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HENDRIK KRAMER, geboren op 1 november 1937.
Zoon van Meindert Kramer en Jannetje Romkes (Zeezicht).

Meindert en Jannetje werden gezegend met 10 kinderen, Hendrik was
de 2e zoon. Op zijn jeugd terugziende valt te vermelden dat hij in de
winter van 1941/1942 (hij was toen 4 jaar) 5 weken heeft doorgebracht
in het R.K. Ziekenhuis te Zwolle. Er was geen verbinding met Kampen;
de zee (IJsselmeer) was afgesloten door ijs. Het was een strenge winter
zodat de Postboot niet kon varen. Het enige bezoek dat hij gehad heeft
was van zijn vader die hem twee keer bezocht op doorreis van IJmuiden
naar Urk. Hij werd teruggehaald door zijn vader.’s Morgens om half zes
vertrokken zij vanaf het ziekenhuis met een vigilante (bespannen met
paard) naar het station. Daar aangekomen was de trein nog niet in staat
te rijden vanwege vorst (-16 graden) en sneeuw. Na bijna een uur
oponthoud ging eindelijk de trein rijden. Bij Meppel bleef de trein
steken, later weer verder, haast geen verwarming, eindelijk arriveerden
wij in Leeuwarden. Vandaar per trein naar Sneek, per bus naar Lemmer,
en van Lemmer per postauto (over het ijs) langs de dijk naar Urk. Om
16:30 landden wij bij de vuurtoren; het was nog een zware tocht om bij
de glooiing op te klauteren. Met bevroren ledematen eindelijk weer
thuis. Hendrik was geopereerd aan een gezwel in zijn keel, wat zich in
’t begin niet zo best liet aanzien. Verder is zijn jeugd wel normaal
verlopen. Op de lagere school kon hij best meekomen; hij had geen
moeite met leren. Hij had geen zin om naar de MULO te gaan en een
visserijschool was er toen nog niet. Wel is ook hij mede aanleiding
geweest dat er een Visserijschool is gekomen, want toen zijn de
gesprekken op gang gekomen en een aanvraag tot oprichting van een
Visserijschool ingediend, maar intussen was Hendrik al aan boord van
de UK-87 gekomen voor dat dit van de grond kwam. Op 14 jarige
leeftijd is Hendrik aan boord bij zijn vader gekomen (UK-87). Hij heeft
op 18 jarige leeftijd zijn stuurmansdiploma met aanvulling gehaald; ook
in deze tijd zijn rijbewijzen (luxe wagen en vrachtwagen).
Verder heeft hij zich nog theoretisch bekwaamd tot schipper van de
Binnenvaart; bij gebrek aan 2 vaarjaren mocht hij hiervoor echter geen
examen doen.
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MARRETJE (Marie) KRAMER-WOORT, geboren op 10 januari 1941.
Dochter van Teunis Woort en Sijtje Westerning.

In 1964 is hij schipper geworden op de UK-87 van de Firma M. Kramer
en Zonen. In 1965 (februari) heeft hij een ernstig auto-ongeluk gehad
tussen Delfzijl en Groningen, auto: total loss. Met een gebroken been,
een diepe hoofdwond en een zware hersenschudding werd hij opge-
nomen in het ziekenhuis te Groningen. Later had hij nog vaak last van
zware hoofdpijnen. In 1970 nam hij van de Fa. M. Kramer & Zn. de UK-
87 voor eigen rekening en werd toen dus schipper-eigenaar. In 1972
verkocht hij dit schip en kocht de UK-76 met een 600 p.k. M.A.K. motor
erin. Omstreeks de oliecrisis in 1974 verkocht hij dit schip en hield op
met vissen. Zijn bedoeling was toen om een Visrestaurant te openen.
Al vanaf zijn trouwen had hij al plannen in die richting. Door de eco-
nomische verslechtering tengevolge van de oliecrisis kwam dit toen
echter moeilijk van de grond. Van mei 1974 tot 20 december 1975 was
hij zowel in dienst bij het Gereformeerd Buurtwerk (jeugdleider in de
Poort) als bij de Gemeentelijke Visafslag waar hij de bediening op zich
had genomen in de nieuwe cantine. In diezelfde tijd heeft hij ook
examen gedaan ter bekwaming in het Horeca vak. Midden 1975 kreeg
hij vergunning om in de oude cantine van de visafslag een Visrestau-
rant te beginnen. Op 20 december 1975 vond onder zeer grote
belang-stelling de opening plaats. Zeven weken heeft hij samen met
zijn vrouw MARIE het nieuw geopende „Urker Visrestaurant UK-87"
geleid en dat leek erg goed te gaan. Echter, op 11 februari 1976, toen
zij samen van een begrafenis kwamen uit Wormer, zijn zij frontaal in
botsing gekomen met een tegenligger, die, door onbekende oorzaak,
op de linkerweghelft was terechtgekomen en met een snelheid van
± 120 km/u Hendrik en Marie tot stilstand bracht. De bestuurder van
de tegenligger en Marie waren op slag dood terwijl Hendrik bij
aankomst in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam ook bleek te zijn
overleden. Dit alles speelde zich af bij Landsmeer (vlakbij Amsterdam).
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De levensdraad van Hendrik (38 jaar) en Marie (35 jaar) werden hierdoor op
het aller onverwachts doorgesneden.

