Week 1

STARTAVON D
Woen sdag 12 juli 2017

Christelijk mannenkoor ‘Eiland Urk’
ONDER LEIDING VAN GERRIT SCHINKEL

MEDITATIE: DS. C. KELEMEN | LOCATIE: BETHELKERK URK
AANVANG: 19:30 UUR | ORGEL: HENDRIK VAN VEEN
PIANO: HUGO VAN DER MEIJ

Leve de vrijheid
Leef vrij en vrolijk! Dat was de grote ontdekking van Luther. Wie leeft met God en
van Zijn genade hoeft niet meer bang te zijn en te zwoegen. Wees vrij ván alles wat je
beklemt en benauwt en vrij tót een blijmoedig en opgewekt leven!
Jezus! De naam zegt het al! Je-shuah! God redt! God verlost! Hij bevrijdt van velerlei gevangenschappen: dat van de zonde, van wanhoop, verslaving, en uiteindelijk de dood - ze zijn
met Hem allemaal aan het kruishout genageld! Je bent vrij! Wat
zing je dan? “Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld
en ik was vrij...ja, vrij!” Leve de vrijheid!
Maar de komst van Jezus, Zijn offer, onze verlossing, onze vrijheid zelf is niet een doel op zich! Het is maar het begin van een
wonderlijke ingreep van God in het leven van de mens, waardoor Hij hart en ziel en wil verandert: de nieuwe schepping.
Door je in vrijheid te stellen geeft Hij nieuw leven. Je bent vrij!
Wat doe je dan? Lééf de vrijheid!
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Gerrit Schinkel - DIRIGENT
Gerrit werd geboren op 21 juni 1969 te
Urk. Zijn belangstelling ging al vroeg
uit naar de koorzang. Op jonge leeftijd soleerde hij bij diverse koren. In het
jaar 2003 kwam Gerrit als dirigent voor
het nieuw opgerichte koor, Chr. Mannenkoor “Eiland Urk”, dat startte met
een twintigtal zangers. Hij volgde 2 jaar
pianolessen bij de bekende musicus Jacob Schenk. Dit was de grote verbetering voor de dirigent, die hierdoor het
notengeschrift onder de knie kreeg. In
15 jaar tijd heeft het koor een flinke groei

mogen maken. Zo heeft het koor onder
zijn leiding een 5-tal cd’s uitgebracht,
waarvan de 3e geluidsdrager is beloond
met de Gold edition. De veel gevraagde
muziek en de grote groei van het Urker
koor is grotendeels te verklaren door de
eigen gecomponeerde liederen waarin hij
zijn eigen beleving op doeltreffende wijze
uitvoert. Gerrit heeft als man en vader van
een groot gezin, en als zelfstandig ondernemer een druk bestaan, maar zijn liefde
voor dit koor en het dirigentschap blijft
onverminderd groeien.

Hendrik van Veen - ORGEL

Hendrik van Veen werd geboren op 3
maart 1991 te Urk. Op jonge leeftijd bleek
zijn muzikale interesse voor met name
het orgel. Op 7-jarige leeftijd volgde hij
zijn eerste orgellessen. Hendrik kreeg
tijdens zijn eerste jaren achter het orgel
steeds meer belangstelling voor de piano. Op 12-jarige leeftijd begeleide hij dan
ook de plaatselijke muziekvereniging op
de piano. Hij kreeg zijn eerste aanstelling
als organist op 15-jarige leeftijd binnen de

Chr. Ger. kerk te Urk. Hendrik was vanaf
het jaar 2005 verbonden als organist aan
Mannenkoor Eneas uit Urk. In 2011 heeft
hij het dirigeerstokje overgenomen en is
hij vaste dirigent geworden van dit mannenkoor. Momenteel is Hendrik vaste begeleider van een aantal koren. Verder is hij
een veel gevraagd begeleider bij andere
bekende- en minder bekende koren. Veelvuldig werkt hij mee aan CD/TV-opnames
en verschillende concerten.

