
MEDITATIE: DS. E.J. DE GROOT  |  ORGEL: HARRY HAMER
PIANO: JAAP KRAMER  |  SOPRAAN: WILLEMIJN

Met 95 stellingen bevestigd aan de kerkdeuren van de slotkapel in 
Wittenberg wilde Luther de kerk vernieuwen. Het is een blijvende 
opdracht voor de kerk om in alle tijden opnieuw zout der aarde te 
zijn. ‘Ecclesia semper reformanda’: een altijd vernieuwende kerk!

Ongezouten meningen of zoete broodjes. Die komen we helaas 
in de kerk van nu regelmatig tegen. We lopen er tegenaan dat 
Luther gelijk had toen hij zei dat de kerk ‘altijd vernieuwend’ 
moet zijn. Ik denk wel eens dat we hem verkeerd hebben begre-
pen. Dat we denken met trucjes, slimmigheidjes en fratsen die 
vernieuwing erin moeten gooien. Maar ons regelmatig bezin-
nen op wie we eigenlijk zijn en waar we voor staan, dát is onze 
roeping ook als kerk. Deze avond willen we nagaan of we goed 
‘op smaak’ zijn als kerk en wat het voor de kerk betekent een 
zoutend zout te zijn. 

Week 2
Woensdag 19 juli 2017

Sterk met de kerk

Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’
ONDER LEIDING VAN BERT MOLL
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Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’
Het Urker Mannenkoor “Hallelujah” bestaat al meer dan 100 jaar. Sinds koren aan de 
Zingen in de Zomer meewerken, prijkt ook deze naam op het programma en klinkt de 
karakteristieke klank ook in de Bethelkerk. De zangers maken van ‘hun’ avond een mu-
zikaal feest. Sinds enige jaren sluiten ze traditioneel af met het meerstemmige ‘Licht-
stad met uw paar’len poorten’, dat ook het lijflied van Zingen in de Zomer is geworden. 

Bert Moll - DIRIGENT
Bert Moll (61) viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum als koordirigent. Naast “Hallelujah” 
heeft hij mannenkoren in Lelystad en Woerden en - al 40 jaar - het gemengde koor 
“Deo Juvante” in Huizen. Sinds juli 2003 is hij dirigent van Het Urker Mannenkoor “Halle-
lujah”. Samen met Het Urker Mannenkoor zorgt hij elk jaar weer voor een onvergetelijke 
zomeravond. 

Harry Hamer - ORGEL
De Kamper Harry Hamer (61) zit al sinds vijfde jaar achter een orgelklavier en hij is al 
jaren is hij de vaste begeleider van Het Urker Mannenkoor. Die orgelervaring en het 
jarenlange samenspel met het koor is te merken ook. Harry laat een orgel jubelen, zoals 
hij dat wil. Ook het Urker Meereorgel kent hij op zijn broekzak. Hij omspeelt de mannen-
zang en hij geeft een stevige basis aan de samenzang.

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

Willemijn - SOPRAAN
Wie ‘Urk’ en ‘zang’ zegt, zegt ‘Willemijn’. De 21-jarige Urkse zingt bij wijze van spreken 
al vanaf het moment dat ze kan praten. Op haar zesde jaar zong ze in klederdracht solo 
voor een bomvolle visafslag. Het was het begin van een zangcarrière die volwassen nog 
steeds voortduurt. Zingen is haar lust en leven. Ook bij Zingen in de Zomer is ze graag 
gezien en gehoord. ‘Wanneer zingt Willemijn?’ is de veel gestelde vraag. 



ZINGEN IN DE ZOMER 2017 5

SOLOZANG: WILLEMIJN ZINGT
Laat ons samen één zijn
 Heer, U bent één: El Elohim,
 als God de Vader, Zoon en Geest.
 U laat volmaakte eenheid zien,
 die er altijd is geweest.

 Drieënig God, U maakt ons één,
 als kerk die van vergeving leeft.
 U brengt ons samen, U alleen,
 door de eenheid van de Geest.

 Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
 door de kracht van de liefde.
 Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
 voor de glorie van uw naam.

 Niemand is minder, niemand meer;
 wij zijn gegeven aan elkaar
 door Jezus Christus onze Heer,
 die ons lief heeft en aanvaardt.

SAMENZANG: THEMALIED 2017
Mensen van het vuur zijn wij
Wijze: Here Jezus om Uw Woord

 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.

 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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 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.

