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KERKSERICHT
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ik ïr.a C-ric naanJ-en ziekteverlof voct'
hct ce rst 'wect zeLf het icerkbericht
schrijf I wil i-L om te beginnen vanaf
Ccze plaats, àe kerkeraad hartelíjk ,-Lan*
ken vorr .Lc wij ze lrearcp %tj in 'J.c -ef *" gelcpcn tij,l
clc zaken in clc gemeonte
Nu

behartigcf heefto
Hct was bijv" bijzoncler plezicrig te
ncrken Jat het kcrkbericht elkc naandTrecr gced verzorgd" ï^ras !
Dan àanlccn rnijn man cn jk

u allen zeel^
hartelijk vocr àe velc blijken van rrccIeven, clic wij van u ontvingcn tcr EeI egenhe ict van ,-lc gebo orte van KI aske
Onze àcchtcr maakt hct uitstckenà en
Eroe it gocd-.
Wij bewaren ook goed.e herinneringe:r.
aan cle cli-enst rralc 28 jr:nir waarin Klaske
samen net haar neef j e Jan Micld,e1brink
o

L

ge
I

d-oopt werd-o

t Was f íjn, clat, Ce gemeente in zo f,,Te-,
te getale aa,nlre zlt hïas I Ds evo do Schoot
legcle op ilui*elijke wij ze uíte waeron
wij gedocpt worclen iru cle naen ven cle
Vad.er en cle Zaon en cle Hcilige Geeste
d.e VaCer legt ZtTn hancl op ons en zcgl,z
tt j e bent erbijtt; d.e Zoon leert ons
tt j e hddrt er bijtti
en ,Le Geest vreagt,s
ttben j e er ook b i3 3tt
Dan wilIen ni j na clc ze terugbf jk o!7%e
g

aanlacht weer op àe toekomst richtefi.c
Om-!-at een. Gezln net een baby nu eeu.rnar,al ne er t i j C- vergt , is in cveri eg ne t
clc kerkeraad be sl c tcos tlat mi j n rnall e11
ik Ïret werk ín àe gemeente in het ver*

a
;

I

t.
I

ó

volg seaen nvllen g,ee:n Cocno
Mijn men heeft op 1 jlili j,l o zijn ker;
kel ijk exanen a$gc1egC- en sl aagclc claaJ3vocr, zolat hij rur ook wat neer tijà
lrecf t o Ein{ septcmber hoopt hij hicr
in Bo ij I zr.jn t'pro ef prc cktf te lroudcr r
wea"rna hij àe bcvcegdft.ci,J- hecft in ccn
kerkclienst voor tc t&ert, Ik kan u nu
vast nocclclchr d-at &cze proefprcck i"n
zaT pl aats vinàcn in een gcworie kerk '"
ilicnst op zonl"ag 27 septcrnbcrp Í s, nicl.--

cn 2 " 00 LrlJr o
Voor clc kcrkclicnstcn in augustus vcrlrrj s
ik u. greir,g naar cle wekcl ijkse berichr -'
g'cving in aenpakken" Op het ogcnbljk
wearop jlí clit kcrkbericht schrijf I
staani cle cliensten voor " e incl ai,qustus" nl
nog nic t hel enaal vast
d-ags

.,

o
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Raacl va,rr Kerken 0oststellin Íwerf- ê.oc
l?cccls nu CeeI jk u. nee, clat d,.e VREDESï,ILEK 1970 gchouclen zal worclon vaït 20-

,i
27 septembero
ïn het kaàor van àeze 1rceàr*sweek orgê,naseert cle Raad van Kerken een actÍó
voo:r Ceyloíto Deze actie zaL cloor alle
d-eelnemen'J-e kerken op plaatselijk niveeu. nad-er uitgelrerkb worden en jk 'í
hccp' u '1aar,:)ye::' Ín het volgencle kerkbericlr.t rneer- te kunnen vcrtelleno
Ii'inanciëns De collecte vcor Ce kincL€lt-

heeft opij'ebracht f 28r55t
d-ic \roor Kerk cn Ziekcnzorg f 5Og4O
en {ie voor noo*I ijlten&e kerkem en
pel:soncn f 35 y25 " /'llehr 'J-ie hiervocr
hun bij drage gaven, hddl lrartelijk

ffig

d-aiil< !

