MANNENKOOR ‘EDOZA’ UIT

SNEEK

Week 3

Woen sdag 26 juli 2017

Gereformeerd Kerkkoor Urk
en Mannenkoor ‘Edoza’ uit Sneek
ONDER LEIDING VAN THOM HESSELING
ONDER LEIDING VAN JAN HIBMA

MEDITATIE: DS. J. HOEKMAN | ORGEL: DUB DE VRIES
PIANO: JAAP KRAMER | SOPRAAN: ANN ROBERT
BARITON: PIET BAARSSEN | DWARSFLUIT: ERICA VOGEL

‘Een vaste burcht...’
Luther wist van de kracht van zingen. Hij gaf de gemeente kerkliederen: de psalmen en nieuwe liederen. Een bekend lied dat hij schreef -naar Psalm 46- gaat over God, zijn burcht. ‘Een
vaste burcht is onze God’ wordt in de oorspronkelijke vertaling in het Nederlands ook wel getypeerd als ‘krijgslied’. Dat is een onjuiste typering. Het krijgshaftige is Luther vreemd en de
oorspronkelijke melodie bewijst dat hij dat niet als zodanig heeft bedoeld. Het lied is ontstaan
tegen de achtergrond van nood en verdrukking in zijn leven en
tijd: Alleen God kan redden van de dreigende ondergang. Tegenover dreiging en dood stelt Luther in dit lied ‘de Held, door God
verkoren’. Vraagt gij wie, zo weet dat Hij Christus heet, de Heer
Zebaoth, er is geen andere God. Luther wist het: Zingen jaagt
de duivel op de vlucht. Luther leerde ons zingen. Deze derde
Zingen in de Zomer staat daarom volop in het teken van zingen.
Uit volle borst. Zingen door de verdrukking heen. Een loflied
voor onze God die redt, een toevlucht voor de zijnen.
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Muzikale medewerking

Gereformeerd Kerkkoor Urk

Het Gereformeerd Kerkkoor viert volgend jaar het zilveren jubileum. 25 jaar het geloof
samen zingend beleven, belijden en uitdragen. Het koor levert al jaren een bijdrage aan
de zomerse zangavonden. De leden van het koor laten graag horen wat zingen voor hen
betekent: Zingend de blijde boodschap van het evangelie verkondigen, zingen en musiceren tot eer van onze God. Ze zijn dus met het thema van deze avond precies op hun
plek. Sinds enkele jaren staat het koor onder leiding van de veelzijdige en inspirerende
Thom Hesseling (52). Het enthousiasme van koor en dirigent is besmettelijk.

Mannenkoor Edoza

Volgend jaar viert ook dit Friese mannenkoor een jubileum. EDOZA (Evangelie DOor
ZAng) bestaat dan 60 jaar. Het is een groot mannenkoor (100 zangers) dat veel wordt
gevraagd vanwege de bijzondere klank, ook buiten de grenzen van Friesland en deze
avond dus samen met het Kerkkoor in de Urker Bethelkerk. Dirigent Jan Hibma (50) dirigeerde al op 14 jarige leeftijd voor de eerste keer. Hij is zelf opgeleid in het koper (trompet), maar laat ook zijn koren graag jubelen en schallen.

Dub de Vries - ORGEL

De Zaankanter Dub de Vries is op Urk geboren. Hij heeft zich van jongs af aan ontwikkeld tot een veelzijdig musicus, als performer en als producent. Hij heeft een neus voor
nieuw talent. Zijn naam is gevestigd in de wereld van de geestelijke muziek. Zo lang
Zingen in de Zomer bestaat, is Dub er al bij betrokken. Ieder jaar presenteert hij nieuwe
zangers of instrumentalisten of komt hij met een verassende combinatie naar Urk.

