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Zatcrdag ? rilaart r+erd in café De
Vries e en speliiriddag gehouden voor

cle jongste sportbeoefena(ars ) (ressen)
van de verqniting "
Er was ocêo een knikkerspgl,
Pim Pam Pet en een sjoelbak,
De kinderen (i 35) moesten in
groepjes alle spelen langS, Aan het
e ind van de rni ddag bleêk , dat Dia
i!.gopg de meeste punten had. behrlild.'
U i j vrer'd dus winnar€s
C ,T L\ o Díever-d.e Vos .
o

o
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Op 6 maart j"lr l,'rerd in'café De
Vries de' oprichtingsvergadering van
onze tafeltênnisvereniSing gehoudêo o :
De ze avond werd druk; bezocht . iir
\,,Íaren ongeveer 25 mense o r d,ie lid

r"

v{erd.en.

Jammer Eelloeg hebben we nog ge en
naam icunnen bcclenken o \r/e hopêïI r d.at
de rnensen uit ons dorp ons hierlnee
willen helpen " Iedereen, die denkt ,
dat hij/n:-l een goeie ïlaatn ireeft B€'vond.êÍr r lcan cLe ze inlevoren bi i c af é
De Vriês "
ZO i{aart vÍas de rwe e cle avond. n De ze
avoncl werd niet no druk bezocht als
we verwachtten, nlaar d.e avond. kon er
geluki<ig rorel om doorgaan '
T oclr. hopen vre ? dat cle volgende avond,

t-*-_

--

11

"

alle leden aanwezít zuJ.len zijn. Deze avond. valt op vri jdag 10 april

' 'arsr
lTieuwe

leden z:-Jn natuurli ik altijd harteliik welkom, mits zii
L5 jaar zi jn. ZL j kunnen z:-ch opseven
bi j het bestuur.
Het Bestuur
F. v. d.. Boer ( vo orz'itter )
F
-voor zttt er )
" l,iarks ( vi c ê(penniÍIgJ. voct. Boer
o

mecster

R

n Germs ( secretaris

)

)

-HOEVE BOSOORD.

r,
\
:

ïn het vorlge artikel vras afgesproken
dat we naar buiten %ovd.en gaan " Daarin
rnl&s ook geschreven, dat we om half
zeven opstaan. Dit geldt echter niet
voor de boerderi j " De jongens, die
hi er gaan ruerken , staan orn vi j f uur
op en begÍnnen dan om zes uur hun
werk. Dit begint dan met het melken
en verder a}le werkzaarnhed.en, d ie
nu eenmaal op een boerd.eri j te doen
zijn. Zoals al gezegd, de jongens
die hier werkcor doen dat met veel
plezier. \iJant moet er een zeug biggen tr<ri jgen dan willen ze daar bi i
zi jn, ongeacht op vrat voor ti jdstip
dat mag zijn. Naast de boerderijwerkzaantheden hebben we dc tuin,
Dezc vraagt ooli het hele jaar door
de nod.ige aandacht" fn de I'rinter is
men ine er op cle br oc ikas aange we Ze rt .
De spinazie kan al afgcsneden worden
on als groente ttj diêÍreno Ook hier
dezclfde animo voor hetl,'rerk als op
de boerd eri j . IIe t werken mct levend
rnateriaal of dat nu plant of dier is,
spreekt de jongens erg aan, Af hanliêli jk van d.e weersomstandigheden moct
spoedig iitet het werk in d.e koude
grond trorden bcgonnen.
De tuin beslaat een vri j groot oppervlak en zoals men weet, is een tuin
nogal arbeidsintensief
Dan hebben we nog een groep die buiten is, de z. E. nobiele groep. Dit
groep je velrieert , af hankeli ik van de
c

te verrichten

werkzaamheden, van

12.

acht tot twaalf ' personeÍr
Ftet kan zL Jn , dat ze lcippen gaan
vangen, in e en boorngaard r,.Jerken, of
dat gr een learweit je in het bos inoet
gebeuren o Ook lcomt het we1 voor t dat
er onverwacht een ve rzoe\; binnen
o

komt .