Hendrik en Marie hadden al jong verkering met elkaar en zijn getrouwd
op 25 mei 1960. Bij hun heengaan lieten zij 3 kinderen na:  Meindert (15
jaar), Sijtje (13 jaar) en Jannetje (Jannie) (9 jaar). Het was een zeer goed
huwelijk. Samen hebben zij veel voor de samenleving van Urk betekend.
Hendrik trad niet op de voorgrond, maar had een zeer goed oordeel. Hij
was bestuurslid van de Schoolvereniging „Rehoboth”, scheidsrechter bij
de K.N.V.B., voorzitter van de Zeilvereniging, lid van de „Urker Zangers”,
lid van de reciteervereniging „D.I.N.D.U.A.” (Door Inspanning Nuttig Door
Uitspanning Aangenaam), enz., enz.

Ook Marie heeft ontzettend veel werk verricht; zij heeft zich verdienstelijk
gemaakt bij de vereniging „Het Rode Kruis”, de Ambulancewagen,
bestuurslid van de Huishoudschool en voorts werkzaam in diverse
verenigingen. Marie was iemand die steeds weer opnieuw Hendrik wist te
stimuleren; zij was het ook die Hendrik stimuleerde om lid te worden van
,DINDUA’. Marie was niet veeleisend maar had er vreugde bij als Hendrik
zich kon ontplooien, ook al betekende dat, dat zij Hendrik vele avonden
niet zag.
Wij mensen vragen: Waarom moest dit nu gebeuren; twee geliefden zo bij
ons vandaan gerukt. Zij hadden nog zoveel voor ons en de Urker
samenleving kunnen betekenen. Echter, wij moeten berusten in de weg
die GOD met ons gaat. Geve HIJ ons de kracht die wij nodig zijn om dit
grote gemis te dragen. Laten wij ook alleen bij HEM onze troost zoeken,
immers, alleen daar kunnen wij de kracht ontvangen die wij nodig zijn om
dit verlies, te dragen. In de hoop dat ook velen door deze gedichten die
Hendrik ons heeft nagelaten gesterkt mogen worden en nieuwe kracht
mogen ontvangen, dat wij ook hierdoor dichter tot God gebracht mogen
worden; dan zal ook hierdoor de zegen niet uitblijven en spreken Hendrik
en Marie nog steeds tot ons in de gedichten, al zijn zij dan ook al van ons
heengegaan.

Zegene God zo dit eenvoudige werk, door Hendrik in zijn leven ons na-
gelaten.

Meindert Kramer, Vader van Hendrik.
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Nu deze dag ten einde spoedt,

En Vader Gij ons hebt behoed,

Danken wij U voor alle zorg: 

Gij was ons weer tot hulp en borg!

Hadden wij leed: Gij gaf ons kracht,

’t Aanvaarden wat Uw wil ons bracht,

En wou ons in verdriet en pijn,

Ons ook weer tot een trooster zijn!

Maar Heer, wij mogen ook verheugd

U danken voor genoten vreugd’,

Ja Vader, dank voor ied’re lach

Die Gij ons schonk, ook deze dag!

Vergeef ons onze schulden Heer,

Wij dwaalden af, weer keer op keer,

En hebben niet Uw wil gedaan,

Waarin Gij ons zijt voorgegaan!

Bewaar ons nu ook deze nacht;

Schenk ons door slaap weer nieuwe kracht,

Zodat we blij en weer gezond,

Ontwaken in de morgenstond!

*  Kan gezongen worden op de melodie van

    Gezang 8 of 9 van de Ger. Gezangen.

GRENSINCIDENT
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De dag spoedt ten einde en zwaar en loom
drukt nog de warmte van de dag;
De zon zakt snel achter de verre horizon
En een ieder hoopt dat de avond verkoeling brengen mag.

De mannen waren net teruggekeerd
En rusten van het zware werk;
De bladeren hangen droog en stil aan de bomen,
Maar zij zitten achter gesloten luiken, dik en sterk.

Want niet ver van de kibboets loopt de grens
En op dat heuveltje dichtbij,
Is een Syrische wachtpost gestationeerd,
Waarvan vaak wordt geschoten op de mensen in de vallei.

Er gaat een deur open en dan komt er
Een nog jonge vrouw naar buiten;
Haar ogen knipperen tegen het laatste licht:
Dan ratelt een machinegeweer en de kogels fluiten.

Men rent naar buiten en men ziet de vrouw
liggen; nog wordt er geschoten
Van beide kanten nu, maar voor de vrouw is het
Te laat, want de vrouw heeft voorgoed haar ogen gesloten.

In de krant komt een klein berichtje .....
Als het er nog in komt te staan;
Maar weer ging er een leven onder in terreur,
Een leven als slachtoffer der volkerenhaat.

