Jaarboekje 2019

Baptisten Gemeente Zaanstad

Voorwoord
Hieronder staat een aantal teksten uit het boek Handelingen (der Apostelen) m.b.t. de Gemeente.
Hand. 2:43:
Hand. 9:31:
Hand. 11:26:
Hand 12:5:
Hand. 14:23:
Hand: 15:31
Hand. 20:28:

Het leven van de eerste Gemeente.
De Gemeente komt tot bloei.
De Gemeente komt bijeen.
De Gemeente bidt vol vuur.
De Gemeente stelt oudsten aan.
De Gemeente verheugt zich.
De Gemeente heeft opzieners.

Er staan in het boek Handelingen nog méér teksten, die over de Gemeente gaan en in het Nieuwe Testament staan er nóg veel meer. Ik
roep jullie allen op deze teksten op te zoeken en goed te lezen.
Nu is het de vraag of óns Gemeenteleven overeenkomt met het Gemeenteleven, zoals het in Handelingen staat beschreven. En iedereen
die hierover nadenkt, kan tot een eigen conclusie komen. Want elk
mens heeft zo zijn/haar eigen ideeën en gedachten over hoe het Gemeenteleven er uit moet zien. Maar, … komt dat overeen met wat de
Bijbel ons leert?
In dit Jaarboekje staat een aantal jaarverslagen en die geven een beeld
van hoe ons Gemeenteleven er uit heeft gezien in 2019. En wellicht
komt dat wel dicht bij wat de Bijbel zegt of toch juist niet?
Voor 2020, en dat is al weer ruim twee maanden oud, wens ik iedereen
een Gemeenteleven, zoals God dat graag ziet. En daarvoor zal gewerkt
moeten worden; sámen. En in afhankelijkheid van onze Heer en Heiland Jezus Christus, de enige zoon van God, en onder leiding van de
Heilige Geest.
Met broederlijke groet,
Br. Cor van den Eijk

Pastoraat
Het pastoraal team begon in 2019 met twee personen, te weten br. Cor
van den Eijk en zr. Mieneke Stoevelaar. In maart 2019 is ds. Paul
Wiersma hierbij gekomen en heeft hij in een zondagmorgendienst de
zegen van onze Heer voor zijn pastorale werk ontvangen.
Wij willen de mensen uit onze gemeente bijstaan in moeilijke momenten, zoals bij ziekte, eenzaamheid en vermoeidheid. Maar ook in mooie
momenten willen wij er zijn, zoals bij de geboorte van een kind. Ook
zijn wij er voor de mensen die nieuw zijn in onze gemeente of, aan de
andere kant, voor degenen die moeite hebben om de gemeente te blijven bezoeken of zich niet meer thuis voelen. In deze uiteenlopende situaties brengen wij graag een bezoek, met zijn tweeën of alleen. Vaak is
dit bij de mensen thuis, soms op een andere plaats, zoals in een opnamekliniek.

Vanuit het pastoraal team dragen wij ook ons steentje bij aan het bestuur. Minimaal een van ons is altijd aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Zr. Mieneke Stoevelaar draait hier niet meer in mee.
Verder schrijven wij iedere maand het ‘Aandacht voor elkaar’ voor de
gemeenteberichten.
De verhuizing heeft dit jaar veel tijd en energie voor bestuurswerk gevraagd. Aan het elkaar toerusten als pastors zijn wij helaas niet of nauwelijks toegekomen.
Wanneer wij op bezoek gaan, dan weten wij dat God erbij is. Wij verlangen naar een geloofsgesprek, niet belerend, maar zoekend naar wat
nodig is. Meestal nodigen wij onszelf uit en soms wordt er een beroep
op ons gedaan. Wij hopen dat de gemeente ons weet te vinden.
Voor de st. Present (Zaanstad) hebben we twee dozen met levensmiddelen ingezameld en die bij twee gezinnen gebracht.
Met hartelijke groet,
Zr. Mieneke, br. Cor en ds. Paul