Hugo van der Meij - PIANO

Hugo van der Meij werd in 1992 geboren,
en was al op zeer jonge leeftijd achter
de piano te vinden. Pianoles ontving hij
jarenlang van Peter Bontje, en orgelles
van Sjaak van Duijn. Ook volgde Hugo
de opleiding koordirectie aan het UCK
te Utrecht. Momenteel is Hugo dirigent
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van een aantal koren, en als pianist/organist begeleidt hij veel bekende en minder
bekende koren. Inmiddels werkte hij aan
meer dan 20 CD -opnames mee. Kijkt u
voor meer informatie eens op www.hugovandermeij.nl, graag tot ziens op een van
de concerten!
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SOLOZANG: SARAH VISSCHER

Gebed om vrijheid
1.

Maak ons vrij van de wereld Heer,
van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf,
in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft;
een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar uw kind in leeft,
onvoorwaardelijk aanvaard!

2.

Maak ons vrij van de zorgen, Heer
Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt,
die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent;
de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent:
Wij zijn veilig in uw hand!

3.

Maak ons vrij van de boosheid, Heer
die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid,
die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet,
die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is,
maar verzoent in kwetsbaarheid.

4.

Maak ons vrij van de wereld, Heer
van wat onrust geeft, verwart.
Voortgejaagd gaan wij onze weg,
zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan,
door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan,
tot de wereld wordt bevrijd!

SAMENZANG

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

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

3.

Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.
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2.

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

Psalmen van bevrijding
Wijze: Gezang 305
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen
en waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ‘t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Psalm 85
Gij hebt uw land, o HEER, die gunst betoond,
dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont;
De schuld uws volks hebt G’ uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, uw lust;
De hitte van uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af uw wraak, en doe uw toorn te niet.
Psalm 98
Hij heeft gedacht aan zijn genade,
zijn trouw aan Isr’el nooit gekrenkt;
Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt.
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Psalm 42
O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verand’ren in geluk;
Hoop op Hem, sla ‘t oog naar boven.
Ik zal God, mijn God, nog loven.

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij die ‘s daags zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
‘k zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog’ treffen
tot de God mijns levens heffen.

CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK

Avondzang

G. Schinkel.
Solisten: R. Brouwer, F.L. Brouwer en J. Jonkers
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.

ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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Een sterre der hoop Heer’ dat zijt Gij.
Een troost’lijk licht in noodgetij.
De morgenster van Golgotha.
Doet zingen wonder van gena.

Waakzaam en troost
G. Schinkel
Merk toch hoe sterk hoe de satan nu werkt,
hoe die verleidt onze ziel, en onze zeden.
Hoe die met vaan en met openlijk geweld,
alles verwoest en verleid voor toekomst en het heden.
Maar als `k zie hoe harder hij slaat, dan kijk ik getroost naar boven.
`k Weet Gods trouw dat Hij niet verlaat.
Want ik blijf het Woord geloven.
`t Heerlijk lot, ligt bij God, wat er zal geschieden.
Dit houdt stand, door Gods hand, eens zal `t boze vlieden.
Eens wacht de aarde het heerlijke lot,
alles wordt nieuw en geen boze zal die rust verstoren.
Dan klimt een dank op voor eeuwig naar God,
nooit meer die strijd maar bevrijd, en eeuwig uitverkoren.
Nooit verleiding, tranen of rouw. Daar is alles nieuw op aarde.
Daar spreekt `t heilig recht van Gods trouw.
Wat Hij tot ons spreekt houdt waarde.
Volk getroost, kijk omhoog, blijf standvastig tot de dood.
`t Duister wijkt, nacht bezwijkt, aan het eind gloort het morgenrood.

SAMENZANG

Lutherlied
Wijze: Gezang 402
1.
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Verheugt u, christenen, tesaam!
Laat ons van vreugde springen
en zegenen Gods grote naam;
laat ons de Heer bezingen,
die ons zo machtig heeft bevrijd,
die voor der mensen zaligheid
de hoogste prijs betaalde.

