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In 2019 besloten de leden van het Gereformeerd Kerkkoor en het Christelijk Gemengd Koor Excelsior om samen 
verder te zingen als Christelijk Gemengd Koor Urk. Het is een koor met een mooie klankkleur, dat naast een 
breed repertoire aan geestelijke liederen zich ook met regelmaat waagt aan grotere projecten. Zo werd samen 
met orkest het oratorium ‘De Schepping’ van Johan Bredewout uitgevoerd. Het koor richt zich op het zingen en 
musiceren ter eer van God en het verkondigen van de blijde boodschap van het evangelie.  

Thom Hesseling is de bevlogen dirigent van het koor. Onder zijn leiding wordt vol enthousiasme gezongen. Hij is 
vanaf zijn jeugd al met muziek bezig. Als organist en als dirigent van diverse koren. Zo is hij op Urk ook de vaste 
2e dirigent bij Het Urker Mannenkoor Hallelujah. Hij heeft een brede interesse in muziekstijlen en koormuziek. 
Zijn inspiratie en passie brengt hij tijdens repetities over op zijn zangers en het publiek.

Hendrik van Veen is in het dagelijks leven directeur van een visverwerkend bedrijf. Dat is zijn werk. Maar de 
muziek is zijn passie. De afgelopen jaren is Zingen in de Zomer zonder Hendrik niet voor te stellen. Of het nu op 
piano of orgel is, zijn ritme en harmonie is herkenbaar: ‘het klinkt als Hendrik van Veen’. Hij doet het instrument 
dansen en brengt koor- en samenzang in cadans. We ontmoeten en horen hem deze zomer op verschillende 
momenten. Fijn dat hij er ook vanavond weer bij is.

Ook Minne Veldman is een enthousiaste drijvende muzikale kracht van Zingen in de Zomer. Hij verzorgt de 
inhoud van de zangbundels en hij organiseert de Orgelzomer op het Meere-orgel. Hij weet steeds opnieuw 
gerenommeerde collega’s uit het land en soms van ver over te grenzen te interesseren om op Urk te komen 
musiceren. Zelf weet hij ook zijn weg op de klavieren. Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar door heel Nederland 
is hij een veelgevraagd concertorganist. Hij is dirigent bij diverse koren en schrijft ook zelf veel orgelmuziek en 
koormuziek.

LOCATIE BETHELKERK URK  AANVANG 19.30 UUR  MEDITATIE DS. H.J. ZUIDHOF
BEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN EN MINNE VELDMAN

WEEK 3 . 27 JULI 2022
CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK
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BESCHERMENDE HANDEN
Komt er een lange uitputtingsoorlog?  Komt er  een nieuwe covidgolf aanrollen?
Blijft het leven en wonen betaalbaar? 

Ze stonden op hun lange tocht voor een diepe, brede sloot.
Bij een smalle, wiebelige oversteekplank.  Daarachter een donker bos. Daarachter - onzichtbaar - het 
beloofde land? De kinderen durfden niet verder.  ‘Ik ga voorop’, zei vader, ‘en geef mij dan maar een 
hand’.  En toen ging het. 

‘’Wees niet bang – als je door  water en vuur heen moet.., IK ben met je’’,  belooft God (Jesaja 43) 
‘’U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt Uw hand op mij’’, beleed David (Psalm139). 
Hoe veilig weet u zich?
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SAMENZANG
PSALM 121

 ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
 Vanwaar ik dag en nacht
 Des Hoogsten bijstand wacht.
 Mijn hulp is van den Heer’ alleen,
 Die hemel, zee en aarde,
 Eerst schiep, en sinds bewaarde.

   De Heer’ zal u steeds gadeslaan,
   Opdat Hij in gevaar,
   Uw ziel voor ramp bewaar’.
   De Heer’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
   En waar g’ u heen moogt spoeden,
   Zal eeuwig u behoeden.

LOF ZIJ DE HEER

 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
 Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
 Looft al wat ademt de Here.