Zo zal het misschien altijd wel blijven:
De aarde is een tranendal.
NEEN!, toch niet, want eenmaal zal het toch veranderen:
Dat is wanneer Jezus komt op de wolken met bazuingeschal!

* Dit gedicht is gemaakt n.a.v. een reportage in het Chr. Nat. Weekblad „De Spiegel” van 18
oktober 1957, en werd afgedrukt in het „JEUGDLEVEN” -uitgave perscom-missie van de
Gereformeerde Jeugdcentrale te Urk- van vrijdag, 25 oktober 1957.
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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;

Als hij ’s avonds voor het slapen,
Niet durft knielen voor zijn bed,
Omdat dan de duivel naast hem,
Hem verwijt; „Hóe 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”.

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)

MORGEN GEBED
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Vader, o dank U voor de nacht
Nu ons een nieuwe morgen wacht,
Voor rust en slaap en het ontbijt,
En voor de dag die G’ons bereidt.

Laat ons, waar nodig, helpen Heer,
Aan ’t heil van anderen, tot Uw eer.
Geef dat ons liefde groeien mag,
In 't werk en spel van ied’re dag.

Bewaar ons voor ’t verkeerde Heer.
Wilt Gij ons helpen, telkens weer;
En maken tot Uw dienst bekwaam,
Wij vragen ’t U in Jezus naam.

Amen.

* (Naar aanleiding van het Engelse muziekstuk „Morning Prayer”,
nr. 1 op de lijst van muzieknummers van de „Urker Zangers”.)

**  Gepubliceerd in de „Belboei” -Kontaktblad van het
Mannenkoor de „Urker Zangers” te Urk- maart 1969.
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O Meester, maak mij toch bereid,
Uw weg te gaan in ned'righeid.
Wees Gij mijn veiligheid en borg,
In al mijn moeite en mijn zorg.

Leer mij Uw weg met blijdschap gaan
En steeds niet stil te blijven staan,
Als voorspoed ons soms tegenlacht,
Of ons verdriet en leed ons wacht.

Wilt Gij mijn Gids zijn op het pad
Wat mij dan voert naar d’ eeuw’ge stad;
Bereidt mij daar, dank zij Uw kruis,
Een woning in het Vaderhuis!

* Naar aanleiding van:
„O Master, Let Me Walk With Thee”,
nr. 40 muzieklijst „Urker Zangers”.

** „Belboei”, maart 1969.

SCHIP IN DE MIST
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De mist hangt dreigend, nat en kil
Alom het schip dat langzaam vaart,
Het is alsof het tasten wil
Gelijk een man in ’t donker waart.

Mistflarden waaien af en aan
En maken druppels in het haar
Van d’ uitkijk, die voorop moet staan
gespannen luist’rend naar gevaar.

En monotoon klinkt dan de fluit
Het is alsof hij zeggen wil,
Geef antwoord op mijn dof geluid,
Maar als men luistert blijft het stil.

* „Belboei”, Paasdagen 1970.



VISSERSVROUW
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’t Is avond en zij zit alleen,
De kind’ren zijn naar bed;
Ze heeft net voor zichzelf alleen,
een kopje thee gezet.

Ze luistert naar de radio
De vissersband staat aan,
En dan opeens hoort zij zijn stem
Het is goed te verstaan.

„Hallo, hallo, als je me hoort
We vissen nog op zee,
Wel te rusten als je slapen gaat
’t Is alles hier oké.”

’t Is avond en zij is alleen,
Maar zij voelt zich toch blij;
Zij hoorde eventjes zijn stem
En ze weet: „Hij denkt aan mij.”

* „Belboei”, september 1970.

WIT - ZWART
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De zwarte schemer van het leed
Hangt in de kamer achter ramen,
Waarvoor de witte lakens kwamen
Omdat de dood daar binnen gleed.

En buiten in het licht der zon
Gaan mensen die elkander groeten,
Kind’ren die naar school toe moeten
En spelen kleuters op ’t gazon.

Terwijl hier ouders vol geluk
Zien naar hun kind dat werd geboren,
Komt daar de dood het wreed verstoren
En breekt zo alle vreugde stuk!

* „Belboei”, juli 1971.



TUSSEN MASTEN EN MIEUWEN
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Op de haven zat een visser
Vlijtig boetend aan een net,
Alle gaten netjes dichtend
En de sporen recht gezet.

Een toerist, die vol bewond’ring
naar dat werk te kijken stond,
Maakt een praatje met de zeeman
Die dat ook wel prettig vond.

„Zeg, meneer, hoe komt dat net toch
Zo kapot en zo gescheurd?”
‚Och, meneer, als men een wrak treft,
Is dat in een tel gebeurd.’

„Zeg meneer, is dat gevaarlijk,
Trekt men dan zo’n schip niet om?
Zeg meneer, kunt u wel zwemmen,
Nee? ... nou dat vind ik wel erg dom!”

‚Och meneer, wat zal ik zeggen,
’t Is maar hoe je het beziet,
Een piloot van een groot vliegtuig
Kan erg veel, maar fladd’ren niet!’

* "Belboei", mei 1973.

