“Ons Blad”
Rond de dorpskerk en “Ons Huis”

Jaargang 69
nr. 12 2018
In dit nummer van Ons Blad o.a.
- diaconie verlengt het project “Noah’s Ark” met een jaar;
- verslag kerkenraadsvergadering 30 augustus 2018;
- de jeugdraad zit weer boordevol aktiviteiten;
- Schildersgroep Kameleon nieuwe vaste huurder van Ons Huis
- 2 november: orgelconcert in de Dorpskerk;
en……
- doet u ook weer mee met de club van 100?
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KERKDIENSTEN
Zondag 14 okt. 10.00 uur
10.00 uur

15.00 uur

Zondag 21 okt. 10.00 uur
Zondag 28 okt. 10.00 uur

10.00 uur

Voorganger: ds. R. Steenstra, Leiden
Collecte: instandhouding van de eredienst
Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. E.Dibbits-v.d.Roest
Dienst met mensen met een verstandelijke
beperking in de Dorpskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. Denise Dijk (HA)
Voorganger: mevr. E. Verheul, Benthuizen
Collecte: instandhouding van de eredienst
Voorganger: ds. G.K.M. Smit-de Groot
Oogstdienst, HA in de kring
Collecte: diaconie (eigen werk)
Dienst voor doven en slechthorenden in de
Scheppingskerk te Leiderdorp
Voorganger: ds. F.C. van Dijke

De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: kerkomroep.nl

Autodienst Swetterhage
Zondag
Zondag
Zondag

14 oktober
21 oktober
28 oktober

Bram van der Linde en Hans Vermeeren
Joop Binnema en Janny Jol
Wim Zonneveld en Erik Rijnsburger

Collectantenrooster
Zondag
Zaterdag
Zondag

14 oktober
21 oktober
28 oktober

Martijn van Kampen en Benjamin v.d. Linde
Amanda Hulsbos en Marijke de Krijger
Kerkenraad

Autorijdienst ouderen
Zondag
Zaterdag
Zondag

14 oktober
21 oktober
28 oktober

Elly Verboon
Petra van Kampen
Anneke Minnaard

Koffiedienst
Zondag
Zondag

14 oktober
21 oktober

Tineke Passchier en Lenie van Mossel
Dirk Kolff en Ruud Dijk
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Het wel en wee van de gemeente
Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad
dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers.
Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen
dinsdag, woensdag en donderdag. Als vast moment in de week is zij elke
dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het
telefoonnummer: 071-5210342, email: geasmit@gmail.com.
Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. P. van KampenHeijkoop, 071-5802624
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer
J. Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)
Telefoonnummers van het bezoekteam:
Heiltje van Dijk (071-5327310)
Nel Meerpoel (071-5820908)
Lenie van Mossel (071-5801989)
Tineke Passchier (071-5801577)
Voor vragen rondom levenseinde: Kea Fogelberg (071-5803182/
0624509094)
Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal
geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook:
omzien naar elkaar”.

