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De God en Vader van de Here Jezus – zo nabij en toch verheven boven
alle goden; zo gewoon en tegelijk zo anders. Dat was de boodschap
toen we samen waren met zovelen in Garyp voor een paar weken. Nu
zijn we aan de vooravond van het kerstfeest, toen liep het tegen het
einde van het kerkelijk jaar en konden we terugzien op de voorbije tijd,
zelfs eeuwen terug. Wat moest de Here een lange weg gaan achter ons
aan – steeds verder van het paradijs in een wereld waarin ‘nood en
dood’ heersen. Nu maken we ons weer op om te vieren dat Hij ons
eindelijk had ingehaald maar er was zelfs geen plaats in de herberg. Hij
moest nog verder als het ware: een plek in een stal temidden van
beesten en tenslotte tussen hemel en aarde temidden van
moordenaars.
Dat is het wat we de komende dagen weer vieren (!) mogen en waarop
we ons voorbereiden. In Garyp klonken woorden van de Here God van eeuwen terug. Ze kwamen ook bij ons zonder moeite aan want de
mensheid is niets veranderd helaas. Trouwens de Here God ook niet.
Hij stelde een vraag: Waarom weegt gij geld af voor wat niet
verzadigen kan? Waar zijn jullie feitelijk mee bezig?
Ik denk dat niemand onder ons met verbazing heeft opgekeken of
heeft gedacht: waar slaat dit nou op? Intussen is het een paar weken
verder, we treffen de laatste voorbereidingen voor het kerstfeest. En
Hij vraagt het nog een keer: hoeveel heb je uitgegeven? Wat heb je
allemaal aangeschaft? Denk je dat het genoeg zal zijn? De Here heeft er
zijn twijfels over.
Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat zijn twijfel niet uit de lucht
gegrepen is. We hebben het al eerder meegemaakt – hoe ouder hoe
vaker. En na de feestdagen ging het op de oude voet verder. En dat is
niet goed. Het moet anders, heel anders. De Here noemt dat
‘bekering’. Lees het maar na in hetzelfde hoofdstuk: een andere weg
inslaan. Een andere manier van leven. Met minder kunnen wij niet toe,
zegt Hij.
Maar wat houdt dat in? Hoor wat Hij zegt: je oor naar Hem neigen,
goed luisteren. Dat was het vanaf het begin. Elke dag kwam de Here bij
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Adam in het paradijs om met hem te bespreken wat nodig was. Zo
nabij, zo gewoon – zodat Adam al gauwe dacht dat hij het zelf wel wist
wat goed en wat kwaad was. En de duivel was er ‘als de kippen bij’ om
ons verder op die weg te brengen – tot op de voorbereidingen voor het
kerstfeest.
En de Here vraagt: Denk je dat het zo lukken zal? Je weet beter!
Wanneer je wilt dat je ziel leven zal, moet je leren luisteren naar Mij.
En dan brengt Hij ons bij dat Kind in de kribbe, bij die Man aan het
kruis. Zo komt de Here ons nabij. En we ontdekken dat Hij is als geen
ander. Hij belooft leven voor onze ziel, eeuwig leven zogezegd. En het
kost ons niets. Hij neemt alle kosten voor zijn rekening. Hij is het waard
dat we van Hem zingen.
Dr. G. Bos
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Beste zangers vrienden,
Voor u ligt weer een kersverse ZangKoerier gereed!
Wij als redactie hebben weer ons best gedaan om ook deze keer weer een
exemplaar uit te mogen geven.
Ons blad is gevuld met verschillende informatie, die uiteenlopen van
wetenswaardigheden, concertverslagen en interviews van mensen die in- en
rondom ons koor staan.
Wij willen van deze kant een ieder bedanken die ons meegeholpen hebben,
het is altijd mooi als er andere leden en Onger-Oens vrienden stukken in
leveren om toe te voegen. Wel is het vermelden waard dat recente
gebeurtenissen misschien niet vermeld staan in de stukken uit het bestuur,
dit is mogelijk doordat die meestal in november zijn aangeleverd…
Bij dezen worden ook al onze sponsors heel hartelijk dank gezegd voor de
financiële steun voor Onger-Oens. Wij kunnen u melden dat ons
begeleidingsorgel na alle jaren steeds meer achteruit gaat, en met de
opbrengst van dit blad mogen we al flink sparen voor een vervangend nieuw
orgel!
Voor tips en eventuele stukken voor de volgende ZangKoerier kunt u ons ten
allen tijde e-mailen, of afgeven aan één van de redactie leden.
Wij wensen een ieder veel lees plezier,
Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2015
De redactie
Email: janmartenurk@hotmail.com | Postadres: A. Ekkelenkamp, Wijk 6-67,
8321 VD Urk.
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Beste zangersvrienden,
Het loopt alweer tegen het einde van het jaar aan en daarin is weer veel
gebeurd. Was het eerst onze secretaris die zijn broer verloor aan de dood.
Later moesten ook Klaas Romkes en Tjeerd Hoekstra de gang naar de doden
akker maken. Respectievelijk schoonvader en vader kwamen te overlijden. Zo
kunnen we zien dat we hier niet blijven, maar dat ook eenmaal de doodsklok
zal luiden voor ons. Grote vraag is dan; zijn we bereid om God te ontmoeten?
In het kort wil ik even terugblikken. Wat is er weer veel gebeurd, te beginnen
met ons gebouw. In een korte tijd is het zo een concertgebouw geworden.
Veel werk is er verricht. Namen gaan we niet noemen, want we kunnen
zomaar iemand vergeten.
Ook zijn er veel zieke vrienden. Met name onze vriend Willem Pasterkamp
willen we hierbij noemen. Ik mag er nog zijn zegt Willem menigmaal. De
andere zieken wil ik hierbij veel sterkte toewensen.
Wat was de schrik groot toen we hoorden dat onze penningmeester een
ongeluk kreeg tijdens zijn werk. Als een wonder bleef het bij ernstig letsel aan
zijn voet. De Heere is nog goed geweest het had zomaar eeuwigheid kunnen
zijn. dat besef is er wel degelijk bij André. Voorlopig zal hij zich moeten
schikken en strikt aan de dokter moeten houden. Al geruime tijd ligt André in
de kamer op een bed, waar hij goed wordt verzorgd door zijn vrouw.
Het bestuur is blij dat er iedere zaterdag een behoorlijke opkomst is.
Gemiddeld komen er 38 tot 45 leden de repetities bezoeken. En laten we
eerlijk zijn; wat klinkt het dan mooi in onze vernieuwde gebouw.
Ondertussen hebben we een mooi concert gehad in Garyp. Dit was de eerste
keer maar is zeker voor herhaling vatbaar. Twee keer mochten we in zowel
het Kompas als in Talma Haven zingen. Daarnaast hebben we een tweetal
bingo’s achter de rug.
Tenslotte zingen we de avond voor Kerst nog in de Ichthuskerk. Dit wordt de
derde keer en hopelijk is de belangstelling weer net zo goed als de afgelopen
twee jaren.
Rest mij om een ieder gezegende Kerstdagen toe te wensen.
Uw voorzitter, Lukas Loosman
-9-

