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CHRISTELIJK URKER
VISSERSKOOR ‘CRESCENDO’

LOCATIE BETHELKERK URK AANVANG 19.30 UUR MEDITATIE DS. A.C. KELEMEN
BEGELEIDING JAAP KRAMER EN HENDRIK VAN VEEN

Ook dit jaar ontbreekt het Christelijk Urker visserskoor Crescendo niet in het programma van
Zingen in de Zomer. De zang van het Urker visserskoor klinkt al bijna 70 jaar. Drie generaties Kramer
hebben het koor gebracht tot wat het nu is: één van de grootste mannenkoren van Urk. Een deel
van de leden verdient nog steeds al visser het dagelijks brood. Het repertoire van het koor heeft
gedurende al die jaren hetzelfde karakter gehouden: psalmen, geestelijke- en vaderlandse liederen
in de Nederlandse taal. De eenvoud is een van de sterke kanten van Crescendo. De combinatie van
muziek, tekst en voordracht worden met bezieling uitgevoerd. Kernachtig wordt het wel eens zo
gezegd: ze geloven in wat ze zingen! Ze dragen door hun zang het evangelie uit tot eer van God.
Al 23 jaar is Louwe Kramer de dirigent van Crescendo. Hij nam in 1999 de dirigeerstok over van
zijn vader Meindert W. Kramer. Hij begon al op jonge leeftijd met zijn muzikale vorming. Die werd
onderbroken doordat hij de Noordzeeviserij ging beoefenen. Na jaren gevist te hebben kwam hij weer
“aan de wal” en ging alsnog verder met o.a. de dirigenten opleiding.
Jaap Kramer komt uit een muzikale familie en hij heeft een bijzondere band met Zingen in de
Zomer. Zijn vader en moeder waren er vanaf de oprichting bij en Jaap werd er als jongeling aan
de haren bijgesleept. Hij is nu de belangrijkste muzikale genius van Zingen in de Zomer. Jaap
begeleidde op zijn twaalfde jaar al de gemeentezang op het orgel. Orgelspelen werd zijn grote passie
en hij is dirigent van een aantal koren. Dat doet hij met veel inspiratie en plezier. Muziek maken met
Jaap is intensief maar ook ontzettend leuk.
Hendrik van Veen is een goede muzikale vriend van Jaap Kramer. Deze directeur van een Urker
visverwerker heeft van jongs af al een voorliefde voor muziek. Hij is een gewaardeerde vaste
begeleider bij Zingen in de Zomer. En niet zomaar. Zijn spel en begeleiding zijn van uitzonderlijke
kwaliteit. Hendrik laat orgel en piano dansen en zingen. In Kruispunt 2022 deelt hij samen met zijn
muzikale Zingen-in-de-Zomervrienden zijn ervaringen van de afgelopen coronaperiode en kijkt hij
vooruit op het seizoen.
Attila Csongor Kelemen levert al enige jaren een gewaardeerde bijdrage aan Zingen in de Zomer.
Hij is afkomstig uit een Hongaarse gereformeerde familie uit Roemenië. Hij kreeg zijn theologische
vorming in Cluj-Napoca aan het Protestants Theologisch Instituut. Hij vervolgde zijn theologiestudie
aan de TU in Kampen en aan de universiteit van in Bern (Zwitserland). Sinds november 2019 is hij
predikant van de Gereformeerde kerk op Urk.
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DRAGENDE HANDEN
Een van de mooiste momenten van mijn jonge leven heb ik ervaren toen ik met vrienden
op een kamp de volgende oefening heb gedaan: je moest op een tafel gaan staan, en je
met gesloten ogen achterover laten vallen, waar zes van je vrienden je gingen opvangen.
Het was een stap in het ongewisse, een stap van vertrouwen. In vele opzichten is dit
vergelijkbaar aan de stap die een mens in het geloof doet: het loslaten van vertrouwen op
jezelf, en jezelf overgeven aan de vaderhand van God. Hij belooft om de werken van Zijn
handen niet los te laten (Psalm 138:8). Jou ook niet.
Vertrouw jij Hem op Zijn Woord?
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SAMENZANG
VADER, U LOVEN WIJ
Melodie: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden stralende zon, van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen !
Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht, op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!

GA NIET ALLEEN DOOR ‘T LEVEN
Ga niet alleen door ‘t leven, die last is u te zwaar.
Laat Een u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween,
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 ontfermen, is nooit alleen!
Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

GOD ZIJ GEPREZEN MET ONTZAG
Wijze: Psalm 68 (ritmisch)
God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede,
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen,
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen,
ons aan de dood ontkomen.
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WELKOM EN GEBED
SAMENZANG
WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ‘t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t , die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneêrgedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO
IK VOEL DE WINDEN GODS VANDAAG
L. Kramer
Ik voel de winden Gods vandaag;
Vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is ‘t en zwaar van schuim,
Maar ‘k hijs ‘t en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast
Reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf ‘k uit te gaan
Op wilde, hoge zee!
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De tranen, die ik heb geweend,
Zijn door Gods wind gedroogd;
Ik denk niet meer aan wat voorheen
Vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
Neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag
En zeil de haven uit!
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O, laat mij nooit vergeten, Heer
Hoe Gij Uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed
Met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag
En weer mijn zeilen hijs,
Nu ‘k voel de winden Gods vandaag…
Leid Gij mij op mijn reis!