 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
 heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
 Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
 Hij heeft zijn woord u gegeven.

WELKOM EN GEBED

 Hij is al treft u ‘t felst verdriet,
 Uw Wachter, die uw voet
 Voor wankelen behoedt;
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 Geen kwaad zal u genaken;
 De Heer’ zal u bewaken.
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SAMENZANG
PSALM 103 (ritmisch)

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

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK
GAAN MET GOD
Muziek: Don Besig
Tekst: Don Besig en Nancy Price 
Vertaling: Tineke Hoeve-Doornbos  

 Levenslang wil ik wand’len met God
 ‘k Zal hem volgen waarheen Hij mij leiden zal
 Zelf gaat Hij vooraan om mij bij te staan
 Hij grijpt mijn hand als ik val

 Levenslang wil ik spreken met God
 ‘k zal hem loven en aanbidden dag en nacht
 Ik vertrouw op hem want hij hoort mijn stem
 Zijn liefde geef mij weer kracht

 Halleluja, halleluja
 Heer mijn God, voor U buig ik mij neer
 Halleluja, halleluja
 dankbaar breng ik u lof en eer

 Levenslang wil ik zingen voor God
 ‘k zal getuigen van de liefde die hij geeft
 Ik verhef mijn stem, zing mijn lied voor hem
 Hij is mijn God en hij leeft
 Halleluja, halleluja
 Heer mijn God, voor U buig ik mij neer
 Halleluja, halleluja
 dankbaar breng ik u lof en eer
 Prijs ik U als redder en Heer
 Amen

 Zoals een vader liefdevol zijn armen
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
 God onze Vader, want wij zijn van Hem.
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
 Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,
 slechts leven op de adem van zijn stem.
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BREATHE

Muziek: Marie Barnett
Tekst: Marie Barnett

 This is the air I breathe
 Your holy presence living in me
 This is my daily bread
 Your vry word spoken to me
 And I, I’m desperate for you
 And I, I’m, lost without you

SAMENZANG
BESCHERMING IS ER BIJ DE HEER (wisselzang)
Melodie: O God die droeg ons voorgeslacht

 Allen
 Bescherming is er bij de Heer
 Beschutting voor de nacht
 Hij is een toevlucht en een burcht
 Houdt over ons de wacht

 Heren
 De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt
 brengt ons in veiligheid
 zijn vleugels spreidt Hij om ons heen
 Hij geeft geborgenheid.

 Dames
 Al is er moeite en verdriet
 al doet het leven pijn
 de Allerhoogste is een schild
 Hij zal er voor ons zijn.

 Allen
 Zijn engelen waken over ons
 God laat ons niet alleen
 waar wij ook zijn, Hij is nabij
 beschermend om ons heen

VertalingVertaling
Dit is de lucht die ik inadem
Uw heilige aanwezigheid die in mij leeft
Dit is mijn dagelijks brood
Uw woord tot mij gesproken
En ik, ik ben wanhopig op zoek naar U 
En ik, ik ben, verloren zonder U
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BIJBELLEZING
JESAJA 43

 Maar nu, zo zegt de HEERE,
 uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
 Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,
 Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
 door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
 Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
 geen vlam zal u aansteken.
 Want Ik ben de HEERE, uw God,
 de Heilige van Israël, uw Heiland.

SAMENZANG
HAND IN HAND  MET JEZUS

 Hand in hand met Jezus
 Over ‘t ruwe pad.
 Jezus houdt vol liefde
 Trouw mijn hand omvat.
 Onder blauwe hemel,
 Onder stormgebruis,
 Hand in hand met Jezus
 Kom ik veilig thuis.

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK
IN GODS HAND

Arrangement: Martin Zonnenberg

 Ik droomde eens en zie,
 ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
 Ik was daar niet alleen,
 want ook de Heer liep aan mijn zij.

