
De mens leeft enkel uit genade: een geschenk van God. De ogen van 
Luther gingen open voor dit grote geheim van ons geloof en leven. 
Misschien hebt u wel eens aan de oever van een rivier gestaan. Het 
water is helder en er zijn volop vissen in de rivier. Vraagt u zich dan 
ook af: Waar ontspringt deze heldere, levengevende rivier? Waar is 
de bron? Vaak denken wij daar niet aan, en zijn we druk bezig met de 
rivierbedding. Maar om een goede rivierbedding te hebben en een 
levendmakende stroom water moet de bron van de rivier goed zijn.
Het geloof is de rivierbedding, maar vergeet niet: de Bron! De Bron 
is Gods genade; het is een gave Gods, in Jezus Christus! “SOLA GRA-
TIA”, de bron van uw leven?!
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MEDITATIE: DS. J. TADEMA
ORGEL: JORRIT WOUDT  |  PIANO: MINNE VELDMAN

TROMPET: LAURA KRALE EN INGE BOERSMA
SOLOZANG: ZWANIE POST

Week 5
Woensdag 9 augustus 2017

Goeie Genade!

Jong Gemengd koor ‘Immanuël’
ONDER LEIDING VAN HARM HOEVE
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Jong Gemend Koor
Dit koor zingt graag over houvast in het geloof, vanuit de overtuiging gekend te zijn 
door de genade van God. Een bijzonder koor dat al zingend de boodschap uitdraagt 
van vrije genade door het bloed van Christus. Goeie genade! ‘Immanuel’: God met ons. 
Door genade! Het koor getuigt van deze genade met een sprankelende klank en een 
krachtige sound. Vooral de sopranen zijn een klasse apart. Maar ook de mannen laten 
zich niet onbetuigd. 

Harm Hoeve - DIRIGENT
Deze sympathieke musicus heeft een eigen interpretatie, met een bijzonder gevoel voor 
dynamiek en klankkleur. Dat bewijst hij in zijn orgel- en pianospel, maar zeker ook als 
muzikale meester van Immanuël. Hij verkent met het koor de uitersten van techniek 
en muzikaliteit. Hij vergt het uiterste van de koorleden maar tilt ze daardoor naar een 
hoger plan.

Laura Krale en Inge Boersma
We prijzen ons gelukkig dat deze vijfde editie van Zingen in de Zomer wordt verrijkt met 
de medewerking van twee bijzondere solisten. Laura Krale en Inge Boersma zijn jonge, 
enthousiaste en veelzijdige musici, die er samen plezier in scheppen om hun instrumen-
ten te laten schallen en te ervaren wat hun muziek bij mensen kan doen. De heldere 
klanken van de trompet zullen de boodschap van de goeie genade vet onderstrepen. 

Muzikale medewerking
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Jorrit Woudt - ORGEL
Weer zo’n musicus die al op zeer jonge leeftijd het orgelklavier heeft ontdekt en er nooit 
meer los van is gekomen. Op dertienjarige leeftijd begeleidde hij zijn eerste kerkdienst 
en nog steeds is hij ’s zondags op de orgelbank te vinden om tot Gods eer de gemeen-
tezang te begeleiden. Zelf vindt hij het zijn mooiste bezigheden: het begeleiden van sa-
menzang en koorzang op het orgel, tijdens zondagse erediensten, concerten of – zoals 
nu - bij Zingen in de Zomer.  

Minne Veldman - PIANO
Over Minne Veldman staat al veel in Kruispunt, onder andere over zijn afscheid van Ex-
celsior en het feest wat hij van de zevende Zingen in de Zomer 2017 op 18 augustus zal 
maken. Voor zijn medewerking op deze avond is het goed om te weten dat hij jaarlijks 
zo’n 50 concerten op het orgel door heel Nederland en tot de meest gevraagde concer-
tenorganisten van ons land behoort. Ook is hij de drijvende kracht achter de jaarlijkse 
orgelzomer op het Meere-orgel van onze Bethelkerk met concerten door gerenom-
meerde kerkmusici, elke Zingen in de Zomer woensdag.

Zwanie Post - SOLOZANG
Het is een bijzondere familie en dat is het. Moeder Post en haar dochters en zoon Joop 
zijn bevoorrecht met bijzonder mooie stemmen, die de liederen van het geloof inspire-
rend overbrengen. Bijna de gehele vrouwelijke vleugel van het gezin is al lid van Imma-
nuel, maar ook solo en als gezinskoor staan ze er. Treffend is de uitspraak in Kruispunt: 
‘Als we niet meer mogen zingen, houdt alles op’. Vorige week gaven ze al acte de présen-
ce. Voor vanavond hebben we aan dochter Zwanie gevraagd om de beginsolo voor haar 
rekening te nemen. 
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SOLO- EN SAMENZANG: ZWANIE POST
Jezus’ liefde voor mij
 Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
 Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
 U heeft mij in liefde aanvaard, 
 die mijn hart veranderd heeft. 
 U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
 wat mij rust en vrede geeft.
 
