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De Here heeft gezworen en het berouwt Hem niet:
Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek (psalm 110,4)

Het is alweer een paar weken geleden dat ik droomde.
Het was heel opmerkelijk. Ik zal er u iets van vertellen.
We hadden eindelijk een nieuwe regering en ik hoorde de minister-president de regeringsverklaring uitspreken.
Allerlei plannen op velerlei gebied werden ons verteld.
We gingen een fantastische tijd tegemoet.
Om hem heen zaten zij die dat alles zouden moeten uitvoeren.
Allemaal zeer capabele mensen. En toen zei hij iets onverwachts: u denkt misschien dat al dat mooie niet
mogelijk is; u zou het wel willen geloven maar u weet beter; u heeft al genoeg meegemaakt. U heeft gelijk
maar het is geen onzin wat ik u vertelde.
De Here God heeft ons verteld dat Hij het voor ons onmogelijke mogelijk zal maken.
Hij zal een koning sturen die daartoe in staat zal zijn. Werkelijk waar!
En wij in Den Haag zijn geroepen om voor Hem de weg te banen door in afwachting van zijn komst zo
goed mogelijk voor mens en dier, voor heel de schepping te zorgen. Ja, dat is het juiste woord: zorgverlening. Om te weten wat dat heel concreet en van dag tot dag inhoudt moeten wij steeds weer raad en
kracht vragen van de Here God en moeten jullie voor ons bidden.
Zullen we dat afspreken?
U denkt: hoe verzint hij het? Het zou natuurlijk wel prachtig zijn maar zo werkt het niet in onze wereld.
Trouwens - dromen zijn bedrog dus we hoeven er verder geen aandacht aan te besteden.
Die droom echter kwam zomaar niet uit de lucht vallen. Ik had de vorige dag psalm 110 gelezen. Koning
David gaf deze psalm aan de gemeente van toen die samen gekomen was op koningsdag in Jeruzalem op
de voorhof van Gods huis. Daar stond hun koning – van God gegeven met een duidelijke roeping. Hoe gemakkelijk was het voor hem niet geweest om zichzelf op de voorgrond te stellen. Hij was ook maar een
mens nietwaar? En wat doet hij? Hij vertelt van een droom of een visioen – wat zal het geweest zijn.
Maar het ging over een gesprek van de Here God met – ja dat moet zijn Zoon geweest zijn.
Over diens taak en zijn toekomst. De vijanden zullen zich onderwerpen; er zal een volk zijn dat van harte
Hem dienen zal. Dan zal alles werkelijk goed zijn. Aaron en David zullen zijn dienaren en voorboden zijn. Niet meer dan dat. Want straks
komt de beloofde koning, een koning die ook priester zal zijn zittend
aan de rechterhand van de koning der koningen.
Ooit was er zijn voorloper die in de buurt van de stad van vrede ( Jeruzalem) Abraham tegemoet kwam en hem zegende.
Abraham heeft hem de eer gegeven waar hij recht op had: de aartsvader gaf hem de tienden van alles wat hij verdiend had.
Toen kwam koning David, de man naar Gods hart. En op elke koningsdag heeft het volk voor hem en al die andere dienaren van de Here
gebeden om wijsheid en kracht en samen met hen gezongen van de
beloofde vorst – koning en priester Jezus. Wat werd hun opdracht
dan gemakkelijk in feite. En er was troost bij alle tegenslagen en bij
verkeerdheden.
De Here had het immers gezworen zelfs: de priesterkoning komt.
En Hij is gekomen inmiddels!! Komt laten we Hem aanbidden.
G. Bos
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Beste vrienden.
Voor u weer een nieuwe zangkoerier met uiteraard nieuwe artikels, verslagen van concerten , foto,s advertenties enz.
Ook weer een gloednieuwe kerstwoordzoeker die deze keer van de hand van onze meesterpuzzelaar Arie Ekkelenkamp kwam. Arie bedankt voor je medewerking !
Deze keer ook veel bijdragen van onze zangersvriend Lub Snoek… die op een geheel eigen wijze soms verslag doet
van zaken en dus hebben we Lub ook gelijk maar toegevoegd aan ons lijstje van speciale verslaggevers.
Na ieder Concert gaat Lub een verslagje maken van onze belevenissen.
Het is ieder jaar met het verzorgen van een koerier, weer een race tegen de klok, maar ook deze keer toch alles
weer op tijd afgekregen.
Ook in het komende jaar hopen wij natuurlijk op goed bezette repetities en volle bakken bij onze concerten, en
dit geld uiteraard ook bij ons Traditionele Kerstconcert hier op Urk.
De kerstdagen staan weer voor de deur… en ook weer het Oud en Nieuw…
Wat zal het jaar 2018 ons weer gaan brengen ?
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Waarde zangersvrienden,
Het loopt alweer tegen het eind van jaar en ook dit jaar is er weer veel gebeurd.
Het jaar 2016 was nog niet ten einde toen we hoorden dat Harm Koffeman
met hart klachten was op genomen in het ziekenhuis.
Ook denken wij aan hen, die de gang moesten maken naar de dodenakker.
Op 9 januari is de schoonmoeder en moeder van Johan en Susan Post overleden.
Wij bidden ook hen veel troost toe.
Op dinsdag 1 februari werden Jurie en Jacoba opgeschrikt
door het overlijden van hun zwager Maarten Post.
Dat de God van Hemel en aarde zelf maar mag troosten is onze wens en bede.
Daarna moest de familie van den Berg nog 2 maal naar de dodenakker .
Dat ze troost mogen vinden bij Hem die alleen troosten kan .
In september zij we in Den Helder geweest en daar samen gezongen met het Nieuwedieper visserskoor.
Wat een mooie avond is dat geweest.
Enkele malen mochten we optreden in het Kompas en Talma Haven .
In het Kompas zingen we alleen psalmen en wie dan kan zingen .. zingt uit volle borst mee met het koor .
In oktober nog een gezellige avond gehad in ons eigen gebouw,
en iedereen was hierover zeer te spreken .
Op 18 november hopen we naar Kollumerzwaag te gaan om dan
weer een mooie avond met elkaar te beleven.
25 november hopen we weer in het Kompas en Talma te zingen.
Waar we altijd naar uit kijken is ons jaarlijks Kerstconcert in de Ichthuskerk .
Een volle kerk met een geweldig Akoestiek .
Als bestuur zijn we ook blij dat er toch tijdens onze repetities zaterdags, zo gemiddeld, ongeveer 40 zangers
zijn . Dit geeft ons moed om weer verder te gaan .
Als voorzitter wens ik een ieder in het komende jaar veel zangplezier toe.

Rest mij om u als lezer Gezegende Kerstdagen toe te wensen .

Vriendelijke groet ; Uw voorzitter Lucas Loosman
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Beste zangersvrienden,
Een jaar vliegt voorbij. Nog even en
2017 is verleden tijd. Als secretaris van
het koor neem ik jullie altijd in vogelvlucht mee het jaar door aangaande de belangrijke dingen die er zijn of staan te gebeuren.
Dit jaar hebben we 3 maal gezongen aan de walle en wel in Groot-Ammers , Den-Helder en Kollumerszwaag.
Ook hebben we tweemaal in het Kompas en de Talma gezongen. Bij het schrijven van mijn stukje moeten we
ons kerstconcert in de Ichtus kerk nog geven.
Wat hebben onze toehoorders genoten en wat was het elke keer na de tijd toch geweldig hoeveel complimenten we wel niet kregen, daar doen we het voor en dat geeft ons elke keer ook weer de kracht en moed om
weer verder te gaan. Evenals vorige jaren hebben we het afgelopen jaar weer een beroep mogen doen op dominee Bos die ondertussen de leeftijd der zeer sterken heeft mogen bereiken. Een woord van dank is dan ook
op z’n plaats voor ‘onze koordominee’, die ondanks de toenemende zorgen aangaande zijn vrouw en het vele
werk wat hij nog voor de Hervormde gemeente de Ark verricht, altijd klaar staat voor Onger Oens.
Naast de concerten heeft de activiteitencommisie een tweetal bingo’s georganiseerd. Beide keren was de belangstelling goed te noemen. De eerder genoemde activiteitencommissie verdiend dan ook een dikke pluim
voor het vele werk wat ze naast de bingo’s, ook met de lotenverkoop na afloop van de repetitie hebben gedaan. Ieder jaar wordt het wel gezegd, ook dit keer willen we het niet ongenoemd laten.
Zonder de activiteitencommissie kan Onger Oens eenvoudig niet.
Uiteraard ontbrak ook de Kerstmarkt in Emmeloord niet. De vis die was meegenomen was allemaal op, en met
een positief resultaat mocht in dankbaarheid deze dag worden afgesloten. Evenals vorig jaar was dit weer een
groot succes. Ook deze mannen worden bedankt voor hun inzet en bijdrage voor Onger Oens.
Volgend jaar hopen wij als koor 30 jaar te bestaan en willen we een nieuwe CD opnemen en deze op de markt
brengen we hopen op een mooi resultaat. Ook willen we dit vieren door middel van een gezellig bootreisje met
de Urkerboot.
Tenslotte rest mij nog te vertellen dat ik ook dit jaar weer met plezier met taken als secretaris heb mogen uitvoeren. Sinds oktober doe ik een klein stapje terug i.v.m. lidlare maar mijn rechterhand Hessel Snoek pakt dit
erg goed op ook voor hem een dikke pluim. In mei hoop ik weer volledig inzetbaar te zijn.
Als bestuur hebben we getracht om ook dit jaar alles weer in goede banen te leiden zodat we met z’n allen de
juiste wegen mochten bewandelen.
En hoewel het ook dit jaar weer met vallen en opstaan ging denk ik dat we toch terug kunnen kijken op een
goed jaar met z’n allen. Laten we er op toe zien dat we ook komend jaar eerlijk en open met elkaar om zullen
gaan zodat we niet tegen verrassingen aan komen te lopen. Zijn er vragen stel ze gerust dat kan altijd door de
secretaris te benaderen via mail op wapp of telefonisch of door middel van een praatje in het gebouw dan zijn
wij als bestuur op de hoogte en kunnen we waar nodig is ingrijpen.
Alleen zo kunnen we samen het tot een goede einde brengen.
Rest mij nog om jullie allemaal gezegende kerstdagen toe te wensen
en een goed en zangrijk 2018.
Vriendelijke groet,
Uw Secretaris
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Beste zangers vrienden van Onger Oens,
Nog enkele dagen en het jaar 2017 is weer verleden tijd.
Voor mijn gevoel heb ik net het vorige stukje geschreven en nu werd ik alweer gevraagd om iets te schrijven
voor deze zangkoerier, wat snelt een jaar dan ook weer vlug voorbij.
Het was ook weer een jaar van vreugde en verdriet, oorlog en geweld.
Gelukkig konden we 2017 nog in alle vrijheid op zaterdagavond onze geestelijke liederen zingen, dit is nog een
grote zegen waar we dankbaar voor moeten zijn!
Het afgelopen jaar bracht mij persoonlijk ook dat ik ondanks vele medische onderzoeken en schoenaanpassingen niet meer in staat ben om mijn normale fysieke werk als timmerman te kunnen doen, mijn enkel geeft bij
inspanning dusdanige klachten dat ik mijn fysieke werkzaamheden zal moeten beëindigen.
Inmiddels ben ik 2 dagen per week met een andere baan gestart, als alles goed verloopt ga ik dit per 1 Januari
2018 Fulltime doen
Nog een paar maanden en dan zit ook mijn eerste termijn van 4 jaar als penningmeester erop, wat betekent
dat ik aftredend ben.
Ondanks de vele uurtjes die dit werk opslokt heb ik toch besloten om mij herkiesbaar te stellen. Tijdens de ledenvergadering zal hier dan een beslissing over genomen moeten worden.
Omdat eind vorig jaar onze 2e penningmeester ermee stopte was er een vacature.
Mede hierdoor is het afgelopen jaar bestuurslid Lub Kramer benoemd tot 2e penningmeester.
Hij ondersteunt mij nu met verschillende taken en daar ben ik erg blij mee.
Per 1 januari 2016 hebben we een programma om de boekhouding in bij te kunnen houden. Spelenderwijs heb
ik die mogelijkheden onder de knie gekregen en sinds het begin van dit jaar houden we de boekhoudingwebwinkel/cd-verkoop volledig bij via ons boekhoudprogramma e-boekhouden.
Dit scheelt veel tijd om onze vele verschillende posten weg te kunnen boeken en het voordeel is dat je met een
paar klikken alles in beeld hebt.
Komend jaar willen we de automatische incasso’s ook gaan verwerken vanuit dit programma, dit gebeurt nu
nog vanuit Rabo internetbankieren.
Heb je een financiele vraag of wil je wat weten, schroom niet om even bij mij aan te kloppen, ik geef u graag
snel antwoord.
Wat betreft onze inkomsten met de cd-verkoop, hier zien we een stabiele lijn in wat op zich een positief gegeven is.
Ook van onze psalm cd zijn er afgelopen jaar vele aan de man gebracht.
Een tip van mijn kant, een cd is ook een prachtig verjaardagscadeau, voor een gereduceerd tarief kun je als
lid een cd aanschaffen.
Via de Rabobank clubkasactie ontvingen we dit jaar het mooie bedrag van €199,76.
Eenieder die op ons koor gestemd heeft, nogmaals hartelijk dank.
Afgelopen jaar hebben we de bestrating aangepakt rondom ons gebouw en ook buiten langs het hek is de zaak
gefatsoeneerd, al met al weer een flinke uitgave.
Ook de vrijwilligers die hier mee hebben geholpen, hartelijk dank.
Voor komend jaar staat ons jubileumreisje met “de Zuiderzee” op het programma, tevens willen we een nieuwe cd uit gaan brengen, al met al ook weer flinke uitgaven, mede hierdoor zullen we de verdere renovatie in
en buiten ons gebouw in verdere fases gaan uitvoeren.
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Bovenstaande doen we allemaal nog steeds zonder financiering en dat willen ook graag zo houden.
We mogen als leden van “Onger Oens” hier best trots op zijn!
Laten we onze activiteitencommissie hierdoor wel blijven steunen en ook de 2 bingo’s per jaar
trouw blijven bezoeken om zo samen de schouders onder onze prachtige vereniging te blijven
zetten.
Afgelopen jaar hadden we ook een gezellig avondje met aanhang in ons eigen gebouw, en dit viel bij
de aanwezigen goed in de smaak.
Dit avondje werd mede mogelijk gemaakt door sponsoren en de dames die vrijwillig de bediening voor hun
rekening namen en verdere vrijwilligers die enthousiast hun steentje hebben bij gedragen. Allen hartelijk dank.
Met de concerten hebben we ook een stabiele opkomst van leden.
Belangrijk voor mij is wel dat ik op tijd weet wie aanwezig is met een concert.
Voor elk concert hangt er minimaal 3 weken een formulier aan het prikbord in het gebouw waarop je kan invullen of je meegaat of niet meegaat, alleen komt het nog te vaak voor dat leden er niks op invullen, wat mij
weer noopt om het desbetreffende lid een berichtje te sturen, dit is voor mij weer onnodig werk en ook best
wel frustrerend!!
Aan de hand van dit formulier maak ik de opstelling in de kerk en weet ik wat voor bus ik moet bestellen. Als je
onverwachts niet mee kan of er gaat iemand extra mee, stuur even op tijd een WhatsApp je of sms naar mij en
ik ben ervan op de hoogte.
Wat betreft geboorte, jubilea of ziekte, dit is bij mij helaas niet altijd bekend.
Graag zou ik hier ook van op de hoogte willen gebracht worden, als er iets van voorgenoemde zaken spelen.
Ik kan daar dan actie op ondernemen d.m.v. een biefstukje of fruitmand te brengen.

