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Goede en Vertrouwde Verzekeringen
Terstond ingaande dekking
Vlugge uitbetaling van schade
Billijke Premies en Voorwaarden
Dat zijn belangrijke punten die reeds Honderden
ondervonden hebben
Doe zoals hen en laat u vrijblijvend inlichten
Door:

JAC. KAPITEIN
Pieterhoekmanstraat 121, Urk.
Telefoon: 05277 - 736
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SCHOENMAKER ??

DE BOER
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„De Belboei” ~ Uitgave: Mannenkoor „Urk”, Urk, o.l.v.: Frits Bode
Redactie en administratie: Schoolstraat, Wijk 1 - 38 ~ Telefoon: 524
Abonnement: per jaar ƒ. 3,– ~ Voor postabonnee's per jaar: ƒ. 3,50 ~
Abonnementsgelden bij vooruitbetaling. Gironummer: 124.99.56
ten name van: Wouter Kramer, Wijk 1 - 38, Urk, met vermelding van
„Abonnement Belboei”.
~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~
~

Vaste Medewerkers:
Wouter Kramer Wijk 1 - 38:
algemeen
Albert Metz
Wijk 2 - 20:
muziek, toneel, actualiteiten
Klaas de Boer
Wijk 3 - 28:
orgel, wist u, van de draaischijf
J.F. van den Berg Pruneslaan 20, Zaandijk: gedicht
*********************************************************************************************************************

1e jaargang nummer 7

Oktober / November 1968

_________________________________________________________________________________________________

ZACHTMOEDIGHEID
***************************
Maar de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid.
Galaten 5: 22.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Matth. 5: 5.
Neemt Mijn juk op en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig
en nederig van hart. Matth. 11: 29a.
Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt
wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest
van zachtmoedigheid, ziende op u zelf. Gal. 6: 1a.
De brutalen hebben de halve wereld. Die komen dus het verst. Ze
laten zich niet in een hoekje drukken, maar drukken vele anderen in
een hoek. Jezus weet het beter. Hij zegt, dat de brutalen uiteindelijk
niets zullen beërven. God heeft ze niet opgenomen in zijn testament. Hij vermaakt de nieuwe hemel en aarde alleen aan zachtmoedigen en niet aan brutalen. „Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen
de aarde beërven”. De zachtmoedigen zijn degenen, die geen lange
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tenen meer hebben, niet direct geprikkeld zijn, hun kaas van hun brood
laten eten, wanneer God dit in zijn koninkrijk van hen vraagt.
De zachtmoedige zegt: Niet alleen kaas, ook brood kunt ge krijgen, niet
één mijl maar twee mijlen, niet alleen mijn hemd maar ook mijn mantel,
niet alleen mijn rechterwang, ook mijn linkerwang. Als er iets is, dat
tegen ons vlees en bloed ingaat, dan toch zeker wel deze zachtmoedigheid. En omdat wij meestal deze zachtmoedigheid niet kunnen opbrengen, gaan wij afgeven op de zachtmoedigen, die zo sullig, slap en zoetelijk zijn. wij willen liever stoer en flink zijn. Intussen zijn we niet flink
genoeg om zachtmoedig te zijn. Wij zijn er o zo bang voor, omdat wij het
geheim van levensverlies in levenswinst zo slecht kennen. Zachtmoedigheid is de vrucht van de Heilige Geest en niet van ons onheilige vlees.
Daarom heeft de zachtmoedigheid niets met slapheid en sulligheid maar
alles met zelfverloochening te maken. De Heiland was zo sterk dat hij
zachtmoedig kon zijn, en bad voor zijn vijanden. Leert van mij en niet
van die stoere farizeeërs. Wat verstaan wij van het wandelen door de
Geest? Waar is de zachtmoedigheid? Indien wij geestelijk zijn, zullen wij
de gevallen broeder of zuster niet uit de hoogte de les lezen, noch hem
of haar links laten liggen, noch over hem roddelen, maar In een geest
van zachtmoedigheid terechtbrengen, omdat Christus ons zo flink
maakt, dat wij zachtmoedig kunnen zijn.
O.
Langs deze weg wil de redactie van harte feliciteren
de gezinnen:

Mazereeuw - Kramer
met de geboorte van: GERARD CHRISTIAAN

Bode - Ras (onze dirigent en echtgenote)
met de geboorte van: MARIA-MARION
Oct. / Nov. 1968
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LOOFT DEN HEERE OM ZIJN GENADE
*****************************************
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Beiden kwamen met prima medewerking van het koor tot een prachtigen prestatie. Valerius oogstte met een aantal pittige marsen veel succes. Voorzitter G. Schuurman dankte voor de aandacht en was verheugd
over de opkomst. Dit concert kan als volledig geslaagd beschouwd
worden; ook de pianobegeleiding was perfect. Met vertrouwen kan het
koor een nieuw lustrum tegemoet gaan.
(Uit een krant van 2 september)

Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heren,
Laat al wat binnen in mij is Hem eren,
Vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
Gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
Die u geneest, die uit het graf uw leven
Verlost en kroont met goedertierenheid.

