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De laatstc twee vred;trijd.en van
lret touwtreklicrss eLzoen L97O is een
stri jcl gewolrclen tussen cle ploegen
va.n tïotilr* 3 en Boi il. I-Ict begoï1
in Gorrecli ili o waajl. el-f ploegen haclden ingeschrGvel-Io De eerste plOescn
d ie hct stri idperL; bir:nentr;rclgÏI r
waren LOttum 7 en frippenkrlJJ-7"cil
Het uerd een geinalcicelijke zege voor
ï?ottuin. Daarna nocst Boi jl aantrcd'en
tegen l?ottum 2t Rg,"kanrpioen rran
I.riesland. Je kof,ofie nannen \Íarl
Boijl zien, dat %c srootse plannen
had.c1en, wa:,nt de karnpioeïLen hadden
o

niets te

zegsen.

Na d.e ecrstc Onrlooir bleven d e
volgencle ploe glen ove r en lcre gen we
d.e íolgende tredstri jden:
Britsum - il.ottum ,
Rot-buia 1 '' De i{i}P
Boi jI s d.e Poesters "
Irïa veel spanning wist

Rottun t

met

moe ite te winnen van Britsum n .Rottum
t had d,e ninste rfloeitê met cle i'l'ilp,
dat Hnvelte had uitgeschakeld.
Toen kwarnen Boi jI en de Poesters aan
d.e beurt. Ilr to"d.en drie volle rilinuten getroklceo n Ï{et ene 1:ornent lag

Boi j I voor en d.an cl c niennen uit
t rnomcnt I
S i e gerswoude , maar oP he
i3oi j} nct
1a6
li*il
af
lclok
d.e
,
dat

iets voof

e

De d,erde omloop kwam Boi j} als j
de geluklcigc te voorschi jn docr vri
te ài 3t , zóc1at ilottunt 1 tcgen P.cttum
3 uitÈ,,ram. Doch nu ble elc ook d.at

5,
Rottum 3 d.e sterlcste tdas, daardoor was
de derd e pri js voor l?ottum l
Nadat er een kwartier rust aan d.e
rnannen uit Rotturn l^/es ge geri cn begon
nren aan cle f inàle,
De grote f inale Boi jl tegen lïottum 3,
Boijl clat op revanchc uit we€i, door
de Índcrtijd gelcd,en nederlaag tegen
o

rLe

t

r

ze mannen in

i-l

of ttrm ,

De start v,.rïl Boij1 hras geweld.ig, een
rnoóie voorsprong vern een llalve ineter
kon men nu gi:ian vercledigeo r llaar
Rottum d.acht er and.ers ovêr c l{et een
f erme trek , trok men Bo i j I r.rit hun
stc.llifl.gcrr o ï''ïaar voor rnen zelf d.e
stellini;;en hacL lcunnen vinden, gaf
coach l'Í, Brou.i,Jer het e;ein oa eeïl forse
trck uit te delen en cleze bÍas raa1c.
Boi jl had. een voorsprong van maxil:raal

20 cm, , toen de scheidsrechter de
]aatste '5O secorrclen rregtclde, l,len liet
deze kl-eine maar fraaie voor"sprong
nict ï:te €r .JlÍppen " Dc winnaar werd.
toen gevraegd het op te nemen tcgen
d,e bedri jfskampioen van Gorredi jk
Volma, Boi jI nam d.eze sportieve plicht
op zj-ch. iiln ool< d.ez:e wedstrijd, aI
r"/as het met klt-=in vcrschil t{on ilêílr
De lcraistc nedstri jcl v,.rn dit seizoen bras in cle i',ni jpe " Jlr hadden zich
elf ploegen gerrelcl . Boi jI ruoest het
opneincn t e Sen ltottum 1 , na veel spíLrning, iraC volgens velen, Boi jl een
kleine voorsprong. De scheidsrechter
gaf hc t tetrien , dat Bo i j I gev,Íonnen iracl ,
maar zi jn assistent Eaf llottur: de
winst " Itla veel gepraat onderling besLoot Ce jury de wedstrijd te ]aten
overtrekl<en. Boi jl leeli in d.eze wed.strijd verloretr te gÍiran, maar kvlarr
gcvle1d.i63 tenrg cn hroír
In de tweede ofi}oo1: moest rnen aan-i;reo

