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Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen. 1 Samuël 7:12

De woorden ‘tot hiertoe’ zijn als een hand die naar het verleden wijst.
Twintig jaar, of zeventig jaar, en toch geldt:
‘Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen.’
Door armoede of overvloed, in ziekte of gezondheid, thuis en in den vreemde, in benauwdheid en vreugde, in beproeving en overwinning, in gebed en verzoeking:
‘Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen!’
Het is prachtig om aan het begin van een lange laan met bomen te staan.
Zo’n laan lijkt op een groenende tempel, met pilaren van takken en bogen van loof. Overzie zo de jaren
van je leven eens, en let dan bijzonder op het groene dak van Gods genade, dat zich boven je hoofd bevindt.
En naast je, aan beide zijden, vind je de pilaren van Gods trouw en goedertierenheid.
Je zult bovendien vast een aantal vogels ontdekken, die hun lied zingen.
Zij zingen van alle zegeningen die je tot hiertoe ontvangen hebt.
Maar deze woorden wijzen ons ook vooruit.
Want als iemand een bepaalde grens bereikt en schrijft:
‘Tot hiertoe’, is hij nog niet aan het einde van zijn reis.
Hij moet nog een bepaalde afstand afleggen.
Er zullen nog meer beproevingen volgen, maar er zal ook nieuwe vreugde zijn.
Meer verzoekingen, meer overwinningen; meer gebeden, meer verhoringen; meer moeite, meer kracht;
meer strijd, meer overwinning.
En dan zullen ziekte, ouderdom, zwakheid en de dood komen.
Is het dan voorbij ?
Nee!
Er is nog meer!
Een ontwaken naar Jezus’ beeld; tronen, harpen, gezangen, psalmen, witte kleding, het aangezicht van
Jezus, de gemeenschap met de heiligen, de heerlijkheid van God, de volheid van de eeuwigheid, een oneindige zaligheid.

O gelovige, heb goede moed, en bouw met dankbaar vertrouwen een ‘Eben-Haëzer’

Uit : Bijbels dagboek van C. H Spurgeon
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Ondanks alle Corona perikelen, ziektes en andere lichamelijke kwalen, maar ook na de complimenten van
de vorige editie, toch weer in de pen geklommen als redactie, om ook dit jaar weer, zo goed als kwaad, te
proberen een mooie zangkoerier voor u te maken.
Eigenlijk is het een jaarlijks terugkerend iets, waar door velen naar uitgekeken wordt.
De meeste weetjes en watjes uit het afgelopen jaar worden ook deze keer weer in deze speciale, en jaarlijks terugkerende kersteditie vermeld.
Bijna liep alles mis door de ziekte van de redactie, maar doordat de voorbereidende werkzaamheden al
op papier stonden, was er al een groot gedeelte gereed.
Toen de lichamelijke gesteldheid van ons redactieteam weer wat beter was, kreeg onze koerier ook weer
wat meer vorm.
Bijdrages van onze concerten kunnen deze keer niet vermeld worden, omdat deze wegens corona niet
mogelijk waren.
Gelukkig hebben wij hier en daar toch nog wat activiteiten kunnen vinden, en uiteraard is dit alles ook
weer aangevuld met diverse foto’s, die wij hiervoor zo over het gehele jaar opsparen.

De kerstdagen staan weer voor de deur… en straks ook weer het Oud en Nieuw…
Wat zal het jaar 2022 ons weer gaan brengen ?
Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier met deze zangkoerier.
Maar ook allemaal een hartelijke groet, En uiteraard gezegende kerstdagen,

Maar bovenal : Gods onmisbare zegen gewenst voor het jaar 2022
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Persbericht

( verstuurd aan de leden via de app op donderdag 2 dec. 2021 )

Geachte leden van Mannenzangvereniging ’Onger-Oens’
Als bestuur zijn wij, na grondig onderzoek, tot het besluit gekomen om onze repetities op de zaterdagavond op te schorten tot het eind van het jaar 2021.
Wij kunnen de gezondheid van u en uw medezangers, alsmede het belang van onze vereniging ,
in deze situatie niet meer waarborgen.
Hierbij vermelden wij ook dat wij, op dit moment, niet kunnen voldoen aan de regels die door de
overheid worden opgelegd.
Daar de situatie nu zo geheel anders is als in voorgaande jaren, en wij als bestuur alles hebben
geprobeerd om dit te voorkomen, zoals; contact met gemeente en rijksoverheid, rest ons niets anders, in het belang van onze vereniging, deze beslissing te nemen.
Als bestuur vragen wij u om in deze situatie ook te waken voor tweedracht.
Veel zullen we eigenlijk niet missen, daar ook de feestdagen dit jaar in de weekenden gevierd
zullen worden.
Voor ons, als uw bestuur is dit ook een hele moeilijke beslissing geweest !
Mochten er vragen zijn; stel ze gerust,
en wij zullen proberen deze naar eer en geweten te beantwoorden.
Laten we ook proberen geen discussies te voeren op onze info app.
Deze is, zoals de naam ook zegt, eigenlijk alleen bestemd voor koorinformatie !
Verder houden wij jullie op de hoogte wat betreft het zingen op kerstavond,
(zie onderstaande bericht van de Ichthuskerk) en wat er verder misschien nog zal volgen.
Namens het bestuur van ‘Onger– Oens’
voorzitter: Jan Hakvoort
secretaris: Hessel Snoek
Op vrijdag 3 december kregen wij het volgende bericht van de Ichthuskerk. :
Dit bericht zal voor iedereen heel duidelijk zijn.
Ook dit jaar: Geen kerstnachtdienst !

