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Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden. ( Jesaja 46, 4)
Met deze woorden van de Here God werd de begrafenis van Jan Koffeman afgesloten.
Met het gebed des Heren droegen we tenslotte de achterblijvenden op aan de Here.
Tevoren waren we samen gekomen in het ouderlijk huis van Jan en Alie aan de haven.
Dat deed mij weer aan vroeger denken- bijna zestig jaar geleden.
Ik mocht de predikant vervangen die opgeroepen was om met de soldaten naar Nieuw-Guinea te vertrekken. De tweede rouwsamenkomst die week was aan de keuken tafel.
We namen afscheid van een oude moeder.
We waren met zijn vijven! Bij alle eenvoud juist daardoor indrukwekkend.
We waren nu met een hele familie van heel oud tot de allerkleinsten.
Met Jelle van Urk als voorzanger zongen we samen de liederen die Jan had aangereikt.
Daarna ging de Here ons voor op weg naar het kerkhof. Hij verzekerde ons: Ik zal dragen en redden!
Ik hoopte dat na terugkeer in onze woningen vader of moeder de Bijbel nog weer pakte en Jesaja 46 op
zocht: wat gebeurde daar in Babel? In de afgelopen nacht waren de Perzen de stad binnen gedrongen en
het volk verzamelde zich rond de tempels met hun goden.
De priesters haalden de beelden naar buiten waar een stel muilezels op hun lading wachten. Op de vlucht
voor de legers van de Perzen.
Proberen om ver weg een onderkomen te vinden waar ze voorlopig veilig hoopten te zijn.
Ik stel me voor dat op enige afstand groepjes joden met verbazing toe keken. Ze hadden tientallen jaren
daar in Babel als slaven geleefd.
Wanneer men de kansen had gegrepen om dwars door alles heen een bestaan op te bouwen had men
nog een goede tijd gehad. En op de avond van de sabbat kwam men natuurlijk nog samen voor het aangezicht van de Here. En nu ineens werd het hele leven op zijn kop gezet. In een paar uur tijd werd de goden
van Babel vervangen door de goden van de Perzen. Kijk een nieuwe groep priesters neemt de leiding
over. Wanneer jullie Joden bereid zijn om je fatsoenlijk te gedragen in deze nieuwe situatie kunnen we
het voorlopig nog weer samen goed hebben
Toen stond daar ineens de profeet Jesaja. Zien jullie wat hier gebeurd?
De ene machthebber wordt vervangen door een ander; de oude president wordt afgezet; voor de zoveelste keer neemt een nieuwe partij de leiding in handen. Jullie zijn kennelijk al dankbaar wanneer er geen
slachtoffers te betreuren zijn. Maar is er nooit de gedachte op gekomen dat de Here bij dit alles zich diep
ongelukkig voelt? De Here sprak vanmorgen tot mij: zeg tot de ballingen in Babel. Ik heb jullie gedragen
vanaf de moederschoot. En ik zal jullie verzorgen tot de grijsheid toe. Dat heb ik beloofd. Ik heb jullie gehaald in Egypte, Ik heb jullie gedragen door de woestijn heen. Jullie hadden af en toe het gevoel dat jullie
aan het lot waren overgeleverd. Maar zagen jullie dan niet dat jullie een plaats hadden gekregen op mijn
brede schouders? Zo ben ik met jullie meegekomen naar Babel. Jullie waren nooit alleen.
Mijn volk, Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden. Totdat jullie thuis gekomen zijn.
G.Bos
Mede namens mijn vrouw wens ik u allen rijk gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021

3

Ondanks alle corona perikelen, maar ook na de complimenten van de vorige editie, toch maar weer in de
pen geklommen als redactie, om ook dit jaar weer een mooie zangkoerier voor u te maken.
Eigenlijk is het toch weer een jaarlijks terugkerend iets, waar door velen naar uitgekeken wordt.
Alle weetjes en watjes uit het afgelopen jaar worden ook deze keer weer in deze speciale, en jaarlijks terugkerende kersteditie vermeld.
Verschillende verslagen en bijdragen van onze concerten uit het afgelopen jaar, voor zover dit allemaal,
gezien de corona perikelen, nog mogelijk was.
Uiteraard alles ook weer aangevuld met diverse foto’s, die wij hiervoor zo over het gehele jaar opsparen.
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 …. Een speciaal woord
van dank wil ik noemen voor onze vriend Jan Kamminga.
Zonder zijn bijdragen en foto’s zou onze zangkoerier niet zo dik zijn als hij nu is !!
Gezien de vele tekst die ik had, dit jaar geen kerstverhaal. Maar dat houd u dan nog tegoed.
Jan, Hartelijk bedankt en heel veel beterschap gewenst !!
Veel is er het afgelopen jaar binnen onze vereniging gepasseerd, leuke en minder leuke zaken, maar ook
dat is uiteraard te lezen in deze zangkoerier.
Ook hebben we deze keer weer een kerstpuzzel geplaatst, en daarbij als extra nog een hele speciale puzzel aan toegevoegd.
Een bijzondere foto van Onger-Oens uit 1989. Aan u dus de opdracht deze op te lossen.

Uiteraard ook een prijs voor de goede
oplossingen.
Deze prijzen worden weer beschikbaar
gesteld door onze Activiteiten commissie !
De kerstdagen staan weer voor de deur…
en straks ook weer het Oud en Nieuw…
Wat zal het jaar 2021
ons weer gaan brengen ?
Namens de redactie wensen wij u
allemaal een hartelijke groet,
gezegende kerstdagen,
en veel leesplezier met
deze zangkoerier.
Maar bovenal :
Gods onmisbare zegen gewenst voor het
jaar 2021
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Het jaar is weer bijna teneinde en we kunnen wel zeggen dat 2020 een heel bijzonder jaar is geweest.
Het staat in ons geheugen gegrift. De feestdagen naderen weer met rasse schreden.
De tijd van ons mooie concert in de Ichthuskerk nadert weer, en is toch altijd weer een hoogte punt van
het jaar. Maar helaas vanwege de Corona kan het dit jaar niet doorgaan.
Toen ik voorzitter werd had ik nooit gedacht dat we voor deze problemen zouden komen te staan .
Er waren avonden dat we met de zenuwen in onze buik een versje gingen zingen en hoopten dan maar
dat alles goed ging zonder bekeuringen.
Ook nu ik dit zit te schrijven op zaterdagavond hebben wij weer geen zang. De regels zijn weer aangescherpt. Ook zijn veel zieken binnen ons koor. Dominee Bos had het flink te pakken, als ik dit schrijf mag
het wel weer wat beter gaan met hem. Ook Frans Schraal is geopereerd en hebben de doctoren de klachten grotendeels kunnen herstellen. Zoals wij vernamen heeft er ook wel hier en daar wat griep en Corona
geheerst binnen ons koor. We zijn blij dat iedereen daarvan opgeknapt is. Ook Jan Kamminga moest met
spoed naar het ziekenhuis, maar gelukkig ging het naar omstandigheden al weer wat beter met hem, en
hopen wij dat hij snel weer de oude is.
Ons mooie reisje naar Schotland kon helaas in het afgelopen jaar niet doorgaan.
Het enigste voordeel hiervan is: Dat we onze Engelse versjes nog even goed oefenen want dat valt ook
nog niet altijd mee met de uitspraak. Maar wij mogen hopen dat we als koor en dierbaren bewaard mogen worden voor verdere ziektes . Want zoals jullie vernomen hebben, is alles verplaatst naar volgend
jaar. En uiteraard D.V. !
Wat hebben wij toch ook een mooi koor.
Veel jonge leden zijn er de laatste jaren bij gekomen, wat ook ten goede komt aan het zingen.
Wij hebben jammer genoeg niet veel concerten kunnen geven maar ik zal er 1 toch niet snel vergeten;
Het concert in Hoogeveen ! Heel mooi en goed verzorgd zoals altijd.
Ook de jongens van de activiteit commissie: Vanaf deze kant hartelijk bedankt voor alles wat jullie doen
om de clubkas te spekken. In deze corona tijd zijn jullie onmisbaar want wij lopen veel inkomsten mis.
Wij hebben een mooie kerst cd uitgebracht, die ook al in de verkoop is en dat gaat goed, een ieder aanbevolen. Even terug denkend aan die mooie avond in het Irene wat een mooie avond was dat. Goed geregeld door de jongens van de A-C. Een hele dikke duim voor deze avond !
Heerlijk gegeten en niet te vergeten, een goede en vlotte bediening !
En ja, hoe het verder allemaal gaat lopen met alle corona toestanden, wij weten het ook niet.
Het enigste wat wij als bestuur kunnen doen is om alles zo goed mogelijk volgens de richtlijnen te laten
verlopen.
Wij hopen van ganser harte dat alles weer zo snel mogelijk normaal word en we weer zonder zorgen ons
versje zaterdag avond kunnen zingen. Dit is toch ook iets waar wij iedere zaterdag avond naar uitzien.
De tijd gaat zeer snel voorbij, en nog enkele weken dan is het jaar weer voorbij, onze zieke vrienden willen wij ook in deze bijdrage niet vergeten en willen wij in deze moeilijke tijd veel sterkte en kracht toewensen, maar bovenal Gods zegen, want aan zijn zegen is alles gelegen, en zonder zijn zegen kunnen we
niets doen
Rest mij om u, als lezer van onze zangkoerier, Gezegende kerstdagen toe te wensen, en vuul heil en zegen, in het komende nieuwe jaar
Als uw voorzitter wens ik jullie allemaal veel zangplezier toe voor het komende jaar
Jan Hakvoort
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Gewaardeerde zangersvrienden van Onger-Oens.
Als ik dit schrijf staat de wereld op zijn kop.
Iedereen is in de greep van dat ene woord; corona !
Een onzichtbare vijand die ook soms dodelijk kan zijn.
De afschrikkende beelden in de media maken ons angstig, en niemand kan jouw of mij geruststellen .
Zo ontstaan er gevoelens van onzekerheid, en de angst kan je behoorlijk in zijn greep krijgen !
Op zaterdagavond naar de zang gaan kan al behoorlijk wat stress geven, en bij velen voor onbegrip zorgen.
Is het wel veilig om naar de zang te gaan ?
Je bent bezorgd over je gezondheid.
Om een simpele hoest maakten we ons nooit zorgen, maar als we nu iets horen, springen we net als kikkers alle kanten uit.
En precies in deze periode wordt mij gevraagd een bijdrage te schrijven voor onze zangkoerier over het
wel en wee in het afgelopen jaar.
Welnu, naar mijn mening kan ieder van ons op dit moment, dat het beste voor zichzelf invullen.
Ik heb daar eigenlijk niets over te schrijven.
Veel is er stuk gemaakt, en veel staat er nog te gebeuren.
Ik hoop en bidt dat we straks in het nieuwe en aankomen jaar , weer een normale invulling kunnen geven
aan ons dagelijkse leven.
Op zaterdagavond een heerlijk uurtje zingen …. Af en toe een mooi concert, en daarbij als afsluiter weer
ons oude en vertrouwde kerstconcert op de kerstavond !
Ik wilde het eigenlijk hierbij laten, en wil daarom afsluiten met een mooi gedicht op andere bladzijde over
een oude man op de kerstavond, en als we wat ruimte over hebben nog een paar mooie foto’s.
Voor het nieuwe jaar wil ik u allen, mede ook namens mijn vrouw, gezegende kerstdagen toewensen, en
een voorspoedig en gezegend 2021.
Uw secretaris: Hessel Snoek