- 10 -

Toen ik in door onze gewaardeerde redactieleden
Arie Ekkelenkamp en Jan Marten Vink werd
benaderd om weer een bijdrage te leveren voor de
zangkoerier kwamen de gedachten bij mij op; wat
gaat de tijd toch snel. In de tussenliggende tijd zijn
er de nodige zaken gepasseerd.
Enerzijds waren er grote zorgen rondom de
gezondheid van onze zangersvriend Willem
Pasterkamp. Vele bezoeken aan het ziekenhuis
heeft Willem inmiddels achter de rug. U zal kunnen
begrijpen dat dit een hele impact heeft op de
persoon in kwestie. Een mens kan vrij veel hebben, echter ook aan het
incasseringsvermogen komt een einde. We willen Willem en zijn vrouw Albertje dan
ook Gods dragende en ondersteunende nabijheid toewensen. Als we met onze
zorgen naar de Heere gaan, dan zijn we op het allerbeste adres!
Anderzijds waren er die een geliefde moesten verliezen aan de onverbiddelijke dood.
In het leven is niets zeker, alleen dat we moeten sterven. Dat houdt tegelijkertijd in
dat we voor God moeten verschijnen. En als we het dierbaar bloed van de Heere
Jezus niet hebben leren nodig krijgen in ons leven, dan zal het een eeuwig omkomen
zijn. Gelukkig mocht er een goed getuigenis uitgaan van degen die van ons zijn
heengegaan!
De vrouw van ons koorlid Lub Snoek is ook ernstig ziek. Als je haar vraagt hoe is het
ermee, dan zegt ze steevast; wel goed. Ze is er de vrouw niet naar om zich uit te
spreken en te klagen. Ook Lub en zijn vrouw Hinkien willen we veel sterkte
toewensen. Psalm 99 zegt zo treffend: God Die helpt in nood, is in Sion groot. Dat
dan de verwachting maar van Die God mag zijn. Eveneens waren er grote zorgen bij
de vrouw van onze oud-voorzitter Fokke Snoek. Inmiddels heeft Alie een open
hartoperatie ondergaan en mag ze herstellen van de zware ingreep. Ook de familie
Snoek veel sterkte verder. André Romkes kreeg op het aller-onverwachts een ongeluk
tijdens zijn werkzaamheden. Een ingrijpende operatie aan de enkel was het gevolg.
Op doktersadvies moest onze penningmeester het zeer rustig aan doen. Een ieder zal
kunnen begrijpen dat dit voor André, die als ZZP- er werkt, een flinke tegenvaller is
geweest. Naast eerder genoemde zangers en echtgenotes, willen we ook aan Jan
Kramer denken. Na een riskante hartoperatie die Jan moest ondergaan, gaat het
ondertussen alweer een stuk beter met het oudste lid van Onger Oens. We hopen dat
Jan nog een aantal jaren bij ons mag blijven zingen.
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Er waren ook blijde momenten. Een aantal mocht zich in de echt verbinden, terwijl er
ook waren die verblijd werden met de kinderzege. Voor betreffende koorleden
overheerst grote dankbaarheid!
Binnen het bestuur waren er enkele wisselingen. Pieter Wakker werd als
penningmeester afgelost door André Romkes, terwijl ook Evert Hakvoort een stapje
terug deed. Beiden willen we hartelijk bedanken voor hun bijdrage welke zij hebben
geleverd in de jaren dat ze als bestuurslid actief waren.
De activiteitencommissie heeft dit jaar weer en tweetal bingo’s georganiseerd. Naast
de wekelijkse vleesverloting na de repetitie, is ook deze activiteit een welkome
aanvulling van de financiën.
Als koor hebben we tweemaal in het Kompas en Talma Haven onze bijdrage mogen
leveren. Hoewel er nog wat verbeterpuntjes zijn aan te merken, is het ook dit keer
weer een succes geweest. Voor het eerst in ons bestaan hebben we met Onger Oens
in Garyp gezongen. En dan staat natuurlijk het optreden in de Ichtuskerk nog voor de
deur. Het is alweer de derde keer dat we daar ons beste beentje willen voorzetten.
Dit jaar zijn we extra vroeg begonnen met het instuderen van de Kerstliederen.
Hopelijk betaald dit zich uit in een klinkend concert!
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een concertreis naar Sauerland in volle
gang. Met leven en gezondheid hoopt Onger Oens van maandag 28 september tot
vrijdag 2 oktober 2015 dit te realiseren. Onger Oens verblijft in Welcome Hotel
Hennesee Residenz. Alleen de naam al verraad dat het wel eens een mooi stulpje kan
wezen!
Inmiddels lopen we naar de Kerstdagen toe. Voor velen zijn het dagen van
gezelligheid, voor anderen zijn het dagen die men door pijnlijke verliezen van
dierbaren zo gauw mogelijk achter de rug wil hebben. Een ieder heeft zo wel zijn
eigen gedachten bij Kerst. Echter het allerbelangrijkste is dat we als christenen willen
gedenken dat de Heere Jezus als mens ter wereld kwam. In de lofzang van Zacharias
staat zo treffend; “Die met ons lot bewogen”. Door Gods oneindige barmhartigheid
is er door het zenden van Zijn Zoon een weg ontsloten om zalig te kunnen worden.
We zingen met Onger Oens regelmatig het prachtige lied ‘Daar is kracht is het Bloed
van het Lam’. Maar is dat voor ons persoonlijk al van levensbelang geworden? Het
Kind in de kribbe moet zoveel betekenis gaan krijgen dat we er alles in gaan zien!
Voor elk die in het duister dwaalt
Verstrekt deez’ zon een helder licht
Dat hem in schauw des doods bestraalt
Op ‘t vredespad zijn voeten richt
Beste lezers, ik wil u allen dan ook onvergetelijke Kerstdagen toewensen.
Johan Post
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Lieuwe is getrouwd met Tinie Reitsema-Tillema. Onze Friese vrienden
mochten drie kinderen krijgen, 2 dochters en een zoon en hebben
ondertussen 5 kleinkinderen. Voor de VUT heeft hij een eigen glasschilder-en afwerkingbedrijf gehad, G.S.A. BV. Een bedrijf van een 50
werknemers hadden ze werk in heel Nederland.
Wat vind je van “Onger-Oens’?
Jullie koor heeft mijn hart gegrepen!

Heb je ook een bepaald lied wat je mooi vindt of treft?
Ik vind al jullie liederen zeer indrukwekkend en tot mijn hart sprekend.
Maar mijn favoriete lied is één van de laatste liederen op jullie cd,
namelijk: ‘Wat een dag zal dat zijn’. Ik verlang naar die dag!

Zijn er ook minder leuke dingen in je leven?
Een dieptepunt in mijn leven was het sterven van mijn liefste broer aan
de gevolgen van een auto-ongeluk.
De zekerheid des geloofs, een kind van God mogen zijn is voor mij het
Licht in mijn leven.
Maar natuurlijk ook mijn vrouw en kinderen en alles om mij heen wat
me lief is, is mij dierbaar.
- 13 -
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Heb je ook hobby’s?
Wandelen, fietsen en reizen. Een voorliefde heb ik voor het
waddengebied, ook omdat ik 40 jaar wad gids ben geweest. Tevens
duik ik graag in de (familie)geschiedenis. Ook leid ik een
bijbelstudiegroep tweemaal per maand. Belangstellenden kunnen
kijken op www.bijbelstudiegroepnoordoostfryslan.nl
Wat is je wens?
Ik zou wel graag een dagje op Urk willen vertoeven en met een gids
over de historie van Urk praten. En dan na afloop een optreden van
Onger-Oens!
Tot slot:
Het koor Onger-Oens is een koor met diepe inhoud en roeping. Houd
deze vast!
Met de hartelijke groeten,
Lieuwe Reitsema

- 15 -

- 16 -

Na een volmondig: ‘Let’s Go’ gingen we in de rij staan met de mappen links.
We begonnen met een massale samenzang inclusief een geweldig voorspel
van Marinus op het lied: “Machtig God, sterke Rots. En de sfeer zat er gelijk
goed in. Dit viel ook wel te merken aan de voorganger van deze avond Dhr. H.
Houwink.
Onger-Oens begon met ‘Het avondmaal’ gevolgd door de solo van Jacob
Bakker waarbij Klaas Romkes de bas-solo vertolkte. Een veel gevraagd lied die
niet kon ontbreken was ‘De Haven van Rust’ waarbij menigeen ontroerd
werd.