 Refrein:
  Al wat ik ben, 
  dank ik aan Hem: 
  aan Jezus’ liefde voor mij. 
  Zolang ik besta, 
  volg ik Hem na; 
  krijgt Hij gestalte in mij.
 
 Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
 Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
 Heer, werk met genade in mij:
 dat mijn hart U niet bedroeft.
 Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
 uw genade is mij genoeg.
  Refrein

 Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
 U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. 
 U heeft mij de liefde verklaard,
 die mijn hart veroverd heeft.
 U bent mijn bewondering waard: 
 U bent alles waar ik voor leef!

 Refrein (allen):
  Al wat ik ben, 
  dank ik aan Hem: 
  aan Jezus’ liefde voor mij. 
  Zolang ik besta, 
  volg ik Hem na; 
  krijgt Hij gestalte in mij.
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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.

 Here Jezus om uw Woord
 zijn wij hier bijeengekomen
 Laat in ’t hart dat naar U hoort
 uw genade binnenstromen
 Heilig ons, dat wij U geven
 hart en ziel en heel ons leven.

WELKOM

GEBED OM GENADE

SAMENZANG
Ach blijf met uw genade 
 Ach, blijf met uw genade,
 Heer Jezus, ons nabij,
 opdat ons nimmer schade
 des bozen heerschappij!

 Vervul dan met uw zegen
 onze armoe, rijke Heer,
 en zend op onze wegen
 uw kracht en goedheid neer!

GEBED
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JONG GEMENGD KOOR IMMANUËL ZINGT
Change my heart 
Eddie Espinoza; arr. Christopher Tambling

 Change my heart, oh God
 make it ever true
 Change my heart, oh God
 may I be like You (2x)

 You are the potter
 I am the clay
 Mold me and make me
 This is what I pray

Hoor mij Heer en antwoord (naar Psalm 86)

Thom en Dori Howard

 Hoor mij Heer en antwoord
 Wees Gij mij genadig
 Hoed mijn leven want ik ben U toegewijd
 Hoor mijn bede, Heer
 En mij luide smeken
 Want ik roep U aan in deze donk’re tijd

 ‘k Prijs de Here, ‘k prijs de Here
 ‘k Loof uw grote naam, o Here
 ‘k Prijs de Here, ‘k prijs de Here
 ‘k Loof uw grote naam, o Heer

 Hoor mij Heer en antwoord
 Wees Gij mij genadig
 Hoed mijn leven want ik ben U toegewijd
 Hoor mijn bede, Heer
 En mij luide smeken
 Want ik roep U aan in deze donk’re tijd

 Hoor, o Heer; hoor, o Heer
 Hoor mijn gebed, o Heer

Vertaling:
Here God, verander mij
Maak mij een beeld van U

U bent de pottenbakker, ik ben de klei
Kneed mij en maak mij
Dat is mijn gebed, Here God, verander mij
Maak mij een beeld van U

 Leer mij, o Heer, om naar uw wil te hand’len
 Voeg geheel mijn hart tesaam
 Opdat ik in uw waarheid wand’len
 Loven en prijzen uw grote naam.

 Hoor mij Heer en antwoord
 Wees Gij mij genadig
 Voeg geheel mijn hart tesaam
 ‘k prijs de Here, ‘k prijs de Heer
 ‘k Loof uw grote naam, o Heer
 ‘k Prijs zijn grote naam
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SAMENZANG 
Zoals ik ben 
 Zoals ik ben ‘k heb anders niet,
 dan ’t offer ook voor mij geschied
 en dat U zelf mij roepen liet,
 o Lam van God, ik kom, ik kom.

 Zoals ik ben ontvangt U mij
 verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij
 daar ik op Uw beloften pleit
 O Lam van God, ik kom, ik kom.

BIJBELLEZING
Efeze 2 : 4-8
Uit genade zalig
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons 
liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend 
gemaakt –  uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem 
in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles-
overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in 
Christus Jezus.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van 
God.
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SOLOZANG: ZWANIE POST
Zijn liefde zocht mij teder
 Zijn liefde zocht mij teder,
 Hij riep mij dag en nacht;
 Hij vond en trok mij weder,
 uit ‘s duivels zondemacht.
 Hij legde m’ op Zijn schouders neer,
 en bracht mij tot de kudde weer.