den tegen "l3ritsum. i'ien nain een voorsprong en }.;on dezc mc.t zeey veel

r;ioeite veËithouclen
ïn de,andcrc weclstri jd blecf l',ottum 3
d.e baas ovcr d e Poestegs o Z'ad.at vilc
dezelfdc finale als in Gorredi jk
kre gcil r tïottun 3 waË nu op revapche
belust en lreeg nL1 hun kans o Boi jl
d.at iii vori ge omlope n ze er ve e t had
noetcn gevcn, vra.ii niet opgehrasscïl
tegeir Rottum 3,
ltra de finale Lregcn we nog een l.Jed.stri jd. Zes vrouwen van de iini jlre
namen het op tegen de vrour'íencombiiratie Boi jl-Rottuiil o De thr-risclub won
o

1

r

9r

d,eze wed.stri

jd.

Nu zul-t, u d.enken hce kan nu Rottuin
1 zoveel sterker zi jn dan l?ottura
l/ant ne?stal gc.cfi; Àurr l-ret eerste I en 2,
e If tal d e s t erks t u.
nann€rl o lru in
l?ottui:r 3 zit ruaar ó6n rilan uit
-Rottun,
de rest korirt *it ancr.ere
nlaar iilen spe elt onc'!-er cl.e,i:laatsen,
naan Rot tunr
3.
Boi jl hecft eeiL gwelclíg seizoen
acht er d e rug". van de zeven vred
str i j cren won men er drie clri
enraar twe e d.e
,
en e enmaal derce . Doordat in d.e laat _,
ste wedstri jden is s;;leken,
dat cle
i e Ciroter is geword,en trdor_
:::.::"_*nt
1
q'en
er voor volgend jaar r10g spannê1LCer vreds tri j clen vcrt{acht .
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onze toneelvcrenigi*g

is weer drult
bezig rnet rret i.nstucrá*** van
to_
neelstuk ;?Het gcvoilclen meii; je,,het
.
IIet rrord.t voor
steeds í'ocilij_
ker om een s tuk te onrj
vinc'ren r p&ssend.
bij de leden crie vre
lrebben, rdan_
iLeer er geen iiieurre "l*
Ieáen bij onze
ging koinerl , rcan di t were en,s
Ycreni
de laatste uitvoering
Dus jongelui, hebt u ber.rng bizijn.
j toncersperen
gccft u dan op bij Èet bestuur,
Lz en Lg d'ecenber hebbei:
vocring . r)e c10*a'u c*rskaart cnwe uitinmiclclel-s l^Iecr rcr:.d.gebracht, zt jn
cp iedere kaart staat d.e dat,_iirl trJCríir,
op u verr,'acht l.rord.t. Donatcurs.
houot u zoveel
À{t*q,q,
a n a-e r s -Í ffiËn ,
ffi
aËto#nffilr

>.-lEr*r

r

e andere avond overvol .
r dat u rnet erkaar weer
een $ezellige crvoil.d hebt.
eïr.
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tJelke twee Jluropcse land.en zttten in
C'.c vol3cncle n:-rL vcrborgen? ? ? ?

itDit jaar gaan we naar llay"z, \'Jc clenken
er tien d.agen te kami:eren; daar ztt
al iedereell op te vlasscïl il
n

Oplossing bij Lo l'Iulder,
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KERÏ(BE}?ICHT.

