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Wie toch is de Koning der ere
De Here, sterk en geweldig,
De Here, geweldig in de strijd.

(psalm 24,8

David heeft het geweten. Hij had Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt; hij had de tabernakel een plaats gegeven; hij had in een feestelijke optocht de ark naar ‘huis’ gehaald. Het volk mocht bijeen komen rond het
heiligdom onder zijn leiding – voor het aangezicht van de Here. Ongelooflijk – de Here had zelf deze plek
uitgekozen om te wonen te midden van zijn volk. Wat een voorrecht, wat een genade, wat een reden
voor dankbaarheid.
Er was één schaduwzijde aan dat geheel: het voorhangsel dat zorgde voor afstand tussen God en de
mens. Ook voor de mens die bij zijn volk hoorde! Jawel, het gordijn kon gemakkelijk opzij geschoven worden maar alleen zij die ‘rein van handen en zuiver van hart waren, die hun ziel niet op valsheid hadden
gericht’ hadden toestemming om dat te doen. We weten allemaal van de grote verzoendag, van de hogepriester en het bloed van het lam maar daarna viel het gordijn weer terug. Elk jaar werd door de Here geloof en hoop gesterkt door beloften en tekenen maar intussen nog altijd geen toegang.
Aan de ene kant de Here die eeuw in eeuw uit liet weten dat Hij de strijd met duivel en zonde nooit op
zou geven. Aan de andere kant mensen als Jacob – opmerkelijk dat David hem noemt. Een mens die geen
recht kon laten gelden op een toegangsbewijs. We kennen zijn geschiedenis toch? Maar anderzijds een
mens die had ontdekt dat hij geen toekomst had zonder Gods zegen. En tenslotte- op zijn sterfbed bleef
hem niets anders over dan te wachten op het heil dat de Here beloofd had. David wist het en gaf het
door aan zijn volk: er is een God die het niet opgeeft als er nu maar mensen zijn die op hem wachten. Er is
hoop!
Is dat werkelijk waar, David? Hoe weet je dat? Ik heb het gehoord, ik heb de engelen horen zingen dat de
poorten van het Huis des Heren open moeten en de toegang verbreed. Ze riepen het uit: het is voor de
Here dat wij zingen. Hij kan alles aan, Hij is tot aan het menselijk onmogelijke in staat. Hij kan wonderen
doen.
Dat moet de Here Jezus zijn. De engelen hadden zich al voorbereid op die grote dag waarop Hij zou terugkeren naar zijn Vader. Dat betekent dat Hij eerst is weggegaan uit het Vaderhuis naar onze verloren wereld. Ook daarvoor hebben zij geoefend want we horen hen zingen in de kerstnacht dat de Here zijn eer
heeft terug gekregen. En toen begon zijn moeilijke weg onder ons naar Golgotha. Maar toen Hij zijn leven
terug gaf aan zijn Vader hebben zij het lied gezongen dat David gehoord had. En dat allen zullen horen
wanneer zij vroeg of laat de Here Jezus mogen volgen naar huis.
Wat zal dat straks klinken tot aan de einden van het heelal wanneer Hij definitief terug keert en bij Hem al
degenen die op Hem gewacht hebben.
Het is de moeite waard om daartoe te oefenen.

En dan op kerstavond een generale repetitie. Hij is het waard.
G. Bos

Mede namens mijn vrouw wens ik u allen rijk gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2020
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Ook dit jaar weer geprobeerd om als redactie van onze zangkoerier, deze speciale, en jaarlijks terugkerende kersteditie voor onze zangvereniging samen te stellen.
Ook weer verschillende verslagen en bijdragen van onze concerten in het afgelopen jaar.
Uiteraard hier en daar weer aangevuld met diverse foto’s.
Diverse verslagen en anekdotes werden naar mij opgestuurd met hele uiteenlopende onderwerpen.
Soms waren ze geschikt voor plaatsing, en soms moest ik hier en daar wat knippen….
Het is uiteindelijk ook deze keer weer gelukt om alles een plekje te geven.
Veel is er het afgelopen jaar binnen onze vereniging gepasseerd, leuk en minder leuk, en ook dat is uiteraard te lezen in deze zangkoerier.
Ook deze keer weer een kerstpuzzel geplaatst, met uiteraard een prijs voor de goede oplossingen.
Deze prijzen worden weer beschikbaar gesteld door onze Activiteiten commissie !
Uiteraard ook enkele foto’s van onze repetities gezamenlijk met ‘Het Westerdok mogen in deze koerier niet
ontbreken, omdat dit eigenlijk een uniek gebeuren is/was in ons bestaan als zangvereniging.

De kerstdagen staan weer voor de deur…
en straks ook weer het Oud en Nieuw…
Wat zal het jaar 2020
ons weer gaan brengen ?

Namens de redactie wensen wij u
allemaal een hartelijke groet, en veel leesplezier met
deze zangkoerier.
Maar bovenal :
Rijk gezegende kerstdagen
en Gods onmisbare zegen gewenst voor
het jaar 2020
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Beste zangersvrienden
Het loopt al weer tegen het einde van het jaar 2019, en zoals u van mij gewend bent doe ik ieder jaar mijn
bijdrage voor onze zangkoerier.
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd.
In de eerste week van het nieuwe jaar moest ons oudste lid; Piet Brouwer, zijn broer grafwaarts dragen.
De achtergebleven familie wensen wij veel kracht en sterkte toe, en Gods onmisbare zegen.
Op zaterdag 2 maart hielden wij onze jaarvergadering welke goed bezocht werd.
In alle rust en vrede, samen met elkaar, mochten wij verschillende zaken met u bespreken, en na afloop
mochten wij genieten van heerlijk Chinees Buffet .
Dinsdag 5 maart werd Klazien, de vrouw van Geert Brands begraven.
Ook hier de achtergebleven familie veel kracht en sterkte toegewenst .
Op dinsdag 19 maart is onze zangersvriend, en trouw lid, Iede den Dulk na een ernstige ziekte, overleden.
23 maart mochten wij Iede na de rouwdienst in de Ichthuskerk, begraven.
Bijna ons gehele koor was hierbij aanwezig, en ook tijdens de samenzang mochten wij zingen zoals Iede
dat ook altijd graag met ons deed.
De familie was het koor erg dankbaar voor hun komst, en ook deze bedroefde familie wensen wij des
Heeren vertroosting toe in dit grote verdriet.
Op zaterdag 19 april zongen wij met 48 zangers tijdens een SingInn in Lemmer.
De kerk zat vol, en het werd een bijzonder mooie avond.
Op woensdag 24 april werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons oudste lid, Piet
Brouwer.
Op dinsdag 29 april namen wij afscheid van hem, vanuit een volle Bethelkerk.
Piet was overal waar hij kwam, een geliefde, en vriendelijke man.
De Heere gedenke de achtergebleven familie, en heilige de roepstemmen aan ons allen hart.
Op 24 juli werd Harm Koffeman geopereerd, waarna hij op 4 augustus weer ontslagen werd uit het ziekenhuis. Ook dit is nog een wonder als de operatie gelukt is, en de handen der heelmeesters bestuurd
mogen worden door de Heere zelf.
En, hoewel het in juli en augustus vakantietijd was, mochten we toch iedere week op de zaterdagavond
een versje zingen . Zo’n 25 tot 30 zangers waren dan aanwezig, en Jurie begeleidde ons op het orgel.
Ook een woord van dank aan onze activiteiten commissie !
Deze had zo vlak voor het nieuwe seizoen, voor het begin van onze repetitie, een heerlijke Barbecue georganiseerd. Deze keer was het een omgebouwde brandweerwagen, waaruit de heerlijkste gerechten
tevoorschijn kwamen.
Op maandag 16 september kreeg ikzelf een ongeluk. Bijna een week in het ziekenhuis gelegen, en daarna nog 4 weken in een donkere kamer.
Het is een wonder dat ik nog iets op papier kan schrijven !
Maar gelukkig mogen we er nog zijn, al is het nog een lange weg te gaan.
Toen ik op 17 oktober voor controle moest in het ziekenhuis, kreeg ik te horen dat mijn gehoor aan de
linkerkant geheel verdwenen is. Er zal nu geprobeerd worden dit te compenseren met een gehoorapparaatje wat d.m.v sensors in mijn oor wordt geplaatst, zodat het ene oor, het andere dan kan compenseren. (tenminste dat is dan de bedoeling) Op het moment van schrijven mag ik op zaterdagavond weer af en toe
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een versje meezingen. Makkelijk gaat het niet, maar toch doet het mij wat als ik zo weer even tussen jullie in mag staan.
De Heere had nog geen lust aan mijn dood, en mocht tot hiertoe alles toch nog wel maken.
Op zaterdag 5 oktober had de Activiteiten Commissie een Bingo avond georganiseerd.
Deze keer in ons eigen gebouw. Ons gebouw zat helemaal vol en er kon niemand meer bij. Het was een
groot succes.
Zaterdag 19 oktober verleenden wij onze medewerking als koor aan een Israël avond in Oldebroek.
Hoewel de belangstelling daar tegenviel, hadden wij een prachtige avond, met daarbij een ontvangst met
uitgebreide broodmaaltijd en ook nog een heerlijke bal gehakt ! (en sommigen wel 2 )
In de morgen voorafgaand aan ons concert, moest onze zanger vriend Harry Engelgeer met spoed naar
het ziekenhuis. Na onderzoek mocht hij weer terugkeren naar huis. Verdere onderzoeken volgen nog.
Op 21 oktober moest onze vriend Frans Schraal met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook
daar in eerste instantie veel zorgen, maar gelukkig mocht de Heere hem nog wonderlijk willen sparen en
alles nog wel willen maken.
Na enkele dagen mocht hij gelukkig weer naar huis, en volgt er nog een traject met onderzoeken.
Op zaterdag 2 november gingen wij als koor naar Buitenpost om daar te zingen voor de stichting Thabor.
Een volle kerk met als hoogtepunt een Arie Ekkelenkamp die het woord nam, en Sees en haar man toesprak namens ons koor voor hun 22 jarige medewerking en inzet aan deze stichting.
Bloemen en zalm werden uitgereikt door onze eigen Margeja Dijkhuizen.
Net voor het ter pers gaan van onze Zangkoerier vernamen wij dat onze vriend Gerrit Bos ook moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle.
Veel ongemakken des lichaams en het vasthouden van vocht maakten dat hij enige weken onder controle
moest blijven bij de doctoren.
Dinsdagmorgen 10 december mocht hij het ziekenhuis weer verlaten.
Ook Douwe Yska moest in de achterliggende weken plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis.
De doctoren moesten tot 3x toe de opgetreden bloedingen, na een aorta operatie, stelpen.
De Heere mocht ook hem nog sparen en dragen, en weer
uit het ziekenhuis terugbrengen naar huis.
Ook de vrouw van onze vriend en voorganger ds. G. Bos
willen wij nog gedenken in onze gebeden.
Moge de Heere haar ook nog sparen en dragen op de armen Zijner lankmoedigheid.
Ook haar willen wij nog een spoedig herstel toewensen, in
deze voor haar zo moeilijke tijd.
Moge de Heere al onze zieken maar helpen en ondersteunen in deze moeilijke tijd, en nog beterschap mogen geven
voor tijd en eeuwigheid beide.
Als voorzitter wens ik u allen, mede namens mijn vrouw
Marleen,
Gezegende kerstdagen en voor het jaar 2020 Gods onmisbare zegen.
En uiteraard ook in het komende jaar veel zangplezier gewenst !
Uw voorzitter Lucas Loosman
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Gewaardeerde zangersvrienden van Onger-Oens
Het is maandagavond 11 november, de deadline nadert om mijn schrijven in te
leveren bij de redactie van de zangkoerier, als ik in een opwelling de pen ter hand neem om als secretaris van
Onger –Oens mijn bijdrage te gaan leveren voor de pagina die is vrijgehouden voor mij als secretaris.
Het jaar 2019 is voorbij gevlogen nog enkele weken en het jaar 2019 ligt weer achter ons, wat het afgelopen
jaar betreft daar kunnen we iets overzeggen wat het komende jaar ons brengen zal … Niemand die het weet.
Als secretaris van het koor neem ik jullie in vogelvlucht mee in het wel en wee van 2019.
Dit afgelopen jaar hebben wij als koor 3 maal gezongen buiten de grenzen van ons dorp en wel op 13 april in
Lemmer, 19 oktober in Oldenbroek ,en op 2 november in Buitenpost, dit waren alle drie prachtige concerten
waar de naam Onger-Oens waardig werd uitgedragen.
Verder stond het afgelopen jaar het zingen in de Talma/Kompas op een laag pitje.
Waarom vraag je je misschien af ?
Omdat tegenwoordig ieder koor zo nodig moet zingen in de Talma en de mensen daar eigenlijk verzadigd
waren. Bijna iedere zaterdagavond was er wel een zangdienstje te beluisteren.
Zodoende hebben wij ons dit jaar een beetje op de achtergrond gehouden.
Verder werden de zaterdagavond repetities in de regel een goed bezocht.
Als koor mochten wij het afgelopen jaar veel jonge leden verwelkomen en dat doet ons als bestuur goed.
Ons koor groeit en bloeit nog steeds als nooit tevoren ! (Het actuele ledenaantal is momenteel 66 leden. red.)
Naast dit korte overzicht rest mij nog om de mannen van de activiteiten commissie voor het voetlicht te halen:
Wat hadden we het gezellig en goed tijdens de zomerse BBQ … Alles.. Maar dan ook echt alles, was tot in de
puntjes geregeld. Klasse.
En verder de georganiseerde Bingo,s waarvan de laatste werd gehouden in ons eigen gebouw.
Beide keren was de belangstelling goed te noemen ! En dan nog het Rad van Avontuur, de loten verkoop op de
zaterdagavond, de catering in de bus tijden een concertavond alles altijd top geregeld jullie verdienen dan ook
dit jaar weer net als voorgaande jaren een dikke pluim. Bedankt !!
Nu ik toch op de bedank tour ben wil ik ook namens het koor de dirigent en de organist bedanken voor hun
inzet iedere zaterdagavond.
Verder de redactie van de zangkoerier voor het maken van het prachtige blad ,de advertentie verkopers, en
een ieder die het afgelopen jaar heeft meegeholpen met de verbouw van de keuken en overige klusjes mannen
bedankt !!
Tenslotte bedanken wij als koor onze zeer gewaardeerde koordominee
ds. G. Bos die ondanks zijn hoge leeftijd en het vele pastorale werk wat
hij nog doet, en daarbij ook nog de toenemende zorgen omtrent zijn
vrouw, altijd nog voor ons als koor klaar staat dominee bedankt !
Ja en dan: Ook dit afgelopen jaar hadden wij als koor te maken met de
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straf op de zonde.
Op 19 maart overlijdt na een kortstondig ziekbed ons gewaardeerde
koorlid Iede den Dulk op de leeftijd van 71 jaar.
Iede, was 28 jaar lid van Onger-Oens.
Op 24 april werden we wederom opgeschrikt door het overlijden van een
koorlid; Piet Brouwer, Piet was 4 jaar lid van Onger-Oens. Vol overgave
zong hij ondanks zijn hoge leeftijd steevast iedere zaterdagavond met ons mee.
Wij gedenken de rouw dragende familie,s mocht de HEERE de families gedenken in de diep geslagen wonden.
Tenslotte heb ik het afgelopen jaar met plezier mijn taken als secretaris mogen uitvoeren, samen met mijn
rechterhand Lub Snoek. Lub doet dit jaar ook een stap terug vanwege persoonlijke omstandigheden. Verder
zijn onze voorzitter en penningmeester aftredend en niet herkiesbaar.
Op de aankomende ledenvergadering worden de nieuw gekozen bestuursleden voorgesteld aan de leden.
De stemming is alrede geschied. Waarom zo vroeg vraag je je misschien af ? Nou een avond is niet zo lang en
daar wij ook een koud en warm buffet hebben die avond moet het allemaal niet te lang duren, want er zijn
binnen ons koor ook verscheidene leden die geridderd worden en/of bedankt voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren. Verder zijn er die meer dan 25 jaar lid zijn van Onger-Oens of soms nog langer.
Zij worden die avond ff in het zonnetje gezet zodoende.