Zaterdag 8 Maart vertrokken we om half zes richting Buitenpost.
In de bus zaten 37 zangers met de nodige aanhang en ondanks een aantal
afmeldingen hadden we nog een flinke ploeg volk en dat is het voordeel als
je als koor weer wat groter bent geworden!
Voor vertrek was penningmeester André Romkes de zangers nog langs
geweest voor een bijdrage. Dit omdat hij zelf thuis bleef want hij en zijn
vrouw hadden die week gezinsuitbreiding gekregen.
Onder weg naar het Frieseland werden de nieuwtjes weer besproken en
voorzitter Lukas Loosman deelde na zijn succeswensen mee dat hij met de
kost een lekker gebakken visje had gegeten ‘mit lekkere papreest’. Tevens
was hij net op tijd in de bus want onderweg waren zijn broekstukken los
geknapt en moest hij een paar reserve bij zijn zoon Cees-Jan ophalen.
Erg vreemd dat het zomaar knapte, maar gezien zijn stevige kost vond
buurman Klaas Romkes dat helemaal niet zo vreemd…
Het werd een voorspoedige reis en om kwart voor zeven arriveerden we bij
de kerk die al goed gevuld bleek te zijn.
De dames van de stichting
Thabor hadden weer een
tafel vol met cadeaus,
voor elk wat wils en ook
was er voor de zangers en
aanhang een heerlijke
broodjes tafel
klaargemaakt die gretig
aftrek vond.
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Na de meditatie van Dhr. Houwink over de onvruchtbare vijgeboom klom
Onger-Oens weer op de planken en was het nog even wachten op wat
bovenstemzangers die de collecte nog aan het tellen waren. Op zijn OngerOensjes konden we in de tussentijd nog even genieten van wat orgelspel en
zetten we in met het lied: ‘Ben Reizend naar die Stad’ waarbij de gemeente
vol overgave het refrein mee mocht zingen. Ook voor eerst gaf Tim Evink een
solo weg met het mooie lied ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’.
En als we dan aan het eind de laatste samenzang staande zingen, weet onze
dirigent alle mensen weer te laten zitten zodat men nog kan genieten met
een toegift: ‘Daar is kracht in het bloed’.
Ook deze dienst kwam weer ten einde en de reacties waren allemaal positief
zodat er zelfs mensen waren die niet uit konden drukken hoe mooi ze het
vonden: ‘Keweldeg’ op zijn fries.
De terug weg was weer gezellig en werd er zelfs debat gevoerd voor de
microfoon met twee zangers die een plaats in de plaatselijke gemeenteraad
wilden krijgen: Lukas Loosman en Arie Ekkelenkamp.
‘Time for
Change’
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Jubileumreis mannenzangvereniging “Onger Oens”
Volgend jaar September is het
zover dat “Onger Oens” op
jubileumreis naar Duitsland
gaat. Het betreft een geheel
verzorgde midweek met
verschillende activiteiten. Ook is
er genoeg ruimte voor
vrijetijdsbesteding.
De prijs voor deze midweek is
inclusief alle activiteiten € 425,per persoon.
Bij de prijs is o.a. het volgende inbegrepen:
• 4x een overnachting in het Welcome hotel Hennesee Residenz op basis
van 2-persoonskamers.
• 4x ontbijt , 4x lunch , 3x buffet in het hotel.
• 1x buffet in Lippstadt.
• 2x warme snack bij de borrel.
• Zingen in kerken.
• Rondvaart over de Hennesee.
• Fakkeltocht.
• Bezoek aan het mijnbouwmuseum.
• GPS tocht bij het hotel
• Sportieve en creatieve dag op donderdag in Willingen.
• Winkelcentra bezoeken.
• Met kabelbaan naar top van een berg toe.
• Vervoer.
Deze reis is 2 jaar geleden gedaan door mannenkoor Cresendo, waarbij iedereen
die mee is geweest het een fantastische reis vond.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook zin om met deze mooie reis mee te gaan,
meld u aan. Ook niet leden zijn van harte welkom.
Als u vragen hebt omtrent deze reis, schroom niet om uw vraag te stellen. Voor
info kunt u terecht bij de reiscommissie van “Onger-Oens”. Het emailadres is:
reiscommissie@ongeroens.nl
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Beste zangersvrienden van Onger
Oens,
Nog een paar dagen en het jaar 2014
is alweer voorbij. Een jaar weer
voorbij gevlogen…
Een jaar weer vol oorlog, geweld,
haat en verdriet… en zo kan ik nog
wel even door gaan… Gelukkig ook
een jaar waar we in alle rust op
zaterdagavond nog een geestelijk lied
konden zingen!
2014 was ook een jaar van
veranderingen binnen
mannenzangvereniging Onger- Oens.
De samenstelling binnen het bestuur veranderde, zo mocht ondergetekende het
stokje overnemen van onze vorige penningmeester en kwam er een nieuwe 2e
penningmeester.
De inkomsten regeling van de contributie/consumptie werd veranderd. De
meeste leden betalen nu via automatische incasso . Dit werkt voor een
penningmeester erg plezierig.
Ook hebben we zelf een bakinstallatie gekregen in de keuken om na de repetities
zelf wat te bakken. Ook dus in het grotendeels verzorgen van de warme hap op
zaterdag kwam een verandering. We willen dit in 2015 nog beter op gaan pakken
om hier wat kosten mee te gaan besparen.
Ons gebouw werd met 2 units uitgebreid. Hier is een echt podium in gemaakt. De
vele muziek op papier die in de kasten stond is gedigitaliseerd, de muziek
commissie kreeg een nieuwe laptop, nieuwe psalmboekjes om voor en na de
repetitie een psalm te zingen werden gedrukt. Dit waren zo even wat
veranderingen van het afgelopen jaar.
Dat er nog genoeg moet gebeuren in en rond het gebouw is duidelijk, maar ook
hieraan word intern druk gewerkt om dit te realiseren. Dat bovenstaande niet
allemaal vanzelf gaat moge duidelijk zijn. Hier heb je iedereen binnen een
vereniging voor nodig!
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We kunnen nog steeds alles zonder financiering bedruppen, en dat is iets waar
we met zijn allen trots op mogen zijn!! Laten we daarom ook samen de schouders
eronder blijven zetten!
Nu ik zelf binnen het bestuur zit merk je ook wat een bestuursfunctie voor werk
met zich mee brengt en krijg ik steeds meer waardering voor de oude
bestuursleden die de kar in het verleden trokken. Ook wil ik mijn waardering uit
spreken voor al de andere commissies binnen onze vereniging. Zonder deze
commissies is een vereniging als ons moeilijk draaiend te houden.
In het functioneren en steunen van deze commissies zie ik een goede
saamhorigheid binnen onze vereniging.
Ik begon mijn verhaal met nog een paar dagen ….. Een jaar weer voorbij… Een
jaar weer vol veranderingen…
Voor de komende tijd hoop ik als penningmeester dat er geen veranderingen
zullen plaats vinden binnen deze saamhorigheid van onze vereniging want alleen
met deze saamhorigheid kunnen wij vooruit blijven kijken en denken als
mannenzangvereniging Onger Oens en ziet de toekomst er zonnig uit.

