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te begi.nncn gccf ik u hieronder allereerst het li ist je rnet
de kerkdiensten , zoals d ie voor d.e
Om

j+Jr--

ái 3n vastgesteld:
zonclag 30 augustus 10 " OO uur
d.hr . i4, J ,lq. Pantekoek uit il,otterd-am
6 september 10'OO uur
gezarfienli jke Cienst in $?]g9.r. vÊrIrelc vanaf cle kerl'" in B-trj]l ,45 uuf c
13 septernber 10 ' OO Llur

rc-*atsE{l**JSr

Dan v'

d.

"

I,'r,eide

r

avond.rnaalsdienst,

tevens gezinsdienst net cle kind.eren
ven d.e zond.argsscirool
20 sePtember lO.OO uur
rÍ
Da. o C. ideic1e ? begin van de Vredesweelt

2? Ëepternber 14. OC uur
dnr, Gr vodo ldeide, ProefPreek
Zoals u %Let , zi jn er weer verschilleni[e bi j zondere d.iensten bi i '
De %onditr'gen 3C augustus en 6 septeÏilber zuLlen wi i af we'zig ll:-Jn i " v r lLl
onze vakantie ' Op zondag Ii scptember
o

7,
lzvLlen d.e kincleren van de zondagsschool
l^Ieer in d,e l.;crlidienst aanwezLg zijnt
offi r cvcnals dit verleclen" jaar het Eêverl wa$ , het z'Qtldagsschcol jaar !?of f icieel" te openen " De nondagsschool
zal- eclr.ter al eerd.er vteer bcginnen
en we1 op zg$Èqg 7rq_ *qgq#g' Als 8evroonl i jl; worràen lcinderen van d.e le t

'V

2e en 3e lclas om ltwart over e1f verwacht bi j cr.e pastËïË* A*ï;"Jffiaeren
viàn d e 4* , 5e en 6e klas bi i cle kerkt
evcne ens om kvlerrt over c UE ' Oud ers r
wilt u uïr kindcr,cn hi er;-laïI l:relpen
herinneren?
ïïc t Ip c li cle lcerl<eraad e en go e de zaali
cii bij Jc .,officiële', opening \rer.il het
zo fr.d.agsschool jaar tcvells het
tlivond.rnaal net de Seneente te

ileiliS

vicrell I
opdat oolt de lcind.creïl lere :1 r hoe r^ri j
als leden van de Eeineentc des j:Icrerr

bclroren tot Zijn li,uisgeT'íït, La'ben r,'rij
allen bed.enlien dat de }Icer, onze Veder r
oï1,:r ;rod i gt aan 7tL Jn Taf el ' -tin lcr en
ook wi j zeLf onze lcirrderctr nie'b , te
lioliiotl a1s Vad.er roePt? Daarom:
Wi j lr.open op een goede d,icnst "
l]e dienst van z,onoag 20 sei)tember
zaL in he t telcen staan vlrn d.e VREDIIS -

" noals ilc u. in het vorigc
rícirt al ïIeed.ecld.e r ofganiscert

\,IEEK Lg?O

lterkbe
cLe l?aad van l(crlierr Ooststellingvrerf
C c o c I t{aar OOl'" cLe herVofnd.e Sellleente
Boi jl bi j aeïlgesloten is, Ín l:et kad.er. van dgVred.csweelt ecn actie voor
Cey}oïlo 0p
JgP;t1igb-g!'
zal in aIlc gemcentcr r \Iaarvan de
}<erlteii zijn aangeslctcn Ï:ii cle R;*ad
V{-r.n i(erkerr ocn Lruis Llan }:.uis col}ec*
t e 'nJof d.eir geirouclcn " lii ervoor zuJ-len
in de daaraan voora:igaande vreeir enve -

loppen versilre Íd l{orcLen " Aan de
Jon-jerein en ae.t d.e Jeugclclub is 8êvraagd of zrJ zich voor het ophalen
hiervan bescl:rikllen r wilden stellen
en U kunt z,e clau ook op de Scnoemde
avond. verwaclrte rl o \'f i lt u dc el]veloppe
voor hen kl-aarleggcn? De bcdoeling
is :il o cr een bli}<seiiiectie van tc iïlêI.,ei:. , z,ot-li.'b de zelf de a,VoïLd de opbrengst
nog geteld en lfgeCreigcn katn worden
erl u1e totaalopbrengst van alle
dorpenzo g,?utl iilogeliik ican víorden
3ei;lrbliceerd.. De actie zaL víorden
iïl* en r-litgcluicl clcor de klo}'' en vaï]
de totaal-opbrcngst iroopt de Ratad van
te liunnon f inanKe rken o en tractor
c ierc,'t om oir dene r+i jze d.e landbouw