DIENSTEN IN DE PAROCHIE
PK = Parochiekoor, JK = Jongerenkoor, EK = Eigentijdskoor
KK = Kinderkoor, SZ = Samenzang volp = viering o.l.v. parochianen
Za 13 okt. 19.00 uur Eucharistieviering Sint Jan. EK
Voorganger: Pater v.d.Eijnden
Za 20 okt. 19.00 uur Gebedsviering Sint Jan. PK
Voorganger: gebedsleider Margreet Onderwater
Za 27 okt.19.00 uur Eucharistieviering Sint Jan (Hubertusviering). PK
Voorganger: Pastoor Broeders
Op de woensdagen 17, 24 en 31 oktober is er om 19.30 uur Rozenkrans
bidden in de St. Jan. PK
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DE BIJBEL IN BERIJMING
DE EERSTE MENSEN
God had de mens, Adam, een mooie tuin gegeven.
De hof van Eden, ook wel paradijs genoemd.
Met mooie bomen, lekk're vruchten, een goed leven.
Dieren werden door Adam met een naam benoemd.
Vrouwtjes en mannetjes, naar Adam toegekomen,
vonden de mens alleen, maar God maakte zijn vrouw.
Toen Adam sliep had Hij een rib van hem genomen
en vormde die tot mens, die Eva heten zou.
Er groeiden midden in de hof twee mooie bomen.
God sprak tegen de mens: Hierbij een goede raad:
Aan vruchten van één boom mag je beslist niet komen.
Het is de boom, waarvan je leert, van goed en kwaad.
God had de slang gemaakt, de slimste van de dieren.
Die sprak tot Eva: Hoor! Als je die vruchten eet,
dan zal je zijn als God! Kan je alles bestieren.
Eet maar en zorg ook, dat je Adam niet vergeet.
Eva keek naar de boom met al die goede vruchten.
Zij pakte er een paar en at ze lekker op.
Gaf Adam er ook één, dacht: Mij valt niets te duchten.
Hun naaktheid werd gezien. Het viel niet eerder op.
God lopend door de tuin vroeg: Waar was je gebleven?
Hoe weet je: Ik ben naakt. At je verboden vrucht?
Toen zei Adam: De vrouw, door U aan mij gegeven,
praatte mij om, waardoor ik at, was zijn uitvlucht.
Eva daarna: Het is de slang, die heeft gelogen.
Je zult zijn, zoals God. Dat zei hij tegen mij.
De slang zal kruipen op z'n buik, heb 'k overwogen,
zei God en eten van de grond, als straf erbij.
Bij een geboorte zal een vrouw pijnkreten slaken
en altijd moet een man hard werken, is zijn straf.
Met zwaard gaan engelen de hof toegang bewaken.
Dan blijft een ieder van de boom des levens af!
Naar Genesis 2 en 3.
Wim Vis.
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UIT DE PASTORIE
De gespreksgroep geloven is weer voor de eerste
keer dit seizoen bij elkaar gekomen. In het eerste jaar
kwamen we bij elkaar rondom de belangrijkste geloofsthema’s van het
christendom, met als doel ons geloof te verdiepen (vandaar ook de naam
gespreksgroep ‘geloven’). Inmiddels bespreken we uiteenlopende thema’s
die vanuit de groep opkomen, zoals: hoe ga je om met elkaar als je elkaar
niet goed begrijpt? En: Is de verbondenheid met Israël belangrijk voor je?
Er zijn in de loop van de jaren verschillende leden uit de groep vertrokken
en er zijn er weer een paar bijgekomen. We vormen een gemêleerd
gezelschap van mannen en vrouwen, ouderen en iets-jongeren. Op dit
moment hebben we een huiskamer vol, maar er is altijd ruimte voor een
nieuw lid! Als je graag wilt meedoen, laat het weten aan mij
(geasmit@gmail.com) of Tineke Passchier (071-5801577). We komen
meestal op de donderdagavond om 19:30 uur bij elkaar, in de huiskamer.
De volgende keer is op 15 november.
Wie het interessant vindt om iets te leren over de achtergrond van de oude
teksten uit de bijbel en hun betekenis, is van harte welkom te komen op
een van de bijeenkomsten ‘tekstlezen’, waarbij we een passage uit de
bijbel vers-voor-vers doornemen. Opgeven dat je komt, is niet nodig. De
volgende bijeenkomsten zijn op: 31 oktober en 14 november om 15:00
uur in Ons Huis. De tekst waarover het gaat komt van tevoren bij de
agenda in Ons Blad te staan.
Toen we vorig jaar onze liturgie hebben vernieuwd, spraken we met
elkaar de wens uit dat niet alleen de kleine groep ambtsdragers maar ook
andere gemeenteleden betrokken raken bij de voorbereiding van en in de
dienst. In de kerkenraad hebben we inmiddels afgesproken welke diensten
we dit jaar, 2018, in ieder geval gezamenlijk voorbereiden door een
dienstvoorbereiding te houden (onder andere de oogstdienst, de
gedachtenisdienst, de Kerstvieringen en de diensten door gemeenteleden).
Sommige dienstvoorbereidingen worden aangekondigd in Ons Blad, zodat
iedereen die wil, kan aanschuiven. Voor andere diensten worden mensen
gevraagd of ze het leuk vinden mee te denken. Vind je het leuk om ook
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eens mee te denken en doen in de voorbereiding van een dienst, laat het
dan weten aan een van de kerkenraadsleden.
Ook kan iedereen gebedspunten aandragen voor de voorbede in de
kerkdienst. Ik vraag meestal voorafgaande aan de dienst in de consistorie
aan de dienstdoende ambtsdragers of er vanuit de gemeente nog
voorbeden gevraagd of gewenst zijn. Wie ook een punt voor de voorbede
of het dankgebed heeft: loop 10 minuten voor de dienst even de
consistorie binnen of mail me de week voorafgaande aan de dienst. Het
dankgebed en voorbede is een gebed van de geloofsgemeenschap!
Wij gedenken Jan Salomons. Op 2 oktober is hij overleden in de leeftijd
van 72 jaar. Veel van ons kenden hem als een sociale en directe man die
zich met hart en ziel heeft ingezet voor anderen. Jan woonde op de
Noordbuurtsehof 8 en was al geruime tijd ernstig ziek. Op dinsdag 9
oktober herdachten we zijn leven in een kerkdienst in de Dorpskerk
voorafgaande aan zijn begrafenis. We bidden dat God Astrid nabij is in de
komende tijd en haar de troost geeft die uit Psalm 23 spreekt in de belofte
dat Jan is teruggekeerd naar Gods huis. Ook voor het gezin van Jan, zijn
kinderen Esther, Henk, Ben, hun kinderen en zijn familie bidden we dat
zij de kracht vinden om verder te gaan.
Een gezegende groet,
Gea Smit