Tenslotte….
Voor het komende jaar hoop ik als penningmeester dat we weer vele mooie concerten mogen geven in het
land, maar bovenal dat het zingen mag zijn tot Éér van God.

Van uw penningmeester, André Romkes.

Ik wens u allen, ook namens mijn vrouw en kinderen :
Gezegende Kerstdagen toe

en een gezond voorspoedig en zanglustig 2018
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Een gezellig avondje van de Mannenzang
Sfeer is er altijd genoeg, of het nu met een concert is of repetitie of zoals boven vermeld een gezellig avondje .. Er
gebeurd altijd wel wat, is het niet met de mannen, dan is het wel met 1 van hun vrouwen.
Rond half 8 aangekomen zijn de bij het parkeerterrein bij Onger Oens, zie ik zwager Ide, hoe kan het ook anders,
voor mij rijden en stopt dicht voor het gebouw om zijn vrouw af te zetten . En omdat het goot van de regen, was hij
zo galant om haar voor de deur af te leveren, zodat ze droog over kwam.
Maar dat zul je dan krek zien, de ingangen van de Dartclub en Onger Oens zijn vlak naast elkaar en aangezien het
donker was, nam ze, je raad het al de verkeerde ingang en ik zag het voor mijn ogen gebeuren, ze had haar jas al aan
de Kapstok en loop naar haar toe en zeg tegen haar, je bent verkeert hoor!
Ze zegt tegen mij, daar trap ik niet in, want ik ken die fratsen van jou wel en ze draait zich om en gaat naar binnen,
maar komt na enkele seconden weer naar buiten vliegen met een rood hoofd en het haar recht overeind, of ze haar
vingers in het stopcontact gestoken had zo leek het wel , en ze schreeuwde tegen Ide, die inmiddels zijn auto op het
parkeer terein gezet had en ook tegen mij; nou snap ik waarom jullie Zaterdag's avond hier zo graag naar toe gaan.
Net doen of ze gaan zingen en dan zitten ze de hiele avond met een hoop herrie met pijltjes aan het gooien. Ik zeg
tegen haar, snoar je hebt het verkeerd, je moeten in dat gebouw er naast wezen. Ja daar trap ik niet maar in zegt ze,
wie dink je wel wie je voor je hebt?
Gelukkig kwam er binnen de kortste keer bekende zangers vrienden met hun vrouw, die het juiste gebouw ingingen,
toen ontdooide ze en ging met een schriebel bientjen naar binnen.
Bij binnen komst werden we met open armen ontvangen door bestuur en hun vrouwen en werd ons een tafel toegewezen, het bleek tafelnummer 4 te zijn, waar na wij naar keuze een lekker bakkie thee of koffie met wat lekkers er
bij konden nemen.
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Om 8 uur nam de Voorzitter het woord en hete een ieder van harte welkom!
Daarna kregen we een Quiz waar bij je foto's moest raden van plekjes op Urk en elk
tafeltje had een drukknop om als je het antwoord wist, snel op de drukknop te drukken
en dan te antwoorden en je snapt het al, er werd massaal vals gespeeld, de tafel die het
dichtst bij de computer stond, die konden zo de antwoorden op de PC zien en volgens
mij zat Andre ook in het complot, dus je snapt wel dat die tafel glansrijk won.
Na deze Quiz, nam de Voorzitter weer het woord en vroeg om stilte, om een zegen te vragen voor de maaltijd en na
het amen werd afgespoken, hoe we in volgorde vanaf tafel 1 naar tafel 9 achter elkaar ons zouden kunnen voorzien
in de heerlijke gerechten die op ons zaten te wachten.

Maar je raad het al, ook hier ging het bijna mis, want voor dat Hessel en Andre de volgorde hadden uitgelegd, rende
Evert van Veen (Ja weer Evert) vanaf tafel 6 in een sprint naar het Buffet dat klaar stond en ik dacht Miena zal zich
wel schamen dat Evert als eerste naar voren vliegt, maar ik vergiste mij, want Miena vloog in het kielzog van Evert
mee naar het Buffet en daar aangekomen zijnde, pakten ze allebei een vork en begonnen het eten op te scheppen
en gingen triomfantelijk naar hun tafel (9)
Achteraf dit overdenkende, kan ik er toch wel een beetje inkomen, waarom Evert zoveel haast had, hij had na Onger
Oens nog een Buffet van de duivenvereniging, hoorde ik later.
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Het koude en warme Buffet, de Gamba's, het was echt waar verrukkelijk
en langs deze weg willen we iedereen bedanken die hier een steentje
aan heeft bijgedragen, noem geen namen, want je vergeet gauw iemand, maar de Dames en Heren van de bediening, die deze avond de
benen uit hun lijf liepen, Hartelijk bedankt voor deze geweldige avond!
Tussendoor hadden we nog een straatnamen spel, met vraag en antwoord, maar de Jury had wel de vragen, maar de antwoorden wisten ook
zij niet omdat ze de antwoorden niet bij zich hadden.
De makkelijkste vraag, wist iedereen wel: waar worden de meeste kinderen geboren? Antwoord: Grote Fok!
En van dat antwoord schoot een ieder die er was in een hilarische lag, er waren er zelfs , die met een glas water bij
gebracht moesten worden, ik snapte er niks van en nog niet!
Ja en toen stond er nog een Bingo op het programma en de Bingo fanaten hadden hun gereedschap al gereed liggen,
soms wel met 3 reserve stiften op tafel, voor het geval er 1 mee ophield, maar groot was de teleurstelling toen
Andre mededeelde dat de Bingo niet doorging, waarschijnlijk omdat het IJs dessert aan het ontdooien was, sommigen hielden het toen voor gezien want konden het niet verkroppen dat de Bingo niet door ging en die heb ik na die
aankondiging van Andre, deze avond niet meer gezien.
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Een Oefenavond Onger-Oens met ……..
Elke zaterdagavond treffen de zangersvrienden van Onger-Oens elkaar aan de
Vormtweg op Urk voor hun oefenavond. Ook deze zaterdag dat ik aanwezig
mocht zijn. Kort voor 19.30 uur komen de mannen binnen. Veel spreken mij
buiten al aan met ‘mooi dat je er bent Jan’ velen ‘herken’ ik niet. Een beetje
flauw maar het is echt zo. Het waarom is duidelijk, al een flink aantal keren zag
ik de heren in Fryslân optreden (Garyp, Buitenpost en Kollumerzwaag) en kortgeleden nog tijdens de kerstnachtdienst in de Ichtuskerk op Urk.
Elke keer hadden de heren dat prachtige Urker kostuum aan en nu …… waren ze ‘in burger’ jassen, mutsen,
spijkerbroeken, truien en T-shirts. ‘suver nuver’ zouden we in Fryslân zeggen.
Als klokslag 19.30 de mannen op hun plekken zitten begint dirigent Jurie vd Berg met het aankondigen van het
eerste te zingen lied. Zelf ben ik op dat moment in de keuken bezig om een flink aantal gehaktballen warm te
maken. Ik las ergens ‘ze lusten na afloop wel een wat’ ja dan neem je een paar ‘balletjes’ mee.
Het zingen ging zoals we van Onger-Oens gewent zijn. Uitbundig als het kan,
gedragen als het moet. Tijdens concerten zie je het nooit maar nu mocht de dirigent een aantal keren zijn ‘baton’ op de lessenaar tikken. Dat het ‘wacht even
mannen’ door de microfoon werd is per saldo het zelfde.
Tijdens de concerten zie of hoor je ook niet de
heerlijke opmerkingen die de koorleden uitspreken, elkaar een prettige ‘hak’ zetten zijn de
mannen ook goed in. Maar toch als er heel kort
daarna weer gezongen moet worden is het koor één en al oplettendheid en
zeer serieus bezig.
De klok tikte 20.00 uur aan, voor zover je van traditioneel kunt spreken is het
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dan tijd voor een Psalm.
Gelukkig had ook ik eerder al een map en boekje gepakt zodat ik mee kon
zingen. Gezien mijn zang kwaliteiten erg zachtjes ……
Of het bewust of niet was van dirigent Jurie maar ‘Majesteit’ was één van
de laatste liederen die ze deze avond zongen. Voor mij ‘op de Onger-Oens
manier’ gezongen elke keer weer erg, erg mooi !!
Vooraf had ik met Jurie via de mail wat dingen kunnen regelen. Ik had kopieën mee genomen van psalm 42 en 84 en de vraag of ‘ze’ daarvan wilden
zingen.
Het bijzondere ? Onger-Oens treed regelmatig op in Fryslân en altijd in het Nederlands, de tekst die ik mee had
waren de Fryske vertalingen van deze 2 prachtige psalmen.
De keuze viel op Psalm 42 en dan het 2e vers.
Op myn trienen moat ik tarre
dy’t ik nacht en dei fergeat
as de fijân wreed my narre
‘Wêr is God, dyn God, no keard?’
O, hoe heucht my noch de dei
Dat yn stoet by stoet op wei
Ûnder lûd en feestliks sjongen
wy nei’t hûs fan God opgongen.
Vooraf gaf ik kort een aantal uitspraak tips, als voorbeeld in de eerste regel het woord trienen, in het Fries
spreek je dat uit als trie-ennen uiteraard in 1 woord. Trienen staat voor ….. tranen.
Eerlijk is eerlijk ze zongen het voor het eerst en ik stelde kort daarvoor de vraag of iemand Frysk kon spreken
en of verstaan, het bleef stil ….. maar echt, het klonk geweldig ondanks dat een aantal woorden misschien niet
helemaal juist werden uitgesproken. Zelfs de prachtige bovenstem was erg mooi en hoorbaar.
Nu hopen of ze deze psalm ook eens gaan zingen bij een optreden in Fryslân. Zaterdag 18 november komt het
koor naar Kollumerzwaag, ik ben er en ben benieuwd.
Voorzitter Loosman nam plaats achter de microfoon en kondigde iets bijzonders
aan, een verloting voor een goed doel, Stichting Noordzeeziekte.
Het laatst gezongen lied was ook een vers van psalm 42 maar nu in het Nederlands.
Zeker vermeldingswaardig is de naam van William Hoorn, de nieuwe organist van
het koor. Hoewel Jurie hem enkele keren een paar tips en aanwijzingen gaf is ook
deze organist weer geweldig. Als je hem achter het orgel ziet zitten lijkt het zo
eenvoudig maar in werkelijkheid zal dat zeker niet zo zijn