Ot: tc beginnen cen vcrslag van
t we e d.e o e c urle n ry q
$ g s,p*_elsjlrr_q ïlq

ls
ik ontvffiËnffiËïÍêm;ers:

t

cLe

dat

"i Op 9 noveinbe:: tíaÍi cLe tlleede sLlHêIl-

kornst in c af é itail-ly ne t N e derland s
ïisrvorilclcn cI1 cle l{atholie}cen, Oolc de ze tr.'cede ;r-vorrd l'Ieri \'.Íccr ond.L'r leidiit,.3
var] Pat er i,ïe crt cns en cle hc er en domi''
lla- vnd.o l'Jciden Pater ïiecrtcns opeircle
Cre a.vond. rtct een kort gcbed en l:eette
ieclcre en vall harte v,re l}e oln en zet in
zLJn openingstíoord clat ïrct ccn goeite
Gespreksavond mocht worclen " Daitrita
krecg Dornina v.d., Wcicle het woorcl , die
he t onclerwerp \rlr.n cle ze avond inl e idd e .
ï{et onderr'Ierjl tlas ;rlrct }ruvre li j}c'í eïl
ne er al3erne en cLe plaats ven rflen cn
vrourd tegcnover ellcaar en in hct BC heel vi'.ír dc naetsch.appii. Uit d-it
onden{erp }cvlamerr dc vo}gcrrde vr,:tgen
tot stancl . l. l,Jat z,-et u als nooclzakeli jke basis voor een goeci hutleli jlt??
2. ïs cen kerkeli jk hut'teli jk nood,zakeli jk??

ljo

1. ttoet d-e kerk colLcretc uitspralcep d.oen over geboortere geling t
abortus, enz,?
4. Stelling: c, r líet streven
van iiDolle lulinaí? nasr volkonen geli jit*
he i C van man en vr oul'í is onbi j be ls .
b o De vri ige zeL
wordt in è tnae.tschappi i Sccliscrirnineerd '
Uit,Jeze vragen Ltvram aI Sautf Gen d-iscussie tot stancl u die ond.er }c id ing
StOnd. Vat-rt de heer V.do '\iJeid.e' Pater
tuleertcns sloot cle Lr.voncl net ecn 3cbccl
en wcnste icclereeïL een:{oede tcruSreis naar huis ' Op áa -glql9"q,!gq ^^\, d"
d errle eivond. gchoudu-n lfordert in caf Ó
lulailly eiíI onderlleril Vein cLe ze avoncl
zaL zÍjn de ttopvoecli-ng vaïl d'e
jeuBdtt n i?
T of zover clit verslag ' U word'.t
allen lfeer van lierrte uitEeiiodigd t
aan deze avond clcel- te ï}emen, ook
vÍar'Lneer u d.c vorigc aVonden niet helct
me e gelïaaltt n Oïl cle laat st Seiroud.en
aVoncl }ctrnrin ooli nog d.e vrae-g naar V0Èen e t^Jeer een iiezemenli jke kerkdienst
te houcïen o Deze zal' %:-Jn op 39+Sc.S
6 cleCemher Eo5r; ts av,rnds orn L9'3O Uor
ln d,e hcrv " kerlc in Boi i I ' De z c
zonclag ( ae tt^re c cle aC,vent $zan 1*g )
wcrd.t tueleens de sonda3 van d.e CC Cllntene genoernd. , Dae1' Om Vlerd. d.e ze Zoftclag dan oolc voor clezc iiieust gel<o Z'Qr7
Over clc Vorntgcving van d.c -ienst zla}
no g nad.e r ove r.}e g worden ge ple e .id "
De kerltd.iensten:
aclvcnt- en kerstti icl
zuLlen Ceze als volgt r:íorclen gel1ou*
i:-:-*G&'#-=

c

c

clen

:

zondag 29 ï]ovuinber IO . OO uur :
Dao V.d"o tVeiclc, lc ad.ventr Éczinsd.ieirst
zor,clag 5 d.ccc:rbcr L9 "3O Llur:
oecumenische C'icnst, 2e advcnt
zonclag Li Ce c embcr 10 . OO uur :
Dao v.,Lo iíeide, 3e aclvcnt
zonilag 20 d ecenbcr 10 ' OO ullr :
Dlrrn vocl . \'Jeide, lte .''-dveut
vri j clag 25 d e c enber 10 . OO uur :
Dao v " d.. !leide r I(ERS'IlllitÏ'iST
zcndaii 27 d e c e:nber 10 . OO uur :