Goedenavond,
Afgelopen woensdag 1 december, heeft de Kerkenraad Algemene zaken van de Ichthuskerk besloten, gezien de huidige corona omstandigheden en maatregelen van het kabinet,
dat concerten e.d niet bezocht kunnen worden door bezoekers.
De maatregelen vanuit de overheid gelden vooralsnog tot zondag 19 dec. a.s
Mocht het kabinet met versoepelingen komen, wat overigens niet in de lijn der verwachting ligt, kan er
altijd nog gekeken worden wat er mogelijk is.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
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Het loopt al weer tegen het einde van het jaar 2021.
En zoals jullie gewend zijn schrijft de Voorzitter dan een paar woorden voor onze
zangkoerier. Het word de 2e keer al weer dat ik in de zangkoerier schrijf.
Waar blijft de tijd en dan moeten wij wel zeggen met de dichter van de psalmen;
‘Wij vliegen daarheen’
Wij
zitten al weer 2 jaar in de corona toestanden en het gaat ons koor ook niet voorbij.
Als ik dit schrijf is onze dirigent ook meer dan 3 weken ziek en meerderen van ons koor zijn ziek geweest.
De Onger-Oens trein gaat voort, en er stappen zangers uit, maar er komen ook weer zangers bij .
Zo zijn er ook enkele oud gedienden er mee gestopt vanwege beperkingen van hun lichaam .
Dit vinden wij natuurlijk erg jammer als bestuur en koor.
Ook deze oud leden wensen wij al het goede in de toekomende tijd en bedanken hun voor hun inzet bij
ons mooie koor.
Onze Schotlandreis kon toch niet door gaan, nadat wij het al eerder opgezegd hadden;
jammer genoeg en met pijn in ons hart.
Onze leden vergadering hebben wij na het uitstellen toch op 26 juni laten plaats vinden wat normaal in
maart plaats vind. Wij hadden een mooie opkomst en mochten in vrede en rust verschillende zaken bespreken.
En er moesten nieuwe bestuur leden komen want Jan Bos had zij termijn er op zitten en is inmiddels ingenomen door Andre Romkes.
Het was niet nieuw voor Andre hij was al vele jaren penningmeester van ons koor hij kent de slagen van
de zweep.
Een hoogte punt op deze avond was dat Mageja 20 jaar op ons koor zat zij heeft een mooi gouden boezelhaak voor op haar Urker klederdracht gekregen.
En als de repetitie ten einde is zegt ze meestal zo wat was het vanavond weer mooi en dan zegt ze erbij ik
denk dat paps ook met ons heeft meegezongen.
Voor de vakantie hadden wij nog een BBQ met het koor wat ook goed geslaagd is wat hadden wij het
goed het was super geregeld door de activiteiten commissie complimenten daar voor.
Bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet want de clubkas moet wel gespekt worden ,in
deze corona tijd lopen wij veel inkomsten mis.
In de vakantie tijd hebben wij ook nog lekker een versje gezongen, en toch iedere keer een mooie opkomst gehad 30 a 40 zangers.
Wat werden wij opgeschrikt toen op 13 oktober wij het droevige bericht hoorden dat onze zangvriend
Fokke Snoek aan een hart stilstand was overleden, hij was nauw betrokken bij ons koor hij was onze man
die de zaak schoon en netjes hield rondom het gebouw.
Ook mochten wij enkele liederen zingen in het rouwcentrum die Fokke graag mocht zingen
De Heere gedenke de achter gebleven familie en heilige deze roepstem aan onze aller hart, bereid uw
huis want gij zult sterven.
Ook onze zieken onder ons moge de Heere jullie gedenken en ondersteunen in deze moeilijke tijd, en nog
beter schap geven voor tijd en eeuwigheid beide.
Rest mij om u , als lezer van onze zangkoerier ,gezegende kerstdagen toe te wensen, en vuul heil en zegen, in het nieuwe jaar.
Als uw voorzitter wens ik jullie allemaal veel zangplezier toe voor het jaar 2022
Jan Hakvoort
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Het is zondagavond, buiten waait het hard en de regen klettert tegen de ramen
als ik de pen ter hand neem om mijn bijdrage voor de zangkoerier wederom
voor de deadline aan het papier toe te vertrouwen.
Maar mijn gedachten zijn leeg, het lukt me deze avond niet om een overzicht op papier te krijgen van het
bijna vervlogen jaar.
Ik gaap en geeuw, maar mijn gedachten blijven leeg.
Het papier blijft ook troosteloos leeg en ik weet niet hoe ik beginnen moet.
Ik ga maar naar bed GENACHT JELUI !
Het is kerstavond, m’n vrouw helpt mij om mij in de Urker dracht te kleden.
Daar sta ik dan in vol ornaat spik en span.
Wij zijn klaar om ons naar de kerstnachtdienst te begeven.
Ik trek de voordeur achter ons dicht.
Het is een koude heldere avond de sneeuw dwarrelt zachtjes naar beneden.
Wij lopen gestaag richting de Ichthuskerk.
Als we de Ichthuskerk naderen waar Onger-Oens zijn jaarlijkse kerstnachtdienst ter gehore brengt is het
daar al een drukte van jewelste.
Velen spoeden zich henen om een plaatsje te bemachtigen en de kerk stroomt vol echt vol bom vol.
Alle plaatsen zijn bezet ,er kan geen kip maar bij.
De koster sluit de deuren van de kerk en er staat een machtig koor van dik 70 zangers gekleed in de urkerdracht in volle glorie bij elkaar opgesteld door koormeester Andre Romkes.
Het orgel zet in, het koor en de gemeente zingen uit volle borst het een na het andere kerst lied.
Vrede, stille nacht, Eenmaal zal de Hemel zingen, Ere zij GOD, en Komt allen te samen.
Bij Komt allen te samen, schrik ik wakker, het was een droom half slaperig mompel ik; ‘Het blijft ook een
droom’ en zak weer weg in een diepe slaap.
Weer is het Kerstavond ...
Buiten regent het en houden de politie en de boa's de wacht, of een ieder zich aan de geldende regels
houd.
Mijn vrouw helpt mij om mij in een latex-pak te wurmen op mijn borst prijk mijn QR code .
Ik heb deze avond vrijstelling en mag mij melden bij de Ichthuskerk om een kerstlied de wereld in te slingeren met nog een paar uitverkorenen.
Ik check mijn QR code, drink mijn drankje wat verplicht is als je naar buiten gaat, en begeef mij alleen naar
de Ichthuskerk.
Bij de kerk aangekomen staat er een enorme combinatie voor de ingang. Ik meld mij bij de ingang en
wordt ik gescreend door medewerkers gekleed in een maanpak.
Het licht spring op rood en ik moet opnieuw een check-in doen.
Staaf in de neus, bloedtest, QR-scan. Alles is positief en mag ik verder naar binnen.
Via pijlen en paden afgeschermd door plexiglas loop ik de kerk in en neem mijn aangewezen plaats in.
Ik kijk om me heen naast mij staan nog een paar zangers allen gehuld in beschermende kleding omgeven
door plexiglas kooien.
Ik kijk de kerk in; Hier en daar verspreidt zitten een paar mensen uitdrukkingsloos voor zich uit te staren.
Deze mensen moesten er veel voor over hebben om een plaatsje te kunnen innemen.
Het orgel begint te spelen ,we zetten in: Het klinkt monotoon, duister, huivering wekkend … deze keer
geen vrede, geen Komt allen te samen, geen Ere zij God, geen Hoor de kerst klok, maar alleen een door de
overheid opgelegd kerstlied: ‘it,s christmass-time’… weer schiet ik wakker nu nat en bezweet en een klop-
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pend hart en naar adem snakkend. Het was een droom en ik hoop dat deze
droom nooit werkelijkheid zal worden en sluit ik af met de woorden:
Maar de HEERE zal uitkomst geven hij die daags zijn gunst gebied.
Weer is het morgen. Ik kom beneden.
Nog ligt daar een wit vel mij aan te staren, Ik pak een pen, om weer wat aan het papier toe te vertrouwen.
Vol goede moed zit ik weer, en ondertussen zijn we weer enkele weken verder als ik wederom zal
proberen iets te schrijven over het afgelopen jaar.
Het is nu half november wederom zijn de corona maatregelen weer aangescherpt en staat onze jaarlijkse kerstnachtdienst weer op losse schroeven. (zie brief Ichthuskerk op pagina 5)

Een jaar vliegt voorbij. Nog even en ook 2021 is in de eeuwigheid vervlogen.
Als secretaris van Onger-Oens neem ik jullie altijd in vogelvlucht mee het jaar door aangaande de belangrijke dingen die er zijn of staan te gebeuren.
Ook dit jaar hebben wij als koor geen concerten mogen en kunnen geven.
De corona pandemie liet dit ook het afgelopen jaar wederom niet toe.
Wel werd het ons vergunt om het afgelopen jaar de zang repetities te houden en dat viel bij een ieder in
goede aarde. Alles was op zaterdagavond weer zoals voorheen. Lekker ff zingen en na de tijd even bijpraten onder het genot van een goede warme hap en een klein aperitiefje.
Naast dit alles heeft ook dit jaar ondanks de corona maatregelen onze vertrouwde activiteiten commissie
van alles geregeld dit jaar.
Zo was er weer een ouderwetse ledenvergadering.
Een goed georganiseerde BBQ, een Bingo, en iedere zaterdagavond een verloting met mooie prijzen.
Daarom zoals ieder jaar weer; complimenten voor deze jongens en mannen want we blijven het zeggen
zonder de activiteiten commissie zou de vereniging niet kunnen bestaan.
Ook hadden we dit jaar hadden wij te maken met een sterfgeval binnen ons koor.
Ons trouwe koorlid Fokke Snoek moest plotseling het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.
Wederom is er binnen het koor een lege plaats gevallen,
De HEERE gedenkt de achtergebleven familie in dit verlies.
Als koor mochten wij ook stil staan bij het heugelijke feit dat ons enige vrouwelijke koorlid Margea Dijkhuizen 20 jaar lid was van onze zangvereniging. Dus werd deze jonge dame op de ledenvergadering in het
zonnetje gezet en kreeg van het koor een prachtige gouden speld voor bij haar Urker dracht.
Bij deze willen wij als bestuur een ieder bedanken die op welke manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen bij het reilen en zeilen van onze vereniging. Allen zeer hartelijk dank !
Zoals ik al zei krijg ik weinig op papier en sluit af.
Hoewel het ook dit jaar met vallen en opstaan ging, denk ik dat we als vereniging toch terug kunnen kijken op een geslaagd jaar met elkaar.
Ook het aankomende jaar zullen wij proberen oprecht en eerlijk met elkaar om te gaan, en dit zal moeilijk
worden want we weten op dit ogenblik van schrijven nog niet wat de regering voor ons als vereniging in
petto heeft. Maar laten we er met z'n allen voor zorgen dat we geen tweedracht binnen onze vereniging
krijgen, want de satan gaat rond als een briesende leeuw en probeert alles kapot te maken wat nog te
vinden is tot GODS eer.
verder wens ik een ieder een gezond en gezegend 2022 toe
met vriendelijke groet, uw secretaris Hessel Snoek