VAN DE SCRIBA
Ds. Gea Smit is van 15 t/m 21 oktober op vakantie. In noodgevallen kunt
u contact opnemen met de scriba, Petra van Kampen. Ds. Christa
Jonkheer uit Oude Wetering is in de vakantieperiode beschikbaar als
vervanger bij uitvaarten. Neemt u in dat geval contact op met Jan Hulsbos
of Petra van Kampen.
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DIACONIE EN ZENDING
Alvast vooruit lopend op ons project Noah’s Ark in Oeganda, het
volgende.
Het project heeft de diaconie een goed gevoel gegeven van alles wat er
daar in Oeganda gedaan en gewerkt wordt. Wij zijn erg enthousiast
geworden en hebben besloten om het project met een jaar te verlengen.
Wilma Welten (onze contact persoon van Noah’s Ark) heeft laten weten,
dat zij graag weer een bezoek wil brengen aan de gemeente rond de
Dorpskerk te Zoeterwoude.
Wilma wil dit bezoek houden op zondag 2 december na de kerkdienst,
tijdens het koffie drinken in Ons Huis.
Zij zal ons uitleg geven van alle ontwikkelingen bij Noah’s Ark.
Een ieder is van harte uitgenodigd.

Financiële verantwoording 3e kwartaal 2018
In het 3e kwartaal van 2018 mochten wij de volgende bedragen
ontvangen:
Eigen werk: collecten € 317,93
Noah’s Ark: collecten/bussen: € 497,92
Deurcollecte Sulawesi: € 295,--. Dit bedrag hebben we direct
overgemaakt naar Kerk in Actie.
Wij danken iedereen heel hartelijk voor zijn of haar bijdrage.
Hartelijke groet van

uw diakenen

KORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING
D.D. 30 AUGUSTUS 2018
De heer Jan Hulsbos is waarnemend voorzitter. Hij opent de vergadering
met een gebed.
Tijdens het halfuursgesprek brainstormen we over de gevolgen van de
veranderingen in de landelijke kerkelijke organisatie voor onze gemeente.
In dit kader ligt er een uitnodiging voor een startbijeenkomst voor de ring
in onze regio. Wat kan een ring toevoegen? Wat kunnen we van elkaar
leren? Een aantal leden probeert naar de bijeenkomst te gaan.
Het verslag van de vorige vergadering wordt met een kleine wijziging
goedgekeurd. Vervolgens nemen we de actielijst door. De ingekomen
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stukken worden behandeld conform voorstel van de scriba. Daarna
bespreken we de bijzonderheden in de gemeente.
De subsidie toezegging voor een cursus ‘voorgaan door gemeenteleden’ is
binnen. Doel is gemeenteleden zodanig toe te rusten dat zij een dienst
kunnen maken en leiden. Dit met het oog op de toekomst: steeds kleinere
gemeenten en minder beschikbare voorgangers.
De diensten in de zomerperiode werden goed bezocht. Over de komende
diensten bespreken we het volgende: op Israëlzondag spreekt de diaken
het gebed uit. De oogstdienst en de gedachtenisdienst worden beiden met
de betreffende medewerkers voorbereid. In september starten de
voorbereidingen voor kerstavond.
Er zijn nog steeds geen nieuwe ouderlingen gevonden.
Vanuit Ons Huis komen positieve berichten. De beheerder heeft zijn
werkzaamheden weer kunnen hervatten.
De agenda van Ons Huis is goed gevuld. De gemeente heeft een subsidie
toegekend voor het jeugdwerk. De hekken rond Ons Huis worden
vervangen. De peuterspeelzaal huurt een maand langer, daarna komt
schildersvereniging Kameleon.
De oecumenische openingsdienst op 8 september wordt toch een
gebedsdienst met pastoor Broeders, dominee Smit en gebedsleider
Onderwater.
Vanuit de verschillende colleges komen de volgende mededelingen:
Consistorie: - op 12 september vindt de ouderen-lunch plaats. Michel
Vlootman verzorgt dan een presentatie over het project op Kaapverdië
(collectedoel 40-dagentijd) waar zijn dochter Stephanie gewerkt heeft.
Kerkrentmeesters: - Het transcriberen van het antifonarium is gereed. Nu
wordt van de liederen een boekje gemaakt en worden er zangers benaderd
om het geheel uit te kunnen voeren. – De RCE heeft een subsidie van
50% toegekend voor het restaureren van de blaasbalg van het orgel.
Totale kosten bedragen waarschijnlijk ca. € 17.000,--. Looptijd project: 6
jaar. – Voorhek en fietsenrek zijn geschilderd. – Consistorie is gewit. –
Lekkage in het kerkdak, precies boven de lezenaar, wordt binnenkort
gerepareerd.
Diaconie: Zoekt nog vrijwilligers voor de voedselbankdag op 15
september.
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Uit de rondvraag komt nog het volgende: de gemeentelunch op 26
augustus was erg gezellig en is voor herhaling vatbaar. De
kindernevendienst draait alleen nog een project in de advent/kerstperiode.
Jammer, maar onvermijdelijk.
Het was even stil op Facebook, maar dat is nu weer actief.
Cantate Domino bestaat 100 jaar.
Aan het einde van de vergadering leest Esther Zonneveld een gedicht uit
de bundel ‘Een druppel jou’.
Petra van Kampen, scriba