Ook in deze donk’re dagen
komt Gods Zoon ons tegemoet.
Blik maar naar het licht hierboven,
als de storm zo in jou woedt.
Voor vermoeiden en geplaagde,
voor de ziel die rust verwacht,
schenkt de gloed van Gods erbarmen
U de ware levenskracht.
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In een oude stoel gezeten
Het lichaam moe, en wat versleten
Zit daar, alleen met zijn gebeden
In het huis van zijn verleden.
Missen doet hij, en het meest
Op de avond van het grote feest
Voorgoed van hen gescheiden
Mensen, uit voorbije tijden.
De keuken tafel, eens versiert
En met velen de kerst gevierd
Samen gezongen, het was een pracht,
Van Ere zij God, en stille nacht

Het enige waar hij nu op wacht
Dat is op zijn eten, want dat wordt zo gebracht
Centraal bereidt voor velen
Die het niet meer zullen delen.
In het bed, van hun beider saam
Zal hij straks nu slapen gaan
En met mooie dromen
Wordt hij dan meegenomen.
Het knielen gaat ook al niet meer
Als hij bidt tot onze Heer’
Toch roept hij dan met oude stem
Of het Kindje Jezus, ook kwam voor hem !
Want; niet lang zal het meer duren
Dan eindigen hier op aard’ zijn laatste uren
Want …. Geroepen wordt hij bij zijn naam
Voor ‘t grote feest, met JEZUS saam’!
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Concerten afgelast
Zoals we allemaal wel hebben begrepen , konden er dit jaar wegens alle corona perikelen, maar ook in navolging op de regels van de overheid, geen concerten meer plaatsvinden.
Ook onze jaarlijkse traditionele kerstnachtdienst staat op het moment van
schrijven op hele losse groeven.
Dit zal dan gaan betekenen dat wij na 31 opeenvolgende kerstnachtdiensten dit jaar over moeten slaan.
Voor velen van ons zal dit niet meevallen, want een kerstavond zonder zingen, kunnen velen van ons zich
niet voorstellen.
Maar toch moeten we weer vooruit, en worden er aanvragen gedaan voor concerten.
We zouden in het afgelopen jaar naar Rijsenhout en Kollumerzwaag gaan om daar een concert te verzorgen ..
Helaas moesten die ook afgezegd worden.
Deze hebben we allemaal verplaatst naar het volgend jaar . Zie verderop ook onze Concertagenda !
Ook kregen we een verzoek van onze Katwijkse vrienden van SION om volgend jaar (2021) weer eens
naar Katwijk aan Zee te komen en samen met hen te zingen tijdens een Zeezangdienst in het witte kerkje
op de boulevard. Deze Zeezangdiensten worden altijd door veel mensen bezocht en zijn altijd prachtige
avonden om op terug te kijken.
Deze uitnodiging hebben we daarom ook aangenomen voor: zaterdag 18 september 2021
Voor 2022 kwam er ook al een verzoek, en wel van onze vriend Kees uit Groot Ammers.
Daar hopen we dan heen te gaan, zo de Heere wil en wij nog leven, op zaterdag 14 mei 2022
Uiteraard hebben we al deze verzoeken gehonoreerd, en; zo de Heere wil en wij leven’,
en hopen wij dat we dan allemaal nog gezond mogen zijn en het coronavirus is verdwenen.
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Waarde vrienden al te gaar
Ik wens u aan het eind van dit jaar
des Heeren besten zegen toe.
Want in dit aards gedoe is heel veel te beleven.
Het doet ons de vreugd maar ook het leed weergeven.

Het is niet enkel vreugd
waarin men zich verheugd
en huppelend rond doet springen
alsof geen andere dingen
hier aanwezig zijn,
maar vreugd is enkel schijn.
Blinken en verzinken,dat is het lot van iedere dag
Doch gelukkig hij die het nog beleven mag.
Goud zilver dingen van vermaak
het is een aardse zaak
snellijk vliedt alles henen in dit tranendal
Maar bedenk bovenal ……
.

EENMAAL ZAL DE HEMEL ZINGEN.
Uw penningenbeheerder.
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Meer nieuws hierover verderop in deze koerier
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HOE MOOI KAN EEN GENERALE REPETITIE
VOOR DE KERSTNACHTDIENST ZIJN !

DOOR: JAN KAMMINGA

Zaterdagavond 21 december 2019,
Het is druk bij de Ichthuskerk.
Het parkeerterrein staat echt vol.
In een volle best wel grote zaal is het kinderkerstfeest van de Ichtuskerk en in de kerkzaal komen de
mannen en dame van Onger Oens, maar ook die van Het
Westerdok binnen. Vandaar dus …..
Om 19.30 uur is de generale repetitie voor de dienst op kerstavond waar beide koren onder leiding van de dirigenten Jacob Bakker en Jurie van den Berg medewerking aan verlenen.
Voor Onger Oens de 31e keer dat ze een kerstnachtdienst
verzorgen.
Inderdaad 2 koren, bij elkaar
meer dan 80 mannen stemmen en één prachtige dames stem.
Ook Ds Bos is aanwezig en ook hij had de laatste kleine overlegjes met
vooral Jurie maar ook met anderen.
Als ik zelf binnenkom hoor ik het orgel al.
Achter de speeltafel natuurlijk organist William Hoorn. De heren Hoorn eigenlijk achter het orgel / speeltafel omdat William’s vader, Gerrit er weer was voor de registratie.
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Beide heren zorgden weer voor de prachtige begeleiding van de liederen.
Maar …. Ook deze avond was de dirigent voor deze heren streng doch
rechtvaardig en moest het ‘hier en daar’ net even anders, iets uitbundiger of juist wat rustiger.
Als ‘stem-warming-up’ werd een Psalm gezongen die, nu in die lege
kerkzaal, al prachtig klonk.
De meeste liederen werden één keer gezongen en eigenlijk altijd tot
tevredenheid van de beide dirigenten.

Ondanks de bijna lege kerkzaal, er
zaten maar paar personen, was het
qua volume al wel flink hoog.
Ook het erg mooie lied ‘Eenmaal zal
de Hemel zingen’ werd geoefend.
Dit was even een ‘dingetje’. Dirigent
Jurie was streng doch rechtvaardig
en vroeg bijvoorbeeld aan William
om het voorspel maar ook de werkelijke begeleiding iets aan te passen.
Na die wijzigingen was het eigenlijk gelijk goed en klonk het al erg
mooi.
Natuurlijk ging niet alles helemaal goed maar daar is het natuurlijk nog
een repetitie voor.
Een minder goede generale is in de toneelwereld toch ook vaak een
goede première?
In het verslag over de kersnachtdienst zelf leest u dat alles meer dan
uitstekend ging !!
Maar een klein uurtje oefenen in de Ichthuskerk, het was gezellig, nuttig, maar bovenal ook tot eer aan
God !!

Na deze generale repetitie werd iedereen uitgenodigd ‘voor een drankje en een versnapering’ in het gebouw van Onger Oens aan de Vormtweg.
Ook ik werd uitgenodigd voor dat drankje en die versnapering. Ik kon daar ook mooi mijn ‘kerstpakket’ aan de heren
en dame uitdelen.
Gezien het ‘type drankjes’ in het Onger Oens gebouw daar
maar geen foto’s gemaakt……
Er werd nog wat na gesproken over eerder die avond maar
ook vooruit gekeken naar de dinsdagavond er na en zeker
over hoe druk het zou mogen worden.
Dirigent Jurie deelde aan de koorleden ook de zangkoerier
uit.
Een prachtige ‘glossy’ van en over het koor.
Met ook een korte maar erg mooie overdenking van Dominee Bos en mededelingen van het bestuur.
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Met weer een puzzel maar ook
meerdere verslagen van concerten
en belevenissen van koorleden.
Een prachtig geheel waar ook veel
‘steunbetuigingen’ in staan.
In vaktermen eigenlijk advertenties,
maar dat soort sponsoren zijn ook
nodig.
3 Zaterdagavonden werd er gezamenlijk geoefend met de 2
koren en dus ruim 80 personen.

Er is eerder ook door de beide koren afzonderlijk geoefend
maar deze zaterdag, de derde gezamenlijke repetitie avond
werden de puntjes echt op de i gezet.
En ik mag het nu wel verklappen.

De ‘uitvoering’ op kerstavond was echt prachtig.
Een volle kerk waar zo’n 1300 personen een erg mooie
voorbereiding op kerst ontvingen.
En dat leest u weer verderop, in een ander verslag.
Jan Kamminga
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Controle puntjes voor een Concert of
optreden.
* Heb je je zwarte doekje om ?
* Zitten je gouden knopen op z’n plaats ?
* Zitten je broekstukken niet op z’n kop ?
* Zakt je broek niet af onder het zingen ?

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

*
*
*
*

Tijdens optredens zingen wij op het striepteboad
En als wij zingen, hebben wij geen Sefuutjes om !
Geen opgestroopte mouwen !
En Galgen hadden ze vroeger ook niet aan de
Urker broek !
Leden die tijdens een optreden
(nog) niet kunnen beschikken over een Urker pak, worden
verzocht dit aan onze koormeester mede te delen.
Deze zal u dan op de achterste rij plaatsen.
•
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Wij gedenken:

Riekelt Loosman
Overleden op 26-02-2020

Daar zal geen dood meer wezen,
Geen ziekte, rouw of traan
En al Gods vrijgekochten
Mogen daar naar binnen gaan !
Riekelt Loosman was vanaf het allereerste begin, in 1987, medeoprichter en lid en van ons koor.
De anekdotes met en over hem, zijn teveel om hier nu op te noemen.
17 jaar lang mocht hij, in alle gebrek, ook onze secretaris zijn , en betekende hij veel voor ons koor.
In Buitenpost, Kollumerzwaag en verdere wijde omgeving in Friesland , wist bijna iedereen wie Riekelt
Loosman was.
Toen het voor Riekelt duidelijk werd dat het eeuwigheid voor hem ging worden, mochten wij in die laatste dagen nog een uurtje alleen met hem zitten.
Hij mocht toen vertellen hoe goed de Heere voor hem, maar ook voor ons als zondaars, mocht wezen .
Nooit zag ik een Vriend, die zo trouw was als Jezus ... was, en is, voor hem werkelijkheid geworden .
Riekelt zelf getuigde daarvan; Daar wacht voor een Christen wel een Vriend die trouw is (en kan zijn!)
te midden van het stervensproces én over de dood heen.
De Here Jezus gaf Zijn leven voor Zijn vrienden én Hij houdt Zijn vrienden vast tot en met hun dood.
Zover reikt de trouw van geen enkele vriend.
Ook over ‘Onger Oens’ wist hij alles nog te vertellen, en kwamen de anekdotes weer even naar boven.
Hij was ons na al die jaren, niet vergeten, en is ons altijd, al was het vanaf de zijlijn, blijven volgen.
Persoonlijk ben ik erg blij dat ik dat uurtje zo nog ff samen met hem en mocht zitten, en samen spraken
we nog over de begintijd van zijn koor: ‘Onger Oens’, want zo noemde hij het nog steeds.
Het gedicht van M’Cheyne werd in dat uurtje ook nog door Riekelt aangehaald.
‘Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart.’
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart.