gen
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Concerten afgelast
Zoals we allemaal hebben meegemaakt dit jaar, konden er wegens alle corona
perikelen, maar ook in navolging op de regels van de overheid, geen concerten plaatsvinden.
Ook onze jaarlijkse traditionele kerstnachtdienst is op het moment van
schrijven afgelast door de kerkenraad van de Ichthuskerk.
Dit betekenend dat wij na 31 opeenvolgende kerstnachtdiensten ook dit jaar weer over moeten slaan.
Voor velen van ons zal dit niet meevallen, want een kerstavond zonder zingen, kunnen velen van ons zich
niet voorstellen. (zie de bijdrage van onze secretaris)
Maar toch moeten we weer vooruit, en komen er hopelijk (onder voorbehoud) weer wat aanvragen voor
concerten in 2022 en verder .
Rijsenhout en Kollumerzwaag stonden in het afgelopen jaar ook op de agenda, maar helaas moesten die
ook afgezegd worden.
Het concert met onze onze Katwijkse vrienden van SION , dit jaar september in Katwijk aan Zee in een
mooie Zeezangdienst in het Witte Kerkje op de Boulevard, moest ook helaas door alle coronaperikelen
afgezegd worden.
Deze Zeezangdiensten worden altijd door veel mensen bezocht en zijn altijd prachtige avonden om op
terug te kijken. Heel jammer, en wij hadden dit ook graag anders gezien.
Voor 2022 ligt er nog steeds het verzoek van onze vriend Kees uit Groot Ammers.
Daar hopen we dan heen te gaan, zo de Heere wil en wij nog leven, op zaterdag 14 mei 2022
Uiteraard is alles onder voorbehoud van eventuele nieuwe bedenksels van de overheid,
en; zo de Heere wil en wij leven’,
Wij mogen hopen dat wij dan allemaal nog gezond mogen zijn en het coronavirus is verdwenen.
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Toen wij bezig waren met de laatste voorbereidingen van deze Zangkoerier, werd onze penningmeester
besmet met het coronavirus. Hij was hier flink ziek van, en heeft enkele weken op bed, en ook nog in het
ziekenhuis gelegen om hiervan te herstellen.
Op zaterdag 4 december mocht André weer uit het ziekenhuis komen. Mocht de Heere de middelen
maar komen te zegenen, en weer herstel schenken aan ziel en lichaam beide.
Hierdoor was het voor hem ook niet mogelijk om dit jaar een bijdrage voor onze Zangkoerier te verzorgen.
Vandaar dat wij deze ruimte dan maar benutten met een mooi gedicht.

‘k Zie de minuten stil verdwijnen,
Onhoorbaar op de grote klok.
Waarvan de wijzers op doen lichten,
ons tonend hoe de tijd vertrok.
’t Is twee voor twaalf op de wijzers,
straks klinkt de slag voor ’t nieuwe jaar.
Dat wij verwachtingsvol weer ingaan,
en hoopvol vieren met elkaar.
De glazen staan reeds ingeschonken,
voor als de slag van twaalf klinkt.
Die van de toren zich laat horen,
en over stad en velden klinkt.
Straks zien wij weer de kleurenvonken.
van menig vuurpijl in de lucht.
En horen wij de donderslagen,
met kracht weer door de straten gaan.
Wat zal straks ’t Nieuwe jaar ons brengen,
als ’t Oude weer heeft afgedaan.
Met onze laatste mijmeringen,
voorgoed van ons is heengegaan.
Zullen wij God voor alles danken,
aan zegeningen ons bereid.
En even stil staan bij het leven,
dat toch zo snel voorbij doet gaan.
Weet, zonder God is er geen zegen,
op onze wegen, op ons pad.
Die Hij zo graag aan ons wil schenken,
en in Zijn woorden ligt vervat.
Laat dan uw beden voor Hem klinken,
voor u de drempel overgaat.
Van ’t Oudejaar over naar ’t Nieuwe,
daarin ook om Zijn bijstand vraagt!
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Memento mori
Wij gedenken