Ds, v"do .Sciroot
d ond,eriLa;,; 3L decernbcr L9 ,3O uur:
Da. v . cl l ic icle, Or"rdc jeerrsdienst
zonclag 3 januari L97L 1O ' OC uur :
Dao v"do tJeicle
Graag vraeri,; ili uv; bi i %ondcre aarl*
clacfut voor d.e 'Jez,insdienst op %lfrda3 29 novcmbcr l. r,5 c /iatr d,eze dicnst
zullcn bchalve c1c z.,o\1C.L;;ssChoolkino

9,

eren oole c1e joirgste $roep catechisanten meer+ertrie o c l,ïo 3en inet cre }cinderen
ook vele ouders cn oud.eren op d.e ze
zondag Ce weg naar het lruris van de
Heer vindcn I Voor ircn, d.ie deze dienst
Sraail z,olJden mee-beleve tr r irio.€if niet
( rne er ) naar Ce iierk lcunncn koncr r is
hct mogelijk de dienst thuis op de
band tc horeÍro Gceft u dat clan even
door aan eeïl van cle lcerlleraad,sle den
of op de pastorie? l:let zeLf de geldt ook
voor d.e }(erstdícnst, die oolc weer op
de band zaL \,Íord en oilgeÍr.oÍïte ïI r
He t l(crst f e est van de Zond.aflss chool
zaL, cvenals dit cle voor$aandc jaren
het i;cval hlas, rleer gevie rcL worden op
d,e avond varl d.e eËrste kerstdag,
C;'.tecllisatie:
De uren zi jn bckcnd : woensd.egavond.
7 "OO-7 .45 uur j on3ens en nrc is j e s t ot
Li jaar r vtri j daSavoncl ? ,L|-E , OO uur
j ongens cr'r. meis jes vanaf L5 jaar
Ouclcrs r wilt u cr ncc op toezien, &t
rlvr lcindercn cle c;.'.techisatic reteraatig
be zoeken? En ine is j e s en j ongeils r als
jullie ceil keer beslist verhinderd
beht , r,,lÍ 1 j c dat dan vle 1 even van t e
voren ze t:gen? En jullic \"Ie ten wat i}<
dan in zo I n geveil tïlc es tal z,e'J""
!ïlJan veï'roracJrt ik je graaíï d it keer
zond.a;; in de kerk.i;
.rlt' krinf; "geloveir in d.eze ti311;t komt
in de maand. de c ernber we er bi j e 1l;aar
op ::HS:g. lllS*c-q-11g,ï r s avoncls oiil
7._OC llur óp Ce pastorie
DL: jcu;,gcl:u3:
Van de scni oren hel: ik clit kcer geen
bericht ontv..r.ítgen; d-c junioren Lcoinen
r,/eer bi j elkaar op f.*!Srcl,1F, _18 ïlg.y.eg:
ber o"*:o s r n Let op C,e r,if f iches in het
clorp, d.ern v,reet je urat je Cit kcer voor
bi j zonders ne c rnoet br eil.gcïI
d
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reclasserin,3 in

rna;:nd oktober hc.cft opgebrr,.cht
ï 33 ,9O ; di c voor cle kerkvoogcli j
f SL rAZ, Allcr1 , clie }:.iervoor 3eveil r
hccl hartili jk dank 3 livenals dit v€r-

de

leden jaar het geval tÍas, zal ooli dit,
jaar weer een collecte gehouden r^íordcn
voor de ad.ventsactie voor La-i;ijns
Arnerika en wel cp de adventszoncla.gen
29 noveinber eïI L3 Cecembcr o Verd.er is
er een d.ringend verzoek gelcoi,leïr. van è
llaad. \ran l(erken in irïe d.crland e oin in d c
adventsti j d tcnminste ó6ninaal voor dez,e RaaiL een collccte te houclen o Omdat
in d.e ze Raad. zorvel dc lloorins Kathol i elien