En hoewel het ook dit jaar met vallen en opstaan ging, denk ik dat we als vereniging toch terug kunnen kijken
op een geslaagd jaar met elkaar. Ook het aankomende jaar proberen we oprecht en eerlijk met elkaar om te
gaan. Mocht je met vragen of problemen lopen je kan de secretaris ten allen tijde via de mail of watts app benaderen. Wij kunnen dan als bestuur vroegtijdig ingrijpen of met een oplossing komen.
Ook dit jaar hebben wij als bestuur vroegtijdig gesignaleerde problemen naar eer en geweten opgelost !
Zijn er vragen stel ze gerust, anonimiteit is uiteraard verzekerd.
Verder wens ik een ieder, mede namens mijn vrouw,
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe .
vriendelijke groet ;
uw secretaris Hessel Snoek
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Beste zangers vrienden van Onger Oens,
Het lag in de bedoeling op deze pagina een bijdrage te plaatsen van onze penningmeester André Romkes.
Maar door diverse, en meerdere uiteenlopende oorzaken is dit echter niet gelukt.
Vandaar dat ik hier probeer om namens André , toch iets van uitleg te plaatsen zodat u zich als leden van
onze zangvereniging, van bepaalde zaken ook een beeld kunt vormen van hoe, en waarom.
De laatste jaren heeft het hem niet echt meegezeten, en verschillende ongelukken kreeg hij te verwerken.
Voornamelijk het laatste ongeval in mei 2018 heeft er flink ingehakt bij hem.
Veel botbreuken en een langdurig en pijnlijk herstel waren toen het gevolg.
Ook nu nog heeft hij veel last van de gesteldheid van het lichaam.
Uiteraard heeft dit alles er flink ingehakt, zowel mentaal als geestelijk.
Het herstel duurt langer als verwacht, en dat heeft Andre doen besluiten , met pijn in zijn hart, om taken
en functies binnen onze vereniging op te geven, om hiermee een betere balans te creëren in werk/prive
en vrije tijd.
En als je al bijna 20 jaar lid van een koor bent, valt dit dan ook echt niet mee.
Menig repetitie heeft hij, met pijn in het hart , al moeten missen .
De pijnen en ongemakken als gevolg van zijn laatste ongeluk, zijn nog lang niet weg, en na vele onderzoeken en scans moeten er in de komende tijd toch nog best een paar flinke operaties plaatsvinden.
De taak van Penningmeester heeft hij half in het jaar 2019 overgegeven aan Jan Bos, waarbij Rick Kaptein
dan als 2e penningmeester zal fungeren.
Ook zijn functie binnen ons bestuur heeft hij per ledenvergadering, in februari 2020, opgegeven, en is hij
niet herkiesbaar.
Andre zal proberen, in de toekomst, en als de gezondheid het toelaat, toch nog wat hand en spandiensten te verlenen aan onze Activiteiten commissie, maar ook om de taak van koormeester uit te blijven
oefenen omdat dit ook voor hem een stukje ontspanning is.
Binnen ons bestuur waren we het soms snel met elkaar eens, en soms verschilden we van mening.
Iedereen binnen een bestuur wil het beste voor de vereniging en is daarmee heel gedreven.
Als er verschillende standpunten zijn, worden deze met verve verdedigd.
Aan de voorzitter dan de lastige (en voor veel leden onzichtbare) taak om te zorgen dat er toch een goed
besluit kan worden genomen in het belang van de vereniging en dat recht gedaan wordt aan uiteenlopende belangen en meningen.
Het besef dat iedereen belangeloos, onbezoldigd en met de beste bedoelingen zijn functie vervult en dat
je het moet doen met de sterke én minder sterke punten van al deze vrijwilligers, maakt het soms lastiger
om een vereniging te leiden dan een bedrijf of professionele organisatie.

Jij was je daarvan bewust en hebt naar beste inzicht deze lastige taak op je genomen waarvoor veel dank.
Als bestuur en leden willen wij je hierbij hartelijk bedanken voor alles wat je in de afgelopen jaren voor
onze vereniging hebt gedaan en bent geweest !
Wij wensen jou heel veel herstel en gezondheid toe in de toekomst, samen met je gezin.
Maar bovenal de zegen des Heeren want die maakt rijk, en voegt er geen smart bij !
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Omdat er dit jaar iedere keer wat tussenkwam, willen wij tijdens de ledenvergadering in februari

2020 de jubilerende leden van onze vereniging een ogenblik in de schijnwerpers zetten .
De jubilerende leden zijn deze keer:
Cees de Boer 30 jaar
Jacob Bakker 30 jaar
Evert Loosman 30 jaar
D.v februari, 20 jaar geleden, in het jaar 2000, kreeg onze dirigent
Jurie van den Berg, bij T.W van Eerde thuis,
de dirigeerstok van ons koor officieel overhandigd .
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Kerstnacht 2018

Er is licht ! Een Kind ! Ere zij God !