ANEKDOTE
***************

De mens is aan het sterven prijs gegeven,
Gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
En als een bloem die naar de zon zich wendt,
Maar die ten prooi valt aan de barre winden,
En knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Zelfs waar zij heeft gestaan is onbekend.
Zoals een vader liefdevol zijn armen
Slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
Slechts leven op de adem van zijn stem.
Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
Zijn grote Naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren 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.
David.
HERVORMD MANNENKOOR TE WIJHE 10-JAAR
**************************************************

Het openluchtconcert van het "Hervormd Mannenkoor" ter gelegenheid van
zijn tienjarig bestaan heeft geheel aan de verwachtingen voldaan. Er was voor
Wijhese begrippen een grote menigte bijeen op het parkeerterrein voor "Wijhezicht". Het bestuur had een goede keuze gedaan door de Urker Brassband
"Valerius" uit te nodigen. Deze band, eveneens onder leiding van dirigent Erits
Bode, gaf veel muzikaals te genieten en liet bij de Wijhenaren een goede indruk achter. Hoogtepunt van dit concert was ongetwijfeld "Glory Halleluja" in
een bewerking van K.J.Mulder, die overigens ook zijn medewerking aan dit
concert verleende. Door afwezigheid van J. Lipke werden de soli gezongen
door leden van de Brassband, de heren Schrijver en Hakvoort.
z.o.z.
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In één van onze steden, enkele jaren geleden, las een éénvoudig man in
de één of andere krant een advertentie waarin stond dat er een bijeenkomst gehouden zou worden waarin zou worden aangetoond dat God
niet bestond. „Daar moet ik heen”, sprak onze man tegen zijn vrouw.
„Wat moet jij daar nu doen”, sprak zijn vrouw, „Jij hebt daar immers toch
geen hersens genoeg voor om dat te kunnen weerleggen.” „En toch ga
ik daar heen”, sprak onze man.
Toen de redenaar uit gesproken was, werd er gevraagd wie nog iets te
zeggen had. „Ik”, riep onze man. Hij ging naar voren, ging op een stoel
zitten, haalde een appel en een mesje uit zijn zak en ging rustig een
appeltje zitten schillen. De professor die de rede gehouden had, begon
te lachen. „Waarom lacht u?”, vroeg onze man, „Ik heb u toch ook niet
uitgelachen toen u uw rede hield”. Nadat onze man zijn appeltje geschild had sneed hij er een plakje af en vroeg aan de professor: „Weet u
hoe dit stukje appel smaakt?” „Hoe kan ik dat nu weten!”, antwoordde de
professor. „Juist”, sprak onze man, „dat kunt u niet weten, want u hebt
dit stukje appel nog niet geproefd! En zo is het nu ook met God! Ik weet
dat God bestaat, want ik heb hem gesmaakt, doch u kunt niet weten dat
God bestaat want u hebt Hem nog nooit gesmaakt!”
En met deze anekdote is weer eens te meer bewezen dat „verstand”
en „kennis” twee volkomen verschillende dingen zijn!
... Wijze mensen leren meer van dwazen dan dwazen van wijzen.
... Conversatie verrijkt het verstand,
doch eenzaamheid is de school van het genie.
Oct. / Nov. 1968
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VAN ONZE SECRETARIS
***************************
Van de leden:
Hartelijk welkom heten wij in ons midden de nieuwe leden: R. v.d. Meulen, wijk 8-53 en J. Mansveld, Zeeasterstraat 14. De heer Van der Meulen
is voor velen van ons geen onbekende. Wij zijn blij dat nu ook weer iemand in ons midden is die ons op het gebied van vreemde talen ter zijde
kan staan (overigens niets ten nadele van onze hoofdredacteur). Vriend
Mansveld is nog niet eerder lid van een Mannenkoor geweest, maar met
de steun van zijn partijgenoten hoopt hij gauw zijn partijtje mee te zingen.
Voor zover bekend bij het secretariaat gaan de leden Wouter Kramer en