Dan gaan de koorleden naar de tafels waar al snel een drankje en die

eerder genoemde gehaktballen staan.
En er werden lootjes verkocht voor
het goede van deze avond, Stichting
Noordzeeziekte.
Ze vonden goed aftrek en eigenlijk
iedereen kocht een ruim aantal.
Al snel was ook het uitloten van de
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winnende nummers begonnen.
Heb ze niet geteld maar zeker 30 prijzen van een aantal Urker middenstanders / bedrijven waren ‘om niet’ de aangeboden prijzen.
Deze bedrijven;
L Bakkerbeheer ‘UK287’,
Keurslager Brouwer,
De Urker Poelier,
Urker Vishandel ‘de Zeemeeuw’ en
Bakkerij Bart
waren de zeer gulle gevers.
De opbrengst werd geteld en het bleek 1600 euro te zijn.
Later kreeg ik van de penningmeesten van Onger-Oens een mailtje met een
prachtige tekst ‘Het is 1800 euro geworden !!
In dit bedrag het deel van de verloting maar ook het koor zelf gaf een zeer
ruimhartige bijdrage !!
De opbrengst werd gelijk symbolisch aangeboden aan koorlid Albert Bakker,
zijn zoontje Reinoud is één van de 25 personen die wereldwijd deze ziekte
hebben.
Eigenlijk had het koor nu weer even moeten gaan zingen van psalm 134
‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’
Voor Albert, zijn echtgenote maar ook zeker voor Reinoud en al die andere kinderen en ouders.
Stichting Noordzeeziekte heeft een website waar veel informatie op
staat, www.noordzeeziekte.nl ook vindt u daar een bankrekening nummer.
De eerste 50 duizend euro is binnen een paar weken binnengehaald
maar er is meer, veel meer geld nodig om nog meer onderzoek naar
deze ziekte te doen.
Om het u gemakkelijker te maken het rekening nummer is:
NL06INGB0007482395 t.n.v stichting Noordzeeziekte.

Nog even terug komen op
de eerste regel en dus de
titel van dit verslag
‘Oefenavond Onger-Oens
met ……..’
dat ‘met …..’ stond natuurlijk voor de prachtige zang, de
gehaktballen, de gezelligheid en natuurlijk die prachtige
opbrengst voor Stichting Noordzeeziekte.
Jan Kamminga
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Voordat we op Zaterdag 4 November weer repetitie hadden, met in het vooruitzicht Kollumerzwaag,
hadden we eerst op 28 Oktober vrij van repetitie, omdat er in Sporthal de Vlechttuinen de beroemde
najaars Bingo van Onger Oens was.
Schrijver dees, was niet aanwezig, omdat hij nooit meer naar een Bingo zal gaan, laat staan meedoen.
De laatste keer dat ik wel meegedaan heb is, denk ik al 20 jaar geleden, maar ligt nog vers in het geheugen en kom er nog vaak s 'nachts wakker van.
We waren toen n.l. een weekje op zo'n park op vakantie en je weet
dan word je lang beziggehouden met een Bingo.
Dus wij op zo’n avond naar de Bingo, maar ik weet dat als ik een stuk of 10 getallen heb gehoord,
dat langzaam mijn ogen dicht zakken, dus kreeg ik een zet van mijn tafelgenoot en viel zowat van mijn
stoel door die zelfde zet, maar kreeg daardoor, wel even een opleving en kon nog een getal door strepen
en zei tegen mijn tafelgenoot, volgens mij heb ik Bingo en die schreeuwde op haar beurt, BINGO!!!
Ik zeg tegen haar haal jij die prijs effen op.
zij met het kaartje naar het tafeltje van die Bingodraaier en die schreeuwde door de microfoon :
DIT IS EEN VALSE BINGO!!!
Wat er toen naar mijn hoofd geslingerd werd, dat wil je niet weten en zal dat ook niet herhalen,
maar van die tijd af, dus voor mij geen Bingo's meer!!
We nemen ons petje af voor de jongens van onze activiteiten commissie die deze Bingo en de vele andere
activiteiten organiseren en dit allemaal belangeloos voor ons koor doen, Hartelijk Dank !!!
Ook de jongens die buitenom ons gebouw alles weer prima en netjes betegeld hebben,
met als voorman Albert Jan die de leiding strak in handen had, Klasse jongens en Bedankt!!
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Zaterdag 14 Oktober

Repetitie van Mannenzang vereniging ‘Onger Oens’
Deze avond waren er wat lege plaatsen, jammer, maar ik hoorde dat Arie een beroep had
aangenomen naar het Kerkje aan de Zee, nadat hij voor een eerder beroep uit Kampen
bedankt had.
Ik weet natuurlijk niet of dit allemaal waar is, want je weet, er word wel eens meer wat
verteld wat niet waar is, en die verhalen komen vaak van een bepaald bankje op Urk en
dan weet je vaak niet wie, of wat je moet geloven.
Wat mij deze repetitie avond op viel was dat er steeds meer zangers vrienden met gehoor
problemen rondlopen ….
b.v : Fokke zegt wat tegen Jurie .. en Jurie antwoord met hé ?
Even later schreeuwt Fokke terug, hé?
Ik ben toch ook behoorlijk doof, maar heb dit toch wel duidelijk gehoord,
dus valt het met mij misschien nog wel mee.
Evert zei ook niets, dus die heeft het waarschijnlijk ook niet gehoord
en Jan naast mij, kwam ook niet bij van het lachen?
Markus en Hessel voor mij, lagen in een deuk,
Willem heeft vanzelf wel een aanstekelijke lach, als je zelf niet weet waar hij om lacht,
moet je hoe je het ook went of keert, zelf ook lachen als je die hoort lachen.

Even later vraagt Jan aan mij, waar lachen ze nou allemaal om, ik zeg, om de hé van Jurie en om de hé van Fokke.
Weet je wat Jan toen tegen mij zei, toen ik hem had uitgelegd over het hoe en het waarom ze lachten?
Wat zeg je buur ?
Voor de rest weer effen lekker gezongen, en om half 9 weer lekker huiswaarts!
Buitengekomen zijnde liepen er een paar zangers vrienden om hun auto te zoeken.
ik zeg tegen ze, waren jullie wel met de auto dan?
Oachai zeggen ze in koor, We binnen op de fiets!
Ik loop maar door naar mijn eigen auto en denk hoofdschuddend, wat moet je nou met zulk volk aan,
maar gelukkig had niemand het in de gaten, het bleek n.l. dat ik ook op de fiets was!
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Zaterdag 09-09-2017
Samen met het Nieuwedieper Visserskoor in Den Helder
De bedoeling was om, om half 3 te vertrekken en bij de mannen en vrouwen
die al in de bus zaten, zat de stemming er al goed in, met in gedachten natuurlijk al bij het heerlijke buffet wat smachtend op ons zat te wachten.
Net toen we wilden vertrekken kregen we de melding binnen dat Rick nog in
de file stond en dat kan natuurlijk gebeuren, maar toen Rick alsnog arriveerde
en we konden vertrekken, kwam, hoe kan het ook anders, Zwager den Dulk er
achter, dat hij zijn bril vergeten was, ja en dan vraag je, je toch wel af hoe hij in
eerste instantie bij ons gebouw terecht gekomen, want zonder bril kan hij de
voorkant van zijn auto nog niet eens zien, maar achteraf weten we vanzelf dat
(K)Cees naast hem zat en die wist de weg na al die jaren repetitie in het gebouw wel, al moesten ze onderweg
wel een paar keer vragen waar ze ongeveer waren, wel was onder het wachten bekend geworden, dat Piet
Brouwer en Cees Loosman, ondanks eerdere afzegging toch mee waren
gegaan en ergens in de Bus zaten, een groot gejuich ging op en de sfeer
sloeg meteen op een positieve manier om, want deze twee mannen
scheeld je 10 man volume .
Maar gelukkig, alles kwam goed en na een oponthoud van een kwartier
tot 20 minuten kon de jonge buschauffeur starten en richting het noorden, via Emmeloord, Lemmer, Joure, Sneek, en Afsluitdijk en eindstation
Visafslag Nieuwe Diep, waar we rond half 5 behouden aan kwamen.
En ja om in het restaurant van de afslag te komen, moesten we een hoogje op, maar dat lukte niet iedereen
zelfstandig en een lift was er niet, dus na een paar aanlopen van Piet en Cees om het hoogje op te komen en ze
er weer af kwamen rollen, werd besloten om ze met een auto het hoogje op te brengen en kwam alles op zij-

pootjes terecht.
Na de koffie en het broodbuffet, met salade en kroket, gingen we weer naar de bus om naar de Kerk te vertrekken en het hoogje af ging bij de meesten toch beter als naar boven, al hadden sommigen moeite om onderaan het hoogje af te remmen, maar ook dat liep uiteindelijk goed af.
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In de kerk aangekomen en onze mappen in ontvangst genomen hebbende, gingen we inzingen,

daarna zochten we onze plekjes op, die Andre ons door een schetsje op WhatsApp al had getoond, om alvast
onze Map neer te leggen. Maar of Andre dat steeds expres doet ik weet het niet, maar met inzingen en repetities staat Jan altijd naast mij en Cees Loosman achter mij, dus toen we naar onze plaats gingen, omdat het concert zou beginnen, kon ik vanzelf nergens mijn map meer vinden en zat Cees ineens naast mij en Jan was een
rij naar voren gepromoveerd en Cornelis zat achter mij, dus je begrijpt wel dat ik helemaal van slag was en al
helemaal toen Cornelis begon te zingen, man, man, wat heeft die een volume, die blaast in zijn eentje het hele
nieuwe dieper visserskoor van het podium. En toen Lucas op het laatst ook nog met het 2e couplet, waarbij
Onger Oens zijn mond moest houden, mee ging zingen en overal bovenuit kwam, was ik helemaal de kluts
kwijt en moest ik kijken of ik niet het verkeerde Map in mijn handen had en gelukkig er stond er geen Sailing
Home in mijn Map, want dan had ik de kluts helemaal kwijt geweest, want ik weet alleen wat ja en nee in het

Engels is en voor de rest kan ik er niks van, al heb ik 4 jaar Engels gehad op school.
En dan die dirigent.