Fokke Snoek
Overleden 13 oktober 2021

Toen ik woensdag 13 oktober thuis kwam van mijn werk keek ik automatisch even op mijn mobiele telefoon.
Er waren een aantal berichten binnen gekomen via de whatsapp.
Bij het lezen bleven mijn ogen bij één van deze berichten haken. De mededeling dat onze koorvriend Fokke Snoek op het aller-onverwachts op 65 - jarige leeftijd was overleden kwam aan als een mokerslag.
Opnieuw iemand op relatief jonge leeftijd weggenomen.
Wederom werd de Gods heilig en onfeilbaar Woord weer eens bewaarheid!
Bereid uw huis want gij zult sterven!
Vanaf 2004 was Fokke lid van Onger Oens.
Als het even kon dan was Fokke van de partij, hij liet zijn plek niet gauw onnodig leeg.
Je zag hem genieten met bepaalde liederen die we zongen.
Na afloop als er nog een versnapering werd genuttigd was Fokke altijd bezig om de boel op te ruimen.
Van rommel op de tafel hield onze zangersvriend niet.
Dit werd dan ook zeer gewaardeerd door de leden van Onger Oens.
De laatste jaren was Fokke beheerder en had hij zijn pijlen gericht op het onderhoud in en rondom het
gebouw.
En eerlijk is eerlijk, de boel lag er altijd spik en span bij als Fokke klaar was met zijn werk.
Ondanks zijn inzet had Fokke ook te maken met lichamelijke ongemakken.
Zo werd zijn gehoor naarmate de tijd vorderde slechter en slechter.
Een aantal operaties aan zijn gehoor leverde uiteindelijk niet het gewenste resultaat op waarop hij zo
hoopte.
Met dit euvel leerde Fokke wel leven maar dat hij er last van had was wel duidelijk.
Gelukkig was Fokke niet gauw van zijn stuk te brengen en met de nodige humor bracht hij met grote regelmaat de boel aan het lachen.
Naast het lid zijn is Fokke ook een aantal jaren voorzitter geweest.
Dit deed hij op zijn eigen unieke wijze.
Fokke was een man van de vrede en daar handelde hij ook naar.
Hoewel Fokke op dat moment nog wel voorzitter was, hebben wij hem tijdens een bestuursvergadering
dringend maar welmenend gevraagd om de harp aan de willigen te hangen.
Zijn gehoor was zo verslechterd dat hij bepaalde dingen niet hoorde en dus ook niet begreep.
Om hem voor zichzelf te beschermen hebben wij als bestuur gemeend dit eerlijk met hem te delen.
Zijn antwoord was gelukkig positief.
Hij zei letterlijk: wat ben ik blij dat jullie mij dit vragen.
Uit zichzelf durfde hij niet toe te geven dat het voorzitterschap hem te zwaar werd.
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Lucas Loosman is toen eerst een tijdje interim voorzitter geweest, om vervolgens deze taak een tweetal
periodes te vervullen.
Op een schone zaterdag toen wij een concert in Almere hadden bleken zowel Jurie vd Berg als tweede
dirigent Albert Kaptein niet helemaal fit te zijn.
Dit betekende dat Onger Oens als een stuurloos schip zonder schipper naar Almere moest.
Paniek alom dus. Echter, Fokke bleek de reddende factor te zijn en deze stelde zich meteen beschikbaar
als dirigent.
Die middag opende Fokke als voorzitter het concert met gebed en sprak een enkel woord.
Na dit gedaan te hebben zette hij zich voor het koor en dirigeerde alsof het de gewoonste zaak van de
wereld was.
Hoewel er maar weinig toehoorders waren, hebben de mensen die wél aanwezig waren genoten van een
Onger Oens in topvorm.
Op de terugreis was Fokke zo uitgeput dat hij vrijwel direct in slaap viel.
Alle taken die hij op zich had genomen en op uitmuntende wijze tot een goed einde had weten te brengen, hadden hem totaal uitgeput.
Het was dan ook geen wonder dat Fokke even bij moest komen van alles wat hem wedervaren was.
Fokke was een bijzonder iemand, maar wel een persoon waar je voor de volle 100 % van op aan kon.
Zijn ja was ja en zijn nee was nee.
Naast lid van Onger Oens heeft Fokke zich op maatschappelijk gebied ook ingezet voor onze Urker gemeenschap.
Zo was hij jarenlang raadslid.
Met name de gewone man had zijn belangstelling en daar zette Fokke zich dan ook met hart en ziel voor
in.
Dit was dan ook kenmerkend voor hem.
Voor Fokke is het eeuwigheid geworden.
Zijn hoop en verwachting was van de Oppermajesteit!
Zaterdag 16 oktober hebben wij als koor, op verzoek van de familie, een drietal nummers ten gehore gebracht op de condoleance in het gebouw van DEL.
Eén van die liederen was Majesteit, dit was namelijk het lievelingslied van Fokke.
Dit werd dan ook zeer gewaardeerd door de naaste familie.
Gelukkig hadden velen van Onger Oens gehoor gegeven om aanwezig te zijn.
Op zo’n moment mag je ervaren dat je als koor toch een eenheid bent.
Na afloop van de condoleance ging er nog een groot gedeelte van de zangers naar het clubgebouw.
Daar aangekomen sloot voorzitter Jan Hakvoort af door toepasselijk en staande te laten zingen uit Psalm
89. Eerst het 19e vers: Gedenk o Heere hoe zwak ik ben en kort van duur.
Maar ook de troost uit het 7e vers: hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort.
Tegen de klok van 21.00 uur ging een ieder huiswaarts.
Een gedenkwaardige avond werd hiermee afgesloten.
Maandag 18 oktober was de rouwdienst in de Maranathakerk.
Vervolgens is Fokke naar zijn laatste rustplaats hier op aarde gebracht.
Het gezin van Fokke Snoek moet verder zonder man, vader en bébe.
De Heere geve dat de achtergeblevenen de troost en kracht mogen ervaren die alleen bij Hem te vinden
is.
Onger Oens heeft weer een gewaardeerd lid zien wegvallen.
Hopelijk mag dit sterven ieder persoonlijk tot nadenken zetten.
We zingen iedere zaterdag liederen met de mooiste teksten.
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Die teksten geven weer hoeveel zondaarsliefde er is bij de Heere!
Als een mens verloren gaat ligt het nooit en te nimmer aan de Heere!

U, ik, en alle lezers die dit schrijven onder ogen krijgen zijn nog op reis.
Hoe lang deze reis nog duurt weet niemand.
Maar dat er een einde aan komt is zeker!
Alleen met de grote Schipper aan boord komen we veilig aan!

Daarom, en daar besluit ik mee:

Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus!
Die aan ’t kruishout stierf voor u!
Jezus klopt nu aan uw harte;
Zondaars biedt Hem ingang nu!
Plaats voor zaken en vermaken,
Plaats voor wat het vlees bezint;
Is er dan geen plaats in ’t harte,
Voor den Heiland die u mint?
Geeft uw hart, uw tijd aan Jezus,
Vóór de dood dat hart versteent;
Weet, het oordeel Gods is nader,
Nader, zondaars dan gij meent!
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Controle puntjes voor een Concert of optreden.
* Heb je je zwarte doekje om ?
* Zitten je gouden knopen op z’n plaats ?
* Zitten je broekstukken niet op z’n kop ?
* Zakt je broek niet af onder het zingen ?

*** Allemaal puntjes uit de praktijk ! ***
Bedenk, dat als wij optreden,
onze Urker kleding ook ons visitekaartje is !
*
*
*
*

Tijdens optredens zingen wij op het striepteboad
En als wij zingen, hebben wij geen Sefuutjes om !
Geen opgestroopte mouwen !
En Galgen hadden ze vroeger ook niet aan de
Urker broek !

* Leden die tijdens een optreden
(nog) niet kunnen beschikken over een Urker pak, worden
verzocht dit aan onze koormeester mede te delen.

Deze zal u dan op de achterste rij plaatsen.
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Vrijdagavond 29 oktober
In ons eigen gebouw.
aanvang 20.00
Op de poster stond: zaal open om 19.15
uur, maar om kwart voor 7 stonden er al
deelnemers voor het hek. Albert Bakker, die binnen al met
de versnaperingen bezig was, heeft toen het hek maar opengedaan, en al spoedig zat ons gebouw gezellig
vol met jong en oud.
Er waren weer nieuwe maatregelen door de overheid aangekondigd, dus vandaar dat onze A
-C deze kans alsnog benutte om een Bingo avond te organiseren.
Een bijzonder geslaagde en gezellige avond, met prachtige prijzen die bij iedereen in de
smaak vielen.
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Onderhouds perikelen
In het afgelopen jaar hebben we ook weer het nodige onderhoud moeten uitvoeren aan ons gebouw.
De complete boei rondom ons gebouw werd tijdens de vakanties geheel vernieuwd.
Het aanzicht is een heel stuk mooier en frisser geworden nu, en dit dankzij de inzet van Hein Bakker en
medewerkers van Custom Bouwwerken die deze klus hebben gedaan. (Helaas had ik hier geen foto’s van)

Ook de airco’s stonden al heel lang op het programma voor vervanging, en zijn deze zomer compleet vernieuwd.
Onze penningmeester had hier en daar wat offertes opgevraagd, en
deze werden samen met het bestuur doorgenomen.
De beslissing van het bestuur om twee zwaardere en betere airco's te
plaatsen was dan ook unaniem.
Toen eenmaal de oude airco's van het dak verwijderd werden bleek
dat het eigenlijk een wonder was dat uit deze bonken roest nog iets
van koude lucht kon komen.

Ook de zang mappen kregen weer een extra onderhoudsbeurt.
En als je dan ziet hoe sommige leden met hun map omgaan, en wat je tegenkomt in zo’n map, is dit toch
wel bedroevend.
Sommige mappen zijn
voorzien van stukjes
kauwgom dat gebruikt
wordt als bladwijzer !
Anderen hebben van hun
tussenblad stukjes afgeknipt, om te gebruiken als
tandenstoker !

Graag attenderen wij u als zangers dat een zang map best duur in aanschaf is
Dus een klein beetje netheid, en schoonheid, is dan ook echt niet teveel gevraagd, want sommige mappen moesten eerst gedesinfecteerd worden.

Ook hebben wij afgelopen jaar een monitor
bevestigd voor controle en verlotingen,
Bingo’s en presentaties.
Op deze manier kunnen we vanuit alle hoeken
meekijken bij de wekelijkse verloting, en goede
doelen acties .
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Onze jaarlijkse ledenvergadering kon dit jaar in februari niet doorgaan wegens
de corona regels der overheid.
Steeds zaten we als bestuur te kijken wanneer er een geschikt moment voorbij zou komen.
En ja hoor, eindelijk werd er iets versoepeld en konden we een datum prikken.
Zaterdag 26 juni 2021 moest het wel lukken.
Maar dan moesten we snel zijn, want voor je het weet hebben we weer een
lockdown.
Heel veel leden hadden gehoor gegeven aan de oproep tot het bijwonen van
de ledenvergadering.
De vergadering werd begonnen met het zingen van psalm 118 vers 1 waarna
de voorzitter ons voorging in gebed.
Hierna werd gelezen psalm 8 .
De voorzitter legt uit waarom we door alle corona maatregelen nu pas onze ledenvergadering konden houden, want we
mochten steeds met niet meer als 30 personen, excl. Personeel, aanwezig zijn in ons gebouw.
En als bestuur behoren ook wij, hierin
onze verantwoording te nemen.
De goedkeuring van de notulen van de vorige ledenvergadering
was aan de orde, en ook dit was door alle regels wat in de knel
gekomen.
Vandaar dat de notulen deze keer 2 weken ter inzage hebben
gelegen in ons gebouw.

