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Voorwoord
'MEESTERLIJK'
Aan het verrassende, het onverwachte, herken je de hand 
van de meester. Zo kregen we het in een gesprek eens over 
‘meesterlijke zetten’. Wat is nou een meesterlijke zet, vroeg 
ik aan mijn kameraden?  De één noemde een meesterlijke zet 
bij voetbal. Hoe een trainer vlak voor de strafschoppenserie 
de keeper wisselde en daarmee de tegenstanders dusdanig 
uit hun spel haalde, waardoor de penaltyserie en de wedstrijd 
uiteindelijk gewonnen werd. Een meesterlijke zet van de trai-
ner. Een ander vulde aan met die andere meesterlijke zet van 
een beroemd briefje wat geschreven werd vanaf de zijlijn om 
zo het spelsysteem en de posities aan te passen. Ook dat pakte 
goed uit. Meesterlijke zetten dus!

Ervaart u ook meesterlijke zetten in uw leven? Zetten waarbij 
u achteraf denkt, hoe is dat nou mogelijk! Krijgt u ook een 
briefje aangereikt? Een briefje waardoor uw leven een totaal 
andere wending kreeg? Die brief heeft God ons zelf gegeven.
Zijn woord. Maar de meesterlijkste zet kwam van de Grote 
Meester zelf, de Meester met een hoofdletter: op Golgotha. 
Een Meesterlijke zet gedaan uit liefde voor ons mensen. De 
duivel buitenspel! Dit grote meesterschap van God is eeuwen 

geleden door Rembrandt meesterlijk op papier en 
doek gezet. We kijken deze zomer naar een aantal 
van die meesterwerken. We denken erover na en 
zingen ervan. Aan de hand van meester Rembrandt 
zullen we samen de Hand van de Grote Meester ontdekken.

 Samen zingen we deze zomer over de Meester die ons bij de 
hand neemt. Samen met de GROTE MEESTER gaan we verder! 
Follow the LEADER! Want als je dat gaat doen, dan maak je 
ZILVEREN stappen, op weg naar een GOUDEN toekomst. 

Het wordt weer een bijzondere zomer met een prachtig 
thema, ons aangereikt door een beroemde Hollander die 350 
jaar geleden is overleden, maar ons een fantastische erfenis 
heeft nagelaten. Aan de hand van Rembrandt ontdekken we 
deze zomer een aantal Meesterlijke Zetten. Daarom wens ik 
alle bezoekers en medewerkers toe, een meesterlijke zomer 
en samen op weg naar die grote toekomst aan de Hand van de 
GROTE MEESTER! Over MEESTERLIJK gesproken!

Jan de Boer

STIL MOMENT
Onze tijd kent weinig stilte. In de stilte word je soms gevormd. 
Even stil zijn. Een lied zegt: “Wees stil voor het aangezicht van 
God”. Dat doen we al jaren op de eerste en laatste middag van 
het Zingen in de Zomer. Rond 12:00 uur gaan de deuren van 
de Bethelkerk open. Het orgel gaat spelen. Er wordt bijna niet 
gesproken. Je ervaart de stilte. 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 de openingsdag woensdag 10 juli en 
de slotdag woensdag 28 augustus van 12:00 uur tot 13:00 uur.



Voor Zingen in de Zomer 2019 hebben we gekozen voor een thema dat nauw aansluit bij de actualiteit: het Rembrandtjaar. Dit jaar is het 
350ste sterfjaar van Rembrandt van Rijn en dat wordt in ons land herdacht en geëerd met tal van speciale activiteiten en exposities op 
meerdere plaatsen. Voor Rembrandt was - net zoals voor veel andere kunstenaars uit die tijd - de Bijbel een belangrijke bron van inspiratie. 
Rembrandt verbeeldde veel Bijbelse verhalen. En er is niemand geweest, die met beeld een verhaal zó kon vertellen als Rembrandt. Hij legt 
het verhaal op zo’n manier vast, dat hij de kern raakt. Hij zet de geschiedenis stil op het moment, waar het op aankomt. Letterlijk doet hij 
oplichten, wat de boodschap is van het verhaal.

Het was nog niet eenvoudig om voor Zingen in de 
Zomer 2019 een keuze te maken van acht werken 
uit de meer dan driehonderd Bijbelse schilderijen, 
tekeningen en etsen van deze meesterverteller. We 
hebben gekozen voor een soort van rode draad en voor 
die werken, die een belangrijk en aansprekend Bijbels 
thema vertolken. Thema’s waar we uit volle borst van 
kunnen zingen. Want daar gaat het uiteindelijk om. 
Dat we kunnen zingen over de Bijbelse verhalen en de 
blijde boodschap. En dat zingen doen we dit jaar aan 
de hand van de meester! Aan de hand van Rembrandt!

10 juli - Dromen te Bethel
We gaan van start met de tekening: Jacobs droom. 
Het verhaal over een zoon - een verloren zoon - die het huis uitvlucht: 
Jacob. De vluchtende Jacob droomt van een ladder, waarlangs engelen 
naar boven gaan en neerdalen. ‘Bethel’ noemt hij deze plaats: Huis van 
God. Ook wij mogen dromen te Bethel: het huis van God, waar engelen 
opstijgen tot God met al onze zorgen en moeiten en neerdalen met 
Gods troost en bemoediging. Aan het eind van zijn droom te Bethel 
krijgt Jacob de belofte van God, die ook voor ons telkens weer mag 
klinken in ons Godshuis met diezelfde naam: ‘En zie, Ik ben met u en Ik 
zal u behoeden overal waar gij gaat.’

17 juli - Leven onder de zegen
We blijven bij aartsvader Jacob en zien één van de gevoeligste 
schilderijen van Rembrandt. Jacob zegent aan het eind van zijn leven de 
zonen van Jozef: Manasse en Efraïm. Maar Jacob kruist zijn handen. De 
jongste krijgt de grootste zegen. Zo gaat het soms in Israël. Daar weet 
Jacob alles van. Israëls God zegent het kleine en geringe. Leven onder 
Gods zegen is leven van genade. Daarom zingen we deze avond over het 
leven onder Gods zegen en van Gods genade.

24 juli - ‘Komt tot Mij, allen…’
We stappen over naar het Nieuwe Testament en kijken naar de 
belangrijkste zoon van Jacob, van Israël: Jezus! Het is de beroemdste ets 
van Rembrandt: De honderdguldenprent (ooit heeft Rembrandt deze 
ets zelf moeten terugkopen voor het aanzienlijke bedrag van honderd 
gulden). Het bijzondere van deze ets: verschillende gebeurtenissen uit 
één Bijbelhoofdstuk worden in één momentopname samengevat. De 
predikende Jezus staat centraal. Hij spreekt de menigte toe. Daaronder 
velen getekend door ziekte, verdriet en handicaps. Hun leven is één 
schreeuw om hulp. Ze verwachten alles van de Man in het midden: 
‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven.’

31 juli  - De storm
Avond vier staat het schilderij van Rembrandt centraal, dat ooit is 
gestolen en verdwenen: De storm. Uiteraard mag dit schilderij niet 
ontbreken in onze reeks. Het enige schilderij van Rembrandt over de 

zee. Een schilderij heftig en expressief. Op het meer 
van Galilea beuken de golven op de romp van het schip 
van de discipelen. Het schip dreigt te vergaan. En Jezus 
slaapt. Zo kan het ook lijken in de stormen van ons 
leven. Totdat Jezus wakker wordt, de storm bestraft en 
zegt tot de zee: ‘Zwijg, wees stil.’

7 augustus - Leven vol ontferming
Een avond over barmhartigheid en leven vol 
ontferming. We zien het schilderij van Rembrandt: 
De barmhartige Samaritaan. Deze bekende gelijkenis 
van Jezus moet Rembrandt geraakt hebben. De 
Samaritaan brengt de gewonde man bij de herberg. 
Vol ontferming bewogen ziet hij om naar zijn naaste, 

ís hij een naaste. Jezus buigt in deze gelijkenis de vraag van de 
schriftgeleerde ‘Wie is mijn naaste?’ om naar de vraag aan ieder van 
ons: ‘Van wie ben jíj een naaste?’

14 augustus - Jezus in het midden
Het duister hangt als een gordijn over Golgotha. Maar een fel licht 
splijt de duisternis, alsof het gordijn van boven naar beneden wordt 
opengescheurd. Drie kruisen staan opgericht. ‘De drie kruisen’, zo heet 
ook deze indrukwekkende ets van Rembrandt. Mensen die we kennen 
uit de evangelieverhalen staan rond de drie kruisen. In het midden: 
Jezus, de Redder, die stervend overwint. Hij is niet alleen offer, maar 
ook overwinnaar: Hallelujah!

21 augustus - Jezus lééft!
Op meerdere wijzen beschildert Rembrandt het wonder van de 
opstanding. Aan dit schilderij heeft hij lang gewerkt. Hij besteedde er 
veel aandacht aan om het geheim van de opstanding vast te leggen 
met de juiste beweging en emotie. Hier zien we het moment, waarop 
de wachters wegvluchten voor de engel, die neerdaalt vanuit de hemel. 
Het volle licht valt op de engel, die de deksteen tilt van het graf. In het 
volle licht, licht de boodschap op: Jezus lééft!

28 augustus - Thuis bij de Vader
De laatste avond staan we stil bij het beroemdste Bijbelse schilderij van 
Rembrandt: de terugkeer van de verloren zoon. De cirkel van Zingen 
in de Zomer 2019 is daarmee rond: de eerste avond begonnen met 
Jacob, de verloren zoon die het huis uitvlucht, nu eindigend met de 
verloren zoon die thuiskomt. Rembrandt heeft dit werk gemaakt aan 
het eind van zijn leven en het wordt daarom wel genoemd: het laatste 
woord van Rembrandt. De vader die vol ontferming zich buigt over de 
zoon, zijn handen teder legt op zijn rug. De Vader die zich vol genade 
ontfermt ook over Rembrandt en over óns: Thuiskomen bij de Vader!

ds. Klaas van der Sloot

Bij het thema
'AAN DE HAND VAN DE MEESTER'
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Vergaar geen schatten op de aarde...
OVER HET GELOOF VAN DE MEESTER

De schilderijen en tekeningen van Rembrandt brengen tegenwoordig – als ze al verkocht worden - tientallen miljoenen euro’s 
op. Rembrandt is niet alleen onze meest beroemde meester, hij is ook de kostbaarste. Rembrandt leefde in de Gouden Eeuw, 
maar voor hem was het niet altijd goud wat er blonk. In de eerste jaren van het tijdperk telde je mee als je een Rembrandt aan 
de muur had hangen. De opdrachten stroomden binnen en het schildersbedrijf van de meester in Amsterdam floreerde. Maar 
na het overlijden van zijn vrouw was er ook de schande toen hij het met zijn hulp in huishouding aanlegde en later vader werd 
van een buitenechtelijk kind. Zijn werk ontwikkelde zich steeds meer in een andere stijl en de vraag naar een Rembrandt liep 
terug en er kwam een faillissement. De meester is van zijn schilderkunst op aarde nooit schathemeltje rijk geworden. Maar 
hoe zit het met zijn hemelse schatten? 

Leiden
Rembrandt 
Harmenszoon van Rijn 
wordt op 15 juli 1606 
in Leiden geboren, als 
zoon van een molenaar 
en een bakkersdochter. 
Zijn moeder brengt hem al vroeg in 
aanraking met verhalen uit de Bijbel. 
Hij gaat naar de Latijnse school. Daar 
wordt in die tijd de “ware religie” 
onderwezen. Daar maakt Rembrandt 
kennis met de klassieke oudheid en 
ontwikkelt hij zijn belangstelling 
voor de Bijbel. Op zijn veertiende 
wordt hij ingeschreven aan de Leidse 
universiteit. Maar in plaats van een 
wetenschappelijke studie kiest hij voor 
een opleiding tot schilder bij Jacob van Swanenburgh. In 1625 
schildert hij zijn eerste schilderij: ‘de steniging van Stephanus’. 
Ook bekwaamt hij zich in het maken van tekeningen en etsen. 

Bijbel
Rembrandt maakt tijdens zijn leven driehonderd schilderijen, 
driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen. Ruim 300 
werken zijn geïnspireerd door verhalen uit de Bijbel. De Bijbel 
vormt het hart van Rembrandts werk. Hij leeft er als het ware 
ín. Hij schildert realistisch. Echte mensen, echte dieren, echte 
dingen. Maar hij schildert ook met fantasie. Hij geeft een 
persoonlijke en fantasierijke benadering van het Bijbelverhaal. 
Wat vooral opvalt, is het gebruik van licht. Rembrandt schildert 
eigenlijk steeds tegen een donkere, schaduwrijke achtergrond 
en wat belangrijk is, zet hij in het volle licht. ‘Clair-obscur’ 
noemen de kenners dat. Tegen een donkere achtergrond, laat 
Rembrandt over het doek een wonderlijk licht stromen. Vaak 
met betekenis. Een accent. Zo schildert Rembrandt dingen 
die in feite niet in beeld zijn te vatten: barmhartigheid, liefde, 
genade en hoop. Alsof hij wil zeggen: ‘kijk, hier gaat het om’. Zo 
laten zijn schilderijen zich lezen als het evangelie. Het licht in 
het donker. 

Amsterdam
Al gauw is Rembrandt al zo bekend, dat hij niet om opdrachten 
verlegen zit. Hij verhuist naar Amsterdam. Constantijn 
Huygens, de bekende secretaris van stadhouder Frederik 

Hendrik, laat zich lovend over hem uit. Via hem krijgt 
Rembrandt een aantal aansprekende opdrachten van het 
stadhouderlijk hof in Den Haag. De dertiger jaren van de 
Gouden Eeuw zijn een hoogtepunt in de schilderijenproductie 
van de jonge meester. Hij schildert een groot aantal portretten 
van vooraanstaande personen en het geld stroomt binnen. 

Rembrandt bij het kruis
De Bijbelse taferelen blijven een belangrijk deel van zijn werk. 
Het zijn de schilderijen, die misschien ook een glimp laten 
zien van het geloof van de meester zelf. Voor de stadhouder 
maakt hij een serie schilderijen over leven, lijden en opstanding 
van Christus. Op één van die schilderijen, ‘de kruisoprichting’, 
schildert Rembrandt zichzelf, inclusief schildersbaret, staande 
aan de voet van het kruis. Het is een ‘selfie’ bij het kruis. Het is 
alsof hij daarmee wil zeggen: ‘ik ben er ook zelf bij betrokken. 
Ik ben mede schuldig aan wat hier gebeurt. Net als in dat 
beroemde gedicht van zijn tijdgenoot Jacobus Revius: 'Het zijn 
de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten, het zijn de soldaten 
niet, maar ik heb het gedaan. Het was om mijn zonden dat 
het gebeurt’. In dat beeld en in die boodschap zit ook iets 
bevrijdend: ‘Het is ook voor mij’. Ook op andere schilderijen 
plaatst Rembrandt zichzelf in het verhaal. Zo klemt hij zich vast 
op het schip met Jezus 
in de storm op het 
meer en vraagt hij met 
de discipelen om hulp 
in de benauwdheid. 

Lief en leed
Het leven van 
Rembrandt is verre 
van rooskleurig. Er is liefde. In 1634 trouwt hij met Saskia van 
Uylenburgh. Maar er is ook veel verdriet. Hun eerste kind sterft 
kort na de geboorte. Hetzelfde gebeurt met hun tweede kind. 
Rembrandt koopt daarna een kast van een huis en werkplaats 
in de Jodenbreestraat in Amsterdam. Daarin is nu nog het 
Rembrandthuis is gevestigd. Daar overlijdt ook hun derde kind. 
Pas het vierde kind overleeft: zijn zoon Titus. Als Rembrandt 
op het hoogtepunt van zijn roem staat in 1642, sterft zijn vrouw 
Saskia. Daarna komt de productie van meesterwerken op een 
laag pitje te staan. Zijn schilderijen worden donkerder. Zijn stijl 
versobert en geeft blijk van diepe persoonlijke inleving in de 
emoties van zijn personages. Hij heeft steeds minder oren naar 
de wensen van zijn opdrachtgevers. Rembrandt neemt Geertje 
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Dircx als gezinshulp in dienst, maar dat levert hem een hoop 
problemen op, als ze met ruzie uit elkaar gaan. Hendrickje 
Stoffels is zijn nieuwe geliefde, met wie hij overigens niet zal 
trouwen. Hendrickje wordt door de kerkenraad vermaand, 
omdat ze ongetrouwd (in ‘hoererij’) samenwoont met de 
schilder. Uit hun liefde wordt dochter Cornelia geboren en 
ten doop gehouden. 
Rembrandt raakt steeds 
verder in financiële 
problemen en gaat 
bankroet. Zijn bezittingen 
worden geveild. Het 
gezin verhuist naar de 
Rozengracht en daar 
bouwen ze samen opnieuw 
het bedrijf op.

Het geloof van Rembrandt
Rembrandt leeft in een 
tijd waarin geloof en 
religie een belangrijke 
plek in het leven innemen. De uitwerking van reformatie en 
beeldenstorm, de synode van Dordrecht, remonstranten en 
contraremonstranten, de Statenvertaling van de Bijbel. De 
moeder van Rembrandt is diepgelovig katholiek. Zijn vader 
is lid van de (protestantse) Nederlands Hervormde Kerk. 
Rembrandt zelf is in zijn leven protestant, gedoopt in de 
Hervormde kerk, net als zijn kinderen en kleinkind. Maar het 
is onduidelijk is tot welke van de vele stromingen hij zichzelf 
rekent. Hij heeft niet alleen klanten onder protestanten, 
maar ook onder Joden en katholieken. Zelf was hij nooit lid 
van een kerk. Alleen de schilderijen, etsen en schetsen geven 
een inkijkje in zijn geloof en beleving. Bijbelse figuren zijn 
hem net zo vertrouwd als de buren om de hoek en ‘genade’ is 
thema dat veelvuldig naar voren komt. In zijn door de Bijbel 

geïnspireerde taferelen staat de mens centraal, geplaatst in 
een schilderachtige omgeving en in het spel van licht en duister. 
Rembrandt geeft in zijn werk een doorkijk naar Gods vrederijk. 
Hij geeft Bijbelse lichtflitsen in het schaduwspel van menselijke 
situaties. Het geloof straalt van het doek. Kijkend naar de 
schilderijen en tekeningen mogen we God ontdekken aan de 
hand van de meester. Vincent van Gogh schijnt eens gezegd te 
hebben: “Er zit iets van Rembrandt in het Evangelie, of iets van 
het Evangelie in Rembrandt” en “het is niet mogelijk Rembrandt 
te zien zonder in God te geloven”.