Volgens mij was die best wel
wat wel wat zenuwachtig ,
want voordat het concert
begon, ging hij achterin de
kerk naar de WC en 10 minuten later komt hij er met een
bezweet voorhoofd weer uit,
hij kijkt mij wanhopig aan en
schiet de WC naast de vorige
weer in, ook daar kwam hij 10
minuten later weer uit en ja
hoor (ik stond er toevallig) hij
rent naar de invaliden WC die
recht tegenover de andere
Wc's was.

22

Ik dacht, zal hem straks vragen of hij wat kwijt is of zo, maar uit
die derde WC heb ik hem niet meer uit zien komen, maar zag
hem later toch weer dirigeren.
En als je hem dan vergelijkt met onze dirigent?
Toen hij zei; jullie moeten vlugger zingen,
deed Jurie net of hij hem niet hoorde en jullie kennen Jurie allemaal, die bleef gewoon lachen toen hij dat zei, met de gedachte,
dat maken we zelf wel uit.

En ja, dan de terug reis, daar wil ik eigenijk niets over kwijt!

Tijdens de repetitie van zaterdagavond 8 april
namen wij afscheid van ons bestuurslid Tjeerd Hoekstra.
Onze voorzitter bedankte Tjeerd voor zijn inzet tijdens zijn functie als bestuurslid van ons koor.
Door de drukke werkzaamheden in zijn bedrijf kon Tjeerd niet altijd op onze repetities aanwezig
zijn, maar toch was hij bijna op iedere bestuursvergadering aanwezig.

Namens bestuur en leden werd
Tjeerd een envelop met inhoud overhandigd, en de voorzitter hoopte dat
Tjeerd deze zou gaan gebruiken om
samen met de vrouw eens een romantische avond bij kaarslicht te bespreken, en dan te genieten van een
heerlijk dinér .
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Nog even over het

Concert
in Kampen
Als je zo terug kijkt op
de diverse concerten die
we de afgelopen jaren al
gehad hebben, en wat
je zoal mee maakt, dan
komen er diverse dingen
naar boven die zijn blijven hangen.
Zoals Kampen vorig jaar, we waren deze keer niet met de bus, maar met eigen vervoer. In Kampen aangekomen zijnde, kwamen diverse zangers vrienden voor een verrassing te staan, namelijk parkeermeters.
Dit waren geen parkeermeters waar je een euro of 2 in gooit en dan een uur kunt parkeren, maar nee bij
deze moest je eerst je kenteken in toetsen en dan je code van je pinpas. Maar ja .. Frans had zijn auto wat
verderop staan en kon zijn kenteken niet meer onthouden, en ik meen dat hij 4 cijfers en 2 letters in zijn
kenteken heeft staan .. Maar Frans is soms een beetje vergeetachtig, dus bij elke letter of cijfer moest hij
even naar de auto sprinten en terug naar de parkeerautomaat, want hij had geen pen of papier bij zich.

Dus nadat hij 6 x op en neer gerend had en de laatste cijfer of letter had ingetypt, komt er op het scherm
van de parkeermeter te staan, uw tijd is verstreken, probeer opnieuw !!
Frans werd natuurlijk boos op zo’n toestand, en riep tegen Louwtjen dat hij Klaas Kanis erbij moest halen
want het begon ook te regenen..
Toen zegt Cees de Boer tegen Frans, “
“ dat had je mij beter kunnen laten doen, dan had je nou aan een bekkien uh zieten “

Achteraf bleek het nog de verkeerde auto ook te wezen, want er stond precies zo'n zelfde auto met de
zelfde kleur op het parkeerplein en die leek precies op die van Frans.
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Ingezonden:

Waarheden en onwaarheden betreffende Nieuwediep
Een week na Den Helder, kwam Piet Brouwer na de repetitie op mij af en zei tegen mij, WhatsApp dat stukje
van jou waar ze het allemaal over hebben naar mij toe, en als je
mijn naam nog eens noemt zal ik je een toontje hoger laten zingen
(dat zou mij trouwens goed van pas komen, ik kan n.l. net niet bij de
D komen)
Ik zeg tegen Piet, daar weet ik niks van, want als ik iets schrijf laat ik
het altijd effen keuren door Zwager Ide en je wieten Ide en ik binnen twee handen op 1 buik, daar komt niemand tussen.
En wat ook niemand weet, 1 keer in de maand repeteren we in de kelder bij Ide de versjes waar we nogal wat
moeite mee hebben. Ik speel dan op de Klarinet en Ide op de Panfluit en ik moet jullie zeggen, na een paar jaar
zit het eerste versje er goed in, maar om nu al aan een CD opname te denken, gaat iets te ver.
En wat ik ok hoorde in het Nieuwe Diep, en jullie weten dat Piet Brouwer ook een zaak in Nieuwe Diep heeft, dat
Piet er wel vaker kwam natuurlijk en hij zich dan voorstelde als Piet Brouwer, de eigenaar van deze zaak en ze
dan meestal tegen hem zeiden, dat zeggen ze allemaal die hier komen, maar daar raak je aangewend.
Feit is wel om weer op dat stukje op WhatsApp terug te komen, dat er diverse personen de eerste repetitie na
Den Helder om de 1 of andere reden moesten verstek laten gaan. Hoorde zelfs van iemand die was ondergedoken.
Genoeg hierover gezegd hebbende, vaak val je van het 1 in het ander en maak je dingen mee, die je graag niet
aan iemand verteld, zoals de maandag na de 1e repetitie, toen ik toevallig in het Duivengebouw moest zijn en ik
steeds een groen bestelbusje heen en weer zag rijden bij de diverse clubgebouwtjes en waarbij de bestuurder op
een gegeven moment kwam binnen stappen en vroeg naar diverse adressen want hij de meterkasten moest vervangen, en ja alles is natuurlijk overdag dicht, terwijl hij in het duiven gebouw bezig was heb ik even een appje,
geappt, want hij moest ook op 7i of 7l zijn, maar dat was wel erg moeilijk te lezen, dus heb de gok maar gewaagd
en dacht, dat kan het gebouw van Onger Oens weleens zijn.
Binnen no time was Andre zijn vrouw er met de sleutel en kon de man zijn gang gaan.

Maar of het waar is weet ik niet, maar ik hoorde achteraf, dat als bij het Onger Oens het licht aangedaan werd,
de lichtmasten van
SVU uit gingen en andersom, dus weet niet
of de postnummers
wel de juiste waren.
Verder ben ik nu een
paar jaar lid van Onger
Oens en het bevalt mij
prima, maar ja ik heb
nogal moeite om namen te onthouden en
ik haal steeds de namen door elkaar, ja
dat krijg je op Urk,
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want je hebt zowat allemaal dezelfde naam en
ja dan moet je vaak zijn
bijnaam er bij zeggen en
dat geeft nogal eens
kwade gezichten en bedreigingen. Er zijn
wat een Bakkers en Luppen en Jannen, dus
als ze tegen mij zeggen, goeden avond
Lub, dan zeg ik maar, ja hetzelfde.
Vooral de jongens van Albert de melkboer
haal ik steeds door elkaar en ik heb toch
jaren als buurman naast hun gewoond,
maar of de ene Albert Jan heet en de andere Lubbert, ik durf het echt niet te zeggen. Kijk als je nou Frans Schraal neemt dan weet je letterlijk en figuurlijk wie dat is, nou ja, en Ide en Kees dan vanzelf, want dat binnen toch de boegbeelden.
Nu ik dit schrijf, kijken we weer uit naar het volgende concert en dat is op Zaterdag 18 November bij onze Friesche vrienden in Kollumerzwaag en ja de Friezen hebben in de loop van de jaren toch een plekje in onze Onger
Oens hartjes gekregen, we worden altijd spontaan en met open armen ontvangen en hebben we vaak goede
gesprekken, vooral Evert van Veen en Margeja liggen er goed in bij de Friesche vrienden en het Friesche publiek op leeftijd kennen Evert vanzelf nog van vroeger dat hij het de voetbal velden omploegde met zijn slidings, de sporen zijn nog op diverse voetbalvelden in Friesland terug te vinden, na al die jaren en iedereen
weet dat Evert altijd voorstopper was in Urk 1 en dat hij tegen menig beroemde voetballer gespeeld heeft, die
hij moeiteloos uitschakelde en werden naarmate de wedstrijd vorderde werden meestal gewisseld, of ze
moesten met een blessure het veld per brancard verlaten. Dus vandaar dat het altijd weer een warm moment
voor Evert is, als hij zijn oude concurrenten weerziet in Friesland. Ja en toen hij al weer wat ouder werd, ging
zijn gehoor ook achteruit en vandaar dat hij nu een horentje heeft, of hij in het goede oor zit betwijfel ik, maar
hij kon er niet meer buitenom, want en dat is echt gebeurd! de Scheidrechter had voor de rust of voor het einde gefloten, dat iedereen al in de kleedkamer was, behalve Evert, want die had de fluit van de scheidsrechter
vanzelf nooit gehoort! Later moest een ander elftal op het zelfde veld voetballen en toen kwam hij erachter
dat zijn mede spelers niet meer op het veld waren en er Dames op het veld zaten te voetballen, toen dacht hij,
hier klopt iets niet.En ja ik heb ook in Urk 1 gestaan en je had toendertijd nog geen neutrale grensrechters en
je begrijpt wel dat ging niet altijd goed en wij hadden die tijd onze zangersvriend Evert Hakvoort als vaste
grensrechter en je gelooft het niet,Evert werd op een gegeven moment zo enthousiast ...en ja ik was spits van
Urk 1, dat hij mij afvlagde voor buitenspel,
Ik heb hem dat vanzelf nooit vergeven, daarom staat hij nu op de laatste rij en niet op de eerste.
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Jurie had een recensie gevonden van een of ander dagblad, en dit op de Onger Oens WhatsApp groep gezet

… en daar staan toch wel wat dingen in, waar ik het absoluut niet mee eens ben.
Er staat ergens: Opmerkelijk is het geluid dat Onger Oens produceert, waar het Nieuwe Dieper Visserskoor
warm en rond klinkt, is het bij het Onger Oens hard en scherp met veel Twang, volgens het dagblad.
En als je nu wilt weten wat Twang betekent, moet je even Googlen op Internet, of effen vragen aan Cees de
Boer of Frans , want die hebben er voor geleerd, maar in het kort betekent het,

kwaken als een Eend, nou en dat zal je maar gezegd worden, zingen als een eend!
Verder staat er in datzelfde verslagje, dat ze trots zijn op de Profane liederen die het Nieuwe Dieper koor zingt.
Profane betekent volgens het Internet, onheilig, werelds, godloos, ongodsdienstig.

Bring Him Home is zo'n lied .. en volgens mij zongen die Nieuwe Diepers dat expres,
want in het Urkers betekent het volgens Kees van de 97 …

Bring hum in heus !!

nou en op Urk aan het eind van de avond weer aangekomen zijnde, is dat aardig gelukt hoorde ik achteraf.
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Hier bedanken wij allen die meewerkten,
om onze kerstmarkt wéér tot een groot succes te maken

Harmen Koffeman Geertruida B.V

V.C.U Cooperatie Urk

Zandijk Uien

Ide Geert

Romkes Allround

Hein Bakker

Henk Bakker

Urker Vishal

Hein Jan Hoefnagel

Dayseaday

Albert Romkes. Wiepen

Elma’s Beenmode

Van Veen Voegwerken

Gerrit Hoefnagel Gammels 28

Jan Loosman (Gré)

S.T.H records Barendrecht

Pieter Post

Kees Bakker Seafood Choice

Cornelis Woord UK-93

Jan Bos

Totec Installaties

Hessel Snoek Molenkamp

corneliswoord@totec.nl

i.g.bakker@kpnmail.nl

UK-19

Visscher Seafood

Zeebulon

Romkes Zeevisbedrijf UK-194 - NG-19

Restaurant De Boet Urk

Vishandel P. Baarsen wijk 7-35

Top Fish

Jauwk van den Berg Z-35

AB Tuinstijl

Vishandel Mazereeuw Achteronder 26

Klok Dienstverlening
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Vollek
Wat hadden we een vollek op de repetitie van 30 September 2017
Het was dringen om een plekkien en alle stoelen waren vol … en
als dat zo door gaat moeten we nog nummertjes trekken in het
vervolg.
De plekkies van de bovenstem die staan vast, maar de rest word
dan een loterij elke week.