WELKOM

SAMENZANG
Ja ik geloof
 Aanschouw de Schepper van ’t heelal
 genageld aan het hout.
 O liefde, godd’lijk onbegrensd,
 ‘t was al voor mijn behoud.
 Ja ik geloof, ja ik geloof,
 dat Jezus voor mij stierf
 en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
 mijn eeuwig heil verwierf.

 Hij overwon de dood en ‘t graf,
 genade wondergroot!
 Zijn liefde, teer en onbegrensd,
 ja sterker dan de dood!
 Ja ik geloof, ja ik geloof,
 dat Jezus voor mij stierf
 en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
 mijn eeuwig heil verwierf.

GEBED
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SAMENZANG
Psalm 116
 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
 Verheffen, U al mijn geloften brengen;
 ‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen,
 In ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.

 Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan,
 Om daar met lof Uw groten naam te danken.
 Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
 Elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!

BIJBELLEZING

Mattheus 5 : 13
U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het 
gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen 
vertrapt te worden.

SAMENZANG
Maak ons tot het zout der aarde
Wijze: Door een nacht van strijd en zorgen

 Maak ons tot het zout der aarde,
 voor de wereld tot een licht:
 mensen die door uw genade
 uit de dood zijn opgericht.

 Maak ons werkers van de woorden
 die van U geschreven staan:
 mensen, door uw Geest herboren,
 tot een nieuw bevrijd bestaan.
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HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’

Juicht aarde juich alom de Heer (Psalm 100)

arrangement M.W. Kramer

 Juich, aarde, juich alom den HEER;
 Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
 Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
 Zingt Hem ter eer.

 Gaat tot Zijn poorten in met lof,
 Met lofzang in Zijn heilig hof;
 Looft Hem aldaar met hart en stem;
 verheerlijkt Hem.

 Want goedertieren is de HEER;
 Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
 Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
 Geeft Gode de eer
 Zingt Hem ter eer
 Tot in het laatste nageslacht
 Zingt de Heer!

Nader mijn God, bij U
Arrangement K.J. Mulder

 Nader mijn God bij U, zij steeds mijn bee.
 Zij ’t levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee.
 Dan kent mijn ziele rust, mij van Uw trouw bewust.
 Wacht ik aan blijde kust, Uw sabbath’s vree.

 Wanneer voor mijn gezicht, de ladder rijst.
 Die naar u Bron van licht, mijn ziele wijst.
 ‘k zie dan ‘t bangst gevaar, Uw heil’ge eng’len schaar.
 die U, Alzegenaar, al dienend prijst.

 En wenkt Uw eng’lenstoet, eens opwaarts mij.
 in ‘s hemels zonnegloed, verjongd en vrij.
 ‘k Juich dan op hoge toon, bij ‘t naad’ren van Uw troon.
 ‘k ben eeuwig nu, Uw zoon en U nabij.
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SAMENZANG
Heer, wat een voorrecht
 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
 schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
 samen te dienen, te zien wie U bent,
 want uw woord maakt uw wegen bekend.

 Refrein:
  Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
  als een volk, dat juist daarvoor
  door U apart is gezet.
  Vol van uw liefde, genade en kracht,
  als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

 Samen te strijden in woord en in werk.
 Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
 Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
 als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
  Refrein

God is getrouw
 De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
 doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten;
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
 Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land
 als Gods gezant.

 De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
 doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten;
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
 Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land
 als Gods gezant.
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HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’
Leid vriend’lijk Licht
arrangement K.J. Mulder

 Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
 leid Gij mij voort!
 ‘k Ben ver van huis en donker is de nacht,
 leid Gij mij voort!
 Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
 licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.

 Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:
 “Leid Gij mij voort!”
 Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
 leid Gij mij voort!
 Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet
 mijn hart geen rust en ‘k vond uw vrede niet.

 Schenk mij uw zegen, toon m’ uw wondermacht,
 en leid mij voort
 langs ‘t smalle pad, tot in de donk’re nacht
 de morgen gloort.
 Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht,
 die mij geleidd’ en mij heeft thuis gebracht.

Psalm 42
arrangement K.J. Mulder 

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 Van de frisse waterstromen,
 Dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
 God des levens, ach, wanneer
 Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 In Uw huis Uw naam verhogen?

 ‘k Denk aan U, o God, in ‘t klagen,
 Uit de landstreek der Jordaan;
 Van mijn leed doe ‘k Hermon wagen;
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 ‘k Roep van ‘t klein gebergt’ U aan.
 ‘k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
 Daar ‘t gedruis der waat’ren groeit,
 Daar Uw golven, daar Uw baren
 Mijn benauwde ziel vervaren.