Coördinatoren
2019 was een bijzonder jaar voor de Coördinatoren; er stapten mensen
uit de werkgroepen en er kwamen weer anderen bij. Br. Wouter Stoevelaar stopte en lange tijd heeft zr. Marion Limburg het werk hoofdzakelijk alleen gedaan, totdat zr. Rebekka van Soest haar hulp aanbood.
In het pastoraal team kwam ds. Paul Wiersma er bij. Br. Aalderd Stoevelaar die met het secretariaat stopte en br. Cor van den Eijk die het
secretariaat als ad interim oppakte.
De onzekere periode over de Palmboom ging ons ook niet “in de koude kleren zitten”. Lange tijd hadden we het gevoel: Het is bijna gelukt!, totdat een nieuw bestuurslid van de Palmboom wegens ziekte al
vroegtijdig moest afhaken. Het besluit viel dan ook rond de zomervakantie dat stichting de Palmboom definitief zou stoppen. Dit resulteerde weer in extra vergaderingen voor onze gemeente.
Plannen maken, locaties bezoeken, toetsen op haalbaarheid, wegstrepen en weer opnieuw.
Uiteindelijk bleven er maar een paar mogelijkheden over en op een
ingelaste vergadering heeft de gemeente de keuze gemaakt,…. We
gaan naar “de Lorzie” in Wormerveer! Blijkt de naam van het gebouw
ook nog heel toepasselijk de betekenis te hebben van een vroeger logement, een verlaten schuur naast een molen die meerdere mensen met
nauwelijks geld gebruikten als onderkomen. Het logement, wat in verbasterd taalgebruik “de Lorzie” werd genoemd, bood dus onderdak
aan mensen die nergens anders konden wonen.
En dan begint er een nieuw hoofdstuk; verhuizen, opnieuw keuzes maken wat kan wel/niet mee. Contractonderhandelingen, adreswijzigingen, website vernieuwen, diverse instanties informeren, zoals de Unie,
Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en alle organisaties waar
we contact mee hebben of waar we voor collecteren. Tot slot moesten
ook nog alle websites, waar vermeld staat waar de Baptisten Gemeente
zich bevindt, aangepast worden. Het achterhalen van de inloggegevens
was best een klus, omdat sommige registraties nog vanuit het papieren
tijdperk kwamen.
Ja, we weten nu inmiddels de weg te vinden, maar het huiswerk is nog
lang niet af, want bij iedere bijzondere dienst moet er ruim van te voren nagedacht worden over allerlei zaken waar we voorheen niet over
na hoefden te denken. ‘Is er dan een grote zaal beschikbaar?’, ‘Hoe

gaan we die inrichten?’, ‘Wat hebben we allemaal nodig?’, enz. enz.
2019 heeft van ons allen veel energie gevraagd. Wij hopen dan ook dat
2020 weer een jaar kan worden van vooruitkijken en dat we op deze
mooie zichtlocatie het evangelie mogen/kunnen uitdragen. Nu is er een
kans, als we zeggen dat we naar de Baptisten Gemeente in Wormerveer gaan, dat men zegt ”Oh ja, die in de Lorzie!“.
Jaarverslag van de secretaris
Leden
We begonnen 2019 met 28 leden. In het afgelopen jaar is er één mutatie geweest. Br. Wouter Stoevelaar is met attestatie vertrokken, zodat
wij aan het einde van 2019 een ledenaantal hadden van 27.
Bijzondere gebeurtenissen
We kregen halverwege het jaar te horen dat stichting “De Palmboom”
geen nieuw bestuur kon samenstellen en daarom heeft moeten besluiten om via de stichting ons huurcontract niet meer te verlengen vanaf
01 Januari 2020. We moesten dus op zoek naar een andere locatie om
onze diensten te houden. Na veel vergaderen met de gemeente en onderzoeken van de verschillende locaties konden we per 01 november
2019 onze diensten voortzetten in buurthuis “De Lorzie” in Wormerveer.
Bijzondere diensten
We hebben ook dit jaar weer verschillende diensten gehouden, o.a. de
Goede Vrijdag-dienst waarin we het lijden en sterven van onze Heiland mochten gedenken. Hiervoor was onze zustergemeente uit
Heemskerk uitgenodigd om dit samen met ons te vieren. In deze viering gingen ds. Arjen Kwantes (Heemskerk) en ds. Paul Wiersma
(Krommenie) voor. Op zondag 21 april, 1e Paasdag, hebben we de Opstanding van onze Heer gevierd met als voorganger ds. Paul Wiersma.
We hebben zoals ieder jaar weer de paasbrunch gehouden. Op 17
maart mochten we Mylène Kattenberg opdragen aan de Heer. Op 16
juni hadden we een dienst die in het teken stond van “Jeugd met een
Opdracht”. In deze dienst ging Br. Ganpat Berrevoets voor en hadden
we een broeder uit Indië uitgenodigd om iets te vertellen over zijn

