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1 Week 1
Startavond  13  juli  2016

Meditatie: ds. A.J. Mouw
Orgel: Minne Veldman
Vleugel: Jaap Kramer

Sopraan: Petra Kramer-Schrijver

Chr. Genemuider mannenkoor Stereo

De  reis  van  je  leven!
Op  reis  met...  

Met  medewerking  van:

een bestemming
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Op  reis  met...  een  bestemming

Het is misschien wel het belangrijkste van een reis. De bestemming! Je gaat natuurlijk 
niet op weg zonder die te weten. Dat zou raar zijn! En toch is dat wat Abram te doen 
krijgt. Ga. Zonder te weten waarheen. Er is een bestemming. Een Land is hem beloofd. 

Er heeft een stem geklonken die zei: Ik zal het je wijzen. Maar waar, en hoe, en wie... 
Abram heeft geen idee. En dan komt het aan op datgene wat ieder mens zó ingewikkeld 
vindt: vertrouwen. De keuze om te gaan. Mét een bestemming. Maar over onbekende 
wegen. En jij... ga jij?

Ds. A.J. Mouw

Al 50 jaar stemmen van goud!
Christelijk Genemuider Mannenkoor Stereo groeide in vijftig jaar tijd uit tot een begrip 
in Genemuiden en verre omstreken. Het koor met meer dan 145 enthousiaste zangers 
vertolkt op hoog niveau geestelijke liederen en psalmen, zowel vierstemmig als met 
Genemuider bovenstem. 

De psalmen en melodieën die we tijdens onze eerste Zingen in de Zomer zingen op weg 
naar onze bestemming, zullen dus klinken als een klok. Het koor heeft een bijzondere 
relatie met Urk via oud-dirigent Jo Schrijver en zijn zuster Petra Kramer-Schrijver. 
Eén keer eerder zong het koor in de Bethelkerk. Maar dat is echt al jaren geleden. 
Het is bijzonder dat het koor in haar jubileumtoernee ook Urk aan doet. 

De stevige en goed verzorgde mannenkoorzang staat borg voor een mooi begin van 
deze editie van Zingen in de Zomer en de tegenstemmen bij de samenzang zetten een 
hooggestemde toon voor onze pelgrimszang op weg naar onze bestemming.
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Zingen  bij  aanvang

Solo-  en  Samenzang: 
Heer, wijs mij Uw weg
 Solo (Petra)
1. Heer, wijs mij Uw weg
 en leid mij als een kind,
 dat heel de levensweg,
 slechts in U richting vindt.
 Als mij de moed ontbreekt,
 om door te gaan,
 troost mij dan liefdevol
 en moedig mij weer aan.

 Solo (Petra en Jaap)
3. Heer, leer mij uw wil
 aanvaarden als een kind
 dat blindelings en stil
 U vertrouwt, vrede vindt.
 Als mij de wil ontbreekt
 uw weg te gaan,
 spreek door uw Woord en
 Geest mijn hart en leven aan

christelijk  genemuider  mannenkoor  STEREO

A. Eén Naam is onze hope Samuel Sebastian Wesley; arr. Klaas Jan Mulder
B. U bent mijn alles, HEER’ Dennis Jernigan; arr. Harm Hoeve

A. Eén Naam is onze hope
 Een naam is onze hope, één grond heeft Christus’ Kerk,
 zij rust in ene dope en is Zijn scheppingswerk.
 Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af.
 Hij was ‘t, die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.

 In haar drie-een’ge Here, nog in haar aardse strijd,
 blijft zij met hen verkeren, wien ruste werd bereid.
 Geef dat in Uw genade, o God, ook eenmaal wij
 langs Uwe lichte paden gaan tot der zaal’gen rei!

 Solo (Jaap)
2. Heer, leer mij Uw weg,
 die zuiver is en goed.
 Uw woord is onderweg,
 als een lamp voor mijn voet.
 Als mij het zicht ontbreekt,
 het donker is;
 leid mij dan op Uw weg,
 de weg, de weg die eeuwig is.