3 Thema’s in één Kerstnachtdienst, het klopt.
De 3 thema’s waar dominee Bos in 3 korte meditaties over sprak tijdens de kerstnachtdienst van 2018 in de Ichthus kerk op Urk.
Ook ‘onze’ mannenzangvereniging Onger-Oens met dirigent Jurie v/d
Berg werkten natuurlijk mee.
Een beetje uit het zicht maar uiteraard zat William Hoorn weer achter
de speeltafel van het erg mooie Boogaard orgel.
William’s vader, Gerrit, nam de registratie ook deze keer weer voor
zijn rekening.
Dit was de 30e kerstnachtdienst die Onger-Oens op Urk organiseerde.
Een erg mooie kerstnachtdienst waar ook nu weer ruim 1000 personen, van Urk maar ook ‘van ver’ op af
kwamen. En neem van mij aan dat zingen met, en luisteren naar Onger-Oens en Ds Bos zeker op kerstavond erg mooi én inspirerend is.
Druk en niet te laat zijn.
Al redelijk vroeg waren mijn echtgenote en ik onderweg, Hurdegaryp Urk is een klein uurtje rijden maar omdat ik voor de foto’s op ‘mijn eigen’
plekje wilde zitten toch maar vroeg onderweg. We arriveerden ruim op
tijd bij de Ichthus kerk maar waren zeker niet de eersten, 45 minuten
voor aanvang zaten er al zeker 100 personen in die mooie kerkzaal.
Gelijk na onze aankomst bleef de voordeur weer open staan en in de hal
van de kerk was het druk, zeker omdat velen de heerlijke poeiermelk en
de kerstkransen bij koster Korf wisten te vinden. De kerkzaal liep snel vol,
de voorste rij net niet maar zo rond de 1000 personen waren aanwezig.
Als dan stipt om 21.25 als William Psalm 98 inzet waarvan vers 2 werd gezongen is de 30e kerstnachtdienst onderweg.
Ooit begonnen in het Kleine kerkje aan de Zee (om 24.00 uur !!) En nu dus in de Ichthus kerk.
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Psalm 98 vers 2 begint en eindigt al erg mooi ‘Hij heeft gedacht
aan Zijn genade’ als eerste regel en de laatste regel ‘Het heil,
dat d’aard’ in’t rond verheugd’.
Ondertussen komt het koor binnenlopen en nemen hun plek in.
Dirigent Jurie zat op een speciaal plekje, achter het keyboard
om …. om de panfluit of trompet toe te voegen als muzikale
begeleiding.
Als het koor centraal voor
in de kerk staat wordt als
eerste ‘Majesteit’ gezongen. Een mooie uitvoering met een speciaal
begin, een zin gezongen ‘van een heel ander lied’ ‘Ere zei God, Ere
zij God, Ere zei God in den hoge’. Alleen deze regel maar, maar met
deze woorden kreeg deze kerstnachtdienst en zeker dit lied wel een
grote ‘plus’ Het was al met eer aan God maar nu nog meer. Overigens ‘Majesteit’ werd ook afgesloten met deze zin.
Ondertussen had dominee Bos de kansel betreden en ging voor in gebed. Vervolgens las hij een stuk uit
Jesaja 42 ‘Zie mijn knecht die Ik ondersteun, mijn uitverkorenen. In wie ik een welbehagen heb’. ‘Zie mijn
knecht’ we zouden er later veel meer van horen.
Dominee Bos wenste iedereen een gezegende avond en samenzang volgde van het mooie ‘’t Was nacht in Bethlehems
dreven’ mochten we 3 coupletten zingen.
Zeker bij het derde vers klonk het prachtig met al die mensen in de kerk. De tekst van dat vers nodigt dan ook uit om
uit volle borst te zingen.
Hij wil zijn kudde leiden, Zij’t ook door leed of kruis.
Naar d’eeuwig groene weiden, van’t Hemels Vaderhuis
Naar d’eeuwig groene weiden, van’t Hemels Vaderhuis
De eerste van de 3 korte meditaties volgde ‘Er is Licht’
Ds Bos begon deze meditatie met een regel uit het hiervoor gezongen lied
‘Zij’t ook door leed of kruis’.
Er mag licht zijn aan de einder, groene weides of welk beeld dan ook, de weg er naar toe was niet gemakkelijk.
Een aantal voorbeelden van de profeet Jesaja werden genoemd ‘Jeruzalem zou toch wel goed terecht komen ?’ Jesaja 8
zegt dan ook ‘Maar er zal geen donkerheid wezen voor het
land in benauwdheid’ Maar er was hoop en in de volgende
meditatie zou het antwoord komen.
Mooi overigens dat dominee Bos ‘gewoon’ voor de bezoekers
in de kerk bleef staan en niet op de preekstoel. Aan het einde
hoorde ik een mevrouw zeggen ‘Hij stond tussen ons in, deed
de Heere Jezus dat ook niet ?’ hiermee bedoelend over waar
deze avond Ds Bos zijn meditaties uitsprak.
Er mocht weer samen gezongen worden het bekende en mooie ‘De Herdertjes lagen bij nachte’ werd gezongen. Ook hier weer dirigent Jurie op het keyboard, een mooie aanvulling op het prachtige orgelspel
van William.
Onger-Oens ging zingen en ze begonnen met ‘Vrede’. Hierna werd ‘’t Is middernacht en in het veld’ gezongen. En hoewel dit lied heel rustig begon werd het even later zoals we het van Onger-Oens gewend
zijn, met de prachtige bovenstem en erg mooi dus.
Voor mij persoonlijk kwam nu wel een erg mooi lied ‘Ere zij aan God’ werd door het koor gezongen maar
15

ook grote gedeeltes solo door Cornelis van Lenten.
Vers 4 mocht iedereen mee zingen en in die volle kerk klonk dat
prachtig, zeker in het refrein waar elke regel afgesloten werd met
‘Eer zij God

Ziet u ook die dag al gloren
.. Eer zij God
Als Hij straks zal wederkomen .. Eer zij God
Leer ons toch knielen bij Uw kruis .. Eer zij God
En breng ons eens in’t Vaderhuis .. Eer zij God
Ook werd nog ‘Lang geleden in Efrata’s velden’ gezongen.
Weer zo’n lied waarvan je de tekst wel kent maar ‘ondertussen’
wel een tekst die erg waardevol is, alleen al de laatste regel van
vers 3 waar gezongen word
‘Door het wonder van Uw liefde, mag ik leven, ben nu vrij !’.
De tweede korte meditatie volgde die ‘Een kind’ als thema had, en
dominee Bos begon weer met 2 regels uit het kort hiervoor gezongen lied van vers 3 citeerde hij de eerste regels ‘Laat het licht van
geloof, hoop en liefde op mij schijnen’,
Dacht u dat niet en waren het woorden van God ?
En was het nu op mij schijnen of uit mij schijnen.

16

En was het nu ‘ons’ licht of juist het licht van de
Heere God.
Slechts één keer in heel die geschiedenis is het gezegd ‘Ik ben het licht der wereld, die in mijn licht
wandelt zal niet in de duisternis ondergaan’. Woorden van Jezus die staan in Johannes 8 vers 12. Alsof
toen die oude profeet weer klonk …
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven,
zijn heerschappij rust op zijn schouders en men
noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Er volgde meer en als samenvatting zou je kunnen
zeggen ‘Luister naar zijn raad, wie in mijn licht wandelt zal in de duisternis niet omkomen’
De collecte werd aangekondigd voor ‘de onkosten’ en de goede doelen die Onder-Oens vaker steunt.
Tijdens de collectie muziek van Jurie en William op het orgel, afzonderlijk en samen. Erg mooi !!
Na de collecte werd er weer gezamenlijk gezongen van Gezang 10 vers 7 ‘O vrede Vorst Gij kunt gebieden’. Vervolgens zong iedereen in de volle kerk van het erg mooie ‘Heerlijk zong het lied der Eng’len’
Onger-Oens ging weer zingen en ze begonnen met het erg mooie ‘Vrede op aarde’ waarna ‘Bethlehems
Sterre volgde. Ook het erg mooi gezongen ‘O Heil’ge nacht’ volgde nog
Het 4e lied in dit blokje van Onger-Oens was ‘Stille nacht, Heilige nacht’ waar Jan Hakvoort de eerste 2
verzen solo zong. Het enige wat je in de kerk hoorde was het orgel en de prachtige stem van Jan.
Verder was het echt muisstil in de kerk.
Ook vers 3 werd gezongen maar dan als samenzang, was het eerder allen een zingende Jan en William op
het orgel nu was het ‘massale’ samenzang. Maar … lees dat massale dan wel als een heel mooi massaal.
U kent vers 3 vast en zeker, zeker de laatste 2 regels
‘Amen, Gode zij eer ! Amen Gode zij eer !’
De derde korte overdenking met als korte titel ‘Ere zij God’
van dominee Bos was het volgende van de liturgie en weer
begon de dominee met de laatste regels van het kort daarvoor gezongen lied ‘Amen, Gode zij eer!, en dan nog een
keer, ‘Amen Gode zij eer !’ Zo hebben we het gezongen
voor elkaar en naar ons zelf. Een overdenking die ‘Geef de
eer aan God’ had als samenvatting had.
De (bijna) laatste woorden waren er weer een aantal ‘om
mee te nemen’ en luiden ‘Heere alstublieft, mogen wij onze
kracht aan U wijden, in ons hart en in geheel ons leven?’
Na het Amen van deze derde overdenking werd er weer gezamenlijk gezongen van ‘Komt allen tezamen’.
Dominee Bos kondigde het lied aan en zei dat het meestal aan het begin van dienst gezongen werd maar
na alles wat er gezegd en gezongen was mocht en kon het nu ook ‘Komt allen tezamen’ je kunt het inderdaad ook anders uitleggen, allemaal voor die ene God !
Het dankgebed volgde waarna Ds Bos het ‘Ere zij God’ als slotlied aankondigde en hij bedankte iedereen
voor zijn of haar aanwezigheid.

De laatste woorden van Ds Bos waren woorden van bemoediging;
‘God moge ook verder met ons allen zijn, Amen’
Als je met die woorden het ‘Ere zij God’ mag én kunt zingen tot Zijn eer dan is dat een erg mooie afsluiting van deze 30e kerstnachtdienst die Onger-Oens organiseerde.
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William speelde nog kort op het orgel en (bijna) iedereen liep naar de hal van de kerk en
daarna naar buiten en naar huis, waar dat dan ook maar was.
Allemaal namen ze de herinneringen van deze dienst mee als voorbereiding voor de dag er
na, eerste kerstdag 2018.
Maar ook zag ik nog een aantal personen juist blijven wachten en al kijkend naar het orgel nog even aan
het luisteren naar de ook nu weer prachtige muziek.
Ik ruimde mijn camera’s op en ook ik kreeg te horen ‘Prettige kerstdagen Jan’ beantwoord met ‘Ook voor
u prettige kerstdagen en veel heil én zegen voor het nieuwe jaar’. Woorden die ik ook u als lezer van dit
verslag toe wens, ‘Prettige kerstdagen en veel Heil en Zegen voor -in dit geval- 2020’

Jan Kamminga
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Wij Gedenken : Iede den Dulk
Geboren: 20-09-1947

Overleden: 19-03-2019

Ten eerste wil ik alle zangvrienden namens Dirkje, de Kinderen en
verdere familie hartelijk bedanken voor het medeleven bij de
ziekte en bij het overlijden van Iede. Ook het zingen in de rouwdienst was hartverwarmend en ik was trots dat ik ook als zanger
bij Onger-Oens te boek sta. Het was zeer indrukwekkend zo met
die bovenstem en Ds. De Graaf die ik na afloop sprak vond het
ook heel indrukwekkend wat de mannen van Onger-Oens lieten
horen, ze bliezen het orgel weg zei hij.
Ook ik had meerdere malen onder het zingen een brok in mijn keel van emotie, maar ook van de warme
mannen stemmen, die de laatste eer door het zingen van de psalmen en liederen aan Iede mochten geven, in de liederen waar we God groot in mochten maken,.
Dit had hij gewild en hier ging zijn hart naar uit.
Ongeveer 2 weken terug hadden we het over het einde van dit leven, dat snel naderbij kwam en zei dat
hij zich maar over moest geven, waarop hij zei: Ik laat het alles over aan de Heere, want daar kan ik het
alleen van verwachten. Zo had ik nog nooit met Iede gesproken en heeft mij niet losgelaten. Hij was in
dat opzicht een binnenvetter in geestelijk opzicht.
We weten allemaal wel wat Onger-Oens voor Iede betekende, je kon wel zeggen dat Onger-Oens niet
buiten hem kon, maar ook dat hij niet buiten het Onger-Oens kon. Dit bleek telkens weer als je bij hem
kwam, dan vroeg hij altijd, is er nog nieuws van het Onger-Oens en/of was er nog animo bij de repetitie.
Na de jaar vergadering j.l. maart vroeg hij de financiële jaaropgave van het Onger-Oens nog en kreeg die
ook van André en geen enkel ander kreeg dat voor elkaar.
Op dat moment zat hij samen met zijn vrouw Dirkje en de Dominee, ook al bezig met het samenstellen
van de liturgie voor de rouwdienst en vroeg aan Jurie om een a4 uit te printen van het laatste lied wat
we bij de afscheidsdienst gezongen hebben: Binnenkort komt de dag, dat ik Hem begroeten magen eindigend op: Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. Als hij dat lied hoorde, schoten die tintelende oogjes
van Iede in vuur en vlam. Hij miste Onger-Oens erg, en als er een Zangvriend op bezoek kwam, dan
vond hij dat geweldig. We zullen hem als Mannenzangvereniging Onger-Oens, heel erg gaan missen,
want het was hem nooit te veel om wat voor Onger-Oens te doen, al was het maar het opruimen op zaterdag avond na de repetitie.
Vorig jaar mei met het jubileum uitje, was hij voor het laatst in ons midden op de Urkerboot en daar
heeft hij zo van genoten! Vanaf toen ging het steeds een beetje minder lichamelijk, maar geestelijk had
hij het redding touw dat de Heiland hem toe geworpen had, met beide handen gegrepen, eerst wel wat
aarzelend,
Maar door Zijn genade en door het bloed van onze Heere Jezus Christus zijn zoon mocht hij aannemen
dat ook hij gereinigd was van alle zonde en dat kan alleen, als je het alles aan Hem overgeeft en er niets
van ons zelf in de weg staat.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
23 Maart 2019
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Controle puntjes voor een Concert of optreden.
* Heb je je Zwarte doekje om ?
* Zitten je Gouden knopen op z’n plaats ?

