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IN WIENS HANDEN...
Het is altijd weer goed nadenken om een pakkend 
thema voor Zingen in de Zomer te kiezen. Zo’n 
thema moet een ‘handvat’ zijn voor de medewerkers, 
predikanten, koren en solisten voor 36 middagen en 
acht avonden. Voor gesproken woord en zang. Een 
‘handreiking’ voor bezoekers als herkenbaar onderwerp 
voor bezinning en beleving. Voor dit seizoen is gekozen 
voor het thema: ‘In goede handen’. Het gaat daarbij 
om handen. Die twee onderdelen van het lichaam die 
we op zoveel verschillende manieren kunnen gebruiken. 

Handen vormen het verbindende thema. Ze komen 
dit seizoen op verschillende manieren terug in woord, 
zang en beeld. Het thema stond al op de rol voor de 
editie van 2020. Maar na twee coronajaren is het denk 
ik nog aansprekender! We moesten immers twee jaar 
lang onze ‘handen over elkaar houden’. Maar nu mag 
het weer: ‘we reiken elkaar de hand’.

Het is maar net in wiens handen het ligt.
Wat kunnen we zeggen over onze handen. Handen 
geven waarde. Zelf mag ik graag basketballen, als 
ik een bal vasthoud, is die ongeveer 20 euro waard. 
Dat is de prijs. Maar in handen van een beroemde 
Amerikaanse profspeler wordt dezelfde bal miljoenen 
waard. Het is maar net wie het in handen heeft.

Een redelijk tennisracket kost 150 euro. Maar als de 
nummer 1 van de wereld er 20 grandslam toernooien 
mee wint, wordt het van onschatbare waarde. Het is 
maar net wie het in handen heeft.

In onze handen is een katapult een stuk speelgoed. In 
de handen van David werd het een wapen waarmee 
Goliath werd verslagen. Het is maar net wie het in 
handen heeft.

Als bakker kan ik met vijf broden en twee vissen best 
een paar lekker belegde boterhammen maken. Maar 
in de handen van Jezus werden er duizenden mensen 
mee gespijzigd. Het is maar net wie het in handen 
heeft.

Met hout en spijkers timmeren maken onze handen 
best mooie dingen. Maar de met spijkers doorboorde 
handen van Jezus Christus aan het kruishout brengen 
redding voor de hele wereld. Het is maar net wie het in 
handen heeft.

Handen gevouwen
‘Zingen in de Zomer mag gelukkig weer’, zei een 
medewerker onlangs tegen me. ‘De handen weer uit de 
mouwen’. Door de langsrijdende vrachtwagen verstond 
ik hem niet  goed. ‘De handen gevouwen’, verstond ik. 
‘Inderdaad, daar zijn we van afhankelijk’, antwoordde 
ik hem. Handen gevouwen of handen uit de mouwen. 
Het een kan niet buiten het andere. Bidden en 
werken. We mogen weten vanuit wiens Hand we alles 
mogen verwachten en in wiens Hand we alles mogen 
neerleggen! We zijn bij Hem in goede handen.

Op woensdag 13 juli gaan we van start. Het wordt 
vast weer een geweldige zomer! Het programma is met 
veel enthousiasme gemaakt. Maar eerst de handen 
gevouwen en dan uit de mouwen! Dan komt het vast 
goed! We hopen u te ontmoeten deze zomer! 

Jan de Boer

Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed

En een hart om te vergeven
Wat een ander jou misdoet

Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Voorwoord
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HANDEN DIE ELKAAR GAAN AANRAKEN
Het kost je waarschijnlijk een pijnlijke nek, maar het is zeker de moeite waard. Om het mooiste van de 
Sixtijnse kapel in Vaticaanstad te zien, moet je naar boven kijken. Het oog naar boven. Op het gewelf 
van het middeleeuwse gebedshuis, maakte Michelangelo zijn beroemde schildering. Miljoenen mensen, 
overal vandaan, hebben door de eeuwen heen een verwonderde blik naar boven geworpen.

Er zijn veel verhalen over de betekenis van de 
verschillende taferelen en figuren die de kunstenaar 
op het plafond heeft uitgebeeld. Eén fragment is alom 
bekend. We zien daar twee handen die elkaar bijna 
raken. De ene is de hand van God, een oudere man in 
een wapperende mantel. De andere is de hand van een 
naakte mens. We kennen het tafereel onder de titel ‘de 
schepping van Adam’. Die twee elkaar bijna rakende 
handen vertellen een eigen verhaal. God reikt de mens 
zijn rechterhand. De mens strekt in zijn afhankelijkheid 
zijn hand uit naar God. Als de vingers elkaar dichter 
raken, verspringt er de vonk van leven. 
God schept de mens naar Zijn beeld.

Deze beroemde afbeelding was voor Urker kunstenaar 
Janneke van Slooten de inspiratie voor de afbeelding 
op de omslag van dit Kruispunt. Haar gedachte bij het 
thema van Zingen in de Zomer. Ook zij schilderde de 
twee handen. De Eigenaar van de ene hand is direct 
duidelijk. In de palm is namelijk 
een litteken zichtbaar. Het is 
een doorboorde hand. De hand 
van Jezus, met het bewijs van 
zijn lijden en sterven. De hand 
waarvan hij tegen Thomas zegt:  
‘kom hier met je vinger en bekijk 
mijn handen, en kom hier met 
je hand en steek die in mijn zij’. 
Waarna de ongelovige stamelt: 
‘Mijn Heere en mijn God’. 

In Jezus reikt God ons de hand. 
Een hand getekend door Zijn 
oneindige liefde. Met een 
blijvende herinnering aan wat 
er is gedaan door Jezus. Elke 
keer als Jezus Zijn hand naar 
je uitsteekt, zie je dat litteken. 
De wonden in zijn handen van 
de spijkers die daar doorheen 
zijn geslagen. Elke keer als Hij 

Zijn hand naar je uitsteekt en je uitnodigt, wordt je 
herinnerd aan Zijn liefde.

De andere hand die Janneke schilderde, is de hand van 
een mens. Wat opvalt is dat ze handpalm naar boven 
heeft gericht. Het is een hand die wil ontvangen. 
Een hand die vraagt. Een hand die zich dankbaar 
uitstrekt naar Jezus, in het besef wat Hij voor ons 
heeft gedaan. In Jezus is God zelf een naakte mens 
geworden. Een tweede Adam. Net zoals op het plafond 
van de Sixtijnse Kapel, maar toch net even anders. 
God kan de mens de hand kan blijven reiken en de 
vonk van Zijn genade en liefde op ons overspringen. 
De herschepping van de mens. Wat een mooi 
evangelie, in twee geschilderde handen!

Bij de voorplaat

De schepping van Adam 
is een onderdeel van het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad. Het is geschilderd door Michelangelo rond 1511. Het werk is de uitbeelding van het Bijbelse verhaal uit Genesis waarin God de Vader leven blaast in Adam.



4

‘IN GOEDE HANDEN’
Voor Zingen in de Zomer 2022 hebben we gekozen 
voor het thema ‘In Goede Handen.’ Een actueel thema 
in een tijd, waarin we te maken hebben gekregen 
met het coronavirus en met een oorlog op Europees 
grondgebied. Wij geloven dat mensen die op God 
vertrouwen in alles en ondanks alles - wat er ook 
gebeurt - veilig geborgen zijn in Goede Handen. 

Het thema van ‘handen’ is daarbij veelzeggend. 
Handen zijn beeldend en sprekend. Handen raken aan 

alle aspecten van het leven. Veel uitdrukkingen en 
zegswijzen gaan over handen. Handen zijn in velerlei 
opzichten altijd bezige handen. Wat handen van nature 
doen, is aanraken en vasthouden. 

Zo houdt God ons vast en zo mogen wij mensen ook 
elkaar vasthouden. Wat is dat een houvast in ons 
leven. Wij zijn in Goede Handen! Daar willen we deze 
zomer van zingen en over nadenken.

13 JULI - SCHEPPENDE HANDEN
God staat aan het begin van het leven. Wij hebben de wereld 
ontvangen uit zijn hand. En God laat nooit varen de werken zijner 
handen. Ook ons leven is geschapen door Gods handen. En die 
handen dragen ons ons leven lang. 
Vooral in de stormen van ons leven. Al onze tijden liggen in Gods 
goede handen.

20 JULI - BEVRIJDENDE HANDEN
De oorlog in Oekraïne leert ons hoe belangrijk vrijheid is. God is uit 
op een leven voor ons mensen in vrijheid. Hij bevrijdde zijn volk uit 
de banden van de slavernij in Egypte. Jezus bevrijdde ons van de 
banden van zonde en schuld. Paulus roept ons op, om vanuit die aan 
ons geschonken vrijheid te leven. 

27 JULI - BESCHERMENDE HANDEN
Gods handen beschermen. Psalm 139 zegt: ’Gij omgeeft mij van 
achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.’ In Gods handen 
mogen wij schuilen, zoals Mozes schuilde in de holte van Gods hand. 
Aan Gods handen mogen wij ons overgeven, zoals Jezus bad aan het 
kruis: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’ 

3 AUGUSTUS - GEVOUWEN HANDEN
Het gebed is de adem van onze ziel. De hartslagader van ons leven. 
De sleutel van de ochtend en grendel van de avond. Het geloof kan 
niet zonder het gebed. Het bidden om Gods kracht, zijn leiding en 
nabijheid. En u kent het ‘telefoonnummer’ van God: 2 x 5. Twee 
gevouwen handen.

10 AUGUSTUS - DRAGENDE HANDEN
Bij God zijn wij in goede handen. Dat wij ook bij elkaar in goede 
handen mogen zijn. Dat onze handen mogen zijn als Gods handen. 
Goede handen die voor elkaar zorgen. Goede handen die elkaar 
dienen en dragen. Denk aan de vier vrienden, die hun verlamde 
vriend droegen aan de voeten van Jezus.

Bij het thema
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STIL MOMENT
Onze tijd kent weinig stilte. We leven in een onrustige 
tijd. Er is van alles aan de hand. Crisis, oorlog, 
onzekerheid. Het stormt in ons leven. Momenten van 
rust en stilte zijn meer dan ooit nodig. In de stilte 
word je gevormd. Een lied zegt: “Wees stil voor het 
aangezicht van God”. De profeet Elia ontmoette God in 
een zachte wind. Even stil zijn. Even onze handen laten 
rusten.

Ook bij Zingen in de Zomer zoeken we op de eerste 
en laatste middag van het Zingen in de Zomer een 
moment van stilte. Rond 12:00 uur gaan de deuren 
van de Bethelkerk open. Het orgel gaat spelen. Er 
wordt bijna niet gesproken. Je ervaart de stilte. Rust in 
hoofd en handen. Toch gebeurt er veel.

Je ziet mensen in de banken tot zichzelf komen. Even 
de rust van de kerk ervaren. Je ziet mensen de handen 
vouwen, misschien bidden voor het werk van Zingen in 
de Zomer of dingen die hen persoonlijk raken en bezig 
houden. Misschien klein en teer. Het vervult een functie 
in de zomer.

Tijdens dit stil moment zijn er medewerkers aanwezig. 
Kunt u in het gebedenboek (dit is ook aanwezig in 
het Kerkje aan de Zee) iets schrijven dat in het gebed 
gebracht wordt tijdens de avonden van Zingen in de 
Zomer.

Het STILLE MOMENT is op de openingsdag 
13 juli en op de slotdag 31 augustus 
van 12:00 uur tot 13:00 uur.

17 AUGUSTUS - GENEZENDE HANDEN
Jezus legde zieken de handen op en genas hen. Als teken van Gods 
Koninkrijk, waar ziekte er niet meer zal zijn. Wij allemaal moeten 
het in ons leven hebben van die helende handen van Jezus. ‘Arts 
aller zielen, ’t is genoeg, als Gij ons neemt in uw hoede. Heel toch 
de wond die ’t leven sloeg, laat ons niet hooploos verbloeden.’ 

24 AUGUSTUS - DOORBOORDE HANDEN
Jezus stierf voor ons aan het kruis. Symbool van zijn lijden: zijn 
doorboorde handen. Zijn reddende handen waren doorboorde 
handen. Ook de opgestane Jezus droeg nog deze tekenen in zijn 
handen. Zó wil Jezus bij ons zijn in het lijden van ons leven. 
Doorboorde handen die ons uitnodigen: ‘Kom bij Mij!’

31 AUGUSTUS - ZEGENENDE HANDEN
Het laatste dat de discipelen zagen van Jezus bij zijn Hemelvaart: 
zijn zegenende handen. Die zegenende handen zijn nog altijd 
liefdevol naar ons uitgestrekt. Totdat Jezus terugkomt mogen wij 
leven onder die zegen. Om onder die zegen ook voor elkaar tot een 
zegen te zijn.

Ds. Klaas van der Sloot



KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 1
Contactpersoon: 
Contactpersoon: Jan Romkes, Rietgors 1 (0622259780)
Koster(s): Boudewijn Tims, Lijkant 70, (0623018770)
Dorpelwachter Bethelkerk woensdag: Sietie Hellinga, 
Zinkstuk 41, (685823)

WOENSDAG 13 JULI 2022
Leiding: Jan de Boer, Meerkoet 10, (06-25128513)
Zang: Ensemble zangers o.l.v. Jaap Kramer Schokker 11, 
(0652033974)
Declamatie: Jannie Moors, Holkenkamp 60, (0642999773)
Orgel/piano: Jaap Kramer, Schokker 11, (0652033974)

DONDERDAG 14 JULI 2022
Leiding: Theo Cleveringa en klas, De Schroef 9, (0682197891)
Zang: Theo Cleveringa en klas, De Schroef 9, (0682197891)
Declamatie: Theo Cleveringa en klas, 
De Schroef 9, (0682197891)
Orgel: Dirk Coenen, Ankerplaats 55, (685460)

VRIJDAG 15 JULI 2022
Om 11:00 uur een trouwdienst in het Kerkje aan de Zee.
Leiding: Pieter Auke van den Berg, Wagenpad 22, (0629437731)
Zang: Tiny Bakker, Grote Fok 2, (685364)
Declamatie: Gretha Pasterkamp, De Brug 10, (687586)
Orgel: Hielke van der Meulen, Schoterlandseweg 73, 8414 LP 
Nieuwe Horne (0620984058
Om 16:30 uur een trouwdienst in het Kerkje aan de Zee

KAMPIOENEN!
Op 13 juli start Zingen in de Zomer ‘s middags met 
een muzikale kampioen. Vocaal ensemble De Twente 
Zangers uit Rijssen komt naar Urk. Het ensemble is in 
1965 opgericht en bestaat momenteel uit 16 mannen. 
In een goede sfeer van onderlinge vriendschap en 
gezelligheid maken ze samen enthousiast muziek. 
Sinds enkele maanden staan de zangers onder leiding 
van dirigent Maarten Barneveld (1976). Een veelzijdig 
musicus met als belangrijkste doel: met elkaar muziek 
maken tot eer van onze Schepper!
De afgelopen jaren hebben De Twente Zangers een 

vooraanstaande plaats verworven in de Nederlandse 
mannenkoorwereld. De bijzondere klank, gekoppeld 
aan een uiteenlopend repertoire en verrassende 
muziekkeuze maakt van het ensemble een graag 
geziene gast. Een absoluut muzikaal hoogtepunt 
beleefden de mannen in 2014. Toen werden ze 
namelijk Nederlands kampioen in de B-categorie 
tijdens het Nationaal Mannenkoor Concours. Een 
knappe prestatie! Genoeg redenen om deze middag 
niet te missen en van deze mannen te genieten!
13 juli 14:00 uur Bethelkerk

DE LOFZANG 
VAN FLORE
U heeft haar vast ook gezien, 
enkele jaren geleden. Een ‘hit’ 
op internet. De kleuter die in de 
auto van haar vader uit volle 
borst Psalm 42 meezong. Flore 
(Fleur) veroverde daarmee 
menig hart. 
Flore heeft leukemie. Ze is 
inmiddels 7 jaar en het gaat 
naar omstandigheden goed 
met haar. We ontvingen het 
verzoek of ze op de startavond 
met haar familie mee mag 
zingen in de Bethelkerk. Eén 
keer raden welke psalm we in 
ieder geval op het programma 
hebben staan.