DE FLUX EEN BEGRIP IN DE SCHEEPSVAART & BOUW.
Gezegende feestdagen &
een voorspoedig 2021

Scheepsbetimmering & Bouwbedrijf
Keteldiep 7 I 8321 MH Urk Tel: 0527 68-7700
Fax: 0527 68-7770

mail: info@deflux.nl

www.deflux.nl

23

Daarna is de beurt aan onze secretaris die ons, op zijn geheel eigen wijze,
meeneemt in het reilen en zeilen, en het lief en leed van onze vereniging.
Hessel staat een ogenblik stil bij zijn 1e bijdrage (vorig jaar) aan onze Zangkoerier, en maakt tevens de redactie van deze koerier een groot compliment
dat het deze keer een echte Glossy was geworden.
Ook onze eigen A-C werd niet vergeten door Hessel, zoals hij memoreerde,
dat een vereniging zonder A-C eigenlijk niet kan bestaan. En dat deze mensen heel veel doen voor een vereniging als ‘Onger-Oens’.
Op een bijzondere manier worden we er door Hessel aan herinnerd dat we
in het afgelopen jaar ook nog 2 x een inval hebben gehad door enkele ijverige Boa’s die niet wisten wat ze met hun tijd moesten.
In eerste instantie dacht Hessel dat het luisteraars waren, en misschien wel
nieuwe leden.
(omdat ze met zoveel waren)
Ook de wisseling van de wacht bij de penningmeester komt aan de orde.
Jan Bos had zijn termijn van 4 jaar erop zitten, en had zich, mede door zijn eigen drukke werkzaamheden,
niet herkiesbaar gesteld.
Al met al en bijzondere bijdrage, die aan het applaus dat aan het einde te horen was, zeer op prijs is gesteld door de aanwezige leden.

Hierna neemt de voorzitter het woord, en werd Jan Bos toegesproken en verzocht naar voren te komen.
Jan Bos werd zeer hartelijk bedankt voor zijn tijd die hij besteed had in de afgelopen 4 jaar aan onze vereniging.

Hierna is het de beurt aan het financiële jaaroverzicht, wat door André op
een hele duidelijke, en voor iedereen begrijp bare wijze, wordt doorgenomen.
Punt voor punt wordt duidelijk uitgelegd, en alle leden krijgen bij ieder punt
de gelegenheid om vragen te stellen over eventuele onduidelijkheden.
Er zijn geen vragen ! We zijn een Financieel gezonde vereniging.
Aan het eind van zijn betoog, komt André nog kort terug op zijn terugkeer
als penningmeester, maar ook over zijn gezondheid, dat voor hem in de achterliggende tijd, een kostbaar goed en dankbaar iets is geworden.

Bij ziektes, geboortes, huwelijk, Jubilea … Enz….enz …
Geef dit even door aan onze penningmeester !!
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Daarna is het tijd voor punt 8 op de agenda. De rondvraag.
Er komen deze keer 2 rondvragen die ook gelijk beantwoord konden worden, en dan is de vergadering al weer bijna afgelopen.
Bijna zeg ik, want er staat nog iets heel belangrijks op de agenda, alleen; dat is niet vermeld op de agenda !
Ondertussen, (tijdens de rondvraag) waren Elly Dijkhuizen en haar dochter binnenkomen, en waren stil achterin gaan zitten. Margeja had al haar gevestigd op de bestuurstafel en had hier niets van meegekregen.
De voorzitter gaf het woord aan
onze 2e voorzitter, Appien Kaptein, en deze naam plaats achter
het spreekgestoelte.
Deze riep de totaal veraste Margeja naar voren, samen met moeder Elly, en verhaalde dat Margeja
20 jaar geleden, samen met haar
vader Maarten, lid van ons koor
was geworden.
Dat betekende dat Margeja vorig
jaar iets had te vieren. Maar door
alle Corona toestanden moesten
we dit steeds verplaatsen. Maar, ‘Wat in het vat zit verzuurt niet’
En ja, daar hoort nu eenmaal een Kadootje bij.
Het bestuur had hier en daar eens rondgekeken, en iets heel moois voor
Margeja gevonden. Hierna overhandigde Appien het mooi verpakte doosje aan Margeja uit naam van alle
leden. Het papier kreeg ze er eerst van de zenuwen niet af, maar toen ze het open maakte bleek er een
mooie echte gouden broche in te zitten voor op het doekje van haar Urker kleding.
Uiteraard waren er ook bloemen voor Margeja en haar moeder en een klaterend applaus van alle aanwezigen.

Hierna zongen we Margeja toe : Psalm 134 vers 3
‘Dat s’Heeren zegen op u daal’
Daarna sprak Ds. Bos nog een enkel woord,
en sloot om 20.40 uur de vergadering met ons af met dankgebed.
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Kerst Tulband
Op en top Kerstfeest en oudejaar,
met deze mooie, klassieke
tulband met sukade en rozijnen.
Oud recept dat is ingezonden door:

Wouter van den Berg

Benodigdheden.

* 100 g rozijnen
* 100 g blanke rozijnen
* 100 g sukade
* 250 g zelfrijzend bakmeel
* 250 g ongezouten roomboter
* 200 g witte basterdsuiker

* 2 zakjes vanillesuiker
* 4 middelgrote eieren
* 2 el poedersuiker

1
Verwarm de oven voor op 175 °C. Schep in een kom de rozijnen
en sukade om met (per cake) 1-2 el bakmeel, zo zakken ze in
het beslag minder snel naar de bodem. Zeef de rest van het
bakmeel boven een andere kom.
2
Klop in een beslagkom de boter, basterdsuiker en vanillesuiker
met de mixer in ca. 10 min. tot een crèmekleurige, romige massa. Klop de eieren er een voor een door; voeg pas het volgende
ei toe als het vorige helemaal door botermengsel is opgenomen. Voeg het zelfrijzend bakmeel in drie tot vier keer toe en
meng met een spatel luchtig door het beslag. Spatel de rozijnen
en sukade er ook luchtig door. Doe het beslag over in de tulbandvorm en strijk de bovenkant glad.
3
Schuif de vorm op het rooster in het midden van de oven en
laat de tulband in ca. 1 uur goudbruin en gaar bakken (erin gestoken satéstokje komt er dan droog uit). Neem de tulband uit
de oven en laat 10 min. in de vorm afkoelen.
4
Maak de rand van de tulband voorzichtig met je vingertoppen
los, zodat er lucht tussen tulband en vorm komt. Leg het rooster
op de vorm, keer samen om en verwijder de vorm. Laat de tulband op het rooster afkoelen.
Zet voor het serveren de tulband op een schaal en bestuif royaal met poedersuiker.

Variatietip Chocoladetulband met wit glazuur:
Bereid het beslag voor deze tulband volgens het basisrecept, maar vervang 50 g zelfrijzend bakmeel door 50 g cacaopoeder. Schep met het bakmeel en de cacao eventueel 3-4 eetlepels koffielikeur (slijter) door het beslag.
Vervang de rozijnen en sukade door 250 g in stukjes gebroken chocolade.
Roer een glad en glanzend glazuur van 125 g poedersuiker, een half cupje gepasteuriseerd eiwit (Danegg) en 1-2 el
water. Strijk dit losjes uit over de bovenkant van de afgekoelde tulbandcake, zodat het glazuur mooi naar beneden
druipt. Laat minstens 1 uur opstijven. Ook mooi als gemarmerde cake:
Schep dan de helft van de cacao door de helft van het beslag, en meng 100 g fijngehakte chocolade (sticks) door de
andere helft.
Vul de vorm met het chocoladebeslag en spatel er met een paar slagen losjes het cacaobeslag door.