O, WOESTE ZEE
L. Kramer
O, woeste zee, o wilde baren,
Ik ken geen vrees omring mij vrij.
Hoe gij ook bruist, ‘k zal rustig varen,
Mijn trouwe Loods is aan mijn zij.
		 Refrein:
		
Kompas en roer van mijn broos scheepje
		
Zijn in de Hand van mijne Heer’.
		
Als ik soms beef in ’t nacht’lijk duister
		
Hoor ik Zijn stem en rust keert weer.
Hoe klip en rots mij ook bedreigen
Een zandbank sluw mijn schip belaagt
Kalm vaar ik voort naar ’s Hemels haven
Ik heb een Loods, trouw, onversaagd.
		 Refrein: Kompas en roer...
Woedt daarom voort, bruis storm en golven,
Ik vrees u niet, o levenszee
Wordt ook mijn schip door schuim bedolven
Mijn trouwe Loods vaart met mij mee.
		 Refrein: Kompas en roer...
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SAMENZANG
GEEF DE HEILAND ’T ROER IN HANDEN
Geef de Heiland ‘t roer in handen,
van uw aardse levensschip;
Hij zal veilig u doen landen,
Hij kent elke rots en klip,
Zij uw scheepje groot of klein,
laat de Heiland stuurman zijn (2x)
Hoe ook stormen mogen woeden,
laat het roer stil in Zijn hand;
Hij zal in ‘t gevaar behoeden,
Hij brengt veilig u aan land,
beeft g’ ook al van angst en pijn
laat de Heiland stuurman zijn (2x)

BIJBELLEZING
PSALM 138
Dankzegging voor verlossing
Een psalm van David. Ik zal U loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik
voor U psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven,
om Uw goedertierenheid en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt.
Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.
Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord
hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE is groot.
Want de HEERE is verheven; toch ziet Hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent Hij van
verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de
toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij. De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien;
Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

SAMENZANG
O GOD DIE DROEG ONS VOORGESLACHT
O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis.
8

Gij zijt, van voor Gij zee en aard’,
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, Die Gij waart,
de God der eeuwigheid.
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O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.

CHRISTELIJK VISSERKOOR CRESCENDO
DE HEER’ IS GROOT VAN GOEDERTIERENHEID (Naar psalm 103)
L. Kramer / G. de Wit
Loof God, de HEERE en alles wat adem heeft,
Zijn Naam heilig, die al uw schuld genadig vergeeft.
U kroont met goedertierenheid,
Het kwaad niet meer gedenkt.
Loof God, de HEERE die zondaars het leven schenkt.
Zo hoog de hemel verheven is boven mij,
Zo groot, zo machtig is zijn genade, bewezen aan mij.
Ontfermend zoals een vader doet
Vertroost Hij mijn gemoed.
Loof God, de HEERE die vrede geeft door Zijn bloed.
Hallelujah, amen!

LIED VAN VERLANGEN
M.W. Kramer
In ’t huis mijns Vaders zijn op Gods tijd
Voor al Zijn kinderen plaatsen bereid!
Wijd open staat de poort die leidt naar ’t zalig oord.
Vreugde is ons bereid in eeuwigheid.
Naar ’t huis mijns Vaders verlangt mijn geest
Met al God’s kinderen op ’t bruiloftsfeest.
De paar’len poorte noodt, waar zonde is noch dood,
Hoe heerlijk zal dat zijn bij Jezus mijn.
In ’t huis mijns Vaders, door Hem bereid
Is Jezus Koning in eeuwigheid!
Wijd open staat de poort, die leidt naar ’t zalig oord,
Vreugde is ons bereid, in eeuwigheid.
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SAMENZANG
PSALM 138
’k Zal met mijn ganse hart uw eer
vermelden, Heer,
U dank bewijzen.
’k Zal U in ’t midden van de goôn,
op hoge toon,
met psalmen prijzen.
Ik zal mij buigen, op uw’ eis,
naar uw paleis,
het hof der hoven.
En om uw gunst en waarheid saam,
Uw’ grote naam
eerbiedig loven.

Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet,
schenkt Gij mij leven:
Is ’t, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
zal redding geven.
De Heer is zoo getrouw als sterk;
Hij zal zijn werk
voor mij volenden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
O Levensbron
wil bijstand zenden.