 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 den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
 En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 Tot den God mijns levens heffen.

SAMENZANG
De ware kerk des Heeren
 De ware kerk des Heren,
 in Hem alleen gegrond,
 geschapen Hem ter ere,
 de bruid van zijn verbond,
 dankt aan zijn dood het leven.
 Hij is haar Bruidegom.
 Want God, zo staat geschreven,
 zag naar zijn dienstmaagd om.

 Met God zijn wij verbonden,
 met Vader, Zoon en Geest,
 met alwie overwonnen,
 alwie zijn trouw geweest.
 Bewijs ons uw genade,
 dan zingen wij bevrijd
 de glorie van uw daden,
 in tijd en eeuwigheid.

MEDITATIE
Sterk met de Kerk
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SAMENZANG MET WILLEMIJN
Dwars door het vuur
 Willemijn:
 Maak mij rein voor U
 als gelouterd goud en zuiver zilver
 laat mij zijn voor U
 als gelouterd goud, puur goud

 Dwars door het vuur
 maakt u mij rein en puur
 ik strek mij uit Jezus
 naar meer van uw Geest en uw heiligheid
 ja ik besluit Jezus 
 een dienst knecht te zijn van u mijn meester
 steeds tot u wil bereid

 Allen:
 Maak mij rein voor u
 als mijn levend schoon vergeef mij zonden 
 laat mij zijn voor u
 zuiver als uw Zoon heiligheid

 Dwars door het vuur
 maakt u mij rein en puur
 ik strek mij uit Jezus
 naar meer van uw Geest en uw Heiligheid 
 ja ik besluit Jezus
 een dienstknecht te zijn van u mijn meester
 steeds tot Uw wil bereid 
 
 Dwars door het vuur
 maakt u mij rein en puur
 ik strek mij uit Jezus
 naar meer van uw Geest en uw Heiligheid 
 ja ik besluit Jezus
 een dienstknecht te zijn van u mijn meester 
 steeds tot Uw wil bereid
 steeds tot Uw wil bereid
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Breng ons samen
 Willemijn:
 U roept ons samen als kerk van de Heer, 
 verbonden met U en elkaar.
 Wij brengen U lof, geven U alle eer:
 eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
 Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
 waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
 die alles gelooft en verdraagt.
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
 veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
 liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

 Refrein:
  Breng ons samen, één in uw naam.
  Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
  Samen, één door de Geest;
  verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

 U roept ons samen voor Woord en gebed,
 als deel van uw kerk wereldwijd.
 Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
 gebruiken met vreugde de maaltijd.
 Wij breken het brood en verstaan het geheim,
 om samen uw kerk en van Christus te zijn.
  Refrein

 Allen: 
 Wij belijden één geloof en één Heer;
 zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
 Heer, geef vrede die ons samenbindt.
 Vader, maak ons één!
 Wij belijden één geloof en één Heer;
 zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
 Heer, geef vrede die ons samenbindt.
 Vader, maak ons één!
  Refrein
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HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’
Voorwaarts christenstrijders
arrangement B. Moll

 Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
 Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
 Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.
 Toont, hoe bang ‘t u worde, in Zijn woord geloof.

 Refrein:
  Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
  met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

 ‘t Was Zijn woord bij ‘t scheiden: volg Mij onvervaard.
 Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard.
 Maar Ik heb verwonnen ‘s werelds vorst; Zijn macht
 zal uw trouw beproeven. Waakt! Strijdt in Mijn kracht.
  Refrein

 Voorwaarts, opwaarts, broeders, werpt Zijn sterkte neer;
 velt wie tegenstreven, ‘t geldt uws Konings eer.
 Hij heeft overwonnen, heerst op ‘s Vaders troon;
 strijdt, volhardt ten einde. ‘t Geldt Zijn eer, uw kroon.
  Refrein

The ten virgins
arrangement G. Gray

 Now five of them were wise when the Bridegroom came
 Now five of them were wise when He came
 Now five of them were wise when He came.

 O Zion, when the Bridegroom comes
 And five of them were foolish when the Bridegroom came
 And five of them were foolish when He came
 And five of them were foolish when He came

 Depart I never knew you, said the Bridegroom then
 Depart I never knew you, so Het said
 Depart I never knew you, so Het said
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 So have your lamp aburning when the Bridegroom comes
 So have your lamps aburning, when He comes
 So have your lamps aburning, when He comes

  Betekenis
  Het verhaal over vijf wijze en vijf dwaze meisjes
  Die op de komst van de bruidegom wachten
  Met als boodschap:
  Zorg dat het vuur brandt, als Hij komt.