Ann Robbert - SOPRAAN

Sopraan en stewardess Ann Robbert (38) heeft onder haar eigen naam al meerdere malen acte de présence gegeven in de Urker Bethelkerk. Ze zingt overtuigt en overtuigend.
Zij zelf daarover: ‘Muziek is emotie, het komt rechtstreeks uit je hart. Dat geldt ook voor
mij. Als ik zing, vergeet ik alles om mij heen en deel ik wat ik voel. Ik geniet daar enorm
van. Als ik met de muziek mensen mag raken, is dat het mooiste geschenk dat er is’.
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Piet Baarssen - BARITON

Voor de Urker bariton Piet Baarssen (58) is zingen een rode draad in zijn leven. Van jongs
af was er de liefde voor het lied. Bijna dertig jaar geleden werd zijn baritonstem ontdekt
en werd hij gevraagd om bij Crescendo te komen zingen. Niet lang daarna zong hij de
eerste solo van velen. Hij bereikte ook individueel een hoog niveau. Na een levensbedreigende situatie moest hij een stap terug doen. Maar zingen blijft zijn passie.

Erica Vogel - DWARSFLUIT

Een toepasselijker achternaam is er eigenlijk niet. Erica Vogel (17) laat haar dwarsfluit
klinken als de mooiste vogelzang. Ze heeft haar schitterende spel inmiddels op verschillende podia laten horen en er diverse prijzen mee gewonnen. Ondanks haar jonge leeftijd is ze al tot ver over onze landsgrenzen bekend. Via André Rieu en Nederland Zingt
kwam ze ook via het scherm al onze huiskamers binnen.

Jaap Kramer - PIANO

Jaap Kramer (37) heeft muziek van huis uit meegekregen. Piano, orgel, zang en dirigeren.
Al sinds zijn 12e jaar is zijn naam aan Zingen in de Zomer verbonden. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en moeder die vanaf het prilste begin hun stem in de Bethelkerk
lieten horen. Ook nu is Jaap nog steeds één van de drijvende krachten van het muzikale
deel van de Urker zangzomers.

KUSSENTJES
In de bank waarin u zit, treft u soms kussentjes aan van zondagse kerkgangers.
Ons vriendelijk doch dringend verzoek is om deze op hun plek te laten liggen.
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INTRADA - FLUIT, SOPRAAN EN BARITON

Rots der eeuwen

SAMENZANG: THEMALIED 2017

Mensen van het vuur zijn wij
Wijze: Here Jezus om Uw Woord
1.

Mensen van het vuur zijn wij
door de vlam die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest te richten.

3.

Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

2.

Mensen van het vuur zijn wij,
van het God bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven.
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

WELKOM
SOLO- EN SAMENZANG

Zolang wij ademhalen
Solo (Jaap Kramer):
Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht,
om zingend te vertalen,
waartoe wij zijn gedacht.
Elkaar zijn wij gegeven,
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven,
geeft stem aan onze dank.
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2.

Allen:
Het donker kan verbleken,
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen,
zing dan uit alle macht.
God, laat het nooit ontbreken,
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent,
dit lieve leven lang.

3.

Ons lied wordt steeds gedragen,
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten,
het komend bruiloftsfeest.

GEREFORMEERD KERKKOOR

In de stilte

Te midden van de mensen, we hebben het maar druk.
We rennen en we razen, zoeken krampachtig naar geluk.
Zoekt en gij zult vinden, dat weet ik al te goed
maar ik ben vergeten, waar ik het zoeken moet.
Maar in de stilte hoor ik altijd nog een stem.
Een stem zo vol liefde, die ik dan pas weer herken.
Die stem die maakt me rustig en in zo’n moment
prijs ik uw naam omdat U altijd bij me bent.
En toch zijn er momenten dan draaf ook ik maar door.
Ik maak me zelf belangrijk totdat ik U niet meer hoor.
Dan denk ik te weten wat fout is en wat goed,
maar ik voel de onrust als ik u missen moet.
Maar in de stilte hoor ik altijd nog een stem.
Een stem zo vol liefde die ik dan pas weer herken.
Die stem die maakt me rustig en in zo’n moment
prijs ik uw naam omdat U altijd bij me bent.

GEBED
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SAMENZANG

Zingende Psalmen
Psalm 89
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe ‘t vast gebouw van uwe gunstbewijzen,
Naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.
Psalm 98
Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Psalm 146
1.

Prijs den HEER met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

2.