0p cle zonLagen 26 juli en 2 au"31lstu,s
wcrclt u'w gave gevraagcl voor cLe klokkes to el- o Zo al s u we e t-, worclt Ceze op he t
oij'cnb1 jk gerc starreercio Hj-crvoor worilt
,:Lccr fironu-nent etazorg een subsidie EeSe*:cr1r., naer clit b1 ijf t een subsiC-ie en
al ^j 5rJnlecni ztsJl en lïe clus cok in ,J-e
lic s-icn r,Iocten bi j clrageno Geef t ilaarom
r]e-L ;.,rrllc hancll Op clc zon,Ja4,'en 9 en 16

eilgJ.e tus wor{t uT/r Eave gertraagà voor
hcr friosc kcrkewerk en op d-9. zond.agen
23, on 3C euElrstus cn 6 september vgoï
fz contrale voor het vornj-ngswerk.
Tci:slctte àccl ik u ncg mee, d-at nijn
r,iaïr. cï] jk afwe zLg ztsJ,len zr.jn vedi 24
arrgrrstus .,,//* B septernbero lulocht u in
ilie tijd. éen pre[ikant noC.ig hebbehr
r'renil-t u zich 'fan tot ,J-e scriba va"lr d.e

iccrlceraaà, mc\ff o'l'l,Jorrkers-ïloogevcc]1,,
Bc ij l crweg 35 t tel 231 s of tot een van
cle an,J.cre kerkeraaàsleclenn Zíj weten,
r^rie mÍj j-n Cic peïio*e zo ncclig zal
vcrvangeno

I{et een hartelijke groetr in hct bijzcncler r,an &e zieken en bejaarden,
Donnina van ders
tclo 252

We

icle
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Vervclgn B/iRTJE

Z0EKT HET GELIIK
======= == = = = ==========

ïfannecr ze s&nen l ar*gs àe alckers gaan
of Coor-@
clan voelen ze z:-,ch
aan clkaar verbond-cn Cccr Jezclfclc
}ícf rle en cr Eroc it een onuitgdsprokeru
kaneraad.schap .tussen hen"
Maar clat is ook hc t cnige , waerbin ze
clkalr veïstaan, vcruler iLan het r,rcrk
gaat hr,m Eerneenzaermhcid. niet"
Sartje is cï rcccls aa,n gcwencl gcraakt
en hij vin'1t hct g'r:c'I.
ïïi j e c t ne t ,-Le ancler€n en werkt rne t
Ïren, hij praat soms rnee orier d-e ctinrjcn van alle,lag. Wat hceft hij vcrclcr
rne t hen tc rirakcn? e o o Nic ts. ZLj
lrebbcn irun zcrgen cn gchc irocn cn %e
noctcn rnaer zLen, àat ze J-aar klaar
rocc konen.
Hij hecf t ook

aan zrdnnclf

Senocg'o

besrijpt hij zr.c};,self niet
ncer r Er %LJn e igenl ijk twee Sart jc s
in hera" De en c , Cat ís rle knc cht , clie
zrch heeft verhur,lrd vocr vijftÍg grrlilen in t t io**" - clie schoffelt en spit,
en ock al Sqcag even &e se is in lrand.en
neemt. Dat i's cle il&íre àie ztjn sp icren
cn zLJn vcrantffooràe}iJkhc íCr vocl t,
ilic sons 'achter het paarC gaat nct een
pluk zuringblaaàjes achtcr de kie zent
pruinend en spugend. als ou.we Freerk
Maar sons

.