Ik vertelde Riekelt dat wij dat ook op onze repetities oefenden en zongen .. en dat ik daar ook een opname van had. En iedereen wie hem gekend heeft, weet ook hoe hij dan was:
‘Ik moest het onmiddellijk naar hem toesturen’ want dat zou hij graag nog willen horen.
Later kreeg ik een bericht terug dat dit lied, door ons als ‘Onger Oens’ op een repetitie gezongen, voor
Riekelt en zijn kinderen, in die laatste dagen tot grote troost is geweest.
Tijdens de begrafenis mocht ik, op speciaal verzoek van Riekelt, het orgel bespelen, met daarbij alle liederen die wij zo vaak, samen met elkaar gezongen hebben.
Het: ‘Eens was ik een vreemdeling’, kwam tijdens die begrafenis dienst heel vaak weer terug,
zowel in de prediking, maar ook in het orgelspel.
Moge de Heere zelf, zijn vrouw, kinderen en verdere familie, de diep geslagen wonden maar balsemen,
en hen vertroosten met Zijn troost .
Daar zal ik hen ontmoeten
Die mij zijn vóórgegaan
En voor altijd tezamen
Daar in Gods glorie staan!
Daar is voor mij een plaats bereid
En ’t leven tot in eeuwigheid.
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Als we in het verleden met de bus naar een concert gingen, namen we ook altijd cd’s mee.
Deze werden dan meegenomen in de kratten die voor
de tijd allemaal volgestapeld klaarstonden om naar de
bus gesjouwd te worden.
Als je geluk met tillen had, bleven de Urker stukken nog
aan je broek zitten. Had je geen geluk ; dan moest er in
de bus naald en draad aan te pas komen om alsnog een
noodreparatie uit te voeren. Was er geen naald en garen voorradig, dan gebeurde dit
ook wel eens met een veter uit een schoen.
Op de bestemming aangekomen
zijnde, moest dan ook alles weer uit
de bus naar de verkooptafels in de kerk gesjouwd worden.
En dan na afloop weer in omgekeerde volgorde.
Daar hebben we nu eindelijk iets op gevonden !
Een koffertje op wieltjes, met daarin netjes op volgorde,
al onze cd’s. Een prachtige en zeer simpele oplossing
waarvan we nu zeggen;

“Dat hadden we al veel eerder moeten hebben “
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Vrijdagavond 14 februari 2020 was het weer zover.
Een Bingo georganiseerd door de mannen van onze A-C in ons eigen gebouw.
Ook deze keer konden wij ons verheugen in een zeer grote belangstelling, en
was ons gebouw al ruim voor de tijd helemaal gevuld !
Deze Bingo werd gepresenteerd door onze eigen Bingomaster Arie Ekkelenkamp.
Om een onze bingo wat bekendheid te geven, hadden we via facebook een ‘like
en deel actie” gedaan.
Dit is eigenlijk een soort van reclame op het social media, en hier was door heel
veel mensen gehoor aan gegeven.
De trekking vond plaats voorafgaand aan de Bingo, en de gelukkige winnaar bleek Ellie Dijkhuizen te zijn.
Deze was door omstandigheden
niet op de bingo aanwezig ,
maar werd via de telefoon van
Arie op de hoogte gesteld van
haar prijs .

Ellie kwam zo snel mogelijk naar
ons gebouw, waar in de pauze
de prijs aan haar werd overhandigd.

20

Kerstnacht 2019

‘

De kerstnachtdienst op 24 december 2019 was er eentje die de titel van
dit verslag helemaal eer aan deed.
Dit speciale moment in de titel was ongeveer halverwege
de dienst met echt helemaal uit volle borst zingen en toch ook helemaal
stil zijn.
Een beetje dubbel misschien maar het was tijdens het lied ‘Eenmaal zal de
Hemel zingen’
Een lied naar een gedicht van Dhr. J van Tricht wat op muziek gezet was
door dirigent Jurie van den Berg.
Het eerste vers zong het koor en het 2e vers werd echt prachtig solo gezongen door koorlid Jan Hakvoort. Bij vers 3 zong iedereen in de volle
kerk.
En ondanks dat eigenlijk iedereen uit volle borst zong was het toch helemaal stil in de kerk.
Het waarom ?
Dit lied werd gezongen ter nagedachtenis aan hen die Op Urk maar ook
elders ons ontvallen waren.
Natuurlijk zeker de 2 bemanningsleden van de Urker kotter UK 165 maar
ook binnen de beide koren was het nodige droeve gebeurd.

Op YouTube is dit filmpje van dit lied te zien, voer bij de zoek opdracht in
‘Eenmaal zal de Hemel zingen’
Een erg mooie, bemoedigende tekst op een prachtige melodie.
Komen zal Hij met Zijn Eng’len.
Door Zijn Zoon vooruit gegaan
Om te richten alle volk’ren
Die dan voor hem zullen staan.
Al wie Jezus naam beleden
Wacht verzoening, door het kruis!
Want zij mogen binnen treden
Door de poorten van Gods Huis!
De voorbereidingen begonnen natuurlijk al veel eerder voor deze 31e
kerstnachtdienst van Onger Oens in de Ichthuskerk.
Altijd was Onger Oens het enige koor geweest en deze 31e keer was ook
mannenzangvereniging Het Westerdok uitgenodigd.
Bij elkaar ruim 85 mannen stemmen en die prachtige stem van dé dame
van het koor.
Er waren gezamenlijke oefenavonden geweest en de
‘generale’ was 3 weken eerder in de genoemde Ichthuskerk. In
een ander verslag beschrijf ik die avond.

Als het dan kerstavond iets na 21 uur is zitten de eerste bezoekers al in de kerk.
De warme poeiermelk en een Urker kransje worden traditiegetrouw door Robert de koster geserveerd.

21

Ook de beide dirigenten Jacob Bakker namens Het Westerdok en Jurie van den Berg namens Onger Oens zijn er al.
Met nog een paar ‘puntjes op de i’ en ook deze 2 heren waren er klaar voor.
Jurie en Jacob zouden later ‘om en om’ het koor dirigeren.
Overigens prachtig om te zien hoe beide heren later die avond dirigeerden, gedreven en vol passie zou ik het willen noemen.
Ook vader Gerrit en zoon William Hoorn kwamen de kerk binnen en liepen bijna gelijk door naar de speeltafel van het Bogaard orgel, William
om te spelen en zijn vader Gerrit voor de registratie.
Ik mag het verklappen, een prachtig muzikaal duo die echt geweldig
mooi samenwerkten en dus speelden.
Als dan kort voor 22.00 de kerk zo goed als vol zit, zelfs de kraak zit vol,
komen de koren binnenlopen.
Als eerste werd het erg mooie ‘Vrede’ door beide koren gezongen.
Psalm 92 vers 2 werd vervolgens gezamenlijk gezongen.
En dan zingen met zo’n 1300 personen ,dan ben je gelijk ‘scherp’ voor de
rest van de dienst.
Dominee Bos opende de avond met een welkom.
Samen in de Ichtuskerk.
Samen, een dubbele of zelfs 3 dubbele betekenis.
Samen met de koren, samen in de kerk maar ook samen voor Gods aangezicht en Zijn voeten.
Ds. Bos las een passage uit Micha 5.
En gij Bethlehem, Efrata al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit
U zal hij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël.
Een paar woorden mocht Micha in deze passage uit de Bijbel de geschiedenis samenvatten van de kerstnacht maar ook voor de eeuwigheid.
Een gebed volgde waarna het mooie ‘Komt allen tezamen’ werd gezongen.
Vervolgens gingen de leden van alleen Het Westerdok zingen en ze begonnen met ‘Licht van de Wereld’ waarna het mooie ‘Op weg naar Bethlehem’ gezongen werd.
Bij dit lied een bekend refrein welke door alle aanwezigen werd gezongen;
‘Glorie Glorie Halleluja,
Glorie Glorie Halleluja
Glorie Glorie Halleluja,
O mensen prijst Zijn naam’

Deze woorden in dit refrein, en zeker de laatste zin, met 1300 personen
tot Zijn eer zingen …… Indrukwekkend mooi !
Dominee Bos had niet een ‘lange’ overdenking of meditatie maar verdeeld over de dienst meerdere kleine overdenkingen met elke keer als
titel ‘Een enkel woord’
De eerste was gelijk eentje met een samenvatting ‘Op weg naar Bethlehem’ ook het thema van de overdenkingen en veel liederen.
Onderweg naar Bethlehem, het kleine dorpje waar alles vandaan
kwam ?
Inderdaad de geboorte van de beloofde Koning in een kribbe in een stal.
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De belofte van God, een geweldig feest om als pelgrim naar Jeruzalem
te gaan, het ging via Bethlehem. Durven we het aan om onze ziel en zaligheid in Zijn handen geven?
Afsluitend in deze korte overdenking de aankondiging van een prachtig
lied ‘Heerlijk klonk het lied der Engelen’
Het 2e vers kent u allemaal en zijn erg mooie woorden.
Leer ons bij Uw kribbe buigen,
Leer ons knielen bij Uw kruis,
Leer ons in Uw naam geloven,
Neem ons in Uw vader huis.
Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mensen welbehagen;
Zalig, die naar Vrede vragen.
Jezus geeft die Hoort Zijn stem.
Onger Oens en Het Westerdok gingen nu gezamenlijk 3 liederen zingen
en ze begonnen met ‘Vol van Pracht’ waarna ‘Lang geleden in Efratha’s
velden volgde.
Als derde lied ‘Ere zij aan God’.
Ik schreef in een eerder kerstnachtdienst verslag ook al eens over dit
lied maar juist de woorden van het gezamenlijke gezongen vierde vers
zijn en blijven zo waardevol…..
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

Het tweede ‘Een enkel woord’ van Ds Bos volgde waarin hij begon met
‘Er gebeurde eigenlijk iets bijzonders’ ……
Dingen die door ons niet bij elkaar gebracht konden worden.
Maar bij de Heere God wel. In deze ’Een enkel woord’ ook woorden
waarmee we het misschien wel moeilijk hadden.
‘Leer ons geloven’, hoe vaak hadden we het al gevraagd?
Bij God konden we knielend onze gebeden neer leggen.
Het Kind van ‘die’ vrouw zou het winnen, voor God kwam het samen
maar ook voor u en mij.
De collecte volgde waarna ‘De herdertjes lagen bij nachte’ werd gezongen. De beide koren gingen vervolgens 3 liederen zingen.
Het eerste lied ‘Eenmaal zal de Hemel zingen’ beschreef ik al aan het
begin van dit verslag. Indrukwekkend en zeer waardevol !
‘O Heilge nacht’ werd vervolgens gezongen en het derde lied was ‘Stille nacht Heil’ge nacht’
Een lied met de bemoedigende woorden, zeker in het gezamenlijk gezongen 3e vers :
Stille nacht, Heilige nacht
‘Heil en vree, wordt gebracht.
aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervult.
Amen Gode zij d’eer, Amen Gode zij d’eer !!