Geert Weerstand voorlopig het burgerpakje ruilen voor 's lands wapenrok. De "Belboei" zal hierdoor evenwel niet in het gedrang komen; vriend
Kramer blijft zijn functie vervullen. Mogen wij eens iets van de diverse
ervaringen lezen? Sterkte toegewenst!
Het gezin Mazereeuw-Kramer werd verblijdt met de voorspoedige geboorte van een welgeschapen zoon „Gerard Christiaan”. Hartelijk geluk
gewenst namens bestuur, dirigent en leden. „Maria-Marion” zijn de namen van de zondag jongstleden geboren dochter van onze dirigent. Voor
u beiden was het een spannende tijd; wij, als leden, hebben meegeleefd;
gelukkig is alles voorspoedig gegaan. En daar kunnen we dankbaar voor
zijn. Wij wensen dat deze twee jonge spruiten zonder zorgen zullen
opgroeien tot geluk van hun ouders. Het zal u allen wel opgevallen zijn
dat de plaats van de le tenor Henk Ekkelekamp al een paar weken onbezet blijft. Ziekte verhindert hem de repetitie bij te wonen. Graag had hij
mee willen zingen op de avond van 20 oktober, maar het werd anders
beschikt. Vriend Ekkelekamp, wij willen u vanaf deze plaats van harte
beterschap toewensen en we hopen en bidden dat Hij, die alle dingen
bestuurt, u ook weer gezond zal maken zodat u weer uw werk kunt doen
en u ook weer actief in ons koor zult bezig zijn. U, mevrouw Ekkelekamp,
wensen wij sterkte toe en kracht van Boven. Wees er beiden van overtuigd dat wij u in onze gebeden gedenken.
BETHELKERK - 20 oktober:
Misschien begeef ik mij op het terrein van de dirigent, maar wij kunnen
het niet nalaten hier toch een paar regels aan te wijden. Zie bladzijde 10.
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Wij hebben er allemaal een beetje tegenop gezien, maar het ging goed.
Als we de meningen van hen die de avond hebben bijgewoond, beluisteren, dan hebben we prachtig gezongen. In de eerste plaats hebben
wij dit te danken, aan onze dirigent en vervolgens natuurlijk aan de
voortreffelijke begeleiding van Klaas Jan Mulder en dan „last but not
least” heeft de medewerking van Henry Blackmon bijgedragen tot deze
geslaagde avond. Moeten we onder deze muzikale leiding nog bang zijn
voor goede muzikale prestaties?
VAN DE BESTUURSTAFEL:
Op de laatste twee bestuursvergaderingen zijn uit de leden aanwezig
geweest I. de Vries, J. Hakvoort, M. Post en B. Visser. We kunnen niet
anders zeggen dan dat deze vergaderingen in een prettige sfeer verlopen zijn. Veel valt er van deze vergaderingen niet te melden, omdat alles
wat er op tafel kwam ook op de repetities en ledenvergaderingen worden behandeld. Voor het bestuur is het verheugend te constateren dat
het voorstel om te gaan zingen in „smoking” een schot in de roos was. In
de afhandeling van deze zaak ging veel tijd zitten. Alles is gedaan om zo
goed mogelijk uit de bus te kunnen komen, en, het resultaat hebt u, in
zijn geheel, aanvaard. Een woord van dank van het bestuur aan de leden
is hier zeker op zijn plaats. Het is prettig werken als men weet dat de
vereniging er achter staat. Over afwerking van de betaling zult u nog
nadere gegevens ontvangen. Al de eerstvolgende repetitie kunt u hiermee al beginnen. Aan de aanschaf van andere muziekmappen wordt ook
reeds gewerkt.
Wist u dat ...
... er in het totaal al 19 aanvragen voor concerten of medewerkingen
moesten worden afgezegd?
... u nu al vast de datum 29 maart 1969 moet vrijhouden?
... we momenteel 61 leden hebben?
... er plannen zijn voor een massaal concert van alle koren die onder
leiding van onze dirigent staan?
... Negen van de tien leden even het bolhoedje moesten passen bij
Schirm in Emmeloord?
... Henry Blackmon liever cake heeft dan bloemen?
Uw secretaris.
Oct. / Nov. 1968
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EEN OUD LIEDEKEN
************************

