd door het zilveren bruidspaar, en ze bedanken Kees hartelijk.
Dan is het tijd voor koffie, en de
dames van de activiteitencommissie
komen langs om kaarten te verkopen
voor de bingo. Vrienden die volgens
eigen zeggen nooit wat winnen,
roepen nu soms wel twee keer achter elkaar ‘Bingo!’ Hoe kan dat toch?
Zou de lichte deining van het schip
de nummertjes net iets anders doen
vallen dan aan de vaste wal? Of heeft
Machiel een speciale slag als hij
aan de balletjes-trommel draait? De
reiscommissie moet dat maar eens
onderzoeken, want anders gaat het
volk murmureren. Ondertussen varen
we door het gevarieerde gebied bij

Kinderdijk waar de bekende molens
tegen de lucht afsteken. De rivier slingert zich door het mooie landschap en
er is van alles te zien buiten. Lubbert
kent zowat elk schip dat we passeren
en weet steeds precies waar we ons
bevinden zodat we niet bang zijn dat
we een verkeerde afslag nemen en
ergens in Duitsland verdagen, want
onze kapitein is nog maar een ‘jonge
jongen’ die wel wat assistentie kan
gebruiken.
Als we in Dordrecht afmeren komt tot
onze verrassing het team van Expert
in Actie de lounge binnenlopen waar
we ook in 2013 in Duitsland leuke
acties mee hebben gedaan.
Dordrecht is een prachtige oude stad
vol historie, en de activiteiten die
we met Expert in Actie gaan doen
brengen ons op veel plaatsen die van
groot belang zijn geweest in onze
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vaderlandse geschiedenis (oprichting
van Nederland in 1572), en niet in
het minst voor onze kerkgeschiedenis
(Dordtse Synode 1618-1619).
Zo beginnen we met het beklimmen
van de toren van de grote kerk, want
de opdracht is om het aantal treden te
tellen. Nou, dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Een hele ploeg Urkers
die een toren beklimt, en iedereen
roept zijn eigen versie van het aantal
treden door de galmende toren. Als je
daar dan ongeveer het gemiddelde van
neemt dan zit je niet ver mis. Sommigen kunnen met die onzekerheid niet
leven en vragen aan een welwillende
dame beneden hoeveel treden het nu
eigenlijk precies zijn. Het antwoord
is 275, maar wij kijken niet op een
treetje meer of minder, vooral als je
hart onrustig begint te worden van al
dat geklim.
Zangersvrienden die het niet zagen
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zitten om een toren te bestormen,
konden ook rustig met een treintje
door Dordrecht rijden. Het was alleen
jammer dat er daarbij niet veel verteld
werd over het veelbewogen verleden
van Dordrecht terwijl ze toch overal
bij langs reden. Weer anderen stapten
op een soort automatische crossautoped met enorme wielen waarmee
je dwars door Dordrecht kon scheuren
zonder ergens op te letten, want je
kon gewoon overal overheen hobbelen. Heel Dordrecht trapte dan ook bot
op de rem, want met die vervaarlijke
helmen op het hoofd leken ze wel een
zootje Spanjaarden die de stad in kwamen nemen.
Wie foto’s van deze leuke middag wil
zien: http://www.expert-in-actie.nl/
foto-album/fat-max-e-step-on-tour/
‘s Avonds komen er mannen met tientallen Afrikaanse trommels op de boot
in allerlei soorten en maten die ons
de beginselen leren van de techniek
en het ritme van de trommel. Ik dacht
dat een orgel al moeilijk was, en dat
je op een trommel alleen wat klappen
hoefde te geven, maar dat zit toch
ingewikkelder in elkaar. Ook bij trommels heb je voorspelen en naspelen,
en het ritme komt heel precies. Soms
is het een heel kabaal met al die klapperende trommelaars. Maar een baken
van rust is Margo, die met rustige
tikken gewoon doorgaat met haar
breiwerk. want dat moet klaar!
Piet Baarssen is inmiddels ook gearriveerd om morgenavond mee te zingen,
met onze organist Pieter Heykoop
in het kielzog. Er wordt nog gezellig
nagepraat in de lounge en dan wordt
het tijd om onze hutten op te zoeken
voor de nacht.
Woensdag 4 oktober
De loopplank wordt opgetrokken en
we vertrekken uit Dordrecht. Op naar
Heusden waar we vanavond gaan
zingen. Anna komt met een pijnlijk
gezicht de ontbijtzaal binnenlopen
en gaat met een zucht tegenover haar
zus aan tafel zitten. Ze is een tijdje