Uiteraard werd dit lied gezongen in een bijna donkere kerkzaal, een
prachtig lied in een ‘passende’ sfeer.
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Ds Bos sprak zijn derde ‘Een enkel woord’ waarin hij begon met ‘wat nu’
en ‘hoe nu verder’.
Het fundament was wel gelegd.
Gods belofte was immers heerlijk vervuld ….
In de kribbe was een kind geboren, Zijn zoon
Van ons vraagt God geloof in de zekerheid die Hij ons geeft.
‘Weidt hem Uw kracht en uw hart geheel uw leven. Die u zijn zoon zijn
eerste liefde schenkt’
Een moeilijke zin maar we zongen er eerder over. De zin die we
‘geoefend’ hadden dus. Het maakte eigenlijk niet uit als we het maar tot
eer aan God deden.
We mochten het iedereen vertellen om het aan de voeten van de Heere
God te brengen.
Dominee Bos kondigde weer een erg mooi lied aan wat door alle aanwezigen werd gezongen.
’t Was nacht in Bethlems dreven’
Het vierde vers is er eentje met prachtige woorden
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.
Na deze woorden gezongen te hebben bedankte Ds Bos de aanwezigen.
Hij begon met het bedanken van de beide koren en hun dirigenten, 2
maanden voorbereiding kwamen richting deze dienst.
Het was een mooie oefentijd waar zelf emoties van dankbaarheid werden geuit.
Dominee Bos vervolgde ook met een oproep aan de jongens en mannen in de kerk om bij één van de koren te komen zingen.
Een ‘toelatingsexamen’ was niet nodig ……
De dominee kent mijn zang kwaliteiten blijkbaar niet.
Nee, laat mij maar foto’s maken en verslagen schrijven ………
Ds. Bos bedankte zich zelf ook niet, het zou ook een beetje vreemd zijn.
Dan doen we dat maar in dit verslag.
3 Mooie meditaties, mooi aangekondigde liederen en dan zeker de aankondiging van ‘Eenmaal zal de Hemel zingen’ Maar ook al het andere ‘werk’ voor deze dienst.

24

Dominee Bos, namens mij, maar ook alle lezers van dit verslag, zeer
hartelijk bedankt!
Het dankgebed volgde.
Tot slot werd staande gezongen ‘Ere zij God’ .
Een lied wat natuurlijk traditioneel gezongen ‘moet’ worden al was
het alleen maar om de woorden van dit lied, u kent ze allemaal.

Op de beide schermen in de kerk kwam te staan ; ‘Wij bedanken u
voor uw komst en wensen u allen Gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020
Woorden die ik u ook namens mij echtgenote Hetty graag toe wens.
Al zou er eigenlijk, nu u dit verslag leest, 2021 moeten staan …..

Een erg mooie en zeker bemoedigende kerstnachtdienst tot Zijn eer
was ten einde.
De kerstdagen van 2019 konden de aanwezigen goed voorbereid binnen gaan.

Afsluitend een paar woorden, het refrein, uit het lied
‘Hij die rustig en stil’
Woorden die ook deze avond heel erg van toepassing waren, ik wens
ze u toe!
Zie slechts op hem,
Volg gehoorzaam zijn stem;
Blijf maar rustig vertrouwen,
Altijd ziende op Hem.
Jan Kamminga
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C o n c e r t i n Ho o g e v e e n

7 maart 2020
Hoofdstraatkerk

Ik wens u een goede reis . . . . met de Heere !
Beginnen met iets wat als laatste gezongen of gezegd is, ik doe het wel vaker.
Deze keer de woorden van Dhr. Jean Esaie Keijer die hij uitsprak als slotzin van
zijn overdenking tijdens het concert van
Onger Oens in de Hoofdstraatkerk van
Hoogeveen op 7 maart. Een zin die gedurende dit concert -zei het ook in andere
vormen- regelmatig terug kwam in de liederen maar ook dus in de
overdenking.
Hoogeveen, de Hoofdstraatkerk.
Een erg mooie kerk die prima gevuld was.
(Op dit moment wist nog niemand dat dit de laatste keer was , voor de lockdown
dat de deuren der kerk nog open stonden.)

William Hoorn zat achter de speeltafel van het ‘De Graaf’ orgel en
dirigent Jurie van der Berg stond voor het koor.
Ook in Hoogeveen heeft ‘ons’ koor veel fans.
Een aantal personen herkenden mij als de fotograaf van het koor.
Inderdaad, de fotograaf maar ook zeker als fan van het koor maar
ook zeker voor de liederen en alles daar om heen.
De grote bus arriveerde rond 18 uur bij de kerk, zo’n 42 koorleden
en de ‘Urker aanhang’ gingen eerst in één van de zalen eten en er
werd een kop koffie gedronken.
Ruim voor aanvang ging het koor al opstellen om de kerk binnen te
gaan. Nog voor het concert werden 2 liederen gezongen.
Als eerste gelijk een heel mooi lied, het had met die reis met
de Heere te maken ‘Hand in hand met Jezus’ maar ook ‘Er komen
stromen van zegen’ werd gezongen.
Vaak het lied welke als toegift wordt gezongen was nu het eerste
lied welke Onger-Oens zong. ‘Majesteit’ klonk door de kerk.
Dhr. Keijer sprak het woord van welkom uit richting koor en de
vele aanwezigen in de kerk en vervolgde met een gebed.
Gezamenlijk werd hierna gezongen van Psalm 42. Op het scherm
stond het duidelijk ‘Op hele noten en met bovenstem’.
Ik zat op dat moment boven op de kraak en het echtpaar naast mij
keek elkaar aan en meneer zei tegen zijn echtgenote ‘Kijk, hiervoor wil de ik hier óók graag naar toe’
Later vertelde hij mij dat juist deze manier van zingen voor hem
zoveel meerwaarde had ‘je zingt met meer overtuiging en beseft
veel beter wat er nu juist staat’
Ik kon het alleen maar met hem eens zijn !! U kent zeker vers 5 en
de eerste 2 regels van dat vers, woorden waar we dagelijks onze
‘voordelen’ uit kunnen halen.
‘Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die daags zijn uitkomst gebiedt.
Onger Oens zong vervolgens ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ vers 4
en de refreinen werden gezamenlijk gezongen.
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Het erg mooie, ‘Kom in mijn Hart’ werd door
het koor gezongen en dan weet je (ik) dat Cornelis van Lenten delen solo gaat zingen van dat
lied. En echt, dat is mooi. Zeker de ‘kracht’ die
Cornelis elke keer in zijn zang laat horen.
Als samenzang stond nu ‘Zijn liefde zocht mij
teder’ op de liturgie. Een bekend lied met ook
nu weer een prachtige boodschap, zeker de
woorden in het refrein.
Eigenlijk hoef ik ze niet op te schrijven maar
‘ze’ zijn zo waardevol.
‘Ja, Zijn liefde zocht mij
En Zijn bloed, dat kocht mij vrij;
Door genade ben ’k kind van God
Dat die laatste zin 2 keer gezongen wordt is bekend maar dat
was nu in de kerk misschien wel meer dan uit volle borst.
‘Genade zo oneindig groot’ werd nu gezongen door het koor.
Natuurlijk mochten de aanwezigen ook bij dit lied weer delen
meezingen. Zo ook bij het lied ‘Ik ben tevreden’ grote delen door
het koor en gezamenlijk.
Het erg mooie ‘Beveel gerust uw wegen’ werd nu gezongen. Een
lied waar de titel van dit verslag (ook) bevestigd wordt….
Hierna ging Dhr. Jean Esaie Keijer zijn meditatie houden. Hij
mailde mij later de tekst en die is echt mooi en zeker bemoedigend.
Om nu deze tekst hier helemaal te schrijven gaat wat te ver (en
de Zangkoerier zou nog dikker worden) maar delen wil ik u niet
onthouden.
De overdenking had als titel ‘De mens wikt. God beschikt’ meegekregen en in ruim 10 minuten werd dat erg duidelijk uitgelicht.
De eerste zin was gelijk eentje om te onthouden ‘Laat Hem besturen, waken, het is wijsheid wat Hij doet’
Een mooie zin aldus Dhr. Keijer maar hij vervolgde met; ‘Velen
zullen met deze regels wel eens moeite hebben, want wij heb-
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ben zo onze eigen gedachten, plannen en idealen’
De dichter van Spreuken staat met zijn eigen leven vlak vóór God en zegt:
‘Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar U o Heer, bestuurt zijn gang.”
Wij moeten op God vertrouwen met ons hele hart.
Dat is de beste keuze die we kunnen maken’.
Als laatste van de overdenking ook weer bemoedigende en mooie woorden, ik
citeer;
Aan wie geeft u uw weg over?
Er is er één bij wie u altijd veilig
bent.
Hij legt zijn hand op ons leven en aan het eind van ons aardse
bestaan biedt Hij ons een eeuwigheid aan:
Zijn trouw is verbazingwekkend groot !
Met Hem bent u op een beste weg.
Dan voert uw pad naar het eeuwig leven.
Dan bent u een Thuisvaarder.
De laatste zin van zijn
overdenking was dus gelijk aan de titel van dit verslag en is alles
omvattend.
‘Ik wens u een goede reis . . . met de HEERE!
Natuurlijk lang niet volledig maar ook tussen deze 2 beschreven
delen ook erg mooie bemoedigende woorden tot eer aan God en
over hoe we konden, nee, moesten leven. Leven tot eer aan God
en op Zijn weg.
Op zelfs 2 bekende melodieën werd vervolgens als
antwoord op de overdenking gezamenlijk gezongen
‘Geef de Heiland ’t roer in handen’
Het koor ging vervolgens ‘Als de storm
voorbij gaat’ zingen
maar ook ‘De Haven
van rust’ stond ‘op de
rol’ beide liederen
echt voluit en de stilte
in de kerk werd overstemd door de prachtige orgelspel van William en de door het koor gezongen liederen.
‘Als ik maar weet’ werd hierna door iedereen in de
kerk gezongen, ook weer zo’n lied waar prachtige
woorden in staan, woorden tot eer aan Hem.
Ik had mijn
liturgie even
niet bij de
hand maar
zag wel dat
koorlid Jan
Hakvoort
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voor het koor ging staan. William ging spelen en we hoorden de eerste
klanken van het lied welke ook tijdens de Kerstnachtdienst gezongen
werd ‘Eenmaal zal de Hemel zingen’ het eerste vers door het koor, Jan
zong solo het 2e vers en gezamenlijk werd het derde vers gezongen. In
het verslag van de Kerstnachtdienst beschrijf ik dit lied uitgebreid …….
Maar weet dat het even een ‘momentje’ was.
Na afloop hoorde ik van meerdere aanwezigen dat ze dit wel een erg mooi lied vonden.
Weer was ik het met ze eens …..
Ook het overbekende ‘Lichtstad met de paar’len poorten werd
gezongen. Hoezo uit volle borst ….
Als samenzang werd vervolgens ‘Vat mijnen hand’ gezongen.
Dhr. Keijer sprak een dankgebed uit en vervolgde met een dankwoord waarna de collecte was.
Ondertussen waren we zo’n 80 minuten verder en voor mijn gevoel wilde nog niemand naar huis.
Het kwam mooi uit omdat er nog 2 liederen als samenzang gezongen mochten worden.
Niet zomaar 2 liederen wetende dat het ‘Volle verzeek’ring. Jezus is mijn’ en een lied welke weer perfect
bij het thema van deze zangavond paste ‘Ga met mij mee, o Heer’.
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Tot slot zong Onger Oens als koor nog een keer en
een lied waarvan ik persoonlijk rillingen op mijn rug
krijg. ‘
Wat een dag zal dat zijn’ zeker omdat ook ik wist
van het waarom dit lied gezongen werd.
Delen van dit lied ook als samenzang, William met waarschijnlijk
alle registers open spelend op het orgel en de
aanwezigen ….. konden
zelfs het voluit spelende
orgel flink overstemmen.
Een echt prachtige
avond waar het thema in
liederen en overdenking prachtig op elkaar aansloten.
De bezoekers waren allemaal enthousiast.
Opmerkingen als ‘wat een prachtige avond’ maar ook gewoon ‘wat mooi’ en van een koorlid ‘Ik ben er stil
en bijna schor van.
Een prachtige avond’.
In ‘mijn’ jaren dat ik het koor nu volg al meerdere prachtige zangavonden mogen beleven, deze was -met
respect naar al die andere concerten- inderdaad erg mooi en tot eer aan Hem waar we dit allemaal aan te
danken hebben.
Jan Kamminga
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Zaterdag 22 februari 2020 was onze jaarlijkse ledenvergadering.
De belangstelling voor deze vergadering was deze keer boven verwachting.
Bijna alle leden waren opgekomen om deze vergadering bij te wonen.
Onze voorzitter opende deze vergadering door met elkaar te zingen psalm 43
vers 3 ; Zend Heer’ Uw licht en waarheid neder, en ging ons voor in schriftlezing en gebed.
Diverse zaken werden met elkaar besproken en ook de overzichten van Penningmeester en Secretaris werden aan de leden voorgedragen.
Lucas Loosman was, na 6 jaar voorzitter te zijn geweest, nu aftredend en
niet herkiesbaar.
Ook voor Andre Romkes en Lub Snoek
moesten nieuwe bestuursleden gekozen worden.
Er werd gestemd voor nieuwe bestuursleden, en met een grote
meerderheid van stemmen kwamen uiteindelijk de volgende
nieuwe bestuursleden uit onze stembus.
Jan Hakvoort .. Appien Kaptein .. Albert Bakker
Deze gaven te kennen hun bestuursfunctie aan te nemen,.
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In de eerstvolgende bestuursvergadering zijn toen de volgende functies verdeeld;
voorzitter: Jan Hakvoort
2e voorzitter: Appien Kaptein
penningmeester: Jan Bos
2e penningmeester: Rick Kaptein
secretaris: Hessel Snoek
2e secretaris : Jurie van den Berg
manager travel & Logistiek & afthersales : Albert Bakker
Heel bijzonder, en wat eigenlijk tijdens een ledenvergadering van Onger Oens nog nooit voorgekomen is :
Er was deze keer geen enkele rondvraag !