GRAAG VÓÓR 15 OKTOBER AANMELDEN VOOR
BEZOEK AAN VALKENBURG (Z.-H.) OP 17
NOVEMBER
In de twee laatste uitgaven van Ons Blad heeft u uitgebreid kunnen lezen
over de uitnodiging door de Hervormde Gemeente Valkenburg (Z.-H.) op
zaterdagmiddag 17 november om 14.00 uur om hun nieuwgebouwde
orgel te komen zien en beluisteren. Zoals gezegd is het éénklaviers
Franssenorgel (1890) dat tot 2012 in de Dorpskerk in Zoeterwoude dienst
heeft gedaan, uitgebreid tot een drieklaviersorgel door (gedeeltelijk)
gebruik van het al in deze kerk aanwezige tweeklaviersorgel van de firma
Van Leeuwen (1950).
De kosteres, Gesina Joziasse, zal de aanwezigen die middag een kopje
koffie aanbieden. Ton Baris, één van de organisten van de kerk in
Valkenburg, zal belangstellenden informeren over het nieuwgebouwde
orgel. Ook organisten van de Dorpskerk en Erik van Bruggen, adviseur
van de orgelcommissie, zullen dan het orgel bespelen.
Een aantal personen heeft zich al gemeld. Als u van plan bent mee te
gaan, meldt u dan vóór 15 oktober a.s. aan, zodat de PKN-gemeente
Valkenburg op het aantal bezoekers kan inspelen.
U kunt zich melden bij Harry Lichtendonk, per telefoon: 071-5802681 /
06-12409139 (sms of Wapp kan ook), dan wel per mail:
harry.lichtendonk@kpnmail.nl . Wilt u tegelijkertijd aangeven of u mee
wilt rijden, dan wel iemand mee kan nemen, of dat u op eigen gelegenheid
naar de kerk komt? Het adres is Castellumplein 1, 2235 CN Valkenburg
aan den Rijn. Met vriendelijke groet,
Namens de Kerkenraad, Harry Lichtendonk, secretaris Orgelcommissie
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VRIJDAG 2 NOVEMBER ORGELCONCERT IN DE
DORPSKERK
Vrijdagavond 2 november om 20.00 uur geeft Marieke Stoel een concert
op het Van Damorgel (1869) in de Dorpskerk. Gezien haar gekozen
werken belooft het een bijzonder mooi concert te worden. Marieke Stoel
is cantor-organist van de Houtrustkerk in Den Haag en maakt deel uit van
de ‘Musici rond het Academie-orgel ’ van de Universiteit Leiden. Zij is
voorzitter van de Haagse Orgel Kring.
Op het programma staan werken van J.X. Nauss (1690-1784), P.
Attaignant (1494-1552), J.-B. Besard (1567-1625), J.-P. Rameau (16831764), J.G. Walther )1684-1748), G. Böhm (1661-1733), J.S. Bach (16851750), J.L. Krebs (1713-1780), C.P.E. Bach (1714-1788) en G. Berg
(1730-1770).
Meer informatie over Marieke Stoel en het programma vindt u op:
http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl
Kaarten verkrijgbaar aan de kerk vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 8,--,
voor Vrienden van het Van Damorgel € 6,--. Tot en met 21 jr. vrij entree.
Er is gelegenheid iets te drinken. Na afloop kan het orgel van nabij
worden bekeken.
U bent van harte uitgenodigd.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep orgelconcerten (tel. 071-5802681)
P.S. Kees van Diemen is bereid iemand mee te nemen naar het concert en
weer thuis te brengen. De rollator kan mee. U kunt telefonisch een
afspraak maken (tel. 06-12291806)