geleden van de fiets gevallen door
een hond die tegen haar aan blafte,
en nog steeds heeft ze daar pijn van.
Haar zus Grietje komt met een welgemeend advies: “je moeten eten tugen
de peende. Skranzen maid!” Anna
knikt en neemt een grote hap, en
onwillekeurig volgen wij ook dat advies op en nemen nog een lekkere dik
belegde boterham met een flinke laag
roomboter en dubbeldikke roomkaas.
Dat smaakt, en je voelt je dan inderdaad een stuk beter, ook al mankeer
je niets.
Onderweg leggen we even aan bij een
steiger waar we twee mensen van het
blad Terdege oppikken. Die gaan een
stuk schrijven over Crescendo en willen een eindje meevaren om verschillende mensen te interviewen. Willem,
Hessel, Louw, Piet en Kees mogen als
echte ambassadeurs elk op hun eigen
manier vertellen wat hen bindt aan
Crescendo en waarom het zo bijzonder is om te zingen uit de Psalmen
en liederen. Houd het Terdege van 20
december dus in de gaten, want dat
wordt een mooi verhaal.
De dagopening is uit Psalm 31. Kees
leest daarna een gedicht voor en
wenst iedereen een mooie dag en
vooral vanavond een gezegend concert. Pieter Heykoop wijst naar buiten
naar een strook groen op de oever.
“Daar kreeg ik verkering met Janine,
Kees” zegt hij. Pieter zette daar zijn
autootje neer en liep dan met Janine
naar dat plekje toe om even gezellig
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met elkaar over de rivier uit te kijken,
en natuurlijk ook af en toe elkaar aan
te kijken, want daar is verkering voor.
Kees vindt dat heel bijzonder en zal
proberen het plekje te onthouden.
Na de kost gaat Jan zijn Chinese boek
uitlezen, en Lubbert moet hoognodig bankzaken doen. Kees heeft een
gesprek met de twee mannen van
Terdege over zijn grote verbondenheid
met Crescendo, daar kan hij veel over
vertellen. Zo heeft iedereen wat te
doen deze middag, want je kunt ook
een lekkere frisse wandeling door het
prachtige vestingstadje Heusden maken waar we intussen zijn afgemeerd.
In Heusden is ook een echte kaarsenmakerij waar een echtpaar dat oude
ambacht nog beoefent. Echte kaarsen
worden niet in één keer gegoten, maar
door ze steeds te dompelen in een
vat gesmolten kaarsvet, worden ze
laagje voor laagje opgebouwd, en dan
branden ze op zonder te druppen. Zo
leer je nog eens wat. Roel wordt ook
klant, en nodigt het echtpaar gelijk
uit om vanavond naar het concert in
de kerk te komen. Waar een kaars al
niet goed voor is. Gerrit heeft een
gesprek met een roomse man die zegt
dat de heiligen voor ons bidden. In
Openbaring 8 staat namelijk dat de
gebeden van de heiligen op het gouden altaar gelegd worden voor God.
Het is maar net hoe je dat uitlegt. De
Roomsen zeggen dat die heiligen in de
hemel zijn, maar wij geloven dat het
de gebeden van de gelovigen op aarde
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zijn die door God worden verhoord.
Gerrit is gelukkig door dit gesprek niet
rooms geworden, maar of die roomse
meneer protestants is geworden is ook
nog maar de vraag. ’s Avonds zit-ie
wel op uitnodiging in de kerk, en gaat
na het concert in gesprek met dominee Hoefnagel.

hij onze liederen over de zee hoorde,
begon hij spontaan over Petrus die
over het water liep. Een mooie meditatie, onder het zingen geboren. De
collecte voor Woord en Daad bracht
een goeie € 1200,- op. Ds. Hoefnagel sloot de avond af door iedereen
te bedanken, maar vergat daarbij de
koster. Dave had daar erg in en wees

hem daarop. Hij reageerde met “Ochai
de koster ja. Nou, het lijkt me wel
een goeie man”. Een compliment als
dat van je gezegd kan worden! Na
het concert vroeg ds. Hoefnagel ons
naar goed Urker gebruik: “wat ai jelui
egeten dan”, en we namen met een
hartelijke groet afscheid van elkaar.
Wat een mooie avond!