,Ja

in Ceylon te helpêÍr o lJcrht allen
iree orn d.eze actie te d.oen slagen I
ïn aansluit ing op z i jn eliatnen
in juli zaL rni jn man op zonclai{ 27
septernber z:-Jn proefpreek houclcrl
Deze clienst zaL I s rnicldags cm 2. OO
uur plants vinden eïi lrchalve iret
afwijlcende uur is htlt e::rige verschil i'aet een get'ionc lcerL;dienst,
dat prof . -Lelil;crkerker r-rit Groningen bi j deze clienst air.nwezig ze.L
zi jn eït cl;rt cr tla af loop een nabeslrreliing rai zL JyL ne t pr o f o Lekl<ert
kerlcer en aIle eran\rezige th.eologeÍrr
ï{et houd.en vi}ïi cerl proefprcek geeft
cle bevue gdhe i cl voor t c gi"lan in gen
Ieerlcdierrst on ini jn lnan zaL dern ool',
in d.e toelronrst iLog v,re1 eens cen
dienst leiden" i.ilders in dit ïluarlcr
van Dorpskontakt lrunt u d.e of f ic iëte
uitnocliging voor Ce.ze dienst vincien.
U nag sich allen genodii;cl ryetêír.
tlen o_proep: Zoals ilc al schreef ,
zar?ïËff.Ëïss
c hool r,Íe er be ginnen
op zonclE ii 30 augustus cr . s o Gelui<liig
hebben wi j iricrvoor g,Dede, enthousieiste leiding, iloch %euden %tJ wel
6ï'aa6 nog eni-ge versteriiing hcbben.
Daaron een vriend.eli jlc cn driii;rcnd.
v':irzoek: l,Jic van u zor), als leider of
leidster ltun geledcreïI v,ril-len ver:
E;tcrlien? Aanzelt u clai: niet u te.
rre lcl"en , opilat ]re i, cntirous i asi:re van dc
leiding die cr is, nÍet gaat vcrs lappen ri oor e en t e z!'Jarc taali en
opclelt het weril van Ce z,orlcLagsscirool
d"es te beter voortgai:g liaii vindgno
IIct wintervrerlc: A1 is cle zcïiler
nogïi-iïm
voorbij, toch is
lret goed, de aanC,rcht alweer ecns
te riclrten op het liorucncl.e vri-nterseizoeïl , Er zi jn a1r,rc cr iclannen voor
een of meer gesprelcskringcrr, al
dan niet interlierlielijii,
en de }(erlie.ra.ar.d. z,o1l hiervoor gfri.;ic" utl suggesties
ontvengeïl . Grarag v6ór tralf septembcr
De c;:techis.r.ties zul,len v,Íeer be*
ginnen in de eerste vreek van oktober.
De uren aullcn l-n onderling overleg
word en vas t ge st c Id, zo aogeli jlc
evenalsr verleden jaar jongeren tot
15 jaar op vroensdagavond en vanaf
L5 j aerr op vr i j C;i gav oad. o AIIe j onge ren I<ri jgen hicrover bi jdis bericht
net vcrmeld.ing van juiste datum en
o
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De jM

zal in sej)tember aI
vÍeer startc;::. en ríel junioren op %a.terdag 26 september en senioren op
zaterdag LZ septembêr o Oole hiervoor
zullen alle j ongeren ïreer persooi-l,li jlr
uit,gcnocligcl worden . Bovei:.d.ien oir'tving il., vaïl rlc seniorcn iriel:over het
volgcndc bericht:
;iAan il-le joirgercn in Boij1" De jcugd.club veiil. Boi j} hoopt op LZ septembcr
r{eer de eerstc avond van het sei zoen
te organisercn o Dc entree zaL als gebruiireli jI; f L,25 zi- jn, f eder rj.ie L5
jaar en oucler is, zal- hiervoor worden
uitgenodigd. i\ïocht cr 66n ïvrorden ïe rget€r r nceiil iret ons dan nÍct kr,valÍ jh,
maar 1<orr altijd, Dc bedoeling is dat
op elke tweecle zetcrdag van de nraand
een avond zaL rj.Iorden georganiscerd "
We hopen op aller medetrerking voor
het slagen ven dcze elvoncl " Bestuur
Jeugdclub
J o Jonkrnan
K. Hartsuikcr
J. l,iarks
I',Í, Jagero'i