** Naar aanleiding van een komisch artikeltje van
Albert Metz in „Belboei” nummer 2, juli 1970.

RECHT
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Hoe kan een mens nog zeker zijn van recht?
nadat men God door ’t mens'lijk recht liet hangen
al aan een kruis, met nagels vastgehecht
en in de waan dat God dit zou verlangen!

Hoe kan een mens nog zeker zijn van recht?
nadat men in de loop der jaren
in naam van God gedood heeft en geknecht
en zoveel bloed gevloeid heeft van de martelaren!

O God, maak ons onzeker van ons recht,
als wij dat gaan gebruiken voor belangen
die onze mening ons heeft voorgezegd
opdat wij niet misschien U weer aan 't kruis gaan hangen!

* „Belboei", mei 1973.



BIJ HET VISSERSMONUMENT
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Nog een blik achterom,
Is daar nog een stip?
Is het ijdele hoop,
Of is het een schip?

De vrouw schudt het hoofd nu
Ze gaat maar naar huis,
En weet in haar hart,
„Hij komt nooit meer thuis”.

Want het scheepje zo klein
De wind woei zo hard,
De hoop is verdwenen,
Wat blijft is de smart.

Te vaak hebben vrouwen
Hier wachtend gestaan,
Na de storm en ’t gerucht:
‚Een schip is vergaan.’

Hun vraag aan de vissers,
Die kwamen van zee:
„Heb je hem nog gezien?”
Beantwoord met: ‚Nee’.

De vrees werd dan zeker
Hun hart riep tot God,
Vertwijfeld onzeker,
„Bespaar mij dit lot”.

Daarom staan wij nu hier
Een ogenblik stil
en vragen: „O Vader
Was dit nu Uw wil?”

Wil Gij ons dan leren
In dagen van rouw
Blijft Uw nabijheid,
Uw liefde en trouw!

* „Belboei”, april 1974.

DE STENEN MAN
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Vertel mij toch gij stenen Man,
Staart gij naar noord of zuid
Of zeggen uw twee hoofden soms:
„Ik kijk twee kanten uit”.

Naar ’t zuiden: daar kom ik vandaan,
Daar lag mijn Vaderland;
Naar ’t noorden: want daar ben ik toen
In Spaanse dienst beland.

Ik heerste hier met harde hand
En doodde man of vrouw
Die niet naar Spaanse wil of wet
Gewillig Hand’len wou.

In vijftien vier en zeventig
- ’t Was na die barre vloed, -
Dwong ik de mensen tot de bouw
Van deze dijk met spoed.

En wou men niet aan ’t graven gaan:
De galg stond dreigend daar,
Dus deed het volk wat ik gebood,
En kwam de dijk toch klaar.

Naast dood en druk, bracht ik behoud
Van leven, have ’n goed,
Want deze dijk weerstond steeds weer
De storm- en watervloed.

Dit ondervond men later pas,
Toen werd ik gewaardeerd;
Het Friese volk heeft na een eeuw
Mij met dit beeld geëerd!

* Vervolg op bladzijde 17.
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Dus spreekt het ene hoofd misschien
Van oorlog en geweld,
Van waalse furie en de dood
Van menig Friese held?

En ’t andere van goede wil,
Van wijsheid en van moed
Waardoor ik toen het Friese land
Voor rampen heb behoed?

Maar laten beide hoofden toch
U zeggen: oordeelt niet ..... 
Òf ... traag! omdat men later vaak
Het toch zo anders ziet!

* „Belboei”, september 1974.

** Naar aanleiding van het gedenkteken
voor Caspar di Robles.

KERST 1969
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De herders waren God vergeten,
En werden door het volk veracht.
Toch liet God hen, als eersten weten
Dat Zijn belofte werd volbracht.

En uit het oosten kwamen wijzen,
Hun gids, dat was een nieuwe ster.
Ze kwamen om een kind te prijzen,
Als Koning, uit een land van ver.

De priesters en de schriftgeleerden,
Die leefden bij ’t profetisch woord,
Die wilden God als Kind niet eren
En hebben Hem als Man vermoord.

De mensen die het verste stonden
Van Tempel, Schrift en Heil’ge Wet,
Hebben Hem als ’t eerst gevonden,
God sprak, en zij geloofden het!

* „Belboei", Feestdagen 1969.



ZOLANG ....
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De groene sparrebomen staan met hun bellentooi
In huiskamers te pronken, wij vinden dat zo mooi:
En als de lichtjes branden, staan kinderen verrukt
Bij de boom en hun presentjes ... het Kerstfeest is gelukt!
Maar spoedig vallen naaldjes op ’t vaste vloertapijt,
En sterven alle bomen door onze ijdelheid.

Een kind lag in een kribbe, gedekt met stro en hooi,
En eng’len in de hemel die zongen toen zo mooi!
Als man genas Hij zieken, deed wond’ren keer op keer,
En alle mensen riepen: „Hozanna! onze Heer!”
Maar toen Hij sprak van vrede en van gerechtigheid ...
Toen sloeg men Hem aan ’t kruishout, door onze haat en nijd!