 Hij gaat aan mijn zijde,
 Draagt met mij de last.
 Nimmer kan ik wank’len.
 Jezus houdt mij vast.
 Hand in hand met Jezus,
 Waar ‘k mijn voet ook zet.
 Naar mijn zwakke schreden
 Regelt hij Zijn tred.

 We liepen saam het leven door,
 en lieten in het zand,
 een spoor van stappen; twee aan twee,
 de Heer liep aan mijn hand.
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 Ik stopte en keek achter mij, 
 en zag mijn levensloop,
 in tijden van geluk en vreugd,
 van diepe smart en hoop.

 Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
 Juist toen ‘k U nodig had,
 juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
 op het ‘t zwaarste deel van ‘t pad...”

GOD AND GOD ALONE

Tekst en Muziek: Phill McHugh

 God and God alone created all these things 
 we call our own
 From the mighty to the small 
 the Glory in them all 
 is God’s and God’s alone

	 God	and	God	alone	is	fit	to	take	
 the universe’s throne
 Let everything that lives reserve it’s truest praise 
 for God and God alone

 God and God alone reveals the truth 
 of all we call unknown
 and the best and worst of man won’t change 
 the Master’s plan 
 it’s God’s and God’s alone

 God and God alone will be the joy 
 of our eternal home
 He will be our one desire 
 Our hearts will never tire 
 of God’s and God’s alone

 Maar als ik goed het spoor bekeek,
 zag ik langs heel de baan,
 daar waar het juist het moeilijks was,
 maar één paar stappen staan.

 De Heer keek toen vol liefd’ mij aan,
 en antwoordde op mijn vragen;
 “Mijn lieve kind, toen ‘t moeilijk was,
 toen heb ik jou gedragen...”

VertalingVertaling
God en God alleen Heeft al deze dingen, 
die we de onze noemen, geschapen
Van de machtige tot de kleine
De glorie van hen allemaal
Is van God en van God alleen?

God en God alleen is geschikt om de troon 
van het universum te bezitten
Laat alles wat leeft hun lof reserveren
Voor God en God alleen

God en God alleen Onthult de waarheid 
van alles wat we onbekend noemen
Al het beste en slechtste van de mens
Kan het masterplan niet wijzigen
Het is van God en van God alleen

God en God alleen zal de vreugde zijn 
van ons eeuwige thuis
Hij zal onze enigste verlangen zijn
Ons hart zal nooit moe worden
Van God en God alleen
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SAMENZANG 
PSALM 17

 Ik zet mijn treden in Uw spoor,
 Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
 Wil mij voor struikelen bevrijden,
 En ga mij met Uw heillicht voor.
 Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten,
 Omdat G’, o God, mij altoos redt.
 Ai, luister dan naar mijn gebed,
 En neig Uw oren tot mijn klachten.

MEDITATIE: BESCHERMENDE HANDEN

SAMENZANG
WAT GOD DOET, DAT  IS WELGEDAAN

 Wat God doet, dat is welgedaan,
 zijn wil is wijs en heilig.
 ’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
 die hand geleidt mij veilig.
 In nood is mij
 zijn trouw nabij.
 Ja Hij, de Heer der Heren,
 blijft eeuwig wijs regeren.

   Wat God doet, dat is welgedaan,
   daar laat ik het bij blijven.
   Al moet ik door de engten gaan
   waar mij de dood zal drijven
   als God mij leidt
   kan ik de tijd
   van duisternis verdragen:
   ik zal zijn licht zien dagen.

 Maak Uwe weldaan wonderbaar,
 Gij, die Uw kindren wilt behoeden.
 Voor ‘s vijands macht en vreeslijk woeden,
 En hen beschermt in ‘t grootst gevaar.
 Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
 Uw zorg bewaak’ mij van omhoog;
 Bewaar m’ als d’ appel van het oog;
 Wil mij met Uwe vleuglen dekken.