Deze avond hadden we Klaas Kanis uit Kampen na lange tijd weer
op bezoek en hij stond naast Fokke.
Maar net aan Fokke zijn verkeerde oor vanzelf,
Kanis had een heel verhaal voor Fokke, maar Kanis weet niet dat
Fokke een beetje doof is ...en nadat Kanis heeft verteld, waarom
hij na zolange tijd weer bij Onger Oens kwam kijken, vraagt hij
aan Fokke, hoe gaat het verder met Onger Oens... ?
Kanis kijkt Fokke aan, maar Fokke kijkt een beetje in de ronde,
want hij had Kanis echt niet gehoord!

Gelukkig dat Evert van Veen mee had geluisterd, want die
schreeuwde tegen Fokke, gief die man dan antwoord, die vraagt
wat aan je.
Ooh ...zegt Fokke, dat wist ik niet, wat zeen ie dan?
Zegt Evert, ja dat wiet ik niet maar!
Want ik bin een bietjen doof.
Wat wel mooi voor ons koor zou zijn, is een echte Bas …
en nog mooier zou zijn als die ook solo kon zingen, Ik zien en hoor het al voor me.
De Zoon… die weer wordt toegezongen door een echte Vader….
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Op maandag 31 juli mochten ds. Bos en zijn vrouw herdenken dat ze 55
jaar geleden door de band des huwelijks aan elkaar verbonden werden.
Op de repetitie van zaterdag 21 oktober, toen de dominee en zijn vrouw, na hun
vakantie weer in ons midden waren, kwam voorzitter Lucas Loosman een ogenblik
op dit heuglijke feit terug. De voorzitter sprak hun de wens toe dat ds.Bos en zijn
vrouw nog heel lang, onder de zegen des Heeren, in ons midden mogen blijven,
ondanks de soms drukke pastorale werkzaamheden die
de dominee nog steeds heeft.
Namens bestuur en leden kreeg de dominee een envelop met inhoud en mevrouw een bloemetje...incl. een
lekkere pakkerd die, gezien de foto’s , zeer gewaardeerd werd.
Als koor mochten wij ds.Bos en zijn vrouw daarna nog
toezingen:

Psalm 134 vers 3 ..
Dat s’Heeren zegen op u daal.
Zijn gunst uit Sion u bestraal’

DE FLUX EEN BEGRIP IN DE SCHEEPSVAART & BOUW.
Gezegende feestdagen &
een voorspoedig 2017

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

mail: info@deflux.nl

www.deflux.nl
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Onger Oens geeft cheque aan Talma Haven.
De mannenzang ‘Onger Oens ‘trad op zaterdag 25 november op in Talma en Kompas.
Om 18.30 werden eerst in het Kompas enkele psalmen voor onze oudjes gezongen.
Ds. Bos sprak de psalmen aan elkaar en opende en dankte met ons.
De eenvoudige psalmen die wij daar zingen worden zeer gewaardeerd,
en soms zie je daar mensen, die jaren niet gezongen hebben, emotioneel met ons meezingen.
Een dankbaar iets, om zo iedere keer daar onze psalmen te zingen.
Daarna gingen we naar de hal van Talma haven waar een grote schare aanwezigen ons al opwachtte.
Een prachtig programma werd onder leiding van onze 2e dirigent Jacob Bakker afgewerkt,
en alle aanwezigen genoten zichtbaar.
Ook de meditatie van ds. G. Bos over het Vertrouwen in nood,
werd door alle aanwezigen aandachtig beluisterd.
Ook werd er een collecte gehouden en deze werd ter plekke overhandigd aan mevr. Hellinga, mevr. Boxum en
mevr. Peereboom van de Stichting Vrienden van Talma Haven en ’t Kompas.
Een totaal bedrag van € 400,- werd er zo maar even in korte tijd opgehaald ... Iets om stil van te worden.
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Op Zaterdag 2 december was het 40 jaar geleden dat onze voorzitter
Lucas samen met Marleen in het huwelijk zijn getreden.
Namens bestuur en leden natuurlijk van harte gefeliciteerd en samen nog
vele jaren toegewenst onder de zegen des Heeren.
Ook onze zangersvriend
en medewerker van de Zangkoerier, Lub Snoek
samen met zijn vrouw Hinkien,
Waren op die dag ook 40 jaar getrouwd.
Namens bestuur en leden van onze Mannenzangvereniging willen wij ook jullie
nog van harte feliciteren met deze mijlpaal, en Gods zegen toewensen op jullie verdere levenspad.

Onze gewaardeerde zangersvriend Jan Kramer samen met vrouw Jaukie
mochten donderdag 10 augustus gedenken dat ze 55 jaar getrouwd waren
Ook jullie namens ons allemaal nog van harte gefeliciteerd en nog heel veel
gelukkige jaren samen.

Onze zangersvriend Frans Schraal en zijn vrouw
Pietje, mochten enkele weken geleden gedenken
50 jaar getrouwd te zijn… Namens ons allemaal, nog van harte met deze
mijlpaal in jullie leven.
Moge de Heere u allen nog sparen in goede gezondheid, in het leven,
voor elkaar en voor uw kinderen.
Waar God de Stuurman is,
daar vaart op hoge zee
een schaar van eng'len mee
en is de vaart gewis.
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Een voorgerecht … b.v. tijdens het kerstdinér
Omdat Jacob tijdens ons gezellig
avondje zulke heerlijke gamba’s
voor ons op tafel toverde… leek het
ons verstandig hem ook eens te vragen naar het (geheime) recept van
deze gamba’s.
Na enig aandringen gaf hij ons een
iets aangepaste versie van zijn geheime recept, maar dat wel op heel
eenvoudige wijze bereid kan worden.
Deze keer eens niet uit de oven of bakpan … maar op de barbecue !

Garnalen in Bacon : …..

Ingrediënten : ….
Aantal porties: 2
20 grote garnalen, gepeld en schoongemaakt.
10 plakjes bacon, gehalveerd.

Grote garnalen kunnen taai worden als ze gekookt zijn.
Grillen op de barbecue is een uitstekend alternatief !
Door het spek, blijven ze lekker mals

Bereidingswijze:
Voorbereiding: 10 min Bereiding: 5 min. Klaar in : 15 min.
1.
2.
3.

4.

De Barbecue matig heet laten worden …
Wikkel de garnalen in Bacon, en zet de rolletjes eventueel vast met een coctailprikkertjes
De rolletjes op een licht met olie ingevet barbecue
rooster leggen. 3-4 minuten bakken…. Onderwijl 1 x
omdraaien.
De garnalen zijn gaar, als de Bacon gaar is !
Eet u Smakelijk
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Kerstpuzzel woordzoeker 2017

AMANDELSPIJS
GENIETMOMENTJE
GEZELLIGHEID
GLUHWEIN
GUILANDE
HAPJES
HERTENGEWEI
KAARSENSTANDAARD
KALKOENFILET
KERSSTER
KERSTBOODSCHAP
KERSTBORREL

KERSTDINER
KERSTFESTIJN
KERSTGEDACHTEN
KERSTGESCHENK
KERSTKLEDING
KERSTLICHTJES
KERSTMARKT
KERSTNACHT
KERSTNACHTDIENST
KERSTPUZZEL
KERSTUITVOERING
KERSTVAKANTIE

KERSTVERLICHTING
KERSTVERLOTING
KERSTVERSIERING
KIPROLLADE
KOEKJES
KRENTENBROOD
OLIEBOL
OLIEBOLMETKRENT
ROLLETJES
RUNDERROLLADE
SALADE
SNEEUWBALLETJE

SNEEUWSCHOEN
SNEEUWSCOOTER
SNEEUWVLOK
SUIKERBOLLETJE
SUIKERBROODJE
SUIKERKLONTJE
SUIKERPOEDER
VARKENSROLLADE
WARMECHOCOMEL
WAXINELICHTJE
WINTERSFEER
ZANGDIENST

De overgebleven letters vormen een mooie zin …
Onder de goede inzendingen verloten wij enkele vleesbonnen.
Oplossingen kunnen gedeponeerd worden in het ‘kerstpuzzelemmertje’ in ons gebouw.
Inzendingen graag inleveren t/m zaterdag 27 jan. 2018
aan het eind van deze repetitie trekken wij dan de 5 winnaars.
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God is machtig
Een kleine jongen zat op een bankje in het park.
Op zijn schoot lag een geopende Bijbel.
Hij las in het boek over de machtige werken van God.
Even later schreeuwde hij door het park: ‘Hallelujah, God is groot!’, hij bekommerde zich er niet om dat mensen hem raar aankeken, en bleef doorgaan met het prijzen van God.
Na een tijdje liep er een man langs het jongetje, een man die net zijn studie had afgerond.
De man voelde zich slim, en dacht alles te weten.
Toen hij het jongetje zag zitten met een open Bijbel, wilde hij de ogen openen van de jongen. Hij wist wel dat
God niet bestond, en dat alles maar verzinsels waren.
Hij ging naast de jongen op de bank zitten, de jongen keek hem aan met een lach en zei:
‘Hoi, weet jij wel hoe groot God is?
Ik las net dat God het volk Israël door de Rode Zee leidde. Hij had gewoon de golven stop gezet!’.
De man, verheugd omdat hij de jongen wat kon vertellen, zei tegen de knul: ‘Dat was ook niet moeilijk, wetenschappelijke feiten wijzen uit dat de Rode Zee toen maar 30 centimer diep was.’
De jongen keek verrast. Zijn ogen dwaalden van de man af naar de geopende Bijbel.
De man was blij dat hij de ogen van de jongeman geopend had, en wilde vertrekken.
Nauwelijks had hij twee stappen gezet, of de jongen begon God te loven, harder dat ooit. ‘Halleluja Halleluja
God is zo groot!’.
De man draaide zich om en vroeg aan de jongen waarom hij zo verheugd was.
‘Wow’, antwoorde de jongen blij, ‘God is nog groter dan ik dacht!
Hij heeft niet alleen het volk van Israël door de Rode Zee geleid,

Hij heeft ook nog eens het hele Egyptische leger doen laten verdrinken in 30 cm water!
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11-11-2017 Repetitie zaterdag, voor Kollumerzwaag
Behoorlijk lege plekken deze avond en ook van zangers die eigenlijk nooit missen, de ene
moest zich voorbereiden en ging in trainingskamp in Preston Palace, de ander had de oppas, Ide had een goede reden en Frans had de waterpokken en ja dat kan op die leeftijd!
Ook onze Voorzitter was legitiem afwezig, maar werd met verve vervangen door Penningmeester Adre. Ook nu viel het op dat Piet Brouwer er niet was en of het waar is weet ik
niet, maar hoorde zeggen dat hij een week in de war was en was dus een week te vroeg met eigen auto afgereisd naar Kollumerzwaag.
Maar alles bleef natuurlijk donker daar in het Kerkje en is om rond half 8, weer richting Urk gereden en gelukkig heelhuids aangekomen en blij dat niemand hem daar in Kollumerzwaag gezien had, want om die tijd is
het natuurlijk al donker. Moet zeggen, het is mij ook al eens overkomen, maar dat was gelukkig op Urk en in de
Talma en ik was daar al vast gaan zitten, want ja ik dacht ze komen zowel bij het Kompas vandaan, maar niet
dus, daar werd ik natuurlijk wel opgemerkt met mijn Urker pak aan en er werd zacht in mijn oor gefluiterd, je
binnen een week te vroeg!
Nou dat heb ik geweten, werd vanzelf door iedereen uitgelachen, maar heb het overleefd.