‘t Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

BIJBELLEZING
Psalm 46: Een vaste burcht is onze God
Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen
verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.
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De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem
klinken: de aarde smolt weg. De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is
voor ons een veilige vesting.
Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op de aarde aanricht; Die de oorlogen
doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat,
de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden
onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.
De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

MANNENKOOR EDOZA

Alle eer en alle glorie
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die hij heden uitroept
over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Is Hij onze nieuwe naam
als genade die ons toekomt.
Licht uit Licht, vergezicht,
steek ons met Uw stralen aan.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet.
Die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt.
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed.
Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

ZINGEN IN DE ZOMER 2017

9

Heer wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart !
En dat Uw armen om mij heen zijn
en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

SAMENZANG:

Zing met ons mee uit alle macht
Wijze: Jezus zal heersen, waar de zon
1.

Zing met ons mee uit alle macht,
zing met ons mee te middernacht;
al zien wij nog de morgen niet,
wij zingen toch dit vrolijk lied!

3.

Zing met ons mee uit alle macht,
zing met ons mee te middernacht,
zingt met de hele kerk in koor,
en geef dit licht de wereld door!

2.

Soms is ons lied een vuurkolom,
soms blaast een psalm de muren om –
dan is te horen, onverwacht,
hoe wie gelooft ten laatste lacht.

GEREFORMEERD KERKKOOR

Als het leven soms pijn doet
Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.
Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.

10
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dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Dona nobis pacem
Dona nobis pacem
Geef ons vrede

SAMENZANG

Psalm 46
God is een toevlucht voor de zijnen,
hun sterkt’ als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds zijn hulp gewaar
in zielsbenauwdheid, in gevaar.
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
schoon d’ aard uit hare plaats mocht wijken;
Schoon ’t hoogste gebergt’ uit zijne steê
verzet wierd in het hart der zee.
De Heer, de God der legerscharen
is met ons, hoedt ons in gevaren;
De Heer, de God van Jacobs zaad
is ons een burcht een toeverlaat.
Komt wilt op ’s Heeren daden merken;
Aanschouwt des Hoogsten grote werken:
Zijn macht, die nooit te stuiten is,
maakt d’ aarde tot een wildernis.
De Heer, de God der legerscharen
is met ons, hoedt ons in gevaren;
De Heer, de God van Jacobs zaad
is ons een burcht een toeverlaat.

MEDITATIE

‘Een vaste burcht...’
ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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SAMENZANG: LUTHERLIED

Een vaste burcht is onze God
Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij, die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij, dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

MUZIKAAL INTERMEZZO

Vogelzang
SOLOZANG

Gij vraagt mij, wat mij doet zingen
Gij vraagt mij, wat mij doet zingen,
Doet jub’len en juichen zo blij.
‘k Heb Jezus, mijn heiland, gevonden,
Die Heiland, Hij redde zelfs mij!
Refrein:.
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’t Is waar, ‘k ben op aard slechts een pelgrim.
Op doortocht naar ginds’ schone kust.
Maar als pelgrim en reizend kan ‘k zingen,
van Jezus, mijn Koning en lust
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2.

Wilt gij weten, hoe ‘k Hem heb gevonden?
’t Was eigenlijk: Jezus vond mij.
En Hij vond mij vermoeid en beladen,
en sprak teder: “Kom, moede, tot Mij!”

		 Refrein

.
3.

Nu strijdend op aard voor mijn Heiland,
breng ‘k de boodschap: “In Zijn bloed is kracht.”
En de hel en haar legermacht siddert
voor Zijn overwinnende macht.

		 Refrein

MANNENKOOR EDOZA

Wat de toekomst brengen moge
Solo: Piet Baarssen
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.
Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet.
Wil mij als een kind behand’len dat alleen de weg niet vindt,
neem mijn hand in Uwe handen en geleidt mij als Uw kind.
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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The Holy City
Solo: Ann Robbert

14

Last night I lay a-sleeping
There came a dream so fair,
I stood in old Jerusalem
Beside the temple there.
I heard the children singing,
And ever as they sang,
Me thought the voice of angels
From heaven in answer rang.
Jerusalem! Jerusalem!
Lift up your gates and sing,
Hosanna in the highest!
Hosanna to your King!

vertaling: De heilige stad
Terwijl ‘k eens lag te slapen,
kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem,
‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen,
een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.
Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.