COLLECTEZANG
Huis van God 
Wijze: ‘In het begin lag de aarde verloren’

 Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
 plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
 smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
 woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

 Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
 voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
 blakend van geestdrift of stil van ontroering,
 Hij is de Heer die mij door en door kent.

 Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
 wist U de tranen van ieders gezicht,
 eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
 neemt U ons op in de stad van het licht.

Gij die gelooft, verheug u samen
 Gij die gelooft, verheugt u samen,
 ‘t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
 Die hoop zal nimmer ons beschamen:
 de Heer is God en zijn is d’ aard.
 Zijn woord heeft vrede, heil bereid
 van eeuwigheid tot eeuwigheid!
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Samen in de Naam van Jezus
 Samen in de Naam van Jezus
 Heffen wij een loflied aan
 Want de geest spreekt alle talen
 En doet ons elkaar verstaan
 Samen bidden, samen zoeken
 Naar het plan van onze heer
 Samen zingen en getuigen
 Samen leven tot zijn eer

DANKGEBED

HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’
In His love
B. Moll

 Christ has come to be our Shepherd, 
 He has come to be our guide. 
 Though we walk the path of darkness, 
 Christ will lead us through the night.

 Christ has come to bring salvation,
 He has come to be our light.
 Christ has come to bring forgiveness, 
 Jesus is the gift of life. 

 In His love we have victory, 
 in His sacrifice we have hope again. 
 In His cross we have glory, 
 in His love we have life.

 We will dwell in the spirit 
 of God’s holy gift of grace. 
 We will worship Him and serve Him, 
 we will sing to give Him praise. 

 We will tell of His goodness, 
 we will share the peace of Christ. 
 We will tell the wondrous story, 

 Betekenis:
 Christus is gekomen om onze Herder te zijn, 
 Hij is gekomen om onze Gids te zijn. 
 Als ons pad donker is, 
 wil Christus ons leiden door de nacht. 

 Christus is gekomen om heil te brengen, 
 Hij is gekomen om ons Licht te zijn.
 Christus is gekomen om vergeving te brengen, 
 Jezus is het geschenk ten leven. 

 Zijn liefde geeft ons overwinning, 
 Zijn offer geeft ons weer hoop, 
 Zijn kruis geeft ons glorie, 
 Zijn liefde geeft ons leven. 
 Betekenis:
 Wij zullen wandelen in de geest
 van Gods heil en genade. 
 Wij zullen Hem aanbidden en dienen, 
 we zullen zingen om Hem te prijzen. 

 Wij zullen spreken van Zijn goedheid, 
 wij zullen de vrede van Christus delen.
 Wij zullen het wondere verhaal vertellen 

 Prijs de Heer, de weg is open
 naar de Vader naar elkaar
 Jezus Christus, Triomfator, 
 mijn Verlosser, Middelaar.
 Vader met geheven handen
 breng ik u mijn dank en eer.
 ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
 Jezus Christus is de Heer!
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 Jesus is the gift of life. 

 In His love we have victory, 
 in His sacrifice we have hope again. 
 In His cross we have glory, 
 in His love we have life.

 God loved the world and He sent His Son 
 That we might believe in Him. 
 If we believe we will never die, 
 Christ will bring eternal life.

Walk in the Light
 Glory to our wondrous King
 Jesus the Light of the world
 He ’s the reason why we sing
 Jesus the Light of the world

 Walk in the Light,
 The beautiful Light
 Somewher the dewdrops of mercy shine bright
 Shine all around us, by day and by night
 Jesus the Light of the world 

 dat Jezus het geschenk ten leven is.

 Zijn liefde geeft ons overwinning, 
 Zijn offer geeft ons weer hoop, 
 Zijn kruis geeft ons glorie, 
 Zijn liefde geeft ons leven.

 Want alzo lief heeft God de wereld gehad
 Dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft
 Opdat een ieder die in Hem gelooft
 Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 Betekenis:
 Geef de wond’re Koning eer
 Jezus, van d’ aarde het licht
 Zing daarom steeds keer op keer:
 Jezus van d’ aarde het licht.

 Wandel in ’t Licht
 Zo stralend en zacht
 Flonk’rende dauw van gena die ons wacht
 Lichtend rondom om, bij dag en bij nacht
 Jezus van d’ aarde het Licht.
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SLOTWOORD

SAMENZANG
Ga nu heen in vrede
Wijze: Land of hope and glory

 Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar,
 wat wij hier beleden,
 samen met elkaar.
 Aan uw dagelijks leven, 
 uw gezin, uw werk,
 wilt u daaraan geven,
 dan bent u Gods kerk.
 Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar.

 Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar,
 wat wij hier beleden,
 samen met elkaar.
 Neem van hieruit vrede, 
 vrede mee naar huis, 
 dan is vanaf heden,
 Christus bij u thuis.
 Ga nu heen in vrede, 
 ga en maak het waar.
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SAMENZANG MET HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’

Samen als kerk onderweg naar de Toekomst
 Lichtstad met uw paarlen poorten,
 Wond’re stad zo hoog gebouwd
 Nimmer heeft men op deez’ aarde,
 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

 Refrein:
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

 Heilig oord vol licht en glorie 
 Waar de boom des levens bloeit
 En de stroom van levend water
 Door de gouden godsstad vloeit.

 Refrein:
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

 Wat een vreugde zal dat wezen
 Straks vereend te zijn met Hem
 In die stad met paarlen poorten
 In het nieuw Jeruzalem.

 Refrein:
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luist’ren naar zijn liefdestem.
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.
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Zingen in de zomerdag

WOENSDAG 26 JULI 2017
14.00 uur: Bethelkerk, Interkerkelijk Mannenkoor ‘Edoza’
15.15–16.00 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Dub de Vries en anderen
19.30 uur: Bethelkerk, zangavond Gereformeerd Kerkkoor en mannenkoor ‘Edoza’ 

Orgelzomer 2017 Bethelkerk Urk
26 JULI  -  16:00 UUR  -  DUB DE VRIES & ANDEREN
Deze woensdag geen orgelconcert, maar het orgel vooral te horen 
als begeleidingsinstrument. Dub de Vries (1943), geboren Urker, uit 
de Zaan, zorgt altijd voor verrassingen. Ook nu neemt hij weer een 
stel muzikanten mee: sopraan Ann Robert, bariton Hans Dijkgraaf, 
fluitiste Erica Vogel en organist Wouter Feenstra.

MUZIKALE VERRASSINGEN  -  Dub en zijn vrienden
Zolang Zingen in de Zomer bestaat, ver-
rast Dub de Vries ons elk jaar opnieuw 
met zijn muzikale ideeën. Ook voor 
dit komende seizoen heeft onze Urker 
Zaankanter weer warme verrassingen in 
petto. 

Op 26 juli om 14.00 uur zingt Mannenkoor 
Edoza uit Sneek. Tijdens het inloopconcert 
om 16:00 uur begeleidt Dub de sopraan Ann 
Robbert. Verder zingt bariton Hans Dijk-
graaf. De jonge fluitiste Erica Vogel is nieuw 

is het gezelschap. ’s Avonds zingt Mannen-
koor Edoza in afwisseling en in samenzang 
met het Gereformeerde Kerkkoor. Fluit en 
sopraan zijn ook in de avond aanwezig en 
dan neemt ook nog de Urker bariton Piet 
Baarssen deel aan de muzikale vreugde. 

Uiteraard neemt Dub zijn onafscheidelijke 
registrant Rob Vosseberg mee en zal ook de 
samenzang weer klinken als een klok.

EVANGELIE DOOR ZANG  -  Friesland komt naar Urk!
Woensdag 26 juli zal het bekende Friese 
koor Edoza uit Sneek onder leiding van Jan 
Hibma voor de eerste keer bij het Zingen in 
de Zomer in de Bethelkerk gaan zingen. “Re-
ken maar op minimaal 80 zangers!” Het koor 

heeft in de bijna 60 jaar dat het bestaat een 
enorme bekendheid opgebouwd, ook buiten 
de grenzen. Voor in de agenda dus. 
26 juli, 14:00 & 19:30 uur Bethelkerk. 
Uitgenodigd! 



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.

TOT SLOT
Dit was de tweede avond van het Zingen in de Zomer 2017. In de maanden juli en 
augustus van 2017 vinden D.V. nog zes van deze samenzangavonden plaats. 
U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 26 juli 2017:

MEDITATIE: DS. J. HOEKMAN  |  LOCATIE: BETHELKERK URK
AANVANG: 19:30 UUR  |  DIRIGENT: JAN HIBMA
ORGEL: DUB DE VRIES  |  PIANO: JAAP KRAMER

‘Een vaste burcht...’

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom!
Woensdag: Zingen-in-de-Zomer-dag op Urk
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VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:

Adres:

Postcode:  Plaats:

E-mail:

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

NB: Alleen invullen indien u nog niets ontvangt.
 Kruispunten van 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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