Tot zover de j eugcl , Ae st mi j nog
de rubriek trinanciën:
.De collecteffieparatie
van de
lrlokkestoel heef t opgcbracht j' 6,5 ,35 ,
I'it is een mooi beclrag en wi j danlcen
d-an ook alletr r die hiervoor Seve o r
i:eel hartcli jic, i'Íaar het is helaas
nog nict voldoencle en dnaroin geef ík
u hierbi j hct gironllnïner veln d-e }cerlcvoogcli j .
Dit luidt : 856244 t on.v o Kcrkvoogdi j
hcrv " gencci:.tc Boi jl " ïiebt u nog
bi jd.ragc gegcvcn cï] wes u dit toch
cigenli jl-," r*rcl van plan, wilt Lt die
dan alsïtog ovcrmaken? Fie c l- gra-ag l
Ool< andersz,ins ri jn gif ten hicrvoor
natuurli jk hartclr jlc vrelkom I Dan ve rheugt l:c.t iii j bi jzonder u te liun-nen
rneedelêil r clat d e li j,stcolle c te voor
dc slacht o f f ers van de ër"aï.cLbevints raiïp in Peru, d.ie vri j in juli hielden
]reeft opgebrercht: f 4f4rlO" Allcn
die hiervoor gaven èn alikcn, dic
eraan neer'rerl;t en dat dit be d.rag bi j *
e engebracht r'rerd , hecl harteli jI(
danLl Ïricrvoor t Op cïe lronda-gcn 3A
augustus en 6 september zaL uw gave
gevre.agcl r,'Íorclen voor cle c entral-e voor
lrc t vorningsr'ieli er't op de zonciagen
13 , ;10 en 27 s ept cinber vo or cle iite -ciische zending eïr internet ionale
hulpverlenitlE ,

ï
10.

Met een hartelijke groet, in hct
bi jzonder ean d.e zieken en be i3.8'rd.cn,

Domina vod" lileide
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Onder praesidiurn van de ÏÏooggeleerd.e lleer Prof . Dr. A.IfoNn Leklccrlcer"
ker hoopt de Heer G. van der l't/eide,

tsoi il r zi jn PROEFte hcuden op zondag 27 6epteÊlber & s . I des nanicldags orn 2. OO uur
in d c irervormde kerk te Boyl (rrr o ) .
Het is onclcrgetckenden een genoegen
U en verdere belangstellenden uit te
nodigen tot het bí iïionen van de ze

cêrrd r
PREEK

theol ' te

o

d.ienst.

De paranymphen:
tTe juf frouvr A ' Vro1i ik
J.J. vafr Cer ïIei'Íen,
candn theol.

, 6epteïilber
Boylerweg BZ

Boyl
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De Guldenclub
o- o-o-o- o-o-o

c

Op dÍnsdag 11 aug, is het bestuur
van de Guldenclub weer bi j elkaar 6€ weest on Ce pro jecten te bespreken,

vorige vcrgacler ing r'ra.ts er bc 'sloten, oiti eêÍt uitg-:breid vcrrl.--r.B te
vragen bi j het iiinisterie van ;3uiteï1landse Zaken. Ilit hraren de pro jectcn
Brazilië, Soedan, Pakist;'.n en het
'rlnstituto Crist5.o'; Dat allernaa.l is
llel erg lang onden./eg geweest o i'la:ar
we lregen toen ocn hele leuke brie f
van d.hr , Panlir;ys, hoof cl van lr.ct l:ureeu
directe internationalc technische
irulp " lJi j wenste on%c club veel succes
toe en voegde er d e gevra;rgde versla*
gen bi j en een brochure over de OntOp cle

wilckclingshulp

"

projectcnook
al een grote bijd.r,age, bovo
IfgAil+S* IIet Holambra f I project" Ïlet
ga.at }:ier onl de bouw van een
I\edericrnd. ger-;ft aan dcze

landbouw* en huishoudschool,
een eenvoudig neCisch centrunt
en e en prcrlct i jlcbe cl"r i j :l vo cr

fruittcclt, Dc bijdra,ge vain I'led.erland lrieraan is + f L.16O , OOO .
arkkerbouw, ve ê- en

Itïnstituto Cristáoï? :

ffis

I

en huisvesting

o + f lOO , OO0 .
Sogda,qi Vecteeltproiect: I f 1.5OO.OOO
Dus aern d.e z e pro j e c t en vrordt a.l goe d
gelrerlito l)an blijft project Pakistan
er ï1og over. Dit gaan om de bouvr van
ecil technische schorl in Khulna" Iïierover lcregen r^Íe eerl heel- uitgebreid
rapport vil.ïl clirr " ïIenïie quin , lroe %o n
pro ject aangcpalct vrordt en uitgevoerd.
Dezc repporten r'\iorcl"en gcwoonli jlc niet
uit irand.en gc gcveír o l-iaar voor c1e G'.11van een

gyr^lni:,.sÍ

3

?

d.enclub hebben %e een uitzond.ering
geïiïaakt .