 Samenzang
4. Heer, toon mij Uw plan,
 maak door Uw Geest bekend,
 hoe ik U dienen kan
 en waarheen U mij zendt.
 Als ik de weg niet weet,
 de hoop opgeef;
 toon mij dat Christus,
 heel mijn weg gelopen heeft,
 toon mij dat Christus,
 heel mijn weg gelopen heeft. 
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B. U bent mijn alles, Heer
 In al mijn zwakheid ben ik sterk door U, die leven in mij werkt: 
 U bent mijn alles, Heer;
 Kostbaarder dan een schat op aard’. Dwaas ben ik, als ik dat ontken, 
 U bent mijn alles, Heer.
 
 Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam. Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam.

 U droeg mijn schulden naar het graf, U was het die mij leven gaf: 
 U bent mijn alles, Heer;
 Wanneer ik val, pakt U mijn hand, U vult mijn beker tot de rand: 
 U bent alles, Heer.
 
 Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam. Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam.
 Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam. Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam.
 Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam. Jezus, Lam van God, heilig is Uw Naam.
 Heilig is Uw Naam, Heilig is Uw Naam, Uw Naam.

Samenzang

Heer, wij zijn bijeengekomen
Wijze: Eens als de bazuinen klinken

 
1. Heer’, wij zijn bijeengekomen, 
 mensen overal vandaan; 
 had Gij ons niet meegenomen, 
 niemand was hierheen gegaan,
 want wij schromen hier te komen,
 volop in het licht te staan.

2. Laat Uw liefde ons bestralen, 
 laat het licht zijn om ons heen; 
 Gij vergeeft wel duizendmalen 
 onze zonden, één voor één. 
 Als wij falen, weer verdwalen
 schijnt Uw licht, Uw licht alleen.

Opening  en  welkom
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SAMENZANG  MET  BOVENSTEM

Psalm 25 (OB)

1. HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
 Door Uw woord en Geest bekend;
 Leer mij, hoe die zijn gelegen,
 En waarheen G’ Uw treden wendt,
 Leid mij in Uw waarheid, leer
 IJv’rig mij Uw wet betrachten;
 Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
 ‘k Blijf U al den dag verwachten. 

2. Wie heeft lust den HEER te vrezen,
 ‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
 God zal Zelf zijn leidsman wezen;
 Leren, hoe hij wand’len moet.
 ‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
 Zal hij ongestoord verwerven,
 En zijn Godgeheiligd zaad
 Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

Gebed

Samenzang

Jezus, ga ons voor 
1. Jezus, ga ons voor 
 deze wereld door, 
 en U volgend op uw schreden 
 gaan wij moedig met U mede. 
 Leid ons aan uw hand 
 naar het vaderland. 

2. In de woestenij,
 Heer, blijf ons nabij
 met uw troost en met uw zegen
 tot aan ‘t eind van onze wegen.
 Leid ons op uw tijd
 in uw heerlijkheid.
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Bijbellezing

Genesis 12 : 1 - 8
De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis 
naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw 
naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend 
worden. Toen ging Abram, zoals de Here tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en 
Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai 
en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die 
zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij
kwamen in het land Kanaän. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de 
terebint More; en de Kanaänieten waren toen in het land. Toen verscheen de Here aan 
Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar 
voor de Here, die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten 
oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en Ai tegen het oos-
ten, en hij bouwde daar een altaar voor de Here en riep de naam des Heren aan.

Samenzang  met  bovenstem

Psalm 84 (NB)

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
 het huis waar Gij uw naam en eer 
 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in uw heiligdom. 
 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 

2. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
 Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
 tot zij Jeruzalem betreden, 
 waar alle pelgrims binnengaan 
 om voor Gods aangezicht te staan. 
 Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
 Verhoor mij, God van Israël, 
 die alles leidt naar uw bestel. 
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christelijk  genemuider  mannenkoor  STEREO

C. Als ik een kruis moet dragen   arr. Harm Hoeve
D. Prijs mijn ziel, de Hemelkoning  arr. Harm Hoeve

C. Als ik een kruis moet dragen
 Als ik een kruis moet dragen, denk aan mij.
 Als ik mijn nood zal klagen, denk aan mij.
 Als stormen woeden en tegenspoeden de twijfel voeden.
 Denk aan mij, o HEER’ en draag mij alle dagen. Denk aan mij!