 Hij reinigde mijn wonden,
 Hij stilde al mijn pijn,
 zodat nu al mijn zonden,
 door Hem gewassen zijn.
 ‘k Heb vreed’ en blijdschap in mijn hart.
 Want Jezus droeg voor mij de smart.
  Refrein

GENADE GEVONDEN

SAMENZANG
Mijn Jezus, ik hou van U
 Mijn Jezus, ik hou van U,
 want U hield van mij.
 Toen U aan het kruis hing,
 een wond in uw zij.
 Voor mij de genade,
 een doornenkroon voor U;
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

MUZIKAAL ONTHAAL
Laura Krale en Inge Boersma

Refrein:
 Ja, Zijn liefde zocht mij,
 en Zijn bloed, dat kocht mij:
 Door genade ben ‘k een kind van God. ( 2x)

 Als ik in uw glorie,
 uw eeuwigheid kom,
 dan buig ik mij voor U,
 in uw heiligdom.
 Gekroond met uw heerlijkheid,
 zal ‘k zingen voor U:
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.
 maar nooit zoveel als nu.
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SAMENZANG
Psalm 103 
 Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

 Laat heel het machtig koninkrijk des Heeren
 zijn grote naam, zijn grote daden eren.
 Komt allen tot de lof des Heeren saam.
 Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
 die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
 en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

JONG GEMENGD KOOR IMMANUËL ZINGT
Hij leidt mij
Thomas Mack

 O, wat een troost en zekerheid
 te weten dat de Heer mij leidt
 dat wat ik doe en waar ik ben
 Ik steeds de hand van God herken

 Als ‘k soms door ’t donker heen moet gaan
 of in het paradijs mij waan
 langs zachte stroom, op woeste zee
 steeds neemt God aan zijn hand mij mee

 Ik leg mijn leven in zijn hand
 er ’s geen verzet meer van mijn kant
 Ik ben tevreden met mijn lot
 nu ‘k wandel aan de hand van God

 Hij is het die mij altijd leidt
 met vaste hand mijn leven leidt
 Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn
 want door zijn hand word ik geleid

 Hij is het die mij altijd leidt
 met vaste hand mijn leven leidt
 Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn
 want door zijn hand word ik geleid

 Hij is het die mij altijd leidt
 met vaste hand mijn leven leidt
 Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn
 want door zijn hand word ik geleid (2x)
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SAMENZANG 
Wie zich door God alleen laat leiden
Wijze: Wie maar de goede God laat zorgen

 Wie zich door God alleen laat leiden, 
 enkel van Hem zijn heil verwacht, 
 weet Hem nabij, ook in de tijden
 die dreigend zwart zijn als de nacht. 
 Want wie op God alleen vertrouwt, 
 heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

 O Here zie het stil vertrouwen
 waarmee ik luister als Gij spreekt.
 Ik wil op uw genade bouwen,
 Gij weet wel wat mij nog ontbreekt.
 Verberg U niet, wees mij nabij;
 Maak het in Christus goed met mij.

KOOR- EN SAMENZANG
Genade, zo oneindig groot 
John Newton; arr. Harm Hoeve

 Genade, zo oneindig groot.
 Dat ik, die ‘t niet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ‘k zien.

 Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis.

 Allen:
 Als ik daar in zijn heerlijkheid
 mag stralen als de zon,
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid
 dat ik genade vond.

 Genade die mij heeft geleerd
 te vrezen voor het kwaad.
 Maar ook - als ik mij tot Hem keer
 dat God mij nooit verlaat.
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GOEIE GENADE

MEDITATIE
Goeie Genade
KOOR- EN SAMENZANG
Genade zo groot
John Pantry; arr. Harm Hoeve

 Genade zo groot 
 aan mij die het niet verdient
 liet Christus zijn liefde zien
 want Hij kocht mij vrij. 

 Refrein:
  En al wat ik heb 
  leg ik voor Hem neer
  mijn Verlosser en Heer
  die mij liefheeft. 

 Liefde zo groot 
 die standhield tot in de dood,
 schonk in de diepste nood
 vergeving aan mij.

 Refrein:
  En al wat ik heb 
  leg ik voor Hem neer
  mijn Verlosser en Heer
  die mij liefheeft.

 Allen:
 Liefde zo groot 
 wiens kracht onverslaanbaar is
 verdrijft elke duisternis
 ja, nu zijn wij vrij.
  Refrein (allen)

 Genade zo groot 
 de schuld die ik voor Hem leg
 wast Hij geduldig weg
 zijn bloed reinigt mij.