HENK FRANK STRIJKERT
DUIVEN, PSALMEN EN BOVENSTEM
Voor Henk Frank Strijkert uit IJsselmuiden 
is het zijn eerste kennismaking met 
Zingen in de Zomer. Als  begeleider van 
het Christelijk mannenkoor Eiland Urk 
zal hij op de eerste avond op 13 juli 
medewerking verlenen. In het dagelijks 
leven is hij onderwijzer. Hij heeft een 
bijzondere passie voor duiven en voor 
muziek. Hij is ook vaste begeleider van 
een bovenstemgroep en heeft een aantal 
hooggestemde zettingen geschreven. Hij 
heeft al vele orgels kunnen bespelen en 
een aantal CD’s opgenomen, onder meer 
met gedragen massale psalmgezang. 

Op de eerste avond zal hij achter de 
vleugel plaatsnemen en we hopen dat ook hij zich snel thuis voelt in de 
Zingen in de Zomer familie.  Een koorlid typeerde het in het verleden zo: 
Henk Jan timmert mee op de vleugel, alleen dat is al de moeite meer dan 
waard! Dat belooft nog wat op deze eerste avond!
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LOCATIE  BETHELKERK URK  AANVANG  19.30 UUR  MEDITATIE DS. T. KOSTER 
BEGELEIDING  HUGO VAN DER MEIJ EN HENK FRANK STRIJKERT

Christelijk Mannenkoor ‘Eiland Urk’ is met ruim 90 
leden inmiddels één van de grotere mannenkoren van 
Urk. Een knappe prestatie als we weten dat het koor in 
2003 met 20 zingende vrienden begon. 

Christelijk Mannenkoor “Eiland Urk wil zich profileren 
door de warme klankkleur en goede verstaanbaarheid 
van de gezongen tekst. Het knappe van het koor is dat 
ze hun liederen geheel in eigen stijl en woorden ten 
gehore brengen. Daarmee weten ze hun toehoorders 
regelmatig te raken. Er is veel waardering voor de zang 
en de boodschap.  Het koor is geliefd en veelgevraagd.
Het repertoire bestaat uit psalmen, gezangen en  
geestelijke liederen en eigen geschreven of bewerkte 
nummers van dirigent-van-het-eerste-uur Gerrit 
Schinkel. Hij weet het koor te laten bloeien. Nagenoeg 
alle muziek stukken die het koor uitvoert, worden door 
hemzelf gecomponeerd of gearrangeerd.

Inmiddels bestaat het koor dus bijna 20 jaar. De 
startavond zal met Eiland Urk weer en geweldige avond 
worden met een koor dat samen met de aanwezigen zal 
zingen tot eer van God.

SCHEPPENDE HANDEN
Hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je naar andere mensen? 
Wat bepaalt jouw identiteit? Deze vragen zingen rond 
in onze maatschappij. Begrijpelijk en herkenbaar. 
Het antwoord dat de Bijbel geeft, is verrassend en 
bevrijdend. En dat antwoord start met de belijdenis 
dat je als mens meer bent dan een product van toeval. 
Jouw leven staat te boek als waardevol. Geschapen door 
God. Dat is waar we met elkaar over zingen en waar 
dominee Taco Koster over zal spreken aan de hand van 
de prachtige psalm 8. 

WEEK 1  STARTAVOND   .   13 JULI 2022

CHRISTELIJK MANNENKOOR 
‘‘EILAND URK’

12:00 uur: Bethelkerk, Stil Moment
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de 
Zee, open voor bezichtiging

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Vocaal Ensemble 
De Twente Zangers
16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert 

19:30 uur: Bethelkerk, 
Christelijk Mannenkoor 
‘Eiland Urk’
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DINGEN OOK ANDERS DOEN
De meditatie op de startavond op woensdag 13 juli is in handen van dominee Taco Koster uit 
Amsterdam. Hij werkt sinds 2019 in de Protestantste Gemeente in Zunderdorp, een prachtig 
dorpskerkje onder de rook van Amsterdam. En hij werkt voor Diensten met Belangstellenden (DmB) in 
het centrum van Amsterdam. Hij werkt dus tegelijkertijd als dorpsdominee en als stadsdominee.

 

Pop-up dominee
Zijn beroep in Amsterdam is officieel ‘ambulant 
missionair predikant’. ‘Daar klinken twee zaken in 
door’, antwoordt hij op de vraag wat dat precies 
betekent. ‘Ambulant heeft te maken met de 
tijdelijkheid van deze job. Ik blijf maar enkele jaren 
betrokken in Zunderdorp en Amsterdam. Ik wordt ook 
wel een ‘pop-up-dominee’ genoemd. En bij ‘missionair’ 
gaat het vooral om de vraag hoe we de nieuwe 
generaties bereiken en hoe we van betekenis zijn voor 
mensen om ons heen. Hoe we als kerk relevant zijn 
voor de stad en hoe we mensen kunnen helpen in hun 
geloofsvragen en zoektocht.’

Luisteren naar Gods stem
Taco Koster werkt in Amsterdam samen met een 
groep bevlogen mensen. Het blijkt meer dan samen 
een paar leuke dingen organiseren. ‘Het is een proces 
van bewustwording. Van luisteren naar Gods stem 
en de context waarin we kerk zijn’, vertelt hij. ‘In 
dat proces mag ik helpen. En daarbij hebben we de 
spannende afspraak gemaakt dat we de dingen ook 
anders kunnen doen. De boel een beetje opschudden 
dus. Ruimte om te experimenteren’. De focus van het 
werk ligt op de zondagavond. Daarom wordt steeds 
vaker de naam ‘Zondagavondkerk’ gebruikt. Maar het 
werk is meer dan dat. Ze organiseren ook cursussen 
en ontmoetingen.

Leerling
Taco ziet zichtzelf ook als leerling. Altijd bereid om 
te leren, te ontdekken en te begrijpen. Dat leerling 
zijn is voor hem ook een manier om zijn geloof te 
omschrijven: ‘leerling van Jezus zijn’. Het uitgangspunt 
is dat God Zijn Hand uitstrekt naar deze gebroken 
wereld. Als Jezus spreekt over het koninkrijk van God 
dan komen daar voor hem hoopvolle woorden in mee, 
woorden als vergeving, genezing, herstel, recht en 
vrede. Dat is de missie van God zelf en daar mag je als 
kerk meebewegen. Gods missie heeft een kerk. ‘Ik hoop 
dat we daar steeds meer van doordrongen raken’, zegt 

Taco. ‘Het gaat niet om de kerk of de kerkdienst, in 
welke vorm dan ook. Het gaat om Gods missie in deze 
wereld en daarin mogen wij ons inschakelen’. 
 
Kerk met een missie
‘Dat werkt door in alle aspecten van het kerk zijn’, 
gaat hij verder. ‘En dat is echt iets anders dan heel 
veel leuke of hippe dingen organiseren. Het heeft te 
maken met gebed, met gastvrijheid, met betrokken 
zijn op je omgeving, met het verlangen om je leven 
en je geloven met anderen te delen, met de durf om 
zaken los te laten, in het vertrouwen dat Gods Geest 
mensen aanraakt’.

Met die inspiratie, boodschap en bevlogenheid staat 
Taco Koster op 13 juli tijdens de startavond op de 
preekstoel van de Bethelkerk. Daarbij zal ook iets 
vertellen over zijn bijzondere roeping in Amsterdam 
en het werk van Diensten met Belangstellenden. Een 
gedeelte van de opbrengst van de collecte van die 
avond zal bestemd zijn voor deze kerk met een missie.

Pop up dominee Taco Koster

WE ZIJN EEN KERK 
IN HET HART VAN AMSTERDAM

Diensten met Belangstellenden wil in Amsterdam 
op zondagavond (en ook doordeweeks) een plek 
bieden aan iedereen (gelovig en minder gelovig) 
die meer wil weten over Jezus en geloven. We 
zijn leerlingen van Jezus die Zijn liefde in praktijk 
brengen en anderen uitdagen om mee te doen.
We helpen elkaar om geloven handen en voeten 
te geven, we helpen elkaar om liefde in praktijk 
te brengen. 

Elke zondagavond om 19.00 uur ben je welkom 
in je zoektocht naar inspiratie, antwoorden en 
zingeving. Op een prachtplek in het centrum 
van Amsterdam organiseert Diensten met 
Belangstellenden een kerkdienst voor jou. 
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt 
en wat jouw verhaal ook is.

Graag tot ziens in de Engelse Kerk op het 
Begijnhof 48 in Amsterdam.
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ONS HART BLIJFT BRANDEN 
VOOR ZINGEN IN DE ZOMER
Dorpelwachter, vraagbaak, plaatsaanwijzer, verzorger, gastgever, 
praktische hulp. Wat regelden ze niet? Jappie en Liesbeth Muizelaar 
doen een stapje terug en dragen het stokje van het kosterschap over 
aan de nieuwe generatie. We willen ze hartelijk bedanken voor hun 
steun en inzet van de afgelopen jaren.

U kent ze allemaal: ons vaste kostersechtpaar van 
het Kerkje aan de Zee. de boomlange Jappie en zijn 
enthousiaste vrouw Liesbeth. Elke zomer maakten 
ze dagelijks de gang vanuit  het Friese Bakhuizen 
naar Urk om koster te zijn bij het werk van Zingen 
in de Zomer. In een ver verleden begonnen ze als 
bezoekers van Zingen in de Zomer. Gaandeweg werden 
er vriendschappen gesmeed en werden de gedreven 
Friezen echte steunpilaren voor Zingen in de Zomer bij 
het Kerkje aan de Zee.

Natuurlijk zullen ze, als de gezondheid het toelaat, 
ook deze zomer naar Urk afreizen. Dan niet om te 

‘kosteren’, maar om van harte met ons mee te zingen 
en te genieten van het samenzijn. Liesbeth hierover: 
‘Ons hart blijft branden voor Zingen in de Zomer, maar 
de dagelijkse druk is er af’. ‘De onderlinge contacten, 
het samenzijn, het zingen, het blijft ongelooflijk mooi 
om dat mee te maken’, besluit Jappie. U kunt ze dus 
gewoon tegenkomen deze zomer, maar dan weer als 
bezoeker, (mede)zanger en vriend van Zingen in de 
Zomer. Hartelijk bedankt en tot snel weerziens!

Wilt u Jappie en Liesbeth ook persoonlijk bedanken? 
Het adres is: Lange Baan 15, 8574 RC Bakhuizen.

PRAKTISCH: VERLOREN VOORWERPEN? BIJZONDERE VRAGEN?
Er blijft wel eens iets liggen in het Kerkje aan de Zee, denk aan een paraplu of een bril. De kosters 
willen natuurlijk graag dat spullen weer bij hun rechtmatige eigenaar terecht komen. Voor praktische 
vragen, ook als u bijvoorbeeld met een groep wilt komen of over de rolstoeltoegankelijkheid van het 
Kerkje aan de Zee. De kosters van dienst staan graag voor u klaar.

Dankjewel voor het kostersechtpaar van het Kerkj e

AAN GASTVRIJHEID HANDEN EN VOETEN 
GEVEN IN HET KERKJE AAN DE ZEE...
Agnita Bakker-Post is een van de drijvende krachten van Zingen in de Zomer. 
Ze is er al jaren aan verbonden. Ze heeft twee helpende handen. Het vuur uit de 
sloffen. Altijd een vriendelijk woord met een boodschap uit een warm hart. Mede 
op haar initiatief is het Kerkje aan de Zee niet alleen voor het zingen in de middag 
open. Al vroeger op de dag staan de deuren open en bent u als bezoeker hartelijk 
welkom. Agnita nodigt u hierbij hartelijk uit.    

Voorjaar 2019 zijn we begonnen met het openstellen 
van het kleine kerkje aan de zee. Elke werkdag rond de 
klok van 11 uur opent het kerkje de deur en hangt er 
een uitnodigend zeildoek aan het hek: Welkom! 
Kerk is open. 

Een open deur en een vriendelijk welkom. Zo simpel 
maar o zo belangrijk in een tijd waarin veel kerkdeuren 
steeds meer en meer gesloten blijven. Regelmatig 
worden handen gevouwen om te bidden voor het 
evangelisatiewerk dat plaatsvindt in dit kerkje. Lege 
handen worden open gehouden om zich te laten vullen 
met vruchten van liefde, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid. Om daarvan weer te kunnen uitdelen. 

Handen die een bijbeltje 
meegeven of een hand die op 
een schouder wordt gelegd. Een 
glimlach, een luisterend oor of 
een gesprek.

Een open kerk is eigenlijk gewoon als de kerk present 
wilt zijn in de samenleving. Ook in 2022 is het Kerkje 
in de zomermaanden geopend dankzij de inzet van 
een groep enthousiaste vrijwilligers. Kom maar binnen  
zoals je bent en stel je vragen of rust even uit. We zijn 
er voor u en jou. Loop ook eens binnen bij het Kerkje 
aan de Zee. Welkom! 



KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 2
Contactpersoon: Pieter Kramer, Duinriet 1, (0643524796)
Koster(s): Adrie Melaard, Nagel 18, (0610148175)
Dorpelwachter Bethelkerk woensdag: Janneke van Slooten

MAANDAG 18 JULI 2022
Leiding: Eize Kaptijn, Kooizand 26, (0640559938)
Zang: Willemijn Middelkoop-de Munnik, 
Wilhelminalaan 44, (0615644255)
Declamatie: Agnita Bakker – Post, Wijk 8-65 (686482)
Orgel: Jaap Kramer, Schokker 11, (0652033974)

DINSDAG 19 JULI 2022
Leiding: Albert Post, Stoevenberg 5, Genemuiden (06-82316434)
Zang: Rebekka Post, Grote Fok 13, (0683025711)
Declamatie: Lydia Kramer, Steenzetter 16, (06-53415466)
Orgel: Harry Hamer, Pionier 32, 8254 BA, Dronten (0651057903)

WOENSDAG 20 JULI 2022
Leiding: Joost K.S. Eijkelenboom, Constantijnstraat 12, (682831)
Zang: Duo Jannie Kaptijn en Barbara Lok, Beatrixstraat 5a,  
(0651181689)

Declamatie: Hilde Woort, Wijk 8-53, (0622215890)
Orgel/piano: Jaap Kramer, Schokker 11, (0652033974)
Fluit: Henriëtte Bronkhorst, Oranjelaan 44, 8071 LH Nunspeet 
(0613752832)
Dorpelwachter: Janneke van Slooten, Wijk 4,94, (0622702784)

DONDERDAG 21 JULI 2022
Leiding: Sjoert Visser, De Noord 51a, (0626322717)
Zang: Willem de Ridder en Lub Weerstand, Wijk 8-32 
(0625040854)
Declamatie: Mirjam Visser, De Noord 51a, (0626322717)
Orgel: Hendrik van Veen, Waaiershoek 45, (239519)

VRIJDAG 22 JULI 2022
Leiding: Pieter van Eerde, Rijswerker 8, (0625261131)
Zang: Petra Kramer, ’t Klif 21, (682328)
Declamatie: Femmy van Urk, Harderbank 4, (686878)
Orgel: Tromp van Goor, Palestrinalaan 60, 8011 HE Zwolle 
(0640731673)

MUZIKALE VRIENDINNEN
‘Mijn leven is muziek’ is het motto van Barbara Lok 
uit Zwartsluis. Ze is componist, dirigent, zangeres 
en zangcoach. Ze deed eens mee aan het Nationale 
songfestival en was jarenlang achtergrondzangeres 
van Willeke Alberti. Ze is inmiddels ook beroemd op 
Urk. Ze bewondert de onlosmakelijke band tussen 
Urk en zang. Ze schreef de muziek en was koor- en 
orkestleider van het muzikale theaterspektakel ‘Eiland 
in de verte’, dat recent op de haven van Urk werd 
gespeeld. Aan de openluchtproductie werkten vele 
Urkers mee. 

De Urker Jannie Kaptijn kreeg les van Barbara. Jannie 
heeft heel veel met koren gezongen, daar ligt ook haar 

passie. Ook zij zong mee met ‘Eiland in de 
verte’. Ze was daar de hoofdzangeres bij 
de sopranen en vertolkte het lied ‘Genacht’. 
Een lied met een bijzondere betekenis voor 
Urk en de Urkers. Het is de groet van de 
Urker visser aan zijn vrouw of zijn moeder 
als hij naar zee vertrekt.

Het wordt dus een bijzondere middag als 
deze twee muzikale vriendinnen samen te 
zien te horen zijn. Zoek woensdagmiddag 
20 juli een plekje in de Bethelkerk. ‘Het 
enige wat beter is dan zingen, is nog meer 
zingen’.