Dat gcbeurt, als cr veel sneeuw ligt
en een ijsclub graag de ijsbaan
scnoon vril hebben. f ndien itlo6e f i jk
word t hieraan voldaa;i'"
l"ie hebben nu nog een afd.eling hraar
we nog even een ki jk je iïoeten nene fl r
n, I o de werkplaats ,
I{i erin bcvinclt z:-c]n e en hout * en
metaalafd.eling" iJe lccginnen rnct de
laatste
ïn opdracht ven e en industrie word.en
irier metalen onderstellen gemaakt t
die vooral gebruilct \iíord en onl er een
kinclerwieg op te niontereïl o ltrogal
een precics v'rerl< je , de.t afineten, bui-gen en dan aenelkaar' Iassen " Iit d.e
houtafdeling fabriceert iileo deiil*
borden, rlominospelen, sleet jes en
wat men verder zoal vraragt .
Als laatste hebben tre hier eeïI verfspuiteri j, d"ie de produ'cten, die
al gereed. zijn, in de ge,r,'\rrenste kleur
spui,t en " In dit art ikc I is alle en
over arbeid gcsproken "
c

t rillr e ekt van zeLf , dat ool< hi er
boog nict alti jd. gespanne ïI is " J-lr

ïie

de

is dus vri je ti jd.
En hoe wordt die besteed.? ??
Daartoe z:-Jn er allerlei vormêïl o ï{aar
daarovcr cl"e volgcnde keer.
Ilovius

"

.,
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On te beginnen

volgt hier een verslag
clat ik ontving van een vËrn de deel-

nemerË aaïI het Í-{espreku dat i'*ij op
maandag -c) maart j o 1o hadden iitet leden
varl cle n"li. parochie te Zorgvliod:
t Í"iaand.ag
9 maart wes er in caf 6 De
Vries in Boi jl een gerste sanlenkontst
van d.e tr,vee geneenten off van geCr:ch-

ten te wisselen over de gez,aïtlenli jkc
dicnsterl c lJr waren + 30 gelovigen

Lt,
op komen d.agen en hct gehee1 werd inge leict door Da. v. d, \/eide met bi jbellez:-ng en gezaïnenli jk gezang I verder werd
het woord gegeven aan pastoor lleertens
orn de discussie op gang te brengen,
waar h j- j goed in slaagde en waarin d.e
humor niet ontbrak. Onder d.e aanwe ztgen
vrerden 4 verschillend.e groepen gevormd,
Cic ied.er voor z;.-cht de drie punten ven
de agend.a zoud.en be,spreken en er hun
( visie over z ortd.en geven, Die punten
rdaren de volgencle:
1, Ir/as er volgens u ecn groot verschil
tussen de dienst in iJoijl en dc dienst
in 'Zorgvlicd? Zo ja, vJelke vcrschiltr puntcn?
lJelkc puntcn van overeenkornst
tJaren er volgens u?
? o iic ent u , áat dit c ontact R . K. -Herv r
nroc t hrord.en voort gc zet t zo ja r op
ll'rclke rnanier kan dit volgens u hct bes ;

I
I

I

te gcbcurcn?
3 , ili ellce and.ere punten ruilt u

vanavond

nog bespreken?
De Eroepen kregen een klein halfuurtje
om over d.ezc punten te beraadslagen;
deze vrerclen toen óón voor één onder d.e
loup genomen en toen kwam de cchte
discussic pas goed op s{crï1g r Ovcr het
algemecn was het oordeel clat de beide
diensten vri jruel overeen kwamcr r alleen
stond bi j de l(ath. de of f erdienst in
het rniddelpunt van de hele Eucharistievicring, tcrwijI bij dc Prot, d,icnst

t iiAvondmaal i' gche el was hle gEcvallen .
Er wcrd zeer uitvoerig door da " v. d
!/eidc, ha.ar men, patcr iicertersr alsook
dc aantrezigcn ingcgricrr-r. op de theologische verschilpunten van hct :ÍAvondmaalii
en dc l{ath" Offcrdienst;ï" /\1s mcn zeer
scrieus nadcnkt ovcr hct ONI{EIL wat
hicrdoor geschiedt, dan is hct nu aIleen mear ecn zecT vcrheugencl f cit, dat
die tijd voorgoed a-chtcr ons ligt. l'ïcn
is hct cersr dat dezc thcologische
haarklovcri i en, IíANT_ j ijlP&_AlJï\ I{iiT, ryJ$l,
dic aan beide zLJdcn in hct vcrlcden
zt jn &anget^lend een eeuwige ztrartc blad zijde zijn in de geho'le Christelijlee
Gcschiedenis . Gelulrkig Ei jn we door
veel schad.e cn schandc nu eindeliik
wijs geworden, dit is ingezíen door
beid.e parti jcn en uriteindeli iI'. kwam het
ook tot uiting op onze bi jeenkomst ven
maandagavond. Verder werd. uitvoerig
he

o

ovc''r het;lVergeven van zond.enirgespro-

ken' De heer vod. \íeicle l-ichtte theologisch toe, d,at aIle zondett reccls warcn
vcrgcven door het irKruisof f crrr van