* Zitten je broekstukken niet op z’n kop ?
* Zakt je broek niet af onder het zingen ?

*** Allemaal puntjes uit de praktijk ! ***
Bedenk, dat als wij optreden, onze Urker kleding ook ons visitekaartje is !
* Dus als wij zingen, hebben wij geen Sefuutjes om !
* Geen opgestroopte mouwen !
* En Galgen hadden ze vroeger ook niet aan de Urker broek !
* Leden die tijdens een optreden (nog) niet kunnen beschikken worden verzocht dit aan
onze koormeester mede te delen.
Deze zal u dan op de achterste rij plaatsen.
** Tijdens een optreden een spijkerbroek met daarboven een Urker striepteboadjen ?
Dat lijkt echt nergens op !

Als bestuur worden wij daar ook op aangesproken !
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Paspoort
Naam: Gerrit Bos.
Leeftijd: 33 jaar.

Ik ben er een van Wim en Jannie Bos.

Mn vader is een jongen van Gerrit van
de UK 233.
Ik ben getrouwd met Nelleke de Boer
Nelleke is een klein dochter van Sjaak Blom.
Samen hebben wij een dochter van 5.
Ik ben momenteel werkzaam bij m’n vader in de viswinkel zover ik kan, ik doe daar een beetje de klusjes
er omheen, want ik heb m'n beperkingen vanwege mijn hartziekte.
Voorheen was ik altijd kabeljauw fileerder. Eerst bij van Slooten, en later
bij J Ras en zn.
Voor Onger Oens zat ik op ‘Het Zangetje’
Dat werd op geheven
i.v.m. het overlijden van Gerrit Bos.
Dus toen kon ik zaterdags ‘s avonds
niet meer zingen.
Toen ben ik eerst 3 keer bij
‘Ut Zietjen’ geweest, maar dat was
niet wat ik zocht en toen kwam ik
door mijn vrienden bij ‘Onger Oens
terecht.
Nog steeds met heel veel plezier in
het zingen .
Iedere week kijk ik steeds weer uit
naar dat uurtje zingen.
Ik hoop het nog vele jaren te mogen
blijven doen.
Tot morgenavond
bij leven en welzijn.
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Wij Gedenken: Piet Brouwer
Geboren: 21-05-1933

Overleden: 25-04-2019

Piet Brouwer Elektro, daar kennen de meesten Piet van en dat niet
alleen op Urk, maar ook Internationaal.
Wij als Mannenzangvereniging hebben hem mogen leren kennen op
de vele repetities en concerten als een vriendelijke en lieve man, die
al heel wat mee gemaakt heeft in dit aardse leven.
Vreugde in zijn bedrijf waar de service hoog in het vaandel stond en
maar bleef groeien en hij was de Heere dankbaar voor de vele zegeningen die hij mocht ontvangen, zoals b.v. de hoge leeftijd die hij mocht bereiken in relatief goede gezondheid, al waren er met name de laatste jaren zorgen over die gezondheid. M
aar ook verdriet en moeite en zorgen, gingen niet aan Piet voorbij. Hij had natuurlijk heel veel verdriet,
toen zijn vrouw overleed en als dan die lege plaats daar is ga je zoeken om invulling van de tijd die je nog
krijgt in deze aardse tranendal. 4 jaar terug toen hij bij Onger-Oens op een repetitie avond kwam luisteren en toen er na de tijd aan hem gevraagd werd, hoe vond je het Piet?
Toen zei hij, wat is dit mooi, zou ik ook een keer met jullie mee mogen zingen? Het antwoord was natuurlijk positief, en vanaf die tijd heeft hij op een enkele keer na, niet gemist.
Wat kon hij genieten van de Psalmen en de Geestelijke liederen. In het zingen kon hij helemaal opgaan.
En toen op een gegeven moment Juriaan en nog een kleinzoon, ook tussen de mannen van Onger-Oens
in stonden bij de repetities, had hij de tranen in zijn ogen van blijdschap, en zo trots als een pauw dat de
jonge generatie van de Brouwers de Psalmen en Lofzangen tot eer en verheerlijking van ZIJN Grote
Naam mochten zingen op de repetities.
Nog grotere blijdschap was bij hem te bespeuren, toen meerdere klein kinderen en veel familieleden in
Lemmer, bij zijn laatste concert hier op aard, in klederdracht aanwezig konden zijn, en naast , en om
hem heen stonden, en samen mochten zingen van Zijn goedertierenheden.
Want Zijn goedertierenheden, is beter dan dit leven.
We dragen de naaste familie op in onze gebeden en wensen hen veel sterkte toe in dit verlies en dat ze
het alles mogen verwachten, van de Schepper van hemel en aarde, die alleen troosten kan
Psalm 42:5 was zijn lievelingspsalm.
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
We zullen hem missen.

L. Snoek
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Naam: Juriaan Brouwer,

Ik ben er een van Jakob Brouwer
van Jurie de Zweef en Janneke van Piet Brouwer.
Ik ben 25 jaar en ben via m’n bébé op het Onger
Oens verdaagd .
En daar kijk ik iedere week weer naar uit !

Ik zit ook in de Schotland reiscommissie en vind
dit een geweldig initiatief.
Dat zodoende.
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Met hart en ziel zingen !!
Heerlijk om ‘opgetild’ te worden tijdens het zingen van Psalmen, en de liederen van Johannes de Heer of Glorieklokken
Met deze woorden die boven de aankondiging van de ‘Sing-in’ op zaterdag
13 april stonden moesten de dame en heren van Onger-Oens en de bezoekers ‘het doen’.
Een flink volle Gereformeerde kerk in Lemmer was het decor en natuurlijk
was een bijna voltallig mannenzangvereniging Onger-Oens aanwezig met dirigent Jurie van der Berg uiteraard voor het koor en William Hoorn achter de speeltafel van het orgel.
De altijd lachende en prachtig zingende Margeja Dijkhuizen was ook bij dit optreden aanwezig, uiteraard
weer prachtig traditioneel gekleed.
Als Onger-Oens een optreden of concert geeft is er veel zang door het koor, samenzang en meestal een korte maar boeiende meditatie van dominee Bos.
Deze keer was de opzet van de avond net even anders. ‘Zoveel mogelijk zingen tot
eer aan Hem’ was de opzet.
Al vele keren was er een ‘Sing-in’ georganiseerd in deze kerk, veel zingen door de
aanwezigen en een uitgenodigd koor.
En er is veel gezongen, erg
mooie liederen waren het,
solo, door het koor en
‘volle kracht vooruit’ door
al die aanwezigen in de kerk.
‘Koor’ dominee Bos had eigenlijk een vrije avond
maar ook weer niet, hij was nu één van de zangers van het koor.
Het begon allemaal met het zingen van Psalm 42
de verzen 1 en 5. ’t Hijgend hert der jacht ontkomen’
De heren Romke van der Veen en Klaas Kramer openden de avond namens de organiserende kerk en verwelkomden iedereen, een gebed volgde.
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De liturgie ‘een aan beide kanten geprint vel A3 papier’ werd gevolgd en daar stond nu; samenzang
‘Heer ik hoor van rijke zegen’ als volgende lied.
En die eerste 2 regels waren misschien gelijk wel dé
samenvatting van deze avond.
Heer’ ik hoor van rijke zegen
Die Gij uitstort keer op keer.
Die rijke zegen was er al, bleef de hele avond en nam
iedereen mee naar huis in de herinnering aan deze
avond.
Buiten de samenzang ging ook Onger-Oens zingen. Ze
begonnen met ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ waarna ‘Genade Gods, oneindig groot’ volgde. Op dat moment filmde ik dit lied en na dit lied hoorde ik iets wat ik natuurlijk al lang wist. ‘Het Lemster mannenkoor
heeft volume en zingt erg mooi, maar dit koor kan het ook’ Maar ook ‘prachtig’, en ‘wat een overtuiging’
Er was vervolgens samenzang en het lied ‘Welk een vriend is onze Jezus’ werd gezongen.
Onger-Oens ging als koor nu 3 liederen zingen en ze begonnen met ‘De Haven van Rust’ waarna ‘Kom in
mijn hart’ volgde. Bij dit lied zingt koorlid Cornelis van Lenten grote delen solo. Nu heb ik dit lied al vaker
gehoord en het is en blijft een erg mooi lied. Zeker
mooi is om te zien hoe Cornelis zijn solo delen zingt,
overtuigend en met een prachtige ‘volle’ stem.
Ook ‘Op die heuvel daarginds’ werd nog door het koor
gezongen.
Bij alle 3 liederen mochten de aanwezigen mee zingen,
en hoe !! doordat ik filmde én foto’s maakte liep ik
een beetje door de kerk en als je dan ergens in een
hoekje staat is het prachtig om te zien hoe overtuigend er ook door een flink aantal bezoekers ‘met hart
en ziel’ werd gezongen.
Er volgde een korte pauze, de vrijwilligers in de kerk hadden koffie of een drankje klaar staan in één van
de zalen en velen gingen er naar toe. Een aantal personen bleef in de kerkzaal zitten.
Na de pauze ging Onger-Oens weer 2 liederen zingen en ze begonnen met ‘Wat een dag zal dat zijn’ vervolg met ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ een echt mooi lied die enkele weken na dit concert nog meer
‘waarde’ kreeg. Het laatste vers werd door het koor en de aanwezigen gezongen en volgens mij had ook
William achter het orgel alle registers open getrokken.
Het refrein; Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten,
In het nieuw Jeruzalem.
De reden ?
Kort na dit concert overleed een zeer gewaardeerd koorlid en juist in die dagen schreef ik dit
verslag. Nog meer bijzonder was dat ik kort
voor het concert een verzoek van een ander
koorlid kreeg, ‘Jan, wil je van ons tweeën een
foto maken?’
De reden werd mij niet verteld, maar natuurlijk
gedaan, die foto is nu wel erg bijzonder. Later kreeg ik de reden te horen, ik was heel even stil ………
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Er volgde weer samenzang en de liederen ‘Al de weg leidt mij
mijn Heiland’ en ‘Veilig in Jezus armen’ werden gezongen.
Weer 2 liederen die echt uit volle borst werden gezongen.
Onger-Oens ging nu 4 liederen zingen en ze begonnen met
een lied waar ze in Lemmer ook alles vanaf weten, Lemmer
ligt natuurlijk ook aan het IJsselmeer en ook daar stormt het
wel eens. Dit lied is er eentje uit mijn persoonlijke OngerOens top 5 en is natuurlijk het erg mooie ‘Als de storm voorbij
gaat’
Ook ‘Geef u toch over’ en “Ik ben tevreden’ werden nog gezongen.
De sluiting van de avond volgde maar natuurlijk werd nog
staande het slotlied gezongen. Een lied waar een vraag in
zit maar ook prachtige woorden ‘Wat de toekomst brengen moge’
Ook nu weer een laatste vers met woorden die uit volle
borst gezongen werden
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.
Echt een prachtige afsluiting van een prachtige avond.
Het duurde iets langer dan 2 uur maar niemand die daar om maalde !