Ik las ergens, dat een koor een concert reisje bijna niet door kon laten gaan, daar de helft van de koorleden
door ziekte, zwakte en ouderdom, niet mee konden, de gemiddelde leeftijd was 70 jaar!
Maar het koor had de volgende dag na het concert een bonte avond uitgeschreven
en daar waren de meesten wel aanwezig.
Dan zijn wij toch wel bevoorrecht dacht ik zo met al die jonge knapen
en de meesten nog in volle gezondheid,
al zijn er ook zorgen natuurlijk en vooral als je wat ouder wordt
en het einde van de aardse reis in zicht komt.
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5 December 2017,

(ingezonden)

Rond 13.00 uur gaat de bel, mijn vrouw pakt de hoorn op, wij wonen n.l. in een appartement en dan moet
je eerst op de benedenverdieping aanbellen, dan kunnen we de hoorn oppakken (een soort telefoon) en kunnen we horen en zien wie er is.
Deze keer was het dus mijn vrouw die de hoorn op nam en ze vroeg, wie is daar?
En toen werd er gezegd Andre Romkes, mijn vrouw wilde net zeggen aan de deur wordt niet gekocht, toen
ik een helder moment kreeg en net op tijd zei, oohhh, dat is de penningmeester van Onger Oens, dus kunnen
we in ons appartement op een knopje drukken waardoor de deur dan bij de entree van het appartementencomplex opengaat en kun je via de lift of trap naar boven.
Wij wonen op de eerste verdieping, dus dat valt mee, maar dan moet je bij het nummer waar je wezen moet,
in dit geval nr.3 weer op de bel drukken.
En ja, daar stond Andre in de gang, mijn vrouw deed open en ik hoorde Andre praten en toen kreeg ik het
toch wel even benauwd, dacht even dat ik een reprimande van het bestuur zou krijgen, over het stukje wat ik
afgelopen maandag op de WhatsApp groep geplaatst had.
Maar niets van dit alles, hij had zijn handen vol, de ene met bloemen en de andere een mooi (lekker) vleespakket.
Namens de Zangvereniging Onger Oens mag ik jullie deze bloemen en dit vleespakket aanbieden, er viel een
stilte van denk ik een 5 minuten Andre hë!
En ik moest wel even een traantje weg pinken door dit fantastische gebaar.
Andre zelf en zijn vrouw, hebben ook al heel wat mee gemaakt in hun leven en heeft mij het 1 en het ander
verteld, wat ik hem liever zelf laat vertellen, dan ik dat hier doe.
Het is een wonder dat Andre er nog is, het had zo heel anders kunnen zijn, hij is ondanks zijn enkel,
nog gespaard gebleven, het was zijn tijd nog niet.
Dit was in September 3 jaar terug, toen hij van een 13 mtr. hoge ladder viel.
Wij wensen Andre en zijn vrouw ook veel sterkte toe en Zijn onmisbare zegen, in de dingen die in hun leven als
man en vrouw en natuurlijk het hele gezin
geschieden en wat is het dan mooi, dat wij
als koor een uitlaatklep hebben, door samen te zingen van Zijn goedertierenheid!
En dat we als koor, ook in onze concerten,
mensen mogen horen en spreken, die door
de liederen die we zingen, bemoedigd mogen worden.
Ik hou het hier maar bij, het was eigenlijk
niet mijn bedoeling dit te schrijven, maar
sommige dingen mogen ook best eens genoemd worden .
En uiteraard wil ik jullie allemaal;
Zangersvrienden en vriendin,
nogmaals heel hartelijk bedanken voor de
felicitaties en attentie.
Hartelijke Groet!
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Deze zaterdagavond hadden we weer onze rode map in handen gekregen en dat betekend dat we dan weer
richting ons traditionele Kerstavondzang gaan.
Ook op deze voorbereidende repetitie naar kerst toe, misten we toch wel weer wat zangers vrienden, deze
periode van het jaar ben je nu eenmaal vatbaarder voor de griep.
Ook onze grote vriend Piet Brouwer missen we al een paar weken en het blijkt dat hij al een poosje niet lekker
was, maar horende, zit er toch weer verbetering in en dat is toch ook weer om dankbaar voor te zijn.
Plotseling kregen we onverwachts de tip uit de achterste gelederen van het koor, dat Cornelis van Lente,
wel eens solo wilde zingen en toen ik achterom keek en nog eens goed keek zag ik toch de
contouren van een persoon die op Cornelis leek.
Navraag leerde mij dat dit toch Cornelis was, die naar ik hoorde flink was afgevallen.
Dit heeft hij gedaan door s ’morgens vroeg om een uur of 4 en s ’avonds rond 9 uur in het
donker te trimmen, omdat hij niet gezien wil worden, maar hij is door meerdere zangersvrienden gezien, dus dat is geen geheim meer.
Maar zoals velen die afvallen of afgevallen zijn, worden ze dan vaak een beetje overmoedig,
zo ook Cornelis die in de douche al geoefend had om solo het Stille Nacht te zingen en gekheid is niet nodig, maar daar klonk het echt redelijk mooi…
Dus kon er op deze repetitie niet meer buiten om, om een solo te laten horen.
En ik moet zeggen, maar dat is mijn bescheiden mening, dat na een aarzelend begin, hij
steeds beter op toeren kwam, maar dan wel als Tenor.
En toen Jurie voorstelde het 2e versje door het koor mee te laten neuriën, brak de ban bij
Cornelis en gooide hij alle schroom van zich af en keek hij net als Iwan Rebroff triomfantelijk
om zich heen en keek hij richting Jurie of Jurie eigenlijk wilde zeggen of hij in aanmerking
kwam voor een solo op Kerstavond en ik als leek, vind dat hij een kans verdiend,
in ieder geval met een neuriënd koor op de achtergrond.
Dus misschien de komende repetities nog een keer herhalen?
Dan hoeven de broekspijpen niet meer in de kousen om alles op te vangen, want dan zijn de zenuwen wel weg.
Nu nog 2 repetities en dan staan we weer aan de vooravond van de kerstzangavond in de Ichthus Kerk.
Heb al gehoord dat Cornelis de koster van de Ichthus al gevraagd heeft of hij een paar keer mocht oefenen,
dus, goed bezig!
Ps. Hoop door dit berichtje geen kwade gezichten te krijgen.

Tot bij de Kerstnachtdienst vrienden. Ik hoop dat alle zangersvrienden dan aanwezig kunnen zijn !
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Ingezonden:

Beste zangers vrienden en vriendinnen van “Onger-Oens’
Voordat je het weet, hebben we weer de traditionele kerstavondzang
Uit alle windstreken van het land, komen dan de Mensen .. al jaren lang.
Ze komen uit Zeeland, Friesland, Drente, en er is zelfs een stel, en dit is echt waar,
die komen naar elk concert van ons koor, maar nu was het te zwaar.
Maakt niet uit waar we optreden ze rijden er honderden kilometers voor,
nog jonge mensen, die graag Onger Oens willen horen en mee zingen met het koor.
In Groot Ammers zag ik ze voor het laatst, zij met buik, dus een kind werd verwacht,
denk dat rond die tijd ter wereld kwam hun nageslacht.
Omgeving Hoogeveen, vertelden ze laatste kerstconcert, komen ze vandaan
en in Den Helder waren ze dus niet, en dit was de meesten van ons niet ontgaan.
Groot Ammers moesten we deze avond zijn, de ene ging met de auto de ander met de bus,
onderweg nog file, voor de ene niet maar voor de andere nog een hele klus.
Warm was het welkom in een ontvangst zaal, van deze mooie Hervormde Kerk,
bolletjes en soep stonden voor ons gereed en dat was voor de vrijwilligers wel wat werk.
Warm was de zang ook deze avond, door Onger Oens en aanwezigen ten toon gespreid,
we mochten het woord weer zingend verkondigen,
en worden weer uitgenodigd voor volgend jaar, dat is geheid.
Kerstavond valt ook dit jaar weer op 24 December en hopen dat er velen zullen komen,
Om samen te zingen tot Zijn eer, met mannenzangvereniging Onger Oens
en dat zal als een warme deken over ons stromen.
Nu gaan wij, zangers eerst nog 18 november naar onze vrienden in Kollumerzwaag,
kijk altijd uit naar deze avond en hopen op volle bak en de tijd.....vorderd gestaag.
Hierna is het oog weer op Kerstavond 24 December Kerstzang in de Ichthus kerk gericht,
word vaak laat in de avond, maar maakt deze avond niet uit, omdat het ons hart verlicht.
Want een Kind is ons geboren, ja voor ons, om onze zonden kwam Hij op deze aarde,

ja voor u en mij, het is nog niet te laat en dat is van ons van grote waarde!
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De Bijbel
Een dokter kwam eens in een boerengezin.
De maaltijd was net afgelopen en de vader las een gedeelte uit de Bijbel voor.
De dokter zei: "Wel, man, ik dacht dat jij nogal vooruitstrevend en verstandig
was.
Zit jij nu nog in dat verouderde boek te lezen?
Daar begrijp je toch immers de helft niet van."
De boer antwoordde: "Inderdaad, dokter, het is waar wat u zegt.
Er zijn veel dingen die ik niet begrijp maar ik lees de Bijbel zoals ik vis eet."
Daar begreep de dokter niets van.
De boer legde uit:
"Kijk, als ik vis eet, leg ik de graten opzij en wat eetbaar is, dat gebruik ik.
De dingen die ik niet begrijp in de Bijbel zijn de graten, die leg ik opzij, het andere eet ik op."
Er zijn mensen die van alles hebben aan te merken op de Bijbel.
Er staan volgens hen zo veel dingen in die zij niet begrijpen.
Er staan zo veel tegenstrijdigheden in.
Zulke mensen moesten het advies van deze boer maar eens opvolgen:
De dingen die ze niet begrijpen opzij leggen;
en de dingen die ze wel kunnen begrijpen op zich laten inwerken.

HET ENIGE HOUVAST
Wanneer je niet meer bidden kunt,
en alles in je hart lijkt dood;
wanneer je staat op ‘t dode punt,
en niemand weet iets van je nood,
Wanneer je zoekt naar houvast,
want God lijkt soms zo eindeloos ver
Wanneer je moedeloos torst je last,
en aan je hemel blinkt geen ster,
Wanneer de liefste mens jou ontviel,
wanneer God vroeg jou mooist bezit,
Luister dan maar - en wacht - en kniel:
‘t Is Gods Geest zelf, Die voor je bidt.
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De zwaarste plaag in deze dagen,
waar menig mens gewis aan lijdt,
is naast de drukke feestbanketten,
de gruwel van de eenzaamheid.
Als ’s avonds onze kaarsjes branden,
de pakjes bij de kerstboom staan,
zijn er ook velen die vereenzaamd
al vroeg ter ruste zijn gegaan.