1+o

Christus ; de l(ath. waren het hier Be:,
hggl

mee eensooooG.ooeo.-

gchtgr

a1s

christen. opstaat tegcn de wet van
God (Ous moedwillig uonden doe.t) d.an
is hi i wel verplicht God ,rie rover ollrecht vergif f enis te vragen , zott hi j
dit niet doen en in die staat komen
te overli j d.en , dan gaat hi j zeker
i.lIET naar de hernel. Deze veriiiffenis
wordt door de Prot, rechi;streeks aan
God gevrar-gd u door d.e i(ath. ook
rechtstreeks aan God, niaar via c1e
priester in dc biecht " God alleen
kan zonden vcrgcverr de priester is
aIle err c1e ii intermediairt' , de tusseïId.e

priester ontslaat dus
alleen zond.en uit ilaam van God, Dat
d,e Kath o Kerk clit recht de priester
geeft, is gebaseerd op de hloorden van
ChrÍstus: ril''Jiens zond.en Gi j zuJ-t, ve rgeven die zijn ne vergeveilr wiens
zond en Gi j zu:.-t, behouden d-Íe %L Jn ze
behoud en'i o De priesters :,LJn hiernee
persooï1

.

De

dus ook d.e opvolgers van de apostelen
Verder werd door d,a, vod.o \,Jeicle verschíl gemdakt tussen:tDe Geest van
Christus;? en die van ilDe I{e ilige
Geest'r o Volgens ni jn bescireiden menint
is hierin geen. verschil, daar de
Bi jbel spreekt van de ileilige
Drieêenheid als drie Onderscheiden
GoddelÍ jke Fersoneil maar toch titaar
EEIï GOD o Dus ril o & o w r is d.e Geest van
alle Drie 6elijkn d.us zod,oende lcan
er geen versciril %:.-Jn tussei] de Geest
ven Christus en die van de irï, Geest .
Ook vrer d. n o g over he t Paus s chap ge *
sprokeno Pater I'leertens legde uit hoe
PetruË eangesteld. was cLoor Christus
als l{oofd ven cLe l(erk, wel- in geijreerL,schap r^riet cie .l:rclere apostelen " i'iet
Pausscirap was door cle gescliied.enis
heen langzaaljr gcgrceid en rïI cle Kat.h.
I(erlt l*ordt d"e ti:geirwoordige paus riog
alti jd beschouvrd- als de recirtr'tatige
opvolger ven ]letrus, die de eerste
paus was Vervolgens r^,lerd door cle Prot "
ï1oE naar 'voren gebracht dat er in
Zargvlied Írecr eerbiecl wa.Ë vóór de
d.ienst eïl dtit er gelcnield, werd " Pater
Iieertens legde uii, dat C.it kvuam, oirldat in het tabernalcel Ïret iieilig Brood
ber,*acrrd wordt. VerCrer hlaren alle o-EIL*
r,vezigen Jret rocrend. eeils dat er reíielr,iatlg gezËrïlênli jke diensten eï] [{e o

.

lf

o

spreksavonden zouden worrle::r gehoudeir,
om ellianders standpunten beter te

L5..

leren kennen en vooral ztchzelf ook
beter te leren begrijpen, Het geheel

waÊ een welbested,e avond., de sternming
was voortreffelijll en vooral de geest
en de vaste wi1 elleaar te zoeken was
aanwezí9, Laat mij eindigen met de

';llistorische'i en ík

z"ou

durren zcggen

frlegenclarischeii woorden ven de zo
menseli jkc en eenvoudige Paus Johannes
)ixf f ï: ïiÏ,aat ons zien vrat ons bindt en

nict wat ons' scheÍdt;;. AIs dit alles
ond er lciding van d.e l{eilige Geest
gebeurt o dan kunnen er not wel eens
grote clingcn tot stand komen, tot het
wel zLJn van de gehele Christeli jkc liJereldkerk en dat van heel het l4ensdom
Tot zover dit vcrslag, Ook de kerke:
raad was cnthousiast over hct begonnen
contact inet onzc R"l(. mcd.e-christencn
erl zaL zLdn zeker beraden hoc r,rri j in de
toekomst dit conta.ct kunnen voortzetten.
o

De Kerkdiensten;

gang van 1 april €! o s
door de classis zlektevcrlof is vcr-leend zttLlcn cle kerkdiensten voorlopig
door d e r ingc ollc ga t s hÍorden waergcnom€rl r
Voor de naand april zi jn de dicnsten
als volgt vastgcsteld:
zondag 5 april L9 .3A u, d.s , H. d.e l"lolf
zorldag LZ apr i1 10 . OO lt o d.s , J. van DUk
z"ondag 19 april IO . O0 lt o d s . A.Ko v.d,
c

zondag 26

april

S

L9

.3O u o

d.s

o

choot

J,C. Barnhoorïr..