Levenseinde
In 1663 overlijdt Hendrickje Stoffels. In 1668 trouwt zijn zoon 
Titus, maar die overlijdt in datzelfde jaar, nog voordat zijn 
kind wordt geboren: Titia. Als zijn enige kleinkind op 22 maart 
1669 wordt gedoopt, is Rembrandt er nog bij als getuige. Op 
4 oktober van datzelfde jaar overlijdt de meester. Hij wordt 
in een huurgraf in de Westerkerk begraven, bij zijn Saskia, 
Hendrickje en Titus. In welk graf precies is onbekend.

De verloren zoon
In zijn laatste jaren produceert Rembrandt, gerijpt door 
tegenslag, nog een aantal meesterwerken. Een van zijn laatste 
schilderijen is ‘De terugkeer van de verloren zoon’. Misschien is 
dit schilderij wel de uitdrukking van zijn eigen gevoelens aan 
het einde van een moeizaam leven. De vermoeide zoon wordt 
met een gebaar van vergiffenis in zijn vaders armen gesloten. 
De zoon ontvangt vergeving zoals de christen met oprecht 
berouw de hemelse beloning wacht. Is dit de persoonlijk 
belijdenis van Rembrandt? Wie zal het zeggen. 

Simon Vestdijk beschrijft in 1959 in het gedicht Rembrandt en 
de Engelen, hoe de meester in de hemel er achter komt dat 
zijn veelgeroemde schilderkunst verbleekt bij de kunst van de 
engelen in Gods heerlijkheid:

Sinds 'k in de hemel ben gekomen, 

heeft God mij het penseel ontnomen.

De eng'len schild'ren even goed als ik, 

het menselijk gemoed.

Beelden zij met hun veren pennen wel 

scherper uit, en, laat 'k bekennen,

het schrijnen van mijn clair-obscur 

had in het Licht geen rust of duur

en zou vervagen in de stralen 

waarin wij allen ademhalen.

Wandel op Zaterdag 24 augustus 2019 mee met de

MEESTERLIJKE REMBRANDT 
TAPAS-TOCHT DOOR HET 
OUDE DORP VAN URK
Begin- en eindpunt: een zingende en musicerende Bethelkerk

Programma
14.00 uur Bethelkerk: Urker Voices o.l.v. Bert Moll
16.00 uur – 18.00 uur:  Tapas-tocht 
Aan de hand van een gids wandelt u in groepjes langs zeven 
markante punten in het dorp. U geniet van de verhalen en 
smakelijke en geestelijke momenten.
19.30 uur Bethelkerk: Vox Humana en Dub and  Friends
De toegang voor de Bethelkerk is vrij. Voor de tapas-tocht 
vragen we een bijdrage van € 25,- per persoon. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan het werk van Zingen in de Zomer. 
Voor meer informatie bladzijde 28 en 29 van Kruispunt

ADVERTENTIE
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Bij de voorplaat
REMBRANDT OP URK
Op de voorplaat is een schilderij afgebeeld van Janneke van 
Slooten, een amateurkunstenaar uit Urk, Ze maakte het spe-
ciaal voor Zingen in de Zomer. Zij beeldt iemand af in Urker 
klederdracht die wel wat lijkt op Rembrandt zelf, compleet 
met oorbellen. Ze zet zo de meester in onze context. Het 
is een knipoogje helemaal in de lijn van de expositie ‘Lang 
leve Rembrandt’ (vanaf 15 juli in het Rijksmuseum). Janneke 
heeft zich hierbij laten inspireren door een zelfportret van 
Rembrandt in de persoon van de apostel Paulus. De apostel 
van de brieven. Rembrandt heeft deze zomer op Urk ons wat 
te vertellen. Aan de hand van zijn meesterwerken wil hij ons 
iets laten zien en beleven van Bijbel en geloof. We mogen er 
uit volle borst van zingen.

Als Rembrandt zichzelf als Paulus portretteert is hij 55 jaar. Hij 
maakt in die jaren van zijn leven een crisis door. Verdrietig en 
bezorgd om zijn faillissement en familie trekt hij zich steeds 
meer terug. De zelfportretten uit die tijd mogen tot zijn mees-
terwerken worden gerekend, vooral door de boodschappen die 
er in lijken te liggen. De apostel Paulus is de discipel van alle 
volken, de verkondiger van het evangelie. Zwaard en manus-
cript zijn de gebruikelijke attributen. Rembrandt kijkt ons in 
het schilderij betekenisvol in de ogen. Alsof hij ons iets wil 
vertellen. Met opgetrokken wenkbrauwen lijkt het alsof hij ons 
iets vragen wil, de geschriften vast in handen. Door zijn eigen 
gezicht te gebruiken, moedigt Rembrandt aan de boodschap 
van de apostel ter harte te nemen: ‘neem ook het zwaard van 
de Geest, dat is, het woord Gods’. De lichtval bevestigt de aan-
dacht: dit woord is voor ons allemaal. 

Janneke van Slooten (1974) ontdekte schilderen toen ze in een 
revalidatiecentrum moest herstellen van een ziekte. Van thera-

pie werd het haar passie. Veel van haar werk wordt geïnspireerd 
door haar geloof in de God, die vrede geeft. Die boodschap 
geeft ze graag op deze manier door. Ze geeft workshops en 
vertelt vol vuur over haar werk. Zijzelf en haar werk wordt door 
iedereen erg gewaardeerd. Vorig jaar schilderde ze het kleurrij-

ke schilderij met boodschap 
dat we meegaven als kaart 
op de slotavond van Zingen 
in de Zomer 2018. 

Met de voorplaat van deze 
editie van Kruispunt herhaalt 
Janneke de boodschap van 
Rembrandt als Paulus, maar 
dan wel met een eigen inter-
pretatie en accent. In plaats 
van een Paulusbrief heeft de 

Urker Rembrandt een liedblad in handen: ‘Lichtstad met uw 
paar’len poorten’… ‘daar zal ik mijn Heer ontmoeten’. Met Jacob 
op weg van Bethel naar Jeruzalem.

HANDREIKINGEN
Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Toen de Bijbel alleen nog maar in Latijn beschikbaar was, waren het de beelden, 
de gebrandschilderde ramen, de muurschilderingen en de schilderijen die het evangelie voor de kerkganger aansprekend 
maakten. Vaak heb je ook zelf een beeld in gedachten hoe het was en hoe het zijn zal. Soms ingegeven door je eigen fantasie, 
soms geïnspireerd door een schilderij of een tekening. 

Net als in de voorgaande jaren hebben we ook deze keer aan 
een aantal Zingen-in-de-Zomer-vrienden gevraagd om een 
bijdrage aan Kruispunt. In de lijn van het thema hebben we hen 
gevraagd of ze zelf ook door een kunstwerk bijzonder voelen 
aangesproken of beelden of herinneringen willen delen over 
waar zij de hand van de meester zien? Dat kan een beeld zijn 
dat hen verbindt met het geloof, maar het kan 
ook een herinnering zijn aan een gebeurtenis, 
een moment, een ontmoeting of een lied, dat 
betekenis geeft in hun leven. Dat levert ook dit 
keer weer en meesterlijke opbrengst op aan 
persoonlijke verhalen en belevingen. Onder de 
titel ‘HANDREIKING’ kunt u die in Kruispunt 

aantreffen. Ze zijn bedoeld als onderlinge aansporing en 
bemoediging. We mogen immers ook elkaar tot hand en voet 
zijn. Elkaar bij de hand nemen en samen naar de Meester gaan. 

Uit de ervaringen van al die jaren Zingen in de Zomer weten we 
dat we ook met onze eigen verhalen - gezegd, geschreven en 

vooral uit volle borst gezongen - onze vrienden 
kunnen ondersteunen en helpen. Als het beeld 
van onze bestemming wat minder duidelijk 
wordt in de jachtige tijd waarin we leven en 
twijfel onze weg moeilijker maakt, dan reiken 
we elkaar de hand en gaan samen verder. Onze 
Vader wacht op ons bij de deur! 
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Rembrandtbijbel 
AAN DE HAND VAN DE MEESTER
Trots kwam mijn vader ergens eind jaren 70 met de Rembrandtbijbel thuis. Met een wit kunstleren kaft en in een stevig karton 
met een afbeelding van het schilderij ‘Vlucht naar Egypte’. Toentertijd een hele nieuwe uitgave. Nieuwe vertaling. Luxe uitvoe-
ring. Goud op snee. Vanaf dat moment werd bij onze maaltijden en het zondagse ontbijt uit die Bijbel gelezen en bekeken we 
de tekeningen en schilderijen die onze beroemdste Hollandse meester bij de Bijbelverhalen had gemaakt.

Hoop en zekerheid
Na het overlijden van mijn vader kwam onze Rembrandtbijbel 
in mijn kast in Zoetermeer te staan. Direct naast de voorlees-
bijbel van Anne de Vries. Het is een boek met een bijzondere 
herinnering. Tussen de gouden bladzijden steekt bij Romeinen 
8 een opgevouwen vel papier. Daarop staan de laatste wensen 
van mijn vader voor zijn begrafenis, die hij 
schreef tijdens zijn ziekbed. In het hoofdstuk 
van de brief van Paulus aan de gemeente 
in Rome staat de door mijn vader gekozen 
rouwtekst: ‘het leven is mij Christus, het 
sterven gewin …. niets kan mij scheiden van 
de liefde van Christus’.  Woorden over hoop 
en zekerheid, in een periode van wanhoop 
en twijfel. Elke keer als dit Bijbelgedeelte 
wordt gelezen, denk ik aan mijn vader. Het-
zelfde ervaar ik als het tweede couplet van 
‘Ruwe stormen’ wordt gezongen: ‘hoogte, 
diepte, vreugd of rouw, niets ontrooft mij 
aan Gods trouw’. Dat gaat over dezelfde 
dingen uit dit hoofdstuk: de zekerheid van 
het geloof, als de onrust op het hoogtepunt is.

Veroordeling en verloochening
Als ik vanaf Romeinen 8 naar voren blader is het eerste kunst-
werk van Rembrandt dat ik tegenkom de ets ‘Christus voor Pila-
tus’: Ecco Homo, ‘zie de mens’. Heel veel mensen op één plaatje. 
Op de voorgrond debatteert Pilatus met de oudsten van het 
volk. De menigte is duidelijk in beroering. Boze blikken. Gebal-
de vuisten. Heftige gebaren. We kennen het oordeel: Kruisigt 
Hem! Alle hoop verloren. Jezus staat met doornenkroon en 
mantel in het midden. De geboeide handen gevouwen. De 
ogen naar boven gericht. Berusting, overgave vertrouwen. 

Als ik vanaf Romeinen 8 weer verder blader kom ik als eerste 
het schilderij ‘de verloochening van Petrus’ tegen. Petrus wordt 
aangesproken door de bediende van Kajafas: ‘jij hoorde toch 
ook tot zijn discipelen’. Juist op dat moment bevriest Rem-

brandt de situatie en moeten we als toeschouwer net als de 
figuren op het doek wachten op het antwoord van Petrus. In 
de schaduw op de achtergrond kijkt Jezus om. Hij kijkt naar 
Petrus. We weten wat er gebeurt: in al zijn twijfel ontkent Pe-
trus een discipel van Jezus te zijn, terwijl hij toch rotsvast had 
bezworen dat nooit te zullen doen.

Aan de Hand van de Meester
Het is bijzonder dat de hoop en zekerheid 
van Romeinen 8 juist tussen deze twee 
beelden in staat. Als een soort tegenhanger 
van de wanhoop en de twijfel die uit de 
verhalen van de kunstwerken spreekt. Als we 
hoop verliezen en de twijfel overhand krijgt 
op geloof, is het Christus zelf die ons ziet en 
houvast biedt. Ons bij de hand neemt. Dat is 
in veel werken van Rembrandt het lichtende 
thema. De meesterhand van Rembrandt 
voegt het beeld toe aan de woorden van 
het evangelie. Aan de hand van de meester 
ontdekken we de genade van onze God en 

zien we in de ogen en handen van Jezus. Bijzonder dat we bij 
deze 44e editie van Zingen in de 
Zomer dus Rembrandt als onze 
gids krijgen om ons te leiden langs 
verhalen uit de Bijbel waar trouw 
en genade de compositie bepalen. 
We kijken naar schilderijen en 
tekeningen van meer dan 350 jaar 
oud, die ons wijzen op de liefde 
van God, die in Jezus Christus ons 
de hand reikt. Aan die Hand van 
de Meester zijn we samen op weg 
naar de toekomst. Daar ga je toch 
van zingen!

Wouter de Boer

VERSPREIDING VIDEO-OPNAMEN EN FOTO'S
Wij maken van de bijeenkomsten van Zingen in de Zomer 
video-opnamen en foto’s. We doen dit al vele jaren omdat we 
weten dat veel mensen thuis de bijeenkomsten via internet vol-
gen of via onze website de opgenomen registraties afluisteren 
of bekijken. Gezien het aantal bezoeken aan de websites en de 
vele positieve reacties die we hierop elk jaar weer ontvangen, 
vinden we ook dit een belangrijk onderdeel van onze evan-
gelisatieopdracht. De geschikte foto’s gebruiken we ook als 

afbeelding in toekomstige publicaties. 
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
vallen de opnamen onder de privacywetgeving. Door u, er via 
Kruispunt en in de wekelijkse programmaboekjes expliciet op 
te wijzen dat we opnamen maken, gaan we ervan uit dat u met 
uw bezoek aan een bijeenkomst, als u herkenbaar in beeld zou 
worden gebracht, instemt met verspreiding via onze  website, 
Facebook, Kruispunt of via Youtube of Vimeo.
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Orde bij binnenkomst 
WOENSDAGAVONDEN 
Bekende beelden: de rij voor de Bethelkerk voor Zingen in de 
Zomer op de woensdagavond. Soms al meer dan een uur voor-
dat de kerk open gaat. We zijn blij met de grote belangstelling, 
maar een enkele keer er ook wel een beetje verlegen mee. De 
muren van de Bethelkerk bepalen de grens.

Het lukt meestal om 
iedereen een plekje 
te geven. Een enkele 
keer kan het zijn dat 
we moeten uitwij-
ken naar het Kerkje 
aan de Zee, waar via 
een live-verbinding 
kan worden mee-
gevierd. We streven 
naar een gelijkma-
tige kwaliteit qua 
programmering, 
samenzang en mu-
zikale kwaliteit. In 

de afgelopen jaren blijken vooral de avonden met de mannen-
koren het drukst te zijn. We bevelen alle avonden hartelijk aan. 
Ook zo kunnen we samen de drukte meer spreiden. Maar voelt 
u zich vooral altijd welkom. Om alles zo ordentelijk mogelijk te 
laten verlopen, hanteren we de volgende regels:

1. Wacht zoveel mogelijk op het plein in de rij voor de 
 middelste  deur. Houd de weg vrij, zodat verkeer kan 
 passeren.
2. De deuren gaan om half 7 open. Daarvóór oefenen de koren. 
 Bij regenachtig weer gaat de kerk eerder open, maar vragen 
 we wel stilte in verband met de voorbereidingen die dan nog 
 in volle gang zullen zijn.
3. Let op de aanwijzingen van onze vrijwilligers. Als de kerk vol 
 raakt zullen zij de nog beschikbare  plaatsen aanwijzen. 
 Om gebruik te  kunnen maken van de ringleiding 
 moet u onder de galerij plaatsnemen. Op sommige plaatsen 
 liggen kussentjes van zondagse kerkgangers. Wilt u ervoor 
 zorgen dat ze op dezelfde plek blijven liggen.
4. We werken zo min mogelijk met gereserveerde zitplaatsen. 
 De toegang is vrij. Wel houden we een collecte. 
5. Voor mensen die slecht ter been zijn of met een medische 
 indicatie maken we een uitzondering om de achteringang 
 via de consistorie te mogen gebruiken. 
 Zij wachten - eventueel met een begeleider - in de 
 consistorie en worden tegelijkertijd met de bezoekers aan 
 de andere kant in de kerkzaal toegelaten. Graag vooraf even 
 melden via het informatienummer van die week
6. De aanhang van koren van buiten Urk en enkele vaste 
 groepen worden ontvangen in de Botterschuur. Zij zijn als 
 zodanig herkenbaar en worden gezamenlijk via één van de 
 zijingangen in de kerkzaal toegelaten als ook de andere 
 deuren worden geopend.

Handreiking
HANDEN VAN MEESTERS
Op jonge leeftijd kreeg ik al met de hand van de meester te 
maken. Op de lagere school had ik een meester die even met 
zijn hand in je arm kneep of aan je oorlelletje trok, wanneer je 
niet nauwkeurig werkte, bij iemand stiekem afkeek, niet luister-
de of een beetje herrie schopte. “Au!” Je durfde dat niet hardop 
te zeggen, dus dan maar even stevig op de tanden bijten. Zat 
de hand van de meester dan een beetje te los? Nee, dat nou 
ook niet. Het ‘hoorde’ in die tijd. De tik met de lat en een draai 
om je oren waren wel al een gepasseerd station. Die hand van 
de meester deed ook heel andere dingen, want ik weet dat als 
iemand uit de klas jarig was, hij met allerlei kleuren krijt een 
prachtige tekening op het bord maakte. Als hij daarmee klaar 
was, dan schreef hij hoera op het bord en gooide vervolgens 
zijn handen in de lucht. De hand van de meester maakte indruk 
op mij.
 
Bij ‘de hand van de meester’ denk ik ook gelijk 
aan een dirigent, die met zijn hand door de lucht 
zweeft en de maat slaat. Ik zie dat achter dat 
zweven en het slaan van de maat ook een enorm 
stuk motivatie en vooral emotie zit. Elk jaar kom 
ik op Urk en zie ik tijdens Zingen in de Zomer be-

vlogen dirigenten voor alle zangers staan. Ik geniet van de hand 
van die meesters die iedereen prachtig laten zingen. 