Toen was het tijd om de aftredende bestuursleden naar voren te roepen, en daarbij ook de diverse jubilerende leden van ons koor in het
zonnetje te zetten.
Dit werd gedaan door onze eigen Spreekstalmeester: Arie Ekkelenkamp.
Voor iedereen een woord van dank, en een bloemetje, en een envelop.
Ja, laat daar Arie maar voor schuiven!

Albert Bakker en Hein Bakker hadden in de afgelopen periode ons
gebouw eens nagelopen, en hier en daar ons dak voorzien van een
nieuwe laag met dakbedekking.
Hier en daar weer een verfje en ons gebouw is de komende periode
weer even waterdicht !
Ook zij werden ook in het zonnetje gezet met een mooi bos bloemen.
De werkzaamheden die zij rondom ons gebouw gedaan hebben,
werden ook gewaardeerd met een toespraak van Arie inclusief een
mooi boeket bloemen.

Ook voorzitter Lucas Loosman kreeg van Arie een persoonlijk
woord. Namens het hele koor bedankte hij Lucas voor zijn vele
werkzaamheden binnen ons koor.
6 jaar lang was Lucas voorzitter van Onger-Oens, en dat is iets
wat ook best eens in het zonnetje gezet mocht worden.

Ook dominee Bos kwam aan de beurt met een bloemetje en een envelop. Hij werd door Arie op toepasselijke
wijze bedankt, want ondanks dat de dominee binnen zijn
eigen gemeente nog heel veel werk doet, staat hij ook
altijd klaar als Onger Oens een beroep op hem doet.
En dat wordt door ons ook altijd zeer gewaardeerd !

Dominee ook U .. en uw vrouw, Gods zegen gewenst voor de toekomst,
en hartelijk bedankt voor uw hulp en inspanning voor ons koor!
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Al vanaf 1989 trouwe leden van ons koor !
Tijdens deze ledenvergadering werden er meerdere leden van ons koor
in de bloemen gezet.

Cees de Boer, Evert Loosman en Jacob Bakker werden door Arie naar voren geroepen.
Doordat vorig jaar, wegens ziekte van Cees
en Jacob deze huldiging niet door kon gaan,
was het verplaatst naar de vergadering van
dit jaar. Evert, Cees en Jacob, werden door
Arie nog met een enkel woord toegesproken , en ook enkele anekdotes passeerden
nog even de revue.
Jacob Bakker nam tevens afscheid als solist, en zoals hij zelf had aangegeven, maakte hij hiermee plaats
voor de jongere garde van ons koor. Uiteraard werd ook hij bedankt voor zijn solistische bijdragen in de
afgelopen 30 jaar !
Als laatste werd onze dirigent naar voren geroepen .
Hij is vanaf het jaar 2000 de dirigent van ons koor.
Dus dat betekende ook voor Jurie dit jaar een jubileum van 20 jaar dirigent.
Arie feliciteerde onze dirigent namens bestuur en leden, en hoopte dat we, samen met elkaar, de ingeslagen weg mogen vervolgen en wenste Jurie alle goeds
toe voor nu en in de toekomst, maar bovenal de zegen
des Heeren.

Daarna waren alle formaliteiten ten einde en stond er een heerlijk warm en koud
buffet voor ons gereed !
Ds. Bos sloot de vergadering met ons af met dankgebed en vroeg tevens een zegen over de maaltijd.
Rond 22.30 waren de buiken gevuld, de pudding op, en ging een ieder goedsmoeds huiswaarts. Er was weer een eind gekomen aan deze bijzondere en mooie
avond waarin weer eens bevestigd werd wat een mooie, en luisterrijke zangvereniging wij ook hebben .
En waar wij ook best wel trots op mogen wezen !
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De hele week waren er al voorbereidingen aan de gang in ons gebouw.
Het was een drukte van belang, en een in en uitgaan in de keuken van ons gebouw.
Niets werd aan het toeval overgelaten. Alle voorraden werden gecontroleerd !
Nog even een schuimspa en enkele roerhouten en pollepels , bij Willem Bakker aangeschaft en het feest
kon beginnen.

Albert Bakker zagen we op vrijdagmorgen met zakken vol met gehaktballen het gebouw ingaan .
Ook de zakjes met jachtsaus en satésaus werden in
onze keuken klaargezet voor onze jaarlijkse verloting.
Al heel vroeg, op die bewuste zaterdagmorgen waren
we in ons gebouw al bezig met de voorbereidingen
en het opwarmen van diverse snacks voor de inwendige mens .
De verwachtingen waren hoog gespannen dit jaar, want ja, er zijn
meerdere verlotingen op ons dorp,
en het is altijd maar weer afwachten
of er belangstelling is.
De reclame molen van Onger Oens
op facebook, Instagram en Telegram,
had in de afgelopen weken flink gedraaid, en ook was er een advertentie geplaatst in het Urkerland.
Zodoende konden wij, wat publiciteit
betreft, niemand missen

Eerst om 10 uur met de jongens van
de A-C een potje heerlijke koffie met
een warm saucijzenbroodje , en zeg
nu zelf: dat wil je dan toch niet missen ?
Onder de koffie werden de taken
verdeeld, en een ieder was, op deze
miezerige zaterdagmorgen toch vol
goede moed.
Iedereen stond klaar.
De dames van de bediening achter de
toonbank De wedstrijdcommissie
achter de tafel, de kok in de keuken,
en Arie achter het rad.

34

Dit alles aangevuld met de hulptroepen van de A-C die met hun emmertjes en hun lootjes door de zaal liepen .
Normaal gesproken begint dan alles zo’n beetje rond de klok van
11 op gang te komen, maar dat bleek dit jaar wat later te worden.
Rond 12 uur zat ons gebouw redelijk vol, en waren de ballen gehakt, en de frikandellen niet aan te slepen want iedereen was zo
langzamerhand wat flauw geworden.
Een drukte van belang, en iedereen genoot van de gezelligheid
tijdens deze verloting.

Ook onze Speaker van het
Reuzenrad, Arie Ekkelenkamp, was deze morgen
helemaal in zijn sas, en draaide aan het rad dat het een lieve lust
was.
Ronde na ronde verliep
vlekkeloos, en tekenen
van vermoeidheid waren niet te bespeuren bij het gehele A-C team. Grote wolken
baklucht kwamen af en toe uit de keuken,

want de frikandellen en de ballen gehakt
vonden gretig aftrek!