2.

Spreek tot ons door uw levend Woord
en richt ons met uw teken.
Geef troost in twijfel, schenk geloof,
genees onze gebreken.
Dan breekt een nieuwe vrijheid baan,
wij binden ons met Christus’ naam
en mogen in Hem leven.
ZINGEN IN DE ZOMER 2017

GEBED
SAMENZANG

Abba vader
1.

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

BIJBELLEZING

Galaten 4 : 1 - 7
Niet langer slaaf, maar kind
Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf,
hoewel hij heer is van alles; maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat
de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van
de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden
ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw
harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een
zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

SAMENZANG

‘k Ben een koninklijk kind
Solo: Sarah Visscher
‘k Ben een koninklijk kind, door de Vader bemind,
en ‘k zal wonen in ‘s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.
		
Refrein (allen)
1.

ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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Refrein (allen):
		
‘k Ben een koninklijk kind door de Vader bemind,
		
en Zijn oog rust zo teder op mij!
		
Als de daag’raad straks gloort, de bazuin wordt gehoord,
		
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!
Allen:
‘k Ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vrind,
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht,
‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.
		
Refrein (allen)
2.

CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK

De heerlijke stad

G. Schinkel
Solisten: T. Nentjes en H. Schinkel
Daar ‘s een stad, ver omhoog
niet met handen gebouwd
door God zelf voor Zijn kind’ren bereid.
Vol van glorie en pracht
nooit op aarde aanschouwd
waar de lofzang weerklinkt wijd en zijd.

‘t Oog vol tranen en zorg
heft zich op naar het licht
naar die stad waar geen schaduwen zijn.
naar dat zalig tehuis
is mijn hoop steeds gericht
waar ‘k mag drinken uit ‘s hemels fontein.
		 Refrein

Refrein:
		
Heerlijke stad, woonplaats van God
		
in het land van de eeuwige jeugd.
		
Heerlijke stad woonplaats van God
		
geen verdriet meer, maar eeuwige vreugd.

Wat een vreugd zal daar zijn
als ik Jezus zal zien
in dat land waar de zon nimmer daalt.
Als de zangers daar staan,
zingen ’t lied van het lam.
Van het Lam die de prijs heeft betaald.
		 Refrein
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De Almachtige
G. Schinkel
Heilig, Heilig, Heilig, is God Almachtig, vreest Hem!
Wie werpt een eiland henen als dun stof,
voor wie zingt heel de schepping steeds Gods lof.
De mens van nu die denkt dat w’ alles weten,
maar Gods verstand het is niet af te meten.
Hij kent de sterren roept die bij hun namen.
Hij weet `t getal, roept dat hier te samen.
Want Hij is God, Almachtig God.
Heilig, Heilig, Heilig, is God Almachtig, looft Hem!
Wie meet op aard het water met Zijn vuist,
welk man die gaf God raad in Zijn besluit.
Wie ziet Zijn werk als Hij daar blaast op `t water,
als God dan spreekt met donderend geklater.
De golven rijzen hemelhoog naar boven,
maar Hij spreekt stil. Doet het water kloven.
Want Hij is God, Almachtig God. Amen.

SAMENZANG

Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
van die U kennen, neem het lied,
dat U in ‘t stof een sterv’ling biedt,
een zondaar, die Uw voeten kust.
Een zondaar, een verlost’, o Heer,
en nu geen zondaar meer.
O, neem het aan!
Gij laat geen bidder staan,
Gij hoort in hemelingen
verloste zondaars zingen.
O, neem het aan!

Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem.
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem,
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart.
Gods zoon vergeet de broeder niet
die Hij op aarde liet.
Hij is mijn hoop.
Hij wies mij met zijn doop,
Hij geeft mij brood en beker,
‘k ben van zijn liefde zeker.
Hij is mijn hoop!