And then me thought my dream was changed,
The streets no longer rang,
Hushed were the glad Hosannas
The little children sang.
The sun grew dark with mystery,
The morn was cold and chill,
As the shadow of a cross arose
Upon a lonely hill.

Doch eensklaps werd het alles,
zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde
en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen,
toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.

Jerusalem! Jerusalem!
Hark! How the angels sing,
Hosanna in the highest!
Hosanna to your King!

Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.

And once again the scene was changed;
New earth there seemed to be;
I saw the Holy City
Beside the tideless sea;
The light of God was on its streets,
The gates were open wide,
And all who would might enter,
And no one was denied.
No need of moon or stars by night,
Or sun to shine by day;
It was the new Jerusalem
That would not pass away.

En verder zag ‘k een ander beeld,
doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd,
haar koning wachtend beidt.
‘k Zag straten van het zuiverst goud,
door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in,
geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel,
juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.
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Jerusalem! Jerusalem!
Sing for the night is o’er!
Hosanna in the highest!
Hosanna for evermore!

Jeruzalem, Jeruzalem,
nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.

COLLECTEZANG

Dit is een dag van zingen
Wijze: komt kinderen niet dralen
Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

‘k Ben reizend naar die stad
Solo:
Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon,
daar vindt de ware strijder rust
en God zelf is zijn loon.
Allen:
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.
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Komt laat ons zingen altezaam
Komt laat ons zingen altezaam,
God is goed.
Hemel en aarde prijst Zijn Naam,
God is goed.
Laat ieder naad’ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon,
in melodieën, rein en schoon,
God is goed.
God is goed (Hallelujah),
God is goed (Hallelujah),
in melodieën, rein en schoon,
God is goed.

Van U wil ik zingen
Van U wil ik zingen, wie d’eng’len omringen,
al juichend getuigend, uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken, met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer.
Moog’ hier dan mijn zingen, uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen, met hemelse toon.
Tot ‘k eenmaal hierboven, U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan, bij uw stralende troon.

GEZAMENLIJKE KOREN

Peace like a river
Peace like a river, love like a mountain.
The wind of your spirit is blowing ev’rywhere.
Joy like a fountain, healing springs of life.
Come, Holy Spirit, let your fire fall.
Vrede van boven, vreugde voor eeuwig.
De Geest van Uw liefde vervult ons deze dag.
Stromen van zegen, bron van levend water.
Kom, Geest van boven, en verwarm ons hart.
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Dank sei dir, Herr
Dank, dank, dank sei dir Herr,
Dank sei dir, Herr.
Segne das Glück, segne den Tag.
Vater, der alles vermag.
Lasse dein Antlitz über uns leuchten, in Ewigkeit,
Gib uns die Liebe und Treue für alle Zeit.

Vertaling:
Almachtige God, wij danken U.
Schenk ons uw zegen deze dag.
Laat uw Aangezicht over ons lichten in
eeuwigheid.
Schenk ons uw liefde en trouw.
Dank U wel, almachtige God.

Dank, dank, dank sei dir Herr,
Dank sei dir, Herr.
Segne das Glück, segne den Tag.
Vater, der alles vermag.
Dank sei dir, Herr.

DANKGEBED
SAMENZANG

Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout
en mij redde van de dood.
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
‘k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij zal overwinning geven
over zond’ en satans macht.
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
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SLOTWOORD
MANNENKOOR EDOZA

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol oant wersjen oer ús weitsje;
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
As wij wurk en varleas binne,
lit ús dan troch Jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

SLOTZANG, MET KOOR

Laat de vlam weer branden
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.
Refrein:
		
Laat de vlam weer branden als een helder baken,
		
als heraut van ´t morgenuur.
		
Laat het lied weer sprank´len,
		
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.
		