In „HET NEDERLANDS ZANGERSBLAD” lazen wij onder de rubriek „lezers
schrijven” het volgende: Enige maanden geleden trof mij in een flits het
volgende bericht in Het Vaderland:
„JOS VRANKEN BOOD ONTSLAG AAN
Naar wij, vernemen heeft Jos Vranken aan het koor DIE HAGHE SANGHERS, waarvan hij 36 jaar dirigent is geweest zijn ontslag aangeboden.
Oorzaak van dit besluit is een onenigheid die gerezen is tussen de dirigent en het bestuur.
Het behoeft geen betoog dat het aftreden van Jos Vranken onplezierige
gevolgen zal hebben voor het Haagse en het Nederlandse muziekleven;
want hij heeft als geen ander kans gezien van zijn koor een ensemble te
maken dat in de voorste gelederen staat van dat muziekleven. Het is te
betreuren dat in het overigens zo vaak verdienstelijke werk van amateurmusici de zaken dikwijls te niet gedaan worden door een wat wij zouden
willen noemen ontoereikend beleid.”

„Het daget in den oosten
het lichtet overal!
Hoe luttel weet mijn liefken,
och, waar ik henen zal,
Hoe luttel weet mijn liefken.”

„Och, waren 't al mijn vrienden
dat mijn vijanden zijn,
ik voerd'u uiten lande,
mijn lief, mijn minnekijn,
ik voerd' u uiten lande”

„Dat 's waar zoudij mij voeren,
stout ridder, wel gemeit?
Ik ligge in mijn liefs armkens
met groter weerdigheid,
ik lig in mijns liefs armkens.”

„Ligdij in uws liefs armen?
Bijlo! gij en zegt niet waar:
gaat henen ter linden groene,
verslagen zo leit hij daar,
gaat henen ter linden groene.”

_____________________________________________________________________________________________________

SCHOONFAMILIE
*********************

Het is vooral de laatste alinea, waarop ik hartgrondig amen kan zeggen,
want hoewel ik pas tien jaar dirigent ben van enkele koren heb ik al zo
veel van dergelijke betreurenswaardige incidenten van zeer nabij meegemaakt, dat het mij soms bang te moede wordt. Bang omtrent de soms
wel zeer kille briefwisseling, die er plots tussen een bestuur en een dirigent met een lange staat van dienst kan worden gevoerd. Zo kil en zo
formeel dat je rondloopt met de vraag of alle hartelijkheid en spontaniteit in al die lange jaren daarvoor dan ook show was.

Enkele jonge toekomstige nonnen zullen tijdens een mis hun gelofte
afleggen. Vlak voor de dienst begint, ziet de bisschop twee rabbijnen
binnenkomen.

Zonder mij in de interne zaken van Die Heghe Sanghers te willen mengen en zonder partij te trekken voor wie dan ook, zou ik hier toch willen
pleiten voor wat meer égards voor een groot man als Jos Vranken, die de
Nederlandse Mannenkoorwereld onschatbare diensten heeft bewezen.
Het is niet voldoende dit met gouden letters in de annalen te vermelden
en deze annalen vervolgens heel diep weg te bergen. Een kunstenaar
leeft en zingt slechts bij de gratie van zielscontact!

Hij heet de twee rabbijnen welkom en vraagt waarom ze besloten hebben getuige te zijn van de dienst waarin de jongedames „bruiden van
van Christus” worden.

Ze willen per se rechts van het middenpad zitten. De bisschop is verrast,
maar heeft geen tijd om nog voor de mis met ze te praten. Als het tijd is
voor de mededelingen, kan de bisschop zijn nieuwsgierigheid niet meer
bedwingen.

De oudste rabbijn staat langzaam op en legt uit:
„Familie van de Bruidegom”.

CHRIS VERHOOG
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VEELZIJDIG
***************

Als een mens, moe van zijn zonden,
Soms niet weet waar hij zoeken moet,
Omdat steeds weer voor z'n ogen,
De dreiging is van de hellegloed;

Jongste en nieuwste bestuurslid van „URK” is de heer Jaap Trapman.
In het bestuur is hij spontaan opgenomen, want men zag in zijn
persoon meteen al de oplossing van een dreigend conflict. Men
overwoog toen nog de aanschaf van een waardig koorkostuum. En
hoe te tonen? Van den Berg en Kamper zochten toevlucht in de
lengte, Gerssen en De Boer in de hoogte en Korf in de breedte.
Doch er kwam uitkomst, en hoe! Zorgvuldig geborsteld en ontpluisd door de bezorgde collega's betrad Jaap het toneel en beklom
de stoel. Dat deze opzet geheel slaagde bleek wel uit het feit dat
allen akkoord gingen met de keuze van het getoonde kostuum.
Verschillende schouderklopjes heeft de mappenmeester al ontvangen, doch er moet 'r nog eentje bij van DE BELBOEI. PAK AN!

