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te bcginnen nog eenmaal de
!/.tiEK. In irAanpalcken;r van LT
scptembcr jl. hebt u liunnen leaen,
dat d c actie van de Raad. van Kerken
in Boyl helaas geen doorgang }con
vinclêíl o Dit vond zi jn oorz&;rlc in het
f eit , d at van geneentei+ege gcen toe-.
stemrning wcrcl vcrleend tot het hou*
den van clc aangekondigcle huis -E itïrhuis-collecte. fn cLc eerste plaats,
'àa zeL iïen, stond. deze colJecte niet
op het vestgestelde collecteplan
en bovendi en zal- er in oktober d.oor
de I'ïOVIB een collecte ge:iouden worden
voor he t zeLf de d.oel , nl . het verlenen
van hulp aan C eylotr o Bi j zond.er jamr,rêr r
dat wi j hierdoor rrj.e-L inee konden
cloen aan de act ie va.n de .rlaad van
I(erk€il r l.taar ik z,ov ze gge\ïl : Bewaart
u uw gave nog even en voegt L{ d.eze
toe aan utr bijdragc voor de i,lCVIB"coll-ecte, opdat de hr,.lpverlening
dóór kan gaano
Dan d e i(erkdiensten ; llaiar ik hoord e hacl d.e
:O augilstus
Laen goed.e d.ienst met de heer Panteicoek
uit Rotterdani. Toevalligcrwi js had.
de avcndmaalsclienst van Ii septernber
j1, het zel-f d e bi jl:elged"eelde tot
ondert^rerp, de geli jkenis van de verontschuldigingeïi, l,let de }iÍnd.eren
van de nand.agsschool vroegen r,rij ons
af , vlaeroa d.e rflenijen nie t op het
f ec,st van clc hcer vrilden ],ioi,ieír o lin
wi j vorrden als an.Lwoord: AIs Jezus
ons dit vertelt , cLan bedoelt I{i j ,
dat de rnenseh r als God hen u.itnodigt,
t och li evcr hun e igen zalcen af r+erken
d.ern te koi:rcn " tjn het l:,vonclnaa1 rrod.igt
ons tc hoi.ten voor de Ceif,Í. van dc feestzaal- voorgoed dicht gaat,
Onr
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De volgencle gq eltq1lienst hopcn
wii tc houden op W.
Dit beloof t bleer een bi j %onclere dÍenst te
t^Iorclcn, weartoc wi j u allen vi.i.o harte
r-ritnod,igen, evcnals u ove rigcns elke
zondag gerlodigd bent i Op ztonil;lg 11
oktobcr zullen ni" jn ïnan cír ik g[g%1g
%L Jn Dan zaL voor u vocrgaan riievr o
ï'i , Poe lstre-Gunstcr u-it Tolbirt
" Op
zond.ag ?5 olctober zal- er eeïI aygï}g;
dienst zi jn, i " v íii o ecn vacature ffiin
i'{ai;;;inga o,sarirengevat z,L Jn
de d,iensten voor de lir-riiiendc rnaand
d.us als volgt:
l
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%andag 27 septeinber 14, OO 1l o ;
Dhro Go vodo i/eide, proefpreelc

zondag

l4-

oktober

1O, OO u

o

Dao v,d" l'Jeide
zondag 11 oktober
10 " OO 1l
l{evr " Iui. Poe}stra.-Gunster
z ond a-g 18 oirt ober
10 , OO u
J)a. v. d.,'y/eicle r Ee .átnsclienst
zonclag 25 okt obcr
19 "3O rr
Da. v o d.. tJe Íde .
o

e

o

De }<inde ren , cLi e de &f ggdgqqgq 4?,gl
","
gelopen zondag
op de zondagsschool
rdarefl r he lrb cn gcmerkt , clat cle le i d íng
inet ie ts nÍeuws is begonnen, wat clke
nondafg weer een beet je ccn verrassing
zaL zLJn, IIct is nceili jk uit te 1e6r
gcn, wat da-i; dan wel is, d.e }cinderen
lcunnen hct beter zel,f ervaren en hei
u zel,f vertellcn o t^/el he'btcen !.re na d,e
eerste keer al de indrulc gekregcn, dat
niet a}-l-een d e leid.ing, rnaar ook de
Icinderen zeJ-f enthousiast zijn over
cLeze nieuwe nethod e o lln voor ik het
vergeet te zeggen: de kinderen? die
no8 niet kwamen n zi jn van zel,f spreliend
nog steeds van harte wellconit
Je.l+g*q1,3li Op zaterdag 12 septenber
jl. herciclen de senioren ondanl.rs d e re*
gen toch een geslaagde start \ran het
F