Foto: Sjaak Verboom

‘s Avonds trekken we ons Urker pak
aan om naar de Grote Kerk te gaan.
Vooraf nemen we een groepsfoto van
het koor bij de boot, want in het
Terdege moeten wel een paar mooie
foto’s komen natuurlijk.
We staan in de juiste hoefijzer-vorm
en hebben een prachtig concert. En
de kaarsenmaker met z’n vrouw zitten vooraan! We zingen veel liederen
over de zee, en dat spreekt altijd aan,
omdat de zee symbool staat voor het
leven van een mens in deze gebroken
wereld. Ds. Hoefnagel had een meditatie voorbereid over Dorcas, maar toen
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Donderdag 5 oktober
Trossen los! Roberto de matroos doet
zijn best om de trossen van de bolders af te slingeren, maar hij verliest
daarbij zijn evenwicht en valt pardoes
overboord. Gelukkig bezeert hij zich
niet en de kapitein beveelt hem om
een hete douche te nemen en in de
kooi bij te komen van de schrik. Na
het ontbijt en de dagopening door
Hessel zingen Bert en Lubbert samen
de solo van “Groot is Uw trouw o
Heer” waarbij we het refrein gezamenlijk zingen. Of je nu in een kerk
met hoge muren, of op een boot met
een laag plafond zingt, het blijft een
tijdloze bezigheid om te zingen van
Hem die Zijn leven gaf om mensen te
redden van het verderf. Kees sluit deze
dagopening af met een solo van “O
eeuw’ge Vader sterk in macht”, en we
waarderen dat allemaal.
Na een tijdje varen meren we af in
Nijmegen. Iedereen mag doen wat hij
wil, maar het regent wel een beetje
buiten. Hier in Nijmegen is echter ook
Salé te koop, dus we laten ons door
die paar druppeltjes niet afschrikken. In de lounge is het ook gezellig.
Bij het grote schaakbord in de hoek
zitten Wouter en Roel met de handen
in het haar na te denken wat de beste
zet is. Wouter is jarig en daarom laat
Roel hem winnen. Mooi verjaardagskado. Tiemen ligt half onderuit gezakt
in een andere hoek en is helemaal
verzonken in zijn boek. Bladzijde na
bladzijde wordt door hem verslonden
en hij vergeet alles om hem heen, totdat het tijd is om te eten, want dat is
natuurlijk wel het laatste wat je moet
vergeten.
Tijdens het eten zegt Piet dat we niet
naar Deventer gaan omdat de bochtige
IJssel te onstuimig is. We gaan in
plaats daarvan naar Wijk bij Duurstede, bij Arnhem langs. Maakt niet uit,
als wij maar varen.
‘s Middags kunnen we spelletjes doen
met balletjes, ballonnetjes en bekertjes. Dat wordt zweten, want springen
met een ballon tussen je voeten doe

je niet elke dag. Ook voor het bouwen
van een bekertjes-toren moet je eerst
geleerd hebben, want anders stort hij
zo in elkaar. Nog nahijgend, kopen we
kaartjes voor de bingo. Kees wil echter
niet meedoen, want hij heeft de
hoofdprijs al gewonnen zegt hij: Riek!
Al 48 jaar! Intussen is het mooi weer
geworden en het wordt warm in de
lounge. De raampjes gaan open en het
is aangenaam vertoeven zo met elkaar.
Na het brood eten lopen we nog even
gezellig in de schemering door Wijk
bij Duurstede. In de winkelstraat zijn
verschillende cafetaria’s en we vragen
ons af waarom het zo druk is daarbinnen. Als we beter kijken zien we daar
allemaal jonge Urkers zitten die grote
happen nemen van frikandellen en
ballen gak. Want van droge bol word je
nou eenmaal flauw, zeggen ze. “Poenden sjek in borden kapkool in warken
omaar” zeiden ze vroeger, maar als je
jong bent dan ben je onverzadigbaar
en dat is een gezond teken.
Ank geeft het startschot voor de
Bonte avond door op haar kenmerkende aansprekende manier een paar
van die prachtige verhalen voor te
lezen uit het groene boekje, met hilarische gebeurtenissen uit het vroegere
boerenleven van koeien en geiten die
met grote spiegels rustig werden gehouden als ze zich eenzaam voelen in
een grote stal. Mooie verhalen uit de
oude tijd. Als je meer van die verhalen
hebt dan houden we ons aanbevolen
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voor een volgende keer Ank! Van de
activiteitencommissie krijgen we twee
consumptiebonnen die we op kunnen
drinken want van lachen krijg je een
schorre keel. Plotseling klinkt er luid
applaus. Kees komt in zijn Schotse pak
de lounge binnenlopen. Speciaal voor
deze gelegenheid heeft hij het aangetrokken! Onze herinneringen aan de
mooie reis naar Schotland komen weer
boven.
Dan komt er een stukje over de babyoppasser. Huisvaders zijn daar goed
in, ook als moeder de vrouw er ‘s
avonds even uit is en er komen vrienden op bezoek. Je hoeft alleen de instructies uit te voeren als huilgeluiden
je oor eindelijk bereiken, en samen
met het advies van de vrienden kom je
er dan altijd wel uit. Moeder de vrouw
komt even later thuis en voelt aan dat
er iets niet in orde is. Ze gaat gelijk
kijken, en gillend komt ze terug met
een baby van twee meter. “Je hebt
hem zelfrijzend bakmeel gevoerd!”. De
zaal barst uit in gelach. Hoe komen
ze erop! Kees praat ondertussen alles
vakkundig aan elkaar in zijn Schotse
pak.
Vervolgens komen verschillende
bejaarden de zaal binnenstrompelen.
Alleen dat al! Het gelach is niet van
de lucht. Bejaardenbezuiniging is het
thema. Met een fluitje blaast de zuster
steeds de volgende fase in. Tanden
poetsen, gezicht wassen, plasje doen,
allemaal met gedeelde spullen. Je
kunt je wel voorstellen hoe de reactie
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in de zaal is bij het zien van de gezichten die getrokken worden als een
gebruikt oorstaafje doorgegeven wordt
aan het volgende oudje. Bezuiniging!
Applaus als de bejaarden weer weg
strompelen.
Dan ontmoeten twee oude geliefden
elkaar weer na jaren. Nu een oude
gebogen man met een stok, maar als
jongen was hij door de vader van zijn
meisje weggejaagd die daarbij ook
zijn paraplu had afgepakt. Nooit had
hij meer een meisje aangekeken al die
lange jaren. En zij ook niet, snikte ze,
terwijl ze zo vaak aan hem gedacht
had. Vol twijfel vroeg hij het haar. “Zal
ik het vragen? Zal ik het vragen?” “Ja,
doe het, doe het” was de smekende
reactie van haar. Met grote moeite
kreeg hij het er vervolgens uit en riep:
“Mag ik mijn paraplu terug?” Erg leuk
bedacht, want iedereen denkt natuurlijk aan iets anders. Maar ja, zonder
paraplu is het ook geen leven.
Kees komt met een lumineus idee. Iedereen mag voor een euro met hem op
de foto! Lange rijen vormen zich voor
hem, want met een Schotse zanger
op de foto is echt een unieke kans, en
die laat je niet zomaar aan je voorbij
gaan.
Dan komen de jongens van de leugenbank één voor één binnen en vragen
of er nog nieuws is. Nee, er is geen
nieuws. Alles is rustig en er valt niets
te melden. Een goede afsluiting om
weer een beetje tot rust te komen na
al dat geschater. Onze buik doet er
haast pijn van.