MEDITATIE

Leve de vrijheid
ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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SAMENZANG

Ik wil zingen van mijn Heiland
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelven gaf aan ‘t kruishout
en mij redde van de dood.
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij ‘t leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

MUZIKAAL INTERMEZZO
CHRISTELIJK MANNENKOOR EILAND URK

Het licht der wereld

K. Rande (arrangement en tekst: G.Schinkel)
Solist T. Nentjes
Glorie aan de Majesteit, Jezus het Licht van deez 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 deez aard.
Solo:
Glorie aan de eer van God, kniel toch voor `t Licht van deez 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 deez aard.
Glorie tot in eeuwigheid, kniel toch voor `t Licht van deez 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 deez aard.
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De Fontein des levens
G. Schinkel
Zingen in de Zomer heeft van dit lied de primeur!
Schone stromen, springen uit die fontein. Levend water, glanzend in kleur zo rein.
Ruisend, bruisend straalt meer dan goud, Wie is die Vorst wie is die Vorst van behoud?
Helder water welt daar vol liefd’ omhoog. Levend water zie toch Zijn hemelboog.
water zuiver hoor toch die klank vervuld het hart, vervult het hart van mijn dank.
Juich, juich, juich, juich voor die grote God. Zing van vreugd juich vromen in uw lot.
Geef Hem de dank met stem en snarenspel. Shadai, El Shadai.
Wie dorst heeft die kome en drinke om niet, nog vloeit er een open fontein.
Die stromen die vloeien voor hen die leert zien genade voor zondaars zo rein.
Kom dan blinden roep naar die heilsfontein.
Wie toch dorst heeft, zoek naar dit leven rein.
Hoor vermoeiden vraag toch naar Hem,
Kom zonder geld, koop zonder prijs, hoor die stem.
Juich, juich, juich, juich voor die grote God. Zing van vreugd, juich vromen in uw lot.
Geef Hem de dank, met stem en snarenspel, Shadai, El Shadai.
Wie dorst heeft die kome en drinke om niet, nog vloeit er een open fontein.
Die stromen die vloeien voor hen die leert zien, genade voor zondaars zo rein.
El Shadai, Adonai, Shalom, El Shadai
(God de Almachtige, de Heere, Vrede van God de Vader)

COLLECTEZANG

Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
ZINGEN IN DE ZOMER 2017

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
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O, liefde Gods oneindig groot
O, liefde Gods oneindig groot, Ver boven ons verstand.
Die zondaars weer een weg ontsloot naar ‘t hemels Vaderland!
Daartoe zond God van ‘s hemels troon,
Tot ‘s mensen heil zijn een’ge Zoon.
Ja! amen, ja! Op Golgotha.
Vond ‘t mensdom weer genâ.
Refrein:
		
O, welk een vreugde, vreugde, vreugde;
		
O welk een vreugde,
		
een kind van God te zijn.
		
Welzalig die zich is bewust,
		
Dat Jezus vrede geeft en rust.
		
Halleluja! Halleluja!
		
Prijst God voor zijn genâ.

Ere zij aan God de Vader
Halleluja, lof aanbidding,
Brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en lucht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Ere zij de Heer, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

DANKGEBED
SAMENZANG

Wij hebben de verlossing
Wij hebben de verlossing
door Jezus dierbaar bloed;
wij hebben de verzoening,
o, welk een kostbaar goed!
Wij hebben ‘n hogepriester,
die voor ons bidt en pleit,
wij hebben ‘n schone erf’nis,
straks in de eeuwigheid.
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Refrein:
		
Eén in de naam van Jezus,
		
één zin en één gemoed,
		
één in ‘t geloof der Schriften,
		
één in ‘t verzoenend bloed.
		
Eén Vader Die ons liefheeft,
		
één Zoon Die stierf aan ‘t kruis,
		
één Geest Die leidt door ‘t leven
		
en straks één Vaderhuis.
ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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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!