Heeft God ons niet weleer geroepen
een licht in duisternis te zijn
en om Zijn boodschap uit te stralen
als ’n zilv’ren kerstster in het klein?
Schenk eenzamen eens extra aandacht,
laat zien dat Christus werk’lijk leeft.
Dan voelen velen dat dit kerstfeest
ook hun iets van Gods liefde geeft!
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Inleiding naar het verslag :
En ja, weer een prachtig mooi concert gehad zaterdag 18 november in Kollumerzwaag,
maar deze keer zonder Jurie, onze vaste Dirigent die deze keer op vakantie was, en dus
nu met 2e dirigent Jacob Bakker die toch flink zenuwachtig was toen Jurie aan hem vroeg, of hij het stokje in
Kollumerzwaag wilde zwaaien.
En dus was Jacob op deze repetitie avond al aan het eind van zijn latijn en wilde om 8
uur al stoppen, zo zenuwachtig was hij, maar kon het op aandringen van de aanwezige zangers toch afmaken tot half 9.
We hoorden dat hij de hele week niet geslapen heeft en werd diverse keren op Urk
waargenomen met een dirigent stokje achter op zijn Fiets en als hij even de mogelijkheid had en niemand keek, oefende hij even in een ginkien, of achter de dik.
Ook deze keer reden we met een
warm gevoel richting Friesland en
onze Friesche vrienden in Kollumerzwaag e.o. al zou Evert Loosman op
de parkeerplaats bij het gebouw, bijna in de verkeerde bus
gestapt zijn als hij niet gewaarschuwd was dat het de verkeerde was. Eerste Friesche plaats waar wij langs kwamen en
waar normaal de controle van het paspoort word uit gevoerd,
is de Lemmer, bij velen wel bekend uit vroegere jaren, verder
richting Sint Nicolaasga, bij rotonde Joure aangekomen zijnde,
keken er toch wel wat zangers vrienden vreemd om zich heen
en raakten gedesoriënteerd, dat betekent een beetje in de
war, omdat de beroemde en beruchte rotonde niet meer te
bespeuren viel, sommigen zaten toen we al bij Drachten reden, nog te wachten wanneer we de rotonde zouden trotseren, totdat ze het bord Drachten zagen en dachten toen (hardop durfden ze dat niet te zeggen vanzelf), hier klopt iets niet, maar werden later gerustgesteld dat de situatie bij die rotonde veranderd was.
Sommigen van ons dachten, dat we na ons optreden in Den Helder op de terug weg de rotonde al was weggehaald, gelukkig dat ze toen ook in de bus zaten!
Hoorde ook nog van een Zangersvriend dat we vorig jaar voor het laatst in Friesland gezongen hebben, dat
weer een andere Zangersvriend met eigen vervoer naar Friesland was gereden en met veel moeite de rotonde
had getrotseerd, maar de terug weg was andere koek, dan moet je meteen als je de rotonde opschiet, de uiterste linker kant van de rotonde opzoeken en dan elke keer een baan opschuiven zodat je bij afslag Lemmer/
Emmeloord op de rechter baan zit zodat je zo de A6 op kan rijden, maar deze zangersvriend was geen held
met auto rijden, hij was nog wel op de uiterste linker baan gekomen, maar kwam er nooit meer vanaf, want
telkens als hij van rijbaan wilde veranderen, kwam er weer een auto achterop, die rechts van hem reed en
naar wat ik hoorde heeft hij zo een uur rondjes gereden en heeft zijn auto toen maar van ellende aan de binnenkant van de rotonde op het gras gezet, want zijn benzine raakte op en een paar uur later toen het wat
rustiger was heeft hij de oversteek van binnen naar buiten rijbaan gewaagd en is hij in de loop van de nacht
toch nog veilig op Urk aangekomen.
Ik noem op verzoek geen namen,
want dat weet je op Urk, dan word je, daar je hele leven op aan gesproken.
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Tot Zijn eer,
Een prachtig concert van Onger-Oens in Kollumerzwaag
De dame en heren van Onger-Oens waren weer eens een avond ‘uit zingen’ ze bezochten zaterdag 18 november 2017 de Gereformeerde kerk in Kollumerzwaag. Ze geven regelmatig concerten en deze keer werd
Fryslân (weer) bezocht
Al vroeg arriveerde ik zelf samen met mijn echtgenote in de kerk.
Het koor zat in een zaal van de kerk nog aan een heerlijk soepje met
dito broodjes maar in de kerk hadden 45 minuten voor aanvang al
minstens 50 bezoekers een plekje gevonden, snel werden het meer …..
Zelf zocht ik even de koorleden op die dus zaten te eten, alsof ze het
wisten waren gelijk op de eerste tafel 2 stoelen nog niet bezet en gelijk werden we uitgenodigd om plaats te nemen. Urker gastvrijheid in
Fryslan !!
Kort voor 19.30 uur was de kerk zeer goed bezet, net niet vol .. maar
voor diegene die er niet waren kan ik het nu al verklappen; ‘Jullie hebben een prachtige avond gemist’
Iets vreemds was er ook, nee eigenlijk niet echt vreemd maar ik zocht
‘iemand’ maar die ‘iemand’ was er niet. Vaste dirigent Jurie van den Berg
had een vakantie op een heerlijk zonnige bestemming gepland en jammer genoeg, net op deze zaterdag. Gelukkig is de 2e dirigent een zeer
waardig vervanger en Jacob Bakker stond ‘op de bok’ alsof het de gewoonste zaak van de wereld was.
De zeer talentvolle organist William Hoorn zette stipt 19.30 Psalm 25 in
waarvan de verzen 4 en 6 gezamenlijk werden gezongen.
U weet het natuurlijk, Onger-Oens zingt niet ritmisch en met bovenstem.
Al gelijk bij deze psalm prachtig om te horen maar ook prachtig om samen met dit koor deze psalm te mogen
zingen.
Het was Ds Bos die vervolgens iedereen welkom hete en een aantal verzen uit Psalm 46 voorlas; ‘God is ons
een toevlucht en een sterkte’.
Na een gebed mocht er samen met het koor gezongen worden van erg mooi en bekend Joh. de Heer lied
‘Heer ik kom tot U’ Vers 4 werd ook gezongen, een bijna volle kerk en het koor horen zingen ‘Jezus op Uw
woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort, mijn bede tot U’ was erg indrukwekkend.

Zonder verdere aankondigingen werd de liturgie vervolgd en het was
Onger-Oens die 3 liederen ging zingen. ‘Het is slechts één ding’ was het
eerste lied. Prachtig ‘gedragen’ als het moest en voluit daar waar het
kon en mocht.
Vers 4 mocht iedereen mee zingen ‘O Halleluja, U wil ik prijzen’. Mooi
was de door het koor a capella gezongen reprise van de laatste regel ‘’k
Geloof in U, Groot is uw naam’
‘Vat mijne Hand’ was vervolgens het lied welke William inzetten. Een
erg mooi voorspel volgde waarna het koor ook dit lied op aangeven van
dirigent Jacob inzette.
‘Volle verzeek’ring, Jezus is mijn’ was het derde lied waarbij het
refrein door iedereen werd gezongen ‘Dit is mijn vreugde altoos te
zijn’ volgde en ondanks dat de bezoekers met veel meer waren
hoorde je het koor ‘boven alles uit’ of het nu de bovensten was of een ‘soort 2e stem’ was laat mijn muzikale deskundigheid mij niet weten maar ik weet wel
dat het prachtig klonk met zeker in het refrein een
zeer waardevolle prachtige tekst.
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Ds Bos vervolgde met een korte maar zeer boeiende meditatie, iedereen in de kerk
luisterde zeer aandachtig naar dominee Bos. De meditatie ging over ‘Wij zullen niet
vrezen’ en dat waren ook de eerste woorden.
De dominee vertelde over zijn jeugd, (erg) lang
geleden ten tijde van de oorlog dat ze zeiden
‘Wij zijn niet bang’ ook van ‘Wij zullen niet vrezen’ werden
meerdere voorbeelden gegeven.
Er volgde veel meer in deze meditatie, voorgaande was
slechts de eerste minuut. Mijn tip is dan ook ga even naar
www.kerkomroep.nl en vul dan Kollumerzwaag in bij de zoek
functie.
Selecteer dan de dienst van zaterdag 18 november en schuif
de tijdbalk, onder op uw scherm, naar 1.23 uur en luister
deze meditatie van een klein kwartiertje.
Na het amen van de meditatie mochten weer gezamenlijk zingen, nu van Psalm 140. De verzen 1, 6, 7 en 13
waren gekozen. ‘O Heer verlos mij uit de banden, waarin de boze mij bekneld. ‘
De collecte volgde waar Stichting Mens en Kinderen het goede doel van was. Een stichting die
directe hulp biedt in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië. Met en door ‘korte lijnen’
wordt er hulp geboden is deze landen. Geen geld maar werkelijke hulp, een geit voor melk
was maar één voorbeeld. De collecte werd gelijk geteld en later in deze samenkomst mocht
Ds Bos al de opbrengst bekend maken. Maar liefst 1307.55 euro was de opbrengst waar veel
personen/gezinnen mee geholpen kunnen worden
Onger-Oens ging nu 4 liederen zingen en begonnen werd met ‘De Klokken des levens’ Het
zeer bekende ‘Zouden wij ook eenmaal komen’ was lied 2 in deze serie. Het refrein zong de
volle kerk mee, net als het 4e vers.
‘De Tollenaar’ werd gezongen waar ook weer door iedereen mocht worden gezongen bij een
aantal verzen.
En toen kwam voor mij persoonlijk een onbekend maar (achteraf) wel erg mooi lied ‘Als de storm voorbij
gaat’ Het moet best wel veel tijd gekost hebben om dit lied zo in te studeren. Vaak erg mooi gedragen en
door een prachtige opbouw uitkomend bij een ‘voluit’ zingend koor. Je hoorde gewoon de storm opkomen
en weer voorbij gaan.
Tel daarbij het prachtige bijpassende orgelspel en een dirigent die elke keer zijn fictieve baton naar de goede
koorleden wees om ze op het juiste moment te laten inzetten.

Ds Bos sloot de avond met een gebed maar niet nadat hij de aanwezigen had bedankt voor hun komst. Een
afscheid in de hoop dat we
elkaar ter Zijner tijd weer
mochten ontmoeten.
‘Lichtstad met Uw Paarlen
Poorten’ was het slotlied welke staande werd gezongen.
Het is en blijft mooi en ik zal in
eerdere verslagen die ik over
Onger-Oens schreef ook al wel
eens geschreven hebben maar
wat is dat een mooi lied, zeker
gezongen op de Onger-Oens
‘manier’. Een mooie tekst die
‘staat als een huis’ en echt
iedereen, zeker bij de refreinen, uit volle borst horen zingen is én blijft de slagroom op
de taart.
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Zelf zat ik op dat moment helemaal
boven in de kerk vlak bij de speeltafel en dus vlak bij organist William.
Het blijft mooi om te zien hoe
schijnbaar gemakkelijk William de
toetsen en pedalen indrukte en met bijna alle
registers open de toegift inzette ‘Wat een dag zal
dat zijn’ klonk. Een indrukwekkend mooi lied die
deze zangavond meer dan mooi afsloot.
Bij het verlaten van de kerk hoorde ik een mevrouw eigenlijk dé conclusie van deze avond zeggen; ‘It hie foar my noch wol in oere duorje meien, ik genietsje hjir fan’
Vrij vertaald ‘Het had voor mij nog wel een uur mogen duren, ik geniet hiervan’
Eigenlijk wilde ik ook nog niet naar huis, het had ook voor mij nog wel even door mogen gaan maar volgend
jaar zal Onger-Oens waarschijnlijk wel weer in Friesland een optreden verzorgen. Velen, en ik zeker, zullen ook
daar weer zijn.
Zelf ben ik samen met mijn echtgenote nog dit jaar bij dit koor op ‘visite’ tijdens de traditionele Kerstnacht
dienst die Onger-Oens op 24 december met als aanvangstijd 21.45 uur organiseert in de Ichthus Kerk op Urk.
Jan Kamminga
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't Is kerstfeest in mijn hart
Als ik door Uw genade
't geloof niet had gehad,
waar zou ik dan vertoeven,
waar zocht ik dan de Schat?
Wie zou mij dan geleiden
naar d' heil'ge hemelstad?
Ik vind geen woord dan 'Christus,'
Hij houdt mijn hand omvat!
Hij leidt mij over bergen,
Hij leidt mij door de tijd.
Bij Hem voel ik mij waardig,
want HEER, Zijn lieflijkheid
is zoeter dan het aardse
en al wat mij omgeeft.
Ik dank U HEER, in Christus,
'k prijs U omdat Hij leeft!
Want zie, Hij is geboren,
- het vleesgeworden Woord Mijn God, wáár zou 'k vertoeven
als ik niet had gehoord
dat Hij mij wil verlichten,
dat Hij mij heeft bemind
vanaf de wieg naar 't kruishout?
Door Hém ben ik Uw kind!
Want, Amen, halleluja!
Door 't loon van God, Uw Zoon
vond ik de weg naar 't leven
voor d' eeuw'ge hemeltroon.
Hij vat mijn beide handen,
Hij voert mij op het pad
dat mij geleidt naar 't lichtpunt
van d' heil'ge hemelstad!
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Rijk gezegende Kerstdagen …..