en f cetcr.qnil e&. l-e vos r
Dc ancïeïcr:"aat'-is Je' jongcn, àie ook
Bartje heet en clie het spelen nofi stcsàs
niet lr.cef t af gelccï'do Dic staat er j a-

loers bij te kijken,

á1

q hij cle kleine

J'orpsjongcns,bezLE zr.et net hrm knikkcrs e n áf s er nieman,J- 1n 1e buurrt i*,
koopt hij gauw 1ro,:r een\ cent cn Coet;
ook noij' ót'ort me.er, Die stoeit rnèt àe
hon&, iot het beèÀt bijna niet ncer
tot bcd"arcn Íbiie brcngcïti ctic kruipt
cloor '..Je .he8l oln ecn r-nuts i,van oucle buurvrouw Snit van Ce bleek tc Ciappeïlo
Die wittc flolcl-ermuts bindt hij .*lein
haar ,';eit op, lc kopt Cie,, op 1e bern
sta;t tc iirazene en hij ,,hccf t clc groot-

stc"prct, al s hot il-Íer, na enkele vctgeef se po.;inuenr orr er ztch van tc ontcloen, d-e gchele rauts,''vergcct cn hcrkauwencl en knjhkcncl naar cle weg str"rat
te kijkcn, waer binnen een kwarticr
t halve d-orp ver z anel cf is ,
En C.ie zeLf cle' Sartje kan aàemloos ven,
bc,woniler,ing zttten kíjken bij eqn
nest nct vier jongc stcppclkattcn,
hc

Bn

àat híj gevonden heeft cp het hooi en
cLat hij natur:rl ijk aan niena.ncl v€ïkI ap t , op clat ze nie t verclronlcen znal.l en
word-etlr
Sons heef t hij t t ne t cle an&ere Ba,rt j e
aan cle stoke al s ne gameïl op cle aldcer
zL1n,.

Ie bent gek, Càj ze harcl warkeh" t
gt Bart j e. cle j ongen.
frGeenene z:.et joe hier. Ga nou eerst
e s b ij
'C.e sl oo t kiekehr of cLe koppel
ecnclen cr ffeer zít, Misschien kfi- Jt ze
wel vangen net een netie of net een
str jJc' En aelstrikken moe I i t d.t r ock
e s r.,et ten. Ïtrant aal ztt er vast
'
Toe nou tcch, *iJckop, J.at wark loopt
'r

ze

ja nict weglrf oroo ,
Eh clan stribbelt iLe grote Bart j e wel
ecn poosje tegcn, nae,r hii. eincfigt
or necstal mee r net toe te gcven.
&1 is 'lat fiIcgel iik r ond-at cle boer
in cle bur.rt is of onclat hii bii het
paard- niet weg àurftl clan vcrtclt hii

tot' troost cen vcrhaal va^rr aI het
hecrt ijkstl clat er ira cle toekornst nog
gebel.l-ren kan aI s hii \Eii is r cln te
C-oen en te I atene w
ki wil .
ekaar.
Zo houd-en :ze rme
vervoIg,l)
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Citaten uit opstellen over
I.b SCHOOLREISJE
van klas 1 en 2

lfij

hebben
weest !

"Bo ij I
ols'Boijf

net schoolreisje

Ee-

kwam bij school en jk ,1agt
clat juffrouw cr niet Tras maar
ze was er wel.
ïk was snorgens om agt ullr op
school . en toen "vras d.e bus er
cok. en eveï1, claar naa,r rnogten

trijntj

e

ïlí

albert

nij 'er ini

magreet

Ï[e gingen in d.e bus cn ik
zwaai.le naar ffi&rIt&r en toen
gingen we ïÍeg;

j oI anCa

Erges nost d.c bussuffeur nog
magie
wat beziene hebberlr
foen gigen ]Íe na,a^r cle schaapskooioen er zatenr ook gaatjes inr
cle mul.tr en claar keek il< cloor.
tocn zag ik een ïan rnët twec
heele grote horens en ook heel
Iang,
sr toen ging ik naar clp schuluc;
ston,Tgn wel dui zent schapen en
toen loopte ik langs cle mx;r zo
naaJÊ cle schap j es clie 1os lopen
nae:r

er zat

r7a

tuu-luk we1 eerlï

jaJm
hek for.
Die nan zee d.at er 500 schaap€Ílr
en cr i'Ia^ren" ddn l arnc t j e clie lL iepen op en ancler pl ck
sj aak
En toen gingen wij weer ín J-e
bus.o en tccn ginge*, *u T,Ieex
rÉi ilen
adrie
i
En oncler gepraat in cle bus,
en tocn gingcn Ïre naar cle'
roelof
specltuin. toen.'speelclen we

allenaal

f".

gorter

niet in, het
spckcnhol. naar jrrfyrou'w'
evert
vlute op d.e vlut
Wij waren jJr een ,kaSteel , we
liepen steets tr,rrug, wat rnooi
riepen lÍe r toen kwammcn ze
fransr
alI ernaal
&"r toen reclen ï{ij 'weer een
poosje. en toen bij ctie an.J.ere
specltuÍn kregen 'we dríJrkeu,i gerke

JLLf àr,rrfete

'

10.