werk voor “Youth with a Mission”. Hij was in Nederland. Door omstandigheden hadden we dit jaar geen kerstbrunch, maar wél een lekkere traktatie bij het uitgebreide koffiedrinken.
Lief en leed
We kregen bericht dat op 13 februari Zr. Grietje Helderop-Smit thuisgehaald is door haar Hemelse Vader op de leeftijd van 75 jaar. Ook
kregen we bericht dat op 10 oktober br. Arie Horst plotseling was
overleden op de leeftijd van 79 jaar. Arie was een graag gehoord organist en oud dirigent van het zangkoor.
Dit jaar werden br. Momoh zr. Juliet Johnson verblijd met de geboorte
van hun vierde dochter EneJo Jasmine en op 21 september werden Zr.
Lotte en Br. Jesper Maarseveen verblijd met de geboorte van hun
dochter Marie Elisa.
Zondagochtenddiensten
We mochten ook dit jaar weer rekenen op de hulp van gastsprekers,
die ons de boodschap van de Heer brachten. We danken de Heer dat
Hij elke week broeders en zusters op ons pad brengt, die willen en
kunnen spreken in onze gemeente. De beamer was weer in goede handen van Ruben en het geluid werd weer elke zondag geregeld door Albert Jan, Chris en Frans. De muziekgroep, bestaande uit Baukje, Imka,
Naomi, Carolien en Lotte, heeft ook dit jaar weer hun medewerking
verleend aan de diensten; evenals Purpose Praise. Het Zaans Evangelisatie Koor onder leiding van br. Mark de Waal en soms aan het orgel
br. Arie Horst heeft ook verschillende keren gezongen en gespeeld tot
eer en glorie van onze Heer en Heiland. Op 24 november was het sextet VEG voor ’t laatst bij ons en dat was tevens hun laatste optreden.
Wij danken onze Heer en Heiland voor zoveel goedheid en genade
in het afgelopen jaar.

Onderwijs en Toerusting
- werkgroep binnen het bestuur van de Baptisten Gemeente Zaanstad -

In onze werkgroep gaat het om:
de inhoud van de diensten
We zijn verantwoordelijk voor wat er gebracht wordt op zondag en
ook hoe het gebracht wordt. Er is afgelopen jaar een organisatie quad
ontstaan om verfrissende diensten te organiseren. Gezinsdiensten,
waar kinderen, tieners en eigenlijk alle gemeentebezoekers zich thuis
mogen voelen en zichzelf mogen herkennen. Daar zijn we dankbaar
voor!
We zijn ook dankbaar dat we mogen samenwerken met veel vertrouwde voorgangers vanuit de Baptistenwereld, soms al jaren, maar ook
sprekers daarbuiten. En natuurlijk onze “eigen” voorganger: ds. Paul
Wiersma. Afgelopen jaar mochten we ook de zendeling Muthu verwelkomen, die vertelde over zijn bijzondere werk in India.
Qua begeleiding van de diensten is er veel inzet van het combo, Purpose Praise, het zangkoor en gastmuzikanten. In 2019 mochten we
een goede drummer en zangeres toevoegen aan ons muzikale team: br.
Chris en zr. Rebekka Kattenberg. We zijn God dankbaar voor jullie
capaciteiten en inzet!
toerusting
Op het punt van toerusting zijn we dankbaar voor de kring die gestart