Van uw penningmeester, André Romkes.
Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond voorspoedig
zanglustig 2015 toe.
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Wij mochten in gesprek gaan met Sees Bosma-Dijkstra, voor ons geen
onbekende bij Onger-Oens, want zolang we in Friesland een concert
geven zijn er weinig keren dat ze gemist heeft. Ze woont in
Buitenpost en is ondertussen AOW’er. Vroeger werkte ze bij de
Stichting Woningbouw Achtkarspelen, waar ze een administratieve
taak had. Tegenwoordig hebben ze het druk met de kleinkinderen en
andere hobby’s.
Ik denk dat ik Onger Oens al vanaf het begin ken? Toentertijd gaven ze
volgens mij hun eerste optreden in Zwaagwesteinde.
Het eerste lied dat jullie zongen was: “Heer, ai maak mij Uwe wegen
door Uw woord en Geest bekend…”
De gemeente was al aan het einde van de eerste regel en jullie waren
halverwege de eerste regel!
Ik dacht waar ben ik nu aan begonnen om hier te komen? Maar mijn
zuster zat in de evangelisatie commissie van de Gereformeerde Kerk in
Zwaagwesteinde en die had mij uitgenodigd, want ze vertelde mij over
jullie koor en dat jullie zongen op hele noten, en dat had ik nog nooit
meegemaakt!
De commissie wilde graag veel mensen in de kerk dus zodoende zat ik
in de kerk in Zwaagwesteinde…
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Maar in de loop van de avond had ik kippenvel van het zingen en
vooral met de bovenstem, ik vind jullie koor het allermooiste van wat ik
ooit gehoord heb!

‘…Wat mij betreft mogen jullie hier
elke week wel komen…’

‘…jullie zongen op hele noten, en dat
had ik nog nooit meegemaakt!’

Zo werd er een vaatje vis bij opbod verkocht, je kon muziek aanvragen
bij een soort van geheime radiozender en nog meer acties. Er kwam zo
doende veel geld binnen en ik was echt verbaasd en ontroerd dat jullie
zoveel deden om dat meisje te helpen. Dus ik wil geen KWAAD woord
over Onger-Oens horen. Dit zal ik NOOIT vergeten.
Het optreden was een groot succes, er waren ook kinderen uit Armenië
in de kerk en de collecte was grandioos, zoveel geld had ik nooit
verwacht.
Dankzij jullie optreden en de bijdrage van alle acties op Urk konden wij
twee kunsthanden kopen voor dat meisje. Eén junioren hand en één
volwassen hand.
En dat is Onger-Oens. Als ze in Friesland komen wil ik geen optreden
missen. Wat mij betreft mogen jullie hier elke week wel komen…
Ondertussen gaat het vrijwilligerswerk gewoon door. Momenteel
zitten we bezig om een paar oudere mensen die geen kinderen hebben
en die wonen in een huis dat aan alle kanten lek is om dat voor de
winter waterdicht te maken. En natuurlijk ons project St. Tabor: De
kinderen met een beperking iets leren en voorlichting geven aan de
ouders.
En natuurlijk de kinderbijbel vakantieweken en de Bijbelstudies voor
tieners en volwassen. En nog veel andere problemen die we daar tegen
komen en misschien kunnen helpen.

In die tijd kregen wij een paar keer in ‘t jaar in de maanden
januari/februari twee kinderen uit Armenië. (vier weken met vakantie)
Die kinderen kwamen uit de stad Gyumri die in naar ik meen 1988
getroffen is door een grote aardbeving. De meeste gezinnen wonen
daar in containers of in een treinwagon. Dus in de winter geen kachel
bij een temperatuur van –20 graden.
Zo was er volgens mij in 1996 of 1998 een meisje met één arm en de
andere arm was een stalen pen met een haak. Tijdens de aardbeving
was hun huis ingestort en zo is ze haar arm kwijt geraakt. Haar moeder
is toen overleden in een poging om haar dochter te beschermen tegen
de vallende muren.
Ik dacht/wist dat Onger-Oens wel eens een optreden deed voor goede
doelen en zo heb ik gebeld met Riekelt Loosman en mijn verhaal
gedaan over dat meisje met de haak (die ze gebruikte als hand). We
wilden zo graag dat ze een mooie kunsthand kon krijgen! We hadden al
contact gehad met een bedrijf die dat wel kon doen, alleen zoveel geld
hadden wij niet. Ik dacht ik ben zo brutaal en vraag aan Onger-Oens of
ze willen optreden en dat dan de collecte die gehouden wordt voor een
nieuwe hand van dat meisje bestemd is.
Het gesprek was geweldig, Loosman en nog een paar mannen van Urk
kwamen naar Buitenpost en na mijn verhaal gehoord te hebben werd
mij verteld dat Onger-Oens kwam te zingen!
En jullie weten nog wel hoe dat ging, ik kreeg soms telefoontjes van
mensen die hadden spontaan een actie op touw gezet om geld in te
zamelen.
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Zo beseffen we des te meer dat we dankbaar moeten wezen voor onze
gezondheid en voor alles wat we hier in Nederland hebben en mogen
krijgen. En dan moeten we maar niet kijken naar wat we (misschien)
niet hebben!
Sees Bosma-Dijkstra (st. Tabor)
Buitenpost
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’ZINGEN IS TWEEMAAL BIDDEN’
Op zoek naar in een in memoriam op
internet van mijn geliefde en de altijd
boeiende en verbindende Klaas de Boer. Die
ik kende, daar hij in de regio in enkele
kerkdiensten voor ging, en wij als
dubbelkwartet meewerkten meerdere
malen aan deze diensten meewerkten.
Al zoekende naar hem kwam ik op You Tube
bij ‘Zingend in de zomer’. Daar maakte ik
voor het eerst kennis met Onger – Oens.
Toen ik jullie hoorde brak mijn hart en lied
na lied kwam als een warme deken over me
heen.
Alle mee dan dertig jaar, nadat ik weer
opnieuw mijn hart aan Jezus Christus mijn
Heer en Heiland had gegeven mag ik weten
dat ik door Zijn verzoenen bloed een kind
van God mag zijn. Niet dat ik zorg ik dat ik
bij Zijn kudde blijf, maar Hij is mijn Herder
en Hij waakt over mij. Dat geeft pas echt bevrijding. Hij is mij genadig en wil iedereen
genadig zijn wie Hem aanneemt.
Vandaar kwam het verlangen om veel over en voor Hem te zingen. In dat zingen kan
ik al mijn noden, pijn verdriet, eenzaamheid, het verlangen naar de wederkomst etc.
kwijt. Mijn hele leven heb ik mogen zingen , maar vooral de laatste 20 jaar wil ik
liederen zingen vanuit mijn hart, tot eer van Hem. M.n. Glorieklokken, Joh. De Heer
en de laatste jaren uit Opwekking.
Al zoekende naar meer over Klaas de Boer, kwam ik een bekend lied tegen die ook
door Onger – Oens wordt gezongen n.l. ‘O, wat een dag’ Als je dat zingt ben je bereid
om alles los te laten. Dan denk je; God haal me maar thuis. Dit lied en meerdere
liederen van jullie speel ik nu continu af via You Tube, als ik achter mijn computer zit
en/ of in de auto via de CD.
Daar ik voor een bepaalde gelegenheid de bladmuziek van ‘O, wat een dag’ wilde
hebben zocht ik kontact met jullie secretaris Johan Post, legde hem de vraag voor en
hij nodigde mij gelijk uit om een avondje te komen luisteren en zou ondertussen voor
de bladmuziek zorgen. (wat ik trouwens nog steeds niet heb). Ik naar Urk. Was
benieuwd; zomaar op zaterdagavond tussen die Urkers, zou dat klikken? Zouden ze
me accepteren op Urk? Ik kwam binnen en de begroeting was aller hartelijkst. Moest
er gelijk tussen gaan zitten en ja hoor daar begonnen we. Zal nooit vergeten dat het
als een warme deken over me heen kwam. Ja, zodanig dat ik mijn emoties niet meer
de baas was. Voelde me ‘eindelijk thuis’. Heerlijk zingen, plank gas rechtstreeks
vanuit het hart.
- 29 -