Wij gigen ecten,
enna
wij, krccg een ij skoow
Er àe juf gin ok in het zwembat.
clat vcïr'il.c vijru"
Ïrdrrie
Dc juf en d.o buschauffer-rr rlie
haaclen ruugie d-at was naer. ecn
"
grap j e
isak
Dc chauffcr.rr "hlas cliJco jk u ij
eppic
rU-kke-,*leupo en hij was kwaat
"

*

En toen gonsen wc naar ecn speel)
tuino en toen no$ een speeltuin.
oene
en nog ecn speeltuin.
Er tlaar was ecn draairnolen.
roelof de v
en, er ï^ras een schornncl.
Daarvras ecn pa;rà claar tin Ík
nico
op siten cn ,-le vont jk vijn,
Irfci hqn ook op *e g]ijbaan.
romnert
er was ook een lachspeigel
SCHOOLREISJE -, zeer besl ist nog cen
hocgteprxrt ir] het schoolleven vaïrr onze
noderhe r rnin of neer verwend-e kinàeren o
frcfwooràen uit d.e verhaaltjcs van.
Pctro en Sloukj c bewij zen het s lrarÍne
bel engstell ing voor rle I anrnet j e s ir1 iLe

schaapskoo

il

gI

ijb

e,an.

-,

wip-'tr&p g

cbaaj-rnolcn, stokouC recept voor lr.rerrlanr3 vernaak - einilclcos bc,schreven,
en laarnaast het zwcnbadr bij vcle
spgpl-tui:.ren al aan.ile %LE.

In

o?rs

schoolreisjc bron

ple zLen.
À1 rnet al ecn

van. uitbr.md.ig,

fijne schoolrcis,
Tuiters.

11.
SÁ3'iiRI PI'RK

----------Bent u we}ecns in een Leeuwen park gêF-----E----

wec

st?

ïk, ben welcelr.s in ecn Leeul.ren pa^rk 6eweest." '
Dif, jaar nosr rnet het schoolreisje.
Het 'was ert' rnooi. Er ïÍaren wel veel
bussen d.ic ,het saf ari park binnen lcwam'
er- zate'yl a,r"rde vanclaifen jJl clie busseïrr
Eerst bekeken wij d.e struisvogels clie'waren groot naar ne liepen niet ze lÍ'o,ren crg luio
Eri tocn kwarnen wij t,ij cle tijger dat,
zrLJn vïol-lwtje clie waren licht bruin.
frn eï waïen ock leeuwen cïie erg leuk
waren grote clorrker bruine haren had-clen
'ercler warerrr.
nLj op J-e hal s," Eh
zLi he t zelf cle clan he t lmoulrt j e .
ïrfelppn wa,relt, er ook àat z,LJn j onge
Ieeuwtj es, clie zLer7. het zelf cle er uit
als het rmouwtje.
Iht toen kwarnen wc bij 'een vijve rt j: e
'

tl-aar stond-en d-ieraf en en, zeh€tê,s r
En toen gingen ïrij, bij safari 'w€S,*
En nu noen ik af scheitn
afz. Anne Slot"

MET SCHOOLREISJE

t schoolrc is j e naar ÁxnheÍir'
en Harclerwijk gcwo'e st.
IIct was ëcn prachtis schoolre is j c .
Ik voncl he t rno o ier d.an verl e C-en j aerr.
Ncu ik zal wat vcrtctlen van on,s
schco'Irc is j e o ÏIc rio e sten acht ultÍ b i j
school zLJTT.c Ban zoud-enr l[c vertrekken"
In Árnheïn zLJ:n ÏÍe naa^r cle Saf ari

ï[e

z"LJn

me

leeuwenp"rk) gcwccsto
noestcn ecrst cen stuk of twcc hckken ilcor u
Er lagen ïIannetjes en rmouw*jes'leeumen
aan, cle kant van d-e woga Later zagpn rre
giraffe en zebrar s. Er liepen ook nog
ecn paar struisvogel s"
Tocn zLJn lÍe op ï^reg naa^:l Ilard.erwijk
5e gaanr We ztJn in ,J-e bos nog ccïr', keer
tj'estopto Daar hebben àe jongens íj'evoetbal t * Eh clc rne is j e s hebben oprs.oepbal
(

Wc

gc d-aann

Toen we

in Harclerwijk

u'c zwomnen.