10,

als verschillende Protestantse llerken zítting heb*ben en ornclat d-eze Raad
zich ten d oel stelt te

kornen

tot

een st e eds nauwere samenhÍerlcing tr-rs -sen deze kerliêfl r leelc het oní.i goed.,
in de oecurilenische dienst op 6 decêiïr-

ber hiervoor urd extrCI.-gave te vrajen.
Op de zoïrcLa.gen ?-O en ?T decenber
en in de kerstdienst op eerste
I(erst clag zal- naar gswoontc utd extro,gave bre€r tcvreesd rÍorden ïoor
ttKerk en lJereld.i: , het hervornd e
oplcidin3's- en vormia3scentïrui,i, dat
o . ril o rne de de ui t gaven ven d. c. ,t Opgtt
Deurir ver zorgt . fn dc oucl.e jaarsdienst
zaL cle extra-collecte bestend zi jn
voor d.e oude jaarscollecte van d.e hervormde kerk"

Tenslotte wens ili u allen uan harte
cen goede adventsti jd toe. Advent
betekent komst. tin wi j zien uit
ïlear cr,.c lcons t van he t Kers tki-ncl .
Toen het l(ind in Bethlehems stal
i3eboren t'íes , werC he t c1e herd ers
Jeze3cl . r;Zie, ilc verkondig u 3rote
bIi jd;;cirap, die aIle volken ten
cLee1 r,aL vallentt . Die grote bIí jd.ochap rnag ool; ons deel zi jn. I'loi;en
wij ons in de komenc'Le ad,venistijd
i/ro voorbere id.en , clat wi j op hc t
geboortefeest van de Ileer kunncn
delcn in de feestvrcugde.
Domina v.cl . Ueide
tel. 252
f f f f f f f i' f f i' j' i r' J" f f f .i' J' f f :" J' :i f í f f ï j'' f i
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De Guldenc lub ver gcrclerde op 3
r 1 l-llaar d.oor hct i;lechte wcer
was cle opkor,rst ilering.
Het eerst werd besproken het bestuur . lnJe gen,s vertrelr vftn lie j ,
\J. FÏarks , nu mevr , van iler He ide ,
is het bestuur niet ïneer cornpleet;
Getracht zaL tlorden cen nieuvl bel1.ov

stuurslid te vind€Ír.

Daarna víerden de projecten in
Pakistntr r t3uriname , Ind.onesië en
'àu:-d-Af rika besprolce 1L. Besloten
het project in /-,utc1.-:\fril<a te

r-rerd,

1I,
steunen door een bi jdrage van f 5OO, -Door'briefwisseling zul-len we het
ook inoreel steuïI€ït r Ben brie f aan de
l3antoe bevollcing is onderweg en we
hopen dat deze val uit hun nidden zal.
clen bcantwooi:cl ,
De bcdoeLing ven dit project is
olït d.e zlrrarte bc.vollcin6 van iiuid..
Afrika tot rueer ontwikkeling te breï1.r'Ior

gen

o

lioirenteel telt cle Guldenclub 28
led.en " Door d.eze leclen is ecn bedrag
vËrir í L442 ,25 bi j e lkaar gebrac ht .
Nieu'uÍe leden zi jn nog stccds lrelkorn I I
Het Bestuur
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DOI\DtrilDAG 26 novernber d. s , is onze
eerste cl.orpswinteravoncl " De zc avoncl
wordt verzorgd door het cabaret3ezeLschai:trThe trlying Starsrruit
o