- 30 -

Jammer dat ik een diepe bas ben en tot onder de lage C kan zingen en daardoor niet
makkelijk de ‘melodiepartij’ zing. Daarnaast het fijne uurtje na het oefenen, wat voor
mij wel betekende dat ik niet voor 22.30 uur thuis kwam en dat op zaterdagavond.
Dat alles bij elkaar heeft mij doen besluiten om niet verder te gaan. Maar… Je ergens
thuis voelen te midden van broeders en niet te vergeten een zuster, voelt als een
warme deken, en dan toch afscheid moeten nemen, Dat doet pijn!!! Dat geeft
heimwee!!!
Maar mogelijk kom ik als het mij teveel word, zomaar een keer zaterdagavond naar
jullie toe om toch mijn mond en hart weer lekker open te trekken, Gods Zegen
toegewenst.
Klaas Kanis, Kampen, nov. 2014.

We hebben het genoegen met Kees Zandijk (35) een beste zanger en tevens
Commissionair in uien en wortels. (uienboer). Hij is getrouwd met Christa en
heeft 3 kinderen: Dianne 11 jaar, Arie 9 jaar en Bertine van 7 jaar.
Hoe ben je zo op Onger-Oens terrecht gekomen?
Tja, buurman Hein-Jan Hoefnagel had al verschillende keren gevraagd van: Ga
es eff lekker mee op zaterdagavond lekker een uurtje zingen. Dus ben ik
meegegaan en ben vanaf 2012 lid van “Onger-Oens”!
Naast wie sta je te zingen op de repetitie?
Ik sta naast Kees Loosman bij de melodie en dat bevalt mij prima zo.
Wat vind je van de concerten die we in de lande geven?
Ik ga graag mee op concerten om aan een ieder te laten horen hoe mooi en
met wat voor gevoel wij als Mannenzangvereniging mogen zingen tot eer van
zijn Naam.
Wat voor eten vind je lekker?
Wat ik het lekkerst vindt? Tja lust bijna alles maar stamppot zuurkool met
spekjes en botersaus gemaakt door m’n moe gaat boven alles!
Heb je ook liederen die we zingen die eruit springen?
Mijn lievelingsliederen zijn: ’Majesteit’ en ‘Daar zijn geen grenzen’.
Moment uit je leven?
Het mooiste moment in m’n leven is het JA woord geven aan m’n lieve vrouw
en de geboorte van onze drie schatten van kinderen. Een minder mooi
moment is er gekomen toen ik te horen kreeg in augustus 2013 na een
operatie aan m’n borstbeen en het bleek een kwaadaardige tumor te zijn in
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een vorm van botkanker. Gelukkig konden ze het verwijderen en tot hiertoe
nog gespaard en gedragen!
Met wie zou je willen ruilen?
Vind het een lastige vraag maar als ik kon ruilen voor een dag qua beroep dan
wil ik kok zijn. Was mijn eerste keus om te worden maar op dat moment
weinig vraag naar en geen stageplek dus toen ben ik vrachtwagen chauffeur
geworden en na een aantal jaren kreeg ik de mogelijkheid om samen met
mijn vader in de handel verder te gaan. Ben nu Commissionair in uien,
wortelen etc.
Wat zijn je hobby’s?
Samen met mijn vrouw en kinderen heerlijk genieten met onze caravan op de
camping en het liefst ga ik zo ver mogelijk weg in de zomervakantie naar
bijvoorbeeld Tsjechië, Kroatië, Frankrijk of Duitsland, want dan heb ik echt
vakantie (wordt anders nog hele dagen gebeld) en kan ik mijn gezin volledig
aandacht geven.
Tot slot
Wat ik de lezers wil meegeven is goede gezondheid en respect voor elkaar. En
beste zangvrienden ik hoop nog vele jaren in goede harmonie met elkaar te
mogen zingen tot eer van Zijn Naam.

‘Zanger in spé’
Nadat de telefoon was gegaan bij een zanger van ons koor,
vroeg zijn vrouw wie dat was. Hij antwoordde en zei: Het was
de dirigent van het kerkkoor en vroeg of ik er belangstelling
voor had om op het kerkkoor te komen zingen want daar zaten
volgens hem te veel vrouwen op. Zijn antwoord was duidelijk:
hij zat op het HOOGste.
Na een repetitie van ons koor is het altijd even gezellig na
praten wat de afgelopen week gebracht heeft. De man die aan
het woord was, vertelde dat zijn vrouw hem had gezegd dat hij
verkeerde moas had. Waarop zijn gebekte vriend antwoordde:
Misschien had hij een verkeerde vrouw!
hvdk
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Mij werd gevraagd om een eenvoudig
maar lekker recept… Bij dezen heb ik
gekozen voor een gevulde rollade gevuld
met lekkere stukjes spek met tijm en
rozemarijn, dit omdat zo rond de
kerstdagen elk wel een rollade thuis heeft.
Het recept is eenvoudig maar toch weer
eens wat anders. Veel succes!
Benodigdheden:
1 Knappe Varkensrollade
1 pakje magere spekreepjes
1 eetlepel tijm
1 eetlepel rozemarijn
Appelstroop
1 pak croma
1 stuk rollade touw

Bereiding:
We bakken de rollade aan beide zijden om en om bruin
in de croma. Daarna leggen we de rollade op een
snijplank en knippen we voorzichtig de touwtjes los.
Aan de bovenkant snijden we de rollade open zodat we
straks de vulling er in kunnen doen. Ondertussen