Eet smakelijk
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Een vreemde titel misschien maar wel eentje
die deze speciale avond bij Onger-Oens typeerde.
De genodigden voor het heerlijk avondje waren in dit
geval alle leden van het koor, maar ook de echtgenotes
waren op deze speciale avond uitgenodigd.
De meeste dames waren ook daadwerkelijk aanwezig.
Op de rol stond een gezellige avond met (achteraf) een
echt heerlijke barbecue.
De activiteiten commissie van het koor organiseert dit vaker ……
en altijd weer erg goed!
De weinigen die dus voor dit heerlijk avondje uitverkoren waren, waren de koorleden en hun echtgenotes. Dat ik er ook was ? ….. Ik voel mij ondertussen ‘een beetje’ lid van het koor,
En zeker een groot fan (Die de concerten heel erg mist)

We schrijven zaterdag 3 juli zo rond 18.30 uur.
Normaal komen de dame en heren van het koor dan richting het Onger Oens gebouw om, zij het -door de
pandemie- in ‘klein comité’, te zingen.
Deze avond was net even anders, er was een door de activiteiten commissie georganiseerde barbecue
waar deze keer ook de echtgenotes bij aanwezig mochten zijn.
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Gezongen werd er deze avond niet, wel (veel) en heerlijk gegeten.
Het begon met een aantal kleine warme en koude amuses die erg goed
in de smaak vielen.
Opvallend detail, amuse ‘a’ nog niet op, ‘b’ stond alweer op tafel.

Toen de voor- en later de hoofdgerechten op de tafels kwamen gingen de leden
er even voor zitten. Hele stukken van o.a. entrecote en uitgebeende karbonade
waren gebakken, gesneden en naar de tafels gebracht.
Uiteraard met de nodige bijlages. Echt heel goed verzorgd en zeer smaakvol.
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Een top barbecue verzorgd door dame en heren van Edventure Food Experience.
Met 2 omgebouwde brandweerauto’s en een heel mooie barbecue lagen grote en kleine stukken vlees
heerlijk te bakken, niet te heet en niet te koud.
De zangers, maar ook hun echtgenotes, kregen steeds maar weer een plank met de meest lekkere dingen
op tafel.
Eigenlijk een soort tapas barbecue.
Het smaakte echt voortreffelijk.
Er was natuurlijk ook gezorgd voor de vochtige inwendige mens. Aan de bar binnen stond één en ander
klaar maar ook buiten in grote bakken ijswater lag het nodige te drinken klaar.

32

33

Tijdens de avond was er ook een verloting met echt bijzonder veel door de Urker middenstand aangeboden prijzen. De lootjes ‘vlogen’ weg. Ik had er ook een aantal en had geluk ….. ik won niets.

Nee, geen namen maar van 1 persoon weet ik het zeker dat hij wel echt pech had.
De week na deze barbecue moest of mocht hij naar 3 van die zeer gewaardeerde middenstanders om zijn
prijzen te halen.
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Het ‘einde’ van de avond was ongepland en niet als afgesproken. Iedereen
zat buiten gezellig te praten, eten en te drinken maar een ‘spontane’ maar

tevens flinke regenbui deed iedereen naar binnen gaan.
Daar binnen ging het feestje wel door maar bijna iedereen was ondertussen
‘Verzadigd en verdickt en voor de afwas ongeschickt’
Afwas? Dat hoefden (de dames en) heren overigens helemaal niet te doen!
Een gezellige avond die de altijd al goede sfeer binnen het koor nog meer versterkte.
Zelf ervaarde ik het ook als erg gezellig.
Ik maakte ook de foto’s en de vraag ‘sta ik er netjes op Jan?’
kwam regelmatig terug. Oordeel zelf maar, gezellig was het zeker
Hoewel Onger-Oens natuurlijk een zangvereniging is, is dit
ook Onger-Oens. Gemoedelijk en zeker gezellig onder elkaar zijn, echt Onger Oens
(op z’n Urks uitgesproken)

Onder ons dus.
En Jan …..
Jij natuurlijk ook zeer hartelijk
bedankt voor die heerlijke
Friesche suukerbollen die bij
het naar huis gaan voor iedereen klaar lagen !!
Namens ons allemaal ..
Bedankt !
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Overdenkingen op het Kerstfeest
God geve ons te overdenken
Dat Hij Zijn Zoon heeft willen schenken
Die Zich vrijwillig overgaf.
Hij werd in Bethlehem geboren
Om zondaars, reddeloos verloren,
te redden van de dood, en ‘t graf.

Hij heeft gewillig Zich gegeven
Om dode zondaars tot het leven
te wekken door Zijn Geest en Woord.
Hij heeft Gods toorn en straf gedragen
En nu gaat ‘s Heren welbehagen
Door Christus hand, gelukkig voort.

Hoe ver wij ook zijn afgeweken
Hij kan de hardste harten breken
Bij Hem is hulp, bij Hem is raad !
O, dat we dan voor onze zonden
Verzoening vonden in Zijn wonden
Het kan nog ! ‘t Is nog niet te laat !
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Zo aan het begin van dit jaar, was er al eens sprake
geweest om eens te komen tot een soort van haringproeverij zodra de Hollandse nieuwe in het land was.
Onze voorzitter en secretaris staken de hoofden bij elkaar, en dit
plan werd, en is geheel verder door hen uitgewerkt.
Wel waren zij van mening, gezien het feit dat er ook leden zijn die
geen haring lusten, om dit evenement op een vrijdagavond te
laten plaatsvinden, en konden iedereen op zaterdagavond gewoon zijn versje zingen.

De naam die bedacht werd was eigenlijk heel simpel ….
Gewoon traditioneel en ouderwets;

Het evenement zou plaatsvinden op vrijdagavond 18 juni.
Op deze bewuste avond waren we al vroeg in ons gebouw, en
kwamen Jan en Hessel bepakt en bezakt met hun gereedschap en
apparatuur, om alles alvast wat op te stellen en klaar te zetten. De insteek zou zijn ’vers van het mes’

In rap tempo werden de haringen door Jan die afgelost werd door Hessel, schoongemaakt, en deze werden voor iedereen zichtbaar in 3 verschillende bakjes tentoongesteld.
Je kon kiezen uit Deense — Zweedse en Schotse haring, maar ze proefden allemaal overheerlijk !!

Het is een regel dat degene die
schoonmaakt, uiteraard ook als
eerste proeft.

En dat ze smaakten was heel
duidelijk !
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Er was gretig afname, en iedereen liet zich de haring goed smaken.
Maar dat kon eigenlijk ook niet anders
met deze 2 super haringmeesters … zo uit het handje .. en geen graatje gezien en geproefd

Ook onze vriend Evert het Kousje liet zich niet plagen, en verschalkte menig harinkje.
En zoals u ziet, om de echte smaak te proeven, moeten de ogen gesloten zijn.

Voor de liefhebbers was er ook nog heerlijke gerookte paling die
door Jan ter plekke gefileerd werd.
Zoals u wel aan de foto’s kunt zien, was dit zeker een geslaagde
avond te noemen.
De Haring en de paling ….. Alles was overheerlijk en ….
Goed geregeld !

Jan Hakvoort en Hessel Snoek
Hartelijk bedankt voor deze gezellige Haringhap-avond,
En zeker voor herhaling vatbaar !
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** Annulering van de Schotland-reis **
Zoals u allen gehoord en gelezen hebt, gaat onze concertreis naar
Schotland niet door.
In eerste instantie kon vorig jaar alles nog een jaar vooruit geschoven worden, maar met de nu geldende regels, wetten en plichten,
werd het gewoon ondoenlijk om met een voltallige bemanning nog
een versje te zingen in het buitenland.