nielr.vÍe seizoelio
rn okt ober zurlen de er eni oren r,/e er bi j ecn }<oriien op cle trrleede zaterclag van
cLe naand , de lcdc r eil de jun'i. orcn we er
op dc laat,s t e zaterclag vqn de inaancl ,
de 24ste o over cle ju.niorencrub nog hct
vol.gende : Door zi jn vertrel< naar I/o1vega. heeft cle heer K. de Vries ztch
helaas genoodzaakt gezien, cle leiding
van dc juniorenclub necr te leggen "

l{el is hi j gelul:l;ig bereid, in ilooct"ge ïÍá.rllen z,o ntoge 1i jk bi j t e ,spr inge n ,
rflaar lrc zullerri;oc h e cn ni elrwe le iCer
of leiclstcr inoeten vinden. I)aaroa cle
djr.i
aan Ll allen: i,{anneer
de j eugd u t er hart c gaart ( en bi j r.rie
van ons is dat nie t zo? ) , zoud.t u d.an
eens heel ernstig l',rillen overh/egen of
u nict óén avond. in cle maand aan d ie
j eugd wilt bcs-beden? ?re v,rillen erg
graat ? lilaar liunnen hct nog niet zondcr
de leicling van volwess€íl€ïr o Daarorí:
la.at iren niet in cle steeli, naerr meldt
u voor d e leiding van irun club
Catechisatie: De ecrste }ieer ve r*
jongcïrs en iireisjes
wacffiffie
die Ce lagere school verlaten hcbben
en nog geen L5 jaar zi jn ( Oe " ju-ni-o*
rcn; j van de jeugd.club dus ) op woeÍrsg

,

10.

dag ].9.Sspt9jnPg.r 3,:F. ? s avond.s om
bi i
Z-*"" in d e catechisatiekarner
de pastorie, De jeu.gd vanarf L5 jaar
wordt de e erst e Lte er verwacht op
3gij.4*3.
-2 o5!-ob9: . ' eveneens
ts

avcnd.s om 7 JEl. in de r:;techisatiekamer bi j d,e pastorie ' De ze uren
z i- jn nog nlaar voorlopi g , in overle g
n:et clc c at e c hisan'i;cn zuLlen ïÍc ze
d.cfiniticf vaststcllêno l'ïu iuijn nian
wat rteer in cle genlec'nte zaL gaan
neel'lerkcfl r irebben htc af gesproken t
dat hi j cle catcclisatie voor de
j eugd vanaf Li jaar za} geve íI r tcrwij1 ik zelf de' iongste groep zaL
houden. Ook hoop iI( cleze ivintcr een

catcchisaticcurËils te geveor dic i1-'
willen noenen "gelovcn in deze
tiicLirn Dezu' is bestenrd, voor jp"Sgf"g
èn oud.eren vatraf + 18 jaar cn }can
ïíï16árïïp het d6en van beliiclenis
in hct voor ja.ar , maar dit hoef t niet .
De eerste opzct is, ons serlen te bu'z innen over ile vragen di e gelovcrlin-d,ezê-ti j d bi j ons oproepen en
over on%e persoonli jke hcudin;; lri cr
t e geoov€r o i,lag ik u aLloo r d.ie ï1og
ge{Jn belÍ jdenis dced., naar voor rtie
''geloven in deze ti3dit wel vragen
oproept, van harte uitnodigen voor
deze cursus? Dc eerste bi iecnkornst
zaL %L Jn oil g'
r.
t s avonds oiït 3 uur in de cate chi.'
sat ieltanter b j.ï%-pastor j-e . Ook dit
is nog naar een voorlopig ulrr, dat
pes in overleg inet clc dcelnemers
vastgesteld trtan word"en '
def initicf
\'Janne er u d.e e erste keer vclihinderd
bent , iilaar wel greag zoudt wil-Ien
deelnemen r vl-rlt u dat dan dooi'gcven
aan mi j of aan een van d"e leden van
de kerlier.racl? Dan l;unnen \.IÊ daar r€ kening nee houdcÍL ,\Jlc jongeren
zulJen voor dc catechisaties aan.geschreven vÍord.en r iïaar hla.g ilc de
ouderen vragen I voor de cursus
"geloven iri deze ti jd ; deze aankoilciiging a1s persoonli jlce uitnodiging
te besclioutten? .Dan Eraag tot Trtens !
Verder \íint ilrl'Ierli: In lret voor jaar
samen
hadd.en i^ri Sfficiensten
rnet d.e l?. K, parochie van Zotgvlied t
gevoJ-gd door u'Gi't -gesiJreksavotrd.. Van
versclrillendc zi iden l'.rercl toen 8evraagcl oií een voorlnctting van dit
ge sprelc. Ook dc lcerkeriacl had. hier
we I oren naar en tti j hebben dan oolc
in overle g nte t pater Ï ie ert eos r d,e
z,ou