 En al wat ik heb 
 leg ik voor Hem neer
 mijn Verlosser en Heer
 die mij liefheeft.
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KOOR- EN SAMENZANG: LUTHERLIED
Een vaste burcht is onze God
Maarten Luther; arr. Harm Hoeve

 Een vaste burcht is onze God,
 een toevlucht voor de Zijnen!
 Al drukt het leed, al dreigt het lot,
 Hij doet zijn hulp verschijnen!
 De vijand rukt vast aan
 met opgestoken vaan;
 hij draagt zijn rusting nog
 van gruwel en bedrog,
 maar zal als kaf verdwijnen!

 Geen aardse macht begeren wij,
 die gaat welras verloren.
 Ons staat de sterke Held ter zij,
 dien God ons heeft verkoren.
 Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
 dat Hij de Christus heet,
 Gods eengeboren Zoon,
 verwinnaar van de troon:
 de zeeg’ is ons beschoren!

 Allen:
 Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
 en zal geen duimbreed wijken.
 Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
 zal u de vaan doen strijken!
 Delf vrouw en kind’ren `t graf,
 neem goed en bloed ons af,
 het brengt u geen gewin:
 wij gaan ten hemel in
 en erven koninkrijken!

MUZIKAAL ONTHAAL
Laura Krale en Inge Boersma
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COLLECTEZANG
Psalm 84 
 Want God onze Heer die ons mild
 bestraalt als zon, beschermt als schild,
 zal in genade ons verhogen.
 Zijn hand onthoudt het goede niet
 aan wie oprecht Hem hulde biedt
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen
 Heer, die het al in handen houdt,
 welzalig die op U vertrouwt.

O, liefde Gods
 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 gena.

 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

 Wij prijzen tot in ‘s hemels sfeer,
 Het Lam, dat voor ons stierf;
 Daar leggen w’ onze kronen neer,
 Voor Hem, die z’ ons verwierf.
 Dan klinkt met harp en cymbelklank,
 Der zaal’gen lof en blijde dank:
 Halleluja! Halleluja!
 Prijst God voor Zijn genâ.
  Refrein
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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.

Ik zie een poort wijd open staan
 Ik zie een poort wijd open staan,
 waardoor het licht komt stromen
 van ‘t kruis, waar ‘k vrij’lijk heen mag gaan
 om vrede te bekomen.

 In ‘t hemelrijk, voor Jezus’ troon
 daar leidt het kruis tot zegen;
 daar dragen wij voor kruis een kroon
 door Jezus’ bloed verkregen.
  Refrein

Blijf mij nabij
 U heb ik nodig, uw genade is
 mijn enig licht in nacht en duisternis.
 Wie anders kan mijn Leidsman zijn dan Gij?
 In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

GEBED

 Refrein:
  Genade Gods, zo rijk en vrij!
  Die poort staat open ook voor mij!
  Voor mij! Voor mij!
  Staat open, ook voor mij.
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SAMENZANG 
Gevat in Gods genade
Wijze: de ware kerk des Heren

 Gevat in Gods genade
 in liefde ingelijfd
 zijn wij. Dat al wat ademt
 dit zingend onderschrijft!
 De kleinen en de groten
 zijn aan elkaar verwant
 als nieuwe reisgenoten,
 geschreven in Gods hand. 

JONG GEMENGD KOOR IMMANUËL ZINGT

The Happy Jubilee
Adger M. Pace

 Praise the Lord, I’ve been invited
 To a meeting in the air,
 Jubilee, Jubilee.
 All the saints of all the ages
 In their glory will be there,
 O I’m going to that happy Jubilee.

 Refrein:
  Jubilee! O I’m going to that happy Jubilee.
  Jubilee! O I’m going to that happy Jubilee.
 
 With the glorious assembly
 Dressed in garments pure and white.
 Jubilee, Jubilee,
 You will find me for I’m watching
 And my lamp is trimmed and bright,
 O I’m going to that happy Jubilee.
  Refrein

 Vertaling:
 Ik ben uitgenodigd voor een feest in de hemel
 Alle heiligen van alle eeuwen zullen daar zijn
 Ik neem die uitnodiging aan
 

 Het is een feestelijk gezelschap
 gekleed in sneeuwwitte gewaden
 Je kunt ook mij daar ontmoeten
 want ik kijk ernaar uit
 en houd mijn lamp brandende.