Met hart en ziel zingen was echt van toepassing geweest !!
Er volgde toch nog een lied, een extra toegift, en niet zomaar een lied. Het filmpje van dit lied, maar ook andere in
Lemmer gezongen liederen, staan wel op de Facebook pagina van Onger-Oens en was ‘natuurlijk’ het ‘Fryske folksliet’.
Het opvallende ?
De bezoekers kenden dit lied natuurlijk uit het hoofd maar
zag ik nu ook al een flink aantal koorleden die de tekst al uit
het hoofd kenden ??
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Ik begon dit verslag met;
Met hart en ziel zingen !! Heerlijk om ‘opgetild’ te worden tijdens het zingen van Psalmen, liederen van
Johannes de Heer of Glorieklokken.
Het klopte vanaf de eerste tot en met de laatste seconde.
Bij het verlaten van de kerk hoorde ik het meerdere keren complimenten richting Jurie als dirigent,
William als organist en natuurlijk het koor en dan in het bijzonder de ‘Grand dame’ van het koor, mevrouw Margeja.
Maar ook ‘Wat in moaie jûn’ misschien wel de leukste ‘Wannear komt dit koar hjir wer’ nu ligt dat natuurlijk niet aan mij maar ik weet wel dat vele bezoekers, maar ook ik, er dan weer zullen zijn.
Jan Kamminga
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“Deze mail is gericht aan de gehele mannenzangvereniging Onger Oens”
Geachte Dame en Heren
Wij, Klaas, Johannes, Griet, alle vrijwilligers en ondergetekende willen jullie hartelijk
bedanken voor de enorme mooie avond die we afgelopen zaterdag met jullie hebben
mogen organiseren.
Wij hebben de samenwerking met Onger-Oens als heel natuurlijk en zeer positief ervaren !
De avond is precies zo geworden zoals wij dat van te voren hadden bedacht hadden en dat heeft ons een
heel bijzonder gevoel gegeven. De kerk was heel mooi gevuld met ruim 300 mensen, iedereen heeft lekker veel kunnen zingen, er was een goeie mix van koor en samenzang en er was, voor wat betreft de liederen, voor elk wat wils.
De reacties van het publiek waren na afloop zeer, zeer positief en leden van onze kerkraad hebben ons
gevraagd vooral door te gaan met het organiseren van dit soort avonden, ze hebben ons alle medewerking toegezegd.
Ook willen we jullie de opbrengst van de collecte niet onthouden, deze heeft een prachtig bedrag van
ruim € 1.100,00 opgeleverd.
Daarvoor ook hartelijk dank, voor ons een grote motivatie en geeft aan dat er voldoende behoefte is om
door te gaan met organiseren.
We hopen dat de Fryske Sûkerbôle gesmaakt heeft en ook hopen we dat we nog een keer een beroep mogen doen op Onger Oens.
Wij wensen jullie voor de toekomst veel succes en zangplezier en heel graag, wat ons betreft, tot een volgende keer.
Vriendelijke groet uit Lemmer
Namens de genoemde commissie en alle medewerkende vrijwilligers.
Romke van der Veen
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Naam: Egbert Korf ..
Geb: 17-08-1978

Ik ben er een van: Evert van Egbert de melkboer en van Loes van Jouwkien ..

Getrouwd met Tineke van Jan van Marie van Lange bape ..
Wij hebben samen 4 kinderen en wonen op Achteronder 5
Ik ben visserman ..
Ik ben op Onger-oens verdaagd door koor lid en collega Cornelis van
Lenten .
Ik kijk nu iedere week weer uit naar ons uurtje zingen op de zaterdagavond.
Mijn Urkerpak is in de maak !!

Om nooit te vergeten.
Daar er steeds meer vrienden van onze box ploeg op de zang gingen, vroeg Gerrit Bos
ook aan mij of dit niks voor mij was.
Na een paar repetities leek het mij ook wel wat om op zaterdagavond onder dirigent T.W
van Eerde te zingen.
Sindsdien (1991) ben ik dus lid van de Urker Mannenzangvereniging ‘Onger-Oens’
Maar het zingen met elkaar heeft ook een andere kant, waar je ook bij bepaald wordt.
Mijn gedachten gaan, bij het ouder worden, vaak uit naar zangers vrienden die reeds
overleden zijn en die ook samen met mij, bij Onger-Oens gezongen hebben.
Jan van den Berg. Klaas van den Berg. Teunis Willem van Eerde. Piet Weesies.
Jan Gnodde. Piet van Veen. Willem Pasterkamp. Jan Korf. Louw Post. Jochem Post.
Jan Post. Luut de Boer. Evert Hoefnagel. Maarten Dijkhuizen. Jan Sinke.
Meindert Ruiten. Klaas Poutsma. Johannes Romkes. Albert Bos. Gerrit Bos.

Cees Post. Willem Bakker, Geert Brands. Iede den Dulk. Piet Brouwer.
HvF
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2019

.. … …… … … ….. ……. … ….. … ….. .. ….. .. …… …. .. ……
De overgebleven letters vormen een mooie kerstboodschap.
Onder de goede inzendingen verloten wij enkele vleesbonnen,
beschikbaar gesteld door onze A-C
Oplossingen kunnen gedeponeerd worden in:
het ‘kerstpuzzelemmertje’ wat achter de toog staat in ons gebouw.
Inzendingen graag inleveren t/m zaterdag 25 jan. 2020
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THE SHOES OF ARIE
Op een mooie zaterdagavond in juni, vroeg onze voorzitter om 20.00 uur het woord.
De hele avond had Lucas al met een paar fietstassen naast zich op de stoel gezeten, maar tegen niemand
werd verteld wat hij daar nu mee moest .
De voorzitter verhaalde in een kort woord over de optredens in het land, en eigenlijk wist niemand waar
dit verhaal nu toe diende.
Maar ja, hoor… daar kwam de aap uit de mouw!
Lucas had tijdens de concerten, vanuit zijn ooghoeken opgemerkt , dat onze vriend Arie Ekkelenkamp nog
steeds niet voorzien was van een paar mooie Urker schoenen, en daarom op onze concerten steevast een
paar Urker klompjes droeg.
Lucas was dit opgevallen, en was eens bij die en gene
langs geweest, maar ja, niet iedereen heeft zomaar een
paar Urker Schoenen staan.
Arie, die zich helemaal nergens van bewust was, werd
naar voren geroepen, en de fietstassen werden geopend.
Daar kwamen een paar prachtige Urker Schoenen uit !
Het was alsof ze voor speciaal voor Arie gemaakt waren.
Volgens Lucas waren ze nog van z’n Bébé geweest :
Ka van Marrie van Gaart.
De oude Urker schoenen
werden aangepast en de
oude gingen aan de kant !
Arie was zo trots als een
bezem .. Hij glunderde van
blijdschap.
Arie bedankte de voorzitter voor dit prachtige cadeau, En .. ze zaten hem als gegoten.
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1997 was het jaar dat deze foto gemaakt en afgedrukt werd, in het programmablad van 100 jaar Mannenzang op
Urk. Als lessenaar diende voor dirigent Albert Bos , een oude lesliebox die wij overhielden van een aantal orgels die
in ons gebouw bezorgd werden na een oproep in het Urkerland . Kent U ze nog ?
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SUUNTERKLOAS
De Zwarte Pieten discussie laaide ook dit jaar weer flink op !

Is het discriminatie , of hoort het gewoon allemaal bij het kinderfeest ?
Voor mij uiteraard het laatste !
Maar hebt u zich wel eens afgevraagd hoe wij dit als ‘Kieletjes’ nu zelf beleven ?
Zelf wordt ik al een dikke 60 jaar gediscrimineerd als een van de Blauwe Kiele.
In het begin hoorde je vaak: Hé Dikke Hvdbk !
De laatste 10 jaar is het meer : Hé Kale HvdbK.
Hoe moet je je dan voelen als je een klein kind bent van Alie de Gele,
Of Albert van Rooie Jan of Rooie Piet ?
Of dat je een zoon bent van Pele van Annie van Zwarte Piet.
Het wordt nog mooier als je grootvader Witte Okke heet.
Ik ben er nog niet van overtuigd of wij ons bij de actiegroep van Silvana Simons aan
moeten sluiten.
Maar …… Toch moeten wij eens bij elkaar gaan zitten om de hoogte van claims tegen
de staat vast te stellen.
H.v.d.b.K
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Aan het begin van het jaar 2019 vroegen wij aan Piet Brouwer of hij ook wat wilde invullen voor onze
zangkoerier. Alhoewel wij nog tijd genoeg hadden, leverde hij prompt de andere week zijn bijdrage al in,
met daarbij de bijzondere woorden…: “Hier hew je ut mar vast .. We binnen allemoal minsen van de Tééd.”
Als redactie wilden wij u deze bijdrage, ter herinnering aan Piet, niet onthouden

Wat is je naam: Piet Brouwer
Geboortedatum: 21-05-1933
Van wie ben je er iene?
Van Hendrik van Piet en Bert van Jannetje van Jacob
Wat is je gezinssamenstelling? 2 Jongens en 2 Meiden
Wat doe je door de week? Pensioneren
Heb je ook een Hobby? Ja
Welke hobby (s) heb je? Klompen maken, Bronzen beelden maken, Zilveren broekstukken, Aquarelleren en Houtsnijden en zingen bij Onger-Oens, ik vind het prachtig dat er nu
ook elke week kleinkinderen van mij met het Onger-Oens meezingen,
en ik vind dat ze heel mooi kunnen zingen!
Heb je bijzondere dingen mee gemaakt in je leven, zowel positief en negatief? Zo ja welke?
Zelf met een zaak begonnen in positieve zin .. en het overlijden van mijn vrouw in negatieve zin.
Waar zou je nog wel eens heen willen? Macedonië
Wat vind jij voor jou de mooiste Psalm? Psalm 42-5
Wat vind jij het mooiste Geestelijke lied? Alles van Johannes de Heer
Wat vind jij van het Onger Oens in het algemeen? Ik ben te kort lid (3 ½ jaar) om er wat van te zeggen
en te vinden.
Wat zou volgens jou beter of anders kunnen bij Onger Oens? Niet ingevuld …….
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Kerstfeest uit mijn kinderjaren,
Zonder franje of lege pret.
Het maakte indruk, en is nog altijd,
In mijn geheugen vastgezet.
Weken waren wij dan bezig,
Liederen leren uit het hoofd.
Dachten aan het mooie boekje,
Door de meester ons beloofd.

In de klas, knus bij de kachel,
Waar je het zo gezellig vond,
Waar in blinkend koperen ketel,
De Poeiermelk te dampen stond.
Waar de meester ons vertelde,
Van het Hooggeboortefeest.
Is ons Kerstfeest na die jaren,
Ooit wel zo dichtbij geweest ?

Zo, zondagsmiddags tussen kerktijd,
Op een kluitje in de klas,
Voelde je het als het weer om,
En opnieuw adventstijd was.
Was het kerstfeest dan gekomen,
Ving het feest te vieren aan,
Ging je een half uur van te voren,
Al kleumend in de vrieskou staan.