IIet is mogeli jkr'dat er een enkele vcrandering komt in de aangegeven dienstcn;
op het ogenblik, dat ik dit kcrkberlcht
schrijf, heb ik nog niet met alle
collega t s contact kunnen opneinen, daarom verwi js ik u voor de d.ierrsten graag
naar d.e wekeli jkse berichtgeving in
isAanpakkeïIii , t'le l hoop ik van hart e d at
,
hct kcrkbczoek door dc wisselende voorgi-ngcrs en wisselende tijden nict belloef t tc Ii jden, \/i j zi jn de ringcolle.ga I s bi j %onder dankbaar, dat zL j bercid zijn in te springerr vooral omdat
zL j allernaal een druk wintcrs eízoen
achtcr d.e rug hebbêír r Daarom nogen vri j
a1s temeente d.eze hulp ook wèt waard e rcn en daar ool< daadwerkeli jlr bli jk
va:1 ge v€n o r ?. cloor trouw kerkbczoek.
Vcrder kunt u ztch voor alle i?kerkzakenrr wend,en tot de scriba van de
kcrkeraad., rJevr. 1'l . Jonkefs-i{oogeveeilr
Boi jlerweg 35 , teI. 23L, of tot een vlln
de andere kerkeras,dsled.en . Zí j nemen
dan, waar nod.ig, contact op rnet de

a
ió"

ring.
Je,E$dc luF,,

,

Foi i_t:

Iiet groot cnthousiasme is dcze op
7 maart j :1. , 6cstart ; het cnthousiasitle vras zelfs za groot, clat beslotcn
is , d-e volgende keer niet be ide
groepen op dezelfcle avond. te Lroud.en,
zod.at d,e sei:iorcn wat vroeger kunnen
begiïr.ocÍr o De volgcnde a.vonden zt Jnz
ga&'rqgA_].} +pgif cos. junioren QZ
ag 18 april rï o s r
(vanaf
:?"ioren
I'rnanc ren :
ffis
de reiding van de zortd.agsschool doet het mij veel gcnocgen u . *
*Ê
te kunnen med.edeletr r dat de alctie ,
door de kindercn voor Biaffrahinderen
gc'houden , he c f t o.ilgc brir.c ht , hc t nroo ie .
bcdrag van f lr52, BO, Huld.e iian allc
kindercn d ic hiererr.ï] hcbbc.n rítccgewcrlit en vc c I d.enk a,an allco r cli c d.e
kinderen d.e gcicgcnhcid. gr.vcn r dit
ge Id. t e verdiercll
Op dc , zondagen 29 inaart, 5 cn LZ
april, zal uvtr cxtra-gavc gcvraer.gd
worden voor de Paascollectc van de
Hcrv o l(erk , op de zoird agcn 19 en 26
!
april voor tllgemenc Diac onalc doele indcn.
It{et ecn schrif teli j}ce groct aan u
allcn en in hct bi j zondcr aan dc
zleken en be jaardea wil ik dan dit d
voorlopig - laatste kcrkbcriclr.t vaïl
ruijn hand besluitcn, Aosr zondag hoop
ilc u nog persoonll jk tc grocten na
ef loop van de dicnst, v/aar j-ir wÍ j mct
de l.,ind eren vi-n dc zandagsschool het
Paasf eest zu11en vicrcfl.. i'iogc hct voor
ons alle n waerli jli Pascn tdorden, \IC!&rop wij Goi danl<err d.at IIij ons bevrijd'd e en wi j onzc vreugile urtzingcn :
Glorie , ï-Iallelu ja, r+;nt de i{eer is
:
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Voor eccordcon en guitaarlcsscïl
naer i"ic j . iil . vail der S c haaf -b c
Els1bo. liog p'laats voor lccrlingen. Opgave aan bovcnge ï]ocrrd
adrcs o 'Icl o of " 310 "
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