IN GOEDE HANDEN
We kennen allemaal de geschiedenis van Job. Hij kreeg van de duivel veel 
te verduren. Alles, behalve zijn leven, werd hem afgenomen, Job zit letterlijk 
en figuurlijk in zak en as… en dat is nog maar zacht uitgedrukt. Het enige 
wat Job nog kon, was zijn leven in de Handen van de Heer leggen. Maria 
van Magdala ging ‘s morgens vroeg naar het graf, de steen was weg en 
plotseling hoorde ze een stem. Ze zag haar Meester, wilde Hem aanraken. 
Maar Jezus zei: “raak Mij niet aan”. Niet aanraken? Hoe dan? 

Wilt u, wil jij, weten wat deze twee verhalen met elkaar te maken hebben? 
Kom dan woensdag 20 juli om 14:00 uur naar de Bethelkerk. Daar zal Janneke van Slooten meer over haar 
schilderij vertellen. Haar oproep daarbij: durft u, durf jij je leven in de handen van de Heer te leggen? 
Eén ding is zeker, je bent dan in goede handen.

DE HOGE TONEN VAN HENRIËTTE BRONKHORST
Henriëtte Bronkhorst (1990) speelde al op jonge leeftijd op de dwarsfluit. Naast haar werk gaat ze graag 
naar concerten of maakt ze zelf muziek. Ze verleent medewerking aan concerten met diverse koren. Ook 
treedt ze regelmatig op in samenspel met haar man op het klavier. Ze speelde enige jaren geleden al eens 
mee in klein orkest bij Zingen in de Zomer. Ze is erg enthousiast om nu ook solo te mogen meewerken. 
Ze laat op 20 juli zowel in het middag- als het avondprogramma haar tonen klinken. 

TAAL DER LIEFDE
Op alle vragen die er rezen

gaf U mij Uw Hand te lezen,
één teken slechts, in spijkerschrift. 
Sinds staat het in mijn ziel gegrift.

Jaap Zijlstra
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WEEK 2   .   20 JULI 2022
CHRISTELIJK MANNENKOOR 

‘SOLI DEO GLORIA’
LOCATIE  BETHELKERK URK  AANVANG  19.30 UUR  MEDITATIE  JEUGDPASTOR S. BAKKER

BEGELEIDING  HENDRIK VAN VEEN EN HARRY HAMER

We kijken vol verwachting uit naar deze bijzondere avond. 
Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’ zal deze avond voor ons 
zingen. Dat doet dit compacte mannenkoor altijd op de 
voor hen typerende, enthousiaste manier. Met een zuivere 
klank. De mannen dragen Gods rijke boodschap van liefde 
en genade muzikaal en zingend uit.

Het koor is op de kop af 1997 opgericht. Als we goed 
kunnen tellen is dat dus 25 jaar! Een bijzondere mijlpaal, 
waarmee we de mannen van harte feliciteren.

Dirigent Jaap Kramer (1979) weet wat zijn mannen 
aankunnen en met zijn handen en zijn hele lijf leidt hij 
ze op meesterlijke wijze langs het hoog en laag. Langs 
het hard en het zacht. Langs het vlotte en het gedragen. 
Jaap komt uit een muzikale familie en begeleidde op zijn 
twaalfde jaar al de gemeentezang op het orgel. Al sinds 
zijn 17e is hij de dirigent van Soli Deo Gloria. Vanaf de 
oprichting: dus ook hij doet dit al 25 jaar!

Dat deze avond een muzikale aanrader wordt, is zeker. 
Het is altijd een muzikaal feest met mannenkoor ‘Soli Deo 
Gloria’ en met het jubileum in het achterhoofd zal dat dit 
jaar vast en zeker een nog groter feest gaan worden.

BEVRIJDENDE HANDEN
Bij het thema bevrijdende handen moet ik gelijk aan 
Jezus Zijn doorboorde handen denken. Vastgenageld 
aan het kruis brachten deze handen ons bevrijding, 
bevrijding van de zonden, bevrijding van de dood. Als 
ik aan deze handen denk, overvalt mij de gedachte 
dat deze handen hier op aarde heel wat hebben 
meegemaakt… ze hebben melaatsen aangeraakt, blinde 
ogen geopend, kinderen gezegend, brood gebroken, ze 
hebben een kruis gedragen… de handen van Jezus… 
Deze zelfde handen zijn uitgestrekt naar ons allemaal 
persoonlijk en aan ons de uitdaging om die uitgestoken 
hand vast te pakken. Die keuze in het leven brengt 
namelijk bevrijding! Ik wil het met jullie gaan hebben 
over de handen van Jezus, bevrijdende handen!

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Barbara Lok, Jannie Kaptijn 
en Henriëtte Bronkhorst
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
open voor bezichtiging

16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert 
19:30 uur: Bethelkerk, Christelijk Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’



ORGANIST IN CORONATIJD
Onze vaste organisten zijn de muzikale 
steunpilaren van Zingen in de Zomer. Hun 
suggesties en adviezen, maar vooral het werk 
van hun handen en voeten op de klavieren en het 
pedaal van het Meere-orgel van de Bethelkerk 
dragen het zingen. We spraken met hen over de 
afgelopen coronatijd: Jaap Kramer, Hendrik van 
Veen en Minne Veldman.

‘Ik heb vooral de samenzang gemist. Het was heel stil’, 
begint Jaap.  ‘Ik ben heel erg blij dat het weer kan. 
Twee jaar muziek maken zonder publiek is niet goed 
voor een mens’. ‘Ik bin ok iel arreg bleede’, sluit Minne 
aan in Urker dialect, ‘ik ben gelukkig en dankbaar 
om weer volop aan het 
werk te zijn. We hebben 
een rare tijd achter 
de rug’. Hendrik knikt 
instemmend. Hij ziet uit 
naar het nieuwe seizoen 
van Zingen in de Zomer.

Toch was het niet 
allemaal kommer en 
kwel. ‘Die online tijd die 
achter ons ligt had toch 
ook wel leerzame en 
goede kanten’, vertelt 
Minne. Ik heb ongeveer 
75 orgelconcerten via 
Youtube gedaan. Steeds 
op een ander orgel en 
een ander programma 
met mijn dochter als 
registrant. Ook best bijzonder. En digitaal kreeg je 
de reacties van de mensen die het concert bekeken 
en beluisterden. Zo hield je toch contact’. Ook Jaap 
en Hendrik bleven digitaal actief. ‘Als je niks mag, is 
online natuurlijk een uitkomst’, vult Jaap aan. ‘Maar 
wat je dan vooral mist is de echte interactie met het 
publiek. In een kerkdienst samenzang begeleiden 
met alleen zes ouderlingen, is bijna niet te doen. Het 
samen doen is heel essentieel aan muziek maken’.

Hendrik was samen met 
Jaap betrokken bij de digitale 
uitzendingen van Zingen in 
de Zomer in 2020 en bij de 
afgeslankte editie van 2021. 
‘Dat was wel mooi’, zegt hij, 
‘Maar alleen in een kerk met 
camera’s is het toch niet 
helemaal. De samenwerking 
met Jaap was wel uniek. We spreken hetzelfde taaltje, 
zowel in het Urker dialect als muzikaal. Onze digitale 
kunsten zijn niet onopgemerkt gebleven. We worden 
nu ook in den lande gevraagd voor samenzangavonden 
en bij concerten. Dat is toch ook iets goeds dat is 
overgebleven van de coronatijd.’ 

De drie mannen zijn qua gezondheid de coronatijd 
goed doorgekomen. Minne vertelt wel hoe hij in 
het begin het virus heeft opgelopen en flink ziek is 
geweest. Maar hij is weer volop aan de slag met zijn 
orgelspel en zijn koren. Bij een aantal van zijn koren 
zijn er gaten gevallen door ziekte of overlijden of 
omdat de wekelijkse regelmaat wegviel. ‘Daar moet 
je na corona dus echt wel weer het wiel opnieuw 
uitvinden. Dat doe ik met enthousiasme samen met de 
koorleden. Ik ben blij dat ik ook bij Zingen in de Zomer 
weer van de partij zal zijn’. 

Jaap zit weer lekker aan het muziek maken. ‘Dat is 
iets wat mijn leven is en waar ik niet buiten kan’. ‘Ik 

merk wel dat het nog niet 
helemaal los is. Mensen 
moeten er nog even aan 
wennen dat alles weer 
een beetje mag. Ze zijn 
toch iets van voorzichtig. 
Maar dat komt vast 
goed’, zegt hij stellig. We 
gaan heerlijk zingen. Ik 
mag lekker veel spelen. 
Samenwerken met m’n 
moat Hendrik. Ook daar 
zie ik weer naar uit. Er 
staat een prachtige avond 
met Soli Deo Gloria op het 
programma. Van mij mag 
het zomer zijn, hoor’. 

Hendrik vult hem aan 
‘Het is toch vreemd hoe 

alles snel weer went. We hebben nu weer een paar 
concerten gehad met een volle kerk. In het begin 
denk je ‘oeff al die mensen’, maar nu is het bijna 
weer gewoon. Ik hoop echt dat het zo blijft en we de 
coronatijd periode kunnen afsluiten. Hendrik maakte 
de keuze om geen dirigent meer te zijn. ‘Ik ben alleen 
nog begeleider van koor- en samenzang en duo met 
Jaap. Dat vind ik, naast mijn drukke baan, fijn om 
weer volop te kunnen en te mogen doen.

De drie muzikale vrienden 
kijken enorm uit naar Zingen 
in de Zomer. Zij zullen hun 
talent weer volop laten 
horen. ‘Wat is er nou mooier 
dan met een volle Bethelkerk 
samen uit volle borst zingen, 
beamen ze in koor. ‘Ik heb 
veel mensen gesproken die 

er naar uitzien en de dagen naar het begin aftellen. Je 
zult het merken als we ‘stromen van zegen’ zingen of 
een andere mooi lied. Dan komt alles uit de kast’, zegt 
Hendrik stellig. ‘Ik zal het orgel weer laten daveren’, 
belooft Minne. Jaap knipoogt en lacht.

WAT IK VOORAL GEMIST HEB, IS DIE MACHTIGE SAMENZANG!

‘WAT IS ER NOU MOOIER DAN MET 
EEN VOLLE BETHELKERK SAMEN 

UIT VOLLE BORST ZINGEN’
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POST VOOR U

Aan alle vrienden van 
Zingen in de Zomer

Urk, 1 juli 2022

Lieve zangfamilie,

Wat hebben we er lang
 op moeten wachten, hè. M

aar het Zingen-in-de-Zomer-feest komt er 

weer aan, hoor! En wat een feest zal h
et weer gaan worden.

 Ik heb er ontzettend
 veel zin in. 

We zeggen vaak dat we
 iets pas missen als het er niet 

meer is. Dat is de afgelopen jar
en dus 

echt gebleken. Wat heb ik het zingen i
n de Bethelkerk gemist! Ik heb in de afge

lopen tijd nog 

meer leren beseffen ho
eveel ik er eigenlijk va

n geniet.

De afgelopen jaren was
 het zingen dus wat m

inder voor mij. Maar het was niet minder druk. 

Ik had genoeg om handen. Aan het begin van de 
coronaperiode ben ik 

getrouwd en op 29 januari 

2022 zijn we gezegend met een prachtige zoon.
 Inmiddels sta ik weer voo

r de klas.

Ook dit zorgde ervoor 
dat het zingen wat na

ar achteren werd ges
choven. Ik moest een aantal 

concerten afzeggen. S
oms moest ik best veel moeite doen om toch mee te kunnen zingen. 

Ik ben 

best een beetje zenuw
achtig voor een conce

rt. Maar het blijkt altijd de
 moeite waard. Die zenuwen 

heb ik minder als we met een wat grotere gr
oep zingen zoals met de Urker Voices. Die kunnen 

jullie dit seizoen van 
Zingen in de Zomer ook weer horen. H

et is een uniek koortj
e met negen 

vrouwen. Eén keer per maand repeteren we. Ik
 vind het geweldig om

 ook bij dit koor te m
ogen 

zingen. Ik wil de repe
titie momenten altijd ver van t

e voren weten zodat i
k het goed kan plann

en 

met mijn man. 

Dat gaat heel anders b
ij onze familie Post. Bijna elke dag ben ik w

el in huize Post te vin
den. 

En voor je het weet he
eft moeder Mariette ons weer rond

 de piano. ‘Even dit doornemen’ is het 

dan. ‘Zing jij even de altpart
ij?’ Dan leren we zo weer 

een nieuw lied. Zo bouwen we bijna va
nzelf 

repertoire op. Zo’n lied zit dan vervol
gens de hele week in 

je hoofd. En je hoort het ook de
 hele 

dag thuis. Of mijn moeder stuurt weer een
 opname met de partij die we m

oeten leren. Ook wel 

hadig, want dan oefen
 je tijdens het strijken

 of bij de vaat. Zo is er altijd wel muziek. Ik vind dat 

geen probleem. Integendeel! Want zingen, dat doen 
we de hele dag door! 

Zingen blijft mijn lust en 

mijn leven.

We zingen dus graag b
ij Zingen in de Zomer. Elke zomer bouwen we weer m

ooie herinneringen 

op. We genieten van het zin
gen en de reacties. D

e afgelopen twee jare
n hebben we vooral m

et de 

herinneringen moeten leven. Het word
t de hoogste tijd om er weer nieuwe bij t

e maken. We hopen 

dat we jullie allemaal weer mogen ontmoeten en dat we weer
 voor jullie en met jullie mogen zingen. 

Tot Zingen in de Zomer! Jacoba Post



KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 3
Contactpersoon: Pim van Dam, 
Blauwe Zeedistelstraat 9, (0629037342)
koster(s): Gerrit en Stien Bos, Roggebot 8, 
8321 RA (0623994774)
Dorpelwachter Bethelkerk Woensdag: Mina Kramer, 
Wijk 1-37, (683802)

MAANDAG 25 JULI 2022
Leiding: Arie Kuijt, Schelpenhoek 56, (682471)
Zang: Pieter van der Giessen, Bieningen 7, 
3253 EA Ouddorp, (0611468774)
Declamatie: Gretha Pasterkamp, De Brug 10, (687586)
Orgel: Harry Hamer, de Pionier 32, 8254 BA, Dronten 

DINSDAG 26 JULI 2022
Leiding: Pieter ten Napel,  Pyramideweg 9, (686307)
Zang: Azara Mingo, Vliegtuigweg 7, 8308PL  Nagele (620572)
Declamatie: Marilène Bakker, Irenestraat 18, (0682921375)
Orgel: Gerard Zoer, Robbenplaat 18, (0651369466)
Piano: Leopold Kuipers, Dianalaan 3, 8309 AE  Tollebeek, 
(0622687442)

WOENSDAG 27 JULI 2022
Leiding: Harmke Snijder, Mercuriusstraat 30 , (0657587933
Zang: Familie Post, Noorderpalen 61, (0622193247)
Declamatie: Agnes den Dulk, Lijkant 74, (0620346129)
Orgel/piano: Hendrik van Veen, Waaiershoek 45, (239519)

DONDERDAG 28 JULI 2022
Leiding: Joost K.S. Eijkelenboom, 
Constantijnstraat 12, (0527682831)
Zang: Nannie van der Heide, Schotbalk 16, (0620924083)
Declamatie: Jenny van de Berg, Wilgenroos 11, (0613430462)
Orgel: Joop Eijkelenboom, Meulenbroel 20, 
Bleskensgraaf (0184-413906)

VRIJDAG 29 JULI 2022
Leiding: Riekelt de Munnik, de Klamp 50, (0644420151)
Zang: Eunice Wakker, Nagel 55, (0620981326)
Declamatie: Femmy van Urk, Harderbank 4, 686878
Orgel: Lub Pronk, de Noord 54, (0643221431)

POST VATTEN
We zijn altijd blij met de medewerking van 
de zingende familie Post. Ze zijn de vaste 
muzikale krachten van Zingen in de Zomer. Al 
vele jaren. Moeder Mariëtte met haar dochters. 
Tegenwoordig mag ook broer en zoon Cornelis 
niet meer ontbreken. Ze zingen allemaal 
ontzettend graag. Zingen is voor hen een 
gezinsgebeuren. De muziek zit er gewoon in. De 
kinderen zingen altijd.

Moeder Mariëtte geniet er enorm van om als gezin 
muziek te maken. Dat geeft energie. Ze kreeg ook 
van huis uit muziek met de paplepel ingegoten. In de 
huiskamer stond een orgel en haar vader zong altijd. 
Ze kreeg orgelles en vooral op de zondagavond werd 
samen gezongen. 