 Als ik een kruis moet dragen, denk aan mij.
 Wil door Uw kracht mij schragen, denk aan mij.
 Laat mij dan merken, Uw kracht kan sterken, volharding werken.
 Denk aan mij, o HEER’ naar al Uw welbehagen. Denk aan mij!

 Als ik een kruis moet dragen, denk aan mij.
 Jezus ik wil U vragen, denk aan mij.
 Sla mij dan gâde, U kruis genade koom’ mij te stade.
 Denk aan mij, o HEER’ leer mij volhardend dragen. Denk aan mij!

D. Prijs mijn ziel, de Hemelkoning
 Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning, breng uw schatting aan Zijn voet,
 die mij door zijn gunstbetoning heil, vergeving smaken doet!
 Halleluja, halleluja,prijs de Koning, ‘t eeuwig goed!

 Prijs Hem, die in bange tijden onze vaad’ren uitkomst gaf!
 Prijs Hem, die ook ons wil leiden, snel tot hulp en traag tot straf!
 Halleluja, halleluja, d’ eeuwen door tot steun en staf!

 Bloemen zijn wij, die verkwijnen en door ‘t stormgeweld vergaan.
 Zie, wij rijzen en verdwijnen, waar Gij eeuwig blijft bestaan.
 Halleluja, halleluja, loof Zijn onvolprezen naam!

 Eng’len, helpt ons Hem t’aanbidden, gij, die ziet Zijn aangezicht!
 Zonnen, sterre, buigt te midden van al ’t schepsel in Zijn licht!
 Halleluja, halleluja, Hem, genadig in ’t gericht!
 Halleluja, Halleluja.
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Samenzang

Door de wereld gaat een woord
Wijze: Hatikva (Israëlisch Volkslied)

1. Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort:  
 ’Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land dat Ik u wijs.’ 

2. Door de wereld klinkt een lied 
 tegen angsten en verdriet, 
 tegen onrecht, tegen dwang 
 richten pelgrims hun gezang. 
Refrein: Here God, wij zijn..

3. Velen, die de moed begaf 
 blijven staan, of dwalen af. 
 Hunk’rend naar hun oude land. 
 Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein: Here God, wij zijn...

Meditatie    Op reis met... een bestemming

Samenzang

Wat de toekomst brengen moge
1. Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren hand;
 moedig sla ik dus de ogen
 naar het onbekende land.
 Leer mij volgen zonder vragen;
 Vader, wat Gij doet is goed!
 Leer mij slechts het heden dragen
 met een rustig, kalme moed!

3. Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand,
 loop ik met gesloten ogen
 naar het onbekende land.

Refrein: 
 Here God, wij zijn vervreemden 
 door te luist’ren naar uw stem. 
 Breng ons saam’ met uw ontheemden 
 naar het nieuw Jeruzalem.

2. Heer, ik wil Uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig hij, die durft geloven,
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij Uw wegen duister,
 zie, ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al Uw luister,
 als ik in Uw hemel kom!
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christelijk  genemuider  mannenkoor  STEREO

E. Zie ons wachten aan de stromen arr. Klaas Jan Mulder
F. Rots der eeuwen   soliste: Petra Kramer; arr. Jaap Kramer

E. Zie ons wachten aan de stromen
1. Zie ons wachten aan de stromen
 aan de oevers der rivier
 straks zal onze Bootsman komen
 en wij varen af van hier

2. Door de kille, kille stromen
 gaan wij naar het Godspaleis
 ’t eng’lenlied klinkt uit de verte
 en verkwikt ons op de reis
Refrein: Hoe de storm...

3. Velen, die wij hier beminden
 zijn ons reeds vooruit gegaan
 straks, vereend met hen voor eeuwig
 zullen w’ook voor Jezus staan
Refrein: Hoe de storm...