Dit jaar waren de ballen wat groot uitgevallen, maar we hebben er niemand
over horen klagen.
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Het was al ver na één uur toen Arie voor de
laatste Super-rondes ging draaien.
Het was nog steeds gezellig druk, en zoals ieder
jaar gebruikelijk is bij het rad van avontuur,
worden de kinderfietsen, trapauto’s barbiehuizen, kappersbonnen tijdens die laatste superrondes ingezet.
De laatste lootjes vliegen dan weg, en de kinderfietsen wisselen van het podium naar gelukkige winnaars .

Omdat er diezelfde avond ook nog weer gerepeteerd moest worden voor de kerstavond, moest
ook alles in het gebouw weer opgeruimd en
klaargezet worden.
Voor de aanwezige dames geen enkel probleem
en binnen no time was ons gebouw weer helemaal op orde, en alles weer schoon en afgewassen.
‘s Avonds na de repetitie vonden de overgebleven ballen gehakt nog gretig aftrek,
en nadat de deuren gesloten waren, was de pan schoon leeg !
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Lever uw oplossing in t/m zaterdag 30 jan. 2020 in de speciale bus in ons gebouw .
Onder de goede oplossingen verloten wij 4 vleesbonnen van € 10,-
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Onderhouds perikelen
Ja, en dan is het begin maart 2020 en het coronavirus slaat in alle hevigheid toe.
Heel Nederland in Lockdown, en alle kooractiviteiten ook noodgedwongen stilgelegd.
Geen repetities meer en geen gezellige uurtjes met elkaar in ons gebouw. Het was, en is, nog steeds voor iedereen erg wennen.
Om toch wat te doen in, en aan ons gebouw, waren er diverse vrijwilligers beschikbaar die toch graag iets wilden doen.
Dus werd besloten ons gebouw aan de binnenkant eerst eens grondig
aan te pakken, en te voorzien van een nieuw verfje !
Zo gingen de vrijwilligers onder leiding van meester-schilder Albert
Bakker, voortvarend van wal, en binnen enkele weken was de klus geklaard, en was ons gebouw weer als nieuw.
Het glom en blonk aan alle kanten tegen ons aan, en de witte kleuren
deden zeer aan je ogen !

Bij nader inzien bleek het zeil in ons gebouw ook al meer dan 20 jaar
oud te zijn, en Jan Bos had via diverse contacten, de hand weten te
leggen op een mooie partij laminaat die ons voor een zeer schappelijke
prijs werd aangeboden.
Een heerlijk gebakken visje voor de jongens uit Genemuiden deed
hierbij wonderen, en zo was deze klus was in no time, en tot volle tevredenheid geklaard.
Tevens werd er buiten op ons
gebouw, ter beveiliging van
onze eigendommen, een camera geplaatst, zodat wij ten
allen tijde kunnen zien wat er
rondom ons gebouw gebeurt.
Ons gebouw kan, dankzij deze werkzaamheden, weer jaren vooruit, en volgens kenners heeft het
zingen op de nieuwe vloer veel meer effect op de akoestiek als voorheen.
Alle vrijwilligers, schilders, en catering: nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie inspanningen.
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Zingen in corona tijden (1)
En toen zaten we allemaal vanaf die tweede week in maart, op zaterdagavond op de bank in huis !
Het zingen met elkaar was, op straffe van hoge boetes, verboden.
Als bestuur en zangvereniging, hebben wij ook nog nooit zulke toestanden meegemaakt, en moesten we
in die maanden ook maar roeien met de riemen die we hadden …
En dit doen we nog steeds !
Na enige tijd konden we de wekelijkse verloting via enkele aanpassingen, toch weer
doorgang laten vinden.
Meerdere keren waren wij te gast bij Jan
en Coba Bos in huis, alwaar wij tevens genoten van de mooie uitzichten op de zaterdagavonden. Hiervoor alsnog bedankt !
Heerlijke koffie met wat lekkers erbij, en al
mochten we dan niet zingen, het waren
toch ff gezellige uurtjes zo samen met de
mannen van de A-C.

Albert Bakker bediende de nummergenerator, en Jan schreef gelijk alle getrokken nummers op.
Om het bij de leden toch zo live mogelijk te
doen overkomen, maakten wij filmpjes van
de trekking, en deelden die dan weer op
onze informatie groep.
Iedere zaterdagmorgen werd er een
“tikkie”rondgestuurd en de animo was ook
best goed te noemen, en zo kon toch een
en ander , ten gunste van onze vereniging
gewoon doorgaan.
Gelukkig mochten wij na enige maanden weer een versje
met elkaar zingen, al moest
daarvoor ons hele gebouw
opnieuw worden
Uiteraard moesten we ook de kwaliteit van sommige artikelen ingericht.
kunnen waarborgen , en proefden we ook af en toe even !

Dat dit niet zomaar van een leien
dakje ging, dat
leest u in het vervolg ( deel 2 ) op
de andere bladzijde.
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Zingen in corona tijden (2)
Langzamerhand komt er dan een klein straaltje licht aan de horizon, en mogen we weer een versje met
elkaar zingen. Maar, door de overheid waren bepaalde regels uitgevaardigd waaraan zoiets dan moest
voldoen.
En een hele belangrijke regel daarbij was, en is nog steeds: Op gepaste afstand van elkaar. 1.50 m en dan
het liefst in Zig-Zag opstelling !
Nou dat is nog een hele puzzel geworden. Samen met Jan Bos op een middag naar het gebouw getogen,
en gewapend met de gevoeligste meetapparatuur die er op dat moment voorhanden was.
Tijdens een bestuursvergadering hadden we ook een en ander al met elkaar
overlegd en ingemeten.
Maar, zeg nu zelf, inmeten met een
stofzuigerslang is niet echt precies.
Ik durf wel te zeggen dat alle stoelen en
tafels in het gebouw, die middag wel 20
x door onze handen zijn gegaan.
Als je dan weet dat het buiten 27 graden is, dan ben je zo weer een coronakilo kwijt. :)
Uiteindelijk kwamen we in bevredigende opstelling waarbij we 61 zangers in ons gebouw konden plaatsen.
Later in de week afzet band aangeschaft, en voetstappen om een looproute te creëren, en het plaatje was
helemaal volgens de regels !
Rest mij u te melden dat iedere stoel
d.m.v het afzetband, nu een vaste plek
heeft .
Om zover te komen moest ik eerst 2 x
een volle middag op mijn knieën door
het gebouw kruipen en plakken !
Maar geen nood , het is gelukt !
Toen ik later tegen een ouder lid van ons koor vertelde dat ik de blaren op m'n knieën had van het kruipen over onze vloer, en het plakken van het plakband, zei deze:
“Jongen het moet voor ons allemaal knieën werk worden” En ja, daar was geen speld tussen te krijgen !
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Eindelijk was het dan zover.
Onze leden van de A-C hadden vooraf rijp beraad met elkaar gehad., en alle opties voor de invulling van een gezellige avond waren met elkaar doorgenomen.
De een wilde liever op de Urkerboot, een ander had een voorstel
voor een nachtje van der Valk, en weer een ander een etentje bij
‘De Librije’ in Zwolle.
Maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt, en waren ze samen
overeen gekomen dat het dit jaar maar eens een gezellige avond
in Zalencentrum Het Irene moest worden.
Voor iedereen makkelijk te belopen, en lekker dicht bij de deur !
Maar ook , mede gezien door de Corona regels, konden deze regels in Irene in de ruimste zin van het woord, gehandhaafd worden.
Met Louwe Kramer van Het Irene waren diverse opties besproken en deze
keer werd gekozen voor een Tapas avond.
En dan rijst bij sommigen de vraag natuurlijk: Wat is tapas avond ?
Dat is dus in het kort gezegd ... allemaal lekkere koude en warme amuses
geserveerd op een plateau, door de vriendelijke dames van de bediening verdeeld worden over de gehele tafel.
Een enkeling had, door ziekte, of andere verplichtingen af moeten zeggen, maar later
bleek pas wat ze hadden laten schieten.
Iedereen werd ontvangen met een heerlijke
kop verse koffie met wat lekkers erbij, en een
gezellige drukte verspreidde zich langzamerhand door het zalencentrum Irene.
In totaal waren er net voor 8 uur 114 personen aanwezig, en dat was een lekkere zaal
vol.

Tapas Menu
Soep naar keuze
Kipsaté
Stukjes malse varkenshaas
Kip Yakitori
Hamburger
Nacho’s
Kip Piri Piri
Gamba’s
Gehaktballetjes in zoetzure saus
Stokbroodje Pulled Chicken
Spare Ribs
Sorbet met slagroom

Om 20.00 uur stapte dominee Bos naar voren,
en vroeg een ieder om stilte. Hij las met ons
een stukje uit de bijbel, sprak een enkel woord,
en ging ons voor in het bidden en danken.
Daarna gingen de manschappen van Louwe Kramer door de zaal, en werd er,
om te beginnen, een heerlijk kopje soep geserveerd.
Je kon kiezen tussen mosterdsoep en tomatensoep.
Fokke Snoek had beslist een streepje voor bij
de bediening, want ik zag uit mijn ooghoeken
dat hij flink balletjes in zijn soep had.
De soep was heerlijk zo zei hij, en de balletjes waren net zo lekker als Alie
ze altijd in haar soep had.
Ook Harm Koffeman zei later tegen mij dat hij een goede visserij in zijn soep had gehad.
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Iedereen kon lootjes kopen voor de Bingo bij de jongens van
onze A-C , en ondertussen kwamen de heerlijkste geuren uit de
keuken van Chef-kok Louwe kramer, en werden de heerlijkste
hapjes door de bediening op onze tafels geserveerd.
En ... Eerlijk is Eerlijk :
Het ene hapje was nog lekkerder dan het andere !
Het gordijn van het podium ging open,
en daar stond Arie Ekkelenkamp.
Grote hilariteit in de zaal, want hij kondigden deze keer, geheel gekleed in
een Schots doedelzak-tenue een Schotse Bingo aan.
Hij deed zijn aankondigingen in het
Urker/Engels, en deze veroorzaakten
gedurende deze Bingo, diverse lachsalvo’s in de zaal.
Toen de bingo was afgelopen, werd
ook nog het bekende pakjes spel door
Arie op geheel eigen wijze gepresenteerd.
Het pakje ging van man tot man door
de zaal en kwam uiteindelijk terecht bij
onze dirigent.
Deze mocht het toen openmaken.
De doos was gevuld met een mooi Schots alpinopetje , en daarbij een bon,
bestemd voor een ontbijt bij de Oude Bakkerij.
(En dat was een heerlijk ontbijt !! )
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Peter Roos had nog een
mooi gedicht gevonden
over een bril die verloren was bij Hans Anders.
Ook dit werd vanaf het
podium voorgedragen.
Later bleek dat de bril,
ditmaal zonder glazen,
weer is teruggevonden
bij de Wellerwaard !
Het spreekwoord zegt;
“Gezelligheid kent geen
tijd”.
En dat was deze avond
ook het geval.