Op zaterdag 18 Oktober hield
Mannenzangvereniging Onger
Oens haar 2e bingo van 2014. De
activiteitencommissie van Onger
Oens had voor de prijzen een
iets andere opzet bedacht. Zo
waren er meer prijzen in de
vorm van een waardebon.
Vooraf aan de bingo was er bij de
activiteitencommissie toch wel
sprake van enige spanning. Hoe zou de opkomst zijn, en hoe zullen de prijzen
worden beoordeeld enz…
Klaas Romkes zou deze avond om 18.45 onze penningmeester ophalen vanaf
huis in zijn rolstoel. De penningmeester zat om 18.30 al buiten klaar, maar om
18.45 geen Klaas Romkes. Hij belde Klaas een paar keer, maar geen gehoor.
Toen om 19.15 enkele buurvrouwen langs liepen, die ook op weg waren naar
de bingo, vroeg 1 van de buurvrouwen aan de penningmeester op wie hij zat
te wachten.
De penningmeester deed zijn verhaal, waarop een buurvrouw zei dan druk ik
je wel heen, we moeten toch die kant op, Klaas is dat vast vergeten.
Dat Klaas het niet was vergeten kon de penningmeester en de buurvrouwen
gelijk wel begrijpen toen ze om het hoekje van het appartementencomplex

bakken we in het bakvet van de rollade de spekjes
goudbruin.
Hier overheen mag flink wat tijm en rozemarijn. De
vulling die we nu hebben doen we in de rollade en we
zorgen dat we met rollade touw alles weer bij elkaar
binden.
De rollade smeren we in met appelstroop en dan
schuiven we hem voorzichtig in een voorverwarmde oven op 200 graden. We
houden 30 minuten aan en vergeet niet om hem middenin even om te draaien.
Daarna snijden we de rollade in fijne plakjes en smeren we hem weer in met een
beetje appelstroop. Dan mag hij de oven weer in zodat hij goed gaar kan worden
en de appelstroop gaat karamelliseren. Als de kerntemperatuur +- 65 graden is, is
hij het lekkerst. We sprenkelen nog wat spekjes erover heen en smullen maar!
Ik had een doorregen varkensrollade bij het Vershuys vandaan. Niet om te slijmen
met zangvriend Pieter maar die zijn het lekkerst! En door het spek blijven ze
heerlijk mals. Eet smakelijk!
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kwamen. Klaas had het veel te druk met de kaartjes verkoop. De rij met
bezoekers en gelukkig ook vele leden stond tot aan het Dok.
De vlechttuinen liep voller en voller. Het kleine bijzaaltje moest erbij worden
gepakt, zoveel mensen. Toen om 20.05 uur de vele mensen een plekje en een
pen hadden bemachtigd gaf om 20.10 uur de Bingo commentator Arie
Ekkelenkamp het startsein voor de eerste 2 ronden. Onger Oens verzorgde op
elke tafel een schaaltje met bitterballen en ook werd er zoute haring
geconsumeerd.
In de pauze van de bingo werd de trekking van de spectaculaire vleesverloting
gedaan. Vele vlees prijzen gingen over de toonbank. Aan het eind van de
avond werd de super ronde gedaan, die ook goed in de smaak viel.
Al met al werd een geslaagde bingo avond. De bezoekers waren goed te
spreken over de prijzen en over de verder goed georganiseerde avond in de
vlechtuinen.
Na afloop was de spanning bij de activiteitencommissie gelukkig ook
verdwenen, want het closet raakte aardig op. Zoveel mensen hadden ze niet
verwacht, maar wel op gehoopt!

André Romkes
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hij het ook uitstekend aangaf werd er door een flink aantal bezoekers
‘gewoon’ door gezongen. Bij de 2e keer dat het refrein gezongen werd waren
er nog een paar ‘doorzingers’ maar bij de derde keer ging het helemaal
foutloos, de rust was er perfect !

Afgelopen zaterdag 1 november was het voor ons koor de eerste keer om in
het Friese Garijp te zingen… Namens ons als koor was dit een geweldig
concert in een afgeladen kerk. (‘Ze ongen an de geut’) Het Friese dagblad
besteedde aan deze avond een heel stuk met fotocollage. Bij dezen het
artikel:
GARYP - Mannenzangvereniging Onger-Oens uit Urk trad zaterdagavond op
in een goed gevulde Andreaskerk in Garyp. Het koor met 38 mannen en één
jonge dame werkte geheel belangeloos mee aan deze avond. Dirigent Jurie
van den Berg en organist Marinus ten Napel zorgden samen met het koor
voor een meer dan prachtig concert. Uit volle borst psalmen zingen op hele
noten met in totaal ruim 300 personen is mooi, heel mooi. De opbrengst
kwam geheel ten goede voor het project Gods Golden Acre.
Een kleine ‘file’ voor de ingang van de Andreaskerk in Garyp, heel veel
personen, ruim 250, wilden deze zaterdagavond bij de koorzangavond in deze
kerk zijn.Begrijpelijk eigenlijk, wetende dat Mannenzangvereniging OngerOens uit Urk deze avond daar een concert gaf.

Ook het lied ‘Slechts één ding’ was nog opgenomen in de eerste serie liederen
gezongen door Onger-Oens. In de verbindende woorden van Ds Bos waren
mooi, in de kerk was het muisstil en iedereen luisterde zeer aandachtig. Voor
de pauze werd nog het lied ‘Grote God wij loven U’ gezongen, een bekend
lied dat dan ook door alle aanwezigen uit volle borst werd mee gezongen. Na
de korte pauze was er weer samenzang waar ‘Komt tot uw Heiland’ werd
gezongen.Het koor had weer 4 liederen te zingen, ‘Heer Gij zijn mijn eeuwig
erfdeel’ ‘Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?’ en ‘Mijn Heiland lied zijn
hemeltroon’ was het derde lied.
Solist Jacob Bakker zong 2 coupletten van ‘Ben reizend naar die stad’ waar
het gehele koor het eerste vers zong. Vers 4 en het refrein werd door
iedereen gezongen, en hoe !Hoeveel decibellen dat opleverde in de kerk weet
ik niet maar neemt u van mij aan dat het meer dan uit volle borst was en echt
geweldig mooi klonk.
Zelf zat ik naast de ‘oud’ koster op de ‘kreake’ (galerij/ balkon in de kerk) en
daar zag je het mooi en klonk het allemaal ook meer dan uitstekend. Na al

Onger-Oens opgericht in 1988 zingt met heel veel enthousiasme psalmen en
veel Joh. De Heer liederen. Niet 4 stemmig en ‘modern’ als het nu in de
meeste kerken word gezongen maar op hele noten. En erg mooi. Op de
liturgie die bij de ingang uitgereikt werd stond dan ook ‘Wij zingen de
psalmen op hele noten en niet te vlug … ‘ En dat is inderdaad weer even
wennen maar na één lied als samenzang ‘zat het er wel in’.
Er was veel samenzang waar regelmatig het koor bovenuit kwam. Het koor
zong natuurlijk ook een flink aantal liederen, ze begonnen met ‘Al de weg
leidt mij mijn Heiland’ waar ‘De Naam van Jezus’ op volgde.
‘Vol verwachting blijf ik uitzien’ was het derde lied waarbij koorlid Tim Evink
prachtige solo’s zong.
Het refrein werd bij dit lied door de aanwezigen mee gezongen. Ondanks dat
de dirigent vertelde dat er bij de laatste regel in het refrein een pauze was en
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deze liederen klonk dan ook terecht een meer dan overweldigend applaus.De
dankwoorden volgden, waarbij Ds Bos ‘onaangekondigd’ ook weer even de
preekstoel beklom.
Zoals eerder omschreven was de entree prijs in het geheel bestemd voor het
project Gods Golden Acre een project waar kinderen in Zuid Afrika die als
gevolg van AIDS en geweld ouderloos zijn geworden mee worden geholpen.
Ook kinderen die door hun ouders zijn verlaten worden door deze stichting
geholpen. Het motto van deze stichting is ‘Geef een kind een thuis’
In de bus die Onger-Oens naar Garyp bracht hadden de zangers en zangeres
(!) en hun ‘aanhang’ ook een collecte gehouden, Ds Bos vertelde dat het
bedrag nog even naar boven was afgerond en het prachtige bedrag van 400
euro werd in een enveloppe aan de organiserende groep van de Andreaskerk
overgedragen. Hoezo een mooi gebaar van het koor!
Op www.godsgoldenacre.nl staat veel meer informatie over dit prachtige en
helaas zeer noodzakelijke project.
Psalm 68 vers 10
was het slotlied.
Organist Marinus
ten Napel zette
nog een keer zijn
vingers en voeten
op de toetsen en
pedalen van het
Van Dam orgel wat
in 1898 is
gebouwd. Volgens
mij gingen bijna
alle registers open,
wat een prachtig geluid ‘toverde’ hij uit het orgel!