We passeren Rhenen met de Cunerakerk.

Vrijdag 6 oktober
Wouter maakt met zijn onbemande helikopter mooie luchtfoto’s van de boot
in Wijk bij Duurstede. Ongelooflijk wat
je met zo’n ding allemaal kunt doen.
Als de boot pech zou hebben of een
lekke band ofzo, zou je zo een touwtje
aan de drone vast kunnen maken en
je naar huis laten slepen bijvoorbeeld.
In de sluis probeert Roberto opnieuw
de tros los te zwiepen. Eerst vanaf het
dek, dan vanaf de trap, en uiteindelijk
vanaf het dak, want je wordt een stuk
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Een week met een gouden rand
Wat hebben wij een geweldige mooie week gehad op de boot. Toen onze
zwager Jelte v.d.Bijl vroeg of wij meewilden met de bootreis hebben we direct ja gezegd. Wij hadden al heel lang graag een bootreis willen maken om
Nederland ook eens vanaf het water te bekijken, en zowaar: we konden mee
om dit te verwezenlijken.
Maar naast de geweldige bootreis was het elke dag weer een feest. De
hartelijkheid van de koorleden en het mooie dagelijkse programma. Gezellig
bingo met elkaar en zowaar ook nog een prijs gewonnen. En niet te vergeten
de activiteiten in Dordrecht : 275 treden op en 275 treden neer van de toren
van de beroemde kerk, de tocht met de accu autoped en het treintje, en niet
te vergeten de Afrikaanse trommelworkshop op de boot. Concert in Heusden
was ook prachtig, mede door de goede akoestiek. Bezoek van de plaatsen
Nijmegen en Wijk bij Duurstede waren ook mooi.
De bemanning sloofde zich elke dag weer uit om ons het naar de zin te
maken. De boot was mooi ingericht en eten was goed. Bijzondere waardering
voor de jonge kapitein die ondanks harde wind de grote boot op koers kon
houden.
Kortom wij hebben genoten en denken met veel genoegen terug aan deze
reis met een gouden rand. Dank aan het bestuur en activiteitencommissie voor het organiseren van deze mooie reis en ook voor de welgemeende
meditaties en dagopeningen.
Loes en Evert Hakvoort,
Lelystad

Wat hadden we er naar uitgekeken, en wat hebben we een onvergetelijke
reis gehad met Crescendo!
Als ‘niet Urkers’ vielen we beslist niet ‘buiten de boot’, maar voelden
ons thuis, en opgenomen in de groep.
We hebben genoten van de fijne serieuze gesprekken, waarin we de eenheid en gemeenschap voelden, maar hebben ook kennis gemaakt met de
heerlijke Urker humor.
Wat ons zeker zal bijblijven, is de saamhorigheid tijdens de dagopeningen en het gezamenlijk zingen.
Zoveel mogelijk hebben we geprobeerd met iedereen een praatje te maken, en namen te onthouden, maar dat is niet helemaal gelukt.
We hopen op een herkansing!