De Kerstklokken die luiden van kerken overal
En ieder bidt om vrede, die nog niet komen zal ...
Zolang wij and’ren haten omdat ze anders zijn
Of mensen laten sterven van honger of van pijn!
Zolang blijft er nog oorlog en wordt er nog gemoord,
Zolang wordt nog de bede om vrede niet verhoord.

* „Belboei”, november 1970.

** De „TROS” TV schreef een prijsvraag uit. Het winnende lied
zou door de TV worden uitgezonden. Hendrik maakt de
tekst, J.C. v.d. Pijl de muziek. Het winnende lied droeg een
horizontaal karakter. De Tijdgeest?

KERSTFEEST 1973
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Boven het veld van Efratha

waar vroeger engelen eens zongen

toen Jozef zei „het is een jongen”

klinkt nu ’t geraas Mirages na.

Waar vroeger ’t volle eng’lenkoor

Ere zij God, voor herders zongen

en vrede voor de mens bedongen

trekt hel een lichtkogel zijn spoor.

Waar vroeger in een oude stal

een kleine jongen werd geboren

door God beloofd reeds lang tevoren

ontploft een landmijn met een knal.

Waar herders in de rosse gloed

rondom het knappend kampvuur zaten

om over ’t Kindeke te praten

licht nu weer vers geronnen bloed.

Waarom o God gaf Gij uw Zoon?

voor mensen die steeds oorlog willen

om zucht naar wraak en geld te stillen

en waarom is dat zo gewoon?

Waarom steeds weer dat grof geweld

zo peins ik bij de boom gezeten

terwijl mijn kinderen verbeten

soldaatjes hebben opgesteld.

* „Belboei”, december 1973.



GEBED VOOR HET AVONDMAAL
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o grote God wil ons vergeven
wanneer wij zondag ongestoord
en onnadenkend toe gaan geven
dat wij Uw Zoon hebben vermoord

vergeef ons als we neergezeten
erkennen dat we schuldig zijn
maar van Uw brood niet willen eten
noch drinken van geschonken wijn

vergeef ons als wij niet geloven
dat Gij voor ons gestorven zijt
en dat Gij boven in de hemel
ja, ook voor ons, een plaats bereidt!

* „Belboei”, juli 1971.

HERODES
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Wij hebben bij ons in het Oosten
Een ster gezien, is hier misschien
Een jonge koning pas geboren?
Wij willen Hem dan heel graag zien.

Zo spraken wijzen uit het Oosten
Tot groot en klein, op straat en plein
En ieder die het maar wou horen
Jeruzalem, hier moet het zijn.

Herodes riep de schriftgeleerden
Vlug bij elkaar, en vroeg toen waar
De Christus toch kon zijn geboren
Ik wil Hem dan gaan eren daar.

In Betlehem zeiden geleerden
O dat is fijn, ’t is daar maar klein
Ik kan het kind dus heel gauw vinden
Als ik de wijzen gids laat zijn.

Zo dacht Herodes maar hij zei:
Zoek toch dat kind, en als je ’t vindt
Kom mij het alsjeblieft vertellen
Dan breng ik hulde heel gezwind.

Maar na verloop van vele dagen
Dacht hij, verhip, ik zit in ’t schip
Je kan ook niemand meer vertrouwen
Heeft niemand dan voor mij begrip?

* Vervolg op bladzijde 23
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Boos sprak Herodes tot soldaten,
Met barse stem, zei hij met klem:
„Ga!, doodt daar alle kind’ren samen
Uit de omtrek en uit Betlehem”.
_________________________________

Wat deed Herodes toch besluiten
Tot deze wrede kindermoord,
Was het alleen maar woede uiten,
Of was hij geestelijk gestoord?

Nee, ’t was zijn angst om te verliezen
Wat hij zo graag behouden wou,
Dat hem voor deze moord deed kiezen
En Rama dompelde in rouw.
_________________________________

O kerstkind wil mij nu toch leren
Dat wij om eer, of macht of geld
Niet zullen doden, noch bezeren
Door valse woorden of geweld.

* „Belboei”, januari 1975.

PASEN!
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Wij kijken toe, en zijn ontzet
Gods Zoon hangt aan een kruis geslagen
Moet zo de schuld van mensen dragen
En sterven naar de eis der wet!

Wij kijken toe, en zijn voldaan
Want vrouwen van het graf weerkwamen,
Juichten met discip’len samen:
„De Heer is waarlijk opgestaan!”

Maar blijven kijken zal niet gaan,
Want God spreekt op Zijn troon gezeten
„Jij mensenkind, wil niet vergeten,
Dit heb Ik ook voor jouw gedaan!!”

* „Belboei”, april 1969.



OVER DE ZENDING
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         WIJ HEBBEN NIET MEEGEDAAN!

Wij hebben ons met argumenten,
Teruggetrokken van het werk.
’t Werd ons door mensen aangeboden
In Jezus Naam, en voor Zijn kerk.

O GOD wil toch die mensen sterken,
Geef Gij hen moed om door te gaan!
Laat hen Uw Woord blijmoedig zaaien,
Terwijl wij op een afstand staan.