Oldeholtpade.
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Op 3I oktober Lg?O rnlas het voor
de farnilie Lamm. ï'lulCer uit Boi iI
e en belangri jlce dag. De he er i"ïulcler
had nameli jk een uitnodiging oïltvangen om op de Al.3einene Le denve rgadering van het Provj.nciale friese
Groene Kruis te verschi jnêÍI o Op
z:-clt zeLf niets bi izond.ers r rnaar
deze }<eer was er llel iets aan de
hand. f i jdens deze vergaderini3
vrercl aan de heer l{u1der d-e zilveren rned.aille, verbonden a.an lret

Groene lkuis, uitgereikt
Deze ondcrschcid,ing r'rordt jaarli jks
uitgelieerd aan een aantal nensêrI r
die z:-clrt in bepaalclc opziclrten hebben onderscheid en op het 'i;eme in
van het Groene Kruis. De heer i"Ïulder

kreeg d,e ze onclerschc iding aange zieir hi j veerti3 jaren bestuurslid
is geweest van het Groene lkuis

deling lToordwolcle-Boi iI. -ilen
prestatie, die noit niet d.oor veel
menËen is geëvenaard . Volgens d.e
voo rzít ter va.n het Prov . li'r . Groene
Kruis hceft d.c heer l{u}der zijn
taak alti jcl %eeT plichtssetrouvr en
nauwge zet uit ljevoerd. ,
De heer l,lulCer is ven mening r
dat nu de ti j d ilekomen is voor
e en j ongere generat ie ' Ti jd.ens de
laat s t gehcu Cen Ie d,enver gacler ing
te Noordwoldc is hi i clan ook afgetred.en als bestuurslid. Dat dit
niet onopl]enlerkt is gegaan bli j]tt
uit bovenstaairde.
Uiteraard feeft dit voor familie
I{u}der een bepaalde vold.oening
om op d.eze rvi jze nog eens in d.e
bclan6stelling te komen staan o Ook
af

de burgeïneester van I'.Jestste.llingï'Ierf ,' dlrr. Boelens heeft van cle
ge le genhe i<l gebruil< 6emaal:t oÍit de
heer i'{u}d,er te feliciteren nct
deze ondersclre id ing. AI rnet al
e en Cag voor f arrilic ï{urlcler r d.ie
nict gauw vergeten zal word.en.
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Ilallo Dorpsilenotcn ! I
Na ccï1 lani;c ti icl rust is hct v/ecr
zoveT dat C.e Oude jaarsploeg zich ueer
l<laar maalc'b voor de lioncnde jaarwis sclinr; " De eerstc vcrgaderin; is al
geweest cn clczc wrr.íi niet zoncler
succ€s o j,ïcteeïL al kwame n leden rnet
gocdc voorstellen, wat voor de joni3ens

cn hele íjerustste 11:i.r:g is
ïlet is l.lcl algemecn bclcend r maar
toch t^rille n ble er nog evcn op wi izen r
dat jongers r dic in Lg?O lC jaar of
ouder zi jir f cword en, Iid, íioge i1 worcLet:
Dit is echter allqclt vocr clie jongens
wellte in Boi jl tJoírêíI o Graag zien \,{e
ooli níeuwe le den op dc e erstvolgcnd.e
lcc1eï]verfilderi*:l , dic rrorclt gelrouCen
op 4 docc .sr in cafó cle Vrieso
Rest ons no3 even ncde tc cLelen
clat vrij tusscn 5 en ?5 deco weer
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langs komen met onze intekenlijsten , Hopeli jk ge e f t U weer zo tul

als voorgaand.e iaren hdt geva.l was r
Tot ziens op oude jaarsavond om
L2,L5 op het schoolple in.
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De hele wereld. is rot - er is
niemand, bi j wie hi i aan lcan konnen
met zi jn vcrdriet . Lie f d. I is ï1Grgens op aarde '- traar heeft hi i
nou ware liefcle gezien?? lln een

waarachtig iïens bestaat niet hi j lcent niemand, die hi i nog nooit
op een lcugen betrapt heeft r ook

niet

eêïl r Niemand.