Als niet-zanger voel je je eerst
even een vreemde eend in de
bijt, maar dat was snel voorbij.
Door regelmatig te wisselen van
plaats ontmoet je allerlei mensen
en waren er mooie gesprekken
met elkaar.
De verhalen en achtergronden
van ‘fans’ die meereisden wekten
interesse, maar na deze week
begonnen we te begrijpen wat
mensen beweegt om Crescendo
te ‘volgen’.
Normaliter zijn we niet zo’n
‘groepsreis’-voorstander, maar de
sfeer en saamhorigheid waren
een fijne ervaring.
Bijzondere momenten waren voor
ons de korte meditaties en het
zingen in de ochtend. Zomaar
op een doordeweekse dag met
elkaar zingen tot eer van God!
Het plaatst je in het perspectief
van een ongelofelijke toekomst
waarbij we altijd mogen zingen
tot eer van onze Schepper.
Varen op een riviercruiseschip
klinkt ietwat saai, maar wat
een beleving bleek dat te zijn.
Heerlijk relaxt varen met je
hotelkamer bij je. Op tijd je natje
en droogje krijgen, wat moet je
nog meer….
Een bijzonder woord van dank
zouden we willen meegeven aan
de organisatoren van deze reis
en de leuke activiteiten die ze
voorbereid hadden.
Kortom: voor herhaling vatbaar !

Beste Urker vrienden… heel hartelijk bedankt voor deze bijzonder fijne
dagen!

Hartelijke groet,

Kees en Gerian Kwakernaak
Nieuwe Tonge

Meindert-Jan & Marretje de Boer
Urk
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Hessel de Boer bedankt de crew.
Gerdien vertaalt.

voorzichtiger na zo’n onverwachte
snoekduik in het koude water.
Als we een poosje varen is het afscheidsdiner aangebroken, en dat
is smullen geblazen. Als het tijd is
voor het toetje worden de gordijnen
dichtgetrokken en komen ze binnen
met schalen vol ijs met vurige sterretjes eromheen. Pieter de hotelmanager
houdt een gloedvolle toespraak dat
hij een hele fijne week heeft gehad
met onze groep en dat het hem en zijn
mensen een waar genoegen was om
ons te bedienen. Hij neemt daarna gelijk afscheid van de bemanningsleden,
want die hebben zeven maanden op
zijn schip gevaren. Ze lopen allemaal
een rondje door de eetzaal en we
geven blijk van onze grote waardering
door luid te applaudisseren. Er was
ook een vriendelijk buitenlands meisje
bij die net boven de tafels uitkwam.
Ze kon zoveel borden dragen dat je
bang was dat haar dunne armen eraf
zouden knappen, maar ze gaf geen kik
de hele week.
‘s Middags krijgen de mannen les
van Jan om sleutelhangers van drie

kleuren touw te vlechten terwijl de
vrouwen met letters en teksten aan
de gang gaan met Janneke van Roel.
De mannen breken zich ook het hoofd
over het anker van Willem Tel wat los
moet. Wat je met touwtjes allemaal
niet kunt doen! Na de koffie zingen we
voor de bemanning drie liederen, en
voor de kapitein speciaal “O, Woeste
zee”. We varen dan net het ruige IJsselmeer op met flinke wind en golven,
dus dat is met recht zingen op ut
zietjen, terwijl onze zeemansbenen
steun zoeken op de golvende vloer.
Hessel bedankt de bemanning waarbij
Gerdien vertaalt naar het Engels, want
Hessel is blij dat zijn moeder hem
Nederlands geleerd heeft want anders zou hij haar niet hebben kunnen
verstaan. Ja, dat is een logica waar je
weinig tegenin kunt brengen.

en wind komen we steeds dichter
bij het einddoel van onze bijzonder
aangename reis: de haven van Urk,
waar het op de kant zwart staat van
de familieleden die ons welkom thuis
heten.
Wat hebben we genoten van deze reis,
van elkaar, van al het werk van de
reiscommissie en de activiteitencommissie, van de gesprekken aan tafel,
van de leiding van Hessel, van het
feit dat verschillende mannenbroeders
bereid waren om de beurt met ons de
maaltijd af te sluiten met het lezen
van een stukje uit de Bijbel en met
dankgebed, van de ongedwongen sfeer
en van het zingen.
Met elkaar zingen we Psalm 147, en
we hebben alle reden om in te stemmen met de woorden van die mooie
psalm:

De laatste broodmaaltijd breekt aan
waarbij het personeel al balancerend
het eten aanvult, en de grote laden
van het buffet bij elke slinger open
vliegen, want het blijft onstuimig op
het water. In de donkerte van regen

Laat ‘s HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is ‘t, onzen God te prijzen!
‘t Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
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Met Salem in Kampen