SLOTWOORD
SAMENZANG

Geprezen zij de Heer
1.

Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
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.
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2.

Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
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.
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Zingen in de zomerdag

WOENSDAG 19 JULI 2017

14.00 uur: Bethelkerk, Chr. Emmeloords mannenkoor
15.15–16.00 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Johan Bredewout
17.30 uur-18.00 uur: Kerkje aan de Zee, Willemijn
19.30 uur: Bethelkerk, zangavond Het Urker Mannenkoor Hallelujah

Een goede buur...
Het Christelijk Mannenkoor Emmeloord is
al ruim een halve eeuw een graag gehoord
begrip in de polder. De medewerking
aan Zingen in de Zomer 2016 viel in
de smaak bij de bezoekers, gezien
de vele positieve reacties na afloop.
Daarom zijn we zeer verheugd dat
het koor ook deze jaargang weer
komt zingen op de Urker Bult. U kunt
het zelf meemaken!

Woensdag 19 juli om 14:00 uur in de Bethelkerk. Van harte uitgenodigd!

Orgelzomer 2017 Bethelkerk Urk
19 JULI - 16:00 UUR - JOHAN BREDEWOUT

Johan Bredewout (1959) is vooral bekend als pianist, componist en
dirigent. Hij begeleidde talloze koren, schreef talloze nieuwe en veel
gezongen koorwerken, waaronder meerdere oratoria en dirigeert
meerdere koren. Maar hij is ook een zeer verdienstelijk organist, cum
laude afgesturdeerd met onderscheiding. Maak dat mee!
Al van jongs af aan werkt Willemijn graag
mee aan Zingen in de Zomer. Men is onder de indruk van de heldere stem
en prachtige klank van
Willemijn. Daarom wordt
ze veel gevraagd als soliste bij verschillende koren en is ze ook te zien bij
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Willemijn zingt

Nederland Zingt. Deze keer zal Willemijn invulling geven aan een eigen halfuur samen
met vaste begeleider Bert Moll.
Woensdag 19 juli van 17.30 tot 18.00 uur,
Kerkje aan de Zee.
ZINGEN IN DE ZOMER 2017

TOT SLOT
Dit was de eerste avond van het Zingen in de Zomer 2017. In de maanden juli en
augustus van 2017 vinden D.V. nog zeven van deze samenzangavonden plaats.
U bent ook daar hartelijk welkom.
Volgende week, 19 juli 2017:

Sterk met de kerk
MEDITATIE: DS. E.J. DE GROOT | LOCATIE: BETHELKERK URK
AANVANG: 19:30 UUR | DIRIGENT: BERT MOLL
ORGEL: HARRY HAMER | PIANO: JAAP KRAMER
Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom!
Woensdag: Zingen-in-de-Zomer-dag op Urk

Bezoek ook onze website:

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
Met foto, film en zang. U kunt clips van deze avond in de komende dagen terug zien!
Bezoek ook de facebook pagina’s van Zingen in de Zomer
https://www.facebook.com/zingenindezomer
https://www.facebook.com/zingenopurk
of wordt lid van de vriendenkring
https://www.facebook.com/groups/zingenindezomer

Elke werkdag t/m woensdag 30 augustus bent u van 14.00 uur tot 15.00 uur van
harte welkom in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend progamma van solo- en
samenzang, declamatie, orgelspel en gesproken woord.
Na afloop bent u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te
drinken.
ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:		 Plaats:
E-mail:

NB:

"

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

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

"

"

CD'S BESTELLEN
Graag zou dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:		 Plaats:
E-mail:
CD van de avond van woensdag				

(datum) ontvangen.

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

"

NB: Losse verkoop van CD’s van 2016 is niet mogelijk.
De uitleverdata van de bestelde CD’s zijn week 37 en week 47.
Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,
of opsturen naar:
Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
t.a.v. Stijntje de Boer, Vooronder 9, 8322 AK Urk.
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