Natuurlijk denk ik bij ‘de hand van de meester’ ook aan de 
kunstschilder, die met zijn penseel in de hand heel soepel 
over het doek beweegt. Je ziet dat achter dat schilderen ook 
een enorm stuk motivatie en emotie schuil gaat. Rembrandt 
is wereldberoemd geworden om de prachtige en ongelooflijk 
indrukwekkende schilderkunst die uit de hand van deze mees-
ter is gekomen! Dagelijks staan in Sint Petersburg lange rijen 
mensen voor ‘De Verloren Zoon’. Het mooiste op dit schilderij 
is de hand van de vader die op de zoon ligt. Wanneer je lang 
kijkt en het schilderij tot je neemt, ga je ontdekken dat die 
hand, die prachtig afgebeeld wordt door de meester, de Hand 
van die andere Meester is: de Hand van de Vader! De Hand die 

ons zegent. Dat is toch geweldig?! Wat een 
‘hand van de meester’ al niet teweeg kan 
brengen… 

Piet van Meerveld 
Diensten met Belangstellenden, Amsterdam
www.dmbamsterdam.nl
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400 jaar Synode van Dordrecht
DE BIJBEL IN 'GEWOON' NEDERLANDS
Tijdens de jeugd van Rembrandt vond er een belangwekkende gebeurtenis plaats 
voor de kerken in Holland. Van 13 november 1618 tot 29 mei 2019 kwam op last van de 
Staten van Holland de Synode van Dordrecht bijeen. Deze landelijke kerkvergadering 
was vooral bedoeld om een einde maken aan de godsdienstige meningsverschillen 
zoals die toen in de protestantse kerk bestonden. Maar ook een aantal andere zaken 
kwam aan de orde. Eén van de eerste besluiten van de Synode was om te komen tot 
een zo getrouw mogelijke vertaling van de Bijbel uit de oorspronkelijke talen in het 
Nederlands. Die vertaling kennen wij nog steeds als de ‘Statenvertaling’. 

De Bijbel in de eigen taal
‘De Bijbel is er voor iedereen! Iedere gelovige moet zelf de bijbel 
kunnen lezen om Gods genade uit Zijn Woord te ontdekken.’ 
Dat was de boodschap van de Reformatie. Dat betekende 
dus ook dat de Bijbel in de eigen taal beschikbaar moest zijn, 
liefst in een zo betrouwbaar mogelijke vertaling in de taal 
van het volk. Maarten Luther vertaalde in zijn tijd de Bijbel 
vanuit de grondtalen in het Duits. Tijdens Zingen in de Zomer 
van 2017 hebben we daar uitgebreid bij stil gestaan. Van die 
Luthervertaling werden er in de 16e eeuw ook een aantal 
vertalingen in het Nederlands gemaakt en er waren ook diverse 
andere vertalingen van vertalingen in omloop, maar die waren 
verre van compleet en niet altijd betrouwbaar. Toen Rembrandt 
in 1606 werd geboren, werden  die verschillende vertalingen en 
interpretaties gebruikt.

De Statenbijbel
Daarom werd binnen de kerken in Holland de roep steeds 
luider om een eigen nieuwe vertaling die gebaseerd zou 
zijn op de oorspronkelijke handschriften van de Bijbel in het 
Hebreeuws en het Grieks. Er was grote behoefte aan eenheid 
en duidelijkheid. Daar ging het dus in Dordrecht over. Het 
besluit voor de Statenvertaling werd in 1618 genomen en aan 
de regering (de Staten-Generaal) werd gevraagd de vertaling 
te financieren. Het zou echter nog bijna 20 jaar duren voordat 
de eerste Statenbijbels van de drukpers zouden rollen. In 1626 
stemden de Staten-Generaal met het verzoek van de Synode 
in, waarna de vertalers aan de slag gingen. Negen jaar later was 

de vertaling gereed, 
en in 1637 werd de 
nieuwe Bijbelvertaling 
voor het eerst gedrukt. 
Tot 1657 werden een 
half miljoen Bijbels 
uitgegeven. Ze 
kwamen onder andere 
op vrijwel alle kansels 
van de kerken te liggen.

De taal van de Bijbel
De vertalers kregen 
de opdracht om in de 
kantlijn opmerkingen 
te plaatsen. Dat deden 
ze bijvoorbeeld als de 
Griekse of Hebreeuwse 

tekst moeilijk 
letterlijk te vertalen 
waren. Ook verwezen 
ze naar teksten van 
gelijke strekking 
elders in de Bijbel. 
Het grootste deel 
van het intensieve 
vertaalwerk vond in Leiden plaats. We kunnen aannemen dat 
onze schildermeester Rembrandt deze Statenvertaling met 
kanttekeningen gebruikt heeft als bron voor zijn latere werk. 

Ruim driehonderd jaar was de Statenbijbel de belangrijkste 
Bijbelvertaling in de gereformeerde kerken. In de loop van de 
tijd zijn vele mensen door preek en Bijbellezing vertrouwd 
geraakt met de 'tale Kanaäns' van de Statenbijbel. De taal 
van de Statenbijbel heeft een groot stempel gedrukt op de 
Nederlandse cultuur en taal. Aan de Statenvertaling ontleende 
uitdrukkingen zoals 'op handen gedragen', ‘als een dief in de 
nacht’, ‘door het oog van de naald’, ‘in het duister tasten’, ‘op 
twee gedachten hinken’, ‘de handen in onschuld wassen’ en 
'een lust voor het oog' zijn met nog veel meer spreekwijzen en 
gezegden niet meer weg te denken uit de onze taal. 

Nieuwe vertaling
In de loop der jaren werd wel enige malen de spellingwijze 
gemoderniseerd, maar pas in de 20e eeuw werd de behoefte 
aan een modernere vertaling ingevuld. In 1951 kwam de 
vertaling van het Nederland Bijbelgenootschap (NBG) tot 
stand. Daarbij was wel een uitgangspunt dat deze ‘nieuwe 
vertaling’ in taalgebruik niet te zeer van de Statenvertaling 
zou afwijken. De afgelopen tientallen jaren zijn er steeds 
nieuwere vertalingen verschenen, om aan te sluiten bij modern 
taalgebruik. De Nieuwe Bijbelvertaling dateert van 2004.

Een aantal kerken en kerkgenootschappen is echter de 
Statenvertaling blijven gebruiken, tot op de dag van vandaag. 
In 2010 werd de Herziene Statenvertaling (HSV) gereed. Dit 
is een hertaling van de oude Statenvertaling uit 1637 in meer 
hedendaags Nederlands. Deze Herziene Statenvertaling wordt 
gelezen in veel kerken op Urk en ook bij Zingen in de Zomer 
gebruiken we deze vertaling, die nog steeds het intensieve 
vertaalwerk van bijna 400 jaar geleden als basis heeft.
Een waar meesterwerk.
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Handreiking
DE HAND VAN DE VADER
Hoe mooi wil een mens het hebben? De werken van Rembrandt 
zijn mooi. Hij was een meester in de schilderkunst. Maar als je 
kijkt naar de Grote Meester, die Rembrandt zijn gave gaf, valt 
de kunst in het niet bij wat onze hemelse Meester ons biedt. We 
mogen lopen aan de hand van dé MEESTER, Jezus. 

Dat laat het schilderij van de verloren zoon zien. De zoon 
dacht: ‘ik trek de wijde wereld in. Ik ga genieten’. Herkenbaar 
in onze tijd. Dat denken wij ook vaak. Genieten staat voorop 
in onze huidige maatschappij. Het genieten was voor de zoon 
uiteindelijk maar van korte duur. Zijn geluk raakte op. Hij  
keerde berooid terug naar huis. En wat bleek: zijn vader stond 
op de uitkijk, hopende dat zijn zoon ooit weer bij hem terug zou 
komen. Hij vergaf zijn zoon alles wat hij gedaan had.
  
Zo staat God op de uitkijk voor een ieder die bij Hem wil terug-
komen, om uiteindelijk samen aan de hand van de Meester het 
grote feest in te gaan op de nieuwe aarde. Als de bazuinen klin-

ken op de jongste dag en de 
graven open gaan, dan zal er 
geen verdriet meer zijn. Alles 
is volmaakt en we mogen eeu-
wig leven met Hem! Wat een 
belofte. Zijn belofte houdt 
stand. Het gaat gebeuren!

Dit is een verhaal vanuit mijn 
hart. We komen naar Zingen 
in de Zomer met mijn vader 
en moeder van ver in de 80, 
mijn schoonmoeder die net 
haar man heeft verloren en onze dochter van 21. Mooi! Door de 
generaties heen gaat onze Meester met ons mee en uiteindelijk 
hoop ik dat iedereen er bij is als Hij terugkomt.

Jan Slotman, Hooghalen 

Een beet je kleur tussen het wit
HET URKER MANNENKOOR IN ZOMERTENUE
Een warmterecord was het op 25 juli 2018. Het kwik liep al 
snel richting de 35 graden. Deze avond zou Het Urker Man-
nenkoor Halleluja medewerking  geven aan het Zingen in de 
Zomer.  ‘Dat wordt vast Zweten in de Zomer’, werd er door 
een aantal bezoekers al gekscherend vooraf opgemerkt. 
Voorzorgmaatregelingen werden getroffen door de bezoe-
kers van flesjes water te voorzien.
 
Het Urker Mannenkoor Halleluja treedt normaliter op in het 
Urker pak. Dat hoort bij de uitstraling. Het is het ‘koorkos-

tuum’ van de Urker mannen. Van zo’n traditie wijk je niet 
zomaar af. Maar de Urker dracht heeft wel een nadeel.  
Het is zowel in de zomer als in de winter warme kleding. 
Daarom besloot het bestuur om voor deze editie het pak 
maar achterwege te laten. Iedereen in een zwarte broek en 
een luchtige witte blouse geeft ook een homogeen gezicht.

Dirigent Bert Moll nam na afloop de microfoon in handen. 
“U luisterde vanavond naar Het Urker Mannenkoor Halleluja. 
Normaal in het Urker pak, maar deze avond niet. Maar als u 
daardoor teleurgesteld bent,  dat ze het pak niet droegen, 
vanavond is er één zanger in het koor die het wel aan u kan 
laten tonen”. Want daar stond zanger Lub Visser keurig ge-
kleed in Urker dracht. In vol ornaat, midden tussen de witte 
overhemden. De volle, warme kerk kon dit wel waarderen 
en gaf Lub en zijn Urker mannenkoor het koor een daverend 
en welverdiend applaus. Een heerlijke zangavond, Halleluja 
zong het dak eraf!

Lub Visser is er uitgesproken over: ‘dit jaar gaat het Urker pak 
weer ‘gewoon’ aan en warm of niet, we hebben weer Zingen 
in de Zomer!’

Dit is dus letterlijk 

met zweet in de handen staan!
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Handreiking
BIJBEL OP KLOMPEN
Zingen in de Zomer betekent veel voor ons. Ik geloof dat de 
Heere het ons heeft laten ontdekken en ons zelf geleerd heeft 
ervan te houden. Het heeft ons gegrepen en laat ons niet meer 
los. 

We willen Jezus volgen en we hebben Hem hier op Urk gevon-
den. We weten dat Hij altijd bij ons is en 
dat we op Hem kunnen vertrouwen, maar 
hier op Urk is Hij ons heel nabij. Met de dui-
zenden mensen die hier ieder jaar komen, 
prijzen en loven wij onze Here Jezus met 
de mooiste muziek. Die moet je gehoord 
hebben, het is niet te beschrijven. Als er sa-
men gezongen wordt, dan lijkt het net alsof 
je in de voorhof van de hemel bent bij het 
gezang van het engelenkoor. Als je dat hebt 
meegemaakt, kun het niet meer vergeten 
en kijk je al uit naar het volgende jaar. 

Toen we twee jaar geleden Zingen in de 
Zomer bezochten, presenteerde de jonge 

amateurkunstenares Janneke van Slooten enkele schilderijen in 
het Kerkje aan de Zee. Eén van die beelden heeft ons bijzonder 
geraakt. Dat was afbeelding van een Bijbel met klompen. We 
wilden het graag kopen, maar het was al vergeven. Maar de 
kunstenares bracht uitkomst. Ze nam contact op met de koper 
en vertelde dat we weer naar Duitsland zouden vertrekken 

en pas het volgende jaar terug zouden 
komen. Zij stelde hem voor om een tweede 
identiek schilderij voor hem te maken. 
Zo vertrokken wij met de ‘klompen en de 
Bijbel’ naar Duitsland. Daar staat het nu in 
onze huiskamer op een ezel, als tastbare 
herinnering aan Zingen in de Zomer en aan 
Urk met al die bijzondere mensen. 
We voelen ons hier thuis. We zijn allen 
broeders en zusters in onze Here Jezus 
Christus..

Anita en Kalle
Hinte, Duitsland

Contactnummer Kerkje aan de Zee
Kan ik met een rolstoel in de kerk? Kan ik met een groep komen? 
Help, ben mijn leesbril verloren! Heeft u vragen aan onze kosters?  
U KUNT ZE BEREIKEN OP NUMMER: 0514-581650

Het kosterstrio van het Kerkje
'WE ZIJN ER WEER KLAAR VOOR'
Al vele jaren kunnen we vertrouwen op onze steunpilaren: de 
drie kosters van het Kerkje aan de Zee. De gedreven Friezen 
Jappie en Liesbeth Muizelaar en de goedlachse Harm de Graaf. 
Ze zijn datgene wat je van een meesterkoster mag verwach-
ten: dorpelwachter, vraagbaak, plaatsaanwijzer, verzorger, 
gastgever...

Jappie en Liesbeth maken dagelijks de trip van het Friese 
Bakhuizen naar Urk. Ze zijn gewoon begonnen als bezoekers 
van Zingen in de Zomer, maar inmiddels de dagelijkse, vaste 
gezichten van het Kerkje aan de Zee. Ze doen dat graag. “De on-
derlinge contacten, het zingen, het samenzijn, het blijft onge-
looflijk mooi om dat mee te maken’, vertelt Jappie. ‘Elk jaar zijn 
er wel ontmoetingen die je bijblijven. Vooral de contacten met 

mensen uit Friesland zijn altijd prachtig. Dat verwachten ze niet 
hé, twee Friezen in een Urker kerkje”. Ook deze zomer staat elke 
werkdag ‘Zingen in de Zomer’ in hun agenda. Liesbeth hierover: 
“We zijn blij dat de zomer weer gaat beginnen, we hebben er 
echt zin in en tellen de dagen af! Al die blije, dankbare mensen, 
daar doe je het voor”. 

Harm de Graaf is een bekende Urker. Hij is al heel wat jaartjes 
ouder, maar hij houdt zijn optimistisme en als het even kan is 
hij gewoon op zijn post in het kerkje te vinden.

De drie kosters van het kerkje staan beeld voor het enthousias-
me van de vrijwilligers van Zingen in de Zomer. Het wordt ook 
dit jaar vast weer fantastisch.

Praktisch: verloren voorwerpen? Bijzondere vragen?
Er blijft wel eens iets liggen in het Kerkje aan de Zee, denk aan een para-
plu 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 rolstoeltoegankelijk-
heid van het Kerkje aan de Zee, de kosters staan graag voor u klaar. 
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ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG

AFTRAPPEN MET CHR. MANNENKOOR ENTER
De aftrap van Zingen in de Zomer 2019 wordt verzorgd door het Christelijk Mannenkoor Enter. Het koor is begin 2011 ontstaan uit 
een groep mannen die bij gelegenheid graag samen met elkaar wilden zingen. Na dit een paar keer ‘ad hoc’ te hebben gedaan, 
werd besloten om op regelmatige basis met elkaar te gaan oefenen. 
Het koor staat nu open voor iedere man die ervan houdt om gezamenlijk drie- of vierstemmig christelijke liederen te zingen en om 
af en toe ook op te treden. Meestal verleent het koor medewerking aan een 
kerkdienst. Het koor heeft nu ruim 30 actieve zangers.
“Onze vaste dirigent is Jan Scholten en we worden vakkundig op het kerkorgel 
begeleid door Daan ten Hove”,  zegt Frits Jansen, PR man van het koor uit 
Enter.  Zijn boodschap: “ Christelijk Mannenkoor Enter ziet er naar uit om een 
keer op Urk mee te werken aan het Zingen in de Zomer. Mooi en dankbaar 
werk om voor en over de Heer te mogen zingen en dat doen we dan ook maar 
al te graag! Daarom nodigen we u van harte uit!”
Welkom op 10 juli 2019, 14.00 uur Bethelkerk. 

Woensdag 10 juli 2019

KERKJE AAN DE ZEE  week 28
Contactpersoon: 
Janneke Romkes, 
Wijk 7-67 (683499)
Dorpelwachter: Mina Kramer, 
Wijk 1-37 (683802)

Woensdag 10 juli 2019
Leiding: Jan de Boer, 
Meerkoet 10 (06-25128513)
Zang: Chr. Mannenkoor Enter

Declamatie: Jannie Moors, 
Holkenkamp 60 (683089)
Orgel: Ronald Knol

Donderdag 11 juli 2019
Leiding: Arie Kuijt, 
Schelpenhoek 56  (682471)
Zang: Theo en Marjan Cleveringa 
met klas, de Schroef 9 (683509)

Declamatie: Marjan Cleveringa, de 
Schroef 9 (683509)
Orgel: Jan Korf, Fogelsanghstate 
36, 8226 TE Lelystad ( 06 51294293)

Vrijdag 12 juli 2019 
(Bethelkerk i.v.m. huwelijk 
Kerkje aan de Zee)
Leiding: Willie ten Napel, 
Beug  14 (684067)

Zang: Jantina Hakvoort, 
Urkerweg 60 (06 30254216)
Declamatie: Hennie Pasterkamp, 
de Reede 20  (682910)
Orgel: Minne Veldman, 
Rotholm 23 (690705/06-20199925)

Die lange man met die diepe stem
PIETER TOON BAKKER: ZANGER IN DE ZOMER
Als je Soli Deo Gloria hoort zingen, dan vallen naast de lichte 
heldere klank vast ook de sonore diepe grondtonen op. De bas-
sen! Een markante bas is Pieter Toon Bakker. Velen kennen hem 
vanwege zijn aanwezige lengte en zijn donkere stemgeluid. Het 
lijkt hem weinig moeite te kosten, maar er komt toch een stevi-
ge zware bas-klank uit zijn mond! Van jongs af aan is zingen er 
bij Pieter Toon er met de paplepel ingegoten. Zingen hoorde bij 
het gezin, iedereen zong. Als tiener ging hij al met zijn vader en 
ooms mee naar Crescendo. ‘Mijn bacheloropleiding tot bas heb 
ik gekregen van mijn Ome Jan Bos’, glimlacht Pieter Toon. 

Toen Soli Deo Gloria destijds jonge bassen zocht, sprak hem 
dat aan. Sindsdien is hij met zijn lengte, zijn stem en zijn inzet 
in dit koor aanwezig. Hij houdt van zingen. Met hart en ziel! 
Daarover is Pieter Toon glashelder: ‘het is je geloof uitdragen 
en met liederen en klanken mensen bemoedigen. Het lied 
van mijn leven is psalm 25: wie heeft lust de Heer te vrezen’. 
De woorden zijn voor Pieter Toon net zo belangrijk: ‘als de 
woorden van ‘Coming Home’ op de speciaal gecomponeerde 
bastonen klinken dan lijkt het ook echt over ‘thuiskomen’ te 
gaan. Dat voel je. Dat zie je’. 