Feestelijk duo-concert
Beste zangers van Urk,
Het was voor mij als mede-oprichter
van Salem en als organisator van het
concert in de Bovenkerk een hele
belevenis om samen met Crescendo
onder de bezielende leiding van Louwe
Kramer deze avond te mogen meemaken. Ook onze dirigent Herman
Kamp kijkt tevreden terug op de 23ste
september. Via de Reformatorische
Omroep kunnen wij het concert horen/
zien. In de trial, die ik vooraf mocht
zien/horen merk je natuurlijk al wel
dat het geen CD-opname betreft, maar
dat het een ‘live-uitvoering’ is. Dan
zijn er altijd ‘leermomenten’, maar dat
mogen we als een uitdaging meenemen voor de toekomst.
Toch, het was echt indrukwekkend
zoals de Urker stemmen tot hun recht
komen in de Bovenkerk van Kampen.
Met zo’n gemotiveerde dirigent zullen
jullie als zangers natuurlijk heel graag
actief mee doen en niet graag één
repetitie missen. Zelf heb ik Crescendo
natuurlijk al vaker mogen horen. Deze
zomer nog in de Bethelkerk.
Ook heb ik Louwe Kramer mee mogen
maken als dirigent, toen hij inviel in
IJsselmuiden bij het Hervormd Mannenkoor. Want daar zing ik ook bij de
1ste tenor. Louwe staat voor: Zingen
met emotie welke recht doet aan de
gezongen tekst. En vooral verstaanbaar, zodat het gezongen Woord
ook mag landen in de harten van de
hoorders. En graag mooie, complete,
gebonden regels zingen. Hij gebruikt
zijn handen, maar Louwe kan blijkbaar
ook dirigeren met zijn ogen.
In mijn welkomstwoord mocht ik al
attenderen op de originele liederen
die Crescendo zingt. Dat bleek ook
deze avond. En dat is ook gelijk de
grote overeenkomst van het Chr.
Urker Visserskoor Crescendo met het

Chr. Mannen Ensemble Salem. Beiden
zoeken liederen die niet door heel
Nederland al tot in den treure worden
gezongen. Rustige melodieën, maar
ook graag pakkende liederen. Liederen
die uitnodigen om mee te zingen.
Natuurlijk is het goed om wel een paar
bekende liederen te zingen zodat de
hoorders wel enige verbondenheid
ervaren. Dat was ook te horen in het
lied dat Elise Hout op mijn verzoek
zong: Voor iedereen bekend: Psalm 93:
‘De Heer regeert, de hoogste Majesteit’. Maar ze zong deze Psalm wel op
een andere melodie die ik voor haar
had uitgezocht. Een pakkende melodie
uit Noorwegen, welke precies past qua
woorden/regels, qua klemtoon, maar
ook qua stijl.
Ik hoop dat we met Salem deze Psalm
volgend jaar ook gaan instuderen. Een
arrangement voor mannenkoor is al
gevonden. Uiteraard zingen wij ook
een aantal Psalmen op de onder ons
bekende zondagse melodieën. Momenteel leren wij Psalm 146. Maar deze
Psalm 146 nu wel weer op een andere
melodie. Deze keer een melodie uit
Wales.
En dan blijkt dat Louwe Kramer zich
ook met zijn arrangementen weet te
onderscheiden. Evenals onze dirigent,
Herman Kamp dat doet, bijvoorbeeld
met zijn arrangement van het lied:
‘Met vreugde zal ik tot U zingen Heer’.
‘Doe dat’ is de vermaning, die Herman
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hieraan zelf heeft toegevoegd. Zowel
bij de intro als ook bij het tussenspel.
In een rustige uitvoering past dit lied
heel goed in het Salem-repertoire. Ook
een andere arrangement van Herman:
‘Jezus alleen’ (In Christ alone) is onderscheidend. Hier horen wij een hele
lange vaste grondtoon in de baspartij,
welke toon de basis is van het complete eerste couplet. Deze toon geeft
dit lied een heel eigen ‘sfeer’.
Het was een prachtige, afwisselende
avond. Mede door de deelname van
Harry Hamer op het majestueuze
Hinsz-orgel. Wie kent ons Hinsz orgel
beter, dan onze Harry?! Wij hebben een bijzondere relatie met Harry
Hamer. Die ontstond doordat ik als
orgelfanaat (na het overlijden van
Willem Hendrik Zwart) vele jaren orgelconcerten heb georganiseerd in de
Bovenkerk op ons Hinsz-orgel. Samen
met Berend Jan Stam en Evert Jan
Kip richtten wij daarvoor Stichting De
Hinsz op. Stam was als gastheer/vrijwilliger, samen met Willem Hendrik,
destijds hét gezicht van de Bovenkerk.
Zo sprak Stam op zaterdagmiddag
tegen Willem Hendrik Zwart: ,,Speel
nu a.u.b. de liederen die op deze CD
staan. Dan ben ik al deze CD’s in één
middag kwijt aan de toeristen.’’
Harry Hamer was vóór de oprichting al
als adviseur betrokken bij ons Mannen
Ensemble Salem. (En anderzijds mocht
ik Harry in IJsselmuiden weer advise-
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ren bij de aanschaf van zijn nieuwe
bril. En natuurlijk een extra orgelbril.) Harry is een begeleider eerste
klas, maar kan het Hinsz-orgel ook
laten jubelen! Dat was ook deze avond
goed te horen.
En dan Elise Hout als sopraan. Wellicht iets gespannen, maar wie zou dat
niet zijn? Voor het eerst ‘in je uppie’
zingen in de Bovenkerk? Met haar
nieuwe CD blijkt wel dat ze een mooie
stem heeft, die goed uitkomt bij een
mannenkoor.
En dan Patrick Curfs op de saxofoon.
Tenorsaxofoon en sopraansaxofoon.
Sax met emotie. En sax met ervaring.
Ervaring bij de EO en bij de Koninklijke Luchtmacht. Patrick staat zijn
mannetje met een groot koor, maar
weet zich op de juiste momenten ook
heel goed in te houden. Een indrukwekkend Fortissimo gedeelte én ook
subtiele passages in pianissimo (pp)
of zelfs pianississimo (ppp-zo zacht
mogelijk), zodat ook sopraan en sax
heel goed samen gingen. Dat bleek
wel in Kampen op 23 september.
Een avond waaraan (vanaf begin
2016) veel voorbereiding vooraf ging.
Helaas besloot het Herv. Mannenkoor
in IJsselmuiden om op ‘onze avond’
ook een uitwisselings-concert te organiseren samen met Chr. Mannenkoor
’t Harde, in ‘de Hoeksteen’ in IJsselmuiden. Erg jammer, want ik zing ook
dáár bij de 1ste tenor. Jammer dat ik