 Verzegeld in Zijn vrede,
 voorgoed aan Hem gehecht
 zijn wij. De naam van Christus
 is ook op ons gelegd.
 Zal alle licht versmallen,
 ten laatste ons omspant
 - hoe diep wij mogen vallen -
 de holte van Gods hand.
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 Satan will be bound and wars will cease
 And David’s Son will reign,
 Jubilee!
 All the ransomed of the Lord shall come
 To Zion once again,
 O I’m going to that happy Jubilee.
  Refrein

SAMENZANG
Alle roem is uitgesloten
 Alzo lief had God de wereld,
 dat Hij zijne eigen Zoon
 voor die afgevallen wereld
 overgaf aan smaad en hoon.
 Ja, toen wij nog zondaars waren,
 schonk d’ Ontfermer ons genâ,
 stierf zijn Zoon op Golgotha,
 stierf voor ons, die zondaars waren:
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem!

SLOTWOORD

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

 De duivel is gebonden, de vrede heerst.
 De Zoon van David zit op zijn troon
 en alle vrijgekochten komen samen
 in het hemelse Jeruzalem.
 
 Wat een feest zal dat zijn!

Dat heet weergalooz’ ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
schenkt z’ aan zondaars, schenkt z’ ook mij.
Ja, dan zal ik eeuwig danken,
waar ‘k de Vader en de Zoon
eeuwig lofzing voor de troon,
dan herhaal ik nog die klanken:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

 ‘k Wil het wonder gaan verhalen,
 hoe Hij op Zich nam mijn straf.
 Hoe in liefde en genade
 Hij ‘t rantsoen gewillig gaf.
 Zing, o zing van mijn Verlosser.
 Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
 Aan het kruis schonk Hij genade,
 droeg mijn schuld en ik was vrij.
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HEEFT U AL UW STELLING OP DE DEUR BIJ DE BETHELKERK (URK) 
GETIMMERD?
Het hele Zingen in de Zomer seizoen zal de deur er staan. Heeft u een wens, een stelling, 
een groet of iets op uw hart, alles kan.

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

P

B E T H E L K E R K
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Zingen in de zomerdag

WOENSDAG 16 AUGUSTUS 2017
14.00 uur: Bethelkerk, Urker Mannenkwartet
15.15-16.00 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Martin Zonnenberg
17.30 uur-18.00 uur: Kerkje aan de Zee, familie Post 
19.30 uur: Bethelkerk, zangavond Chr. Urker Visserskoor ‘Crescendo’

Orgelzomer 2017 Bethelkerk Urk
16 AUGUSTUS -  16:00 UUR  -  MARTIN ZONNENBERG
Wie kent Martin Zonnenberg (1958) nou niet? Hét gezicht van Neder-
land Zingt. Hij is samensteller en arrangeur van dit TV-programma en 
is er ook veelvuldig te zien en te horen als organist. Hij is dirigent van 
3 koren en organist van de Hervormde Kerk te Sliedrecht, zeer actief 
als componist en te beluisteren op vele (orgel-)cd’s.

Urker Mannenkwartet
Deze vier Urker vrienden houden van zingen en 
hebben één doel: ‘zingen tot eer van God’. 

Met dat doel is in oktober 2010 het Urker Mannen-
kwartet opgericht. Het klikte zo goed dat de mannen 
de handen ineen sloegen en Gerwin van der Plaats 
uit Kampen benaderden als dirigent en begeleider. 
Een schot in de roos. Niet alleen door zijn enthou-
siaste manier van repeteren, maar vooral door zijn 
humor en muzikaliteit wordt elk optreden een waar 
feest! De leden van het kwartet hebben veel erva-
ring opgedaan als solisten bij het Urker Mannenkoor 
‘Hallelujah’ en het Urker visserskoor ‘Crescendo’. Inmiddels werden talloze concerten gege-
ven en werkte het kwartet mee aan diverse cd-opnamen. Het primaire doel van het kwartet 
is het zingen tot eer van God en dat zullen ze deze middag ook vanuit hun hart gaan doen. U 
kunt het meemaken! 

Welkom op 16 augustus 2017.



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 vijfde avond van het Zingen in de Zomer 2017. In de maand augustus 
van 2017 vinden D.V. nog drie van deze samenzangavonden plaats. 
U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 16 augustus 2017:

MEDITATIE: DS. W.P. EMAUS  |  DIRIGENT: LOUWE KRAMER
AANVANG: 19:30 UUR  |  LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: JAAP KRAMER  |  PIANO: MARTIN ZONNENBERG

Door het geloof alleen

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Woensdag: Zingen-in-de-Zomer-dag op Urk
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Chr. Urker Visserskoor ‘Crescendo’
THEMA:
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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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