In het Postgezin is er geen vast muziekmoment. Ze 
zingen en musiceren de hele week door. Vaak begint 

het spontaan. ‘kom er ook even bij’, klinkt het dan. 
Het repertoire is door de jaren heen flink uitgebreid. In 
dit Kruispunt staat ook een brief van dochter Jacoba, 
waarin ze aangeeft hoe fijn ze het vindt om weer te 
mogen zingen.

Op woensdagmiddag 27 juli om 14:00 uur staan 
ze te jubelen in de Bethelkerk. Zorg dat je erbij 
bent. 

NA CORONA
DE DRAAD WEER OPPAKKEN
De afgelopen twee jaar zijn we elkaar als Vrienden van Zingen in de Zomer wat 
uit het oog verloren. De coronatijd dwong tot afstand. Het virus drong zich in 
ons leven en onze gezondheid. Soms moesten we afscheid nemen van het leven 
hier op aarde. Vaak was er ziekte, soms met een lange en ernstige nasleep. 
Naast de zorgen om elkaar was er gelukkig ook de zorg voor elkaar. Zorgende 
handen. Het bracht onze handen op elkaar. We gaven ze een applaus. We mogen 
de draad nu weer samen oppakken. Elkaar weer de hand reiken. We hebben dit 
Kruispunt 2022 gestuurd naar de adressen van de vrienden die we in 2019 al 
kenden. Het is echter best mogelijk dat corona juist op die adressen ook gemis 
of moeite heeft gebracht, waar we geen weet van hebben. Dat trouwe vrienden 
ons ontvallen zijn. Wij willen hierbij ons medeleven betuigen en veel sterkte en 
kracht toebidden. Dat liefde van God wonden geneest en Hij Zijn troostvolle Vaderhand toesteekt. 

Als er in de Coronatijd wijzigingen in onze Vriendenkring zijn opgetreden, willen we u vragen om dit 
aan ons door te geven (Diana Romkes, Duinriet 18, 8322 CC Urk, vriendenkring@zingenindezomer.nl).

STERVELING
Als Gij uw handen
op mijn ogen legt

en ik niets weet te zeggen
dan te zwijgen,

wilt Gij het zelf zijn
die uw Naam, Uw Toenaam zegt –

dan valt het duister
en uw dag gaat stijgen.

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

Door een samenvoeging van het Gereformeerd 
Kerkkoor en het voormalige Christelijk 
Gemengd Koor Excelsior ontstond enige jaren 
geleden Het Christelijk Gemengd Koor Urk. 
Geloofsbeleving, saamhorigheid en lofzingen 
zijn de woorden op hun visitekaartje. Dat 
gevoel, dat samen beleven, belijden en 
uitdragen. Zingen en musiceren tot eer van 
God. En vooral zingend de blijde boodschap 
van het evangelie verkondigen.

Onder leiding van hun bevlogen dirigent Thom 
Hesseling wordt vol enthousiasme gerepeteerd 
en gezongen. Het koor kan tot grote muzikale 
hoogte stijgen. Dat bleek ook wel op 22 april 
van dit jaar. Toen voerde het koor samen 
met een orkest het Oratorium ‘De schepping’ 
van Johan Bredewout uit. De aanwezigen 
in de Bethelkerk waren zonder uitzondering 
enthousiast over de muzikale prestatie die 
de mannen en vrouwen van het Christelijk 
Gemengd Koor Urk ten gehore brachten.

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?

WEEK 3   .   27 JULI 2022
CHRISTELIJK GEMENGD 

KOOR URK

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Familie Post
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert 
19:30 uur: Bethelkerk, Christelijk Gemengd Koor Urk



KOSTER, ORGANIST, DECLAMATOR EN DORPELWACHTER DIRK COENEN 
ZINGEN IN DE ZOMER IS HET HOOGTEPUNT 
VAN HET JAAR!
Het is een kleurrijke groep. De vrijwilligers van Zingen in de Zomer. We laten u kennismaken met een 
enthousiaste jonge medewerker: Dirk Coenen uit Urk. Dirk werd als kind door zijn oma meegenomen 
naar het Kerkje aan de Zee. Orgelspelen was toen al zijn passie en op 14-jarige leeftijd speelde hij zijn 
allereerste middagje bij Zingen in de Zomer.

‘Dat was op de verjaardag van mijn moeder’, vertelt hij. 
‘Dat zal ik nooit meer vergeten. Ik mocht die middag op 
het orgel spelen. Man, wat was ik zenuwachtig. Maar wat 
was het mooi. Na die middag wilde ik veel vaker spelen 
en dat mocht. Misschien ben ik juist door die middag 
te spelen nu de kerkorganist van meerdere gemeenten 
geworden’.
 
Dirk vindt kerkorganist het hoogst haalbare wat hij in 
de muziek kan bereiken. ‘Het is immers het mooiste 
wat er is. Als de gemeente inzet om te zingen en jij 
mag dat dan begeleiden’, zegt hij trots. Dirk is vaak te 
vinden in het Kerkje aan de Zee of in de Bethelkerk. 
‘Dat komt’, zegt hij opgewekt, ‘hoe vaker je er komt hoe 
meer betrokken je raakt. Ze zeggen wel eens dat het 
een soort virus is. Maar dan wel van het beste soort’. 
En zijn enorme betrokkenheid bewijst dat. Dirk slaat op 
vele manieren de hand aan de ploeg. Dit seizoen staat 
hij ingeroosterd als koster, organist, dorpelwachter en 
declamator. Alleen zang is niet op zijn lijf geschreven. 
Maar als er een keer een spreker uitvalt, wil hij daar 
ook best voor invallen. En ook dat zou zo maar kunnen. 
Dirk is namelijk theoloog in opleiding. ‘Voor mij is Zingen 
in de Zomer het hoogtepunt van het jaar. Ik leef er 
helemaal naar toe’, zegt hij stellig. ‘En weet je wat zo 
jammer is, vervolgt hij met een glimlach, ‘voor je het 

weet zitten die acht weken er weer op en begint het 
verlangen naar de volgende editie. Wat mij betreft mag 
er wel het hele jaar door Zingen in de Zomer zijn. Het is 
een uniek concept. Samen zingen met mensen uit heel 
Nederland. Samen zingen verbindt. We zingen allemaal 
hetzelfde lied in één gebouw met mensen die je niet 
kent. Dat is toch prachtig. Muziek is het kernpunt van 
alles!’
Het mooiste lied om te begeleiden vindt hij Psalm 118. 
‘Laat ieders ‘s Heren goedheid loven’ en ‘Gij zijt mijn God 
U zal ik loven’. De melodie en tekst komen hier zo mooi 
tot hun recht. Dan geniet je als je achter het klavier zit 
om de gemeentezang tot grote hoogte te brengen. 

Als u deze zomer naar 
Urk komt, dan komt 
u Dirk vast tegen. 
Achter het orgel, of 
als hij een gedicht 
aan het voordragen 
is, of aan de deur als 
dorpelwachter.  ‘Ik ben 
er klaar voor en heb er 
zin in’ Dus mensen klop 
gerust even bij Dirk aan 
voor een praatje!

JULLIE ZIJN MIJN HANDEN 
ONHANDIGE JEZUS
Van het verhaal over Christus-zonder-handen zijn verschillende versies bekend. Of het echt waar 
is, weten we niet. Maar de boodschap erachter is zeker waar. In deze versie van het verhaal zou het 
gebeurd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Kort na de invasie in Normandië. 

Een dorpje in de vuurlinie 
had zwaar geleden van 
de oorlog. Veel inwoners 
waren gedood of gewond 
geraakt. De meeste huizen 
waren verwoest. Ook van 
het oude kerkje was weinig 
meer over. De mensen 
voelden zich verslagen, 
eenzaam en ontroostbaar. 
De Amerikaanse soldaten 
hielpen de mensen bij het 
puinruimen. Een groepje 
soldaten hielp ook mee 
bij het herstellen van het 
kerkje. Veel mooie dingen 

waren onder het puin bedolven. Er was in dat kerkje 
een beroemd middeleeuws Christusbeeld. De mensen 
waren daar erg aan gehecht. Ze maakten zich zorgen. 
Wat zou er van overgebleven zijn?
 
Na voorzichtig puinruimen vonden de soldaten het 
oude beeld. Ernstig beschadigd. Maar het beeld was 
zo belangrijk voor de mensen in het dorp dat ze zoveel 
mogelijk scherven verzamelden. En met de grootste 
zorg zetten ze het beeld weer in elkaar. Maar de 
handen bleven verbrijzeld. Er was niets van over. Daar 
stond dus het beeld van de ‘Onhandige Christus’. Met 
lede ogen keken de mensen ernaar. Toen pakte een 
soldaat een stuk krijt en schreef met grote letters op 
het voetstuk: ‘Jullie zijn mijn handen’. Later wilden 
sommige inwoners nieuwe handen laten maken en die 



TENOR TONNY RUITEN AAN HET WOORD
DOORZINGEN!
Tonny Ruiten heeft een prachtige heldere tenorstem. Zuiver als glas. Hij zingt zijn partij vol 
overgave bij diverse koren. Voor een solootje is hij altijd te vinden. Ook is hij een trouwe 
medewerker en bezoeker van Zingen in de Zomer. De inmiddels 73-jarige zanger mist 
zelden.

Muziek is alles voor Tonny. ‘Je kunt er je vreugde en 
blijdschap in kwijt. Maar ook je verdriet, je zorgen en 
gemis.  En als je dat ook nog mag doen tot eer van God 
dan is dat toch genieten’. Hij is inmiddels meer dan 45 
jaar lid van Mannenkoor Urker Zangers. Het is zijn lust 
en zijn leven. Elke dinsdag gaat hij met veel plezier naar 
de repetitie en voor de concerten wijkt vrijwel alles. Hij 
gaat voor topklasse in zang. Als dat nodig is, geeft hij 
ook aanwijzingen naar zijn zangvrienden om hem heen.

Ook bij andere koren is Tonny actief. ‘Ik zing nog mee 
met Mannenkoor Op Urk en bij d’Arpe Davids. Dat laatste 
is meer voor hobby. D’Arpe Davids is een groep mannen 
die in dialect zingt. Dus op z’n Urkers. Daar moet je 
van houden. Jaarlijks werkt de groep mee aan de Urker 
Vesper in het Kerkje aan Zee. Een dienst in het Urkers’. 

Er kan bijna altijd een beroep op Tonny worden gedaan. 
Hij wordt regelmatig gevraagd voor een spontaan 
optreden op een avond of kerkdienst. Zo staat er in de 
agenda een optreden bij een Markelose Zingen in de 
Zomer-avond. Ook solo staat Tonny regelmatig voor in 
een kerk zijn mooie unieke muziekinstrument, zijn vox 
humana te bespelen. ‘Het is toch prachtig om dat te 
mogen en kunnen doen’.
Tonny heeft een moeilijke tijd achter de rug. Tijdens de 
ernstige ziekte van zijn vrouw Sjanie kregen de woorden 
en de teksten van de liederen een extra dimensie. ‘Als je 
zingt is dat twee keer bidden’, vertelt hij, ‘en sommige 
teksten die raken je. Die komen dan extra binnen als je 

ze zingt. Het lied waar ik veel troost en 
bemoediging uithaal is het lied ‘Neem 
mijn leven laat het Heer, toegewijd 
zijn aan Uw eer’. Daar zit alles in. De 
lofzang, maar ook dat je alles van de 
Here ontvangen mag. Zo ook je stem 
waarmee je zingen mag:

Neem mijn stem, opdat mijn lied, 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn!

Sjanie is vorig jaar overleden. Hij mist haar erg. Zij gaf 
hem een bijzondere opdracht mee. ‘Sjanie zei altijd: 
Tonny je moet doorgaan met zingen. Ik krijg het in de 
hemel beter dan hier op aarde. Maar jij moet verder, blijf 
vooral zingen! Dat zei ze terwijl ze doodziek was.’

Tonny is blij dat het Zingen in de Zomer weer gaat 
beginnen. ‘Wat heb ik dat gemist. Wat was dat een 
drama. Een leeg gevoel als je niet samen mag zingen. 
Voor deze editie probeer ik elke middag wel even naar 
het Kerkje aan de Zee te gaan. En elke woensdagavond 
ben ik er ook. Met de Urker Zangers mogen we op 3 
augustus weer meedoen. Prachtige avonden waar we 
als koren ook van genieten. Wat zingen betreft luister ik 
dus naar mijn vrouw Sjanie: doorzingen! ‘Dat doe ik van 
harte’. We zullen Tonny vast regelmatig ontmoeten deze 
zomer en kunnen genieten van zijn zang. 

CHRISTUS ZONDER HANDEN
Christus heeft geen handen, het zijn onze handen 

om Zijn werk vandaag te doen.
Hij heeft geen voeten, het zijn onze voeten 

om mensen tot Hem te leiden.
Christus heeft geen lippen, het zijn onze lippen 

om van Hem te getuigen aan alle mensen.
Hij heeft geen hulp, wij zijn de hulp 
om mensen voor Hem te winnen.

Wij zijn de boodschappers van Zijn Woord, 
die daarmee naar buiten kunnen treden.

Wij zijn Gods boodschap in daden en woorden.
Maar wat, als onze handen 

met andere zaken bezig zijn dan de Zijne?
Wat, als onze voeten ons voeren op het pad der zonde?

Wat, als onze lippen gewagen van zaken 
waarmee Hij niet kan instemmen?

Verwachten wij Hem te kunnen dienen, 
zonder Hem te volgen?

er weer opzetten. Maar ze besloten het zo te laten. 
Op het voetstuk van het beeld graveerden ze: 
‘Christus heeft geen handen. Hij heeft onze handen.’

De boodschap van het verhaal is duidelijk. 
De Christus-zonder-handen zegt ons: ‘Ik kan slechts 
met uw handen mijn werk verrichten. Ik kan slechts 
met uw voeten mensen voorgaan op hun weg. Ik kan 
slechts met uw tong de mensen vertellen over mijn 
dood. Ik kan slechts met uw hulp de mensen naar 
God brengen’.

Als je er goed op let, kom je op verschillende plekken 
in de wereld onthande beelden van Jezus tegen. 
Hoe die beelden zonder handen zijn geraakt, is niet zo 
belangrijk. Als je er een ziet, denk aan dit verhaal en 
aan de oproep om voor ons geloof de handen uit de 
mouwen te steken en het werk te doen dat God aan 
ons vraagt. Hij rekent op ons.



KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 4
Contactpersoon: Agnita Bakker – Post, Wijk 8-65, (0652650790)
Koster(s): Jelle en Uly van Urk, De Giek 29, (0645665575)
Dorpelwachter Bethelkerk woensdag: Janneke van Slooten, Wijk 
4-74, (0622702784)

MAANDAG 1 AUGUSTUS 2022
Leiding: Krijn de Jong, Wijk 7-82, (0646344203) 
Zang: Jurie Noorloos, Nink 64, (0651248382)
Declamatie: Ria Kragt, Amazonestraat 1, 8315 AW  
Luttelgeest (0527-202777)
Orgel: Henk Bouwhuis, Loogstraat 8, 8274 AJ Wilsum (0610210519)

DINSDAG 2 AUGUSTUS 2022
Leiding: ds. A. Christ, Saturnus 2, 2221 JC  Katwijk, (0613420743)
Zang: mevrouw Christ,  Saturnus 2, 2221 JC  Katwijk, (0613420743
Declamatie: Mevr. Christ,  Saturnus 2, 2221 JC  Katwijk, 
(0613420743
Orgel: Anton Munnike, Prinses Amalialaan 9a, 3931 BE Woudenberg 
(0651849089)

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2022
Leiding: Pim van Dam, Blauwe Zeedistelstraat 9, (06-29037392)
Zang: Ensemble van Crescendo , Klifweg 6, (0630027121)
Declamatie: Agnita Bakker – Post, Wijk 8-65 (686482)
Orgel: Minne Veldman, Rotholm 23, (0620189925)
Dorpelwachter: Janneke van Slooten, Wijk 4-74, (0622702784)

DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2022
Leiding: Reijer Pasterkamp,  De Reede 50, (0650517560)
Zang: Petra Kramer, ’t Klif 21, (682328)
Declamatie: Hennie Pasterkamp, De Reede 20, (682910)
Orgel: E.J. de Graaf, Pallasstraat 61, 8302 GH, Emmrloord 
(0657119683)

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2022
Leiding: Jannie Steenbergen, Makjan 9, (0633826381)
Zang: Margreeth Korf, Winterpeil 54, (688290)
Declamatie: Klaas de Graaf, Nink 135, (685070)
Orgel: Wouter Feenstra, Overtoom 130 a, 1551 PD West-Zaan 
(0634161733)

ENSEMBLE CRESCENDO
Uit de gelederen van het Urker Visserskoor Crescendo is een ensemble samengesteld dat bij een concert van het 
koor ook enige nummers apart zingt. Dit ter afwisseling. De liederen die zij zingen, komen uit het repertoire dat 
u van het “grote koor” gewend bent. Ook in dit kleinere verband klinken de psalmen en geestelijke liederen tot 
eer van God. Tijdens de coronaperiode in 2020 hebben zij ook 
meegewerkt aan een livestream voor Zingen in de Zomer. Dat 
viel in de smaak. dus vandaar een hernieuwde kennismaking 
met het Crescendo Ensemble. In het middagprogramma van 3 
augustus zijn ze weer te beluisteren.