Ik bcn ook nog in

.f.c

ï^ïa^:len'

hebben

we

speeltuin gerilcest,

Daa,r was het ook lcuko
Maar nou ï^Ias ik haast wat ycr$ctcnr,
ïIe hebben ook een bclottocht rjenaakt,
Ik zat, op e en taf eI I want iJ< kon il.cï-

gens an,lers ztttcn,
foen ztjn ]Íc ne&r huis gegaano
;\cht uur lrare 11 we in Bo ij I tcrug"
Ik gin6 ncgcn ur+I ín beón Daago

i3:il:ïï. :;:3" ï l:;HË

r

F= )

..'.

Ontspanni.:rg tij Cens onze schoolreis
-o=o-o -o-o --o-o -o-o -c -o-o-o -o-o-o -QDe Jeugcïhcrbcrg van van binncn gezeL-

ig gcmoub il c erd"o
Eï stonCen oran j e s toe len in, me t rnoo ie
gI ail lc taf el s .
Ook was er nog een huisjc Cert Cichtbij
'
1e j onijenssl aap zaal stonàt.
Hct hcêtte 'tswictte Peticl j€tt.
Vrocger was Ïiet een kcuken" lTu is het
vcranclerd- j-n cen leuke Slzell igc cl-isco-b&ro IIet is van buiten af wit op
gcvcrf *, en clc Ccurcn zLJn bruin ge1

-

vcrf

'

.1*

Van binnen zLJn ..Ie ranen en mlren rnet
rul{e brc de pl anJcen bc tiinmercl, De z,oLclcr is vcrsierd met visnctten cn fui=
keno Ook nLJr, cr leuke l anpcn nct 6ekler-lrCe flessên er on heeno
Àlles is E'evonclen aan hct zoute zec'w&ter o De bankcn zLJn gcmaakt voffr: zLttingen van oucle stoelen en van g1 acliie
pl a":rkcno De vlcer is van bcton e n j c
.,
kr-mt er hccrlijk op clafrseno
ïn clc hoek staat cen railiovcrstcrkcr.
Er komt lckkcrc wilcle rau.zick uito
De jongen ctic J.it allcs lcíctt is
Peter Jansetle ïk vincl hcn cen aarÀige
j ongen o Àllecnr hi j kon nooit mce
clansch-o Waaron níet? Wel hij voctbaldo
wel c ens op he t terrc in van d-c j eugd-herbcrgo liij '-Lc e d- he t natuurl i jk op c r;n
rtrïe nanier cn brak zLJn been.
ïIij had- nLjrc becn net weer uit hct
gibs, clus noest hij nog rustis aan. cloe.nn
Ir[c konden er lckkcr gek clocne àanscn
en Cergel ijke dingen.
F,r 'was ook van al'les te koop.
Nu ik wcct nu. niet .vcc1 ncere naar volgcnC,c week praat jlí nisschien honder&
uit-"
Ánnegina VcI dhui zcrro
:

--__--l

13.
HET OEND.
-o-o-Q-Qwoensdag rniJ.ilag zLJn
gewe c

st.