En Vader, mocht zich dan een zondaar
Bekeren, en Uw weg dan gaan,
Dan is er vreugde in de Hemel
Maar ... WIJ hebben NIET meegedaan!!

* „Belboei”, juni/juli 1969.

KOM TOT UW HEILAND VANDAAG
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Hebt gij soms moeite of zorgen of pijn?
Kom tot uw Heiland vandaag!
Hij wil uw Redder en Trooster steeds zijn,
Kom tot uw Heiland vandaag!

Refrijn:
Kom tot uw Heiland, Hij maakte u vrij,
Betaalde aan ’t kruis voor u en voor mij;
Droeg onze schulden, voldeed zo Gods vraag:
Kom tot uw Heiland vandaag!

Luister mijn broeder, het is zó te laat:
Kom tot uw Heiland vandaag!
Hoor toch naar Hem, al het and’re vergaat:
Kom tot uw Heiland vandaag!

Refrijn:
Kom tot uw Heiland, Hij maakte u vrij,
Betaalde aan ’t kruis voor u en voor mij;
Droeg onze schulden, voldeed zo Gods vraag:
Kom tot uw Heiland vandaag!

* „Belboei”, Jaarwisseling 1968/1969.

** Naar aanleiding van „Come To The Saviour”,
nr. 26 van de muzieklijst van de „Urker Zangers”.
Dit lied is te beluisteren op de eerste L.P. van de
„Urker Zangers”: „Blijf met mij Heer”, uitgegeven
door de platenmaatschappij „Dureco”.



O GOD VAN LIEFDE
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O God, Die vol van Liefde zijt,
Bevrijdt ons toch van haat en nijd
En leer ons leven met elkaar:
Geef vreê, o God, maak dat toch waar!

Stuur toch de eng'len naar ons neer,
Dat zij ons d’ Heil’ge Liefde leer’
Die ons verstand te boven gaat,
Maar door uw Zoon, o God, bestaat!

* „Belboei”, Jaarwisseling 1968/1969.

** Naar aanleiding van „O God Of Love”, nummer 27
muzieklijst „Urker Zangers”. Te beluisteren op de eerste
L.P. van de „Urker Zangers”: „Blijf met mij Heer”, uitgave
 „Dureco”, (alleen eerste couplet).

OUDE VISSER OP DE LEUGENBANK
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De kotters zijn weer uitgevaren,
Verdwijnen aan de horizon;
We zitten ze hier na te staren,
Op ’t Leugenbankje in de zon.
We praten nog wat over vroeger,
Toen voeren wij nog met een schuit,
En hadden toen nog geen motoren,
Maar zeilden toch het zeegat uit;
En overviel een storm ons plots’ling
Dan pompten wij uit man en macht,
Om ’t scheepje drijvende te houden
Totdat ’t ons veilig binnenbracht.

De kotters komen binnenvaren,
We zeggen mannen welkom thuis:
Vertel eens hoe de vangsten waren,
Geef ons een visje mee naar huis.
Maar komt er soms een schip niet binnen,
Dan slaat de angst ons om het hart:
Er komt dan leed in de gezinnen,
Wij voelen allemaal de smart!
Want vele vrienden zijn gebleven:
Op hen werd tevergeefs gewacht;
Daar ... op die muur staan ze geschreven,
Daar wordt nog steeds aan hen gedacht.

* „Belboei”, Jaarwisseling 1969/1970.

** Te beluisteren op de tweede L.P.: „Urker Zangers” zingen
 „Zeemansliedjes”, uitgegeven door platenmaatschappij „Dureco”.



VAREN, VAREN
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Hou zee, zeeman, zet ’t zeil maar bij,
Een mooie bries waait er nu vrij;
Verlaten wij de veil’ge reê,
En sturen weer het schip naar zee.
Maar, voor de kust verdwijnt in het niet,
zingt de zeeman nog ten afscheid een lied:
„Vaarwel”, zingt de zeeman en voelt in zijn hart wat pijn,
Wie denkt er aan ons als we naar zee vertrokken zijn?

Varen, varen over de oceaan:
Ondanks vele gevaren zijn we aan boord weer gegaan.
Varen, varen over de oceaan,
Trotseren vele gevaren tot we naar huis weer gaan.

Een zeemansliefde kent geen steê,
Zijn hart is op de wijde zee.
Wanneer het schuim spat voor de boeg,
Dan voelt hij zich pas vrij genoeg!
Maar staat een zeeman eenzaam op wacht,
Dan denkt hij aan land en zingt hij zacht:
„Vaarwel”, zingt hij zacht en voelt in zijn hart wat pijn,
Wie denkt er aan ons als we naar zee vertrokken zijn?

Varen, varen over de oceaan,
Ondanks vele gevaren zijn we aan boord weer gegaan.
Varen, varen over de oceaan,
Trotseren vele gevaren tot we naar huis weer gaan.

* „Belboei”, Jaarwisseling 1969/1970.

** Naar aanleiding van „Sailing”, nr. 77 muzieklijst „Urker Zangers”.
Te beluisteren op tweede L.P.: „Urker Zangers” zingen
„Zeemansliedjes”, uitgebracht door „Dureco”.