Concert

Verslag

daar niet bij kon zijn, én jammer dat
de andere leden niet naar de Bovenkerk konden komen luisteren. Voor een
kostendekkende begroting was dat
eigenlijk wel nodig. Helaas.
Ondanks dit was het toch een mooie
avond in de Bovenkerk en zeker voor
herhaling vatbaar. Of misschien een
keer samen zingen op Urk, in de
Bethelkerk?. We horen het graag als
jullie een keer een ensemble kunnen
gebruiken.
Zo hopen en bidden we dat ieder op
zijn plek nog jaren lang Gods Naam
mag groot maken door het geestelijke
lied. Vrede en rust te mogen vinden in
het verlossende werk van onze Zaligmaker; de Heere Jezus Christus. Dat
wensen wij zangers én luisteraars toe.
Daartoe schreef ik ons lied: ‘Salems song’, dat ik maakte op de
melodie van het lied: ‘He leadeth
me’. Het arrangement is van onze
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dirigent Herman Kamp. Hier de melodie: https://www.youtube.com/
watch?v=UCQ4Mnd6xio
1. Onrustig is des mensen hart, door
zonde immers zo verward,
Totdat de mens op Jezus ziet, Die
ook voor u Zijn bloed vergiet.
2. Wij zoeken zelf het goede niet,
maar doen Hem daag’lijks nog verdriet,
Alleen rechtvaardig door Zijn bloed;
is straks ons heil voor eeuwig goed.
Refr. O Salem, zing tot eer van Hem, de
Heer van ’t Hemels Jeruzalem,
O, sta voor eigen rekening niet. Hij
schenkt gena, die op Hem steeds
ziet.
3. Daar bij het kruis, daar leren wij, in
Hem te rusten voor altijd,
Berouw of tranen baten niet, noch
als gij op eigen werken ziet.
Refr. O Salem, zing tot eer van Hem, de
Heer van ’t hemels Jeruzalem,
O, sta voor eigen rekening niet. Hij
schenkt gena, die op Hem steeds
ziet.
Hij schenkt gena, die op Hem steeds
ziet.
Hartelijke groet,
Jan Schrijver
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‘Vissers, die weten wat zingen is’
Urk trekt deze maanden honderden
toeristen die samen zingen in de zomer. ‘Mensen komen hier om samen
iets te proeven van vroeger en het
geloof te beleven in een volle kerk.’
Lange rijen. Die zie je in Nederland
enkel voor een voetbalstadion of een
winkel waarvoor de fans van Appleproducten staan te smachten naar
hun nieuwste speeltje. Zo niet op
Urk. Daar staan ze voor de kerk. Elke
woensdagavond in de zomer trekken zangliefhebbers door de straten
van het vissersdorp, op weg naar de
gereformeerde Bethelkerk. Het slotconcert wacht na een dagje zingen op
het voormalig eiland. ‘Urk is de parel
van Flevoland’, zegt Joost Eikelenboom, betrokken bij de organisatie.
‘Maar vooral het koraaleiland.’ Hij
doelt hierbij niet op de aanwezigheid
van dit schaarse natuurschoon in het
IJsselmeer, maar op de Urker zangtraditie. ‘Vissers, die weten wat zingen is.
Dwars tegen de storm in. Met het hart
en een krachtig stemgeluid.’
Visserskielen
Het Urker mannenkwartet heeft daarom geen microfoon nodig. Gekleed
in visserskielen schallen de stemmen door het gebouw, begeleid door
pianist Gerwin van der Plaats. Even
later neemt hij plaats achter het orgel
en trekt de registers eens goed open
om de klank van het instrument niet
te doen vervagen in wat met recht
samenzang heet. ‘Dit zijn de krenten
in de pap’, zegt de musicus na afloop.
‘Vaak speel je voor hoogstens honderd man. En dan nu duizend mensen
begeleiden.’
Zingen in de zomer betekent op Urk
veertig dagen zingen in juli en augustus. Elke werkdag wordt er een
uurtje gezongen in het Kerkje aan Zee.
Het programma is vrij. De bezoekers