Refrein (2x)
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HEEFT U AL UW STELLING OP DE DEUR BIJ DE BETHELKERK (URK)
GETIMMERD?
Het hele Zingen in de Zomer seizoen zal de deur er staan. Heeft u een wens, een stelling,
een groet of iets op uw hart, alles kan.

PARKEERTERREIN BIJ DE SLIKHOOGTE IS UITGEBREID
Onderaan de slikhoogte (tussen Wijk 6 en Burg. van Suchtelenlaan) is het parkeerterrein
uitgebreid met 144 parkeerplaatsen! Bovendien is dit parkeerterrein op loopafstand van
het Kerkje aan de Zee en de Bethelkerk.

P

BETHELKERK

ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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Zingen in de zomerdag

WOENSDAG 2 AUGUSTUS 2017

14.00 uur: Bethelkerk, familie Post
15.15 - 16.00 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Evert van de Veen
19.30 uur: Bethelkerk, zangavond Mannenkoor Urker Zangers

Als we niet meer mogen zingen dan houdt alles op!
Deze middag is er een leuke primeur. De
familie Post zal deze middag enkele liederen van hun eigen cd gaan zingen. “We
houden van zingen, het hoort bij ons, het
zit er gewoon in. We zingen altijd en iedere dag”, vertelt moeder Mariette enthousiast.
We zingen zowel Engelstalig als Nederlandse
liederen, vooral liederen die we zelf erg mooi
vinden. Sommige liederen zelfs driestemmig. We vinden het gewoon erg leuk!”
Hoe is het eigenlijk begonnen? Mariette
haalt de herinnering op: “Ongeveer 10 jaar
geleden zaten we als gezin in de Bethelkerk
bij Zingen in de Zomer. Klaas de Boer had die
middag de leiding en die zette mijn meiden
voor het blok. Er werd door een bezoeker het
lied ‘Hoger dan de blauwe luchten’ aangevraagd. We zaten achterin de kerk en Klaas

liep naar ons toe. Willen jouw meiden dat
niet voor ons gaan zingen? Natuurlijk wilden
ze dat en zo zijn de eerste stapjes gezet om
te durven zingen in het openbaar: Op die
middag is het begonnen! Nu zingen we op
het Jong gemengd koor Immanuël en doen
dat met alle plezier. We missen nooit. Want
als we niet meer mogen zingen, dan houdt
alles op!” Wie deze muzikale nachtegaaltjes
wil horen zingen, dat kan op twee data.
Op 2 augustus om 14:00 uur in de
Bethelkerk en op 16 augustus om 17.30
uur in het Kerkje aan de Zee.

Orgelzomer 2017 Bethelkerk Urk

2 AUGUSTUS - 16:00 UUR - EVERT VAN DE VEEN
Evert van de Veen (1963) is organist van de Gereformeerde Kerk te
Voorthuizen en dirigent van meerdere koren. Evert geeft regelmatig
orgelconcerten, schrijft ook de nodige muziek, en hij bracht een hele
rij solo-cd’s uit op diverse orgels in binnen- en buitenland. Deze middag speelt hij een herkenbaar én verrassend programma.
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TOT SLOT
Dit was de derde avond van het Zingen in de Zomer 2017. In de maanden juli en
augustus van 2017 vinden D.V. nog vijf van deze samenzangavonden plaats.
U bent ook daar hartelijk welkom.
Volgende week, 2 augustus 2017:

Mannenkoor ‘Urker Zangers’
THEMA:

Lees je bijbel

MEDITATIE: DS. G. VAN ZANDEN | LOCATIE: BETHELKERK URK
AANVANG: 19:30 UUR | DIRIGENT EN VLEUGEL: JACOB SCHENK
ORGEL: HENDRIK VAN VEEN
Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom!
Woensdag: Zingen-in-de-Zomer-dag op Urk
Bezoek ook onze website:

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
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 30 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
samenzang, declamatie, orgelspel en gesproken woord.
Na afloop bent u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te
drinken.
ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:		 Plaats:
E-mail:

NB:

"

Door de Nieuwsbrief en het Kruispunt op de hoogte blijven
van het werk van Zingen in de Zomer.
Alleen invullen indien u nog niets ontvangt.
Kruispunten van 2017 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 2016 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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