MARIETJE
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Aan de haven van Urk - Woont een meisje
Een aardig meisje Marietje is haar naam.
Als de schepen vertrekken uit de haven
Wuift Marietje de vissers achterna.
De golven ruisen - de wind waait door het want
De toren die staat - als een wachter aan de kant.
Aan de haven van Urk woont een meisje,
Woont een meisje Marietje is haar naam.

Een kotter vaart daar,
De haven weer uit.
Een visser die kijkt naar de kant.
Zijn meisje staat daar -
Ze zwaait met haar hand.
Tot vrijdag en behouden vaart.
Aan de haven van Urk - enzovoort .......

Hij zwaait blij terug,
En roept haar nog toe:
„Mijn meisje we varen nu uit,
Maar kom ik terug -
Dan wordt je mijn bruid
En zijn wij voorgoed van elkaar”.
Aan de haven van Urk - enzovoort .......

De vloot vaart weer uit.
De rust is voorbij
De vissers vertrekken naar zee.
Het dorp ligt daar stil -
Maar leeft met ze mee!
Tot vrijdag en behouden vaart.
Aan de haven van Urk - enzovoort .......

* Dit liedje besloot de „RONO"-uitzending „Politiek Café" vanuit het
„Visrestaurant UK-87" op woensdag 21januari1976, handelend over
de Quotering. Zang: Hendriks vriend Jan Mazereeuw + dochter.

** Tekst: J.C. v.d. Pijl, iets uitgebreid door Hendrik. Hendrik zelf opende deze uitzen-
ding door voor te dragen zijn gedicht: „Bij het Vissersmonument".



MOTTO: KOOP PROMENADE
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Waar ziet men zo’n bont gebeuren?
Wat een komen en een gaan!
Bonte mengeling van kleuren,
Mensen lopen af en aan;
Kijken naar die mooie dingen
En naar alles wat er staat
In die mooie etalages
Van die ouwe Kalverstraat.

Mensen van de hele wereld
- Dus echt internationaal -
Dragen daar hun dracht of kleding,
Spreken elk hun eigen taal.
Sjieke, maar ook hippe mensen
Kopen hier van vroeg tot laat;
Alles wat ze nodig hebben
In die fijne Kalverstraat.

Alles kun je er ook kopen
Van de beste kwaliteit!
Ongehinderd kunt u lopen
Nu er geen verkeer meer rijdt.
Goud en zilver, kleding, boeken,
Of muziek op band of plaat.
Daarom moet u eens bezoeken:
D’ Heil’ge weg of Kalverstraat.

Duurste straat in ‚Monopoly’
Maar dat is ook maar een spel,
Want een klant die prijsbewust is
Slaagt hier wis en zeker wel.
Ja, die welbekende zaken
Waar de service voorop staat
Trekken steeds meer mensen naar de
„Heil'ge weg” en „Kalverstraat”.

* Naar aanleiding van het feit dat de Kalverstraat is afgesloten
voor het verkeer en veranderde in ‚Promenade’.

POLDERLIED

- 32 -

Er is een mooie polder
Met centrum Emmeloord.
Daar mag ik heel graag wonen
je leeft er ongestoord.
De koeien in de weiden
De landen met hun graan,
Daarvan kan ik niet scheiden,
Ik wil hier nooit vandaan.
De dijken, de wind en het water
die horen bij het polderland.
De bossen, kanalen, boerderijen,
De vogels aan de waterkant,
De ruimte en de blauwe luchten
Wil ik niet ruilen voor de stad;
Het land, geboren uit het water,
heeft zijn bekoring steeds gehad.

Temidden van de dorpen
Ens, Kraggenburg en Bant
Creil, Luttelgeest en Rutten
Ook Espel aan die kant,
Met Nagele in ’t zuiden
En Tollebeek in ’t west
In ’t oosten Markenesse,
Ligt Emmeloord daar best.
De dijken, de wind en het water
die horen bij het polderland.
De bossen, kanalen, boerderijen,
De vogels aan de waterkant,
De ruimte en de blauwe luchten
Wil ik niet ruilen voor de stad;
Het land, geboren uit het water,
heeft zijn bekoring steeds gehad.

* Tekst: J.C. v.d. Pijl, vriend van Hendrik,
met wie Hendrik veel samenwerkte.



VOORBIJ
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Ik heb je eventjes gezien
en voelde weer die pijn
omdat je niet meer van mij bent
en ook wel nimmer meer zult zijn
Het is voorbij - alles is voorbij.

Toen ik gelukkig met je was
snelde de tijd - ’t was veel te kort
nog glijdt ze door mijn handen heen
terwijl de kloof steeds breder wordt
Het is voorbij - alles is voorbij.

Ik zag je in die drukke straat
die ik nu toch alleen moet gaan
’k dacht „weet jij nu wat ik voel”
zou jij misschien dan blijven staan
Het is voorbij - alles is voorbij.

Zou jij dan weten van mijn pijn
en mijn verdriet misschien verstaan
of zou je na een koele groet
nog verder uit mijn leven gaan?
Het is voorbij - alles is voorbij.