Voor we het wisten was
het al weer tegen de
klok van 22.00. en gingen de eersten al weer
naar huis.
Maar toch nog iets te
vroeg, bleek later, want
er kwam nog een ronde met Tapas, en daar achteraan nog een heerlijke
sorbet, die alle andere sorbets overbodig zou maken.

Tot slot ;
Het was een geweldige avond.
Mooi ingevuld door onze A-C lekker eten, en
een supergoeie bediening !
Wat wil een mens nog meer ?
Dus ? ....
Zeker voor herhaling vatbaar !!
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Onze filmpjes en media op het internet worden vanuit de gehele wereld bekeken en beluisterd.
Ook zijn er heel veel reacties waarin steeds dezelfde vraag naar voren komt:
Waarom zingt er bij ‘Onger Oens’ maar 1 vrouw tussen al die grote mannen, en
ook; Wat is die vrouw altijd mooi aangekleed in de Urkerdracht.
Vanuit Canada werd in de achterliggende tijd door de familie Blokhuis deze vraag gesteld in een mail aan
onze secretaris.
Onze voorzitter en zijn vrouw hebben jaren in die streek gewoond, dus een woordje Engels is voor hen
dan ook geen enkel probleem.
En dus hebben Jan en Grietje via de mail deze familie beantwoord in een reactie namens Onger Oens, ,
met daarin vermeld dat Margeja in het jaar 2000 lid geworden is van ons koor, en haar moeder Elly Dijkhuizen, er persoonlijk op toeziet dat Margeja voor al onze optredens netjes in het pak zit.
De liederen die wij zingen, zingt Margeja allemaal uit het hoofd met ons mee, en ze mist geen enkele repetitie.
Onderstaand kunt u de reactie teruglezen van de familie Blokhuis uit Canada
Van: Klaas & Marcia Blokhuis <claremar.blokhuis@gmail.com>
Datum: 13 nov. 2020 02:19
Onderwerp:
Aan: penningmeester@ongeroens.nl
Cc:
Thank you so much for the information about the young lady in the choir.
What a beautiful story and how wonderful that your members continue to pick her up and take
her to your concerts.
I love your singing and enjoy it very much, thank you for your musical message to the world.

Klaas Blokhuis in Guelph Ontario Canada
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De overgebleven letters vormen een mooie zin . Onder de goede inzendingen verloten wij 4 vleesbonnen van € 10,Oplossingen kunnen gedeponeerd worden in: Het ‘kerstpuzzelemmertje’ wat achter de toog staat in ons gebouw.
Inzendingen graag inleveren t/m zaterdag 30 jan. 2021 aan het eind van deze repetitie trekken wij dan 4 winnaars.
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Nieuws van onze Schotse Reiscommissie
Zoals u allen inmiddels hebt vernomen, moest onze reiscommissie, gezien de
situatie met het corona gebeuren in geheel Europa, besluiten om onze
‘Tournee’ door de Schotse hooglanden te cancelen .
Arie en Juriaan hebben toen alles in het werk gesteld om onze reis een jaar te
verschuiven.
En gelukkig is dat gelukt.
Volgens een zegsman kwam dit eigenlijk ook wat beter uit voor hen, en kreeg de
commissie nog meer mogelijkheden om straks met heel mooi programma naar
buiten te treden.
In de vorige zangkoerier van december 2019 hebben wij al een tipje van de sluier opgelicht over wat we
daar allemaal gaan doen. Inmiddels is er hier en daar wat geschoven met activiteiten enz. zodat een en
ander nog beter afgestemd gaat worden.
Er is een speciaal attest aangevraagd voor onze organist William.
Want zoiets is nodig voor het spelen straks in de kathedraal van NewCastle.
Ook hebben we al een sponsor gevonden voor een mooi programma boekje te maken op
‘Zangkoeriersformaat’ met daarin alle bijzonderheden van onze reis, maar daarin ook vermeld alle liederen die wij in Schotland gaan zingen.
Deze zijn makkelijk mee te nemen, en hoeven we niet met kisten met mappen te slepen.
Ter zijner tijd komen we hier uiteraard nog uitgebreid op terug.
Omdat we als koor nu ook meer tijd krijgen om te oefenen, zullen straks onze Engelse liederen nog veel
mooier gaan klinken als nu.
Inmiddels heeft ook onze vriend, Jan Kamminga zich opgegeven voor deze reis.
En ook dat is heel bijzonder. want Jan heeft in het verleden bewezen, de kwaliteiten
te bezitten om prachtige concertverslagen voor en over ons koor te schrijven .
Uiteraard houden we u, als reiscommissie op de hoogte van alle ontwikkelingen.
De concertreis naar Schotland vind dus plaats van:

maandag 27 september t/m za. 2 oktober 2021

Onze eigen Kerkomroep
Ter info voor alle leden van ‘Onger –Oens’:
Zangersvrienden die door ziekte gedwongen zijn thuis te zitten op zaterdagavond, kunnen, als zij dit natuurlijk
willen, onze repetities gewoon meemaken in beeld en geluid, via een besloten lijn op de kerkomroep.
Ons gebouw is voorzien van camera en microfoons zodat u dan toch gewoon kan meeluisteren en kijken.
Wij hebben hierbij gekozen voor een SD camera die draait op de Wifi in ons gebouw.…
Omdat op de plek van ons gebouw helaas nog het ouderwetse internet gebeuren ligt, en (nog) geen glasvezel,
kan er ook nog niet op HD kwaliteit gekeken worden, (maar …. wie weet in de toekomst)
Maar het is in ieder geval beter als niet immers ? Toch is alles goed te volgen !
Om met ons mee te kijken hebben wij bij de kerkomroep enkele kijkaccounts beschikbaar.
Bent u ziek of bedlegerig, kunt u als lid via de dirigent en/of Albert Bakker van de A-C een code aanvragen.
Deze vult u in op de accountlijst van de kerkomroep .. En u kunt de gehele repetitie live met ons meekijken .
Als enige zangvereniging in Nederland, beschikken wij op dit moment over dit systeem !!
Gedurende de gehele Corona crisis hebben wij als bestuur besloten ons systeem en ons abonnement even te pauzeren, totdat de gehele situatie weer normaal mag zijn, en wij iedere week weer op normale manier mogen zingen !
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Ze deden eigenlijk nooit geen kattenkwaad. Bovenstaand twee hele lieve jongetjes! Wie ??
We zaten niet bij elkaar op school. Maar … we gingen wel naar dezelfde kapper !
Dat kunt u zien op bovenstaande foto. Op vrijdag of zaterdag werd je met Fl. 1,50 naar kapper Jan de Wit gestuurd.
Daar zat dan een speciale modelkapper uit Kampen. En zoals u ziet, modelkapper of niet, de resultaten waren
meestal hetzelfde, want iedereen liep met hetzelfde kapsel. Maar zo ging dat in die tijd.
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Beidt Uw Tijd.
Beidt uw tijd staat er te lezen
In het oud stationsgebouw
Tussen Hardinxveld en Giesendam
Op de muren, grijs en grauw

Treffend, dat er dit gezegde
Op zo’n plaats te lezen is
Waar het altijd hollen, draven
Om op tijd te komen is.
Ja, het moet ons toch wel aanspreken
Want het leven gaat zéér snel
‘t Is haast niet meer bij te houden
‘Beidt uw tijd” Doen we dit wel ?
Onze tijd op deze aarde
Is enkel maar genadetijd
En de weg voert naar de nimmer Eindigende Eeuwigheid.
Dat wij dan de tijd des levens
Die God uit genade schenkt
Kostelijk toch mogen achte,
Daar de dood, zo spoedig wenkt
‘t Leven is zo ras vergleden
Het gaat soms zo razendsnel
Als men stilstaat en terugblikt
Lijkt het alles maar een tel
Volgen, lijdzaam en gewillig
‘t Smalle pad dat Hij ons wijst
En gebed om hulp en bijstand
Steeds uit onze harten rijst
Dat wij ernst toch mogen maken
Met die woorden: ‘Beidt uw tijd”
‘t Mocht ons nog tot voordeel wezen
Op de reis naar d’Eeuwigheid !
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CD Recensie door: Jan Kamminga
Onger Oens heeft heel veel cd’s gemaakt en zelfs een gouden cd ontvangen.
Op vrijdag 13 november kwam de nieuwste Kerst cd ‘Eenmaal zal de
Hemel zingen’ uit.
De 4e kerst cd van het koor die tijdens de Kerstnachtdienst van 2019 in
een zeer volle Chr. Gereformeerde Ichthus kerk op Urk was opgenomen.
Op deze cd ook de medewerking van ‘Het Westerdok’ onder leiding van
dirigent Jacob Bakker
‘Eenmaal zal de Hemel zingen’ Een prachtige titel van een echt heel mooie cd.
Ook ik heb de cd ontvangen en mij werd gevraagd om even ‘een stukje’ te schrijven.
De titel van de cd is eenvoudig te verklaren. Het is de titel van het lied welke tijdens de kerstnachtdienst
werd gezongen en opgedragen werd aan de nabestaanden van hen die het koor (koren) ontvallen waren.
Delen gezongen door het koor, een prachtige solo van Jan Hakvoort en samenzang.
Een lied welke eigenlijk een gedicht was en op muziek gezet werd door dirigent Jurie v/d Berg.
Bij het openen viel gelijk het erg mooi verzorgde tekstboekje op.
Een erg mooi cover foto en een voorwoord over o.a. het ontstaan van de kerstnachtdiensten van het
koor. Maar ook over de samenwerking met ‘Het Westerdok’
Dan gelijk de cd maar in de speler.
Hoewel ik zelf bij de kerstnachtdienst aanwezig was en zelf ook opnames maakte is deze cd zoveel mooier
geworden. Natuurlijk ook door de (betere) kwaliteit van de opname apparatuur.
De opname werd overigens verzorgd door Bakker records.
Ook grote credits voor STH records en dan specifiek voor Jaco van Housselt die, samen met leden van het
koor, de editing en mastering verzorgde.