Velen van Gods welbeminden,
Die ons reeds zijn voorgegaan,
Wezen ons, Elk op zijn wijze,
Ons de weg ten leven aan.
Het ligt ons niet na zoveel jaren,
Weer te worden als een kind ?
Toch...Wie zo de stal betreden,
Vrede, vreugd, vergeving vind

Geef mij weer mijn kinderkerstfeest,
Zonder valse romantiek,
Zonder drank of roddelpraatjes.
Zonder schelle dansmuziek !
Zonder fanatiek kerkisme,
Leer mij knielen bij Uw kruis.
Leer mij in Uw Naam geleoven.
Kersfeest te vieren in Uw Huis !
Jan van Flerik
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Jan Hakvoort
Geboren : 02-12-1969

Zoon van Jannes van Leendert van de UK 128
Getrouwd met :
Grietje Bos dochter van Piet van Rein Bos
Wij zijn gezegend met 6 kinderen
Heb een viswinkel samen met mijn zoons in Elburg en
Kampen
Ben van Eiland Urk afgegaan omdat ik graag een versje
wou zingen en waar kan dit dan het beste doen als
op het ‘Onger Oens’ !
Heb ook nooit gedacht om op een ander koor te gaan,
want als ik Onger Oens hoorde zingen, kreeg ik kippenvel
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Oldebroek
Zaterdag 19 Oktober 2019
Ja, de voorbereidingen op dit concert waren ook alweer een tijdje op
gang en een buitenstaander weet vaak niet wat er allemaal aan vooraf
gaat aan zo’n concert.
Ik noem geen namen, maar er moet veel gedaan en geregeld worden,
posters, flyers, programmaboekjes, vervoer, enz. enz.
Ook de organisatie van zo’n concert, willen graag alles van ons koor weten.
Hoeveel zangers komen er, en hoeveel aanhang komt er mee,
Ze moeten reclame maken en de regionale kranten moeten benaderd
worden, zodat ze zoveel mogelijk mensen naar deze Israël avond konden
krijgen.
Luctor et Emergo heet dit kerkgebouw en staat aan de Mheneweg, Noord 1 in Oldebroek.
Ondanks alle moeite van de organisatie, viel de opkomst op deze avond van geïnteresseerden tegen, dit
had deels ook te maken met de start van de herfst vakantie en nog een concert in de buurt.
Opgave Concert
De opgaven van de zangers van Onger-Oens op het prikbord gingen zoals gewend moeizaam, maar een
week voor het concert, stonden er 56 zangers op papier, die ijs en weder dienende de elementen wilden
trotseren en er deze avond D.V. een mooie avond van wilden maken, door samen met de aanwezigen de
psalmen en geestelijke liederen tot eer van Zijn Grote Naam te mogen zingen.
Maar eerst het vertrek vanaf ons gebouw, afgesproken was 17.00
uur vertrekken.
Vooraf reken je dan uit dat je dan om 18.00 in Oldebroek aan een
lekker bakje koffie, kan zitten en als er dan een broodje en een
balletje gehakt wordt
geserveerd aan de zangers en hun aanhang, dan weet je dat, je
dan om ongeveer 19.00 uur ruim op tijd klaar bent om nog effen
een shagje te doen voor het concert begint.

Om 19.20
wordt de opstelling neer
gezet, zoals
het in de kerk
ook zo moeten
staan, deze
opstelling was,
in de week
vooraf aan het
concert al uitgedokterd door onze koormeester Andre
die er deze avond helaas niet bij kon zijn.
Maar op een enkele na, heeft iedereen tegenwoordig een mobiel met whatsapp en kan iedereen de opstelling al een week vooraf op zijn mobiel bekijken.
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Ja beste vrienden, ook daar kun je onze oud penningmeester zijn gang laten gaan, want hij doktert precies
uit, wie waar en wie daar moet staan tijdens het concert. Je komt wel eens op een ander plaatsje te
staan, dan je op de repetitie in ons gebouw gewend
bent, maar komt meestal wel op zijn pootjes terecht, maar je hebt
er altijd bij, die bij de opkomst van het koor in de kerk, de verkeerde kamer inlopen. We hebben in het verleden wel gehad, dat 1
van onze befaamde zangers een kwartier later pas de kerk in
kwam, die was n.l. effen gaan guuzen buiten de kerk, maar na zijn
uitstapje wilde hij terug naar de kerk, maar moest na veel vragen
waar de kerk nou eigenlijk ook weer stond en werd netjes door
een voorbijganger afgeleverd bij de kerk, maar binnen gekomen
zijnde stond er een dameskoor op het podium en ging een lichtje
branden van hee, hier hoor ik niet en is schoorvoetend de kerk
uitgegaan. Gelukkig kwam hij een opgehangen poster van OngerOens tegen en aan de hand van die poster kon hij aan de hand van
het adres op de posters het adres aan voorbijgangers vragen en zo
kwam hij dus toch nog die avond op zijn plaats terecht.
De afgelopen tijd waren er minder leuke dingen die niet aan het
koor voorbijgingen, ongevallen, ziektes, ziekenhuis opnames, gelukkig
mochten ze allemaal weer thuis en/of in de revalidatie zijn, ook werd
ons dorp opgeschrikt door de dood van een 20-jarige en in nog geen
week een 3-jarige, onze gedachten gaan naar deze families uit in dit
smartelijk verlies. Heden zo gij ZIJN stem hoort, bekeert u dan! Oh stel
niet uit, want het kan morgen al te laat zijn.
Prioriteiten stellen
Waarom dit bovenstaande “prioriteiten” stellen?
Ik was in bepaalde zaken toch wel wat teleurgesteld.
Daar wij alle zangers en aanhang niet in 1 grote bus van 60 personen
konden bergen, omdat we anders op een bus van 90 personen kwamen, en dit dan weer te duur word voor de uitnodigende organisatie,
werd er, mondeling en via de app, een chauffeur gevraagd om dan met
het personen busje, dat ter beschikking gesteld was door Jacob van
den Berg, naar het concert te rijden, en dan degenen die niet in de grote bus konden met deze bus te vervoeren.
Maar tot mijn diepe teleurstelling, kreeg ik van niemand een reactie, die dit eventueel voor zijn rekening
wilde nemen.
Uiteraard was dit omdat ze dan op de heen, maar ook op de
terugweg, de gezelligheid in de bus moesten missen.
En dat is ook best wel weer te begrijpen.
Maar toch vond ik dit persoonlijk heel erg jammer!

Het concert zelf
Het concert zelf liep van een leien dakje.
Dit kan ook niet anders als je voor de tijd
een lekkere maaltijd voorgeschoteld krijgt,
met een bal gehakt.
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Ik heb door de moderne media het hele concert mogen horen en ik kan niet anders
zeggen, het was onwaarschijnlijk mooi.
Ook de Solisten Jan en Cornelis lieten zich niet onbetuigd en ook het Orgelspel van
William was uitermate subtiel gespeeld en zolang hij nu bij Onger-Oens is, gaat hij
steeds een trapje hoger met zijn Orgelspel,
William het was geweldig jongen !!
En dan de dirigent, je begrijpt eigenlijk niet hoe hij
dit koor naar zo’n grote hoogte kan brengen.
Verder kan ik er deze keer niet veel over vertellen,
omdat ik wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.
Moe en voldaan, voorzien van de heerlijkste hapjes
op de terugweg, arriveerden wij, zonder ongelukken, rond de klok van kwart voor 11 weer bij ons
gebouw aan de vormtweg.
En ook dat is weer
een zegen !

Rest mij u te vermelden dat onze zangers vriend Jacob Bakker de week voorafgaande aan ons concert, in Israël was geweest.
Jacob had als blijk van waardering, van z'n Israëlitische vrienden een
traditioneel Keppeltje gekregen.
Vandaar dat hij deze ook droeg in Oldebroek.

Bij de uitgang liet iemand een foto zien van het geluid in decibel, wat ze hadden opgenomen toen het koor
‘De Storm’ zong.
Hetzelfde geluid als van een laag overvliegend vliegtuig !
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Ziekenhuis
Ik lag op een middag, na de zoveelste opname, wat te sudderen in een ziekenhuisbed toen er later die middag een
nieuwe patiënt naast mij werd neer gelegd.
Je weet wel hoe dat dan gaat : Waar kom je vandaan en
wat heb jij ... zijn dan meestal de eerste vragen die bij een
mens opkomen.
Dus ik vertelde de man dat waar hij vandaan kwam, ook veel Urkers woonden.
Waarop deze man een paar destructieve antwoorden gaf, en ik mij om draaide.
Op dat moment kwam de zuster binnen om mij op te halen, want er moest wat vocht achter mijn longen
weg gehaald worden.
De dokter die het voor zijn rekening nam was van Indische afkomst, maar eenzelfde type als mij, en dus
ook wel in voor een lolletje. Toen de handeling was verricht vroeg hij aan mij; Wat voor kleur pleister er
op moest …. Ik antwoordde; Een róze .. en de grootste die je hebt.
De zuster kwam mij weer op halen en bracht mij weer naar de kamer.
Er was wat bloed op mijn hemd was gekomen en ik moest dus even een schoon hemd aan trekken.
Mijn buurman zat met grote ogen naar die pleister te kijken, en vroeg; Wat is er met jou gebeurt ?
Hoe groot zijn die naalden .. en word je ook nog verdoofd ?
Dus ik vertelde dat de naalden beslist 25 cm
lang waren en je niet verdoofd werd, want
je bent toch geen meisje dat je je laat verdoven ?
Hij trok helemaal spierwit weg .. en zijn
ogen tolden in zijn hoofd .. en hij viel in het
kussen, en was beslist een paar minuten
van het pad af.
Een kwartier later kwam de zuster hem op
halen voor de behandeling die hij moest
onder gaan.
Even later kwamen ze met mijn
buurman terug … Mislukt !
Hierbij wil maar zeggen;
Je praat positief over Urkers.

De Hoofdzuster kwam later nog bij mij, om
te vertellen dat ik niet zoveel onzin moest
vertellen.
Hvf
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Keukenrenovatie 2019
Zoals u inmiddels allemaal wel hebt kunnen zien, heeft onze gehele keuken/toog een ware metamorfose
ondergaan. Eerst moest al het oude materiaal verwijderd worden… oude schotten en planken...en overbodige andere zaken zijn met de vuilnis meegegaan. Soms waren er 2 legingen in de week nodig om alles
af te voeren. Maar dit was dan ook echt nodig. In de loop der jaren is er veel overbodig materiaal opgespaard en was het echt noodzakelijk dat ook hier de bezem eens werd doorgehaald.
Nieuwe stroomgroepen werden aangelegd, nieuwe friteuses waarin we snel en veel tegelijk kunnen bakken zonder dat alle hapjes gaan sudderen .. nieuwe koelingen voor ons drinken….enz.. enz… En uiteindelijk alles met een nieuw verfje afgewerkt door onze meester-schilder en zangersvriend, Albert Bakker .
Om alle namen die geholpen hebben hier op te gaan noemen wordt wat teveel van het goede, en daarbij
komt dan natuurlijk ook het risico dat je er altijd een kunt vergeten.
Dus laten we het zo maar zeggen:
Met behulp van vele goede handen en vrije tijd,
is dit alles uiteindelijk gerealiseerd.

Mannen, nogmaals hartelijk bedankt.
Het is echt een plaatje geworden !

Pampus 4 8321 WZ Urk. T: 0527 277 010
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info@bouwcenterurk.nl

Oud en Nieuw
Velen zijn van ons gescheiden
In het afgelopen jaar.
Hoe broos is hier ons mensenleven
Wij werden dit toch steeds gewaar
Als wij zien de lege plekken,
Nu in onze eigen kring ….
Ja, zij moesten hier vertrekken
Waaraan menig hart zo hing.
’t Oude jaar, het stond op sterven,
Zinkt achter ’s levens horizon.
En wat zullen wij nu erven
In het nieuwe dat begon.
Nieuwjaar, in de gunst des Heeren.
Want Hij schonk het uit gená ;
Mochten wij ons maar bekeren
Om het bloed van Golgotha.
Dan pas zal het nieuw gaan worden,
Eens ons leven vol van strijd.
Laten wij ons aan gaan gorden
Vrienden, het is de hoogste TIJD !
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Schotland 2020
Beste zangersvrienden,
De afgelopen maanden werd door het gros van
de leden steeds vaker geopperd om met de
zang een keer ‘opperdan’ te gaan.
Animo onbeperkt natuurlijk, maar de invulling
van het uitje bleef nog open.
De ideeën stroomden meteen binnen:
Evert opperde een ski-vakantie, Jauwk wilde
graag visserij-coöperaties in het buitenland
bekijken en Cornelis had het idee om een
weekje op de Urker camping te bivakkeren met
z’n allen, lekker dichtbij het gebouwtje.
Harm zag de Dom van Keulen ook wel zitten,
en van daaruit met de boot naar Trier.