Jammer, maar helaas kon de reiscommissie niet anders dan gewoon
alles maar annuleren.
Gelukkig dat ook de eigenaar en medewerkers van het
Carronvale-house met ons meedachten, en ook de ontstane situatie rondom het coronavirus, volkomen
begrepen.
Per omgaande hebben zij onze aanbetaling, na overleg, aan ons terug gestort.
Daarna is aan alle deelnemers van ons koor hun aanbetaling door onze reiscommissie op hun rekening
terug gestort. Velen van ons hadden de complete reissom reeds geheel voldaan.
Onze Schotlandcommissie, o.l.v; onze vriend Arie Ekkelenkamp
willen wij hierbij toch hartelijk bedanken voor het vele werk dat
zij in dit project hebben gestoken.
Hartelijk bedankt namens alle deelnemers !!
En hierbij dan misschien nog een klein voorzetje ??

Het was ergens in augustus dat onze organist William Hoorn afzeggen moest voor een repetitie wegens
verplichtingen elders.
Geen probleem, want dat gebeurt wel vaker.
Maar Evert van Veen was het hier niet erg mee eens.
Ik hoorde hem zeggen tegen Appien: ‘De volgende keer speel ik zelf ‘
Hij heeft William toen opgebeld, en de afspraak gemaakt dat hij ff wat orgelgrepen moest leren.
Na afloop van de eerstvolgende repetitie, zat Evert naast William voor wat informatie over het begeleiden. Dat dit niet zo eenvoudig was is duidelijk …. En na afloop van de orgel les was de conclusie van
Evert duidelijk… Hij bleef wel zingen, want dit is niks voor mij !
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* Louwe Geert en Janna *
* Jan en Caroline *
Namens alle zangersvrienden,
alsnog van harte gefeliciteerd,
met jullie huwelijk.
Wij wensen jullie des Heeren
zegen toe op jullie verdere levenspad.
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Dank aan Hem en U
Vorig jaar op 7 november kreeg ik geheel onverwacht een
‘kleine’ CVA, een hersenbloeding.
Gelukkig bleek in het ziekenhuis al snel dat er geen
‘propje’ (meer) in de hersenen aanwezig was.
Na 4 dagen ziekenhuis mocht ik weer naar huis.
Alles was nog lastig te doen, lopen met een rollator en ook
praten was erg lastig.
Gelukkig was na een maand alles weer redelijk normaal.
Nu ruim een jaar verder ben ik weer bijna de ‘oude’ Jan, en ja,
daar ben ik erg dankbaar voor.
En via deze -onpersoonlijke- woorden wil ik heel graag het bestuur en de leden van Onger-Oens bedanken voor de persoonlijke beterschapswensen die ik mocht ontvangen.
Kaartjes, appjes, Facebook berichtjes en telefoontjes die mij en mijn echtgenote erg goed deden.
Bovenal dank aan de Heere God, dat hij mij de kracht gaf om te herstellen.

De woorden uit het lied ‘Hij die rustig en stil’ gaven mij veel troost én kracht.
Zie slechts op hem,
Volg gehoorzaam zijn stem;
Blijf maar rustig vertrouwen,
Altijd ziende op Hem.
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Onder de goede inzendingen verloten wij 3 vleesbonnen via onze activiteiten commissie
Oplossingen kunnen gedeponeerd worden in: Het ‘kerstpuzzelemmertje’ wat achter de toog staat in ons gebouw.
Inzendingen graag inleveren t/m zaterdag 29 jan. 2022 aan het eind van deze repetitie trekken wij dan 3 winnaars.
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Onze eigen Kerkomroep
Ter info voor alle leden van ‘Onger –Oens’:
Zangersvrienden die door ziekte gedwongen zijn thuis te zitten op zaterdagavond, kunnen, als zij dit
natuurlijk willen, onze repetities gewoon meemaken in beeld en geluid, via een besloten lijn op de kerkomroep.
Ons gebouw is voorzien van camera en microfoons zodat u dan toch gewoon kan meeluisteren en kijken.
Wij hebben hierbij gekozen voor een SD camera die draait op de Wifi in ons gebouw .…
Omdat op de plek van ons gebouw helaas nog het ouderwetse internet gebeuren ligt, en (nog) geen glasvezel, kan er ook nog niet op HD kwaliteit gekeken worden, (maar …. wie weet in de toekomst ?)
Maar het is in ieder geval beter als niet immers ? Toch is alles goed te volgen !
Om met ons mee te kijken hebben wij bij de kerkomroep enkele kijkaccounts beschikbaar.
Bent u ziek of bedlegerig, kunt u als lid via de dirigent en/of Albert Bakker van de A-C een code aanvragen.
Deze vult u in op de accountlijst van de kerkomroep .. En u
kunt de gehele repetitie live met ons meekijken .
Als enige zangvereniging in Nederland, beschikken wij op dit
moment over dit systeem !!
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Kerstverhaal
*****
‘Hoeveel nachtjes moet ik nog slapen, moeder?’ vroeg
Jan, een jongetje van bijna vijf jaar.
‘Nog drie, dan is het zondag’.
“Mag ik dan mee naar de kerk?’
‘Ja, dat heeft moeder toch beloofd?’
Eindelijk was de zondag gekomen , waarop Jan jarig was
en voor het eerst mee mocht naar de kerk.
Ruim negen uur ging hij met zijn moeder op stap.
Ze moesten een kwartiertje lopen en om half tien begon
de kerk.
Mevrouw Veldhof zei onderweg nog: ‘Jan, zal je vooral
stilzitten?
Niet praten tegen moeder, hoor, en goed luisteren.
Als het orgel speelt, gaan we zingen en mag je ook meezingen.’
Ze staken het kerkplein over en gingen naar binnen.
O, wat groot was alles!
Hoge ramen, met allemaal mooie gekleurde ruitjes, wat veel!
Grote banken en midden in de kerk zo’n groot ding met een dak erboven.
Dat was de preekstoel.
Dan lange buizen aan de muur met onderaan een gat, net of ze van zilver waren; heel veel, naast elkaar.
Net fluiten, dacht Jantje.
‘Moeder, wat …’ ‘Stil Jantje, niet praten!’, zei moeder.
Daar kwam opeens de buurman aan, boer Krelis.
Wat zag die er deftig uit! Alles zwart: een zwarte pet en een zwarte das. Hè?
Zo had Jantje hem nog nooit gezien.
Normaal had hij altijd een blauwe kiel aan en grote klompen aan zijn voeten.
Wat moest boer Krelis toch doen?
Boer Krelis sloeg een groot boek open.
Dat was zeker de Bijbel, dacht Jan. Boer Krelis ging voorlezen, heel langzaam en heel hard.
Jan begreep er niets van.
Opeens keek hij omhoog.
Wat een hoop ruitjes!
Eén, twee, zes, acht, tien, elf!
‘Sst, Jantje, stil wezen!’, zei moeder.
Daar opeens hoorde Jantje muziek.
Waar kwam dat vandaan?
Hoor, daar boven.
O, dat zijn die pijpen!
Hoor maar! Ja, die pijpen, net fluiten.
Wat een mooie muziek!
Even later begonnen ze allemaal met het orgel mee te zingen.
Toen het zingen klaar was, werd het eerst heel stil.
Alle mensen keken omhoog, naar dat kamertje met dat dak erboven.
Jantje keek ook op. Hij zat in de bank in het hoekje,
de eerste plaats van het middenpad af, dicht bij de preekstoel.
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***************************************
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Nu begon de dominee te lezen: ‘En op de laatste dag van het feest stond Jezus op en riep, zeggende: Zo
iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke!’
Dat had Jantje goed gehoord!
Daarna ging de dominee spreken over mensen, die dorst hebben naar geld.
Ze willen altijd meer hebben en raken hun dorst nooit kwijt.
Dat begreep Jantje niet.
Hij wist nog niets van geld.
De dominee sprak nog veel meer, maar Jantje zat weer naar de raampjes te kijken.
Het kleine vingertje van Jan ging weer wijzen: ‘Eén, twee, drie…’
‘Sst Jan!’, zei moeder zacht.
Dominee sprak nog altijd over mensen, die dorst hadden.
‘En er zijn ook mensen’, zei de dominee, ‘die dorst hebben naar God.
Mensen, die de Heere Jezus zo graag willen leren kennen.
Welnu, de Heere Jezus zegt: Zo iemand dorst heeft die kome tot Mij. Dat heeft de Heiland zelf gezegd!’
Hè, dacht Jantje, wat is het warm!
Ik heb zo’n dorst.
Ik zou wel wat water willen drinken.
Hij keek op, en juist nam de dominee een slokje water.
Ik heb ook dorst, dacht Jantje.
Toen ging de dominee verder. ‘Als er iemand dorst heeft, die kan tot Jezus komen.
De Heiland kan die dorst lessen.
Hij riep aan het kruis: ‘Mij dorst!’, maar ook: ‘Het is volbracht!’.
Voor u ging Hij aan het kruis met een vreselijke pijn en dorst, maar nu kan Hij de dorst van ons hart doen
lessen, want Hij zegt: ‘Wie dorst heeft, die kome tot Mij!’
Jan hoorde eigenlijk alleen maar dat er gezegd werd: ‘Wie dorst heeft, kome tot mij!’
Weer nam de dominee een slokje water.
Toen dacht Jan: ‘Ik zal nu heel goed luisteren, en als de dominee het nog eens zegt, dan ga ik naar hem
toe.
Ik heb dorst, en hij zegt het toch: ‘Wie dorst heeft kome tot mij!’
Dominee heeft ook water bij zich en zal mij toch wel een slokje willen geven?
Waarom gaan die andere mensen toch niet?
Ze hebben zeker geen dorst, maar ik heb dorst. Erge dorst!
Dominee sprak steeds maar door.
Jan luisterde goed, maar nu zei de dominee het niet.
Zo pas zei hij het telkens.
Hè, dacht Jan, als hij het nu nog maar één keertje zei, dan ging ik dadelijk.
Met zijn rechtervoet ging hij al wat meer naar het middenpad, om vlug op te staan.
Vol spanning zat hij te luisteren. ‘Ach’, zei de dominee nu, ‘wat zijn er weinig mensen die de Heere Jezus
op Zijn woord vertrouwen.
Ze hebben zo’n zielendorst, maar geloven niet dat Hij Het Levende Water is, en dat Hij de dorst kan stillen.
Heeft de Heere Jezus het dan niet geroepen?
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Waarom luistert men niet? Ook nu roept de Heiland nog: ‘Zo iemand dorst
heeft, die kome tot Mij!’
Plotseling spring Jantje van de bank.
Moeder wil hem nog grijpen, maar is net te laat.
Hij liep het pad door, naar de trap die naar de dominee zijn preekstoel ging.
Hij klom de trap op, keek de dominee aan, pakte de dominee zijn glas en
dronk een paar slokjes van het heldere water.
Alles was zo vlug gegaan, dat eigenlijk niemand begreep dat het gesproken
woord door Jantje wèl geloofd werd.
Toen, opeens, begonnen allen die in de kerk waren, te lachen.
Behalve de moeder van Jantje.
Die vond het vreselijk.
Maar op het gezicht van de dominee kwam een glimlach; toch keek hij even later weer heel ernstig.
Hij zei: ‘Als u zich niet verandert en wordt zoals de kinderen, zult u het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Dit kind heeft het woord geloofd. Hij begreep het niet, maar geloofde wat ik zei.
Hij had dorst en kwam om te drinken.
Van dit kind kunt u leren om gelovig aan te nemen de woorden die de Heere Jezus tot u zegt.
Luister naar de uitnodiging van de Heiland. Ja, de Heiland meent wat Hij zegt.
Hij stuurt niemand weg, die in geloof tot Hem komt.
Op de laatste bladzijde van de Bijbel staat het: ‘En wie dorst heeft kome; en wie wil, neme het water
des levens om niet’.
*****************
Wie vraagt aan de Heere Jezus om Het Levende Water, die wordt gelukkig, die ontvangt vergeving van zijn
schuld en een eeuwig leven.
Wil jij ook komen tot de Heere Jezus? Ook op jou wacht Hij!
Komen tot de Heere Jezus betekent:
Je nood en zorgen aan Hem vertellen; ook je schuld en zonden
tegen Hem zeggen!