Ïrij naar het oerd::

We gingen nret tLc trckkcr cn twcc ïilg*
v

tens o

ï^Iij vcrtrokken bÍj ':Le Jeugherbcrg.
Eerst rcclen wij heel lang over cle straat
toen ovcr hct zancl ïilat crg rnooi was,
want àat hobbelile zo nooi.
Toen wc cr waren noestcn .hre ecrst,
wachtcn op d,c nan cic ons roncllc icle.
Maar clic kwan al gauwo
Tocni no chten Ïilij rflc cEa&ïlo
Maarnoc stcn achter clc ' marl bl ijven lopetre
De nan wccs ons nestcn aan van zce,:
'mcctlwcn en kopnceuwono
De eieren warcn Jrccn net zwart net zaal s kievit c icroït ríraa^r ,-lan gro ter.
ltij hcbbe n ook j ongc rneeuwen gezien"
Dc iran pakte we1 ccns ddn :of twee op.
De e erste twee Cic hij pakte trof hij
hct nj-et want ze poepten van. benauclhcid.
I{aar dat }ra& àe man er. wel voor overo
Want hij vcrcLient cle ccnten er. nee.
I'Iij hcbben ook c'uivcn tczicn eïl c iercn,

van d-uivcn.
Tocn wij uitgckcken waïcn gingen l.re
weE wccr cp àe bccren wegeíls r
Het bcgon nu ook te rcgcnen en te rÍaeieno
Tocn 'we op clc straat warcn l achte icclcrc c'n ons uit.
lfant we wa^ren nct zwArte' Picten zo wril
wa^rcn Ïrc o

Jacobus en Jannie eir noij" ccn peàr kinàercn zaften op clc tweo.clc wag;cn vooraan

cn clic

wa"rcn

wccï af

n

crt rnril;

ulaar cloor ilc rc{jcn spocl cle àat
Tocn

wij b'ij

er

wel

Cc Jeugclherbcrg kwancn

gingcn clc Jcugclherbcril vad-cr cn rflocclcr
'naar buitcno
Eb zattcn on op clc f oto.
Tocn rroc stcn wc ons sncr 'wasscn cn-vcrkI c clcn.
Eh naar

uit.

..-1e

eet zaaL

gaa^ï$e

Àrrna

,,

Jantjc Ce Vries.

tt ,,

-.--;:=.='r*i-

-e
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'
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VIJF DiiGH{ ;ïiJV ZEE
De Jcug&herbcrg op lr,rnelancl stoncl

bij

zee

vlak

a

Daa,ron %:.JT7. wc vaak naar %ce gcïr'oest.
De eerste rnicldag hubben wij ecn stran(lwanclel ing gcritaakt.
Ir[c krebben kwallen cn krabbcn Seniem.
Er l agcn ook hele noc ic schrelpcn,

ïk heb ook nprS een uitgcholcle kokosnoct ijevonclen"
Pictcr en jk zochten naer aangcspoeld-e
d-ingen"

ïile vonclen ecn i;roto kist wàcilc trre moci
nce konclen v&,reíJro
De .tcrugl.lcil zLJn Ïre Cccr ,:Lc cluincn SOiiaan'o

het vloecl en
chtcn we zï^rcancfr
HcÈ water hras niet erg koud"
Opk hcbbcn we mooie fi5urcn van zand
gernar,kt :o . .?o e on auto e e en vj-S cn een
boct,
De volgenàe J.ag zLJn wc wcct naar zee

-'De volgend.c noïgen wa.s
mo

o

gctre c st
"
We mo c}:ten zlrenfite n e ïrraer irc t TIer,s no j
aI kouC.
Rinse hacl cen rÍlull.r van zand. en pla^nken
gemaakt oR het water tegen tc houclcílo
Er sl oeg ccn g'at in clic nuLl-r en tocn

hcbbcn Jacobus en ik hcn geholpeflr
rnaer we konilen hct water nict kereno
Dc laa,tstc dag_no.chten trc t s norgcns
nog naaf Z"eer
Daar hebben 'wc wcor ccn rílirrrr gcnaakt
cn nu. hicl*en wc het lang vol , maatr
het watcr was niet tc kcrcíro
Tinus u Yntze cn Pic tcr haàicn ccn buílker genaakto Eerst haààen ze ecn gat
ger:raakt cn àaarovcr plarrJccïtr
Ze .5inngcn er Ín en tocn wc weggingcn
kond-en ze cr haast niet rnccr uitkomeÍtc
À1 mct al vond- ik hct ccn nooie school-' fe LSo
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Het bestur-rr van d.e re isvereniging

van Boijl zag i;raad no6 wat neer
leC-cn wi-llen ihebbeïtc
Dit l^Ias vooh.een wel aarclig goed
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