Iedereen tevreden stellen is altijd lastig, dus besloten
we het anders aan te pakken: een blinde prik op de wereldbol kwam uit op het plekje Edinburgh in Schotland.
Bergen genoeg voor Evert, een oude visafslag in de
buurt voor Jauwk en dichtbij genoeg voor Cornelis, en
ook Kathedralen genoeg in de omgeving om een versje
te zingen.
Dus het plan werd goedgekeurd.
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Nu vandaag de dag het een en
ander geregeld is, kunnen we
als organisatie met trots zeggen
dat de Schotlandreis definitief
geregeld is.

De boot is geboekt, het groepshuis ( the Carronvale House) is vastgezet en de concert(en) zijn
geregeld.

We hebben als reiscommissie, in eerste instantie, als reiscommissie, een voorlopige opzet gemaakt, van
wat we deze dagen willen gaan doen.
Maandag 28 september 1e dag
Willen we bij leven en welzijn, na de kost vertrekken, per
touringcar die de hele week bij ons blijft.
We verzamelen bij ons verenigingsgebouw waar we openen
en de reis zullen beginnen.
De touringcar brengt ons naar IJmuiden, waar we rond
17:00 uur moeten zijn.
We schepen in op de boot naar New Castle, waar we
s’avonds dineren, en waar een comfortabele hut is geregeld.
Misschien ook nog wel even een gelegenheidsconcert.
Dinsdag morgen 2e dag
Na het ontbijt hopen we aan te komen in New Castle, waar we met de bus door rijden richting Edinburgh,
en de mooie stad gaan bezichtigen, ook staat een bezoek aan een grote Kathedraal op het programma.
Na Edinburgh rijden we door naar ons huis waar een diner voor ons klaar staat.
Woensdag morgen 3e dag
Gaan we na een Engels ontbijt, richting St.Andrews, een
mooie plaats aan de oostkust waar we die avond een
concert geven. Natuurlijk zijn onderweg de nodige uitstapjes ingepland.
In het kort
‘s Avonds is er een gezellig samenzijn
in ons huis met wat
lekkers erbij.
Donderdagmorgen 4e• dag
Met de boot van Ijmuiden
naar Newcastle
Gaan we na het ontbijt met
de bus richting de Schotse
• Verblijf in de buurt van
Hooglanden waar we het
natuurschoon
van Loch Lemond
Edinburgh in een 60
persoons
huis
gaan bewonderen.
• Maandag
na de kost
heen,
Ook zijn er weer de nodige
uitstapjes,
proeverijen
en bezaterdag voor de kost terug
zienswaardigheden gepland.
• Woensdagavond een
‘s Avonds staat er weer concert
een diner
enAndrews
een gezellig samen
in Saint
zijn op het programma, met een concert in ons eigen “
Carron House” .
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Vrijdag morgen 5e dag
Is het na het ontbijt al weer inpakken, en vertrekken
we met de bus langs een toeristische route richting
New Castle, de plaats die we daar gaan bezichtigen.
‘s Middags schepen we weer in op de boot naar
IJmuiden waar aan boord het diner voor ons klaar
staat.
‘s Avonds zijn er gezellige spelletjes aan boord en genieten we er nog even
van.
Zaterdag morgen 6e dag
Zijn we na het ontbijt weer in IJmuiden, waar we met de bus van boord gaan, en rijden richting Naarden
vesting, waar we de reis afsluiten met een chinees buffet.
We hopen zaterdag rond het bakkie weer op de bult te arriveren, waar we bij ons verenigingsgebouw
weer alles uitpakken, en afsluiten.
Voor degene die ons verblijf nog eens van dichtbij willen
bekijken :
kijk maar eens op: https:carronvalehouse.co.uk/
Reisgroeten van: Arie en Juriaan.
Hieronder nog wat
fotootjes van ons verblijf .
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Toen ik een dezer dagen bij het verkleedwinkeltje van ‘Ellie
Gezellie’ aan de staartweg te Urk langsliep, voor een bakje
koffie, trof ik daar onze zangersvriend Arie Ekkelenkamp
aan terwijl hij bezig was de Traditionele Schotse kleding te
passen !
Uiteraard was dit groot geheim, maar toch lukte het mij om
stiekum een foto van hem te maken.
Verder vernam ik vanuit de wandelgangen dat onze reisorganisator en gids; Arie Ekkelenkamp ook al gezocht heeft om
een Schotse reisnaam.
Dit is in eerste instantie geworden :
sir.Ariestoteles -Mc.Cookie ..

Via een nieuwsbrief zullen wij verder op de hoogte worden
gehouden van de ontwikkelingen en vorderingen en uiteraard de vele wetenswaardigheden, van deze reis naar Schotland.
Sir. Ariestoteles-Mc.Cookie

Onze Kerkomroep
Ter info voor alle leden van ‘Onger –Oens’
Zangersvrienden die door ziekte gedwongen zijn thuis te zitten op zaterdagavond, kunnen, als zij dit natuurlijk
willen, onze repetities evengoed meemaken in beeld en geluid via een besloten lijn op de kerkomroep.
In het afgelopen jaar is ons gebouw voorzien van camera en microfoons zodat u dan gewoon kan meeluisteren en
kijken.
Wij hebben hierbij gekozen voor een SD camera die draait op de Wifi in ons gebouw.…
Omdat op de plek van ons gebouw helaas nog het ouderwetse internet gebeuren ligt, en (nog) geen glasvezel,
kan er ook nog niet op HD kwaliteit gekeken worden, (wie weet in de toekomst)
Maar het is in ieder geval beter als niet immers ? Toch is alles goed te volgen !
Om met ons mee te kijken hebben wij bij de kerkomroep enkele kijkaccounts beschikbaar.
Bent u ziek of bedlegerig, kunt u als lid via de dirigent en/of Albert Bakker van de A-C een code aanvragen.
Deze vult u in op de accountlijst van de kerkomroep .. En u kunt de gehele repetitie live met ons meekijken .
Als enige zangvereniging in Nederland, beschikken wij op dit moment over dit systeem !!
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Barbecue 2019

georganiseerd door onze jongens van de A-C !

Het was een mooie zomerdag, en een bijzonder geslaagde barbecue, waarbij alle lekkernijen deze keer vanuit een
oude brandweerwagen geserveerd werden tot volle tevredenheid van alle aanwezigen … Een kleine foto impressie
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Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen.
Het zou zomaar een mooie zin kunnen zijn, maar het is ook de titel van
een prachtig lied.
Vele van die ‘Zijnen’ waren zaterdag 2 november naar de Kruiskerk in Buitenpost gekomen
Het lied met deze prachtige woorden werd gezongen tijdens het concert
welke Onger Oens in deze, uiteraard weer flink volle kerk gaf.
Het lied werd echt heel mooi solo gezongen door Jan Hakvoort.
Of dit lied het mooiste van de avond was?
Nee, er gebeurde veel meer tot Zijn eer maar voor mij én vele bezoekers
was dit gezongen lied wel erg mooi.
Als de dubbeldekker bus met de bijna 50 koorleden en heel veel
‘aanhang’ in Buitenpost arriveert gaat iedereen naar een zaal van
de kerk waar heerlijke broodjes en koffie voor iedereen klaar
stond.
Na een gebed van Dominee Bos werd er heerlijk gegeten. Zelf zat
ik daar ook tussen en wetende dat ik gewoon in Hardegarijp woon
voel ik mij erg thuis tussen de koorleden en hun familie.
Ik hoop, maar weet het eigenlijk wel zeker, dat het wederzijds is.
Klein heugelijk feitje was er voor mij ook nog, een dag eerder was het 5 jaar geleden dat ik Onger Oens
voor het eerst ‘ontmoette’ bij een concert in Garyp
Maar als je dan in de kerk bezoekers spreekt die al meer dan 25 het koor volgen ligt er nog een prachtige
taak voor mij om dat ook te mogen halen.
Ondertussen had de groep gegeten en was het bijna 19.30 uur en
het concert begon. De kerk zat prachtig vol, er hadden nog een
paar personen bij gekund maar die personen die er niet waren hebben een heel mooie avond gemist. Het koor liep de kerk in en kort
daarna zette organist William Hoorn Psalm 25 in en in de volle kerk
werden de verzen 4 en 6 gezongen.

Vers 6 heeft een prachtig begin;
‘Wie heeft lust de Heer te vrezen,
’t Allerhoogst en eeuwig goed’

Dominee Bos opende de avond met een korte lezing uit de bijbel
en er volgde een gebed.
Zonder verdere aankondiging werd de liturgie gevolgd.
Buiten liederen door het koor gezongen was er ook veel samenzang en het prachtige lied ‘Welk een Vriend is onze Jezus’ werd nu
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als eerste gezongen. Met dit lied en de ‘massale’ samenzang werd de toon voor de avond gezet.
Hierna ging het koor 3, maar eigenlijk 4 liederen zingen en ze begonnen met ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ een lied waar je eigenlijk niet ‘rustig’ bij kan zingen. Het laatste vers werd gezamenlijk gezongen. Uit
volle borst werd het prachtige refrein gezongen.
‘Zing, o zing van mijn verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij’
Aan het kruis schonk hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.
Ook de liederen ‘Hoor’t moet des Herders stemme zijn’ en het erg mooie ‘Heerlijk Evangeliewoord’ werden nog gezongen.
3 Prachtige liederen waar, nu ik dit verslagje schrijf en denk aan de erg mooie teksten nog duidelijker naar
voren komt hoe mooi die liederen eigenlijk zijn, alleen de titels al …...
Met het vierde lied sluit ik dit verslagje af ………