\/e hebben nog geen definitíef
projcct uitgezocht, dat de Guldenclub
zaT;;adoptereïlii" ct fs vlel inoeilijll
oa cen licus te nciken, wairt oveml is
hulp nodig, lln rnet deze grote bed.ragen is on2ie bi jclrage maar een d.ruppel
op d.e gloeiende plaat. l"la;tr toclt
helpen r"re! !
Nu zullen we inforneren in tr'rt
pro ject er ecn ltiederlander werkt ,
3
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en u endeling, Zodat we daar d.an
erl persoonli jk c ontac t inee liuirnen

opnêffiêÍI .

\rle hopen, d.at ure U d e volgend.e
rnaand iets definitiefs kunnen be-

riohten

"

is er besloteil r dat de led.en
van d.e Guld.enclub, d.ie br.ríten Boyl
wonerl I ' een verslag kri j gcn , hoe cle
zalien er r'ret de club voor staan.
Ons bedrag is nu aI f 1" lL? t65l
U }iunt nog a1ti jcl lid worcl.en van de

Verdc+r

Guldenclub.
S

Het Bestuur.
ecretariaat : I'ie juf frouw l't. l{arks
Boyler\'.teg 4.
teI. o56L7-?82.
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resS!-beI-9glsb lveryglc):
grote Rartje doet gewichtig en
lierelsachtig. Die past zteh bij d.e
grote iÍensen aan en bootst hen na in
De

hun spreken en nerl;êi.t. c De lcle ine
drijft de spot íi1et henn Die voelt
ntctt de enige urljze tussen allernaal
zotten r êr als hi j een kans zíet, oiil
zc beet tc' nemen, dair laat hij het

niet.
iïïc inoet toch neud.ig es wa-t rnet die

tabaksproeme ve'rn olrïte Freerk uutlreilenti
lcnipoogt hij op een rcgcl'lachtige dag,
aIs het nansvolk wa-t ornlcrurnrne lt in de
schuur. Die prui-m lÍgt op de hoek van

de vensterbanli in het achterhuis. De
boerin hee f t juist geroeïreïl , ó.t er
lcof f ie is , en dan lar:.t irreerlc zi ch
nooit lang wachten, maar zi jn pruin
nag niet mee ns.er bÍnnen van Anne chien. i'Jat moet l3art je er nou mee ? o n
Een be ct j e van d.e kippen erop smeren?
Cf een kluit je grauwe tur--' ervoor in
de plaats lcggen? o ..
iï;rar tcrwi jl hi j besluiteloos
rond drentelt, claerlt de boer van Ce
naLd er en die ne cnit o vóór iri j naar
binnen gr-iat , ooli iets uit zi jn moncl
eil Ie gt dat op d.e anclcre hoek.
irlt{oet ie geen }<of f ie irebbcn?'r vra;rgt
irij. Ja, Bartje kornt zoo llij r^ril nog
even zi jn hancJen wat af spocleïr . Dat
d oet hi j zelf s tr.re e keer vanaorgen
En deiartussen i:e e f t iri j snel ae pruiiilen vcrr,'lisseld.
o

e

Vcci aardigheid is dara-r cchter niet
ei:Ln , ldai:t al i s Fr e crl< dan rnaar e en
arÏ:c idcr en 'tJillern cen bocr , %e l;chi- j *.
nen t och zowat de zel f d.e smaak in de
Irtoïld t e lic bbe.n " Al t irà.il.ri t %e kerurtlen
rt

}coffieclrinken smakelijl'.. op
i:rekaars pruini, ze sr,tiklielen en $pi,rwen.
eïi wcrken we er voort en merlien ni e t ,
cl;'"t er iets gcbc.urcL is, Daarorn si:i',tit
Reï'tjc rs i'iic'i-'Jags;u iil-s cle boer l:ret
dorp in is, r:tet Trud.e samen en I,leet
de ïreperbus van haar los te }crijgen.
Hi j lcan d,ie kr,vistig iqebruii.,en, poper
na

lre c f

t zowat dezel-f de lcleur in

de

donicere uclr.uur, Un als Freerk eind.eli jk lil.rar is rnet c;lc liof f ic , z:-t, iri j