GEVOUWEN HANDEN
Voor deze vrouw mag bidden en Bijbellezen het houvast zijn.  
Maar het is ook ‘bid en werk!’ Als u goed naar de handen kijkt 
dan ziet u dat het echt werkhanden zijn. En die gevouwen 
handen,  dat mag haar houvast zijn”.  (Janneke van Slooten, 
Petrus in het Land, Evangelische Omroep, oktober 2021)

HANDIGHEIDJES
WIJ MOGEN ONZE HANDEN IN ONSCHULD WASSEN: IN HET BLOED VAN JEZUS!
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LOCATIE  BETHELKERK URK  AANVANG  19.30 UUR  MEDITATIE  DS. K. VAN DER SLOOT
BEGELEIDING  MINNE VELDMAN EN HENDRIK VAN VEEN

Mannenkoor Urker Zangers schreef haar geschiedenis onder leiding 
van dirigenten Frits Bode, Roelof Elsinga en - de afgelopen 22 jaar 
- Jacob Schenk. Tot in Amerika, Duitsland, Denemarken en Wales 
werd genoten van deze Urker mannenzang. Een opname van het 
lied ‘Vaste Rots’ werd dé hit bij Nederland Zingt. 

De Urker Zangers zingen een omvangrijk en veelzijdig repertoire. 
Vooral de koralen en spirituals liggen goed in het gehoor. De flair 
en de heldere klank zijn de kenmerken van het koor. Het is ook 
een bakermat voor individuele kwaliteit. Er zijn steeds opnieuw 
bijzondere solisten. Ook dirigent Jacob Schenk beschikt over een 
fantastisch zangtalent.

De doelstelling van het koor is om een gevarieerd repertoire 
hooggestemd te zingen. Die doelstelling maken ze meer dan waar. 
Onder de bezielende leiding van hun dirigent Jacob Schenk werken 
ze er met veel enthousiasme en gedrevenheid aan. De zangers 
staan bekend om hun enthousiaste, gevarieerde en spontane 
optreden in combinatie met de kenmerkende, frisse en krachtige 
koorsound. 

Elders in dit Kruispunt staat een kennismaking met Tonny Ruiten.

GEVOUWEN HANDEN
Het gebed is de adem van onze ziel. De 
hartslagader van ons leven. De sleutel van de 
ochtend en grendel van de avond. Het geloof 
kan niet zonder het gebed. Het bidden om 
Gods kracht, zijn leiding en nabijheid. En u 
kent het ‘telefoonnummer’ van God: 2 x 5. 
Twee gevouwen handen.

WEEK 4   .   3 AUGUSTUS 2022
MANNENKOOR 

‘URKER ZANGERS’

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Ensemble Crescendo
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert 
19:30 uur: Bethelkerk, Mannenkoor ‘Urker Zangers’
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KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 5
Contactpersoon: Joost K.S. Eijkelenboom, 
Constantijnstraat (682831)
Koster(s): Sjoerd Schaak, Noorderzand 3, 8321 HX  (0620175751)
Dorpelwachter Bethelkerk woensdag: Sietie Hellinga, 
Zinkstuk 41, (685823)

MAANDAG 8 AUGUSTUS 2022:
Leiding: Willie ten Napel, Beug 14, (0618144955)
Zang: Rebekka Post, Grote Fok 13, (0683025711)
Declamatie: Carine Post, Grote Fok 13, (0683025711)
Orgel: Daniel Post, Wijk 7-66, (0622670516)

DINSDAG 9 AUGUSTUS 2022:
Leiding: Geert Weerstand, Wijk 5-59a, (0651348148)
Zang: Rense Bakker, Wijk 3-80, (0646195063)
Declamatie: Hilda Buys, Hunzestraat 5, 8303 LK Emmeloord 
(0613539715)
Orgel: Dirk Coenen, Ankerplaats 55, (0648278520)

WOENSDAG 10 AUGUSTUS 2022
Leiding: Joost K.S. Eijkelenboom, Constantijnstraat 12, (682831)
Zang: duo Hoekman en Zwier van der Weerd
Declamatie: Maria Hoekstra, Achteronder 11, (684555)
Orgel: Jaap Kramer, Schokker 11, (0652033974)

DONDERDAG  11 AUGUSTUS 2022
Leiding: Jelle van Urk, de Giek 29, (0645665575)
Zang: Jeannette Hartman – Kramer, Robbenhoek 4, (0630118118)
Declamatie: Uly van Urk, de Giek 29, (0645665575)
Orgel: Klaas Brouwer, Pyramideweg 81, (684685)

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2022
Leiding: Johan Helfferich, Monnike Biltdijk 18, (0622376208)
Zang: Antje de Groot, de Griene Leane 2, 8572 WJ Rijs 
(0514582549)
Declamatie: Marretje Bakker – Koffeman – Ketel 23, (684180)
Orgel: Harrie Baarssen, Slenk 2, (0657991412)

ZEELAND - VELUWE - URK
Je zou het bij wijze van spreken de 
‘Songbelt’ kunnen noemen. Het duo 
Hoekman uit het Zeeuwse Rilland en de 
Veluwse bariton Zwier van der Weerd uit 
Oene die woensdagmiddag 10 augustus 
om 14:00 uur hun spelende en zingende 
opwachting maken in de Urker Bethelkerk. 
Dat zal een klinkend succes worden. 
 
Duo Hoekman is spontaan ontstaan in 
2018. Neven Geert-Jan en John, vinden 
het mooi om samen muziek te maken. 
Geert-Jan speelt en John zingt. Het is hun 
passie om te musiceren tot eer van God. 
Ze maakten onafhankelijk van elkaar al 
muziek. Maar toen ze dat een keer samen deden, 
smaakte dat naar meer. In de coronatijd zijn ze vooral 
via YouTube begonnen. Met alle positieve reactie van 
dien. Ze werken nu regelmatig mee aan concerten. Ook 
heeft het duo al meerdere CD’s gemaakt. Hun doel is 
om mensen dichter bij God te brengen en om zingend 

het evangelie te 
verspreiden. Ze hopen 
van harte dat je van 
hun muziek geniet 
en erdoor bemoedigd 
wordt!

De Veluwe wordt 
op deze middag 
vertegenwoordigd 
door Zwier van der 
Weerd. Hij is een 
muzikale alleskunner. 
Hij zingt, dirigeert, 
organiseert. Niets 
is hem teveel. Elke 
zondagavond heeft 
hij samen met 
pianist Harrie Stijf 

een eigen verzoekprogramma op de lokale omroep. 
Ook dat is ontstaan tijden de coronatijd, toen er geen 
kerkdiensten gehouden mochten worden en op de 
Veluwe veel leed was door de corona. Om mensen te 
bemoedigen is dat verzoekprogramma in het leven 
geroepen en nog steeds wekelijks te zien. 

Zwier was pas vier jaar toen zijn zangtalent werd 
ontdekt. Via zangles, jongenssopraan, mannenkoren 
en solozang ontwikkelde hij zijn prachtige baritonstem. 
Met zijn aanstekelijk enthousiasme neemt hij anderen 
mee in de muziek. 

Dat wordt ook de lijn voor het programma in de 
Bethelkerk. Vanuit de samenzang van Zeeland en de 
Veluwe wordt u als bezoeker uitgenodigd en geprikkeld 
om mee te zingen. Roept U in de Urker kerk maar. 
Welk lied wilt u horen of zingen?

HANDIGHEIDJES
JE DRAAD KWIJT? GOD HEEFT 
ALLE TOUWTJES IN HANDEN.

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

De zang van Crescendo klinkt sinds 5 september 1953. 
Inderdaad al 65 jaar! De zangers van het Christelijk 
Visserskoor zijn gewaardeerde gasten bij Zingen in 
de Zomer. Al vanaf het prille begin zingen de mannen 
hun partijen mee. En hoe! Crescendo is het grootste 
mannenkoor van Urk. Het koor staat onder leiding 
van Louwe Kramer, die sinds 1999 de derde generatie 
Kramer is, die de directie voert.

Het visserskoor heeft een bijzondere, karakteristieke 
uitstraling van kracht en bezieling. Vol expressie worden 
de liederen vertolkt en of het nu over de fluistering van 
de hoop of de kolkende zee gaat, de beleving is voelbaar 
bij de luisteraars. Vaak wordt dit treffend aangeduid 
met: ‘ze geloven wat ze zingen’. En dat is ook geheim 
van Crescendo: de teksten van de liederen zijn er 
namelijk niet alleen om gezongen, maar vooral ook om 
beleefd te worden. 

De eenvoud is één van de sterke kanten van Crescendo. 
Duidelijke leidraad en opdracht voor de mannen van 
Crescendo is dat ze door hun zang het evangelie 
uitdragen tot eer van God. 

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?

WEEK 5   .   10 AUGUSTUS 2022
CHRISTELIJK URKER 

VISSERSKOOR ‘CRESCENDO’

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Geert-Jan en John Hoekman, Zwier van der Weerd
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

19:30 uur: Bethelkerk, Christelijk Urker 
Visserskoor ‘Crescendo’
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EEN UITGESTREKTE HAND 
EN EEN GEBALDE VUIST
Geert Weerstand is een Urker kunstenaar met een hele bijzondere techniek. Zijn glas- en 
tegelmozaïeken zijn opvallend. Het grote ronde venster van de Bethelkerk is van zijn hand. 
Maar in zijn atelier op Plein 1890 is veel meer werk van hem te zien. Hij verbeeldt zijn liefde voor het 
leven en werken op Urk. Hij steekt zijn bewondering voor Vincent van Goch niet onder stoelen 
of banken. Maar veel van zijn handwerk getuigt ook van zijn diepgeworteld geloof in Jezus. 
We staan met hem stil bij een langwerpig kunstwerk aan de muur met daarop twee handen. 
We vragen naar de betekenis ervan. Geert vertelt enthousiast en geïnspireerd. 

‘Het was bijna Pasen. Iemand gaf mij deze grote 
vloertegel met houtmotief. ‘Die kun jij vast wel 
gebruiken’, zij hij. En dat klopte. Ik keek eens goed 
naar de tegel. Mijn gedachten gingen meteen naar 
de kruisdood van Christus. Daar wilde ik al een tijdje 
iets van uitbeelden. Ik maakte de zijkanten ruw. Ik zag 
in de tegel de dwarsbalk van een kruis. In het linker 
deel heb ik er met glas de arm van Jezus Christus 
ingelegd. De arm met de  doorboorde hand op het 
kruishout. God is in Christus in deze wereld gekomen 
om zondaren te redden’.

Op het rechterdeel maakte ik de vuist van één van de 
moordenaars die naast Jezus aan het kruis hing. Het 
ontroert me dat deze moordenaar tot inkeer kwam 
en aan Jezus vroeg: ‘Here, denk aan mij als u in uw 
koninkrijk komt’. Jezus antwoordde hem: ‘heden zult 

met mij in het paradijs zijn’. Het snelst verhoorde 
gebed! De clou van dit kunstwerk is: die gebalde vuist 
die gaat open. Want die moordenaar gelooft dat het 
waar is. Dat Jezus Koning is. 

Regelmatig wordt mij gevraagd wat het werkstuk 
voorstelt. Dan kan ik in weinig woorden de grote liefde 
van God voor een verloren wereld laten zien. De wereld 
waarvoor de Here Jezus Christus Zijn leven heeft 
gegeven. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). 

Ik zou zeggen: wacht niet langer, geloof in Hem. 
Hallelujah!

Tegelwij sheid

KUNST OP DE BOTERMARKT
Op zaterdag 27 augustus worden de Botermarkt en de pittoreske 
straatjes rondom weer omgetoverd tot kunstenaarsgebied. Een sfeer 
die zich wel laat spiegelen aan het Place du Tertre in de Parijse wijk 
Montmartre. Tientallen kunstenaars die actief bezig zijn met kunst 
en cultuur stallen hun werk uit en zullen u verrassen met hun werk 
van hun handen. U ziet het en eventueel kunt u ook kopen. Geert 
Weerstand heeft zijn atelier aan de Botermarkt.  Ook van hem kunt u 
dan meer werk bewonderen. Voelt u zich vooral hartelijk uitgenodigd. 
27 augustus 2022

Montmartre op Urk
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IN GOEDE HANDEN
Als je bij Zaltbommel de rivier de Waal wil oversteken, dan moet je over de Martinus Nijhoffbrug. 
De brug is vernoemd naar de gelijknamige dichter. Martinus Nijhoff (1894-1953) maakte een gedicht 
bij de ingebruikname van de voorloper van de huidige moderne brug. 

Het gedicht heeft grote bekendheid verworven. De titel 
luidt: ‘De moeder de vrouw’. Dat was mogelijk de naam 
van het schip dat hij onder de brug door zag varen 
toen hij daar op een mooie dag in de uiterwaarden in 
het gras lag. Dat was echt genieten. 

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
Die elkaar vroeger schenen te vermijden
Worden weer buren. Een minuut of tien

Dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee gedronken,
Mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –

‘laat mij daar midden van de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken’.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.

Zij was alleen aan dek, zij stond aan ‘t roer,
en wat zijn zong hoorde ik dat psalmen waren.

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren’.

Met name die twee laatste twee zinnen zijn klassiek. 
De combinatie van een psalmen zingende en 
zegenende moeder en de gedachte aan zijn eigen 
moeder. Je kunt die zinnen moeilijk lezen zonder 
ontroerd te raken. Die bede, die diepe, diepe wens, die 
ze uitdrukt in de woorden: ‘Zijn hand zal u bewaren’.

Een moeder weet het. Ze weet dat zeer veel handen 
zich zullen uitstrekken naar haar kind. En ze hoopt 
maar een ding: dat haar kind in goede handen zal 
vallen. Daarom onderwijst ze het uit de Bijbel. En ze 
zingt. Ze zingt haar kind naar God toe. Ze bidt om 
bewaring. Bewaring voor al die handen die willen 
uitbuiten, die willen slaan, die willen misbruiken. 
Klauwen van de boze.

De kinderen zingen voor het slapen gaan: ‘Ik ga 
slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe, Heere 
houdt ook deze nacht, over mij getrouw de wacht’. 
Joodse kinderen bidden voor het slapen gaan woorden 
uit psalm 31: ‘In Uw handen beveel ik mijn geest’. Wat 
mooi, wat indringend. Alleen in Zijn handen zijn we 
geborgen. Zijn handen beschermen ons in de wereld 
die zo groot is en zo vol van gevaar. Ontroerend is het 
ook dat Joodse kinderen de woorden bidden, die de 
Heere Jezus aan het kruis heeft gebeden. ‘Vader, in Uw 
handen beveel ik mijn geest’. Nergens zijn we veiliger 
dan in Zijn hand. Kinderen en volwassenen. Nergens 
zijn we veiliger tegen de boze machten en tegen de 
angstaanjagende duisternis van de nacht. 
In Zijn handen zijn we 
wel geborgen.

Moeders weten het. 
‘Prijs God’, zong zij, 
‘Zijn hand zal u 
bewaren’.  