Drinken van Het Levende Water is: in Hem geloven, op Hem vertrouwen,
het nieuwe leven aannemen dat Hij geeft!
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Op de Repetitie
De derde dirigent …
Het was op een van de repetities dat een ieder om half 8 zijn
plaats opgezocht had en de map open sloeg om te beginnen
met zingen.
Nu kunnen we u vertellen dat we pas enkele jaren nieuwe
mappen hebben met daarop de namen de namen der zangers.
Daarvoor had niemand een eigen map, en uit die tijd stamt deze anekdote.
Er zijn wel een paar uitzonderingen, zoals de dirigent en de organist, maar ook Cees de Boer en Evert van
Veen, die een speciale map hebben met grote letters, omdat zij de teksten dan beter kunnen lezen.
Er staan dan geen noten bij maar dit hoeft voor Cees ook niet.
Cees had al een paar keer gekeken maar zijn map lag niet op de tafel...
Na een paar keer gevraagd te hebben wie zijn map dan wel had, kreeg hij geen antwoord.
“Nou jongens kijk even of je Cees zijn naam er op hebt staan, want hij moet er zijn”.
Ja, het was onze derde dirigent Albert Kaptein die er geen erg in had dat hij de verkeerde map had.
“Wat moet jie nou mit meen map?
Er stoan gien iens noten in”, zei Cees tegen zijn verontwaardigde zangers vriend.
“Dat et al 3 keer vor je koor estoan, in dat wil zonger noten zingen...”
Er werd wat gelachen, maar voor het geval dat Appien nog eens noten te kort had, wilde Harmen Koffeman nog wel even uitleggen in welke toonhoogte we beginnen moesten.

Conservatorium
Op een van de volgende repetities was het zover, “De Haven van Rust” zou voor het eerst gezongen worden.
Een prachtig mooi lied (en nog steeds) volgens de muziek commissie, dus die moeten we oefenen.
Het was niet noodzakelijk om dit lied op noten voor ons te hebben, omdat de wijze nogal makkelijk was.
Maar toch waren er een aantal zangers
die de vraag stelden:
“Waarom hebben wij er geen noten
bij ?
Dit kan toch niet.”
Waarop een zangers lid uit de rechterhoek van het koor de opmerking gaf:
“Jullie doen net of jullie allemaal op
het conservatorium gezeten hebben!”...
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Hopelijk komt aan alle corona maatregelen die nu gelden, ooit weer een einde.
Katwijk, Delft, Dordrecht, wachten met smart op ons, om weer eens met ons mee te zingen.
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Oudejaarsavond 2022
Namens bestuur en leden van de Urker Mannenzangvereniging ‘Onger-Oens’
wensen wij alle zieken, zwakken, beproefden en bedroefden,
weduwen en wezen,

veel beterschap en sterkte in de komende tijd.
Ook namens de redactie van deze Zangkoerier;
Gezegende Kerstdagen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar !

Vergankelijkheid
Hoe vergankelijk is dit leven!
Verder gaat het, jaar op jaar.
Als door winden voortgedreven,
Is het einde spoedig daar.
‘t Leven is zo broos en teer.
Ieder ziet het, telkens weer
‘t Leven wordt vaak vergeleken,
Bij een plant die snel verdwijnt,
Als een wind is neergestreken
Of de zon verzengend schijnt.
Wat de wereld ons nog bied
Valt dan waardeloos in ‘t niet.
Leerden wij dan biddend waken!
‘t Einde komt vaak onverwacht!
Als de dood ons aan zal raken
Baat geen wetenschap of kracht!
Zalig die dan is bereid
Voor de grote eeuwigheid.
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