F. Rots der eeuwen
 Rots der eeuwen, bidt voor mij, laat mij schuilen aan Uw zij.
 Laat het leven dat U gaf ook genoeg zijn voor mijn straf.
 Sta mij bij Heer, ieder uur, maak mij rein en maak mij puur
 
 Niet de werken van mijn hand houden voor Uw wetten stand.
 Zelfs als tranen, vol van smart, zouden vloeien uit mijn hart.
 ’t Zou niet helpen, zelfs niet één. U kunt redden, U alleen.
  Heer, ik breng U ook mijn last, slechts aan ’t kruis houd ik mij vast.
 Waar U leed en voor mij stierf en een kroon voor mij verwierf.
 ‘k Leg mijn last nu voor U neer. Neem het over, help mij, Heer.
 
 Als de dood voor mij zal staan en mijn ogen sluiten gaan.
 Dan begint een nieuwe dag, zal ik zien wat niemand zag.
 Staande aan de glazen zee, zingend met Uw kind’ren mee:
 “Glorie, Halleluja”, zingend met Uw kind’ren mee!

Refrein:
 Hoe de storm ook moge woeden
 op de reis naar ‘eeuwigheid.
 Jezus is de trouwe Bootsman
 die ons altijd veilig leidt.
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Samenzang met bovenstem

Wees mijn Leidsman
1. Wees mijn Leidsman, trouwe Herder,
 voer mij, pelgrim, door de nacht.
 Ik ben zwak, maar U bent machtig,
 van wie ‘k al mijn steun verwacht.
 Brood des hemels, brood des hemels,
 voed mij door Uw heil’ge kracht,
 voed mij door Uw heil’ge kracht.

Samenzang  met  collecte

Ik zoek een stad
Wijze: Er is een land van louter licht

1. Ik zoek een stad waarvan ik weet:
 daar is voor mij een huis
 van vrede, leven zonder leed,
 een woning zonder kruis.

3. die stad die nu nog boven is,
 de stad waarin het kruis
 van Christus hoog te loven is-
 in die stad kom ik thuis!

Vol verwachting blijf ik uitzien
 Solo
1. Vol verwachting blijf ik uitzien.
 Tot die dag eens dagen zal,
 Dat de Heiland op de wolken.
 Weerkomt met bazuingeschal,

2. Open Uw kristalfonteinen,
 waar de heilstroom uit ontspringt.
 Laat Uw wolkkolom verschijnen,
 als mij moed en kracht ontzinkt.
 Doe mij reizen, doe mij reizen,
 door Uw trouwe zorg omringd,
 door Uw trouwe zorg omringd.

 Allen
2. Welke vreugde zal dat wezen.
 Als mijn oog Hem schouwen mag,
 En mijn oor Zijn stem zal horen,
 Op die grote blijde dag.
 Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
 Eeuwig Hem ten eigendom.
 “Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
 “Amen, ja, Heer Jezus, kom!”

2. Heer, in de stad die komen zal,
 Uw stad, die als een bruid
 bij U vandaan komt en mij al
 waar ik naar zoek, ontsluit.
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 Solo
3. Al de teek’nen onzer dagen
 Zeggen mij: de komst genaakt
 Van de brui’gom, die Zijn liefste, 
 Tot Zich roept en haar volmaakt.

 Solo
5. O, soms voel ‘k een sterk verlangen,
 Heimwee in mijn hart ontstaan;
 ‘k Vraag mij af dan, dier’bre Heiland
 Zijt Gij reeds op weg gegaan?

Dankgebed

christelijk  genemuider  mannenkoor  STEREO

G. In His love    Mark Paterson; arr. Harm Hoeve

G. In His love
 Christ has come to be our shepherd, He has come to be our guide.
 Though we walk the path of darkness, Christ will lead us through the night.
 Christ has come to bring salvation, He has come to be our light.
 Christ has come to bring forgiveness, Jesus is the gift of life.
 In His love we have victory, in His sacrifice we have hope again.
 In His cross we have glory, in His love we have life.
 
 We will dwell in the spirit of God’s holy gift of grace.
 We will worship Him and serve Him, we will sing to give Him praise.
 We will tell of His goodness, we wille share the peace of Christ.
 We will tell the wondrous story, Jesus is the gift of life.
 