is err die iets

van God in zícn heeft.
Behalve Arend.-Jan Of fers , g,eggen
de jongens, dat is de enige Gêrli jlce kerel die ze lcennêÍl . l'laar
d.at zal- ook wel tegenvallen.
I{et moet een jonge boer wezen t
d.aar ergens buiten lIunzeloo, naar
d,e kant van Battelte, een vrcme

boer, die elke zaterd.agavond. met
evan6elisatieblaadies bi i d.e $reg
loopt . Nou, hou d.ie juist in de
Sate Ír r d.ie er de mond. %o vol van
hebbenl. o. o.. o.. r r.-. Als hii hier
nou clood e;aat , d,an is hi i gauw
bi i zi jn noeder. Die hielcl van
hem I zoals nooit een mens van hem
houd.en zal .

i{ildegard?. . . o . o . o o Och wat t

die wacht niet op een armc boerelslcn"lcht rnet zulke handen als hi i o c . .
itBart je I tt riep noed,er r toen %LJ
op haar stcrfbed. lag. IIoe v€rd.rietig riep %LJ dat ' rtBart ie t
mien jonglti..
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oo
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Bartje dat weer hoort n schict er
een brok in zi jn keel . ili i wil
niet schreien, hii knarst op zijn
tanden, hij vertikt hett naar
hi j cloet het toch ' IIi i Ii gt tegen
de wal en klauwt de handen in de
grond, hi i trelct in z i jn bittere
wanhoop d.e graspollen uit en a1s

L5"

hi j

e geur van de aarcle ruilct , d.an
rorord.t hi i kakner r d.an is het toch,
alsof hi i iemand. hec f t , bi i wie hi i
uit kan huilen o Tot hi i Plotselin6;
rechtop ztt | %i in ogen afwist en
schuw naar a}le kanten ziet. I{et is
bi jna d onkcr o lln door dat donker
gaat hi i op hr"ris aan, in een dof f e
bcrust ing; , huíverencl in d.e nevcls ,
die van aIlc krntcu oP heni aan
lcomen ctringeïl n Hi i tast ních voort
cloor de schuur cn ga;rt %cnder groct
naar zi jn kancrt je , op d.c ondcrste
tree to* ,de lacld.er stapt iri;i rnis
maakt een rarc buj-teling e11 slaat
met zi jn kop tc aen hct scJ:ot . Laat
maar pi jn d.oeil , Ïre t is hcm alles
onverschillis, de hele l'ícre}d l"an
hem niks ileer bornmen ' IIi i ligt oP
d

?

Jn pe d. t c staren rnc" brandepclc
ogeïl. ïIi i zte-í d-e avond.ster voor
het venster ell zucht tegen clie ster
in zi jn verlatenheid, i'i18,&13 er ruil
feen woorcl over zi jn f iÉpeïI r Zclf s
het bidden staat hcn: b5;G11 r
God he e f t hei:r ook vcrlat€ïI r hct
is d e vraag of Die nog naer ftem ]ui ''
stcren rvil. Dc slaap cntfernit zich
c ind.e li jk over hcn . ijtt d.e vol3end.e
norgen is sorns allcs hlecï' goccl '
Op lvonderlijke wijze heeft oe
nacht lrern gcnc z€il r llaar een groot
verlangen naar vricirdschap eïl VGf,En nes:r d..'.n vrocger
trouwen blijft.
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loopt hi op d.eze donkerc lrcrf stavoÏlclen naaï' he t dof p I Oïil cle 1'":iinerad.e it
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