geven zelf aan wat ze graag willen
horen. Met stip op één: Lichtstad met
uw paarlen poorten. Niet verrassend,
vindt Jan de Boer. Hij staat aan het
hoofd van het organiserend comité.
‘Lichtstad is het volkslied van Urk.’
Volgens Katwijker Jan van der Bent
geldt dat niet alleen voor Urk. ‘Bij ons
op het dorp geldt het ook als volkslied. Zingen op zo’n bevlogen wijze
hoort bij alle vissersdorpen.’ Van der
Bent bezoekt het zingen in de zomer
op Urk regelmatig. Dat geldt voor de
meeste bezoekers. Jaap Heeringa komt
al dertig jaar vanuit Leeuwarden elke
zomer naar Urk. ‘Dit werkt zo ontzettend inspirerend. Ik zit vaak maar met
dertig of veertig mensen in de kerk.
Dan durf je nauwelijks te zingen. En
dan dit.’ Terwijl hij een traantje wegpinkt vult Eikelenboom hem aan. ‘Veel
mensen komen hier om weer iets te
proeven van vroeger, hoe ze samen in
een volle kerk het geloof beleefden.’
Hoogtepunt
De woensdag vormt elke week het
hoogtepunt. Het zingen vindt dan
’s middags niet plaats in het Kerkje
aan Zee, maar in de Bethelkerk, die
een stuk groter is. Daarna volgt een
orgelconcert, deze woensdag verzorgd
door Martin Zonnenberg. Iedereen
kan hierbij vrij in- of uitlopen. Zonnenbergs collega Minne Veldman telt
de aanwezigen. ‘Het zijn er nu 207.
Zet maar 250 in de krant hoor, zoveel
komen er nog wel.’
De dag wordt afgesloten met een concertavond. Een van de tien Urker mannenkoren werkt mee aan zo’n avond.
Deze keer is de beurt aan Crescendo.
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Ook zij zijn volledig gestoken in visserskleding en passen nog maar net in
de uitpuilende kerk. Wie er niet meer
bij kan, hoeft niet onverrichter zake
naar huis. In het Kerkje aan Zee staat
een scherm opgesteld. Wordt het echt
druk, komt er ook nog een scherm op
het plein voor de kerk. Geen voetbal,
maar zingen dus. Wie hier een weekje
rond zou lopen, zou werkelijk niet
meer geloven dat Nederland seculier
is. De Boer legt uit dat het de bedoeling is bezoekers, die vanuit het hele
land komen, te bemoedigen. ‘Mijn
vader is hier 43 jaar geleden mee
begonnen. Er kwamen veel toeristen
naar Urk maar ze troffen enkel dichte
kerkdeuren. Daarom begon hij op een
zaterdag in de zomer met zingen in de
kerk.’
Vrijwilligers
De Boer wordt bijgestaan door 230
vrijwilligers, onder wie Jappie en
Liesbeth Muizelaar. Ze reizen elke dag
vanuit het Friese Bakhuizen naar het
vissersdorp. Ze vervullen de rol van
koster en kennen bijna alle bezoekers.
De afgelopen tien jaar misten ze maar
drie middagen. Ze komen graag op
Urk. ‘De mensen hier zijn ontzettend
gastvrij.’
Toch zijn de meeste bezoekers geen
Urkers. ‘Ze laten het over aan de toeristen.’ Buiten de kerk staat een bord,
waarop bezoekers een briefje met een
stelling kunnen plakken. Naar het
idee van Maarten Luther. Stellingen
zijn het vaak niet. Wensen. Oproepen.
‘Jezus komt spoedig. Bekeert u!’ Maar
vooral dankwoorden. ‘Heel veel dank
voor deze prachtige avond. Een stukje
hemel op aarde.’
17 augustus 2017
beeld: Carel Schutte
tekst: Rick Moeliker
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