 In His love we have victory, in His sacrifice we have hope again.
 In His cross we have glory, in His love we have life.
 

 Allen
4. O, hoe blijde zal ik wezen
 Op te trekken met die stoet 
 Juichend met ontelb’re zaal’gen
 onze Bruigom tegemoet!
 Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
 Eeuwig Hem ten eigendom.
 “Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
 “Amen, ja, Heer Jezus, kom!”

 Allen
6. Nee, het zal niet lang meer duren;
 Hij verlangt nog meer dan wij.
 Maranatha! Blijve ’t wachtwoord.
 Voor een elk maar ook voor mij.
 Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
 Eeuwig Hem ten eigendom.
 “Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
 “Amen, ja, Heer Jezus, kom!”
 “Amen, ja, Heer Jezus, kom!”
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 God loved the world and He send His Son that we might believe in Him.
 If we believe we will never die, Christ will bring eternal life.
 In His love we have victory, in His sacrifice we have hope again.
 In His cross we have glory, in His love we have life, in His love we have life!

 Vertaling: ‘In His Love’:
 Christus is gekomen om onze Herder te zijn, Hij is gekomen om onze Gids te zijn.
 Hoewel wij over het pad van donkerheid lopen, zal Christus ons door de nacht leiden.
 Christus is gekomen om redding te brengen, Hij is gekomen om ons Licht te zijn.
 Christus is gekomen om vergiffenis te brengen; Jezus is het Levensgeschenk.

 Door Zijn liefde overwinnen wij, door Zijn offer hebben wij weer hoop.
 Door Zijn kruis hebben wij glorie, door Zijn liefde hebben wij leven.

 Wij zullen rusten in de geest van Gods heilige Genadegift.
 Wij zullen Hem aanbidden en dienen, Wij zullen Hem lofprijzen.
 Wij zullen van Zijn goedheid vertellen, wij zullen de vrede van Christus verkondigen,
 Wij zullen het wonderbaarlijke verhaal vertellen: Jezus is het Levensgeschenk.

 Door Zijn liefde hebben wij overwonnen, door Zijn offer hebben wij weer hoop.
 Door Zijn kruis hebben wij glorie, door Zijn liefde hebben wij leven.

 God had de wereld lief en zond Zijn Zoon, opdat wij Hem zouden geloven.
 Als wij geloven, zullen wij nooit sterven, Christus zal eeuwig leven brengen.
 Door Zijn liefde overwinnen wij, door Zijn offer hebben wij weer hoop.
 Door Zijn kruis hebben wij glorie, door Zijn liefde hebben wij leven.

Sluiting
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slotzang

Waarheen Pelgrims, waarheen gaat gij
 Vrouwen
1. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij
 ‘t oog omhoog en hand in hand?

 Mannen
 Wij gaan op des Konings roepstem,
 naar ons huis en Vaderland,

 Allen
 Over bergen en door dalen,
 gaan wij naar die blijde zalen, 
 gaan wij naar die blijde zalen,
 van Gods huis in ’t Vaderland.
 Gaan wij naar die blijde zalen,
 van Gods huis in ’t Vaderland.

 Stereo
2. “Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook
 met u trekken naar dat land?”

 Allen
 Komt, weest welkom, volgt ons allen,
 ‘t oog omhoog en hand aan hand.
 Bij der eng’len vreugdezangen,
 zal ons Jezus Zelf ontvangen,
 zal ons Jezus Zelf ontvangen,
 in Gods huis in ‘t Vaderland.
 Zal ons Jezus Zelf ontvangen,
 in Gods huis in ‘t Vaderland.
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Parkeren  Zingen  in  de  Zomer

Deze zomer is er beperkte parkeermogelijkheid op het 
haventerrein van Urk. Om het parkeren zo goed mogelijk 
te stroomlijnen wordt via borden “P Zingen in de Zomer” 
verwezen naar verschillende parkeermogelijkheden rondom 
de Oude Dorpskern. Allen op redelijke loopafstand van de 
Bethelkerk.

Volgt u bij binnenkomst vooral de borden naar de aangewe-
zen parkeerplekken. De parkeerplekken rond de Bethelkerk 
graag alleen gebruiken als u echt slecht ter been bent.