 Wat God doet, dat is welgedaan.
 Hij is mijn licht en leven.
 Ik wil mijzelf van nu voortaan
 blijmoedig aan Hem geven,
 omdat ik weet
 in vreugd en leed:
 zijn vaderlijke ontferming
 blijft eeuwig mijn bescherming.
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KOOR- EN SAMENZANG
VLEUGELS

 Koor
 Heer, wil mij op uw vleugels nemen,
 zoals een arend met haar jongen doet.
 Totdat de stormwind is verdwenen,
 dekt Gij mij met Uwe vleugels toe.

 Want ik roep, Heer van dood en leven,
 vang mij op, voordat ik val.
 Blijf met uw liefde om mij zweven,
 zodat ik nimmer vallen zal.

 Allen
 Want ik roep, Heer van dood en leven,
 vang mij op, voordat ik val.
 Blijf met uw liefde om mij zweven,
 zodat ik nimmer vallen zal.

 Koor
 Al zijn mijn vleugels lam geslagen
 en vind ik vliegend niet de weg terug.
 Ik voel uw vleugels die mij dragen,
 mij vergezellen in mijn vlucht,
 mij vergezellen in mijn vlucht.

 Allen
 Want ik roep, Heer van dood en leven,
 vang mij op, voordat ik val.
 Blijf met uw liefde om mij zweven,
 zodat ik nimmer vallen zal.

 Koor
 Blijf met uw liefde om mij zweven,
 zodat ik nimmer vallen zal,
 zodat ik nimmer vallen zal,

 Allen
 zodat ik nimmer vallen zal.

 Heer, wil mij op uw vleugels dragen,
 zoals een arend met haar jongen doet.
 Als ik vermoeid door zorg en vragen,
 soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet.

 Heer, wil mij op uw vleugels leiden,
 zoals een arend met haar jongen doet.
 Onder mij steeds uw vleugels spreiden,
 in voor-, maar ook in tegenspoed.
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SAMENZANG
WIJ GAAN VERTROUWEND AAN UW HAND
Melodie: Wij knielen voor Uw zetel neer

 Wij gaan vertrouwend aan Uw hand, 
 U, Jezus, zult ons leiden;
 van plaats tot plaats, van land tot land 
 zult U de weg bereiden.
 Wanneer U ons een last oplegt, 
 schenkt U ook kracht tot dragen.
 Ja, alles wat U van ons vraagt, 
 kunnen wij met U wagen.

CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK
HE SHALL BE GREAT
Tekst en Muziek: John W Peterson

 He shall be great
 And shall be called the son of the highest
 And the Lord God shall give unto him
 the throne of his father David
 And he shall reign
 Over the house of Jacob
 forever
 And he shall reign
 And of his kingdom there shall be no end

ACHTER DE WOLKEN 
Muziek: Marco den Toom
Tekst: Frits Deubel

 Achter de vergrijsde wolken
 van het tijdelijk bestaan
 zal de schoonste aller lichten
 eens in volheid open gaan
 en er zal een stad verrijzen
 rijker dan op aard’ bestond
 met de schitterendste schatten
 die geen sterveling ooit vond

vertalingvertaling
Hij zal groot zijn
En zal de zoon van de allerhoogste genoemd worden
En de Here God zal hem geven
de troon van zijn vader David
En hij zal regeren
Over het huis van Jakob
eeuwig
En hij zal regeren
En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.

 Gedenk aan Uw belofte, Heer, 
 om steeds Uw kerk te dragen.
 Schenk ook aan ons, zoals weleer 
 Uw godd’lijk welbehagen.
 Ga met ons mee, waar wij ook gaan 
 tot in de verste landen.
 En als wij biddend voor U staan, 
 vul zelf dan onze handen.