I
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volgencle af spr*ak geiïaa}<t : 11r zuLlen
drie gesl?reksavonden gehouden tÍorden,
waarop een van de drie beschikbare
the ologcn ( pater l.{e ert eos r mi jn man
en ik) een inleiCing zal houd€no De-

ze iirleiciing heeft tot doel inforffEt ie te geve n over bepaald,e aspecten
van het geloof , cte lccrlc, de bi ilcel.
llet tweede gedeel-te van el$e avond
zul..Ien ïre dan in een gezaffienli ik Se sprek uict el-lcaar verd"er praten ïIo?reVo
de ialeiding. De eerste avond is

olctober E os o i
va-stgesteld. op qAryd.1g LZ-ffi*crriËïffil
es avonris orï1 b ffi-ïilí"

ïffi,Ër trí Aê--mË'rie (in Boiil) o de
tt'le e de voorlopig op naandag 9 1Lovê111ber êoË" líoteert u d.eze derta goed?!
ïecler is van irarte we lkorn op deze
gcsprekslcring iione-l.lefori,:atieï?'
'v'Jat er no g ui t d e ze avond en zaL
groeien ( en ii{ d en}< hierbi j bi jv " aan
meer gezamenlijke dieusten) , zaI oo&o
af h*rngen van wat d.e de e Inemers aiin
het gesprek hierover denken en naar
voren brengeïI
Verc-Ler is voor het }corlende v'rinterseizoen nog in voorbereiding eeï]
bi jzond.ere kerko-àvoÊd, aaar c!-aar
hoop ik u in de nabi ie toekoms'i; nleer
over tc kunnen vertcll-en o Voorlopig
zult u ïlcg Eenocgen aoeten neinen met
cle ze vage aankondi ging .
In itieïtlor iarn :
Zeer onverwacht is van ons heengegaa-n
Pieter Veen, in cLe ouclerd,om van 6Z
jaar , Bi j zi jn begrafenis op vri idag
11 septernber il. luristerd.en vri j naa-r
de woordcn van psali'r 23 , I"Ïoge het
vaste geloof , het vastc vertroulden
in (iod-, det uit d.eze psalm spreekt
de troost zL Jn voor allên r die om
zi jn heenga.an treuren r traarbi j vri j
in het bijzonder denlten aan zLJn
vroul,,I ert zL Jn dochter ' ItAl ga ik d ocr
een clal ven diepe duisternis, ik
vre es ge en l;waad , want Gi i zt 7t, bi i
;?

o

nti jïï

"

ztg: I\Ied.e i " v Iï1 o het hutreli ik
van een zuster van rni jn nan zu3Jetr
i"ni jn man ên ik af we z:.g zL Jn van vr i j dag 9 ol<tober tot maan,lag L;! ol";tober.
lir zal clan oolc ot) 9 olct ober ge en
catechisatie zí3n,
f inani:iën: De collecte voor lret
lrriese kerkevJerk in de rnaand. a.Llgtls -bus iicc f t olrgebracht f 26 ,i5 en Cie