a.l op d.e irooizolder: te rÍacL:.'bcn en
t izi ch oi.i v:.it ,Je lach, als Ïri j
arbcider okr beurten hoort níc ?,etL
en schelden " Trude staaÈ te scirateren
op de ponpstr1at " I{et is haar l',rel
naar de zín, d.at l3art je dit uithaaldc - ztJ Lcan iedere clag cLe venstcr-

ro1
d.c

bank boenen, En heel de dag is zLj
verder erg vriend.erijk tegón Bartje
l'laer Í s avond,s vriegi zL j silrend
het bed uit, omdat ór een ]coude kik,
ker over haar benen kroolr r die hi j ,
Bartje, daarin hecft gestopt. rr' arr
zL j hen de huid volscrreldt oncleraan
de ladder bij zijn kanertje, lacht
hi j haar nog uit bovend.i€ír r Dat
duvelse jong is ook nooit te vertror
wefl .
itfk neenderi , zegt hi j o?ie lcond.en
joe wel- es vlat eenzaamo voeren, nou
i-e Gamiet-Jan, niet neer hebt Toen
"
heb ik
veur wa.t gezelschap
'laar
zorgdil..o,o Op zulke d.agen is er
niets, dat hem dercn kan. I-ïet is var
puur geluk, dat hi j zullle zotte
s treken ui t in oe t hal-eo
r in e en overvloed van levensrust o l-li
j z:-t soms
bovcn in d.c e ike boom bi j he t ekst ernest zLJn iroogste lied. te nalri.rên^

/
i

!
,

,'5,
II o Zuil en b i j he t bestuiur vd.n de
verenigiï]g, lïoe rneer deelnerners er
zi jn, hoe meer er voor de vereniging

word.t verdiend.
Bf j voorbaat danli voor uvr rnedewerking
n

Bc

j

stuur Sportver .
Boyl.
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o D. O o,5 o begint z;rJn competítie
augo ritct I seniorcrr 1 juniorene 1
adsï:irant enpl oe g . I trraal f tal en 1

K oV

28

achttal ad.spiranten en I pupillen 8tal,
De indeling is als volgt:
2 Jil B. senioren
iunioren D

mï
Frisia

m"Driehoek I

o

iï,ï{o

ODA 1

.

Odi;s

1

êr1 tr'J" 1

I

Odis

1

4#g'n -9:t,*l
Advendo 3
Dio

Adsir
--+-.---

DÏO

" L2-ta1

1

DOS 1
I{DT 1

2

DOS 2

de l{oeve 2
Odis 2
Sios 4
:3:e1}}st $;j.*
Aclvendo

1
1

I(inea 2
Lint jo I

Olympia I

VZI(

Emrneloord
De Jouwer

Odis

1

Sportclub I
VZK

1

5

DOS 3

de lïoeve
Leonidas
iïoveas 6

3

4

Vios 2

gfl3ggl:
DOS 1 F f'risia 3O/B 11 uur r senioren
Dio I - DC'S I 29/Pt 2 uurr ad,spiranten
DOS 2 - d.e Hoeve 2
29 /B 10 uur u a.dsp . 8-tar
6/g }uurrsenioren
VZKIrDOSI
?uur, junioren
OdislHDO,Sl5/9
-r
2
uur r adsp "L2-ta1
I
VZI(
DOS 1
5/9
DOS2-AdvendoS
5/9 10 uur, adsp. B-tal
!.
2
DoS 3 Vios
5/9 10 uur r Fup B-ta}
DOS t -. ODA 1 LZ/g ? uur ? senioren
DOS I 4 d.e Joutrer I
I2/g L5 ,45 u r junioren
Sportclubl-DOSI
L2/9 2 uur, adsp,12*tal
lloveas 6 -DOS 3
L2/9 10 uurr pup.B-tal.

trredstri j$gf

o

\

i,
l

t

16.
S,{INJ.II9 I

Dínsdagsavond

L6,L, uur schoolkinderen
}o uur senioren t
junioren en

l{J.

adspirantêÍr

o

l{ie nog be}angstelling heeft voor
korfballen kan zich op de training
me1d.en.

K.V. D'O,S'

tr
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tt

Sparen

Hypotheken en voorschotten
ltekening-c ourant

ikheid voor autolll&tische betaling van huurl
telefoonr electra, belast ingen orlz

I"logeli

c

alarisrelceningen
Verzekeringen
S

wro

r

brand,verzelcering

t

autoverzekering

en

1

evensver zekeri-nge

ír r
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Copie voor volgend nuïunoer
VOOR de 20 van de maand
Bestuur
Dorpskontakt.
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