Er volgde nu een korte meditatie van dominee Bos. Elke keer weer erg inspirerend en uitgesproken op
een manier waar je niet bij ‘verslapt’ echt iedereen in de kerk was vol aandacht.
De meditatie ging over de donkere, trieste
dagen die er aan kwamen maar ook al denkend aan de Kerst en al het moois wat daar in
Bethlehem in de stal gebeurde. Ds Bos refereerde aan een aantal korte teksten uit de
Bijbel waar we mee konden maar eigenlijk
ook mee moesten leven.
Alles tot eer aan Hem.
Na het amen van de meditatie werd de collecte aangekondigd en net als eerdere keren in
Buitenpost ook nu voor Stichting Tabor.
Voor de collecte werd nog gezamenlijk een lied met een wel erg mooie
boodschap gezongen.
‘Vol verwachting blijf ik uitzien’
Ik zat in een hoekje van de kerk en zong natuurlijk mee, maar dat deed iedereen en volgens mij moest William achter de speeltafel van het orgel op
dat moment alle registers open trekken om nog hoorbaar te blijven.
Zeker bij het refrein welke als u het hier onder leest gelijk kunt zingen.
‘Welk een uitzicht, Bruidsgemeente, Eeuwig Hem ten eigendom
Maranatha blijv’ ons wachtwoord. Amen, ja …. Heer Jezus kom.
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Toen de collecte .. en achteraf bleek het 1405 euro te zijn geworden.
Een prachtige opbrengst voor een echt geweldig doel, Stichting Tabor.
Er was meer ….. vele jaren was mevrouw Sees Bosma, samen met haar man en vele vrijwilligers, de drijvende kracht achter de stichting Tabor. Ze doet een stapje terug en daar werd op een mooie ‘warme’ manier aandacht aan gegeven.
Het was koorlid Arie Ekkelenkamp die de microfoon ter hand
nam en eigenlijk alleen maar lovende woorden had voor Sees,
haar man en het team vrijwilligers van Stichting Tabor.
Het koor komt al vele jaren naar Buitenpost en bijna elke keer
was de collecte voor Stichting Tabor. Sees was er dan natuurlijk
maar ook bij andere concerten in de regio en de Kerstnachtdienst op Urk in de Ichtus kerk was ze zeer vaak aanwezig.
Voor Dhr Bosma was een heerlijke gerookte zalmzijde mee genomen en voor Mevr Bosma waren er bloemen. Die bloemen werden overhandigd door dé dame van het koor. Margeja Dijkhuizen
was natuurlijk de aangewezen persoon om de bloemen aan Sees
te overhandigen en ze deed het met de haar bekende lach op het
gezicht.
Op de melodie van ‘The Rose’ werd vervolgens staande het echtpaar Bosma toegezongen, ze stonden op
dat moment zelf tussen de koorleden.
Het was het toepasselijke en erg mooie ‘Wat de toekomst brenge moge’
Ook nu weer uit volle borst en ook zeker bij het refrein;
‘Waar de weg mij brenge moge,
Aan des Vaders trouwe hand,
Loop ik met gesloten ogen,
Naar het onbekende land’
Iedereen in de kerk ging weer zitten en op een
mooie manier was het heel even stil in de kerk.
Een stilte van dankbaarheid en waardering voor
de Fam. Bosma.
Het koor ging weer zingen en ze begonnen met
‘Genade Gods, Oneindig groot’
Vervolgens ging Jan Hakvoort solo het erg mooie
‘Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen’ zingen.
Ik heb Onger Oens in ‘mijn’ 5 jaar al erg mooie en
bemoedigende liederen horen zingen. Deze was
wel erg mooi. Zowel de tekstuele inhoud van dit lied als hoe Jan het lied zong. Op de achtergrond een
paar koorleden die meezongen en op een aantal momenten het hele koor ook natuurlijk.
Eigenlijk wilde ik na dit lied een applaus inzetten en naar mijn gevoel wilden meer bezoekers het doen. Ik
heb het niet gedaan maar na afloop ben ik wel naar Jan toegelopen en een welgemeend compliment gegeven.
Ook ‘De haven van rust’ en ‘Wat een dag zal dat zijn’ werden nog gezongen waar de bezoekers ook delen
van mee mochten zingen. En met al die mensen in de volle Kruiskerk klonken ook deze liederen erg mooi.

53

Dominee Bos sloot de avond af met dankwoorden en een gebed.
Het slotlied was ‘gelukkig’ een lied wat tot diep in je vezels doordringt, het erg mooie ‘Lichtstad met de
Paarlen poorten’ mochten we zingen.
Ik wil dit verslag graag afsluiten met de woorden van het refrein van een
lied welke in het eerste blokje wel door het koor gezongen werd maar
een beetje ‘verstopt’ op de liturgie stond. Het erg mooie ‘Kom in mijn
Hart’ werd gezongen. Solo delen werden (weer) gezongen door Cornelis
van Lenten. De woorden in het refrein waren eigenlijk ook een beetje de
samenvatting van de prachtige avond. Met weer erg mooie zang van het
koor, de bemoedigende meditatie van Ds Bos, het prachtig orgelspel van
William Hoorn, en de erg mooie samenzang. De dirigent dan vergeten? natuurlijk niet, Jurie van der Berg
had het ook deze keer allemaal, samen met de koorleden, weer erg goed geregeld.
Een prachtige avond die bovenal het tot eer aan God was.
Begon ik dit verslag met ‘Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen’ en nu afsluitend de woorden van het
refrein van het lied ‘Kom in mijn hart’
Beide titels zijn ook woorden die zeker ter bemoediging gelezen kunnen worden, maar zijn ook vol van
troost.
‘Woon in mijn hart, Woon in mijn hart,
O woon in mijn hart Heer Jezus.
Hier in Uw huis, Uw eigen huis.
Ja hier is mijn hart, Heer Jezus.
Jan Kamminga
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Ik kwam op Facebook het volgende (positieve) stukje tegen tijdens de vermissing
van de opvarenden van de UK-165. Voor de leden die geen Facebook hebben ging
het als volgt:

Lady of the Sea
Geschreven door: Jan Blei

Vrijdag 29 november 2019

En weer is het raak:
De garnalenkotter UK 165, genaamd ‘Lummetje’ is in de golven van de
Noordzee verdwenen.
De twee bemanningsleden zijn niet gevonden, het ergste wordt gevreesd.
De schuit is inmiddels gelokaliseerd, maar zwaar weer maakt verder
onderzoek op dit moment niet mogelijk. Het raakt me diep, dieper dan ik voor mogelijk had gehouden.
Komt ongetwijfeld door m’n baan die me de afgelopen jaren veelvuldig op Urk bracht.
Wanneer het ff kan, vier ik pauze bij de vuurtoren, kijk uit over het IJsselmeer, hap een haring naar binnen en
droom van lang vervlogen tijden toen de Zuiderzee nog tegen de dijk klotste en de polder niet bestond, zelfs
niet op de tekentafel.
Urk is speciaal, het volk is speciaal: een mentaliteit om U tegen te zeggen, een geloof dat wortelt in een waarheid die de moderne mens al lang achter zich heeft gelaten, en een nuchterheid die alleen in oude Zuyderzeegemeenschappen wordt aangetroffen.
Geen gender-gedoe op Urk, geen roetveeg-mannekes bij Sinterklaas, geen blanke mannen- en klimaatpsychose, maar gewoon alledaagse nuchterheid, gekoppeld aan een sterk besef van de eindigheid aller dingen. Niet
zo gek, de gemeenschap heeft al zoveel meegemaakt, zoveel tegenstand ondervonden en overwonnen, dat je
bijna mag spreken van een uitverkoren volk.
Heilige plek op Urk is het monument ter nagedachtenis aan allen die op zee gebleven zijn.
Dat zijn er nogal wat, nauwelijks een familie die eraan ontkomt. Het ongeluk met de ‘Lummetje’ is niet te vergelijken met ongelukken die altijd en overal plaatsvinden. Het lot van de ‘Lummetje’ haalt oude wonden open,
die nooit geheeld zijn, die door iedereen gevoeld worden en deel uit maken van het collectief geheugen dat de
Urker bevolking samenbindt.
Die twee jonge mannen die nu vermist worden, en waarnaar met man en macht wordt gezocht, staan symbool
voor de strijd die de Urkers eeuwenlang met de zee hebben uitgevochten.
Vruchtbaarheid en dood: de zee geeft, de zee neemt.
Ik kijk naar de dame in steen en probeer haar diepste gevoelens te peilen.
Hoe diep gaat verdriet wanneer ‘jouw liefde’ niet huiswaarts keert.
Wie telt de tranen van allen die achterblijven.
Urk is een moderne enclave geworden in een onrustige tijd, een bastion van redelijk conservatisme en ondernemingslust!
Wie Urk niet kent, dient onmiddellijk af te reizen naar de boorden van het IJsselmeer.
Hier vind je ‘oude grootsheid’ en moderne visserij.
Je vindt er mededogen, liefde en aandacht voor getroffenen, en een onmiskenbaar vertrouwen in God.
De ‘Lummetje’ is niet meer, het dorp zal niet rusten voor alles in het werk is gesteld om de mannen terug te
halen. Het is groots, het is van een liefde die je nauwelijks ergens anders aantreft.
De wereld is een beetje gek aan het worden.
Op Urk hebben ze daar geen last van! Kan de grachtengordel een voorbeeld aan nemen, dat gaan ze niet doen,
maar het moet gewoon een keer gezegd.
Daar staat ze: The Lady of the Sea! Onverzettelijk!

Fluisterend in de wind: ‘We willen onze mannen terug’.
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Bingo op 5 oktober
in ons eigen gebouw
Al ver voordat de deuren van ons gebouw open gingen,
stonden de mensen zich al te verdringen. Veel Bingospelers wilden zeker zijn van een
plaatsje, en zo kon het gebeuren dat om half 8 het gebouw reeds helemaal vol zat.
Nog wat stoelen hier en daar tussen gezet, maar toen was het met 140 aanwezigen
echt vol en kon er niets meer bij !
Een bijzondere, en gezellige avond, want ondanks dat de temperaturen snel opliepen, bleven de hoofden
koel, en werd het steeds gezelliger.
Arie Ekkelenkamp was deze avond de speaker, en deed dat weer voortreffelijk en uiteraard op zijn geheel
eigen wijze. Uit onze nieuwe keuken, kwamen de heerlijkste gerechten, en iedereen ging je bestellen
heen … Gehakt … Worst … Frikandellen en hapjes … van alles was er te verkrijgen
Op onze Facebook pagina was een like en deel actie uitgeschreven. De Prijs die te winnen was, was een
juweliersbon van € 50,- . Uit alle likers en delers werd onze oud zangersvriend Jan Marten Vink getrokken Maar die had, op deze avond zelf een optreden, dus na onze eerstvolgende repetitie werd zijn prijs
door Arie aan hem uitgereikt.
Hij was er erg blij mee zoals u op de foto kunt zien.
Onderstaande fotos geven een indruk van een gezellige en volle zaal, en ook onze Activiteiten commissie , die dit allemaal had geregeld en georganiseerd, was zeer tevreden over dit succes.
Besloten werd om de eerstvolgende Bingo’s gewoon in ons eigen gebouw te houden.
(Albert Bakker)
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tel: 06-20120974

tel: 06-30406927
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Dit jaar een hele speciale Kerstnachtdienst met de zangers en vrienden van ‘Het Westerdok’ met 25 leden in totaal. Inmiddels hebben we twee repetities samen in ons gebouw gehad, en eerlijk is eerlijk, het
klonk prachtig zo met elkaar ! De laatste weken 70 tot 80 stoelen bezet in ons gebouw …. En dat is echt
een volle bak !
Maar mogen we er allemaal toch wel van doordrongen zijn, dat we alleen iets moois kunnen laten horen
als we als zangers allemaal op één lijn zitten, en dus ook ALLEMAAL straks acte de presente zullen geven,
en onze stoel niet leeg laten staan.. Want de Kerstnacht dienst is voor ons allemaal het mooiste optreden
van het jaar. Ook nog een puntje van aandacht: Goed luisteren naar onze buurman … want hoor je die
niet, dan zing je te hard ! En uiteraard luisteren naar het orgel en opletten op de dirigent want dan alleen
kunnen wij met 80-90 zangers straks in de Kerstnacht laten horen hoe mooi de muziek en de liederen die
wij zingen, kunnen zijn, met daarbij als belangrijkste uitgangspunt: Zingen ter Eer van God …
Als we in de geschiedenis van beide koren terug gaan… komen we uiteindelijk op een en hetzelfde punt
weer uit . Namelijk bij Onger-Oens in de jaren 1988 – 2000 .
Wijlen onze vriend, en tevens medeoprichter van ‘Onger-Oens’ in 1988; Albert Bos, was jaren geleden
ook de oprichter van ‘Het Westerdok’ met de bedoeling om gewoon met wat vrienden, op een eenvoudige wijze, de Geestelijke liederen en Psalmen, met daarbij een eigen bovenstem te zingen net zoals in het
begin bij Onger-Oens ! Verder is het beter om hier niet dieper op in te gaan en uit te gaan wijden, maar
dat deze manier van zingen ook heel goed bij ons past, weten we uit ervaring, en daarom klonk het tijdens
de gezamenlijke repetities in de afgelopen weken alsof er 80 zangers van één koor stonden.
Dat het voor een dirigent dan ook iets aparts is, als er 80 stemmen op je af komen, hoef ik niet meer uit te
leggen, want dat was ook uit onze gezichten wel op te maken. ;)

Maar zoveel te mooier is het ook; als dan, na bijna 20 jaar,
de lijnen weer bij elkaar mogen komen, en wij dan straks in de kerstnacht,
samen als 2 koren mogen zingen tot Gods Eer, en van de Vrede op aarde.
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