In de aanloop naar onze kerstnachtdienst van 2018 toch nog eens
een terugblik op de mooie kerstnachtdienst van 2017

De avond voor kerst is ook voor mij hét moment om naar de kerk te gaan.
Eerst met mijn ouders in Buitenpost en na mijn huwelijk met Hetty nu ruim 31 jaar in Hurdegaryp, mijn huidige
woonplaats.
Nog nooit was ik ‘ergens anders’ op kerstavond naar een kerk toe gegaan.
Daar veranderde kerstavond 2016 iets aan, want samen met mijn echtgenote gingen we naar Urk,
de Ichthuskerk om precies te zijn.
Onger-Oens, Ds Bos en de organisten Marinus ter Napel en William Hoorn werkten daar aan deze dienst mee.
Het waarom is voor mij duidelijk, al een ruim aantal keren had ik de heren en dame van Onger-Oens live horen zingen en in het voorjaar van 2016 was het koor in Buitenpost waar ze een optreden verzorgden.
Daar werd ik door dirigent Jurie v/d Berg en een aantal koor leden uitgenodigd om ook eens naar Urk te komen tijdens een ‘trainingsavond’ op de zaterdag of tijdens de kerstnachtdienst.
Samen met echtgenote kozen we voor de eerder genoemde kerstnachtdienst.
Het is altijd mooi om dit koor te horen zingen, maar eigenlijk begint het mooie al bij de -in dit geval- Ichthuskerk
waar we ook dit keer zeer hartelijk werden ontvangen. Ik was overigens niet de enige ‘fan’ van het koor.
Ook uit Lemmer, Hogeveen, Buitenpost en meer plaatsen (ruim) rondom Urk waren bezoekers aanwezig. Uiteraard
ook veel mensen van Urk natuurlijk.
Zo net voor 21.45 zat de kerk beneden behoorlijk vol, een schatting van mij is zo ongeveer 900 personen.
De dienst begon al even voor 21.45 uur toen Jacob Bakker solo, en boven naast het orgel staande, het erg mooie
‘Hoort Gij die kerst klokken luiden’ ging zingen. Een mooi begin!
Ondertussen had ook het koor de kerk betreden en nadat Jacob
het lied had gezongen werd samen met de aanwezigen Psalm 98
vers 2 en 4 gezongen.
Ds Bos betrad de preekstoel en hete iedereen welkom en opende met een korte schriftlezing uit Jesaja 9 de verzen 1 t/m 6 en
een gebed.
‘Komt allen tesamen’ werd door iedereen gezongen. De Ichthuskerk is (ik liet het mij vertellen) is de grootste kerk die op Urk is
en dan met meer dan 900 personen dit lied zingen is mooi.
Vooral de laatste 3 regels werden met overtuiging en uit volle
borst gezongen.
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden die Koning
Bij ons in de kerk zingen we dit lied natuurlijk ook in de Advent tijd maar op deze manier, op hele noten, klinkt het
erg mooi en …… besef je nog beter wat er juist in die prachtige tekst staat.

Onger-Oens ging het eerste ‘blokje’ van 3 liederen zingen, er waren 46 zangers en natuurlijk ook zangeres Margea
die onder leiding van Jurie v/d Berg eerst ‘Ere zij God in de hoogste Heem’len’ gingen zingen.
Vervolgens werd het erg mooie ‘Lang geleden in Efratha’s velden’ gezongen. Heel mooi gezongen zelfs, op sommige
momenten mooi ‘gedragen’ en op andere momenten zoals we van Onger-Oens gewend zijn ‘volle kracht vooruit’
maar altijd uitstekend verstaanbaar !
‘Vol van pracht’ was het derde lied welke werd gezongen.
De collecte was het volgende onderdeel. Ds Bos zei het mooi, ‘Nu de collecte die voor de onkosten is en voor het
goede doel’ welk goede doel wist hij niet maar vervolgde hij ‘dat zit bij Onger- Oens wel goed’. (Misschien kan de
redactie namens Onger-Oens het goede doel hier even noemen.)
Samenzang volgde na de collecte, eerst ‘t Was nacht in Beth’lems
dreven’ en het erg bekende ‘Heerlijk klonk het lied der Eng’len’ als 2e
lied.
Ds Bos vervolgde met de meditatie die als titel ‘Lang verwacht’ mee
kreeg.
Hij begon met op z’n horloge kijken en begon de meditatie met een
vraag ‘half elf, nog anderhalf uur en dan begint het kerstfeest, zijn we
er klaar voor’ ?
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Het ging niet over het eten en drinken, dat was wel geregeld.
Maar juist het klaar zijn voor het kerstfeest, de ontmoeting met de Here Jezus, Gods Zoon, het Hem ontmoeten.
‘Een kwartier was voorbij, nog maar 5 kwartier te gaan’ even later aldus Ds
Bos.
Eén van de laatste zinnen was een mooie; ‘Wacht op de Heer Hij zal zich
ontfermen’
Een zin waar wij op de terugweg in de auto nog over spraken.
Een paar woorden maar, maar de betekenis ……..
Er volgde na het Amen van de meditatie weer samenzang, Psalm 130 vers 3.
Ik blijf den Heer verwachten
Mijn ziel wacht ongestoord
Ik hoop, in al mijn klachten
Op Zijn onfeilbaar woord
‘De herdertjes lagen bij nachte’ klonk vervolgens door de kerk
Onger-Oens ging weer zingen De bezoekers in de kerk mochten weer regelmatig mee zingen.
Het eerst lied was ‘Bethlehems Sterre’ met daarna het erg mooi uitgevoerde ‘O Heil’ge Nacht’.
Het derde lied was ‘Stille Nacht, heilige nacht’
Erg mooi het begin bij dit 3e lied, een neuriënd koor en het orgel, wie het op dat moment bespeelde is mij niet bekend, heel zacht en prachtig mooi ‘bijpassend’ spelend.
Als je dan samen met het koor vers 3 mag zingen en dan natuurlijk ook de laatste 2 regels gaat zingen gaan in ieder
geval bij mij de rillingen over de rug. Hoe mooi, zeker gezien de tekst.
Amen Gode zij d’ eer, Amen Gode zij d’ eer.
Zelfs de erg stille, hele korte pauze tussen deze 2 regels was indrukwekkend mooi.
Ds Bos Bedankte de aanwezigen voor hun komst. ‘Het was fijn voor ons als koor dat u bij ons wilde zijn en dat we
samen de laatste voorbereidingen mochten treffen’
Een gebed volgde nog waarna nog staande het ‘Ere zij God’ werd gezongen.
Maar niet nadat Ds Bos, ook namens het koor, alle kerkgangers Rijk Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2017
wenste.
Een kerkdienst waar wij, maar ook vele andere bezoekers ‘van ver’ even voor moesten rijden.
Voor ons was het bijna 100 kilometer heen én terug maar het was het meer dan waard.
Erg mooie liederen een erg mooi zingend koor en orgelspel van ‘de bovenste plank’ .
De meditatie hebben we thuis nog eens teruggeluisterd. Indrukwekkend!
Een traditionele kerstnacht dienst zoals Onger-Oens het aankondigde.
Het klopte helemaal …

Wensen u allen
Rijk gezegende Kerstdagen
En een voorspoedig 2018
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Het jaar 2017 is weer snel voorbij gegaan maar we mogen
toch weer terug kijken op een geslaagd jaar.Twee keer een
Bingo gehouden met hele mooie prijzen en een volle zaal met
zangers vrienden en bekenden.
Op zaterdag 21 Januari 2017 hebben wij een verloting gehouden voor Stichting de Noordzeeziekte en een mooi bedrag van
€ 1800,- euro in ontvangst genomen.
Deze avond is door een aantal Urker middenstanders / bedrijven mogelijk gemaakt en deze sponsorden ook onze prijzen.
L. Bakkerbeheer ‘UK287᾿, Keurslager Brouwer, De Urker Poelier, Urker Vishandel ‘de Zeemeeuw’en Bakkerij
Bart waren de zeer gulle gevers.
De verlotingen die we elke zaterdagavond na een uurtje zingen houden, met daarin diverse vleesprijzen, worden grif aan de man gebracht.
Dit alles ten bate van onze eigen Mannenzangvereniging Onger Oens.
Hiervan kunnen wij onder meer verschillende onderhoud zaken in en rondom ons gebouw realiseren, zoals b.v
dit jaar, een geheel nieuwe bestrating om het gebouw heen is gelegd.
Als Activiteiten commissie hebben we dit jaar afscheid genomen van Cees Jan Loosman.
Hij kon door zijn drukke werkzaamheden met de bakwagen, maar ook binnen zijn
gezin, geen tijd meer vrijmaken voor ons als A-C.
Cees Jan… Hartelijk bedankt voor al het werk in de afgelopen jaren !
Zijn plaats is nu ingenomen door Lub Kramer.
Dit jaar gaan we twee keer een Rad van Avontuur doen.
Dat wordt dus zaterdagochtend 16 december en als wijze van proef,
ook op woensdagavond 27 December 2017.

Wij hopen dat u als leden van ons koor ons ook het komende jaar weer wilt steunen met onze acties, en
wensen u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe.
Met vriendelijke groeten … Uw Activiteiten Commissie
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Nieuwsbrief
Jan Bos en Hessel Snoek gaan vanaf januari 2018 maandelijks
een nieuwsbrief voor u verzorgen.
Deze zal dan op ons prikbord in het gebouw te lezen zijn.

Wat is een nieuwsbrief ?
Hier worden alle bijzondere zaken die voor ons als koorleden belangrijk zijn, vermeld.
B.v: vertrektijd naar een concert … mededelingen van het bestuur….
Eventuele aanwas nieuwe leden, of vertrekkende leden,
en verder alle interessante informatie die voor u belangrijk kan zijn.

Urk, 9 December 2017
Bestuur:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Hessel Snoek:
Jurie v/d Berg:
Lub Kramer:
Jan Bos:

Lucas Loosman, aftredend en herkiesbaar.
Jan Loosman (tijdelijk verhinderd)
André Romkes, aftredend en herkiesbaar.
Waarnemend secretaris.
2e Voorzitter.
2e Penningmeester
Bestuurslid.

Activiteitencommissie:

Albert Bakker, aanspreekpunt.
Hein Bakker
Henk Bakker
Harm Koffeman (verhinderd wegens omstandigheden)
André Romkes, tevens bestuurslid
Lub Kramer, penningmeester activiteiten.

Uitgeschreven leden:
Lub Kramer (Azn)
Cees Jan Loosman (wegens drukke werkzaamheden)
Nieuw Lid
Johannes Hakvoort.

Verlotingen Rad
Zaterdag 16 December vanaf 10.30 uur, let op ’s avonds geen repetitie!!
Woensdagavond 27 December vanaf 19.30 uur.

Generale repetitie i.v.m. kerstconcert
Zaterdag 23 December in ons eigen gebouw!!

Kerstconcert
Zondagavond 24 December,
aanvang 21.30 uur!! Uiterlijk 21.15 uur aanwezig!!

30 December normale repetitie met lekkere oliebollen.
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CD opname ….
Omdat wij als Onger Oens in het jaar 2018 hopen te gedenken dat wij al weer 30 jaar bestaan… ligt het in de bedoeling om op zaterdag 3 maart 2018 een jubileum CD op te gaan nemen in de Stephanus Kerk te Hasselt .
Medewerking wordt verleend op de piano door Gerwin van der Plaats
Uiteraard hopen wij dat iedereen aanwezig zal zijn !

Kerstmarkt 2017
Op zaterdag 9 november was het een zeer koude en gure morgen, toen wij vertrokken naar
onze standplaats op de Kerstmarkt in Emmeloord.
Deze keer kwamen wij niet op onze favoriete plek bij het Voorhuis te staan … maar werden
wij door het kerstmarkt comité achter de Xenos neergezet.
Dit kwam omdat restaurant Eindeloos vorig jaar geklaagd had over onze gerookte zalm, en
deze keer een grote drukte verwachte op hun terras.
En ja, dan kun je toch ook niet in de gebakken vislucht, en gerookte zalm gaan zitten !
Toeval wil dat bij de Xenos ook de kerststal was neergezet..
En zo kon het gebeuren dat onze voorzitter plotseling iets in zijn nek voelde… het was geen
sneeuwvlok .. maar de Kerstlama had even iets in zijn keel, en dat moest er uit natuurlijk.
Zo druk als in voorgaande jaren was het niet, maar aan het einde van de dag werd er toch
nog een heel goed resultaat behaald … en gingen wij moe .. maar voldaan naar huis… om te
douchen en nog een heerlijk uurtje met elkaar op de repetitie te zingen.
Jongens van de Kerstmarkt…. Allemaal Hartelijk bedankt voor jullie inzet !!

Zo repeteerden wij in vroeger dagen…
Een lesliebox was onze lessenaar, en de begeleiding was op
een Hammond orgel wat via een testamentair uiteindelijk bij
Onger Oens terecht kwam.
———————————————————Jan Anker had ook eens een oproepje gedaan in het Urkerland… en zo kon het gebeuren dat er toen plotseling wel
meer dan 10 orgels stonden opgesteld… Traporgels...Johannus orgels… Eminent orgels… enz...enz..
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