Als hij 's avonds voor het slapen,
Niet durft knielen voor zijn bed,
Omdat dan de duivel naast hem,
Hem verwijt: „Hoe durft gij het!”:
Durf dan evengoed te vragen
Of God zijn genade schenkt;
Want God zal u zeker horen,
Ook al hebt gij Hem gekrenkt.

_________________________________________________________________________________________________

Want aan een kruis op Golgotha,
Is Jezus toen voor ons gestorven!
Die Zijn Naam beleidt,
En voor hemzelf weet: „Ik ben bedorven”.

WIST U OOK DAT . . .
*************************
... het secretariaat binnenkort telefonisch te bereiken is
onder nummer 1985?

Maar door Gods genade vrij!
En geen satan kan mij weren
Van het heerlijk Koninkrijk:
Later, in het land des Heren!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Gepubliceerd in „JEUGDLEVEN” van vrijdag, 6 december 1957)
Hendrik Kramer van de UK-87
(Hendrik van Jannetje Zeezicht ¤ 1-11-1937 ~ † 11-02-1976)

Mijn broer Hendrik was 20 jaar toen hij dit gedicht indiende bij de
redactie van Jeugdleven, uitgegeven door de Jeugdcentrale
van de Gereformeerde Kerk.

Verder werkten aan dit nummer nog mee:
Luut Kamper, onze secretaris
Jan van Dalfsen (oud-dirigent): „Het Nederlands Zangersblad”
F. Bode: Kranteknipsel WIJHE
Uw hoofdredacteur en Geert Weerstand groeten u vanuit
hun legerplaatsen EDE en ASSEN!

In al zijn gedichten spreekt hij steeds van het grote Wonder:
DOOR GENADE ZIJN WIJ NU VOOR EEUWIG VRIJ!
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WAAROM IS DE BIJBEL GODS WOORD?
*********************************************
Een bekend geleerde die zich in deze vraag verdiept heeft is Doctor R.A.
Torrey, die TIEN redenen noemt naar aaanleiding van zijn vertrouwen in
Gods Woord. In zijn voorwoord zegt hij: „Ik ben opgevoed in het geloof,
dat de Bijbel Gods Woord is. In mijn eerste levensjaren nam ik dat aan op
gezag van mijn ouders en nooit deed deze zaak ernstige vragen bij mij
oprijzen. Maar in mijn later leven werd mijn geloof in de Bijbel zeer geschokt door de invloed van geschriften van zeer geleerde en briljante
twijfelaars. Ik bevond mijzelf van aangezicht tot aangezicht tegenover de
vraag: Waarom geloof je dat? Ik had daarop geen bevredigend antwoord: en ik besloot door te dringen tot de bodem van deze vraag. Als er
geen bevredigend bewijs kon worden gevonden dat de Bijbel Gods
Woord was, dan wilde ik de gehele zaak opgeven. Maar ook als er een
afdoend bewijs zou zijn, dan wilde ik mijn standpunt dienovereenkomstig innemen, ten koste van alles. Ik had zonder twijfel vele vrienden, die
wel een bevredigend antwoord konden geven, maar ik was niet gezind
om de strijd, die er omging in mijn eigen hart aan hun toe te vertrouwen
en zo zocht ik de hulp van God en van boeken en na veel moeilijke studie
en denken kwam ik uit de donkerheid van de twijfelzucht in het heldere
daglicht van het geloof en de zekerheid, dat de Bijbel van begin tot eind
Gods Woord is:
1. In de eerste plaats op grond van de getuigenissen van Jezus Christus.
2. Op grond van de vervulde profetieën.
3. Op grond van de eenheid van dit boek.
4. Op grond van de onmeetbare voortreffelijkheid van de Bijbelse leringen, boven die van enig ander boek en alle andere boeken tezamen.
5. Op grond van de geschiedenis van dit boek en zijn overwinning op
zijn aanvallers.
6. Op grond van het karakter dergenen, die het boek accepteerden en
dat dergenen, die het verwerpen.
7. Op grond van de invloed van dit boek.
8. Op grond van de onuitputtelijke diepte van dit boek.
9. Op grond van het feit, dat naar de mate wij toenemen in kennis en
heiligheid, wij ook dichter naar de Bijbel toegroeien.
10. Op grond van de directe getuigenis van de Heilige Geest.
(Overgenomen uit maandblad "OORSPRONKELIJK CHRISTENDOM") A.M.
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