Toen ik gelukkig met je was
snelde de tijd - ’t was veel te kort
nog glijdt ze door mijn handen heen
terwijl de kloof steeds breder wordt
Het is voorbij - alles is voorbij!

* Naar aanleiding van een T.V. optreden van Ben Webster.
Dit optreden heeft veel indruk op Hendrik gemaakt,
vandaar dit gedicht.

HIJ IS DE HERDER
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Kom sta op Hij is uw Herder,
Die u leidt langs berg en dal.
Langs Zijn weg voert Hij u verder,
Veilig, al is ’t pad soms smal.
Kom sta op en volg uw Herder,
Die u veilig leiden zal.

Wees maar stil Hij is de Herder,
Die u van uw angst bevrijdt.
Die ook weet van pijn en zorgen,
Van uw dwalen en uw spijt.
Wees maar stil en volg uw Herder,
Die Zijn schapen hoedt en weidt.

Kom sta op en volg die Herder,
sluit u bij Zijn kudde aan.
Ga de weg met blijdschap verder,
Die Hij u is voorgegaan.
Kom sta op, zie daar de Herder,
Nodend op u wachtend staan.

* 28 januari 1974.

** Te beluisteren op de vierde L.P. van de „Urker Zangers”:
 „Luister naar die blijde klanken”, uitgebracht door ‚Dureco’.



O DAG VAN RUST EN BLIJDSCHAP
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O dag van rust en blijdschap,
O dag van vreugd’ en licht;
Wanneer het leed vergeten,
De droefheid wordt verlicht.
Als hoog en laag verenigd
Juicht met een blijde stem,
En zingen HALLELUJA
Tot eer en lof van Hem!

O dag, wanneer de schepping
Herboren op zal staan!
En alle volken samen
In VREDE zullen gaan!
Om naar het woord des Heren
Te komen op het Feest
Van onze God Drieënig:
De Vader Zoon en Geest!

O dag van de VICTORIE!
Voor God en mensenzoon:
Hij, Die als TRIOMFATER!
Nu zetelt op Zijn Troon;
Hij, Die als overwinnaar,
Zal komen op Die Dag!
Om al Zijn volk te brengen,
Waar ’t eeuwig wonen mag!!

* Te beluisteren op de vierde L.P. van de „Urker Zangers”:
„Luister naar die blijde klanken”, uitgebracht door ,Dureco’.

LUISTER NAAR DIE BLIJDE KLANKEN
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Luister naar die blijde klanken,
Van die grote eng’lenschaar;
Die de Heer nu juichend danken
Met gezangen wonderbaar!
Paren wij ook onze stem,
Zingen wij ter eer van Hem:
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Amen!

Brengen wij die Koning hulde,
Die regeert het gans Heelal;
Die, na Hij Zijn Wet vervulde
In ZIJN huis ons brengen zal!
Zingen wij met eng’len saam,
Lovend, Dankend Zijne Naam:
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Amen!

* Te beluisteren op de vierde L.P. van de „Urker Zangers”:
„Luister naar die blijde klanken”, uitgebracht door ‚Dureco’.



ALS DE DAG VAN RECHT EN WOND’REN
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Als de dag van recht en wond’ren
De Genadetijd besluit,
Moet u dan uw Rechter vrezen,
Bang zijn hoe het oordeel luidt?
Weet, de klokken tikken nu de uren
Van de Tijd op aarde ons gegeven uit!

Als de Heer komt op de wolken,
Is het met die tijd gedaan!
Zal Hij u dan kunnen zeggen:
„Kom mijn kind Ik neem u aan ?”
Want in d’uren u op aard’ gegeven,
vondt gij toch ook tijd
Om in Mijn Dienst te staan!

De bazuinen zullen schallen!
De trompetten klinken blij!
Het zijn d’eng’len die de mensen
Begeleiden bij hun rei:
Zingend, Lovend van het Grote Wonder:
„Door Genade zijn wij nu voor EEUWIG VRIJ!!!”

* Te beluisteren op de vierde L.P. van de „Urker Zangers”:
„Luister naar die blijde klanken”, uitgebracht door ‚Dureco’.

BIDDAG
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Heer wij zijn hier in de Kerk
om te Bidden voor ons werk
Op de zee ligt ons bestaan
wilt Gij Heer toch met ons gaan
Als wij gaan ter visserij
sta Gij ons dan steeds ter zij
En breng ons na ied’re reis
veilig weer naar ons dorp en huis

Hoedt ons zo voor ramp en nood
geef Heer toch ons daag’lijks brood
Zegen ons wanneer wij weer
het net uitwerpen keer op keer
En als Gij ons voorspoed geeft
laat ons helpen wie niets heeft
Stel ons zo tot Zegen Heer
voor een Ander tot Uw eer
Mag het zijn te allen tijd
tot Lof in Eeuwigheid!

* Laatste gedicht van Hendrik, 1976.

** Op de Melodie van „Bless This House”



Hendrik en Marie in Urker Klederdracht Broer Hendrik (Links) volop aan het werk op zijn kotter de (oude) UK-88



Hendrik in de stuurhut van de UK-87