MEDITATIE: DRAGENDE HANDEN
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.
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Jezus, mijn dier’bre 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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MUZIKAAL INTERMEZZO
Jaap en Petra Kramer

‘VOETSTAPPEN IN HET ZAND’
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.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...”
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SAMENZANG
WIJ LEVEN VAN VERWONDERING
melodie: God in de hoog’ alleen zij eer
Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

CHRISTELIJK VISSERKOOR CRESCENDO
VADERS LIEFDE
L. Kramer / G. de Wit
Vaders liefde ziet van ver mij komen
Als ik thuis kom met beschaamd gemoed.
Vol ontferming word ik aangenomen,
Wat een vreugd waarmee Hij mij begroet.
O, hoe groot is toch mijn Vaders liefde,
Dat Hij naar mij uitkeek vol verdriet;
Die Zijn Vaderhart zo smart’lijk griefde
’t Erfdeel nam, en ’t Vaderhuis verliet.
Nee, die liefde kan ik niet doorgronden
Dat U mij mijn schuld vergeven wil;
En U mij, ondanks mijn grote zonden
Uit gena Uw zoon weer noemen wil.
Ach, hoe bandeloos werd toch mijn leven,
Ver van huis, verkwistend Vaders goed.
Dag aan dag door ijdelheid omgeven
Ging ik blind mijn oordeel tegemoet.
Totdat hongersnood mijn hart deed breken
En ik vol berouw mijn dwaasheid zag;
Ik zal opstaan en mijn Vader smeken
Of ik als een knecht mijn Vader dienen mag.
Nee, die liefde kan ik niet doorgronden
Dat U mij mijn schuld vergeven wil;
En U mij, ondanks mijn grote zonden
Uit gena Uw zoon weer noemen wil.
12
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PSALM 32
L. Kramer
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,
Die van de straf voor eeuwig is ontheven,
Wiens wanbedrijf , waardoor hij was bevlekt,
Voor ‘t heilig oog des Heeren is bedekt.
Welzalig is de mens, wien ‘t mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in ‘t vroom en ongeveinsd gemoed;
Geen snood bedrog maar blank’ oprechtheid voedt.
‘k Bekend’, o Heer’, aan U oprecht mijn zonden,
‘k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden.
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd met ootmoed smekend komen.
Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.
Allen
Rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken.
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t’ allen tijd,
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt.

SAMENZANG (EN COLLECTE)
AL WIE IN GOD GELOOFT
melodie: Gelukkig is het land
Al wie in God gelooft,
Zijn goedheid en Zijn trouw;
wie naar Zijn woorden hoort,
Hem zoekt en van Hem houdt;
Al wie zich geven zal,
de Vader toegewijd,
is veilig in Zijn hand,
geborgen voor altijd.
Aan wie in God gelooft,
de Vader, Zoon en Geest,
Zingen in de Zomer 2022 | Programma week 5
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heeft Hij Zijn Rijk beloofd,
die gaat zijn weg in vrees.
Wie zijn gebod bewaart,
en niet meer van Hem wijkt,
die wordt zijn God gewaar;
en leeft in eeuwigheid.

EEN PAREL IN GODS HAND
Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Ik weet dat de Vader me kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods Hand
Een parel in Gods Hand

DE KRACHT VAN UW LIEFDE
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
14
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en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO
EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
Zingen in de Zomer 2022 | Programma week 5
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U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

GEBED
CHRISTELIJK URKER VISSERSKOOR CRESCENDO
WAT EEN DAG ZAL DAT ZIJN
L. Kramer
Binnenkort komt de dag
dat ik Hem begroeten mag.
Mijn problemen zijn voorbij
Jezus komt en ‘k weet dat Hij
mij een plaats heeft bereid
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat en dag
zal dat zijn

16
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		 Refrein:
		
Wat een dag, wat een dag
		
als ik Hem begroeten mag.
		
En voorgoed naar Hem zal gaan,
		
oog in oog met Hem zal staan.
		
En Hij leidt mij aan Zijn hand
		
naar het lang beloofde land.
		
Wat een dag, o wat en dag
		
zal dat zij, zal dat zijn!
Alle zorgen voorbij
want ook dat beloofde Hij.
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn,
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon.
Wat een dag, o wat en dag
zal dat zijn
		 Allen
		
Wat een dag, wat een dag
		
als ik Hem begroeten mag.
		
En voorgoed naar Hem zal gaan,
		
oog in oog met Hem zal staan.
		
En Hij leidt mij aan Zijn hand
		
naar het lang beloofde land.
		
Wat een dag, o wat en dag
		
zal dat zij, zal dat zijn!

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 !

SLOTWOORD
SAMENZANG (STAANDE)
RUWE STORMEN MOGEN WOEDEN
Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht
Zingen in de Zomer 2022 | Programma week 5

Maar wat lot, ’t zij dood of leven
Smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden,
Bitt’re haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.
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Dit was de vijfde avond van Zingen in de Zomer 2022.
In de maand augustus van 2022 vinden D.V. nog 3 van deze
samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!
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JONG GEMENGD KOOR
‘IMMANUËL’

GENEZENDE HANDEN
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR
MEDITATIE DS. W. P. EMAUS
BEGELEIDING JAAP KRAMER
EN JORRIT WOUDT

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!

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.

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.
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