Voor de bezoekers, maar ook voor mij een prachtige zaterdagavond, eerlijk is
eerlijk eigenlijk wilde ik in de pauze naar huis gaan, immers de foto’s zullen
grofweg dezelfde zijn maar ik ben gebleven en heb er zeker geen spijt van
gehad. De bezoekers bleven (natuurlijk) ook allemaal en hadden blijkbaar het
zelfde idee, geen spijt. De staande ovatie was overweldigend, en bevestigde
dat het een erg mooie avond in de Andreaskerk was.
Bij het naar mijn auto lopen om weer naar huis te gaan werd ik uitgenodigd
om nog wat foto’s te maken in de bus die de gasten van deze avond weer
naar Urk bracht. Nou dat heb ik geweten, wat een gezelligheid daar in die
bus. Vooral die CD’s verkopende jonge dame, van meerderen kreeg ik dan
ook de vraag om vooral van haar een foto te maken, dat doe je dan dus !
Ook hoorde ik dat er wat te drinken was in de bus, de passagiers verdienden
het zeker een aantal ‘volgers’ in de bus natuurlijk ook.De grote vraag is
natuurlijk zouden ze op de terugweg ook nog hebben gezongen ??
U en ik, we zullen het niet te weten komen…

“Een kleine zinspeling en het achtervolgt je je leven lang”

En als dan ook dirigent Jurie van den Berg de zanggroep en de aanwezigen
weer aan het zingen heeft klinkt ook dit lied erg mooi. Gelukkig was er een
toegift, het lied ‘Majesteit’ werd gezongen. Voor vele bezoekers maar ook
voor mij misschien wel het mooiste lied door de zanggroep gezongen. Zullen
we het een ‘kippevel’ momentje noemen ?
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Op de botter van Albert Schouten -werkelijke naam Albert Kroon- was
de derde man ziek geworden en moest de kleine Cornelis Kroon mee
naar zee. Toen Albert aan de tweede man, Jan van Jenne vroeg waar de
kleine was, zei hij dat hij was weg gevlucht met een hoop geschreeuw
en dat hij meteen opgespoord moest worden…
Jan vond hem achter de oude visafslag waar hij stond te huilen en Jan
zei tegen hem dat hij meteen aan boord moest komen!
Waarop de kleine stotterend antwoordde dat hij geen Zeeman wilde
worden! De toen twaalfjarige is zijn hele leven met de naam Zeeman
door het leven gegaan…
Nu honderd jaar later gaat zijn oudste zoon (nu ook een 65 plusser)
nog steeds door het leven als: Albert Zeeman.
Wie kent hem niet?
hvdk

- 42 -

De sponsors van de Kerstmarkt
Wij van de muziekcommissie kunnen weer terug kijken op een mooi zang
jaar… We hebben na onze wekelijkse repetities ook een aantal concerten
mogen geven. Voor de eerste keer in Garijp, en we kunnen dat een mooi
concert noemen, met een goed gevulde kerk.
Ook de concerten in de Talma ontbraken niet en we koesteren deze
zangavondjes met onze ouderen! En wat kan je daar dan beter zingen dan het
eenvoudige lied?
Naar ons idee hebben we onze zang map ook een beetje onder de loep
genomen , omdat we al vele jaren dezelfde liederen in de map hadden zitten.
Naar ons inzien moeten we op de oude voet voort zetten door onze liedkeuze
eenvoudig te houden. Het is al meerdere keren meerstemmig geprobeerd,
maar omdat ons conservatorium gehalte zo hoog is werd dat hem niet. We
hebben het nu zo gedaan dat we van al onze cd’s de mooiste liederen gepakt
hebben met daarnaast ruimte voor nieuwe liederen. Het zou dus zomaar
kunnen wezen dat je eerdaags weer een lied tegenkomt uit de oude doos.
Ook hebben we dit jaar de psalmboekjes vernieuwd omdat die nodig aan
vervanging toe waren. Er staan daar ook nieuwe psalmen in, die met
bovenstem gezongen kunnen worden. Ook met het oog op een eventuele
Psalm-CD.
Nadat Jurie mij gevraagd had, of ik hem eens wilde vervangen als dirigent heb
ik dat dit jaar geprobeerd, en ik moet eerlijk zeggen dat het niet zomaar wat
is om te zwaaien (lees: dirigeren). Ik voelde mij in het begin zo Mozes, die op
het laatst z’n handen de lucht in moest latenhouden, en houd dat maar eens
repetitie vol. Maar alles went en ik ben blij dat alle zangers vrienden het zo
makkelijk oppikken.
Ons rest nog te zeggen een goede jaarwisseling en zanggenot voor 2015 en
als er vragen zijn omtrent muziekcommissie zaken, tik ons eens aan op de
repetitie.
Mede Namens Jurie van den Berg em Marinus ten Napel,
Jan-Marten Vink
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Jacob Bakker
Jan Maarten Bakker
Klaas Romkes
Albert Romkes
Jan van den Berg

Achmed Seafood
Viss. bedrijf J. Woord en Zn.
Herman Schouten
Gebr Romkes Holding B.V
Harmen Koffeman

Loosman Las&Constructie
Urker vishandel de Zeemeeuw
Romkes Allround Timmerwerk
M. Loosman
JJ van den Berg Timmerwerk

Allen hartelijk dank!
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mochten zijn in Talma Haven. Via Youtube zijn ze Onger Oens op het spoor
gekomen en nadien zijn ze grote fans geworden. Let wel; Leersum is bijna 1 ½
rijden. Alleen aan reistijd waren deze mensen al 3 uur kwijt om live getuige te
zijn van ons optreden. Dit bewijst maar eens te meer dat Onger Oens in den
lande erg populair is! Onze interim dirigent had ervoor gekozen om geen
Kerstliederen, maar gewoon Johannes de Heer versjes te zingen. Dit viel
natuurlijk ook in de smaak. Ook in Talma Haven mochten we ervaren dat het
een dankbaar werk is om als koor de ouderen een fijn uurtje te bezorgen.