Afr'le

o

12,

voor d.e centrale voor het vormingswerk f 3Or55. Al1en, die hiervoor
gaven, heel hartelijk dank. Op de
zond.agen 4 en 11 zal uw extra gave
gevraagd word.en voor het werk van
d.e reclassering; op de zond,agen 18
en 25 olctober voor d e kerkvoogdi j ,
iïet ecn irarteli jke groêt r in het
bi j zonder aan d.e zíeken en be jo.êr-d,en,

Domina v.
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De touwtrekkersploeg van Boijl
heeft in de afgelopen rnaand een gr&íIdioze prestatie geleverd.o
Zo ruercL in Durirswoude u de \Ieenstr&-

wisselbu-}<er getÍonnen. Ïn Rotturn werd
nen goed.e twe ed.e . En riaenclag 14 selrt ernber werd men voor het tltreede jaar
Icar:ipioen van cle gelneente lJeststellingvrerf .
De irloe g van Boí il r die vorig jaar
wercl optericht, heeft in de eerste
lroui,ivakweek, ook eeïl wedstri jd in
Boijl georsanisecrd" llaar voor eigen
.1;*ubl.iek werd, het e en lsle Íne te lêurstelling" De 1rloeg van Boijl werd
toer: derde, achtcr llottr-'.i^'l en l*linnaar
ï{avelte "
Op woensdag ? septenber ging de
ploeg naar DuurswouCe. G. \íínters,
d.e voorste rian van de ploêS r haC' een
arr:ibieËsure . Dcch net als Feyenoord.
heef t men goecle invallers, J. v o d.
Flelm nam de plaats i-n en deed dit
voortreffelijlt. l{en moest in eerstc
omloop aantreden tegen d"e lJilp. i)e
r,raïlnen van Boi jl hadd en een slechte
start, d.e l^lilpenarcn trokllen zeer
sterk. Boi jl vras al r,iet d,rie ïran over
de streelr, Inaa-r gaf nict op en lan,liu ane rl:and vre r cl de t/i }p t o e n naar hun
}<ant toege'troklcefio Na een striid van
5 ntinuten ( en dat is lang bi j toutnrtreklien) vrerd Boi jl winnaêr c In d.e
tweed,e oinlooJl noe,sten de mannen van
Boi. jl aErntred.en tegen VVV uit Bakkeve en ? d.ie d.e belcer al ttre e jaar in
hun be zit haclden . De ploe I r aange moe di gd door e en hancl j evol support ers
o

Boi jl, trok echter geinakke li jk
de grote f avoriet eraf , zoclat Boi jl
met tr+ee anclere ploegen overbleef .
Ze had den ge lulc in de z e ornl o op vr i j
tc zi jn geloot . I)e Poesters uit

uit

iegerswoude trolt -Duurswoude eraf .
Daardoor ging de finale tusnen de
Poesters en Boi jl, De ï;larrnen van
Boi jl moesten alles gcven oril Cit stcrke team ven z:-cln af te schudd.en, d och
ook nu bleek, dai conclitie elt uithoudin6svernlogen winneïl ? zodt::.t het 8êtrainde Boi jI de beker in ontvengst
rnocht neril€n
Boi jl trok toen naarr Rottuin o Daar
Rottun Boi jl te laat hact uitgenodigd,
noesten de nannen zond.er publiek ê&lLtred.cn, De ri1ê1L1'].êfl hadden daar zeet

S

o
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sterke tegenstanders, ntaar toch wist
ríen z:-c}l- er goed. doorheen te slaan.
In d.e f inale moest men echter in
Rottum de me erdere erkenïlêír ,
Fïaandagavond 14 september rnoest
ríen iret kampioenschap van liestcllingwerf verded.igen in t{olvega. Doordat
dit vroegti jdig belcencl. waË , namen d.e
nannen een grote supportersschare i:têe
ïn de eerst e omloop moest rnen aantre de,n tegen Veeloo uit lrïoordvrolde,
waar nen weinig moeite ïitee had o fn

o

deze onnloop werd in ABTB uit StegSerda , vorig jaar en ook nu we er tvre ede )

het grootste gevaar gezj.en . Zí j tr/€!rden er echter afgetrokken door
Slachthuis uit Wolvega, ïn de tweede