Pieter Toon is ook een drijvende kracht van Zingen in de 
Zomer. Zijn hele gezin draait erin mee. Hijzelf zal veelvuldig 
zichtbaar en hoorbaar zijn. Op de preekstoel om de avond te 

openen en te sluiten. Tijdens de middag als leiding. 
Als zanger bij Soli Deo Glora of als solist tijdens een 
middagje zingen in het Kerkje aan de Zee. Pieter 
Toon: ‘Ik doe het graag en als je daarmee wat kunt 
betekenen voor je medemens dan moet je dat vooral 
doen. Zingen in de Zomer voelt als familie en dat 
dat is ook echt zo. Al die vriendschapsbanden en 
contacten die daaruit ontstaan. Het is fijn om op deze manier 
de handen uit de mouwen te kunnen steken’. De boodschappen 
van Pieter Toon: ‘Geef handen en voeten aan je geloof en steek 
de handen uit de mouwen, want vele handen maken licht werk’.

12:00 uur: Bethelkerk, Stil Moment
14:00 uur: Christelijk Mannenkoor Enter
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
 open voor bezichtiging
16:00 uur:  Bethelkerk,  Orgelconcert
19:30 uur:  Bethelkerk, ‘Soli Deo Gloria’
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WEEK 1 - STARTAVOND

CHRISTELIJK MANNENKOOR
'SOLI DEO GLORIA' DROMEN TE BETHEL
We kijken vol verwachting uit naar deze bijzondere start-
avond.  Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’ zal deze avond voor 
ons zingen en dat doet het mannenkoor altijd op de voor 
hen typerende enthousiaste manier, met hun eigen zuivere 
klank. Het koor is in 1997 opgericht en behoort daarmee tot 
de jongste koren van Urk. De mannen dragen Gods rijke 
boodschap van liefde en genade muzikaal uit.

Muzikale meester Jaap Kramer (1979) heeft alvast wat nieu-
we liederen naar zijn hand gezet en met het koor ingestu-
deerd. Jaap komt uit een muzikale familie en begeleidde op 
zijn twaalfde jaar al de gemeentezang op het orgel. Al sinds 
zijn zeventiende is hij de dirigent van Soli Deo Gloria.

Als het allemaal volgens plan verloopt, zult u deze avond een 
unieke en nooit vertoonde  primeur beleven. We verklap-
pen nog niks! Maar dat deze avond een muzikale aanrader 
wordt,  is zeker! Altijd een zingend feest met Mannenkoor 
‘Soli Deo Gloria’: God alleen alle eer!

U bent er toch ook bij? 

Jakob is alles kwijt. Het bedrog van zijn broer Ezau drijft hem 
uiteindelijk op de vlucht. Als een berooid mens gaat hij even 
buiten Bethel slapen. Een steen als zijn hoofdkussen. Maar 
de Heere verschijnt hem en doet hem een rijke belofte, de 
belofte die Hij Abraham al gezworen had. Jakob heeft het 
niet verdiend, maar God ziet toch naar hem om. De trap 
betekent: er is verbinding tussen hemel en aarde. Genadige 
verbinding. 

Dat brengt ons bij de 
Heere Jezus. 
Hij is de ware trap, 
blijkt in Johannes 1: 52. 
Hij verbindt hemel en 
aarde, een heilig God 
en een zondig mens. 
Wat een zegen om te 
mogen leven onder 
een geopende hemel: 
voor Jakob toen en 
voor mensen nu!

Woensdag 10 juli 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. E.J. Terpstra
Orgel Hendrik van Veen  Piano  Jacob Schenk

HANDEN samen, 

ogen dicht en 

de Meester 

aankijken

Jacob’s droom - Een tekening van Rembrandt uit 1644, 
hangt in het Louvre in Parijs
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JONG DAMESKOOR 'SHIRA'
Deze middag verwelkomen we met vreugde de jonge dames uit 
Zeeland en Zuid-Holland. Het Jong dameskoor ‘Shira’ heeft twee 
afdelingen. Eén in het Zeeuwse Tholen en één in het Zuid-Hol-
landse Middelharnis. Shira is een Hebreeuwse meisjesnaam. 
De naam betekent lied, gedicht of melodie. Toepasselijker kan het haast niet. De zangeressen zijn deze hele dag te gast op Urk. In 
het middagprogramma verlenen ze zelf de medewerking en  vanavond in een gezamenlijk optreden als uitwisseling met ons eigen 
mannenkoor ‘Urker Zangers’.  Shira is in 2013 voortgekomen uit een groep jeugdige dames die houden van zingen, muziek instu-
deren en staan voor een uniek repertoire. Het koor heeft nu ongeveer 45 leden en heeft in de afgelopen jaren inmiddels een flink 
aantal geluiddragers uitgebracht. Dirigent Peter Wildeman staat vanaf het begin op de bok en weet steeds weer met die meiden 
de gevoelige en juiste snaar te raken. Bent u benieuwd? Kom dan op 17 juli,  14:00 uur in de Urker Bethelkerk.

KERKJE AAN DE ZEE  week 29
Contactpersoon: Agnita 
Bakker - Post, Wijk 8-65 (686482)
Dorpelwachter: mevr. S. 
Hellinga, Zinkstuk 41 (685823)

Maandag 15 juli 2019:
Leiding: Geert Weerstand, 
Wijk 5-59A  (682522)
Zang: Lian van Dam, 
Wijk 7-132A (861154)
Declamatie: Marretje Bakker, 
Ketel 23 (684180)
Orgel: Menno Hakvoort, 
Schouw 27 (681107)

Dinsdag 16 juli 2019:
Leiding: Ds. en mevr. Christ, Satur-
nus 2, 2221 JC Katwijk 
(06 13420743)
Zang: Ds. en mevr. Christ
Declamatie: Ds. En mevr. Christ
Orgel: Harry Hamer, Het Korhoen 
73, Dronten (0321-315661)

Woensdag 17 juli 2019
Leiding: Harmke Snijder - 
Kramer, IJsselmeerlaan 102, 
8304 DC Emmeloord
Zang: Jong dameskoor Shira
Declamatie: Mariëlle Korf, 
Trintel 10 (06 13382840)

Orgel: Jaap Kramer, 
Wijk 5-28 (06-52033974)

Donderdag 18 juli 2019
(Bethelkerk i.v.m. activiteit 
Kerkje aan de Zee)
Leiding: Edith Visser, Willem Alex-
anderlaan 8 (06-12542088)
Zang: Breggien Baarssen, 
Slenk 2 ( 06 37330905)
Declamatie: Willeke Visser, 
Amaliahof 22 (650850)
Orgel: Louwe Kramer, 
Klifweg 6 (06-30027121)

Vrijdag 19 juli 2019
Leiding: Anthonie van Wesel, 
Flevostraat 1 (06-23262483)
Zang: Willy Kollen, 
Domburgseweg 84, 
4356 BL Oostkapelle (06 24581537)
Declamatie: Diana Romkes, 
Duinriet 18 (06-23749862)
Orgel: Evert Jan de Graaf, 
Pallasstraat 61, Emmeloord 
(06-57119683)

Hendrik van Veen
'MEESTER ZINGEN IN DE ZOMER 2019'
Als we de stopwatch dit seizoen zouden laten meelopen, dan 
heeft hij goede papieren voor de titel. Orgel, piano, dirigent, 
begeleider, solist, adviseur, aanjager. Hendrik van Veen (1991) 
zal deze zomer vele uren in de Bethelkerk en het Kerkje aan de 
Zee te vinden zijn. 

De muzikale carrière van deze sympathieke jonge Urker neemt 
een vlucht. Er is bijna geen Nederland Zingt meer te bekijken of 
de glimlach en vaardige vingers van Hendrik flitsen voorbij en 
zorgt zijn spel voor begeleiding en omlijsting van de zang. Mu-
ziek beslaat een steeds groter deel van zijn tijd. Zijn agenda van 
2019 bevat meer dan 100 optredens en medewerkingen. En dat 
terwijl Hendrik in het dagelijks leven ook gewoon ‘in de vis zit’, 
zoals we dat op Urk noemen. Hij werkt bij zijn eigen familiebe-
drijf Dayseaday, een bedrijf dat gespecialiseerd is in visproduc-
ten voor meer dan 40 verschillende landen. Ook zijn muzikale 
kwaliteiten krijgen internationale allures. Zo vergezelde hij 
Martin Mans naar Canada en dragen de toetsen van menig 
Europees orgel inmiddels zijn vingerafdrukken. In 2021 staan 
onder meer Zuid-Afrika en Israël op zijn concertprogramma. 
Waar hij ook speelt of dirigeert, de begeleiding van de samen-

zang is zijn persoonlijk hoogtepunt. Als de gemeente-
zang boven de orgeltonen uitstijgt, dan geeft dat hem een kick. 
Hendrik werkt al ruim 10 jaar samen met Katwijker Hugo van 
der Meij. Onder de naam H&H maken ze van muziek een feest. 
Deze zomer treffen we ze in die combinatie aan. Met een derde 
H (Harold Kooij) starten ze later dit jaar een uniek korenproject. 
Zo ontwikkelt Hendrik zijn muzikaal meesterschap en gaat hij 
wellicht op voor de titel ‘Meester Zingen in de Zomer 2019’.

Geloven is een werkwoord: 

de HAND aan de ploeg

ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG
Woensdag 17 juli 2019

14:00 uur: Bethelkerk, Jong Dameskoor ‘Shira’
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
 open voor bezichtiging
16:00 uur:  Bethelkerk,  Orgelconcert
19:30 uur:  Bethelkerk, Mannenkoor ‘Urker Zanger’
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WEEK 2

MANNENKOOR 
URKER ZANGERS
EN JONG DAMESKOOR SHIRA

LEVEN ONDER 
DE ZEGEN

Aan alle activiteiten rond het jubileumjaar van Mannenkoor 
‘Urker Zangers’ komt bijna een eind. Het gouden jubileum 
van dit bekende koor is een geweldig zegenrijk zangjaar 
geworden met vele hoogtepunten. Op deze avond zingen 
ze in samenwerking met Jong dameskoor Shira. De Urker 
Zangers waren op 22 juni hun gast in Oude Tonge en 
vanavond zijn de Urker Zangers de gastheren van de dames 
uit Zuid-Holland en Zeeland. De reacties uit Zuid-Holland 
waren lovend en dat belooft ook veel voor deze zangavond.

De Urker Zangers staan bekend om hun enthousiaste, 
gevarieerde en spontane optreden in combinatie met de 
kenmerkende, frisse en krachtige koorsound. De combinatie 
met de hoge stemmen van Shira zal deze avond vast uniek 
maken. 

De Urker Zangers staan deze avond onder leiding van 
Hendrik van Veen. Het belooft weer een pareltje van een 
avond te gaan worden. 

Mis deze dus niet!

Genesis 48: 14
Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van 
Efraïm, hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op 
het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse 
de eerstgeborene was.

De rechterhand is de hand van sterkte, eer, kracht en glorie. 
Zo wordt de zegen doorgegeven van generatie op genera-
tie. Ook Jacob had eens van Izaäk die zegen ontvangen. Zij 
het dan dat hij die eerstgeboren zegen door bedrog had 
ontvangen. Is dat de reden waarom hij ook nu die eerste en 
grootste zegen niet aan de oudste zoon, niet aan Manasse, 
maar aan de jongste zoon, 
aan Efraïm gaf. Opnieuw 
door een vorm van bedrog? 
Met gekruiste handen? 

Jacob mag dan zijn zicht 
verliezen maar hij verliest 
beslist niet zijn inzicht. 
Zo geeft een blinde 
aartsvader zicht op de 
toekomst.

Woensdag 17 juli 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. J. Hoekman
Orgel  Jaap Kramer  Piano  Hendrik van Veen

Zegen: dat is dus 

letterlijk iemand 

de HAND boven het 

hoofd houden

Jacob zegent de zonen van Jozef 
Een schilderij uit 1656 in de collectie van het Gemäldegalerie Alte 

Meister  in het Bergpark en Schloss Wilhelmshöhe te Kassel
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KLEIN KOOR 'IMMANUËL'
Wie Urk zegt, zegt ook zingen. En zingen dat kunnen de Urkers. Solo, kwartet, klein of groot koor. Het klinkt meesterlijk. Een goed 
voorbeeld daarvan is het kleine koor uit het Jong Gemengd Koor ‘Immanuël’. Het principe is eenvoudig: wat mensen bij elkaar zoe-

ken uit het koor, liederen en muziek erbij uitzoeken, een dirigent ervoor (dit keer Jaap Kramer) en zingen maar. Dan blijkt 
hoeveel kwaliteit ‘Immanuël in zich bergt. Het is 
altijd zuiver en mooi! Een vaak gehoorde reactie 
is: “Als dit nog maar een klein gedeelte van het 
koor is, hoe zou het grote koor dan klinken….” 
Op die vraag krijgt u deze dag het antwoord, 
in de middag het kleine voorproefje en dan  ’s 
avonds het grote hoofdgerecht…. 

 Nieuwsgierig geworden? Komen dus op 
deze bijzondere woensdag! 24 juli, 14.00 uur 
Bethelkerk

KERKJE AAN DE ZEE  week 30
Contactpersoon: Pieter Kramer, 
Duinriet 1 ( 06-43524796)
Dorpelwachter: Jannie van Urk, 
Richel 63 (685469)

Maandag 22 juli 2019
Leiding: Frits van der Sloot, 
Wijk 5-51 (684794)
Zang: Tiny Bakker, Grote Fok 2 
(685364)
Declamatie: Arina de Jong – 
Zwaan, Wijk 8-39 (685210)
Orgel: Dirk Coenen, 
Ankerplaat 55 (685460)

Dinsdag 23 juli 2019
Leiding: Jan Anker, Wijk 5-25 
(06-31519155)
Zang: Jeannette Hartman - 
Kramer, Nagel 59 (06-30118118)
Declamatie: Klaas de Graaf, 
Nink 135 (685070)
Orgel: Henk Bouwhuis, 
Loogstraat 8, 8274 AJ  Wilsum (06-
10210519)

Woensdag 24 juli 2019
Leiding: Edith Visser – de Boer, 
Willem Alexanderlaan 8 
(06-12542088)
Zang: klein koor Immanuël

Declamatie: Agnes den Dulk, 
Lijkant 74 (06-20346129)
Orgel: Jaap Kramer, Wijk 5-28 (06-
52033974)

Donderdag 25 juli 2019
Leiding: Pieter ten Napel, 
Pyramideweg 9  (686307)
Zang: Willem de Ridder, Wijk 8-32 
(06-13452836)
Declamatie: Maria Hoekstra, 
Achteronder 11 (684555)
Orgel: Jacob Schenk, Rijswerker 16 
(651259)

Vrijdag 26 juli 2019
Leiding: Harm Kramer, 
Schoolstraat 21, 3742 CC Baarn 
(06-29492027)
Zang: Marco Hoorn, Wijk 5-136 
(06-83798145)
Declamatie: Gretha Pasterkamp, 
de Brug 10 (687586)
Orgel: Marinus ten Napel, 
De Noord 74 (06-46164169)

HENDRIE WESTRA - 
'MEESTERSLAGER'
Er is deze avond een bijzondere musicus in de Bethelkerk: 
Hendrie Westra. Op de muziekschool kwam hij in aanraking 
met slagwerk en dat werd zijn passie! Op het conservatorium 
in Leeuwarden en Groningen behaalde hij zijn meestertitel 
‘uitvoerend musicus slagwerk’. Op de marimba speelt hij bekende 
geestelijke liederen en licht klassieke werken, zowel solo, als 
samen met orgel en piano. Naast de marimba heeft hij een 
scala aan slaginstrumenten tot zijn beschikking, zoals drumset, 
klein slagwerk en pauken. Hij speelt regelmatig mee in diverse 
orkesten en gezelschappen, maar ook van diverse opnamen van 
‘Nederland Zingt’ is hij bekend. Een meesterslager.
Er is dus deze avond een bijzondere meester in ons midden.

Adem en hout
DE KUNST VAN 
NOORTJE VAN 
MIDDELKOOP
De panfluit is één van de oudste muziekinstrumenten. 
Aan het ontstaan ervan is een verhaal verbonden uit 
de Griekse mythologie. Daar komt vast ook de naam 
vandaan. Vanavond horen we de speciale klank van de 
panfluit. Door het bijzonder samenspel van adem en 
hout ontstaat iets harmonisch, iets moois. Maar het 
bespelen van de houten of bamboe pijpen is een kunst. 
Die kunst verstaat Noortje van Middelkoop meesterlijk. 
Zij is inmiddels een graag geziene gast bij Zingen in de 
Zomer. Met haar instrument voegt ze iets moois toe aan 
de koorzang en samenzang.

ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG
Woensdag 24 juli 2019

14:00 uur: Bethelkerk, Klein koor ‘Immanuël’
15:15 - 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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WEEK 3

JONG GEMENGD 
KOOR 'IMMANUËL'

KOMT TOT MIJ, 
ALLEN...

Wat kregen we veel reacties op de medewerking van Jong 
Gemengd koor Immanuël in 2018. Bijzondere stukken wer-
den die avond gezongen, geheel passend in het thema. Die 
avond was de leidraad de kleur rood, als symbool van het 
bloed van onze Here Jezus. De sopranen van dit koor reiken 
tot ongekende hoogte en de samenklank van stemmen is 
vol van harmonie. De opnamen van Nederland Zingt komen 
veelvuldig langs.

Aan de hand van dirigent Harm Hoeve als muzikale meester 
maakt het koor van de medewerkingen aan Zingen in de Zo-
mer altijd een speciaal feestje. Dat mag u ook op deze avond 
weer verwachten. Speciale medewerking wordt verleend 
door Noortje van Middelkoop op de panfluit en Hendrie 
Westra op pauk en slagwerk. Het belooft dus op voorhand al 
een unieke avond te worden.

Deze wil en mag je niet missen. 

Je raakt niet snel uitgekeken op de ‘Honderguldenprent’. 
Je ziet mensen die het helemaal gemaakt lijken te hebben 
tot aan mensen die finaal aan de grond zitten. Jezus staat in 
hun midden.  Diep bewogen ziet Hij alle nood van buiten en 
van binnen. Ziekte,  verdriet, angst, schijngeluk en schijnze-
kerheid.  Herkent u zich in een van al die mensen?  Ga erbij 
staan. Je mag je eerlijk gezien weten door Jezus. Hij trok zich 
alle nood van ons aan en stierf daaraan, opdat wij met Hem 
leven uit de dood. ‘Komt tot Mij alle vermoeiden, gebukten, 
gebrokenen.  Ik geef rust en vrede!’

Woensdag 24 juli 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. H.J. Zuidhof  
Orgel  Jaap Kramer  Piano  Minne Veldman

HANDEN omhoog! 

En doe Mij je hart 

ook maar.

Honderdguldenprent: de predikende Christus geneest de zieken
Een afdruk van een kopergravure, die Rembrandt in 1646 maakte, 

Behoort onder meer tot de collectie van het Rijksmuseum

God heeft geen gat in Zijn Hand:
We staand in zijn Handpalmen gegraveerd.
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KERKJE AAN DE ZEE  week 31
Contactpersoon: Diana Romkes, 
Duinriet 18 (06-23749862)
Dorpelwachter: Mirjam Vogel, 
Julianalaan 92, 9641 LZ Veendam 
(06-40836495)

Maandag 29 juli 2019
Leiding: Pieter van Eerde, 
Rijswerker 8 (685854) 
Zang: Eloïse Grinwis en 
Pieter van der Giessen
Declamatie: Linda Bakker, 
Nink 123 (683965)
Orgel: Jacob Schenk, 
Rijswerker 16 (651259)

Dinsdag 30 juli 2019:
Leiding: Krijn de Jong, 
Wijk 7-82 (681963)
Zang: Tiny Bakker, Grote Fok 2 
(685364)
Declamatie: Hennie Kiefte, 
Nieuw Guineastraat 83e (684168)
Orgel: Daniël Post, Wijk 7-66 
(06-22670516)

Woensdag 31 juli 2019
Leiding: Joost Eijkelenboom, 
Blauwborst 4  (682831)
Zang: vrienden en vriendinnen 
Mariëtte Post, Noorderpalen 61 
(686216)

Declamatie: Hilde Woort, 
Wijk 8-53 ( 688979)
Orgel/vleugel: Lennert Knops
Harp: Maria Knops

Donderdag 1 augustus 2019
Leiding: Bram Brouwer, 
Muiderzand 9 (06-22762622)
Zang: Janneke Baarssen - 
Ekkelenkamp, Kolk 19 
(06-11060780)
Declamatie: Willeke Visser - Loos-
man, Amaliahof 22 (650850)
Orgel: Harrie Baarssen, 
Slenk 2 (06-57991412)

Vrijdag 2 augustus 2019
Leiding: Jan Anker, Wijk 5-25 
(06-31519155)
Zang: Jeline Ras - van Dokkum, 
Molenwiek 22 (240467)
Declamatie: 
Femmy van Urk-Hoefnagel, 
Harderbank 4 (686878)
Orgel: Jacob Schenk, 
Rijswerker 16 (651259)

DRIE KEER M (MARIËTTE MEESTERLIJK MUZIKAAL)
Deze middag wordt echt een verrassende middag. De orga-
nisatie heeft aan Mariëtte Post gevraagd om deze middag 
invulling te geven.. En - knipoogje! - dat kun je best aan haar 
overlaten! U zult wat meemaken. Wat in ieder geval bekend 
is dat Lennert en Maria Knops op orgel en harp van de partij 
zijn. Mariëtte zal met haar gezin zingend haar medewerking 

verlenen en - Mariëtte kennende - zal ze 
ook meer zingende vrienden en vriendin-
nen uitgenodigd hebben.Laat u nu eens 
meesterlijk muzikaal verrassen deze 
middag! 31 juli 14.00 uur, Bethelkerk

ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG
Woensdag 31 juli 2019

Lennert en Maria Knops
HANDEN VAN KUNSTENAARS
Het is soms onbegrijpelijk hoe handen, als ze op de juiste 
manier bewegen, zulke meesterlijke muziek kunnen maken. Ze 
dansen over de toetsen van orgel of piano. Ze roeren de snaren. 
We weten ons bij Zingen in de Zomer steeds gezegend met de 
medewerking van goede begeleiders en solisten. Op 31 juli wor-
den er twee namen aan toegevoegd: Lennert en Maria Knops.

Lennert Knops (1982) uit Papendrecht kreeg al op zevenjarige 
leeftijd zijn eerste orgelles. Hij leerde de kunst van diverse 
organisten. Zijn voorkeur gaat uit naar de Hollandse koraal-
muziek en naar kerkmuziek uit alle eeuwen. Als organist is hij 
verbonden aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Papend-
recht. Van zijn orgelspel zijn een aantal solo cd’s verschenen. 
Daarnaast is hij regelmatig koorbegeleider op orgel of piano. 
Bij Cees het Jonk heeft hij lessen koordirectie gevolgd en hij is 
inmiddels de verdienstelijk dirigent van verschillende koren uit 
de zuidrand van Zuid-Holland. Hij componeert en arrangeert 
muziek voor koor, harp en diverse andere instrumenten of 
bezettingen.

Maria Knops (1983) is zijn echtgenote. Zij bespeelt de harp. Als 
duo maakten zij een aantal cd’s met orgel en harp. Ook maken 
ze samen deel uit van het muziekgezelschap ‘The Musix’. Maria 
speelt al van jongs af aan op dit geweldige instrument en kreeg 

onder meer les van Deborah Jen-
ner en de bekende Rotterdamse 
harpiste Yolanda Davids. Haar 
schitterende harp is niet alleen mooi om te zien, maar heeft 
ook een warme klank. Dit is een concertharp met beschilderder 
klankkast. Deze  is gemaakt van een speciale houtsoort die de 
maximale resonantie geeft. Ze geeft concerten door het hele 
land. Het is bijzonder om op 31 juli deze twee jonge musici te 
mogen verwelkomen. De Harp van Maria zal zeker een speciale 
kleur geven aan het spelen en zingen in onze Bethelkerk: ‘doet 
bij uw harp de psalmen horen’. 

Met de HAND op het hart beloven: 

dat moet je dus waarmaken! 

14:00 uur: Bethelkerk, Mariëtte Post
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
 open voor bezichtiging
16:00 uur:  Bethelkerk,  Orgelconcert
17:00 uur: Kerkje aan de Zee, Willemijn
19:30 uur:  Bethelkerk, Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’
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WEEK 4

HET URKER MANNEN-
KOOR 'HALLELUJAH'

DE STORM

Voor veel van onze bezoekers is de avond van Het Urker 
Mannenkoor ‘Hallelujah’ het hoogtepunt van Zingen in de 
Zomer. Het koor, dat al jaren onder leiding staat van Bert 
Moll, is beroemd in binnen- en buitenland. Onlangs heeft 
het koor een prachtige concertreis naar Zwitserland beleefd 
en heeft daar schitterende concerten mogen geven. 

Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ is een bloeiende zang-
vereniging met een duidelijk karakter. Met tachtig krachtige 
mannenstemmen, onder wie veel jongeren, dragen zij 
zingend de boodschap uit van Gods genade voor zondige 
mensen. Het repertoire bestaat uit psalmen, geestelijke 
liederen in diverse talen en klassieke koorwerken. Uit oude 
gevonden stukken blijkt dat al in 1897 de eerste liederen 
samen werden gezongen. 

Op deze vierde avond staat het schilderij van Rembrandt 
over de storm op het meer centraal. Voor het Urker Man-
nenkoor is dit een thema dat op het lijf geschreven is: van de 
woeste baren tot de stilte van het zwijgen van wind golven 
als de Heiland dat gebiedt. 

U komt toch meezingen?

In Marcus 4:35-41 lezen we over een storm op het meer van 
Galilea. In figuurlijke zin kan het in ons eigen leven ook 
behoorlijk stormen zodat het water ons aan de lippen komt 
te staan. 

Soms dreigen wij te verdrinken in onze zorgen en 
problemen. De vraag 
is: wat doe je als je 
merkt dat jouw pro-
blemen te groot zijn 
om zelf op te lossen? 

Uiteindelijk is alleen 
Jezus de Redder die 
werkelijk kan helpen.

Woensdag 31 juli 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. H.J. van der Wal
Orgel  Lennert Kops  Piano   Jacob Schenk

Ben jij wat 

zwaar op de HAND: 

God heeft de 

overHAND! 

Christus in de storm 
op het meer van Galilea

Schilderij uit 1633. Het 
werd in 1990 gestolen uit 

het  Isabella Stewart Gard-
ner Museum in Boston
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ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG

DE MANNEN VAN 
HOLLAND
Zoals gezegd verwelkomen we zangersvrienden uit Katwijk en 
de Zaan. Hugo van der Meij heeft 70 mannen van zijn koren 
gevonden om deze dag Urk aan te doen en ons te verrassen met 
pittige mannenzang.  

Sinds 2016 is Hugo de muzikaal leider van Eben Haëzer uit 
Katwijk. Sinds 2018 is Hugo ook de eerste dirigent van het Zaans 
Interkerkelijk Mannenkoor. Beide koren waren als eens eerder in 
de Bethelkerk. Katwijkers en Zaankanters zingen graag. Ze dra-
gen graag zingend hun geloof uit. Daarom zullen ze dat samen 
deze middag ook vol overgave voor ons gaan doen. Het koor ziet 
er naar uit, maar ook wij zijn vol van verwachting. 
Genieten deze middag!

Woensdag 7 augustus 2019

KERKJE AAN DE ZEE  week 32
Contactpersoon: Joost 
Eijkelenboom, Blauwborst 4 
(682831)
Dorpelwachter: Heleen Ras, 
Boterbloemstraat 2  (682365)

Maandag 5 augustus 2019:
Leiding: Tjalling Ruiten, 
Oslolaan 9  (683216)
Zang: Jurie Noorloos, 
Nink 64 (06-51248382)
Declamatie: Agnita Bakker - Post, 
Wijk 8-65 (686482)
Orgel: Anton Munnike, 
Prinses Irenelaan 51, 3832 CB Leus-
den (06-51849089)

Dinsdag 6 augustus 2019:
Leiding: Albert Post, 
Stroevenberg 5, 8281 EL
 Genemuiden  (038-3855652)
Zang: Urker mannenduo
Declamatie: Klaas de Graaf, 
Nink 135 (685070)
Orgel: Marinus ten Napel, 
De Noord 74  (06-46164169)

Woensdag 7 augustus 2019
Leiding: Pim van Dam, Wijk 7-132A 
(861154)
Zang: Mannenkoor Eben Haëzer  
Katwijk

Declamatie: Agnes den Dulk, 
Lijkant 74 (06-20346129)
Orgel: Hendrik van Veen, 
Waaiershoek 45 (239519)

Donderdag 8 augustus 2019
Leiding: Joost Eijkelenboom, 
Blauwborst 4 (682831)
Zang: Rebekka Post, 
Grote Fok 33 (06-26119261)
Declamatie: Alie de Boer - 
Venema, Wimpel 5 (06-20064889)
Orgel: Joop Eijkelenboom, 
Meulenbroek 20, 2971 XD 
Bleskensgraaf (0184-413906)

Vrijdag 9 augustus 2019
Leiding: Eize van Eerde, 
Lange Dam 19 (685518)
Zang: Tonny Ruiten, 
Het Rif 7 (06-14614728)
Declamatie: Hilda Buys, 
Hunzestraat 5 (613157)
Orgel: Wouter Feenstra, 
Overtoom 130a, 
West Zaan (075-6217707)

Hugo van der Meij beleeft zijn passie
KATWIJK EN URK 
GAAN BEST SAMEN
In het ouderlijk huis van Hugo van der Meij in Katwijk 
wordt omstreeks 1997 een piano binnengedragen. 
Hugo is dan vijf jaar. Sindsdien is hij niet meer bij het 
instrument weg te slaan. Hij krijgt piano- en orgelles en 
rolt zo eigenlijk heel natuurlijk de wereld van de muziek 
in. Inmiddels staat hij ermee op en gaat ermee naar bed. 

Hugo heeft een brede muzikale interesse. Hij kan erg 
genieten van jazz, maar ook massale samenzang heeft 
voor hem zijn charme. En het gaat niet alleen om spelen, 
maar ook anderen leiden en begeleiden in de muziek 
vindt hij prachtig. Zo is hij momenteel dirigent van drie 
mannenkoren, een gemengd koor en een kinderkoor en 
speelt hij door het hele land als koorbegeleider op zowel 
orgel als piano.

De Katwijkse musicus heeft de laatste jaren ook Zingen 
in de Zomer ontdekt (of was het andersom?). Hij voelt 
zich aangesproken door de passie en geestdrift op ons 
zomerse evenement. Duizenden bezoekers die naar Urk 
komen en in een ongedwongen sfeer uit volle borst God 
de lof toezingen. ‘Ik ben er trots op dat ik al een aantal 
jaren mee mag werken op Urk’, voeg hij daaraan toe. ‘Als 
begeleider van twee Urker mannenkoren ben ik van Urk 
gaan houden.De no-nonsense mentaliteit van de Urkers 
spreekt mij aan.’ Hugo heeft met Hendrik van Veen een 
bijzondere vriendschap. ‘Dus Katwijk en Urk gaan best 
samen’, zegt hij met een glimlach.

Op deze dag komt de enthousiaste musicus met de 
mannen van zijn koren uit Zaandam en Katwijk naar 
Zingen in de Zomer. Op 21 augustus zal hij mannenkoor 
Eiland Urk begeleiden. ‘Het wordt een prachtige zomer!’

14:00 uur: Samengesteld mannenkoor 
 (Mannen van Holland)
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
 open voor bezichtiging
16:00 uur:  Bethelkerk,  Orgelconcert
19:30 uur:  Bethelkerk, Chr. Gemengd Koor Urk
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WEEK 5

CHRISTELIJK 
GEMENGD KOOR URK
EN SAMENGESTELD MANNENKOOR

LEVEN VOL 
ONTFERMING

Het is niet een geheel nieuw koor wat haar medewerking 
verleent aan deze Zingen in de Zomer? Het is wel een hele 
nieuwe naam. De basis van het koor is het Gereformeerd 
Kerkkoor, versterkt met leden van het voormalige Christelijk 
Gemengd Koor Excelsior. 

De samenwerking klikte en de koren versterken elkaar. Met 
nieuw elan en vol enthousiasme wordt er gerepeteerd en 
gezongen onder leiding van Thom Hesseling. Daarom ook 
de nieuwe naam: Christelijk Gemengd Koor Urk. 

Deze avond zingen ze samen met een samengesteld 
mannenkoor van de mannen uit het Zaans Interkerkelijk 

Mannenkoor en Eben Haëzer. Dat 
belooft dus wat! Dank Sei 

Dirr Herr!

Als ik in het woordenboek zoek naar de betekenis van het 
woord ontferming lees ik daar de volgende mooie woorden: 
zich het lot van iemand aantrekken en ervoor gaan zorgen.
 
Ik weet niet hoe u deze woorden leest, maar het klinkt mij 
in de oren als de boodschap van het evangelie en ik moet 
denken aan de rijke woorden van Johannes 3:16. Als ik stil 
sta bij wat de Heer voor ons heeft over gehad dan word ik 
klein en stil. Tegelijkertijd vraag 
ik mezelf af of ik ooit in de buurt 
zou kunnen komen van die vorm 
van ontferming. Kunnen wij 
vandaag, naar Zijn voorbeeld er 
ook echt voor onze naasten zijn? 
Kan dat in een tijd waar de “IK” 
zo centraal staat? Ik geloof dat 
dit kan en weet u waarom? We 
hoeven het namelijk niet alleen 
te doen! 

Hij is er bij die ons lot heeft 
aangetrokken en redding biedt…

Woensdag 7 augustus 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  
Meditatie  Jeugdpastor Sjoerd Bakker  

Orgel  Hendrik van Veen  Piano  Hugo van der Meij

Gezocht: een 

HANDige Harrie. 

Een naaste die de 

handen uit de mou-

wen wil steken
De barmhartige Samaritaan

Schilderij uit 1630. Behoort tot de collectie van het 
Wallace Museum in Londen

Fotografie Luuk Schudde
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KERKJE AAN DE ZEE  week 33
Contactpersoon: Pim van Dam, 
Wijk 7-132A (861154)
Dorpelwachter: Janneke van 
Slooten, Wijk 4-94 (06-22702784)
 
Maandag 12 augustus 2019:
Leiding: Jurie Noorloos, 
Nink 64 (06-51248382)
Zang: Gert Jan Mulder, 
Magelhaesstraat 15, 
3772 KW Barneveld 
(0342-414914/06-28083847)
Declamatie: Marretje Bakker, 
Ketel 23 (684180)
Orgel: Jan Korf, 
Fogelsanghstate 36, 8226 TE Lely-
stad (06-51294293)

Dinsdag 13 augustus 2019:
Leiding: Marjo Jonkheer, 
Het Ruim 8 (06-11160189)
Zang: Marijke Hoekman
Declamatie: Marjo Jonkheer
Orgel: Louwrens Schaak, 
Wijk 4-23 (06-51020336)

Woensdag 14 augustus 2019
Leiding: Pieter Toon Bakker, 
Domineesweg 33C (06-29393999)
Zang: Chr. Mannenkoor 
Emmeloord
Declamatie: Femmy van 
Urk-Hoefnagel, Harderbank 4  
(686878)
Orgel: Arnoud Kroeze

Donderdag 15 augustus 2019
Leiding: Meini Kramer, 
Pyramideweg 77 (06 26786880)
Zang: Pieter en Emily Bakker, Do-
mineesweg 33C (06-22795495)
Declamatie: Klaas de Graaf, 
Nink 135 (685070)
Orgel: Harry Hamer, 
Het Korhoen 73, Dronten 
(0321-315661)

Vrijdag 16 augustus 2019
Leiding: Reijer Pasterkamp, Ach-
teronder 25  (684012)
Zang: Petra Kramer, 
’t Klif 21 (682328)

Declamatie: Hennie Pasterkamp, 
de Reede 20 (682910)
Orgel: Klaas Brouwer, 
Pyramideweg 81 (684685)

OOK DE 
EMMELOORDERS ZIJN 
ER WEER!
We zijn blij dat ook deze zomer onze gewaardeerde buren uit 
Emmeloord hun partij komen meezingen. Samen met hun diri-
gent Johan Bredewout, die al bijna 20 jaar dirigent is van het koor 
en vaste begeleider Anne Kroeze, maken ze van elk optreden 
een muzikaal festijn. Alles is altijd keurig op elkaar afgestemd. 
Moeilijke stukken worden niet geschuwd. Ook het oratorium 
“Van liefde ongekend”, geschreven door Johan Bredewout, is dit 
jaar opgevoerd. 

De concertagenda van Christelijk Mannenkoor Emmeloord zit al 
aardig vol, daarom zijn we blij dat ze ook deze editie van Zingen 
in de Zomer hun medewerking verlenen.

ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG
Woensdag 14 augustus 2019

Rebekka Post zingt op 8 en 19 augustus
'WE ZIJN VERLOOFD'

Rebekka Post is een jonge zangeres, met op-
vallend lang rood haar en een heldere stem.  
Ze houdt van de liederen met de boodschap 
dat God nooit verlaat wat Zijn hand begon. 
Vooral de liedjes, die in het hoofd blijven ste-
ken, zoals “Ki Lo Yitosh”, een Hebreeuws lied: 
de Heere zal zijn volk niet in de steek laten. 

Rebekka: ‘het is mooi om zo’n lied in het hoofd te hebben 
wanneer je die boodschap het hardste nodig hebt’.
 
Rebekka houdt van bloemen. Aan de afbeelding ‘Shalom’ 
van Janneke van Slooten geeft ze een bijzondere beteke-
nis: ‘elke bloem is mooi en uniek op zichzelf, maar in het 
boeket heffen ze elkaar op tot een prachtig beeld. Zo is 
ook de gemeente:  allemaal individuen die zo mooi zijn, 
maar samen nog zo veel mooier’.

Rebekka zingt op 8 augustus in het Kerkje aan de Zee. 
Ze zingt dan onder andere Psalm 22 over het lijden en 
sterven van Jezus: ‘Mijn God, Waarom verlaat U Mij’. Vol-
gens Rebekka druk dit lied goed het gevoel uit dat Jezus 
gehad moet hebben, al kunnen wij volgens haar half niet 
weten hoe verlaten Hij zich gevoeld moet hebben. 

Rebekka legde op 19 juni van dit jaar belijdenis af van 
haar geloof. Voor haar een emotionele gebeurtenis: ‘al 
mijn familie en vrienden waren er, en mijn broers en 
zussen uit de gemeente. Bij mijn doop heeft mijn Heere 
tegen mij gezegd “Ik hou van jou” Nu mocht ik open en 
officieel belijden dat ik ook van Hem hou - iets wat ik al 
heel lang wilde. Ik heb me nog nooit zo verliefd gevoeld 
als op dat moment. En nu zijn we verloofd!’

Wilt u Rebekka zelf horen zingen? Donderdag 8 
en maandag 19 augustus, Kerkje aan de Zee

14:00 uur: Bethelkerk, 
 Christelijk Mannenkoor Emmeloord
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
 open voor bezichtiging
16:00 uur:  Bethelkerk,  Orgelconcert
19:30 uur:  Bethelkerk, Chr. Visserskoor ‘Crescendo’

HAND IN HAND 

KAMERADEN, 

HAND IN HAND 

MET HEM ALLEEN
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WEEK 6

CHRISTELIJK VISSERS-
KOOR 'CRESCENDO'

JEZUS IN 
HET MIDDEN

De zangers van het Christelijk Visserkoor Crescendo zijn zeer 
gewaardeerde gasten bij Zingen in de Zomer. Al sinds 1999 
staan ze onder leiding van dirigent Louwe Kramer. 

Het visserskoor heeft een bijzondere, karakteristieke 
uitstraling van kracht en bezieling.  Ondanks de grote mu-
zikale productiviteit is het repertoire van Crescendo in feite 
ongewijzigd gebleven. De mannen zingen bewerkingen van 
Psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen. De teksten 
van de liederen zijn niet alleen om gezongen, maar vooral 
ook om beleefd te worden.  

De eenvoud is een van de sterke kanten van Crescendo. Het 
geheim van Crescendo ligt in het feit dat men met bezieling 
zingt. En: in de combinatie van muziek, tekst en voordracht. 
In Zwitserland zegt men het zo kernachtig: ze geloven in 
wat ze zingen!  Het zijn geïnspireerde zangers, waarvan 
nog altijd een deel inderdaad wekelijks als visser hun brood 
verdient. 

Natuurlijk bent u erbij!  14 augustus, 19.30 uur 
in de Urker Bethelkerk

Naar aanleiding van Johannes 19:18b: [Daar kruisigden zij 
Hem en met Hem twee anderen,] aan elke kant één, en Jezus 
in het midden

Johannes, de evangelist, heeft het met zijn eigen ogen 
gezien: Jezus in het midden. En wij zien het  nu ook op het 
schilderij van Rembrandt: Jezus in het midden.Het lijkt een 
onbelangrijk detail.  Maar dat is het juist  niet!  Jezus hangt 
tussen twee misdadigers in. Alsof Hij de zwaarste misdadi-
ger is… Eerste vraag: waarom moet de onschuldige Jezus in 
het midden hangen?  
En vooral deze vraag: 
wat heeft dat voor 
óns, nu in de zomer 
van 2019, te bete-
kenen?   Duidelijk 
is: Johannes (en ook 
Rembrandt!) richt de 
schijnwerper op de 
middelste Kruiseling! 
Zie het Lam Gods…!!  
Kijkt u mee?

Woensdag 14 augustus 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. E.P. Emaus
Orgel  Jaap Kramer  Piano  Hendrik van Veen 

Even afrekenen? 

Jezus heeft betaald. 

HANDje contantje 

De Drie Kruisen - Een afdruk van een kopergravure, 
die Rembrandt vanaf 1653 in meerder fasen maakte. 

Behoort onder meer tot de collectie van het Rijksmuseum
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KERKJE AAN DE ZEE  week 34
Contactpersoon: Emily Bakker, 
Domineesweg 33C (06-22795495)
Dorpelwachter: Theu Moors, 
Holkenkamp 60 (683089)

Maandag 19 augustus 2019:
Leiding: Sjoert Visser, 
De Noord 51A (240247)
Zang: Rebekka Post, 
Grote Fok 33 (06-26119261)
Declamatie: Marilene Bakker, 
Foksdiep 31 (06-40754997)
Orgel: Louwe Kramer, 
’t Klif 9 (06-30027121)

Dinsdag 20 augustus 2019:
Leiding: Krijn de Jong,
Wijk 7-82 (681963)
Zang: Pia en Joke, 
Wijk 8-15  (06-50652133)
Declamatie: Maria Hoekstra, 
Achteronder 11 (684555)
Orgel: Dirk Coenen, 
Ankerplaats 55 (685460)

Woensdag 21 augustus 2019
Leiding: Joost Eijkelenboom, 
Blauwborst 4 (682831)
Zang: Projectkoor Jubilate 
Deo uit Oene

Declamatie: Hilde Woort, 
Wijk 8-53 (688979)
Begeleiding door kamerorkest 
d’Accordo uit Vaassen

Donderdag 22 augustus 2019
Leiding: Catharina Smit, 
Duinriet 7 (06-25538184)
Zang: Antje de Groot, 
De Grieneleane 2, 8572 WJ Tijs 
(0514-582549)
Declamatie: Maria Chantal 
Romkes, Zinkstuk 8 (06-30918171)
Orgel: Hielke van der Meulen, 
Smitte 36, 8407 ET Terwispel
(06-20984058)

Vrijdag 23 augustus 2019
Leiding: Jannie Steenbergen, 
Makjan 9  (06-33826381)
Zang: Margreet Korf, 
Winterpeil 54 (688290)
Declamatie: Hennie Kiefte, 
Nieuw Guineastraat 83e (684168)
Orgel: Tromp van Goor, 
Palestrinalaan 60, 8011 HE Zwolle 
(038-4231929)

ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG
Woensdag 21 augustus 2019

EEN MUZIKALE 
WOENSDAGMIDDAG
De zang te beoefenen tot verheerlijking van Gods Naam en tot 
genoegen en stichting van de leden, dat is de doelstelling van 
het Projectkoor ‘Jubilate Deo’ uit Oene. Ze zullen deze middag 
muzikaal opluisteren. Het Projectkoor bestaat al ruim 75 jaar en 
sinds 2005 hanteert Cor van Leeuwen de dirigeerstok.  
Jubilate Deo is een projectkoor dat ieder seizoen één of meer 
‘grote’ koorwerken instudeert. Dit jaar is dat het koorwerk van 
het Bijbelse drieluik  “Geloof, hoop en liefde” van de Katwijkse 
organist, componist en koordirigent Marco den Toom. De bege-
leiding deze middag zal verzorgd worden door leden van Kame-
rorkest d’Accordo uit Vaassen.  Een waar muzikaal genoegen dus 
om deze middag Urk te bezoeken en de Bethel aan te doen! 
Komen! 21 augustus 2019, 14.00 uur Bethelkerk. 

'Ik ben een dankbaar mens!'
LIED 'AVONDZANG' 
GAAT WERELDWIJD
Verwonderd was dirigent Gerrit Schinkel van Mannen-
koor Eiland Urk toen hij hoorde dat zijn lied ‘Avondzang’, 

dat hij zelf geschreven en 
op muziek gezet heeft, 
door een mannenkoor in 
China wordt vertolkt en ge-

zongen! ‘Avondzang’ is ook in Nederland een veelbeluis-
terd lied.  Het lied geeft troost en bemoedigt mensen.  

Gerrit vertelt ons zelf over zijn ontdekking. “Ik werd 
getipt dat ‘Avondzang’ prachtig vierstemmig vertolkt 
wordt door het Edense Mannenkoor”. “Dus ging ik even 
op YouTube kijken en toen kwam onderin ook een link 
naar een Chinees koor. En jawel hoor, daar klonk ‘Avond-
zang’ in het Chinees. Ja, dan ben je verrast en word je 
best een beetje stil. Het is een mooie blijk van waarde-
ring. De mensen vinden het mooi.  China is zo groot. Er 
wonen anderhalf miljard Chinezen op deze aarde. Al 
bereik je maar een paar procent, dan praat je over gauw 
toch over tientallen miljoenen die je met je muziek 
kunt raken. Het is toch geweldig dat je op die manier 
met je geloof mag bezig zijn en daarmee je naaste mag 
bemoedigen en misschien zo een klein schakeltje bij die 
mensen te kunnen zijn in de relatie met hun geloof. ”

Of ‘Avondzang’ deze zomer op het programma staat? 
Gerrit Schinkel verklapt alvast dat het een mooi 
programma wordt en dat er speciaal voor Zingen in de 
Zomer een aantal primeurs zijn….kortom: een prachtige 
zangavond tot ere van onze God. Jubelen en juichen met 
een volle Bethel, tot lof van de opgestane Heer. Gerrit 
besluit: “We rekenen op uw komst en daar zie ik samen 
met Eiland Urk naar uit.  Daarom, ik ben een dankbaar 
mens!”

14:00 uur: Bethelkerk, Projectkoor ‘Jubilate Deo’
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
 open voor bezichtiging
16:00 uur:  Bethelkerk,  Orgelconcert
19:30 uur:  Bethelkerk, Mannenkoor Eiland Urk
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WEEK 7

CHRISTELIJK MANNEN-
KOOR EILAND URK 
o.l.v. Gerrit Schinkel

JEZUS 
LEEFT!

Regelmatig is de organisatie van Zingen in de Zomer de 
vraag gesteld: “Wanneer zingt Eiland Urk weer mee? ”  
En ja hoor: ook Mannenkoor Eiland Urk geeft dit jaar 
acte-de-présence. 
Christelijk Mannenkoor Eiland Urk is inmiddels één van de 
grootste mannenkoren van Urk. Het knappe van het koor 
is dat ze hun liederen geheel in eigen stijl en woorden ten 
gehore brengen en daarmee hun toehoorders regelmatig 
weten te raken. Het gastenboek van het koor op hun website 
ademt van de waardering voor zang en boodschap: ‘wat 
was dat een geweldige en bijzondere avond. Het was puur 
en recht uit het hart en het heeft ons zeker met indrukken 
vervuld. Mooi gedaan, mannen’.
Eiland Urk wil zich profileren door de warme klankkleur en 
de goede verstaanbaarheid van de gezongen tekst. Het koor 
bestaat ruim 16 jaar. Dirigent Gerrit Schinkel is duidelijk over 
de medewerking aan Zingen in de Zomer: “Het wordt een 
geweldige avond, het koor heeft er zin in. Wat is nou mooier 
om te mogen zingen tot eer van onze God!”  

We vragen speciaal aandacht voor de sprekende (maar ook 
zingende) dominee in ‘t Urker pak! Welkom!

Christus zegt: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij 
gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.’ (Johannes 11:25) 
Waar Hij verschijnt, daar kan de dood niet bestaan. Daar 
is leven! Zo zien we Jezus door Galilea, Judea en Jeruzalem 
gaan. De zieken geneest 
Hij, de bezetenen 
verlost Hij, en zelfs een 
Lazarus moet uit het 
graf opstaan als Hij 
voorbij komt.

En zo is het nog. Als 
Christus voorbij komt, 
komt het Leven voorbij. 
Dat is uitstekend 
nieuws! Voor wie? Voor 
zondaren die het leven 
kwijt zijn. Christus raakt 
ze aan, grijpt hun hand, 
neemt ze mee en laat 
zien wat het is om te 
leven. Écht te leven.

Woensdag 21 augustus 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. G. van Zanden 
Orgel  Hendrik van Veen  Piano  Hugo van de Meij

Is dit het einde? 

Wat een plot! 

Nee hoor: het gaat 

door! De HANDEN op 

elkaar voor God! 

De Opstanding - Onderdeel van de zogenaamde Passiereek. 
Voltooid in 1639. Het behoort nu tot de collectie 

van de Alte Pinakothek in München.
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ZATERDAG 24 AUGUSTUS: 
EXTRA ZINGEN IN DE ZOMER-DAG!
Herhaaldelijk krijgt de organisatie van Zingen in de Zomer de vraag of er ook een keer Zingen in de Zomer op zaterdag gehouden 
kan worden. Dit jaar komen we in deze behoefte tegemoet en we hebben besloten om er een speciale Zingen in de Zomer-dag van 
te maken! Zet hem alvast in uw agenda: zaterdag 24 augustus 2019. 

14.00 UUR BETHELKERK: 

URKER VOICES
Om 14.00 uur trappen we af met een zanguurtje in de Bethelkerk, waarin 

-voor de eerste keer!- de Urker Voices onder de bezielende leiding van Bert 

Moll voor u zullen zingen.  Bent u gewend om Bert Moll te zien als dirigent 

van Het Urker Mannenkoor Hallelujah, inmiddels heeft hij ook een aantal 

Urker dames onder zijn hoede.  De Urker Voices zijn een ensemble van 

acht meiden in de leeftijd van 20 tot 35 jaar met uitzonderlijke vocale 

kwaliteiten. Bert  Moll is er ‘groos’ op dat zijn nachtegaaltjes nu ook een 

keer op Urk mogen zingen.  “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  Bert Moll. 

Tijdens het grote Kerst Koren Concert van 2018 in Tivoli Vredenburg in 

Utrecht beleefden de Urker Voices met veel succes hun première.  Daarna heeft Bert Moll met de 

Urker Voices in de afgelopen periode een breed repertoire ingestudeerd. “Ik ben verrast door de hoge 

kwaliteit van de stemmen. Ik denk dat deze nieuwe groep een opvallende frisse entree bij Zingen in de 

Zomer zal maken!”

De leiding van deze middag is in handen van Joost Eijkelenboom en,  zoals u van ons gewend bent,  

staat er natuurlijk veel samenzang op het programma! 

16.00 UUR - 18.00 UUR: 

REMBRANDT TAPASTOCHT
Daarna organiseren we een bijzondere Tapas-tocht! 
Wat houdt het in? Na het zanguurtje wordt u ingedeeld in 
groepjes en gaat u onder leiding van een vaardige gids een 
wandelroute lopen langs bijzondere locaties door het oude 
dorp van Urk. Bij elke locatie is er een heerlijk hapje voor het 
lichaam en een verfrissend moment voor de geest. De afstand 
tussen de verschillende locaties is 3 tot 5 minuten lopen.  De 
bedoeling is dat u in 1.5 uur tijd gevoed wordt met een 7-tal 
verschillende hapjes (de tapas), maar ook geestelijk voedsel 
aangereikt krijgt. U krijgt sowieso een andere kijk op Urk, want 
u ziet waarschijnlijk plaatsen die u nog nooit hebt gezien. Kort-
om: een aanrader voor de niet-Urkers, maar ook voor de Urkers 
zou het wel eens een verrassende tocht kunnen betekenen…
Bijzonder! Het bijzondere ook aan deze Tapas-tocht dat, 
naast aandacht voor het thema ‘Aan de Hand van de Meester’ 
, de volledige opbrengst is voor Zingen in de Zomer! Door 
het meedoen aan deze  Tapas-tocht bezorgt u uzelf (of uw 
vrienden, buren, zusters/broeders, of zomaar iemand die een 
hart onder de riem verdient!) dus een bijzondere middag, maar 
ook het voortduren van het werk van Zingen in de Zomer wordt 
gediend! Leeftijdgrens? Het is ons een genoegen u mee te 
delen dat de Tapas-tocht open staat voor alle leeftijden. Het 

maakt dus niet uit of u 8 of 80 bent, u mag allemaal meelopen! 
Vanwege de hoogteverschillen in sommige gedeelten van het 
oude dorp, is het wel noodzakelijk dat u zelfstandig kunt lopen. 
Helaas is het niet mogelijk met de Tapas-tocht mee te gaan als 
u wellicht gebruik moet maken van een rolstoel. Om 15.30 uur 
willen we op het plein vd Bethel starten met koffie met wat 
lekkers, groepen vormen en vanaf 16.00 uur lopen. 
Rond 18.30 uur klaar.

Kosten? U kunt meelopen met deze unieke Tapas-tocht 
voor € 25,- per persoon. 
Wat krijg ik hiervoor? U wordt meegenomen door een gids 
met een bijzonder verhaal, door de pittoreske straatjes van het 
oude dorp van Urk. Op 7 verschillende locaties zult een hapje 
krijgen. Uw bijdrage van €25,- komt volledig ten goede aan het 
werk van Zingen in de Zomer. (contant betalen vanaf 15.30 uur 
op het plein.) 
Opgeven? U kunt zich opgeven via de mail bij agnita@bakker.it 
of per telefoon Agnita Bakker, tel. 06-52650790. Inschrijven t/m 
zaterdag 17 augustus.
Doet u dit zo snel mogelijk? Er geldt namelijk: vol=vol.
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Zaterdagmiddag 24 augustus 2019
Leiding: Joost Eijkelenboom, Blauwborst 4 (682831)
Zang: Urker Voices
Declamatie: Hilde Woort, Wijk 8-53 (688979)
Orgel: Dub de Vries
Vleugel: Bert Moll

Zaterdagavond 24 augustus 2019
Spreker: Harm Kramer, Schoolstraat 21
3742 CC Baarn (06-29492027)
Koor:  Vox Humana
Orgel: Dub de Vries and  Friends

19.30 UUR BETHELKERK 

VOX HUMANA
 EN DUB AND FRIENDS

Deze speciale Zingen in de Zomer-dag wordt ’s avonds 

afgesloten met een zangavond in de Bethelkerk om 19.30 uur. 

Medewerking wordt dan verleend door Vox Humana onder 

leiding van Tromp van Goor. Dit relatief jonge koor is per toeval 

opgericht. Enkele –inmiddels nu koorleden- mannen zaten aan 

het werk in de nettenloods bezig en zongen ondertussen wat 

psalmen en gezangen.  Er werd geopperd om een orgel in de 

kantine neer te zetten.   “Het idee was geboren om een koortje 

op te richten. Toen zeiden we tegen elkaar: ‘Maar dan zijn we 

ook een naam en een dirigent nodig, want het enthousiasme 

is er, maar gelukkig nog geen luisteraars. Zo is Christelijk 

Mannenkoor Vox Humana ontstaan”, zo vertelt voorzitter Joos 

Johannes de Ridder lachend. Inmiddels telt het koor 20 zangers 

en heeft van Tromp van Goor  de mannen intussen muzikaal 

wat bijgeschaafd en heeft Vox Humana al een aantal keer 

concerten gegeven. De reacties waren lovend, daarom nu dan 

voor het eerst op Urk!

Ook geeft  Zingen in de Zomer-vriend van het eerste uur: Dub 

de Vries acte de présence. Deze oud-Urker is een gewaardeerd 

organist in Nederland en heeft al verschillende talenten mogen 

opleiden en begeleiden. 

Zijn vaste registrant -al meer 

dan 25 jaar!- Rob Vosseberg 

is ook van de partij. Daarom 

verwachten we ook deze 

keer weer een uniek 

programma met muzikale 

verrassingen onder het 

thema Dub and Friends! 

Zo heeft Dub al verklapt 

dat hij zijn vrienden van het Koperensemble Reünie Orkest 

Artillerie Trompetterkorps onder leiding van Nico van 

Oudheusden heeft uitgenodigd.  Voor wie houdt van orgel in 

combinatie met blaasinstrumenten:  een extra reden om naar 

de Bethelkerk te komen. Verder  zal de bariton Piet Baarssen,  

vergezeld door dochter Alice Baarssen, zijn muzikale steentje 

bijdragen. Kortom: dit afsluitende, muzikale feestje van deze 

bijzondere Zingen in de Zomer-dag mag u niet missen!
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KERKJE AAN DE ZEE  week 36
Contactpersoon: Janneke 
Romkes, Wijk 7-67 (683499)
Dorpelwachter: Mina Kramer, 
Wijk 1-37 (683802)

Maandag 26 augustus 2019:
Leiding: Pim van Dam, 
Wijk 7-132A (861154)
Zang: accordeonclub
Declamatie: Diana Romkes, 
Duinriet 18 (06 23749862)
begeleiding: accordeonclub

Dinsdag 27 augustus 2019
Leiding: Pieter ten Napel, 
Pyramideweg 9  (686307)
Zang: Mariëtte Post en dochters, 
Noorderpalen 61 (686216)
Declamatie: Marie Schraal, 
Wijk 8-69 (683896)
Orgel: Lub Kramer, 
Botter 15 (06-22699901)

Woensdag 28 augustus 2019
Leiding: Jan de Boer, 
Meerkoet 10  (06-25128513)

Zang: Jaap, Marco, Jeannette, 
Petra en vele verrassingen
Declamatie: Jannie Moors, 
Holkenkamp 60  (683089)
Orgel: Jaap Kramer, 
Wijk 5-24 
(06 52033974)

Toetje Open monumentendag 

zaterdag 14 september 2019
Kerkje aan de Zee 
van 15:00 - 16:00 uur
Leiding: Agnita Bakker - Post, 
Wijk 8-65 (686482)
Zang: Tonny Ruiten, 
Het Rif 7 (06-14614728)
Declamatie: Hennie Kiefte, 
Nieuw Guineastraat 83e (684168)
Orgel: Dirk Coenen, 
Ankerplaats 55 (685460)

Bennie Bakker
EEN URKER IS EEN URKER
Voor Bennie Bakker wordt deze Zingen-in-de-Zomeravond extra bijzonder. Hij is een geboren Urker, maar 
woont nu in Rijssen. Hij heeft zijn Urker pak ingeruild voor de Rijssense smoking. Die past hem gelukkig ook 
goed. We spraken hem hierover.

‘Mijn vrouw komt uit Rijssen en zo hebben we besloten om ons daar te gaan settelen’, zo verklaart hij zijn transfer. ‘We wonen 
hier mooi en het is goed toeven in Rijssen. Mijn schoonfamilie was heel betrokken bij het Rijssens Mannenkoor en omdat ik zelf 
ook graag zing was die link dus snel gelegd. Bennie bezocht een open repetitie. Er was een click en zo staat hij dus vanavond als 
Rijssense zanger in de Urker Bethelkerk.

Bennie vindt het best lastig om aan te geven waar het 
verschil zit met de Urker koren. ‘Het zingen is er allebei 
fijn, gezellig en goed. De klank is misschien iets anders. 
In technisch opzicht is het koor uit Rijssen misschien 
soms wel iets beter dan een koor uit Urk. Maar een Urker 
is een Urker’. Wat dat laatste nu precies betekent, vindt 
Bennie moeilijk om uit te leggen. ‘Dat voel je zo’.

Bennie heeft het in ieder geval naar zijn zin op het Rijs-
sense Mannenkoor. ‘In Jaap Kramer heeft het koor een 
fantastische dirigent met veel muzikaal talent. Die weet 
altijd precies haarfijn te zeggen waar we goed of fout 
zitten en hij brengt altijd een leuke sfeer. Ja hoor, ik zit 
hier best op mijn plek’. Toch laat ook de Urker zang hem 
niet los. Hij zingt nog af en toe bij het Urker Mannenkoor 
‘Halleluja’. Ook op de concertreis naar Zwitserland was 
hij van de partij. Op het Urker mannenkwartet is hij 
reservezanger. ‘Urk blijft dus ook trekken, maar is helaas 
voor mij bijna niet meer te combineren’. 

Zo wordt deze avond voor deze Urker Rijssenaar dus 
speciaal. ‘We maken er iets moois van.’ Ik ken de sfeer 
bij Zingen in de Zomer, het wordt een unieke avond, let 
maar op! 

’Met een glimlach voegt hij daaraan toe: ‘en Ik heb deze 
avond een extra voordeel: ik blijf na afloop op Urk en ik 
kom op de fiets, want ik weet waar het is.’

ZINGEN IN 
DE ZOMERDAG
Woensdag 28 augustus 2019

SLOTMIDDAG 
De laatste middag alweer. Het programma van de 
Zingen-in-de-Zomer-middagen wordt afgesloten zoals u dat 
de laatste jaren van ons gewend bent. Veel samen zingen, veel 
improvisatie, een lach en waarschijnlijk ook wel een traan. Jaap, 
Marco, Petra, Jeannette en misschien zijn er ook nog wel de 
nodige verassingen die spontaan om de hoek komen…. 

Mis dit slotfestijn niet.
28 augustus, 14.00 uur Bethelkerk.

11.00 - 18:00 uur: Montmartre op Urk
12:00 uur: Bethelkerk, Stil Moment
14:00 uur: Bethelkerk, Petra Kramer, 
 Jeannette Hartman-Kramer
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, 
 open voor bezichtiging
16:00 uur:  Bethelkerk,  Orgelconcert
19:30 uur:  Bethelkerk, Rijssens Mannenkoor
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WEEK 8 - SLOTAVOND

THUIS BIJ 
DE VADER

Altijd goed gestemd. Het 92 jarige Rijs-
sens mannenkoor is een begrip in Rijssen 
en omgeving. Die omgeving is  Nederland 
en tot ver over de landsgrenzen. Het is 
een graag gehoord koor. Het koor is met 
grote regelmaat te horen en te bekijken 
bij Nederland Zingt. Onder de 140 leden 
zijn ook veel jongere zangers. Die stemverdeling staat borg 
voor een mooie koorklank. Dat maakt dit koor tot een waar 
genoegen om naar te luisteren. Aan de kwaliteit van de zang 
wordt hard gewerkt. In de wintermaanden zijn er extra re-
petities om de partijen goed in te studeren. Het zijn mannen 
met hart voor hun hobby. In 2009 heeft het koor een gouden 
cd gekregen voor het totale oeuvre. Deze avond zullen ze 
voor de eerste maal op Urk bij Zingen in de Zomer optreden. 
Het wordt een avond waar we erg naar uitzien. Jan Lenselink 
zal hen begeleiden op de piano. Jaap Kramer is sinds januari 

2018 de dirigent van dit ambitieuze koor. Jaap ken-
nende zal hij deze avond het koor naar grote 

hoogtes stuwen. U wilt dit toch zeker niet 
missen? Het wordt een waardig slotfeest 
van deze meesterlijke zomer.

Het beroemdste Bijbelse schilderij van Rembrandt: de 
terugkeer van de verloren zoon. We zien de vader die zich 
vol ontferming buigt over de zoon, zijn handen teder legt 
op zijn rug. De Vader die zich vol genade ontfermt over óns: 
thuiskomen bij de Vader!

Thuiskomen is belangrijk 
voor ieder mens. Wie 
kent niet het dankbare 
gevoel van thuiskomen 
na een lange vakantie 
of na een verblijf in het 
ziekenhuis? Datzelfde 
gevoel van thuiskomen 
hoort bij het geloof. Over 
het geloof kun je dikke 
boeken schrijven, grote 
theorieën opzetten, 
maar de kern van ons 
geloof is: wij mogen 
thuiskomen bij de Vader. 

Woensdag 28 augustus 2019

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. K.J. van der Sloot 
Orgel  Hendrik van Veen Piano  Jan Lenselink

Wie vuile 

HANDEN maakt, 

mag ze bij de 

Vader wassen

RIJSSENS 
MANNENKOOR 

De terugkeer van de verloren zoon
Schilderij uit 1669 (kort voor zijn dood). 

Behoort tot de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg.
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Bij het afscheid van Kinga Ban
IK ZAL ER ZIJN
Op 6 mei overleed KINGA ESTHER BÁN, de bekende zangeres van Sela. Zij is voor altijd in onze herinnering gegrift door haar 
schitterende vertolking van het lied ‘Ik zal er zijn’. Met dat lied was ze in feite één van de grondleggers van het thema van vorig 
jaar: ‘kleur bekennen’.  De boog in de wolken, als teken van Gods trouw. 

Kinga was al geruime tijd ziek. Jaren geleden werd bij haar 
borstkanker geconstateerd. In 2016 moest ze met een intensie-
ve behandeling starten. Die gaven haar extra, waardevolle tijd, 
die ze vooral zingend en getuigend gebruikte. 

Op 21 september 2016 was Kinga op Urk. Ze vertelde aan de 
hand van liederen haar bijzondere levensverhaal en zong voor 
ons. Ze wist zich ‘in goede handen’. Ze nam voor iedereen de 
tijd, ondanks haar ziekte. Het werd een ochtend om nooit meer 
te vergeten. De vele aanwezigen raakten onder de indruk van 
de bemoedigende boodschap die ze te delen had, ondanks 
de stormen die ze ook in haar eigen leven ervoer. Alom was er 
bewondering over haar moed en vertrouwen: ‘wat een bijzon-
dere vrouw. Wat een boodschap! Wat een bemoediging gaf ze 
ons mee. Wat een lof aan onze God! We zullen het nooit meer 
vergeten...’

Kinga sprak vrijmoedig over de dood. “De aarde is een tijdelijke 
verblijfplaats en de dood is niet het einde. Mijn leven met God 

gaat verder.” Kinga verlangde naar haar hemelse Vader. 
Zoals ze zelf zei: “Er wacht zoiets moois op me in de hemel.” 

We mogen geloven dat God haar zelf bij de hand heeft 
genomen en dat ze haar stem heeft gevoegd bij het 
hemelkoor in de lofzang voor die eeuwige naam: ‘Ik zal er zijn’. 

Kinga werd 37 jaar.

Handreiking
HANDEN AAN DE KERK: ZINGEN IN DE BUS
Ook bouwkunst kan meesterlijk zijn. Met ontzag kijken we 
naar de mooie kerkgebouwen uit de middeleeuwen en met 
ontzetting zagen we dan ook de brand van de Notre Dame in 
Parijs. Werk van mensenhanden dat reeds eeuwen trotseerde, 
bleek kwetsbaar en dreigde in luttele uren in vlammen op te 
gaan. We mogen trots zijn op onze kerkgebouwen en binnen de 
kerkelijke gemeenten wordt hard gewerkt om er ons huis van 
te maken waar we elkaar in ons geloof in God mogen ontmoe-
ten: Beth-el. Een bijzonder kerkje staat in Lopikerkapel. Daar 

vindt een stukje kerkenwerk plaats, dat direct verbonden is 
met Zingen in de Zomer. Daarover ontvingen we de volgende 
handreiking.

Zeven jaar geleden kregen wij een nieuwe predikant en maakte 
de Hervormde gemeente van Lopikerkapel met succes direct 
kennis met Zingen in de Zomer. Ds. Teun Korten en zijn vrouw 
Mieke zijn geboren ‘Urkers’ en organiseerden sindsdien de 
jaarlijkse busreis zo ook met leden uit hun vorige Gemeen-
te Asperen. In juni is ons predikantsechtpaar met pensioen 
gegaan en was gelijk een nieuw team bereid de organisatie 
van de busreis over te nemen van Mw. Mieke Korten. Bij deze 
nogmaals hartelijk dank aan Mieke.

Dus ook dit jaar vertrekt 21 augustus de bus weer richting 
Urk met zangliefhebbers uit Asperen en Lopikerkapel. Het is 
prachtig om in verbondenheid met vele andere geloofsgenoten 
samen te mogen zingen over het volbrachte liefdewerk van 
onze Here Jezus Christus en zo de Naam van onze Drieenige 
God groot te maken. 

Het nieuwe Zingen-in-de-Zomer-op-Urk-team Lopikerkapel,
Thea, Willy en Yvonne 
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Handreiking 
MEESTERWERKEN 
VAN DE NATUUR: 
LEVENDE KUNST
‘Levende kunst’! Daar word ik blij van! In het bijzonder de kust-
lijn van Nederland met zijn altijd wisselende kleurenpalet. Als 
je aan het strand staat, kijkend naar de golven en de lucht dan 
voel je de Majesteit van God. 

Je kunt er uren naar kijken en ziet steeds weer nieuwe dingen. 
Je voelt jezelf nietig en bijzonder klein als je alleen bent in de 
natuur.

Pieter van der Giessen 
Ouddorp

Column Jan Visser
AAN DE HAND VAN DE MEESTER
Wie laat zich tegenwoordig nog aan de hand nemen? Niemand 
toch? Zeker mijn studenten niet. Je communiceert per mail, 
via het bord, je print het uit, legt het nog een keer uit, zet het 
online en soms stuur je een app-je. En toch lukt het niet om 
iedereen te bereiken. Hoe doe je dat? Mensen bereiken totdat 
het doordringt?

Wat wordt er in Nederland allemaal niet gedaan om het Evan-
gelie bij de mensen thuis te brengen. Te veel om op te noemen. 
Ook online. We zijn met onze tijd meegegaan. En toch. Mensen 
willen niet meer bereikt worden, want over de afnemende 
aantallen hoef ik u niets vertellen. Ze laten zich dus niet meer 
leiden aan de hand van Jezus. Zeker, prachtig werk hoor wat die 
zendelingen bereiken in de binnenlanden van Afrika. Maar ik 
denk dat het tijd wordt dat er zending verricht wordt in de eigen 
gemeente, in eigen land! Daar moeten we mensen weer zien te 
bereiken en dichterbij Jezus brengen, want door Hem komen zij 
tot de Vader. Dan komt een hoopvol en waardevol leven weer 
terug. 

Afgelopen mei zat ik in een kerk in Balkbrug en de emeri-
taat-dominee was er duidelijk over: de mensen in de kerk zijn 
verantwoordelijk voor de teruggang in kerkleden. De krasse 
man deed krasse uitspraken. Maar probeerde daarmee wel 
bij de mensen binnen te dringen, ze te bereiken.  Maar wat 
te doen? Toen ik keek naar andere minderheden dacht ik bij 
mezelf: zij komen op voor zichzelf en verspreiden hun eigen 
‘evangelie’. Kunnen wij net zo strijdbaar worden? Eerst dacht 
ik om Jezus-T-shirts te gaan verkopen, of Jezus buttons, Jezus 

armbandjes, Jezus kettingen, Jezus…. Hoe kan ik het zichtbaar 
maken? Ik ben alvast klein begonnen:  naast mijn app-afbeel-
ding staat: ‘Jezus Fan’. 

De schilder Rembrandt heeft heel wat bereikt. Ook met zijn 
Bijbelse afbeeldingen. Miljoenen mensen over de gehele 
wereld bekijken ze en bestuderen ze zelfs! Maar zien zij ook 
het Evangelie door het schilderij heen? We weten het niet. 
Net zoals Rembrandt niet wist wat er na zijn dood met de 
belangstelling voor zijn schilderijen zou gebeuren. Wij mensen 
willen graag resultaat zien. Succesbeleving ervaren, heet dat 
tegenwoordig. Toch had Rembrandt ook zijn ups en downs. En 
u heeft ze vast ook. U loopt ook niet altijd aan de hand van de 
Grote Meester, Jezus Christus. Mijn schoonvader Klaas de Boer 
zei altijd: gewoon 
doorgaan. Ondanks 
minder kerkleden: 
Zingen in de Zomer 
gaat door! 

O ja, met die 
studenten is het 
allemaal goed ge-
komen later, heb ik 
gehoord. Geslaagd 
of niet geslaagd.

Jan Visser

Je draad kwijt? God heeft 

alle touwtjes in handen.
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NOG VEEL MEER MEESTERWERK VAN REMBRANDT
In het kader van 350 jaar Rembrandt is er in ons land veel te zien 
en te beleven. 

Leiden
In geboortestad Leiden is een wandelroute uitgezet, die langs 
een aantal hoogtepunten uit de tijd van Rembrandt leidt, zoals 
de Latijnse School, het atelier van Jacob van Swanenburgh, de 
Pieterskerk en de plek waar eens het ouderlijk huis van Rem-
brandt stond.

De rem brandt!
Een stadswandeling door het historische Leiden is trouwens 
sowieso aan te bevelen. Het zit vol met prachtige verhalen. Op 
het pleintje vóór de plek waar Rembrandt is geboren, vertelt 
de gids met stemverheffing en grote gebaren het verhaal over 
de herkomst van de naam van onze meester. “Op de avond dat 
Rembrandt werd geboren waaide het hard om molen De Put. 
De molenaar, Harmen van Rijn, zette alles op alles in om te 
voorkomen dat de molen op hol sloeg. Hij zette het blok tegen 
de as van de wieken, maar dat werd loeiheet en vatte vlam. Juist 
toen kwam de baker naar buiten om vader Harmen te vragen 
wat de naam van zijn negende kind zou moeten zijn. “De rem 
brandt!” gilde de molenaar tegen de wind in. En zo komt dus 
Nederlands beroemdste schilder aan zijn unieke naam.”

Een broodje aap natuurlijk. ‘Rembrandt’ was in die tijd een 
gewone jongensnaam, die zoiets betekent als ‘het zwaard 
hanterend met wijsheid’. Maar leuk is het wel!

Tot 3 oktober is in het pas heropende museum De Lakenhal in 
Leiden de expositie ‘Rembrandt en de Gouden Eeuw’ te zien. 
Vanaf 3 november schitteren er bovendien de meesterwerken 
van de jonge Rembrandt uit zijn Leidse periode. Diverse schil-
derijen van andere musea in binnen- en buitenland worden 
daarvoor naar Leiden gehaald. 

Amsterdam
Ook in Amsterdam kun je wandelen in de voetsporen van 

Rembrandt. Uiteraard is het Rijksmuseum dé plek om de hand 
van de meester te ontdekken. Het beroemdste schilderij uit de 
Nederlandse geschiedenis, Rembrandts Nachtwacht, wordt 
live voor het publiek gerestaureerd. Van 15 juli – de geboorte-
dag van Rembrandt – start de expositie ‘Lang leve Rembrandt’ 
met kunstwerken geïnspireerd op Rembrandt die konden wor-

den ingezonden. Daar had onze ‘Urker 
Rembrandt’ van de hand van Janneke 
wellicht niet misstaan. Ook in het 
Rembrandthuis in de Jodenbreestraat 
wordt uitgebreid aandacht gegeven 
aan het jubileumjaar. 

Daarnaast is de expositie ‘Discover 
Rembrandt’ aan te bevelen. Reproduc-
ties van alle 350 schilderwerken van de 
beroemde meester Rembrandt zijn tot 

1 september in de RAI te zien.  Van de meesterwerken, bevinden 
er zich 41 in Nederlandse collecties. De rest is verspreid over 
zo'n achttien landen en ruim vijftig werken zijn momenteel niet 
toegankelijk voor het publiek. Zelfs beschadigde, verborgen 
en gestolen werken zijn op ware grootte gereproduceerd met 
behulp van de nieuwste restauratietechnieken.

Den Haag
In het Mauritshuis in Den Haag zijn tot 15 september alle 18 
schilderijen die het museum bezit tegelijkertijd tentoonge-
steld. Niet alleen schilderijen van Rembrandt zelf, maar ook 
werken waarvan men tot voor kort dacht dat ze van Rembrandt 
waren, worden getoond. Daaronder ook de anatomische les 
van Dr. Nicolaes Tulp, Saul en David en zijn laatste zelfportret 
uit 1669. Van elk schilderij wordt bovendien het achtergrond-
verhaal verteld. Zo krijg je een beeld van de mens Rembrandt 
en de tijd waar hij in leefde.

Andere steden waar je in de komende maanden Rembrandt of 
zijn tijdgenoten zomaar tegen het lijf kunt lopen zijn Hoorn, 
Middelburg en Delft.

Handreiking
MEESTERWERKEN VAN LIEFDE EN GEDULD 
Als ik aan beelden denk waar een verhaal aan vast zit, komen er 

heel wat voorbij. Maar er zijn twee dingen 
in ons huis die eruit springen. Dat zijn 
twee borduurwerken, gemaakt door onze 
moeders. Het zijn twee heel verschillende 
werken. Maar de overeenkomsten zijn 
de grote liefde en geduld waar mee ze 
gemaakt zijn. Werd er een foutje gemaakt 
dan werd het uitgehaald en opnieuw 
gemaakt. Er zitten vele uren werk in. 
Eerst hingen de werken in onze ouderlij-
ke huizen, maar na  overlijden van onze 

moeders kwamen ze bij ons terecht. zijn. 
We kijken er veel naar. 

Er is nog een overeenkomst:  het ene stuk 
is geborduurd over de bijbel en verschil-
lende verhalen. Het ander gaat over de 
natuur. In beide stukken zien wij het werk 
van God, zowel in Zijn woord (de Bijbel) 
als in Zijn werk (de natuur).  

Cor en Aaltje Walstra. 
Trouwe bezoekers van  Zingen in de Zomer
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Handreiking
DROOMBEELD
Tijdens Kunstmaand Ameland 2014 kwam ik dit 
schilderij tegen: ‘Droombeeld’ van Tom Beijl in 
Galerie 31 te Hollum.

In eerste instantie deed het mij niet zoveel maar 
nadat ik op afstand ging staan en het geheel 
op mij in liet werken, begon het mij te fascine-
ren…  Twee mensen achter elkaar, in het donker, 
waarbij het schijnsel van licht achter de wolken 
vandaan komt. Of... beeldt de schilder hier de 

mens uit met de Here achter zich? Hij die ons 
altijd nabij is, ook al is het nog zo donker om ons 
heen.

Voor mij een meesterwerk waarover je je ge-
dachten kunt laten gaan.

Jan Meindert de Witte
Emmeloord

Achter de hand
MONTMARTRE OP URK
Als je in Parijs naar de wijk Montmartre klimt en het terras 
bereikt, waarop ook de mooie Sacre Coeur stralend wit uitkijkt 
over de stad, passeer je het beroemde Place du Tertre. Het is er 
altijd een drukte van belang. Honderden kunstschilders heb-
ben hun schilderijen uitgestald  Wilt u een portret van uzelf: 
ook goed. Gaat u zitten! Asseyez-vous. 

Die sfeer moet u zich voorstellen als u op 28 augustus op Urk 
bent en door het oude dorp loopt. Al voor de 10e keer worden 

de pittoreske straatjes rond de 
Botermarkt omgetoverd tot 
kunstenaarsgebied. Tientallen 
kunstenaars zullen u verrassen 
met hun werk van hun handen. U ziet het en eventueel kunt u 
ook kopen. De manifestatie is natuurlijk helemaal passend in 
het thema van dit jaar: aan de hand van de meester. 

Voelt u zich vooral hartelijk uitgenodigd.

Pro Deo is niet kosteloos
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 een bijdra-
ge 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 medewer-
kenden, de instrumenten, de lijnverbinding, de verzorging van 
de koren en bezoekers, de programma’s, Kruispunt, commu-
nicatie, 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 uitga-
ven 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 belang-
rijkste steun blijft uw bezoek, maar we willen u ook vragen om 
financiële ondersteuning. Dit jaar kunt u dat ook doen door 
mee te lopen met de Tapas-wandeltocht op 24 augustus. De 
opbrengst daarvan komt volledig ten goede aan ons werk.

Ook zou het onze 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 versprei-
den van dit magazine. Duizenden exemplaren vinden elk jaar 
hun weg. Uit de vele reacties die we elke keer weer krijgen, 
blijkt dat ons ‘lijfblad’ niet alleen warm maakt voor het pro-
gramma en alles er omheen, maar ook toerusting en bemoedi-
ging geeft door de artikelen over het thema en de persoonlijke 
verhalen. 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.

Hoezo ‘aan de Hand’: We worden op handen gedragen.
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Handreiking
LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN
Deze mooie plaat heb ik na lang zoeken gevonden op Urk in de 
Boedelschuur. Onze schoondochter was daarnaar op zoek voor 
de geboorte van hun dochter Isa-Victoria.

Wanneer ik door haar kinderogen hiernaar kijk dan maakt 
mij dat dankbaar en blij. Sinds haar geboorte in 2013 staat het 
in haar slaapkamertje. Zo mogen wij, zoals een kind op zijn 
ouders vertrouwt, ook op God vertrouwen.
Zingen in de zomer 2019 ligt voor ons en ik verheug mij daarop. 
Het is voor mij iedere zomer weer voeding waardoor mijn 
geloof wordt versterkt. 
Als je goed kijkt kun je iedere dag iets van Zijn schepping zien. 
Samen zingen is samen bidden.

Warme groet 
Marja, Enkhuizen

Achter de hand
GROOT MANNENKOOR NOORD NEDERLAND ZINGT IN DWINGELOO

Op dinsdagavond 15 oktober 2019 vindt er in de Brug-Eskerk 
te Dwingeloo een uniek en prachtig herfstconcert plaats. Het 
Groot Mannenkoor Noord Nederland onder leiding van Martin 
Mans is dan zijn ‘winterreis 2019/2020 begonnen en zal mede-
werking verlenen. Dit mannenkoor bestaat uit 100 leden! Orga-
nist Ronald Knol en pianist Harold Kooij zullen het mannenkoor 
begeleiden en improvisaties verzorgen op orgel en piano! Ook is 
er samenzang. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een prach-
tige avond. Kaarten verkrijgbaar tijdens de zomerzangavonden 

in de Brug-Eskerk voor € 10,- inclusief koffie en een lekkernij. 
Aan de kerkzaal op de avond zelf € 12,50
Presentatie Jan de Boer uit Urk Aanvang 20.00 uur. 
Kerk open 19.15 uur. 

Achter de hand
GROOT GEMENGD KORENPROJECT NOORD NEDERLAND GAAT VAN START 

Harold Kooij, Hendrik van Veen en Hugo van der Meij – noem 
ze maar ‘de drie H’s’ – maken deel uit van een nieuwe generatie 
van kerkmusici. En ze doen het anders! Zij nodigen enthou-
siaste zangers en zangeressen uit om deel te nemen aan een 
groots opgezet korenproject op diverse aansprekende locaties. 
‘De drie H’s’ daarbij te zien en te horen in de rol van dirigent, 
organist en pianist, waarbij ze elkaar steeds afwisselen. Ge-
zamenlijk hebben zij de muzikale leiding over dit bijzondere 
korenproject. Het repertoire zal bestaan uit 
hoofdzakelijk eigen arrangementen van de 
bovengenoemde drie heren van goed in het 
gehoor liggende bekende geestelijke liederen.
Er wordt vier keer gerepeteerd op vier zaterda-
gen in september en oktober in de Nederlands 
Gereformeerde Kerk van Steenwijk. 
Er zijn bovendien twee concerten gepland 

in prachtige kerken: op vrijdag 1 november 2019 in de Grote 
Kerk van Steenwijk en op vrijdag 22 november in de Oase in 
Drachten.  Zing je in een koor als alt, sopraan, tenor, bariton of 
bas? of wil je gewoon eens voor een korte periode in een groot 
koor meezingen? En ben je ouder dan 18 
jaar?  Meld je dan aan en stuur je Naam, 
Adres, Woonplaats en telefoonnummer 
naar mailadres nngkoor@gmail.com en 

vermeld daarbij tot welke 
stemgroep je denkt te 
behoren.  Daarna krijg je 
een bevestiging per mail. 
De eenmalige kosten voor het hele project be-
dragen € 65,= inclusief koffie/thee in de pauzes 
en voorafgaand aan de concerten! 
DIT WORDT ECHT EEN UNIEKE BELEVENIS!

7 SEPTEMBER
14 SEPTEMBER

12 OKTOBER
26 OKTOBER
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CD'S
U kunt van Zingen in de Zomeravonden CD’s 
bestellen om rustig na te genieten.

Via de website: www.zingenindezomer.nl
of via de antwoordstrook achterin de liturgie.

De kosten zijn € 12,50 inclusief verzendkosten.
Voor meer informatie:
Stijntje de Boer: 0527 68 6425

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,-)

BOELSCHUUR
De Boelschuur is een plek aan de haven waar u 
kunt rondsnuffelen tussen leuke hebbedingetjes, 
antiek en brocante. Maar de schuur is ook een 
ontmoetingsplek geworden tijdens de woensdag-
middagen van Zingen in de Zomer. Ook voor een 
kopje koffie bent u welkom. De opbrengst van de 
boelverkoop krijgt een goede bestemming. Onder 
meer de vleugel in de kerk en de live-verbinding 
tussen Bethelkerk en Kerkje aan de Zee zijn eruit 
gefinancierd. De openingstijden zijn van maandag 
t/m vrijdag van 20:00 tot 22:00 uur, maar speciaal 
voor de bezoekers van Zingen in de Zomer is de 
Boelschuur ook open op de woensdagmiddag 
van 16:30 tot 18:30 uur. 
Het adres: Klifkade 12 (bij Scheepswerf Balk)

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.
Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de 
medewerkers, 
of opsturen naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’ t.a.v. 
Diana Romkes, Duinriet 18, 8322 CC  Urk,(tel: 0527 688601, 
Email: vriendenkring@zingenindezomer.nl)

Achter de hand
ZOMERZANGAVONDEN DWINGELOO

Ook in het Drentse Dwingeloo vinden deze zomer weer de jaar-
lijkse zomerzangavonden plaats. Iedere dinsdagavond van 9 juli 
tot 20 augustus tussen 20:00 en 22:00 wordt in de Brug-Eskerk 
uit volle borst gezongen. 
In het programma is er een korte pauze, waarin u een gratis 
kopje koffie aangeboden krijgt. De toegang is gratis; wel is er een 
collecte ter bestrijding van de onkosten.
Meer informatie over de zomerzangavonden en het programma 
kunt u vinden op de site van de kerk. www.brugeskerk.nl 

God heeft Zijn HAND op ons gelegd: 
‘je bent van Mij’

Achter de hand
OPEN MONUMENTENDAG 2019

Op 14 september is het ook op Urk Open Monumenten-
dag. Het thema van 2019 is Plekken van plezier. Naar wel-
ke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor 
hun plezier? Het barst in ons land van de monumenten 
voor ontspanning en vrije tijd. Of dat nu het theater, de 
dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een 
café is. We voegen aan deze lijst er op Urk graag nog één 
monument aan toe: de kerk. U bent ook op Monumen-
tendag 2109 hartelijk welkom in het Kerkje aan de Zee. 
Tussen 15:00 en 16:00 uur draaien we daar een mooi 
programma met... uiteraard plezierige zang. 



ONTDEK URK!
www.touristinfourk.nl

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 
 om 14:00 uur
· in zomerperiode ma-za om 
 12.30 en om 14.00 uur

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

Tel: 0527 68 4040
06 5587 4325
info@touristinfourk.nl 

VISAFSLAG

VUURTOREN

MUSEUM

VEERDIENST 
& RONDVAART

GINKIESTOCHT

ZINGEN IN 
DE ZOMER

touristinfo
U R K

FESTIVAL-
WEEKEND

EVENTS
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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 gepar-
keerd blijven. De gemeente con-
troleert 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.

PP
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B

P

P
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B= BETHELKERK     K= KERKJE AAN DE ZEE      P= 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.

RESERVES
Leiding:
Willie ten Napel, Beug 14 (684067)
Krijn de Jong, Wijk 7-82 (681963)
Sjoert Visser, de Noord 51a (240247)
Jelle van Urk, de Giek 29 (683826)

Zangers:
Willem de Vries, Duinriet 21 (688558)
Janneke Baarssen-Ekkelenkamp,
Kolk 19 (852393/06-11060780)
Nanny van der Heide, 
Schotbalk 16 (06-11520547)
Tiny Bakker, Grote Fok 2  (685364)
Petra Kramer, ’t Klif 21 (682328)
Hilda Buis, Hunzestraat 5, 
8303 LK  Emmeloord (613157)

Jurie Noorloos, Nink 64 
(06-51248382) (op maandag)
Nathanaël Middelkoop, 
de Reede 23 (06-11815258)

Declamatoren:
Hilde Woort, Wijk 8-53 (688979)
Hennie Kiefte, 
Nieuw Guineastraat 83e (684168)
Marie Schraal, Wijk 8-69 (683896)
Hennie Pasterkamp, 
de Reede 20 (682910)
Ank Jansen, Voordamweg 75, 
7447 CA Hellendoorn (0548-546352)

Organisten:
Louwe Kramer, Klifweg 6 (06-30027121)

Menno Hakvoort, Schouw 27 (681107)
Tom van Goor,  Palestrinalaan 60, 
8011 HE  Zwolle (0384231929)
Henk Bouwhuis, Loogstraat 8, 
8274 AJ  Wilsum (06-10210519)
Daniel Post, wijk 7-66 (06-22670516)
E.J. de Graaf, Pallasstraat 61, 
Emmeloord  (06-57119683/750325)
Albert Metz, Wijk 2 -10 (6888071)
Dirk Coenen, Ankerplaats 55 (685460)
Lub Pronk, de Noord 54 (06-43221431)   
Jan Korf, Fogelsanghstate 36 
(06-51294293)

Dorpelwachters:
Jannie van Urk, de Richel 63 (685469)
Mina Kramer, Wijk 1-37 (683802)

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

Video-team: Lub Ras en Koop Lammertsma. 
Zowel voor het facebook team als het videoteam 
zoeken we nog versterking.

KERKJE AAN DE ZEE OOK OPEN 
VOOR BEZICHTIGING DEZE ZOMER
Elke werkdag van 15:00 tot 17:00 uur 
(woensdag van 15:15 - 16:00 uur)
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10 juli 2019
Christelijk Mannenkoor Soli Deo Gloria

17 juli 2019
Mannenkoor Urker Zangers en Jong Dameskoor Shira

24 juli 2019 
Jong Gemengd Koor Immanuël

31 juli 2019
Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’

7 augustus 2019
Christelijk Gemengd Koor Urk en samengesteld mannenkoor  

14 augustus 2019
Christelijk  Urker Visserskoor Crescendo

21 augustus 2019
Christelijk Mannenkoor Eiland Urk

24 augustus 2019
Mannenkoor Vox Humana met Dub and Friends

28 augustus 2019
Rijssens Mannenkoor

PROGRAMMA

URK

Iedere werkdag om 14:00 uur zingen in het Kerkje aan de Zee 
Iedere woensdagavond om 19:30 uur zingen in de Bethelkerk

Kerkje aan de zeePrins Hendrikstraat 1

Bethelkerk
Wijk 3 - 3

Zingen in de Zomer