 Refrein: Refrein:
 Jerusalem, hoe droomt mijn hart
 mijn God daar eens t ’ontmoeten
 Ik kan soms wenen om die dag
 dat ik hem zal begroeten
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 Heimwee laat mijn ziel verzuchten
 was ik heden in die stad
	 Dan	pas	zal	ik	echt	beseffen
 hoe God mij heeft lief gehad
 Door ’t profetisch woord
 heeft hij mij het Jeruzalem beloofd
 waar ik eind ’lijk mag aanschouwen
 hem, in wie ik heb geloofd
 
 Refrein:Refrein: Jerusalem, hoe droomt mijn hart...

 Achter de vergrijsde wolken
 komt de Godsstad reeds in zicht
 Nu reeds word ik in vervoering
 boven ’t aardse uitgelicht
 Hemelklanken spreiden vrede
 als ‘k door gouden straten ga
 en ik juichend, wel geborgen
 voor God zelf, mijn schepper sta

 Refrein:Refrein: Jerusalem, hoe droomt mijn hart...

SAMENZANG (met collecte)

GA NIET ALLEEN DOOR ’T LEVEN 

 Ga niet alleen door ’t leven 
 die last is u te zwaar
 Laat Eén u sterkte geven
 ga tot uw Middelaar
 Er is zoveel te klagen 
 er is zoveel geweên
 en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
 en zoveel leed te dragen, ga niet alleen

 Welzalig, die ’t ervaren 
 dat Hij hun alles is
 dan kennen z’in gevaren
 bezorgdheid noch gemis
 Hij draagt dan in Zijn armen 
 door alle nood hen heen
 Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen
 Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen

 Gedenk aan Uw belofte, Heer, 
 om steeds Uw kerk te dragen.
 Schenk ook aan ons, zoals weleer 
 Uw godd’lijk welbehagen.
 Ga met ons mee, waar wij ook gaan 
 tot in de verste landen.
 En als wij biddend voor U staan, 
 vul zelf dan onze handen.

GULLE HANDEN
Uw steentje bijdragen aan het werk 

van Zingen in de Zomer?
Scan de QR code, maak uw gift over

en steun dit werk!
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JEZUS IS DE GOEDE HERDER

 Refrein: Refrein:
 Jezus is de goede herder,
 Jezus Hij is overal,
 Jezus is de goede herder,
 brengt mij veilig naar de stal.

 Als je ‘s avonds niet kunt slapen,
 als je bang in ‘t donker bent,
 denk dan eens al die schapen
 die de Heer bij name kent.

 Refrein:Refrein: Jezus is de goede herder...

 En wanneer je soms alleen bent
 en je hart is vol verdriet,
 denk dan aan de goede herder
 Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

 Refrein:Refrein:
 Jezus is de goede herder,
 Jezus Hij is overal,
 Jezus is de goede herder,
 brengt mij veilig naar de stal.
 brengt mij veilig naar de stal.

U BENT MIJN SCHUILPLAATS HEER

 U bent mijn schuilplaats, Heer
 U vult mijn hart steeds weer,
 met een verlossingslied
 En telkens als ik angstig ben,
 steun ik op U.
 Ik vertrouw op U.
 Als ik zwak ben,
 ben ik sterk in de kracht van mijn Heer

   U bent mijn schuilplaats, Heer
   U vult mijn hart steeds weer,
   met een verlossingslied
   En telkens als ik angstig ben,
   steun ik op U.

 U bent mijn schuilplaats, Heer
 U vult mijn hart steeds weer,
 met een verlossingslied
 En telkens als ik angstig ben,
 steun ik op U.
 Ik vertrouw op U.
 Als ik zwak ben,
 ben ik sterk in de kracht van mijn Heer
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GEBED

SAMENZANG
VEILIG IN JEZUS’ ARMEN

 Veilig in Jezus’ armen,
 veilig aan Jezus’ hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.
 Hoor, ’t is het lied der eng’len,
 zingend van liefd’ en vree,
 ruisend uit ’s hemels zalen,
 over de glazen zee.

 Veilig in Jezus’ armen,
 veilig aan Jezus’ hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.