Krijn de Jong

Moeders weten het

Krijn de Jong is een bekende ‘vreemde’ Urker. Hij woonde jarenlang in 
Amsterdam. Hij was daar werkzaam in het crisisopvangcentrum van Tot Heil 
des Volks voor verslaafden. Sinds 1983 woont hij op Urk, waar zijn vrouw 
oorspronkelijk vandaan komt. Hij is graag gezien in de Urker gemeenschap. Krijn 
spreekt vrijmoedig over zijn geloof. Hij maakt dat ook zichtbaar in zijn werk en 
leven. Hij is betrokken op mensen in nood. De deuren van zijn huis en van zijn 
hart staan wagenwijd open voor de vreemdeling. Ook voor Zingen in de Zomer 
steekt hij graag de handen uit de mouwen.



KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 6
Contactpersoon: Pim van Dam, Blauwe Zeedistelstraat 9, 
(0629037342)
Koster(s): Dirk Coenen, Ankerplaats 55, (0648278520)
Dorpelwachter Bethelkerk woendag: Jannie van Urk

MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022:
Leiding: Tjalling Ruiten, Oslolaan 9, (683216)
Zang: Esmee Bakker, Toplicht 2, (681112)
Declamatie: Alida Bakker – v.d. Berg, Toplicht 2, (681112)
Orgel: Louwrens Schaak, Wijk 4-23, (0651020336)

DINSDAG 16 AUGUSTUS 2022:
Leiding: Eize van Eerde, Lange Dam 19, (0655183371)
Zang: Ineke Littooij, Laan Oud-Indiegangers 15, 7463 CH Rijssen
Declamatie: Maria Chantal Romkes, Zinkstuk 8, (0630918171)
Orgel: Jaap Kramer, Schokker 11, (065230974)

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 2022
Leiding: Pim van Dam, Blauwe Zeedistelstraat 9, (06-29037392)
Zang: Klein koor “Immanuël”
Declamatie: Hennie Pasterkamp, De Reede 20, (682910)
Orgel/piano: Jaap Kramer, Schokker 11, (0652033974)

DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2022
Leiding: Catharina Smit – de Boer, Duinriet 7, (0625538184)
Zang: Janneke Baarssen, Kolk 19, (0611060780)
Declamatie: Marilène Bakker, Irenestraat 18, (0682921375)
Orgel: Albert Metz, Wijk 2-10, (0650900889)

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2022
Leiding: Marjo Jonkheer, Het Ruim 8, (061116089)
Zang: Eloise Grinwis, Spreeuwenstein 11, 3253 VM Ouddorp 
(0627241786)
Declamatie: Ria Kragt, Amazonestraat 1, 8315 AW, 
Luttelgeest (0527-202777)
Orgel: Dub de Vries, Haya van Somerenstraat 9, 1506 WK 
Zaandam (0650846116)

KLEIN KOOR IMMANUËL
Als het grote koor aan de avond meewerkt, dan zingt 
in het middagprogramma een klein samengesteld 
koortje met leden uit Immanuël. Het principe is 
eenvoudig: vraag wat mensen uit je koor bij elkaar, 
zoek wat muziek uit, vraag een dirigent en zingen 
maar. Woensdagmiddag 17 augustus 
om 14:00 uur is het weer zover.

Immanuël staat bekend om de dynamiek en 
de zuiverheid van de zang. Dat geldt ook voor 
het kleinkoor. De harmonie van vrouwen- en 
mannenstemmen klinkt prachtig. Dat de zang ook in 
de kleiner samenstelling gewaardeerd wordt, blijkt 
uit de vele reacties van de toehoorders van de vorige 
keer dat ze hun bijdrage aan het middagprogramma 
hebben gegeven. Als dirigent ontmoet u dit keer Jorrit 
Woudt. Als pianist en organist begeleidt Jorrit koren 

uit het hele land. Maar 
ook als dirigent van 
verschillende koren is 
hij verdienstelijk.

En als dit nog maar 
een klein gedeelte is 
van het koor, hoe zou 
het grote koor dan wel 
niet klinken. Bezoekt u 
deze dag de Bethelkerk, 
dan kunt u zelf een 
antwoord op deze 
vraag geven. 
Welkom!

DUBBELE HANDEN
Eigenlijk bedoelen we hier de 
‘handen van Dubbele’, bij u beter 
bekend als Dub de Vries. Deze 
Urker Zaankanter werkt al vanaf 
de beginjaren mee met Zingen in 
de Zomer. Meer dan 40 jaar! Dub is 
Urker van geboorte maar verhuisde 
al op jonge leeftijd naar Wormer. 
Het hele leven van deze hartelijke 
musicus staat in het teken van de 
muziek. 

Hij is als het ware vergroeid met 
de orgelbank. Als begeleider werd 
hij veel gevraagd voor koor- en 

gemeentezang en – inmiddels 78 
jaar jong – zijn de ‘dubbele handen’ 
nog steeds actief op de klavieren.

Dub heeft ook een oor voor 
muzikaal talent en vele jonge 
solisten kwamen al eens als 
‘friend van Dub’ mee naar Urk. 
Ook dit jaar komt Dub weer naar 
zijn geboortegrond. Nu om een 
middagprogramma op vrijdag 19 
augustus te begeleiden. 

Dub: fijn dat je er ook weer bij bent!  
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LOCATIE  BETHELKERK URK  AANVANG  19.30 UUR  MEDITATIE  DS. W. P. EMAUS
BEGELEIDING  JAAP KRAMER EN JORRIT WOUDT

Jong Gemengd Koor ‘Immanuël’ zingt graag liederen over houvast 
in het geloof. Het koor zingt ook vanuit de overtuiging dat God 
Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven uit liefde voor ons. Dat uit 
zich al in de naam van het koor; Immanuel: God met ons. Het 
koor werd in 1980 opgericht. Sindsdien groeide en bloeide het 
koor. Sinds 1997 staat het koor onder leiding van Harm Hoeve. 
Hij vergt het uiterste van de koorleden, maar tilt ze daardoor 
naar een hoger plan. Dit resulteert in een sprankelende klank en 
een krachtige sound. Vooral de sopranen zijn een klasse apart 
te noemen. Buitencategorie in korenland. Maar ook de mannen 
laten zich niet onbetuigd. 

In 2020 bestond het Jong Gemengd koor Immanuel 40 jaar. Maar 
dit kon niet niet gevierd worden door de coronabeperkingen. 
Daarom werd op zaterdag 25 juni j.l. een jubileumconcert 
gehouden. Het koor zong deze avond psalmen en liederen die de 
achterliggende jaren van grote betekenis zijn geweest. Ook was 
er de première van het nieuwe, nog niet uitgevoerde oratorium 
“God met ons” van Johan Bredewout die dit muziekstuk speciaal 
voor het koor geschreven. Met de naklank  nog vers in het 
geheugen staan Immanuël en Harm Hoeve nu voor een avond 
Zingen in de Zomer.

GENEZENDE HANDEN
Een leprapatient vervoegt zich bij Jezus met 
het gebed: “Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij 
reinigen” (Lukas 5 vers 12).  Hoe zal Jezus op 
deze indringende bede reageren? Hem afwijzen; 
melaatsheid is immers besmettelijk? Nee, Jezus  
strekt Zijn hand uit, raakt hem aan en zegt: “Ik 
wil, word gereinigd”.  Daarmee toont Jezus dat 
Hij als de Zoon van God de ziekten de baas is. 
Hij reinigt deze melaatse van zijn besmetting en 
richt  door Zijn hand (!)  een heerlijk teken van 
Zijn koninkrijk op waarin niemand meer zeggen 
zal: ik ben ziek!

WEEK 6   .   17 AUGUSTUS 2022

JONG GEMENGD KOOR 
‘IMMANUËL’

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Klein koor Immanuël
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert 
19:30 uur: Bethelkerk, Jong Gemengd koor ‘Immanuël’
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HANDIG, DIE HANDEN!
‘Het is maar plastic hoor!’. Met een glimlach geeft 
mijn fysiotherapeut mij een model van het skelet 
van een hand in handen. ‘Weet je dat er 27 botjes 
in één hand zitten’, voegt ze er trots aan toe. 
‘Samen met je andere hand en je twee voeten 
zijn het net zoveel botjes als in de rest van je 
lichaam’.

Huisvrouwenduim
Daar zit ik dan met 27 plastic botjes in mijn handen. 
Keurig genummerd van 1 tot 27. Ik ben doorverwezen 
door mijn huisarts omdat ik de laatste tijd zoveel pijn 
in mijn linker duim heb. Ik kan bijna geen sleutel meer 
omdraaien. Zo kwam ik bij deze ‘handkundige’ terecht. 
Ik wist niet eens dat er fysiotherapeuten zijn die zich 
alleen op handen hebben gespecialiseerd. ‘Ze noemen 
dat ook wel een huisvrouwenduim’. Opnieuw die 
glimlach. Ze laat me zien waar de pijn vandaan komt. 
‘Tussen deze twee botjes zit normaal kraakbeen. Dat is 
bij jou versleten’. 
 
Onthand
Nieuwsgierig vraag ik waar de bijzondere interesse 
voor handen vandaan komt. ‘Het is misschien wel 
het meest complexe lichaamsdeel dat je je kunt 
voorstellen en voor mij ook het mooiste’, vertelt ze. 
‘Die botjes worden bijeengehouden en gestuurd door 
pezen en spieren. Met je handen kun je werken. 
De handen uit de mouwen! Je kunt er dingen mee 
pakken en vasthouden. Aan de vingertoppen zitten 
zenuwuiteinden, waarmee kun voelen en tasten. Je 
kunt ermee strelen. Maar je kunt er ook vuisten van 
maken en erop slaan. Als je ze verkeerd gebruikt, 
ben je onhandig. Als je ze niet kunt gebruiken, ben je 
onthand. Dat zegt toch genoeg’.

Gebaren
Ik knik instemmend. ‘Je kunt er zelfs mee praten als 
je mond er geen woorden voor heeft’, vul ik haar aan. 
‘Mijn zoon is doof en we spreken met onze handen’. 

We praten nog even door over allerlei handigheidjes. 
Ik krijg van haar een handreiking hoe ik mijn duim 
beweeglijk kan houden en ze meet mij een brace 
aan. Een bijzonder mens, zo’n handtherapeut. Bij het 
weggaan kijk ik nog even naar mijn handen. Ik geloof 
dat je er nog veel meer mee kunt. Je kunt ze opheffen 
naar de hemel. Ermee reiken naar God. Een ander 
de handen opleggen. Troost geven. Een hand op je 
schouder. En je kunt ze ook eerbiedig vouwen en je 
overgeven in de hand van de Vader.

Handig, die handen!

Een bijzonderheid van ons l ichaam 

HANDEN IN DE BIJBEL
Het woord 'hand' komt vaak voor in de Bijbel.
Het Hebreeuwse woord ‘jad’ is meer dan 1600 keer te vinden in de Bijbel. 
In onze taal vinden we ‘jad’ terug in het woord ‘jatten’. 
Letterlijk betekent dat 'met de hand wegnemen'. 
In veel Bijbelteksten staat de hand symbool voor ingrijpen en actie.
Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in 'Gods sterke hand'. 
Er worden veel werkwoorden gekoppeld aan Gods hand. 
Bijvoorbeeld troosten, zegenen, beschermen, bevrijden, oprichten, straffen, scheppen.
Al deze verschillende werkwoorden tonen aan dat God een HANDelend God is. 
Zo heeft God de Israëlieten bevrijd uit de slavernij van Egypte: 
'de HEERE heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid'.
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IN GOEDE HANDEN OP DE HEMELSE CAMPING
Handen. Het is ons menselijk gereedschap. We 
doen er ongelooflijk veel mee. Kijk ernaar en 
laat je gedachten erbij gaan. Bedenk maar eens. 
Zonder kunnen we bijna niet. En als je ook nog 
eens geboren bent met twee rechter handen, 
dan kun je je geluk haast niet meer op. Of ik nou 
aan het knutselen ben op de camping, of op mijn 
laptop aan het tikken ben voor mijn werk: mijn 
handen zijn net als voor ieder ander onmisbaar. 

En dan heb ik het nog niet eens over de gebaren die 
je met handen kunt maken. Je hebt er dan met name 
de vingers voor nodig. De V van ‘victorie’. De duim 
voor ‘goed gedaan en ga zo door’. Ja, je kunt er ook 
hele lelijke gebaren mee maken. Gebalde vuisten, 
omdat je boos bent of een stopgebaar voor tot hier en 
niet verder. Nu ik er over nadenk, kun je er heel veel 
positieve, maar ook heel veel negatieve dingen mee 
doen.
   
Maar wanneer is nou iets in goede handen? Als we 
al het negatieve wat we met handen kunnen doen 
achterwege laten? Als we iemand 100% vertrouwen? 
Als we alles aan iemand over kunnen laten? Eerlijk 
gezegd weten we wel dat dit niet bestaat. Want zo 
worden mensen op handen gedragen en zo worden 
we weggezet, vergeten of ingeruild voor een ander. 
We zijn als de bloemen op de camping: we komen op, 
bloeien en vergaan.

Jezus gebruikte zijn handen ook. Vaak zegenend, 
zalvend, genezend, biddend. En toen hij zijn boodschap 
begon te verkondigen, ging het nieuws van hand tot 
hand. In het begin nog bejubeld, maar later betwijfeld 
en zelfs bespot. De boodschap brak hem bij de handen 
af. Zijn handen werden letterlijk doorboord met 
spijkers. 

Op onze campingplek hebben vele handen licht werk 
gemaakt. De helpende hand was uit liefde en het 
resultaat mag er zijn. Wat is mijn familie blij: plek voor 
iedereen! Ik heb de handen flink laten wapperen en uit 
de mouwen gestoken en het geeft mij en dierbaren 

een blij vooruitzicht om weer naar de camping te 
kunnen. Samen hebben we de klus geklaard. 

En zo zie ik ook mijn geloof. Op zijn tijd moet het flink 
afgestoft worden. Het lied ‘Create in me a clean hart’, 
borrelt dan bij me op. En net als op de camping zal 
daar menig zweetdruppel aan te pas komen. Misschien 
zelfs een traan. Ik kan het niet alleen, ik heb hulp 
nodig van mijn dierbaren en van Jezus. Met gevouwen 
handen vragen om zijn nabijheid. Een zware job die Hij 
alleen kan verlichten.   

En Jezus? Die heeft met zijn handen heel wat werk 
verricht. Tot bloedens toe. Bij vele mensen was hij 
uiteindelijk niet in goede handen, maar wij zijn wel bij 
Hem in goede handen. Door zijn doorboorde handen 
zijn we voor eeuwig veilig in zijn armen. En we mogen 
er op vertrouwen dat er onbeperkt plek is op Zijn 
camping. In Zijn hemel.

Jan Visser

Column Jan Visser

BOTTERSCHUUR
De Botterschuur is een bijzondere werkplaats op de 
‘historische haven’ van Urk. De nostalgie van de visserij 
op de voormalige Zuiderzee komt hier weer tot leven. 
De vrijwilligers leiden u graag rond in de schuur en op 
de schepen. Ook kunt u hier een kopje koffie drinken 
en eventueel een (gebakken) visje eten. Bij voldoende 
belangstelling kunt u op de woensdagen in de zomer 
zeilen met de botter UK 12
Adres: Westhavenkade, wijk 1-21; 
afvaarten om 13:30 uur en 15:00 uur; 
kosten: kinderen € 8,- / volwassenen € 10,-)



KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 7
Contactpersoon: Pim van Dam, Blauwe Zeedistelstraat 9, 
(0629037342)
Koster(s): Kees van Eerde, Logger 4, 8322 EE (0655454715 
Dorpelwachter Bethelkerk woensdag: Sietie Hellinga, Zinkstuk 
41, (685823)

MAANDAG 22 AUGUSTUS 2022
Leiding: Wim Ras, Vrijheidsplaats 30, 8304 KG Emmeloord 
(0613771131)
Zang: Duo René Hakvoort en Marie Anne de Boer (0657822525) 
Declamatie: Riet Ras, Vrijheidsplaats 30, 8304 KG Emmeloord 
(06137771131)
Orgel: Menno Hakvoort, Schouw 27, (0615342127)

DINSDAG 23 AUGUSTUS 2022
Leiding: Hendrik Kramer, Kooizand 13, (0654941232)
Zang: Albertina de Boer – Post, en kinderen, Wijk 4-108,  
(0615063043)
Declamatie: Agnes den Dulk, Lijkant 74, (0620346129)
Orgel: Marinus ten Napel, de Noord 74, (0646164169)

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2022
Leiding: Edith Visser, Willem Alexanderlaan 8 (0612542088)
Zang: Urker Mannenkwartet, p/a Waaiershoek 30, 8321 BH Urk 
Urk (0620313276)
Declamatie: Hilde Woort, Wijk 8-53, (0622215890)
Orgel/piano: Gerwin van der Plaats, Ganzebloem 15, 8265 MT 
Kampen (0646134433)

DONDERDAG 25 AUGUSTUS 2022
Leiding: Meini Kramer, Christinastraat 28, (0626786880)
Zang: Tonny Ruiten, Constantijnstraat 40, (0614614728)
Declamatie: Hennie Pasterkamp, De Reede 20, (682910)
Orgel: Hendrik Loosman, Kampplaats 40, Tollebeek (0624941451)

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022
Leiding: Jan Anker, Emmastraat 3, (0631519155)
Zang: Willemijn Middelkoop-de Munnik, 
Wilhelminalaan 44, (0615644255)
Declamatie: Dirk Coenen, Ankerplaats 55, (0648278520)
Orgel: Jaap Kramer, Schokker 11, (0652033974)

URKER MANNENKWARTET
Toen in 2010 vier mannen werden gevraagd als 
omlijsting bij een CD-opname, klikte dat zo goed dat 
zij besloten om als kwartet door te gaan. Gerwin van 
der Plaats uit Kampen werd benaderd als dirigent 
en begeleider en sindsdien bestaat dus het Urker 
Mannenkwartet.