Dat voor Onger Oens het jaar 2014 met de Kerstnachtdienst in de
Ichthuskerk zou afsluiten, stond er 13 december nog een concert in Het
Kompas en Talma Haven op stapel…
Allereerst ging het koor naar Het Kompas. Daar zat het aardig vol met
bewoners en aanwezige familieleden. Nadat ds. Bos de avond met gebed
openende werden er een aantal nummers ten gehore gebracht. Uiteraard
werd er in de samenzang ook een aantal mooie psalmen gezongen. Onder het
zingen keek ik zo eens de zal rond en zag mannen en vrouwen zitten die nu
dementerend zijn. Voor de naaste familieleden wordt dit vaak als pijnlijk
ervaren, en dat is natuurlijk ook zo. Het zal je vader of moeder maar zijn die je
zo achteruit ziet gaan. Gelukkig hebben we in ons land instellingen waar zulke
mensen worden opgevangen. Ook op Urk waar het Kompas de ‘thuishaven’ is
van deze bewoners. Wij als Onger Oens vinden het mooi om deze mensen
een moment van genoegdoening te bezorgen. En genoegdoening was er!
Neem nu Jurie Brouwer ( van de UK 210 ) die weinig tot niets meer zegt, maar
tijdens het zingen op zijn eigen wijze meedeed. Herinneringen uit het
verleden komen tijdens het zingen naar boven. Zichtbaar genietend zag je de
bewoners voor je zitten. En als je dan niet klein wordt dan weet ik het ook
niet meer. Wat zijn wij toch nog bevoorrecht boven zo veel anderen!
Tussendoor sprak ds. Bos nog een kort woord en gaf de aanwezigen een
bemoediging mee. Tijdens de laatste twee liederen hadden we niemand
minder dan Wim de Boer in ons midden. Ik werd erop attent gemaakt door
collega zanger Klaas Romkes. Vervolgens werd Wim naar voren geroepen.
Met zijn mondorgel zorgde Wim ervoor dat hij, samen met Marinus ons
begeleide. Kostelijk om dit mee te mogen maken. Onder het spelen door
dirigeerde Wim zelfs mee. Jan Marten Vink die aanvankelijk bang was dat
Wim de toon niet kon houden, stond met zijn mond open te kijken hoe deze
topper zijn taak voortreffelijk uitvoerde! Het halve uurtje werd afgesloten
met dankgebed.
Na deze dankbare uitvoering mochten de mannen van Onger Oens een mooi
programma in Talma Haven afwerken. Onder grote publieke belangstelling
werd dit ook een mooi uurtje. Er was zelfs een echtpaar uit Leersum
aanwezig. Deze mensen hadden mij per mail gevraagd of ze aanwezig
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Tussen de bedrijven door werd er een collecte gehouden welke ten goede
zou komen aan de Vrienden van Het Kompas. Het uiteindelijke resultaat was
bijna 450 euro, een bedrag om stil van te worden. Dit bedrag werd na telling
aangeboden aan een bestuurslid van deze organisatie. Met dankbaarheid
werd de collectezak in ontvangst genomen. Riekelt zei dat er mooie dingen
van konden worden gedaan. Ondertussen liep het programma ten einde en
sloot ds. Bos de avond af met dankgebed. Na afloop was er nog de
gelegenheid om een kop koffie te drinken, waar deze keer goed gebruik van
werd gemaakt. Aan een welbestede avond was weer een einde gekomen.
Voor de toekomst is dit DV zeker voor herhaling vatbaar!
Johan Post
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Van Uw Dirigent
Omdat ons orgel tijdens verschillende repetities, problemen kreeg met opstarten,
en de leeftijd inmiddels de 20 jaar is overschreden.. spraken wij hierover onze
zorgen uit met enkele leden van ons koor.
We kwamen toen
op het idee dat we
d.m.v bepaalde
acties zouden
proberen wat geld
in te zamelen, en dit
op te slaan in een
Orgelfonds.
Als er dan wat zou
gebeuren... met het
bestaande orgel,
hadden we in ieder geval een paar centen achter de hand om naar wat anders uit te
zien.
Eerst overlegden we hierover met ons bestuur, en dit initiatief werd door hen alleen
maar positief gestimuleerd.
Hierna kwam iemand op het idee om op de Kerstmarkt in Emmeloord te gaan
staan.... niet zo ver rijden, en toch een redelijk groot aantal inwoners.
Daarna hebben wij daar bij de kerst commissie een plekje gereserveerd voor de
kerstmarkt op 13 december. en er ook bij vermeld dat het een visbakwagen
betrof...incl. 2 rooktonnen...
Alle voorbereidingen werden gestart, Sponsors gezocht ... en natuurlijk heel veel
dingen die er toen geregeld moesten worden, en hierbij natuurlijk ook nog de nodige
vergaderingen met elkaar.
Gelukkig kregen we zoveel Sponsors achter ons dat deze dag, mede door de
financiële bijdrage van deze mensen, een groot succes is geworden.
In de vroege morgen van 13 december ... met een koud guur windje... het hele
gebeuren ingeladen in de bus... Tot de nok toe gevuld met allerhande spullen die wij
volgens Cees Jan ...van de Zeemeeuw, absoluut nodig zouden hebben.
Daarna de visbakwagen opgehaald bij Oromar.. die reeds voor ons klaar stond met
de gevulde gasflessen.
Toen wij in Emmeloord aankwamen.. stond er maar 1 kraam voor ons gereserveerd...
en van een bakwagen en rooktonnen was niets bekend...
Na wat heen en weer gepraat...kregen wij het mooiste plekje van allemaal...precies
aan de ingang van de Lange Nering.
Om 9 uur had André de rook in de ton... en hadden wij de olie op temperatuur.
Toen om 11 uur het hele gebeuren goed op gang kwam... konden de mensen elkaar
soms niet meer zien.... Rook van Zalm.... en de geur van gebakken vis hing over de
hele Lange Nering... en zo kon het gebeuren dat als je bij Hans Anders een bril kocht...
- 49 -

of een jurk bij Schirm... In deze winkels duidelijk de geur van gerookte en gebakken
vis aanwezig was..
De markt meester kwam zich beklagen... maar dan doet een Haring.. en een bakje
kibbeling wonderen, en wij mochten bakken en roken wat we wilden.
Ik wil niet te lang en te breedvoerig worden, want mijn schrijfruimte is beperkt, maar
neem van mij aan dat het allemaal liep als een trein.
De CD kraam ... Bemand door Jacoba en Jan Marten ... de Bakwagen met Cees Jan..
Jan van Bertus en ikzelf... en de rooktonnen die bemand werden door onze
Penningmeester en master roker André met als assistenten zijn zwager Pieter
Romkes en natuurlijk Jan Baantjer, die ook zorgde voor de warme chocomel met
slagroom uit de ketel van Jan Marten.
Het zonnetje kwam er door en de drukte nam toe... maar geen probleem, alles
hadden we onder controle.
Ook de Humor was rijkelijk aanwezig, en onder het vermelden van af een toe een
gedicht kochten de klanten onze vitrine en rooktonnen helemaal leeg..
Het was een genot om te zien hoe onze voorraad zalm... kibbeling ...gerookte poon
en makreel, zeer snel minderde door de vele ... vele toeloop.
Om half 4 was mijn laatste baksel kibbeling... en waren wij helemaal los en
uitverkocht !!
Om 4 uur gingen de laatste stukjes warm gerookte zalm, onder grote belangstelling
van de hand... en was de buit ...rijkelijk binnen.....
Allemaal waren we moe... maar voldaan van het bereikte resultaat...
Aan een lange en toch wel drukke dag kwam een einde, en waren we blij dat we
onder de douche stonden want als je dan thuis komt ruik je pas hoe je de hele dag
bent bezig geweest in de rook van zalm en vis.
Op het moment van schrijven moet André alles nog uitrekenen voor het netto
resultaat, maar neem maar van mij aan dat het een heel goed resultaat is. Toen we
aan het begin stonden van deze dag, hadden we allemaal wel een bepaald bedrag in
ons hoofd... en als we eerlijk zijn, had hier niemand op gerekend.
Hierbij wil ik de leden
van onze Bakcommissie
nogmaals hartelijk
bedanken voor de inzet
tijdens deze dag.
Alle zangers en leden
van Onger-Oens mede
namens Jacoba mijn
vrouw, allemaal rijk
gezegende kerstdagen
toegewenst, maar ook
een zeer voorspoedig
en gelukkig 2015.
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