Het resultaat is dus erg mooi geworden.
13 liederen tot eer aan God die zeker in de kerst periode erg mooi en waardevol om te beluisteren zijn.
Ook op andere momenten zeker de moeite waard om te beluisteren trouwens.
Een aantal liederen gezongen door het koor maar ook veel samenzang vanuit die volle Ichtus kerk.
Bij eigenlijk alle liederen een erg mooie interactie tussen het koor en de bezoekers in de kerk. Bijna overal
mocht gezamenlijk met het koor gezongen worden.
Denk daarbij aan de prachtige bovensten vanuit het koor wat erg
mooi klonk en klinkt
Een cd die zeker weten, meerdere keren gedraaid zal worden en elke
keer weer verassend zal zijn.
De 13 liederen zijn heel divers maar ook erg mooi gezongen.
In de lijn van Onger Oens optredens ook heel mooi en traditioneel,
zoals we dat al jaren gewend zijn !
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Een woord vanWelkom
Zoals wij allemaal wel gemerkt hebben, is ons ledental in de afgelopen tijd, ondanks de corona perikelen
aardig toegenomen.
Als bestuur zijn wij blij dat zoveel jonge mensen nog een uurtje vrij willen maken op zaterdagavond, om
een mooie psalm of mooi lied samen met elkaar te zingen.
Op dit moment is ons ledental gestegen tot ruim boven de 70.
Maar ook ouderen die graag met ons, hetzij voor het eerst, hetzij op ‘herhaling’, op ‘ouderwetse’ manier,
op zaterdagavond een versje met elkaar willen zingen zijn nog steeds ruimschoots aanwezig.
Geen ingewikkelde stukken, maar heerlijk zingen uit de losse hand. Daarmee bedoelen we niet dat we
zomaar wat staan te jubelen, maar toch proberen we uiteraard, om een en ander gecontroleerd te doen.
Bij Onger Oens ligt vanaf de prille beginperiode de nadruk op zingen.
Als we dan achterom zien , vanaf een jaar of 10 terug, , zien we toch steeds een geleidelijke toename van
leden. Soms langzaam, soms wat sneller.
‘Onger-Oens’ is als een trein die van station naar station rijd.
Soms stappen er wat mensen in … soms stapt er weer iemand uit …
Maar het gebeurt dan ook dat mensen die uitgestapt zijn , gauw met een andere sneltrein er weer omheen komen… en verderop toch maar weer in stappen.
Zo is het al jaren geweest, en zo gaat het nog steeds.
Daarom is het zo mooi, en nog steeds een reden tot dankbaarheid, maar ook onze Christenplicht, als
mensen elkaar wat kunnen vergeven en ….. Vergeten !
Om dan uiteindelijk weer samen met elkaar te zingen tot Gods Eer ..
Want dat is en blijft onze doelstelling.
‘Oude’ leden en nieuwe leden:
Wij wensen jullie daarom, van ganser harte, allemaal een
hele fijne tijd toe op onze/jullie eigen Zangvereniging .
Heer’, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend
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Toen in de loop van het jaar steeds meer duidelijker werd dat het dit jaar wel eens heel anders zou kunnen gaan met onze kerstnachtdienst, vroegen we ons als bestuur af of het niet verstandig zou zijn de kerstopname van vorig jaar op CD uit te brengen. Heel veel mensen zouden dan alsnog kunnen nagenieten
van deze prachtige avond in een volle Ichthuskerk.
Offertes werden opgevraagd, en in eerste instantie zouden we dan uitgaan van een oplage van 600 stuks.
Op woensdag 7 oktober vertrokken wij in alle vroegte, en vol goede moed,
naar de studio van STH in Barendrecht. Al met al 1 uur en 3 kwartier rijden.
Het vroege vertrek had te maken met het feit Jaco in de middag ook nog
een opname had en wij dus eigenlijk maar een uur of 4 de tijd hadden om
de CD te beluisteren en aan te passen.
Omdat de opname , die door Bakkerrecords hier op Urk was gedaan, door
Jaco als zeer goed was beoordeeld, liep het allemaal van een leien dakje.
4 paar, op scherp staande en luisterende oren, hoorden alles wat niet in
deze opname thuishoorde.
Ook werd de opname voorzien van een prachtige galm, waardoor het geheel steeds mooier ging klinken.
Voor een live opname was deze heel goed, en heel weinig bijgeluiden en
hoesten waren er te horen.
De liedteksten, voorwoord en foto’s , wat van tevoren allemaal al was getypt werd overhandigd en dus gingen we na enkele uren weer huiswaarts.
Allen hadden wij een heel goed gevoel over deze opname.
Dan krijg je fase 2 … Het hoesje moet ontworpen en gemaakt worden.
In het verleden zijn bijna al onze CD ontwerpen gedaan door Erika Thierry.
Zij is een dochter van Dolph Thierry die indertijd S.T.H heeft opgericht, en
later heeft overgedaan aan Jaco van Housselt . Eerst in Hoevelaken, later in
Nijkerk, en nu in Barendrecht.
Erika heeft tegenwoordig een eigen ontwerpstudio in Veenendaal, en dus
gaat ieder ontwerp via de mail heen en weer.
Voordat we tot het definitieve plaatje komen, wat uiteindelijk op de CD
komt, zijn er heel veel voorbeeldjes en ideetjes voorbijgekomen.
Gelukkig hadden we voor deze CD de beschikking over allemaal eigen foto’s van koorleden, die deze belangeloos aan ons beschikbaar stelden.
Zo is bijvoorbeeld de voorkant van de CD gefotografeerd op een zeldzame
winteravond met sneeuw, door onze secretaris Hessel Snoek .
Maar dat staat ook allemaal vermeld in het boekje wat in de CD zit.
Na enkele weken van ontwerpen, is dan het gehele plaatje klaar. Nog een
keer alles nakijken, en dan wordt alles akkoord verklaard.
De CD kan opgestuurd worden. Uiteraard met de hoogste spoed ! :)
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Ja, en dan is het wachten of de cd’s op tijd bezorgd zullen worden.
En of het in de fabriek allemaal goed zou gaan.
Een paar keer gebeld, en ja hoor ;
Op vrijdagmorgen stopt er een kleine vrachtwagen voor de deur, en
worden er flink wat dozen uitgeladen !
Ik vraag aan de chauffeur: Klopt dit wel ? Op de pakbrief staat 600 …
maar volges mij zijn dit er 6000 !
Ja hoor het klopt allemaal … want overal staat Onger Oens op .
Dus alles overgeladen in de auto, en naar het gebouw gereden om daar
alles uit te pakken en te controleren.
De 600 cd’s kloppen als een bus… maar de overige 5000 blijken een mix
te zijn van Orgel cd’s met dwarsfluit solisten , natuurfilms, en Trompetmuziek !
Affijn, ook dat is later opgelost, en deze zijn allemaal weer opgehaald.
Op Facebook een berichtje gezet en op vrijdagavond vanuit ons gebouw
cd’s gaan verkopen. Ook op zaterdagmorgen samen met Albert van de
A-C cd’s verkocht… En rond de klok van 12 uur waren we helemaal
los !
Snel met Jaco van STH gebeld voor een spoedlevering.
Dat moest dan rap gebeuren, want een week later zouden Jan Bos en
Hessel op de markt gaan verkopen, maar dan moet je natuurlijk wel
cd’s hebben. Vroeger zeiden ze: ‘Het zal wel uit een benauwde naars
komen’ .
Hiermee werd dan bedoeld dat het allemaal net op tijd zou zijn ! D
at was dus hier ook het geval, want op vrijdagavond werd de tweede
persing bezorgd.
Om 8 uur op die koude zaterdagmorgen, werd de marktkraam door Jan
en Hessel opgesteld. Met wat improvisatie, en wat aardbeienkistjes
van de groenteboer was de kraam snel ingericht, en rond half 9 gingen
de eerste cd’s over de toonbank.
De meegebrachte cd’s veranderden deze morgen snel van eigenaar.
Om half 12 werden de mannen afgelost door Albert, Willem en Lub, en
om 1 uur werd het verkoopfeest weer afgesloten.
Rest mij nog te melden dat in de achterliggende weken de cd nog steeds
goed verkocht wordt, zowel op Urk, alsook ver daarbuiten !

Zelfs in Canada vieren ze dit jaar het
kerstfeest met de CD van Onger
Oens , en zingen met ons mee, met
die oude en traditionele kerstliederen .
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Containers met vuilnis, steentjes en onkruid rondom het gebouw, en vele, vele andere zaken die je tegenkomt bij een gebouw als het onze.
Nadat Lub Snoek in het voorjaar te kennen had gegeven dat hij
voor deze taak niet meer beschikbaar zou zijn, hebben wij als
bestuur Fokke Snoek benaderd of hij deze taak van Lub wilde
overnemen.
‘Mits ik het lichamelijk kan doen is het voor mij geen probleem’
zei Fokke;
Dit betekende dus voor Fokke dat de container in de gaten gehouden moest worden, en bij de weg gezet als hij vol is, en buitenom ook alles wat ‘knap’ gehouden moest worden.
En dus is Fokke nu iedere week paraat, met schoffel en hark.
Ons gebouw ligt er prachtig bij, en als er maar onkruidje de kop
opsteekt, is Fokke er onmiddellijk als de kippen bij om dit te verwideren.
Kortom; Alles rondom ons gebouw is ‘Spik en Span’ , en ligt erbij als een plaatje.
Ons gebouw ligt erg strategisch en gunstig voor een praatje .. en
dus, volgens diverse zegsmannen, drinkt Fokke nu om en om ook
af en toe een bak koffie met Andries van de Klokkenwinkel, de beheerder van het gebouw van Eiland Urk.
De ene keer neemt Fokke wat mee bij de koffie… en de andere keer doet Andries dat.
Zo worden dan de zanguurtjes, onder het genot van een
bak koffie met elkaar besproken.
Fokke bedankt voor je inzet en, namens ons allemaal
ook bedankt helpende hand op de zaterdagavond !

Uiteraard ook Lub Snoek, namens het bestuur, nog hartelijk bedankt voor je hulp in de achterliggende tijd.
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Oudejaarsavond 2020
Weer ging een jaar, zo spoedig van ons henen,
verzwolgen in de stroom der eeuwigheid.
Zoveel wat lief was, is voorgoed verdwenen.
Wie zou, bij ‘t zien van zoveel leed niet wenen ?
We leven samen in een donkere tijd !

Toch schonk God ons ontelb’re zegeningen,
Terwijl we niets verdienden dan de dood.
Hij wild’ ons leven met Zijn zorg omringen,
En schonk ons nog zovele goede dingen.
Te midden van de grote wereldnood.
Hij liet ons telkens van genade spreken,
Door middel van Zijn eigen Godd’lijk Woord.
Zijn goedheid is zo duidelijk gebleken,
Als Hij het Evangelie ons liet preken.
Maar, hebben wij Zijn stem dan ook gehoord ?
Wanneer we zien de nood in vele landen,
Dan voelen w’ ons ontzinken alle moed.
Maar God regeert, HIJ heeft het roer in handen .
Al gaat het dan door strijd, door druk of banden.
Gods kind, gaat d ’overwinning tegemoet.
Dan is er Hoop, ondanks d’ omstandigheden.
Wanneer Gods hand, ons in genade leidt.
Dan kunnen we het jaar weer binnentreden.
Al wordt er dan op aarde veel geleden.
Dan is ons tóch een beter lot bereid !

Namens bestuur en leden van de Urker Mannenzangvereniging ‘Onger-Oens’
wensen wij alle zieken, zwakken, beproefden en bedroefden , weduwen en wezen,
veel beterschap en sterkte in de komende tijd.
Ook namens de redactie van deze Zangkoerier;
Gezegende Kerstdagen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar !
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