ORGELZOMER  2016  BETHELKERK  URK

20 juli
Van 16.00 tot 17.00 uur geeft Wim Magré het orgelconcert in 
de Bethelkerk. Wim is organist van de Grote Kerk in Elburg 
en de Alle-Dag-Kerk in Amsterdam. Hij speelt muziek van 
Nederlandse, Duitse, Engelse, Canadese en Franse compo-
nisten met o.a. bekende bewerkingen van Klaas Jan Mulder 
en Willem Hendrik Zwart.

Op zaterdag 23 november 2013 is de beroemde Genemuider bovenstem opgenomen 
op de immateriële Unesco-wereld-erfgoedlijst. Genemuiden wordt beschouwd als de 
bakermat van de bovenstem. Het is een unieke traditie. Het is verrijkend, zowel om te 
zingen als om te luisteren. Voor Genemuiders is het iets wat bij hun jeugd en opvoeding 
hoort. De oorsprong gaat terug naar psalmdichters en berijmers als Calvijn, Datheen 
en Goudimel en de meerstemmige psalmbundel van 1773. Bekend is dat al in 1880 de 
Genemuiders de tegenstem zongen in de kerkdiensten en bijeenkomsten. Eerst werd 
de tegenstem improviserend gezongen, maar inmiddels wordt de kunst regelmatig ge-
oefend om ervoor te zorgen dat er een goede harmonie is met de melodie en de begelei-
ding. Mannenkoor Stereo is een drager van dit bijzondere cultuurfenomeen. 
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Tot  slot

Dit was de eerste avond van het Zingen in de Zomer 2016. In de maanden juli en 
augustus van 2016 vinden D.V. nog zeven van deze samenzangavonden plaats. 
U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 20 juli 2016:

op  reis  met...  zorg  en  liefde
Met het Gereformeerd Kerkkoor en De Lofstem

Onder  leiding  van:  Thom  Hesseling

Medewerking van:

Orgel:  Jaap Kramer
Vleugel:  Johan Bredewout
Meditatie: Ds. E.J. de Groot

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Echt!
Woensdag: Zingen-in-de-Zomer-dag op Urk

Bezoek ook onze website:

W W W. Z I N G E N I N D E ZO M E R . N L
Met foto, film en zang. U kunt clips van deze avond in de komende dagen terug zien!

Bezoek ook de facebook pagina’s van Zingen in de Zomer

https://www.facebook.com/zingenindezomer
https://www.facebook.com/zingenopurk

of wordt lid van de vriendenkring
https://www.facebook.com/groups/zingenindezomer

Elke werkdag t/m woensdag 31 augustus bent u van 14.00 uur tot 15.00 uur van harte 
welkom in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend progamma van solo- en samen-
zang, declamatie, orgelspel en gesproken woord.

Na afloop bent u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te 
drinken.
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Vriendenkring  Zingen  in  de  Zomer

Graag zou dhr./mevr.:

Adres:

Postcode:  Plaats:

E-mail:

 Door de Nieuwsbrief en het Kruispunt op de hoogte blijven
 van het werk van Zingen in de Zomer.

NB: Alleen invullen indien u nog niets ontvangt.
 Kruispunten van 2016 vindt u bij de ingang van de Bethelkerk.

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,  
of opsturen naar:  Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
 t.a.v. Denice Tadema, Molenkamp 23, 8321 AR  Urk, (tel: 239582)

CD's bestellen

Graag zou dhr./mevr.:

Adres:

Postcode:  Plaats:

E-mail:

 CD van de avond van woensdag      (datum) ontvangen.

De kosten zijn € 12,50 voor een dubbel-CD incl. verzendkosten.
Actie: alle avonden voor € 80,00 excl. verzendkosten.

NB: Losse verkoop van CD’s van 2015 is niet mogelijk. 
De uitleverdata van de bestelde CD’s zijn week 37 en week 47.

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,  
of opsturen naar:  Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
 t.a.v. Stijntje de Boer, Vooronder 9, 8322 AK Urk.
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