De mannen van het Urker Mannenkwartet hebben 
allemaal hun basis liggen bij één van de Urker 
mannenkoren. Vaak als solist. Zet ze bij elkaar en 
je weet niet wat je hoort. De mannen hebben een 
drukbezette agenda. Meer dan 25 optredens per jaar 
is geen uitzondering. Dat zegt iets over hun eigen 
enthousiasme, maar vooral ook voor de waardering 
voor hun samenzang.
  
Ook de combinatie met Gerwin van der Plaats 
(1977) is nog altijd een schot in de roos. Gerwin is 
een bewonderaar van wijlen Klaas Jan Mulder. En 
dat is in zijn doen en laten als organist en dirigent 
ook te merken. De keuze voor mooie harmonieuze 
akkoorden en de speelse dynamiek geven voor de 

echte kenners enige herinnering 
aan de voormalige musicus uit 
Kampen. Maar Gerwin is vooral 
ook zichzelf. Een gevarieerd 
repertoire. Zijn vingers dansen 
over toetsen. Hij begeleidt 
zijn zangers in het plezier van de 
muziek. Hij maakt ze nieuwsgierig. Hij is één en al 
energie, spontaniteit, gedrevenheid, vakkundigheid en 
aanstekelijk enthousiasme. Het is een lust om hem 
bezig te zien en het is een genot om met hem te 
zingen. Door zijn enthousiaste manier van dirigeren, 
maar vooral door zijn humor en muzikaliteit wordt elk 
optreden een waar feest! Dat zijn zomaar een paar 
impressies van wat u op deze middag met Gerwin en 
zijn mannen kunt meemaken.

Het Urker Mannenkwartet en Gerwin traden al een 
aantal malen op bij Zingen in de Zomer. 

Op 24 augustus om 14:00 uur zijn ze opnieuw te 
beluisteren in het middagprogramma. 

LOCATIE  BETHELKERK URK  AANVANG 19.30 UUR  MEDITATIE  PROPONENT  H.J. VAN DER WAL
\BEGELEIDING  MARTIN ZONNEBERG EN JAAP KRAMER
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LOCATIE  BETHELKERK URK  AANVANG 19.30 UUR  MEDITATIE  PROPONENT  H.J. VAN DER WAL
\BEGELEIDING  MARTIN ZONNEBERG EN JAAP KRAMER

De 16 mannen van het Holland Mannen Ensemble 
hebben er een hele reis voor over om deze avond in de 
Bethelkerk te zingen. De mannen komen uit het hele 
land. De geschoolde stemmen staan voor een hoge 
kwaliteit. Overal waar het ensemble hun liederen ten 
gehore brengt, zijn er lovende reacties. Ze beheersen de 
harmonie en dynamiek die de geestelijke liederen, negro-
spirituals en gospels vragen. Naast de samenklank 
beschikt het ensemble ook over verdienstelijke solisten.

Joost van Belzen is sinds de oprichting in 2018  dirigent 
van het ensemble. Onder zijn leiding kan deze zevende 
avond dus weer een bijzonder feest worden. Het leven 
van deze 44-jarige Zeeuw uit Krabbendijke staat van 
jongs af aan  in het teken van de muziek. Organist, 
pianist, maar deze avond dus vooral in zijn rol als 
dirigent van ‘zijn’ mannen. 

Samen leveren ze grote klasse!
Het wordt weer een avond om nooit te vergeten.

DOORBOORDE HANDEN 
Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom 
hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 
ongelovig, maar gelovig.

Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven voor onze 
zonden. Als een lam werd hij geslacht. Nog steeds 
draagt Hij de tekenen van Zijn lijden en sterven zodat 
wij zeker kunnen zijn dat Christus als het Lam onze 
hemelse Hogepriester is die voor ons pleit bij de Vader.

WEEK 7   .   24 AUGUSTUS 2022

HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
14:00 uur: Het Urker Mannenkwartet met Gerwin van der Plaats
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert
19:30 uur: Bethelkerk, 
Hollands Mannen Ensemble 
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125 JAAR HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJA’ 

GOD GEBRUIKT ONS ZINGEN VOOR DE 
OPBOUW VAN ZIJN KONINKRIJK
Jan ten Napel is voorzitter van Het Urker 
Mannenkoor ‘Hallelujah’. Hij is trots op dit oudste 
mannenkoor van Urk. Het bestaat al 125 jaar. 
We spraken hem over dit bijzondere jubileumjaar.

Dankbaar
‘Onze jubileumtoer kon door corona helaas geen 
doorgang vinden’ vertelt hij. ‘Wel hielden we in oktober 
een dankdienst waarin we terugkeken op die 125 jaar. 
Een bijzonder moment om zingend en dankend de Here 
te loven en te prijzen voor alle zegeningen. Want dat 
was, dat is en dat blijft onze belangrijkste drijfveer 
als koor. God wil ons zingen gebruiken tot opbouw van 
Zijn Koninkrijk. Dat maakt ons klein en dankbaar’.

Jong en oud
De verwachting was dat de corona tijd een 
negatieve invloed zou hebben op de zangbeleving in 
koorverband, maar het tegendeel blijkt waar. ‘De sfeer 
is uitstekend en de spirit heeft er niet onder geleden. 
Tot onze grote verassing kwamen er nieuwe, maar 
vooral ook jonge leden bij. Dat geeft je als vereniging 
een boost’. Het mannenkoor heeft nu ruim 80 leden 
en een gemiddelde leeftijd tussen 35 en 40 jaar. ‘Wat 
dat betreft zijn we dus helemaal niet zo oud’, glimlacht 
Jan.

Tijd
Jan is zelf al 36 jaar lid van het koor. Hij steekt er 
met liefde veel tijd in. ‘Hoeveel tijd? Dat hou ik niet 
bij. Ik doe wat mijn hand vindt om te doen. Het 
mannenkoor is voor mij een 
stuk ontspanning. Samen zingen 
met mijn zangvrienden op de 
zaterdagavond. Maar het is voor 
mij ook een stuk van mijn geloof. 
De teksten van onze liederen 
bemoedigen, bouwen op en 
verrijken. Ik vind het mooi om 
dit samen met anderen te mogen delen en zingend ook 
uit te delen. Een leven zonder Hallelujah kan ik mij niet 
voorstellen’. 

Heilige Stad
Op de vraag welk lied hem het meest aanspreekt, 
antwoordt Jan resoluut ‘De Heilige Stad!’. Met daarvoor 
een hele persoonlijke reden. ‘Afgelopen oktober kregen 
onze dochter en schoonzoon twee jongens, Samuel 
en Matthias. Onze kleinkinderen hebben echter het 
levenslicht hier op aarde niet mogen aanschouwen. 
We moesten ze terugleggen in Gods Vaderhanden. We 
mogen geloven en vertrouwen dat ze nu in de hemelse 
heerlijkheid hun Schepper grootmaken. In dat lied 
zingen we immers:

Ik hoorde kind’ren zingen,
een lied vol blijde klank.

En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.

Kinderen en engelen die samen zingen. En dan volgt 
dat machtige en allesbepalende: ‘En klinkt van gindse 
heuveltop, een stem: ‘HET IS VOLBRACHT’. Dat mogen 
en kunnen wij zingen’. 

Vieren
Nu de beperkingen zijn opgeheven, kunnen Jan en zijn 
koor weer de tijd en gelegenheid vinden om te zingen 
en te vieren. ‘Toen begin dit jaar het bericht kwam dat 

we weer “los” mochten, hebben 
we gelijk twee jubileumconcerten 
ingepland’. Zo klonken op 2 april 
in de Grote Kerk van Goes en 
op 7 mei in de Grote Kerk van 
Gorkum de bekende klanken van 
het Urker Mannenkoor. Op 31 
augustus zingt Hallelujah dus in 

de Bethelkerk. Zingen in de Zomer met een 125 jaar 
oud maar een springlevend koor. ‘Het wordt een feest’, 
vertelt Jan. ‘Zang en muziek zullen in harmonie een 
jubel mogen vormen. Het wordt een avond waarop 
mensen aangeraakt, bemoedigd en versterkt zullen 
worden. Een avond waarop onze muziek mag opstijgen 
tot eer en verheerlijking van God’.’

Een bijzonder koor met een bijzondere voorzitter. 
Van harte gefeliciteerd!

‘HET MANNENKOOR IS EEN STUK 
ONTSPANNING. SAMEN ZINGEN 

MET MIJN ZANGVRIENDEN.’

HANDIGHEIDJES
HOEZO HANDEN TEKORT: 

ÉÉN DOORBOORDE HAND IS VOLDOENDE. 
ALS JE ‘M TENMINSTE VAT!
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OP 31 AUGUSTUS STAAT HIJ OP DE KANSEL VAN DE BETHELKERK 

DE JONGE THEOLOOG DES VADERLANDS OP DE KANSEL
Mark de Jager is sinds 2021 dominee van 
de Brug-Es Kerk in Dwingeloo. Hij werd 
in 2019 verkozen tot Jonge Theoloog des 
Vaderlands, een soort ambassadeur van de 
theologie in Nederland. Hij studeerde af aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en is nog steeds één 
van de jongste dominees van Nederland. 

Aanvankelijk wilde hij arts worden, maar werd 
uitgeloot voor de studie. Via een omweg is hij  
theologie gaan studeren, maar aanvankelijk niet 
met het idee om dominee te worden. Gaandeweg de 
opleiding ontdekte hij het werk in de kerk. Hij zegt 
zelf daarover: ‘Als dominee loop je mee in de meest 
kwetsbare momenten in het leven van mensen. Denk 
aan de geboorte van een kind, een huwelijk of het 
verlies van een dierbare. Je kunt de mensen dan 
bijstaan, woorden geven en hen verder helpen. Ik vind 
het een eer om dat te mogen doen."

Mark de jager is een enthousiaste dominee die jong en 
oud kan motiveren en enthousiast kan maken. 

Hij beschikt over een snelle tong en kan het raak 
vertellen. Hij is columnist voor het Nederlands 
Dagblad. Hij weet met gevoel en humor verbinding te 
leggen tussen geloof en actualiteit.

(HAND) Here, ik noem Uw Naam. U hebt mij 
in Uw handpalmen gegraveerd. U kent mij bij 
name. U ook. 

(DUIM) Ik dank U voor alles wat u mij 
in handen geeft. Dank U dat ik U kennen 
mag. Leer mij Uw Woord te begrijpen, 
Uw bedoeling te accepteren en mij toe te 
vertrouwen aan U

(WIJSVINGER) Ik bid voor de wereld en de 
mensen dichtbij en ver. Dat ook zij U mogen 
kennen als hun Heer en Heiland. Uw Hand te 
zien in hun leven.

(MIDDELVINGER) Ik bid voor mijzelf, dat ik 
via mijn lippen en handen U mag doorgeven 
aan anderen. U zichtbaar zal maken voor 
iedereen die Uw Vaderhand nodig heeft

(RINGVINGER) Ik bid om reiniging van mijn 
zonden. Wilt U vergeven waarin ik teleurstel 
en niet handel naar Uw wil

(PINK) Ik prijs en loof U om wie U bent voor 
mij. Dat U mij de hand reikt en mij tot U 
trekt. Daarvan zal ik zingen.

In Jezus’ Naam. Amen   



KERKJE AAN DE ZEE - WEEK 8
Contactpersoon: Maria Hoekstra, Achteronder 11, (684555)
Koster: Bertus en Loek van Slooten, Amaliahof 37, (0651238428)
Dorpelwachter Bethelkerk woensdag: Sietie Hellinga, Zinkstuk 
41, (685823)

MAANDAG 29 AUGUSTUS 2022
Leiding: Albert Jacob van Wesel, Flevostraat 1a, (0634672143)
Zang: Janneke Loosman, Bonairestraat 29, (0620053060)
Declamatie: Carine Post, Grote Fok 13, (0683025711)
Orgel: Louwe Kramer, Klifweg 6, (0630027121)

DINSDAG 30 AUGUSTUS 2022
Leiding: Bram Brouwer, Muiderzand 9, (0622762622)
Zang: Ineke Littooij, Veldovenstraat 19, Rijssen, (0620129117) 
Declamatie: Ria Kragt, Amazonestraat 1, 8315 AW, Luttelgeest 
(0527-202777)
Orgel: Jacob Schenk, Rijswerker 16, (651259)

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022
Leiding: Jan de Boer, Meerkoet 10, (06-25128513)
Zang: Petra Kramer, Jeannette Hartman, ’t Klif 21, (682328)
Declamatie: Jannie Moors, Holkenkamp 60, (0642999773)
Orgel: Jaap Kramer, Wijk 5-28, (852600, 0652033974)

APOTHEOSE 
De laatste middag alweer. Het programma van de 
Zingen in de Zomer middagen wordt als vanouds 
afgesloten. Veel samen zingen, veel improvisatie, een 
lach en misschien ook wel een traan. Jaap, Jeannette 
en Petra Kramer en Marco Hoorn weten altijd wel de 
humoristische of een gevoelige snaar te raken. 
Soms allebei.
Er zullen vast ook wel weer wat verrassingen die 
spontaan ontstaan. Een aanrader deze afsluitende 
middag. Mis deze dus niet! 

31 augustus 14:00 uur Bethelkerk.
In 2019 werd spontaan een dameskoor gevormd.

DE URKER VOICES
Urk mag vooral bekend zijn om 
zijn zingende mannen, de dames 
kunnen er ook wat van. Dat blijkt 
iedere keer weer als de Urker 
Voices naar buiten treden, een 
ensemble van negen jonge dames 
met bijzondere vocale kwaliteiten. 
Ze zingen als nachtegalen. De groep 
is samengesteld door Bert Moll, de 
dirigent van Het Urker Mannenkoor 
“Hallelujah”. Zij beleefden in 2018 
met veel succes  hun première 
tijdens het grote Kerst Korenconcert 
in TivoliVredenburg in Utrecht. “Dat 
de mannen van Urk goed kunnen 
zingen weet iedereen. Ik vond het 
tijd worden om ook de vrouwen 

voor het voetlicht te halen”, zegt 
Moll. “Ik ben ieder keer weer verrast 
door de hoge kwaliteit van de 
stemmen en denk dat er voor deze 
nieuwe groep in de toekomst een 
opvallende en bijzonders plaats is 
weggelegd tussen het vele aanbod 
van Urker koren.”

De Urker Voices hebben de 
afgelopen jaren een breed repertoire 
ingestudeerd. Ze hebben met 
veel succes al diverse optredens 
verzorgd. Zo zongen ze ook bij 
Zingen in de Zomer in 2019. Op 
deze slotavond van 2022 werken ze 
mee met het jubilerende Hallelujah.

GODS ZEGEN 
VOOR JOU

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou 

waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen

over je leven:
Vrede voor jou in Zijn Naam!

Gods zegen voor jou 
in de Naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.

De Heilige Geest in 
de Naam van Jezus,

vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in Zijn zegen.

Leef uit Zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.

Blijf op Hem hopen:
leef je geloof elke dag!
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LOCATIE  BETHELKERK URK  AANVANG  19.30 UUR  MEDITATIE  DS. MARK DE JAGER
BEGELEIDING  HENDRIK VAN VEEN EN JAAP KRAMER

Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ is beroemd in binnen- en buitenland. 
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning, gouden platen en vele eervolle 
vermeldingen. De registratie van “Lichtstad met uw paarlen poorten” in de 
St. Eustache in Parijs uit 2010 is op YouTube inmiddels meer dan 3 miljoen 
keer bekeken. 