is bij ds. Paul en zr. Carolien Wiersma. Er worden waardevolle contacten gelegd en open gesproken over zowel persoonlijke als Bijbelse zaken. God zegent en verrijkt de bezoekers van de kring.
Het zondagsschoolwerk is de toerusting van onze jongste gemeentebezoekers. Het jaar achter ons was pittig om dit werk te kunnen bemensen. Dit gold ook voor de crèche. We danken God dat er toch met heel
veel liefde gezorgd is voor de jongsten. Dit werk verdient onze aandacht en hulp! Gelukkig is 2020 gestart met wat meer ondersteuning.
Onze tieners mochten onder leiding van zr. Mieneke, br. Cor en zr.
Lotte afgelopen jaar om de week met elkaar in gesprek en ook samen
nadenken over wat de Bijbel je leert en wie God in je leven wil zijn.
We hebben een fijne groep tieners! En we zijn dankbaar voor de leiding. Laten we de jongeren in gebed brengen bij de keuzes die zij in
hun leven moeten maken en de zaken waar zij mee te maken krijgen.
Bij de zusterkring werden de zusters weer aangespoord tot het leven
met Jezus en deelden ze lief en leed. Ook dit team is al jaren actief en
positief op elkaar betrokken. De groep wordt wat kleiner, maar is nog
altijd, ondanks het aantal, een gevende groep! Uitdelen vanuit de liefde van Christus blijft hun motto.
Tenslotte de gebedsgroep: zij brengen alle zorgen en vreugde bij de
Heer die in de gemeente leven. Heel bijzonder!
deelnemen aan de bestuursvergaderingen
Het viel niet mee afgelopen jaar. Nadat we van ons “eigen” zaaltje in
de Palmboom verhuisden naar de andere kant, bleek dat niet voldoende te zijn. We moesten de Palmboom helemaal gaan verlaten. Dit
vroeg veel inzet van de gemeenteleden, maar zeker ook van het bestuur voor een nieuw onderkomen. Er is veel werk verzet. Er is veel
overleg geweest en er is veel discussie geweest. Uiteindelijk zijn we
terecht gekomen in Wormerveer! (Prijs de Heer!) Het was niet zozeer
ons eigen ‘pakkie an’ van de werkgroep Onderwijs en Toerusting wat
de boventoon voerde, maar samen met elkaar de basis van de gemeente sterk houden: een plek om samen te komen om de Heer te ontmoeten en te dienen.
Het jaarthema is: Dit is jouw God!
Uiteindelijk komt Hem alle eer toe. Door zijn Liefde en Vrede zijn we
gesterkt in het afgelopen jaar. Soms op de bergtop, soms in het dal.
Maar Hij was er.

Beheer & Organisatie
Zo langzamerhand begon iedereen er aan te wennen dat we in een
nieuwe situatie waren beland na de verhuizing van het afgelopen jaar
2018. We beschikten niet meer over een eigen ruimte, waardoor we
niet zomaar in de Palmboom terecht konden. Doordeweeks en zondags
hadden we enkele uren de beschikking over diverse ruimtes. Daarom
werd alles keurig in een agenda vastgelegd en als een groep een ruimte
nodig had, konden ze dit via ons vragen. En met ‘ons’ daar bedoel ik
mee dat Beheer & Organisatie is versterkt door zr. Rebekka van SoestKattenberg. Doordat we in de kerkzaal de opstelling ook gedraaid hadden, zaten we al snel met het probleem waar komt het kruis te hangen,
een geluidsbox die in de weg hing, draden die in de weg liepen. De
nooduitgang moest vrij blijven. Dus hebben we ook andere opstellingen geprobeerd, bijv. overdwars. Maar als het koor zijn medewerking
verleende moesten we toch weer naar de oude opsteling.
Toen we eindelijk een beetje gewend waren, kwam de mededeling dat
st. de Palmboom definitief ging stoppen, omdat ze geen mensen voor
het nieuwe bestuur konden vinden. Dit betekende voor ons een nieuwe
verhuizing. Nadat we een locatie hadden gevonden, moesten we gaan
uitzoeken wat er mee ging, wat werd verkocht en wat ging weg. We
moesten dus nog meer wegdoen en alleen die dingen meenemen die
we in de diensten, zondagsschool, tieners en koffiedrinken nodig hadden. Weer een hele organisatie, wie doet wat en wanneer, want de
Palmboom moest leeg opgeleverd worden. En dan op een avond met
auto’s vol met spullen naar de Lorzie, ons nieuwe onderkomen. Daar
werden we met open armen ontvangen. Alles een plekje geven in de
kasten, die inmiddels al waren opgebouwd, zodat de overgang van de
Palmboom naar de Lorzie soepel verliep.
Op 27 oktober hadden we onze laatste dienst in de Palmboom waarin
het Zaans Evangelisatie Koor haar medewerking verleende. Daarna
was er nog feestelijk koffiedrinken met een klein gebakje met ons
nieuwe logo erop. En op 3 november hadden we al onze eerste dienst
in de Lorzie.
Natuurlijk was het even wennen aan de nieuwe ruimte; de bar die in de
kerkzaal staat, het opslaan van de spullen en opstelling in de kerk. Hoe
kunnen wij de kinderwagens kwijt zonder dat het de nooduitgang
blokkeert? Met de bestuursleden hebben wij gespard hoe wij alles het