 Jezus mijn dierb’re toevlucht,
 Jezus, U stierf voor mij.
 Dat op die rots der eeuwen
 eeuwig mijn hope zij.
 Heer, laat mij lijdzaam wachten,
 totdat het duister vliedt
 en ’t oog aan gindse kusten
 Uw heillicht gloren ziet.

 Veilig in Jezus’ armen,
 veilig aan Jezus’ hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.
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CHRISTELIJK GEMENGD KOOR URK
SAMEN HEFFEN WIJ DE HANDEN 

Tekst: Hans de Ruiter
Muziek: Johan Bredewout

	 Samen	heffen	wij	de	handen	
 zien verlangend in geloof
 wachtend op die grote morgen 
 als er Heer komt van omhoog

 eenmaal zal die dag toch komen 
 gaat de roep de wereld om
 stem dan in met alle heiligen 
 amen kom Heer Jezus kom

 Amen. Kom Heer Jezus kom

SAMENZANG
WAARHEEN PELGRIMS, WAARHEEN GAAT GIJ

IK ZAL ER ZIJN

 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U,
 wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

 ja hij komt. Hij is de alfa en de omega
 Hij heeft het laatste woord 
 ja hij komt. Het nieuwe Jeruzalem 
 als een bruid voor onze Heer

	 Samen	heffen	wij	de	handen	
 zien verlangend in geloof
 wachtend op die grote morgen 
 als er Heer komt van omhoog

 Amen. Kom Heer Jezus kom

 Nieuw Jeruzalem daalt uit de hemel neer 
 als een bruid voor onze Heer
 Amen



Zingen in de Zomer 2022  |  Programma week 3 17

 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
 dan droogt U mijn tranen, 
 U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
 geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

SLOTWOORD

SAMENZANG
 “Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij,
 ’t Oog omhoog en hand in hand?”
 Wij gaan op des Konings roepstem,
 Naar ons huis en Vaderland.
 Over bergen en door dalen
 Gaan wij naar die blijde zalen,
 Gaan wij naar die blijde zalen
 Van Gods huis in ’t Vaderland.
 Gaan wij naar die blijde zalen
 Van Gods huis in ’t Vaderland.

 Storm en duisternis bedreigt u
 Zijt daartegen gij bestand?
 Waarom zou ons harte vreezen,
 Wand’lend aan des Heeren hand?
 Jezus Zelf zal voor ons strijden,
 En door Storm en nacht ons leiden,
 En door Storm en nacht ons leiden,
 Naar Gods huis in ’t Vaderland.
 En door Storm en nacht ons leiden,
 Naar Gods huis in ’t Vaderland.
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KUSSENTJES
IN DE BANK WAARIN U ZIT, TREFT U SOMS KUSSENTJES AAN VAN ZONDAGSE KERKGANGERS. 
ONS VRIENDELIJK VERZOEK IS DAT DEZE OP HUN PLEK BLIJVEN LIGGEN.

Dit was de derde avond van Zingen in de Zomer 2022. 
In de maand augustus van 2022 vinden D.V. nog 4 van deze 

samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Elke werkdag t/m woensdag 31 augustus 2022 
bent u van 14:00 tot 15:00 uur van harte welkom in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend 
programma van solo- en samenzang, declamatie, orgelspel en gesproken woord. Na afloop ben u 
hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

WEEK 4   .   3 AUGUSTUS 2022
MANNENKOOR 

‘URKER ZANGERS’
GEVOUWEN HANDEN
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR
MEDITATIE DS. K. VAN DER SLOOT
BEGELEIDING MINNE VELDMAN 
EN HENDRIK VAN VEEN

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
WWW.ZINGENINDEZOMER.TV

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/ZINGENINDEZOMER
ZINGEN IN DE ZOMER VRIENDENKRING: 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ZINGENINDEZOMER

ZINGEN IN DE ZOMER IS NOOIT MEER 
ALS EEN PAAR KLIKJES VAN U VERWIJDERD!

VOLGENDE WEEK:


