
WEEK 7
Woensdag 21 augustus 2019

Zang  Christelijk Mannenkoor Eiland Urk o.l.v. Gerrit Schinkel
Solo Corina Lindenberg  Meditatie  ds. G. van Zanden  
Orgel  Hendrik van Veen  Piano Hugo van der Meij

JEZUS LEEFT!

MEDEWERKENDEN
Gods woord uitdragen door te zingen, dat is het belangrijkste doel van het Christelijk 
Mannenkoor Eiland Urk. Al enkele malen deden ze dat ook bij Zingen in de Zomer. De zang 
van dit koor wordt door velen gewaardeerd. De warme klankkleur en de boodschap en de 
verstaanbaarheid van de liederen. Het is goed dat ze er dit jaar weer bij zijn en hun deel van 
‘het evangelie volgens Rembrandt’ voor hun rekening nemen.  Samen met hen mogen we 
zingend getuigen dat Jezus leeft!

Het mannenkoor staat onder leiding van Gerrit Schinkel, die zelf ook tekent voor een 
belangrijk deel van de arrangementen en teksten. De vaste begeleiders van het koor zijn 
vanavond aanwezig. Ja, daar zijn ze weer: Hendrik van Veen op het Meere-orgel en Hugo 
van der Meij op de piano. Deze muzikale vrienden zullen vast ook vanavond weer voor een 
verrassing kunnen zorgen.

Bijzondere vermelding mag er zijn voor de meditatie van dominee Van Zanden, niet 
alleen predikant, maar ook koorlid. Dat levert dus een dominee op in traditionele Urker 
klederdracht op de kansel van de Bethelkerk. Met een knipoog naar de Urker Rembrandt op 
de voorpagina van dit programma.
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De opstanding: Jezus leeft!

Op meerdere wijzen beschildert Rembrandt het wonder van de opstanding. In 1632 krijgt 
Rembrandt de opdracht van Prins Frederik Hendrik om de zogenaamde Passiereeks te 
maken. Vijf schilderijen over de laatste periode van Jezus op aarde. Hij werkt er lang aan. In 
1639 voltooit Rembrandt de ‘Verrijzenis van Onzen Heer Christus’. Daarmee wordt de lange en 
kostbare opdracht eindelijk afgerond. Na het overlijden van Amalia van Solms, is het schilde-
rij in een Duitse vorstelijke verzameling terechtgekomen. Het behoort nu tot de collectie van 
de Alte Pinakothek in München.

Rembrandt schildert hier het moment waarop de wachters wegvluchten voor de afdalende 
engel. Die tilt de deksteen van het graf op. Rembrandt legt het geheim van de opstanding 
vast met beweging en emotie. Een schilderij met drama en een scherp onderscheid tussen 
licht en donker. Het menselijke gebeuren speelt zich linksonder af. Een groep soldaten is zich 
rot geschrokken en probeert in paniek in het felle licht van de engel een goed heenkomen 
te zoeken. Daarbij vallen ze over elkaar heen. Eén van de soldaten zat kennelijk als bewaker 
boven op de steen van het graf. De engel heeft het graf geopend en de soldaat stort omlaag. 
Grote wanorde. Rechtsonder komen nog net twee vrouwen aangelopen.

Rechtsboven, vindt het goddelijke gebeuren plaats. Een engel in het volle licht opent het 
graf. Er straalt ook licht van de hele figuur af. Twee bliksemschichten schieten vanonder zijn 
vleugels. Goddelijke kracht: ‘Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De 
bewakers beefden van angst en vielen als dood neer’. Het is het meest dramatische moment. 
In de opstanding zelf toont Rembrandt zich terughoudend Een nog gehavende Christus richt 
zich langzaam op uit het graf, de hand om de rand geslagen. In het volle licht, licht de bood-
schap op: Jezus lééft!
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Eiland Urk Zingt: Vaste Rots
Traditioneel

 Vaste rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mij steunen op uw trouw,
 laat mij rusten in uw schaûw,
 waar het bloed door u gestort,
 mij de bron des levens wordt.

 Jezus, niet mijn eigen kracht,
 niet het werk door mij volbracht,
 niet het offer dat ik breng,
 niet de tranen die ik pleng,
 schoon ik ganse nachten ween,
 kunnen redden, Gij alleen.

 Eenmaal als de stonde slaat,
 dat dit lichaam sterven gaat,
 als mijn ziel uit d’ aardse woon
 opklimt tot des rechters troon,-
 Rots der eeuwen, in uw schoot
 berg mijn ziele voor de dood.

Solozang: Jezus Overwinnaar

 Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
 Want U bevrijdt en geeft leven.
 Elke storm verstild door de klank van Uw stem.
 Alles buigt voor Koning Jezus.

 U bent de held die voor ons strijdt.
 U baant de weg van overwinning.
 Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
 Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

 Voor eeuwig is Uw heerschappij.
 Uw troon staat onwankelbaar.
 Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
 Jezus, Overwinnaar!
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 De duisternis licht op door U.
 De duivel is door U verslagen.
 Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
 Jezus leeft en ik zal leven!
 De schepping knielt in diepst ontzag.
 De hemel juicht voor onze Koning.
 En de machten van de hel weten Wie er regeert:
 Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

 Naam boven alle namen.
 Naam boven alle namen.
 Naam boven alle namen.

Samenzang: Psalm 118

 De steen, dien door de tempelbouwers
 Veracht’lijk was een plaats ontzegd,
 Is, tot verbazing der beschouwers,
 Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
 Dit werk is door Gods alvermogen,
 Door ‘s HEEREN hand alleen geschied;
 Het is een wonder in onz’ ogen;
 Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Welkom

Samenzang (staande)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 

 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
 die galmt door gans’ Jeruzalem
 een heerlijk morgenlicht breekt aan
 de Zoon van God is opgestaan

 Nu jaagt de dood geen angst meer aan
 want alles, alles is voldaan
 wie in geloof op Jezus ziet
 die vreest voor dood en duivel niet

 Want nu de Heer is opgestaan 
 nu vangt het nieuwe leven aan
 een leven door Zijn dood bereid
 een leven in Zijn heerlijkheid

 Dit is de dag, de roem der dagen,
 Dien Isrels God geheiligd heeft;
 Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
 Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
 Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
 Och HEER, geef heil op dezen dag;
 Och, dat men op deez’ eerstelingen
 Een rijken oogst van voorspoed zag.
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Gebed

Samenzang: Jezus leeft, en wij met Hem

 Jezus leeft, en wij met Hem:
 dood, waar is uw schrik gebleven?
 Jezus leeft, en zijne stem
 roept ook ons eens weer tot leven,
 zal ons eens met eer bekleen:
 dit is onze troost alleen!

     Jezus leeft, dit is gewis:
     waar ons pad ook heen moog’ leiden,
     zelfs geen macht der duisternis,
     niets kan ons van Jezus scheiden.
     ‘t Steunen op zijn mogendhe’en:
     dit is onze troost alleen!

Eiland Urk zingt

’t Ruwe pad
Muziek: Gustav Holts; tekst: G. Schinkel

 `k Loop mijn weg door `t leven, over t` ruwe pad,
 Maar mijn hoop is Christus door `t geloof omvat.
 Onder blauwe luchten door al `t aards gedruis,
 Dwars door storm en nevel brengt Hij mij eens thuis.

 Door die hoop in Christus leun ik op zijn kracht,
 Zie ik sterren blinken door de zwartste nacht.
 Machten mogen woeden, zonden die mij slaan,
 Maar mijn oog ziet Christus door gená voldaan.

 Door een hart vol zorgen draag ik stil mijn kruis,
 Uitzien naar die morgen op de weg naar huis,
 `k Richt mijn hart naar boven waar `k mijn voet ook zet,
 Heere trek mij toch mede, vraag ik in `t gebed.

 Koning nu der eeuwen, `d alleen wijze God,
 U zij lof en `d ere om mijn zaligst lot.
 Daarom juich ik bevend, wie is toch als Hij,
 Die mij trok uit `t duister tot aan `d overzij.

 Jezus leeft: Hem is de macht
 over ‘t gans heelal gegeven,
 en wij zullen door zijn kracht
 Hem gelijken, eeuwig leven.
 Zou Gods trouw ooit wank’len? Neen,
 dit is onze troost alleen!
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Avondzang
G. Schinkel

 Ik kijk als de avondschemering daalt.
 Als licht van zon niet lang meer straalt.
 Zie ’t oog aan ’s hemels zonne’ kust.
 Een ster van wonderbare rust.

 Kom zie aanschouw die gouden kust.
 de ster in ’t land van ’s hemels rust.
 Het oog ziet daar geen leed of kruis.
 O kom naar ’t hemels Vaderhuis. 

  Refrein
  Kom dan o zondaar en zie nu het Lam van genade.
  Hij leed voor ons en Hij waste van zonden mij vrij.
  ’t Is nog de tijd van verzoening, o kom toch te stade.
  Hij wil het geven Zijn leven voor u en voor mij.

 Kom mensen dan zie naar Golgotha.
 Nog klinkt de bazuin voor ons gena.
 Kom mensen Hij leeft, ’t is nu nog de tijd.
 Hij kan en Hij geeft, bent u al bereid.
 Bent u al bereid voor d’ eeuwigheid. 

 Een sterre der hoop Heer’ dat zijt Gij.
 Een troost’lijk licht in noodgetij.
 De morgenster van Golgotha.
 Doet zingen wonder van gena.

Samenzang

Mijn Jezus is de Heiland
Melodie: Rijst op, rijst op voor Jezus

 Mijn Jezus is de Heiland
 en redder van ‘t heelal,
 hij heeft de dood verslagen
 en roept ons uit het dal,
 tot ongekende hoogte;
 de hemel is zijn huis.
 Wie hem kent als Verlosser,
 die brengt hij veilig thuis.

 Hij heeft voor ons geleden,
 aan ‘t kruis van Golgotha,
 dat kruis schenkt ons het leven,
 zijn bloed geeft ons gena.
 Hij leidt ons door het leven,
 hij leidt ons door de dood,
 hij zal ons vrede geven,
 hij is het morgenrood.
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Bijbellezing: Mattheus 28 1-9

De opstanding
Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magda-
lena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want 
een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en 
ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen 
de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier 
niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En 
ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar 
Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. 

En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn dis-
cipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam 
hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

Samenzang: Christus onze Heer verrees

 Christus onze Heer verrees, halleluja!
 Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
 Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja!
 Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

 Prijs nu Christus in ons lied, halleluja!
 Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
 Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
 Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
 Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
 Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
 Eng’len juub’len hem ter eer, halleluja!
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Eiland Urk zingt

Kom, loof Jehova
G. Schinkel

 Kom loof Jehova, o mijne ziele, 
 ik wil Hem loven tot in de dood. 
 Zo lang ‘k op aarde nederig mag knielen, 
 prijs ik Zijn goedheid, mateloos groot. 
 Die alles ons gegeven heeft, 
 die prijs ik en loof Hem door alles wat leeft. 
 Halleluja!

  Refrein
  Kom loof Jehova, met hart en stem, 
  looft die Naam, zing te saam, tot eer van Hem. 
  Loof zijn daden, zijn macht zonder perken, 
  wie kan het verwerken, 
  wat God heeft voldaan.

 Hij schenkt aan blinden, licht in de ogen, 
 richt de verslaagden op uit het stof. 
 Hij helpt die treuren uit mededogen, 
 vervult het hart met eerbied en lof. 
 Hij maakt gebonden van satan eens vrij. 
 De zielen die treuren die maakt hij eens blij! 
 Halleluja!
  Refrein: Kom loof Jehova...

Licht der wereld
Arrangement en tekst: G. Schinkel

 Glorie aan de Majesteit, Jezus het Licht van dees aard.
 Vrede bracht in `d eeuwigheid, dank dan want God is dat waard.
 Hij die zich gaf, voor zond` en straf, Hij is de Koning die won van het graf.
 Nog blinkt die sterre het schijnsel zo waard, Jezus het Licht van dees aard.

 Solo Glorie aan de eer van God, kniel toch voor `t Licht van dees aard.
  Is hij uw deel en zaligst lot, dient Hem want God is dat waard.
  Vraag veel om licht, ontdekkend licht, smeek om genade en denk aan `t gericht.
  Als u ooit zien mag, de eeuwigheid waard, looft u, het Licht van dees aard.
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 Glorie tot in eeuwigheid, kniel toch voor `t Licht van dees aard.
 Heeft Hij u al toebereid? Vraag dan want Hij is `t zo waard.
 Luister naar Hem, hoor naar Zijn stem, doe zijn geboden bewaar die voor Hem.
 Zoek toch de zegen, God is het zo waard. Kniel toch voor `t Licht van dees aard.

Samenzang: Psalm 84

 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
 O HEER, der legerscharen God,
 Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
 Hoe branden mijn genegenheên,
 Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
 Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
 En aan mijn ziel het leven geeft.

 Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
 Is t’ allen tijd een zon en schild;
 Hij zal genaad’ en ere geven;
 Hij zal hun ‘t goede niet in nood
 Onthouden, zelfs niet in de dood,
 Die in oprechtheid voor Hem leven.
 Welzalig, HEER, die op U bouwt,
 En zich geheel aan U vertrouwt.

Meditatie: Jezus leeft!

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 La-
zarus 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.
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Samenzang (staande)

Psalm 68 

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag,
 Met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 Wie zou die hoogste Majesteit
 Dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil;
 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
 Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
 Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
 Volkomen uitkomst geven.

Muzikaal onthaal

Eiland Urk Zingt

Over heel de wereld
J. v.d. Waard; tekst: Kieke Waltstra

 Gij die aard en Hemel, eenmaal hebt bereid,
 Door Uw grote werken, vol van majesteit.
 Trek mij toch o Heere, heel mijn leven door,
 Wees mij in het duister als een lichtend spoor.

 Spoedig daagt de morgen, lang duurt het niet meer,
 Of wij zien verschijnen Christus God den Heer.
 Wil dan mens ontwaken, uit die boze macht,
 Laat uw hart verbreken voor de Heer die wacht. 
 De Heer die wacht.

 Heere God bewaar mij, tot ik eenmaal kom,
 Als verloste zondaar, in uw heiligdom.
 En mag zingen, juichen, voor Uw aangezicht,
 Van Uw wonder daden ook aan mij verricht.



Zingen in de Zomer 2019  |  Programma week 7 13

 Spoedig daagt de morgen, lang duurt het niet meer,
 Of wij zien verschijnen Christus God den Heer.
 Wil dan mens ontwaken, uit die boze macht,
 Laat uw hart verbreken voor de Heer die wacht, 
 De Heer die wacht, de Heer die wacht.

Collectezang

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
 Die vol ontferming ieder troost
 en alle schuld vergeeft.
 Die al het aards gebeuren
 vast in handen heeft.

  Refrein
  Hem zij de glorie,
  want Hij die overwon,
  zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
  Halleluja, geprezen zij het Lam,
  dat de schuld der wereld op Zich nam.

 Verdreven is de schaduw van de nacht.
 En wie Hem wil aanvaarden,
 wordt eens veilig thuisgebracht.
 Voor hem geldt ook dit wonder:
 alles is volbracht.
  Refrein: Hem zijn de glorie...

Jezus leeft in eeuwigheid

 Jezus leeft in eeuwigheid,
 Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van mijn leven.

 Straks als er een nieuwe dag begint,
 en het licht het van het duister wint,
 mag ik bij Hem binnengaan,
 voor Zijn troon gaan staan.
 Hef ik daar mijn loflied aan:
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 Jezus leeft in eeuwigheid,
 Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van mijn leven.

 Straks wanneer de grote dag begint,
 en het licht voor altijd overwint,
 zal de hemel opengaan,
 komt de Heer er aan.
 Heffen wij dit loflied aan:

 Jezus komt in heerlijkheid,
 Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
 Alle dingen maakt Hij nieuw.
 Hij is de Heer van ons leven.

De Zoon van God heeft overwonnen
Melodie: ‘k Wil U o God mijn dank betalen

 De Zoon van God heeft overwonnen
 Want Hij stond op uit dood en graf.
 Nu is de nieuwe dag begonnen,
 Voor ons aan wie Hij ’t leven gaf.
 Ja alles keerde Hij ten goede,
 Geen angst of dood beklemt mij meer.
 Komt christenen, zing blij te moede
 De lof van d’ opgestane Heer.

 Wij blijven U, o Heer verwachten,
 Die eenmaal in het groot heelal
 Tenietdoet alle boze machten,
 Zodat geen dood meer wezen zal.
 Dan zijn geschrei en rouw vergeten,
 De hemel en de aarde nieuw.
 En God spreekt op de troon gezeten:
 ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’.

Dankgebed
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Eiland Urk zingt

De nieuwe schepping
Arrangement en tekst: G. Schinkel

 De dorre zandzee der woestijnen, zal eens verblijd zijn eindeloos. 
 Die zandzee zal herschapen schijnen, want zij zal bloeien als een roos. 
 Van grote vreugde zal zij beven, de schepping zal weer eeuwig leven. 
 Die nimmer nooit weer sterven zal, zij zal God roemen met geschal.

  Refrein
  Daar ziet het oog der blind geboren, die ganse schepping in haar gloor. 
  Dan klinkt het door de dove oren, de klanken van het Hemelkoor. 
  De kreup’le zal van vreugde springen, de sprakeloze tong zal zingen. 
  Voortdurend eeuwig tot zijn lof, zoals het was in Edens Hof. 

 Waar hier op aard de mens naar zochten, ligt daar welbereide baan. 
 Waarop des Heeren vrijgekochten alleen door `t bloed naar Sion gaan. 
 Zij zijn daar eeuwig Gods geslachte, verstomd is daar de satans klacht. 
 Verleiding tranen weggedaan, zij zijn daar eeuwig `t Gods geslacht.
  Refrein: Daar ziet het oog...

Samenzang

Hemelse Vader

 Hemelse Vader, wij brengen U de eer,
 buigen ons samen voor uwe troon terneer.
 U bent de Koning, U zij de eer, de kracht,
 kom met Uw glorie Heer, met Uwe liefd’ en macht.

 Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid!
 Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid. 
 Wij zijn de kind’ren van d’ opgestane Heer. 
 U bent de Koning en wij zingen U ter eer. 

 Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht. 
 Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht. 
 Jezus zal heersen ook nu in onze tijd, 
 Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.

Slotwoord
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Slotzang: U zij de glorie (staande)

 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 Uit een blinkend stromen,
 daald’ een engel af,
 heeft de steen genomen
 van ‘t verwonnen graf.
 U zij de glorie, opgestane Heer!
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
 Weest dan volk des Heren,
 blijd’ en welgezind,
 en zegt telkenkere: Christus overwint!
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.

 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
 In zijn godd’lijk wezen
 is mijn glorie groot,
 niets heb ik te vrezen in leven en dood.
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.

DEELNEMEN AAN DE REMBRANDT TAPASTOCHT OP 24 AUGUSTUS 

heer/mevrouw:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:
 
Graag nemen we met .... personen deel aan de Tapastocht op 24 augustus 2019
 
ingevulde strookje in de collectezak doen, afgeven aan één van de vrijwilligers of opsturen naar: 
Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’, Postbus 47, 8320 AA Urk
 Ook telefonisch opgeven kan: Agnita Bakker, telefoon: 06-52650790    
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Zaterdag 24 augustus
Extra en bijzondere Zingen in de Zomerdag
 
Het wordt een feest! Om 14:00 staat de Bethelkerk open en kan er met Dub de Vries op het 
Meere-orgel uit volle borst gezongen worden. Er is dan een bijzondere primeur van de 
Urker Voices, een ensemble van acht dames met prachtige stemmen, gloedvol gedirigeerd 
door Bert Moll.
 
Om 19:30 uur is er een afsluitende zangdienst in de Bethelkerk. Helemaal in de formule van 
de Zingen in de Zomerdiensten op woensdag. Zingen rond het thema ‘Aan de hand van de 
Meester’. De zeven meesterwerken die we tot dan toe hebben bekeken komen langs in onze 
liederen. Het wordt een prachtige opmaat voor onze slotavond met begeleiding van Dub de 
Vries op het Meere-orgel. Er is er mannenkoorzang ter afwisseling en ondersteuning en solo-
zang van bariton Piet Baarsen en zijn dochter Alice. De meditatie wordt verzorgd door Harm 
Kramer, als docent Levensbeschouwing verbonden aan Het Baken in Almere. Zoals al gezegd: 
het wordt weer een feest en we nodigen u allemaal dan ook hartelijk hiervoor uit.
 
Tussen die middag en avond zitten bijzondere gebeurtenissen. De afgelopen weken is al een 
paar keer de Rembrandt Tapastocht door Urk genoemd. Tijdens een ontdekkingstocht langs 
zeven plekken krijgt u een bijzondere kennismaking met Urk en het thema. Ook wordt u op 
deze plekken verzadigt met het goede. Een unieke gebeurtenis. Voor deelname daaraan is 
aanmelding wel noodzakelijk. Aanmelden kan via het antwoordstrookje.
 
Ook willen we tegemoetkomen aan een verzoek dat we 
meermalen hebben gekregen: zingen in een projectkoor. 
We deden dat op de slotmiddag wel eens spontaan en 
volgend jaar doen we dat zoals beloofd ook officieel. Maar 
ook op de middag van de 24ste augustus willen we enkele 
liederen oefenen met de mannen die willen meezingen. 
Die liederen nemen we op in het programma van de avond. 
Voor de mannen die daaraan mee willen doen: graag 
even een mailtje naar info@zingenindezomer.nl of een 
telefoontje naar Joost Eijkelenboom (06 – 12405798) met 
opgave van naam en zangstem.

Zoals gezegd: het wordt een bijzondere  
Zingen-in-de-Zomerdag op 24 augustus.

MEESTER
Kruispunt 2019

AAN DE Hand
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KUSSENTJES
IN DE BANK WAARIN U ZIT, TREFT U SOMS KUSSENTJES AAN VAN ZONDAGSE 
KERKGANGERS. ONS VRIENDELIJK VERZOEK IS DAT DEZE OP HUN PLEK BLIJVEN LIGGEN.

Dit was de zesde avond van Zingen in de Zomer 2019. In de maand augustus van 2019 
vinden D.V. nog 2 van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

VOLGENDE WEEK 
Woensdag 28 augustus 2019  'THUIS BIJ DE VADER'

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

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

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Elke werkdag t/m woensdag 28 augustus 2019 
bent u van 14:00 tot 15:00 uur van harte welkom  in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend 

programma van solo- en samenzang, declamatie, orgelspel en gesproken woord. Na afloop 
ben u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

CD'S BESTELLEN
Graag zou dhr./mevr.:

Adres:

Postcode:     Plaats:

E-mail:

CD van de avond van woensdag    (datum) ontvangen

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

De uitleverdata van de bestelde CD’s zijn week 37 en week 47.
Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,  
of opsturen naar:  Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
  t.a.v. Stijntje de Boer, Vooronder 9, 8322 AK  Urk.