Dit oudste mannenkoor van Urk is nog steeds een bloeiende zangvereniging 
met een duidelijk karakter. De ruim tachtig mannen, onder wie veel jongeren, 
dragen zingend de boodschap uit van Gods genade voor zondige mensen. Het 
koor kenmerkt zich door de karakteristieke sound en volop Urker geestdrift. 
Die inspiratie wordt mede aangewakkerd door Bert Moll, die al vele jaren vol 
vuur het Urker Mannenkoor dirigeert. Ook de Urker dracht draagt bij aan de 
bekendheid van Het Urker Mannekoor ‘Hallelujah’. 

Uit oude gevonden stukken blijkt dat al in 1897 de eerste liederen samen 
werken gezongen. Het koor bestaat dus 125 jaar. Een jubileum dat om 
aandacht en dankbaarheid vraagt. Ergens anders in dit Kruispunt vertelt de 
voorzitter daar meer over.

Ieder jaar werkt het koor mee aan Zingen aan de Zomer. Daar zijn we blij 
mee en u ook! Voor veel bezoekers is de avond met Het Urker Mannenkoor 
een hoogtepunt. Dat hoogtepunt krijgt dit keer nog meer kleur. Met hun 
medewerking aan de slotavond geven ze ook aandacht aan hun jubileum. 
Het feest krijgt nog extra karakter door de afwisseling met de zuivere 
klanken van de ‘Urker Voices’. Het bijzondere ensemble van negen vrouwen 
is een aantal jaren geleden juist voor een concert van het Mannenkoor 
samengesteld. Sindsdien heeft het ensemble onder leiding van Bert Moll 
naam gemaakt. 

ZEGENENDE HANDEN
Hoe kunnen we Zingen in de Zomer 
2022 op de slotavond beter afsluiten 
dan met de zegenende handen van 
Jezus? Sinds de Hemelvaart leven 
wij onder die zegenende handen van 
onze Heer. Bij alles wat ons in het 
leven overkomt, bij al onze vreugde 
en verdriet, zijn wij veilig onder die 
handen.  Wat een intiem gebaar van 
Jezus’ nabijheid voor ons. Ons leven 
lang mogen wij weten: deze handen 
zijn vóór ons om ons de weg te wijzen, 
áchter ons om ons te beschermen, 
ónder ons om ons op te vangen en 
te dragen en bóven ons om ons te 
zegenen.

WEEK 8   .   31 AUGUSTUS 2022

HET URKER MANNENKOOR 
‘HALLELUJAH’

ZINGEN IN DE ZOMERDAG
12:00 uur: Bethelkerk, Stil Moment
11:00 - 16:00 uur: Kerkje aan de 
Zee, open voor bezichtiging

14:00 uur: Diverse verrassingen
16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert 

19:30 uur: Bethelkerk, 
Het Urker Mannenkoor
‘Hallelujah’ en Urker Voices
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ZIDZ-NETWERK
ZINGEN IN DE ZOMER IS MAAR EEN 
PAAR ‘KLIKJES’ WEG
Ook tijdens de coronatijd was Zingen in de Zomer 
nooit ver weg. We waren er via de website, via 
YouTube, via Facebook of via kerkomroep. Dat 
was fijn als u niet in de kerk kon zijn of nog 
eens wilde nagenieten. Van die mogelijkheid is 
ongekend veel gebruik gemaakt.

Om een indruk te geven. We hebben inmiddels meer 
dan 15.500 vaste abonnees van ons YouTube-kanaal 
en dat aantal groeit nog steeds. De uitzendingen 
en clips zijn in totaal meer dan 23 miljoen keer 
aangeklikt. Dat is echt geweldig! Inmiddels zijn we 
bezig om de website van Zingen in de Zomer te 
vernieuwen om deze ook via de mobiele telefoon goed 
leesbaar te maken. Daar is onze webmaster Lub Ras 
de laatste tijd heel druk mee geweest. De vernieuwde 
website zal vanaf 7 juli in de lucht zijn. Het adres blijft 
hetzelfde: www.zingenindezomer.nl. 

Voor het bekijken van de video’s en de clips is er 
inmiddels ook een aparte site gelanceerd: 
www.zingenindezomer.tv. Per rubriek (bijv. per 
koor/solist) of per jaar (per avond of middag) kunt 
u selecteren welke video’s u wilt bekijken. Ook kunt 
u zoeken. Het maakt het allemaal nog mooier en 
gemakkelijker.

Ook op YouTube kunt u de videoverslagen van de 

zangavonden of uitgelichte videoclips terugkijken. 
Ook blijven we op Facebook actief met een eigen 
pagina (https://www.facebook.com/zingenindezomer) 
en de groep van de Zingen in de Zomer vriendenkring 
(https://www.facebook.com/groups/zingenindezomer). 
Zingen in de Zomer is nooit meer als een paar klikjes 
van u verwijderd.

En we blijven ook hierin vernieuwen. Het komende 
seizoen zullen we ook via Instagram gaan publiceren. 
Het blijkt dat hier steeds meer gebruik van wordt 
gemaakt. Zo breidt de familie van Zingen in de Zomer 
zich ook digitaal uit.

PRO DEO IS NIET GRATIS
UW STEUN VOOR HET WERK VAN 
ZINGEN IN DE ZOMER IS NODIG
 
Zingen in de Zomer draait volledig op vrijwilligers. 
Ook koren, dirigenten, begeleiders en sprekers dragen 
vrijwillig bij aan het werk en de programma’s. Hun 
medewerking is - op soms een bijdrage in onkosten 
na – gratis. Zingen in de Zomer doen we letterlijk en 
figuurlijk ‘pro Deo’. De mooiste opbrengt voor het werk 
ligt in de hartverwarmende reacties van enthousiaste 
bezoekers en de inspirerende zang en samenzang ter 
ere van onze God.

Maar Zingen in de Zomer is niet kosteloos. Voor 
de faciliteiten voor de meer dan 17.500 bezoekers 
en de ruim 600 medewerkenden, de instrumenten, 
de lijnverbinding, de verzorging van de koren en 
bezoekers, de programma’s, Kruispunt, communicatie, 
zorg en beveiliging moeten we kosten maken. Die 
betalen we vooral uit de opbrengst van de collecten 
en de steun die we door bijdragen van de Zingen en 
Zomer vrienden via de bank ontvangen. We zijn daar 
erg dankbaar voor. Toch merken we dat het evenwicht 
tussen inkomsten en uitgaven langzamerhand wordt 
verstoord. Om het werk te kunnen blijven voortzetten 

willen we de vrienden en de bezoekers van Zingen 
in de Zomer vragen om hun hulp en steun. De 
belangrijkste steun blijft uiteraard uw bezoek en 
meedoen, maar we willen u ook vragen om financiële 
ondersteuning. Het onze financiële spankracht al 
veel helpen als u bijvoorbeeld bereid zou zijn om 
voor Kruispunt een bijdrage te geven. Een belangrijk 
onderdeel van het werk is het uitgeven en verspreiden 
van ons lijfblad. Achtduizend exemplaren vinden ook 
nu weer hun weg. Uit de vele reacties die we krijgen, 
blijkt dat Kruispunt niet alleen warm maakt voor het 
programma en alles er omheen, maar ook toerusting 
en bemoediging geeft door de artikelen over het 
thema en de persoonlijke verhalen van Zingen-in-de-
Zomervrienden. We willen daarmee graag doorgaan. 
Daarom vragen we u - zij het met enige schroom – of 
u bereid bent om hiervoor een vrijwillige bijdrage van 
€ 5,- te geven.

U KUNT UW BIJDRAGE AAN ONS OVERMAKEN 
VIA DE BANK NL25 SNS 0854 1735 60 
T.N.V. ZINGEN IN DE ZOMER.
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JANNEKE VAN SLOOTEN: URKER VAN HET JAAR
Eén van onze vrijwilligers is Janneke van Slooten. U kunt haar tegenkomen als dorpelwachter bij het 
Kerkje aan de Zee. Maar u kent haar wellicht ook van haar schilderijen. Zoals de omslag van Kruispunt 
2019 toen ze een portret van Rembrandt een eigen interpretatie en een Urker tintje gaf. Ook dit jaar 
mochten we een schilderij van haar hand gebruiken voor de voorkant van Kruispunt. 

Janneke combineert in haar werk haar geloof met Urk 
of klederdracht. Dit is voor haar heel vanzelfsprekend. 
Ze doet het gewoon. Groot is dan ook haar verbazing 
als ze op 1 juni namens de Urkerdagcommissie door 
de Urker bevolking tot “Urker van ut Jaor 2022” wordt 
verkozen! Janneke vertelt trots: ‘Op de oorkonde 
staat geschreven: ‘Jij brengt op een geestelijke 
inspirerende manier de Urker cultuur en klederdracht 
op kunstzinnige wijze tot leven en deelt dit met jong 
en oud’. Daar kan ik alleen maar heel dankbaar voor 
zijn, dat wij dit allemaal mogen en kunnen doen.’

Maar Janneke doet meer! Naast haar woonhuis kunt u 
‘Ut Kunstige Vissers Ussien’ vinden. Janneke en haar 
man Roel hebben het interieur van dit huisje helemaal 
terug gebracht naar de periode van 1940/1950. Een 
stap over de drempel is dus een stap terug in de tijd. 
De koffie staat te pruttelen op het petroleumstel. De 
bedsteedeuren staan open. Netten hangen te drogen. 
Er is zelfs een stukje van de schuilkelder te zien. 

Janneke en Roel heten u graag van harte welkom 
om binnen te komen, een kopje koffie te drinken of 
gewoon een praatje te maken. De entree is gratis.

Wilt u meer van het werk van Janneke weten? Ze geeft 
bijvoorbeeld ook workshops: schilderen, handlettering 
of Urker souvenirs maken. Deze workshops zijn 
voor jong en oud, denk aan een personeelsuitje, een 
vrijgezellenfuif of een familiedag.

Ut Kunstige Urker Vissersussien
Adres: Wijk 4-91, 8321 GH Urk
Openingstijden op werkdagen:  
1 april – 1 oktober 13.30 uur - 16.30 uur
1 oktober - 1 april 15.00 uur - 16.00 uur

www.utkunstigevissersussien.nl 
Facebook: Ut kunstige vissers ussien
Facebook: Janneke kunst in Opdracht
Instagram: utussien

Beleefhuis Ut Kunstige Vissers Ussien

OPEN MONUMENTENDAG 
Op zaterdag 10 september is het ook op Urk Open Monumentendag. 
Het thema van 2022 is ‘Duurzaamheid’. Naast de andere 
monumenten voegen we ook in 2022 graag het Kerkje aan de Zee 
aan uw lijst toe. Tussen 15:00 uur en 16:00 uur is er een mooi 
programma met uiteraard ook  muziek en zang.

Leiding: Anthonie van Wesel, Flevostraat 1 (06-30334337)
Zang: Rebekka Post, Grote Fok 13 (06-83025711)
Declamatie: Carine Post, Grote Fok 13 (06-83025711)
Orgel: Dirk Coenen, Ankerplaats 55 (06-48278520)

Achter de hand

HANDIGHEIDJESGODS HAND IS GROTER DAN DE HELE WERELD: HE’S GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HAND



ONTDEK URK!
w w w. t o u r i s t i n f o u r k . n l

GINKIESTOCHT 
de leukste manier om Urk te ontdekken!

het hele jaar te reserveren van ma-za
voor groepen vanaf 8 personen

elke laatste zaterdag van de maand
in zomerperiode ma-za om 12.45 en om 14.00 uur

Aanmelden of informatie over onze 
andere tochten kunt u vinden op onze website

Tel:  0527 684040
info@touristinfourk.nl 
www.touristinfourk.nl

VISAFSLAG

UT KUNSTIGE
VISSERS USSIEN

MUSEUM

VEERDIENST 
& RONDVAART

GINKIESTOCHT

ZINGEN IN 
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27/8 KUNST 
OP LOCATIE

EVENTS

Tour ist info

URK



39

RESERVES
Leiding:
Harmke Snijder, Mercuriusstraat 30, (0657587933
Tjalling Ruiten, Oslolaan 9, (683216)
Jelle van Urk, de Giek 29, (0645665575)
Hendrik Kramer, Kooizand 13, (0654941232)
Eize Kaptijn, Kooizand 26, (0640559938)
Meini Kramer, Christinastraat 28, (0626786880)

Zangers:
Tonny Ruiten, Constantijnstraat 40, (0614614728)
Jurie Noorloos, Nink 64, (0651248382
Rense Bakker, Wijk 3-80, (0646195063)
Tiny Bakker, Grote Fok 2, (685364)

Declamatoren:
Carine Post, Grote Fok 13, (0683025711)

Marilène Bakker, Irenestraat 18, (0682921375)
Dirk Coenen, Ankerplaats 55, (0648278520)
Maria Chantal Romkes, Zinkstuk 8, (0630918171)
Gretha Pasterkamp, De Brug 10, (687586)

Organisten:
Dirk Coenen, Ankerplaats 55, (0648278520)
Albert Metz, Wijk 2-10, (0650900889)
Klaas Brouwer, Pyramideweg 81, (684685)
Menno Hakvoort, Schouw 27, (0615342127)
Hendrik Loosman, Kampplaats 40, Tollebeek 
(0624941451)

Dorpelwachters:
Sietie Hellinga, Zinkstuk 41, (685823)
Janneke van Slooten, Wijk 4-74, (0622702784)

PARKEREN DICHT BIJ DE KERK?
In het gehele oude dorp van Urk is de blauwe zone ingesteld. Dit betekent dat u alleen nog mag parkeren waar 
een blauwe streep op de weg staat en dient u de blauwe parkeerkaart voor uw autoraam te plaatsen. U mag niet 
langer dan 2 uur geparkeerd blijven. De gemeente controleert regelmatig, dus u bent gewaarschuwd! 

Wilt u langer parkeren, dan is er onderaan de Slikhoogte een nieuw (gratis) parkeerterrein aangelegd, onderaan 
de dijk (adres TomTom: Wijk 7-50). Dit parkeerterrein is dichtbij zowel het Kerkje aan de Zee als ook de Bethelkerk. 
Ook kunt u gratis op het grote parkeerterrein op de haven (adres TomTom: Burg. Schipperskade) parkeren.

MUSEUM HET OUDE RAADHUIS
Museum Het Oude Raadhuis is zeker met Zingen in de Zomer een bezoek waard! 
Het museum is namelijk speciaal voor bezoekers van Zingen in de Zomer op 
woensdagen tot 18.00 uur geopend.

Er worden activiteiten georganiseerd voor iedereen. Zo kunt u zich laten knippen en 
scheren op de oude manier en worden er Urker spullen en snoepgoed verkocht. 
Kom genieten in Museum Urk, naast de Bethelkerk.

PP

K

B

P

P
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B= Bethelkerk
K= Kerkje aan de zee      
P= Parkeren

HANDIGHEIDJES
GODS WERK: 
HIJ ZAL ZIJN 

HANDEN ER NOOIT 
VANAF WASSEN
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WWW.ZINGENINDEZOMER.NL

ZINGEN IN DE ZOMER 2022
PROGRAMMA

U R K

IEDERE WERKDAG OM 14:00 UUR ZINGEN IN HE T KERK JE A AN DE ZEE 
IEDERE WOENSDAGAVOND OM 19:30 UUR ZINGEN IN DE BE THELKERK

13 JULI 2022
CHR. MANNENKOOR 

‘EIL AND URK’

20 JULI 2022
CHR. MANNENKOOR 

‘SOLI DEO GLORIA’

27 JULI 2022
CHR. GEMENGD KOOR URK

3 AUGUSTUS 2022
MANNENKOOR URKER ZANGERS

10 AUGUSTUS 2022
CHR. URKER VISSERSKOOR 

‘CRESCENDO’

17 AUGUSTUS 2022
JONG GEMENGD KOOR 

‘IMMANUËL’

24 AUGUSTUS 2022
HOLL ANDS MANNENENSEMBLE

31 AUGUSTUS 2022
HE T URKER MANNENKOOR 

‘HALLELUJAH’ EN DE URKER VOICES

KERKJE AAN DE ZEE
Prins Hendrikstraat 1

BETHELKERK
Wijk 3 - 3