beste konden indelen. Wij hebben ook goede oplossingen kunnen vinden om de Impuls als kerkzaal en koffieruimte inéén te gebruiken, terwijl de dienst onverstoord verloopt. Mede dankzij feedback die wij
mochten ontvangen vanuit de gemeenteleden.
25 December mochten wij 1e Kerstdag vieren in de grote zaal beneden;
een mooie ruimte om de dienst te houden en aansluitend een feestelijk
nagenieten met allerlei lekkernijen in de ontmoetingsruimte ernaast
waar we van alle faciliteiten gebruik mochten maken. Het opzetten en
opruimen verliep heel soepel met alle hulp van de gemeenteleden. Samen werd de Kerst een mooi feest.
We voelen ons al helemaal thuis in de Lorzie; wat zijn de vrijwilligers
die daar hun werk doen, lieve, behulpzame mensen.
Namens Beheer & Organisatie
Zr. Marion Limburg
zr. Rebekka van Soest-Kattenberg
Tieners
Om de veertien dagen komen de tieners op zondag tijdens de preek bij
elkaar. De leiding bestaat uit br. Cor van den Eijk of zr. Mieneke Stoevelaar. Er is een vaste groep tieners, variërend van 13 tot 18 jaar. Best
een groot leeftijdsverschil, maar we proberen ons programma zo aan te
bieden, dat het voor iedereen te begrijpen is. Er is respect voor elkaar.
Onze leidraad is de Jongeren Bijbel. Alle tieners hebben er na het verlaten van de zondagschool één gekregen en is het de bedoeling dat deze bij de bijeenkomsten ook gebruikt kan worden. Verder draaien we
mee met het zondagschoolprogramma, welke werkt met “Vertel het
maar”, een uitgave van verschillende kerken. Tijdens de bijéénkomsten trekken wij een bepaald Bijbelgedeelte naar deze tijd door middel
van gesprekken over hun wereld. De telefoon is hierbij een hulpmiddel.
Zr. Mieneke Stoevelaar

Jaarverslag Kring
In september van dit jaar zijn wij, Paul en Carolien, gestart met een
kring. Voor ons beiden was het de juiste tijd om hiermee te beginnen.
Weer grotendeels tot rust gekomen, verlangden wij ernaar om ons leven en geloof met anderen te delen. Om te geven en te ontvangen en
om te voeden en gevoed te worden. Maar ook om gewoon te genieten
van het bij-elkaar zijn. De eerste avond hebben wij dit zichtbaar gemaakt door samen een lekker voedzaam brood te delen en te eten.
Daarna hebben wij geïnventariseerd waar wij het over zouden willen
hebben.
Vanuit deze inventarisatie zijn wij aan de slag gegaan. Eens in de twee
weken op woensdagavond bij ons thuis. Wij hebben het gehad over
drukte en rentmeesterschap, over een God die niet altijd te begrijpen
is, over vriendschap, over de toekomst, over de vele facetten van het
leven en over verwachtingen.

De ene avond starten we bij onze ervaringen, de andere avond bij de
Bijbel. Regelmatig doen we stevige Bijbelstudie, wat ons erg goed bevalt. We stellen vragen aan de tekst en gaan op zoek naar waar de tekst
ons raakt. Ook stellen we serieuze vragen aan elkaar die ons doen nadenken over ons geloof.
Wij zijn dit jaar iedere avond met zo’n zes tot tien mensen bij elkaar
gekomen. Wij zijn heel verschillend en daardoor is het soms een hele
kunst om tot de kern te komen, maar we proberen te luisteren naar
God en naar elkaar en hebben daardoor mooie en rijke avonden gehad
die smaken naar meer.
Ds. Paul en zr. Carolien Wiersma