omloop moest nen aantreden tegen het
slachthuis ' Daar deze rnannen te veel
had clen gegeven in de vorige omloop r
wercl dit een genrakkeli jke zege voor
Boij1. De volgende omloop irad. coach
I{ . Brouwer het ge}u}i d oor vri j te
loterr r zodat nten autonat i sch in d.e

f inale kwam, In d.c f inale moest men
het opnemen tegen het Roestige Ketting uit hlolvega, Deze ploeg bestaat
uit oud-rnlielrenners, iiet werd een
spannende finale. BoijI gaf alles
en tenslotte riroest ooll het iloestige
I(et t ing ericennen dat Boi jI e en gêvreldige ploeg heeft.
Boi jl voor de tweed,e keer irr lrun
bestaan karnpioen van i{eststelling-

werf.

De lcainlrioensploeg bestaat
G n idinters ,

uit:

fil . Frorn,
P. lJinters,
Sj, i(orf en
A. de Vriês,
C oach is iï. Brouwer .

Op 29 september ër r s o gaat de ploeg
naar Gorred.i jlc en ook d.an hoopt iiien
op een grote supportersscirare.
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Op 15 sept. vergaderden de P1.1 '

vrouwen voor de eerste naal in dit
seizoen " De presidente , I'ievr o Prakken
koir 64 d.anes welkorii heterr, waarond er
ooie de heer ilonian uit Amsterclant net
e chtgenote , cLie ons iets vertelde
over ïndonesië.
Ooli waren er enkele gasten ê3'r1rre zig en gaven zich S nieuï{e l-ed'en
oF. ï{a he t zinóen v1n fuet bond.slieC.
wercl Ïret rr,riirt erllrogramma voorgel êaafr.

c

ilierna

vJerclen d.e

notulen van

d.e

i-vêrgad.eriirg gemaakt cloor i ïevr '
Veenstrê r Voorgelezen d oor l'ievr o vêÍl
Ziand.en. Ook de verslagen van de be "
jaarclentof ot, lcoort iesdag en pI .I vr
toclrt lrlerclen laar voren gcbracht
ne

o

o

cLoor ï,tevr o Pralcken.

Voor c1e fietstocht naar ldolvega
gaven z:-ckr 20 dattes op. Voor de cursus in het coóp-ccntrurl te Oranje-

woud, hÍas belangstelling voor d.oor I
dar,le .
He t Eylïlmen op maandagavond worclt
voorlopig uit gesteld, \{e gens gcbre}c

aan een leider
Ook wordt er gevraagd ot;l }<,ra1en of
speldjes te r:raken en een oaslag voor
het ja.arboek je voor een wedstri id '
De i.tooiste per afdelíng moet nu in
gestuurd trorilen voor 1 ai)riI.
ïIierna kr'lan l,ir . I{oilan aa.ï} }ret woord "
Hi j liet onsi clia t s zien en vertelde
ovor Inclonesië " I)at het een rlooi
land is ell leliker warm, kon je op de
dia|s weL zj.en, vlant };leren dragen
ze haast niet. De vrotlwen doen claar
lret ineeste werk " ;!.oals ri istplanten
bi jv,
Irïa de lcof f i,e werd eir we getrakteerd.
o

op door cle heer .'ioman zel.f bere id.de
kroepoelc en nasÍ. Dat }<laarrnaken
ging iret vee1 hui-,:or gepaarcl. eïr dat
de nasi aan de hete kant tras, kon je
aan de darnes vlel zien, ttant de ffiêê6t en zat en rne t d e rlond open r orn e en
beetje frisse lr"rcht te icriigen.
ÏIierna }:regcn hle nog ljado ljado.
ï'[a af loop d.ankte ii]evr o Praliken
de Jr o Honan voor het gebodene en
vrerd hem een olifant net inhoud B.êï1gebod en . Na cr,e rond.vraag sloot ïilevr .
Frakken deze vêrg c ntet voor een
ieder een we1 thuis.

16.
Gevond.en I

huissleutel, op het
sporttemein

Terug
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Copie voor het volgend.e nunmer
vóór de Z0ste van de maand.
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Hypotheken en voorschotten
Rekening-c or.lrant
I'{oge1i j}rheid voor automatische betaling van
huur,
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electra,
belastingen
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