Gemeente Berichten
Na de verhuizing naar de Lorzie moest het Gemeenteblad aangepast
worden. Er kwam een nieuwe foto op het voorblad en ook het logo
moest worden aangepast. Binnenin moesten dus ook de nodige aanpassingen gedaan worden. Het adres moest worden gewijzigd, alsook de
emailadressen. De redactie is nog steeds dankbaar dat, ondanks zijn
gezondheid die hem wel eens in de steek laat, ds. C. Helderop steeds
bereid is om het voorwoord te schrijven. Bij deze zou zij het erg op
prijs stellen stukjes aangeleverd te krijgen in de vorm van een gedicht
of als u iets anders met ons wilt delen. Omdat br. Wouter Stoevelaar
zijn lidmaatschap van onze Gemeente had opgezegd, had hij te kennen
gegeven mij nog een paar maanden te blijven ondersteunen met het maken van ons blad. Per november 2019 is hij uit de redactie van het Gemeenteblad gestapt.
De redactie,
zr. Marion Limburg
Zusterkring
Het stormt nu heel erg! Net naar buiten voor het raam zitten kijken
naar de bomen hoe ze waaien van links naar rechts; een mooi gezicht.
Ik dacht, nu heb ik tijd om het jaarverslag van de zusterkring te schrijven. Ons thema van 2019 was “Op weg naar de Bron van licht en vrede”.
We zijn nog met vijf (5) leden en komen de laatste tijd één (1) keer per
maand bij elkaar.
Zoals wij gewend waren elk jaar half december een hele mooie Adventsavond te brengen en uitnodigingen te sturen, ging dat dit jaar helaas niet door vanwege de verhuizing van de gemeente van Krommenie naar Wormerveer. Door de drukte en zo was er voor ons geen
zaaltje beschikbaar.
De Adventsmiddag ging wel door bij Janny Vos thuis; toch een heel
gezegende middag. Er kwamen nog drie (3) gasten en de voorzitter
had de leiding en had gelezen uit Gods woord: Lucas 1:26-38, de aankondiging van Jezus’ geboorte en nog toegevoegd “De lofzang van
Maria; Mijn ziel maak groot de Here, mijn geest heeft zich verblijd
over God mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat
zijner dienstmaagd.”. Dankbaar en blij ging iedereen naar huis.

We doen ook graag een spel, zoals bijbelquiz enz. en na de pauze koffie/thee drinken met wat lekkers erbij en kaarten tekenen voor de zieken, die de voorzitter dan op de brievenbus doet.
Gods Woord staat altijd centraal. We doen om de beurt de inleiding.
We zingen graag, al is het niet altijd zuiver. God kijkt het hart aan en
luistert.
De Zusterkring bestaat al 46 jaar in Krommenie en 100 jaar in ons land
onder de naam NBVB, Nederlandse Baptisten Vrouwen Beweging.
Nu weet u een heel klein beetje van de zusterkring.
Als zusterkring wensen we u Gods zegen
en liefs van zr. Janny Vos
Zaans Evangelisatie Koor
Psalm 108:2
De woorden van deze Psalm: ‘Mijn hart is gerust, ik wil zingen en spelen’ stonden op de kaart van Arie Horst (onze oud dirigent).
Waar wordt je blijer van dan van zingen; even al je zorgen vergeten en
de Heer grootmaken!
Het afgelopen jaar mochten we o.l.v. br. Mark de Waal liederen, nieuwe liederen instuderen of oude nummers ten gehore brengen. 15 februari waren we weer in de Rosariumhorst in Krommenie. De laatste keer
dat wij onze medewerking verleenden in de dienst van “Zingen op verzoek” in de Paaskerk was op 17 maart. Dit was tevens de laatste keer
dat br. Arie Horst ons begeleidde. Helaas is hij in oktober plotseling
overleden aan een hartstilstand. Vele koorleden hebben de dankdienst
op 16 oktober in Hoogwoud bezocht. 27 oktober hebben we een feestelijke, laatste dienst in de Palmboom in Krommenie gehouden met
een traktatie bij de koffie. Hierna zijn we onze repetities gaan houden
in de Lorzie in Wormerveer, waar op 22 december voor het eerst ons
kerstrepertoire klonk. Wat het ledental betreft: we mochten zr. Margriet Huizinga als sopraan verwelkomen en zr. Hil Rovers heeft om
persoonlijke redenen bedankt. Ook zijn ons twee oud-leden ontvallen
nl. br. Niek Peet en br. Henk Brugman.
We hopen op een fijne tijd samen in de Lorzie en dat we met plezier
mogen zingen in 2020!
Van harte opgetekend,
Zr. Joke Slegers (secretaresse)

De dag
Wij vullen de dagen van ons leven in
door allerlei dingen te doen.
Dat is best, maar wij moeten wel uitkijken
dat wij daarbij de dag zelf
niet over het hoofd zien.
De dag is een geschenk.
Eerst komt het geschenk,
en dan pas zie je wat je ermee kunt doen.
Toon Hermans