OUDERENOCHTEND BIJEENKOMST
Beste mensen. Even een herinnering, De volgende ouderen
ochtendbijeenkomst is op 30 oktober om 10.30 in Ons Huis.
Wij vervolgen ons gesprek uit Matteus 16: 19 - 34
Tot dan,
Ineke Meijer

11

KERKELIJKE BEVOLKINGSADMINISTRATIE
Overleden: (2okt18): dhr. J. Salomons, Noordbuurtsehof 8
Verhuisd: mevr. G. Visser van Lisdoddepad 8 naar Zwetkade 81.
Ans Kamphuis

VEILING MET EEN MISSIE
Op zaterdag 27 oktober vindt weer de jaarlijkse missieveiling plaats. Door
de werkgroep is besloten om de veiling aan te passen aan de veranderde
tijden. Omdat veel missionarissen zijn overleden wordt sinds een aantal
jaren de opbrengst van de veiling ook uitgekeerd aan ( jonge ) mensen die
in de derde wereld in praktische zin hulp verlenen is de naam gewijzigd in
VEILING MET EEN MISSIE.
Voorwaarde is dat deze personen een duidelijke relatie (inwoner of
familie) met Zoeterwoude moeten hebben en een doordacht plan van de te
verlenen hulp. Dit kan zijn tijdens een stage of vakantiewerk in
bijvoorbeeld onderwijs of de gezondheidszorg. Een duidelijke
verantwoording van de gelden is ook een voorwaarde.
U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 27 oktober in het
muziekcentrum aan de Schenkelweg. Om 19.00 uur is er een bingo en om
20.00 uur start de veiling.
De te veilen kavels zijn onder andere tegoed bonnen voor een diner,
kappersbezoek, een bustocht en kazen, drank en levensmiddelenpakketten.

JEUGDRAADNIEUWS
Wist u dat:
- Na 46 jaar huren, vanaf 1 oktober de
Floddertjes vertrokken zijn uit Ons Huis, zij zitten nu in de brede
school.
- Zoals reeds eerder gemeld hebben wij vanaf 1 januari 2019 de
teken- en schildersvereniging “de Kameleon” als huurder in plaats
van de Floddertjes. Informatie over de Kameleon:
www.kameleonzoeterwoude.nl
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Er al vele jaren gitaarlessen gegeven worden in Ons Huis, door
mevrouw Mariel Penaloza Moreno van Guitar@work. Informatie
op www.pm3ge.com of e-mail naar mariel@pm3ge.com

Terugblik: volleybalavond.
Vrijdag 21 september, heeft het volleyballen weer plaatst gevonden. Het
was een gezellig en sportief avondje in de grote zaal van Ons Huis. Er
waren 4 teams, het team van Rick Vlootman heeft gewonnen. Houdt het
Ons Blad in de gaten voor de volgende volleybal avond.
Terugblik: Wijnproeverij.
Afgelopen vrijdag 5 oktober was de wijn-proeverij onder leiding van
vinoloog Maxime. Een mooie opkomst van 27 personen kwamen gezellig
wijn te proeven. Het thema was winterwijnen,
Maxime had weer heerlijke wijnen met bij behoorde hapjes. Maxime
nogmaals hartelijk dank.

Herfstworkshop
Nog ongeveer één week en dan is het tijd voor de
Herfstworkshop georganiseerd door Hella en
Esther. Donderdag 18 oktober om 19.30 uur bent u
welkom, de bijdrage is € 15,- incl. koffie of thee.
Graag opgeven bij Michel aan de bar of bij Carola
(06-29531566).

Spelletjesochtend voor kinderen
In de herfstvakantie, vrijdagochtend 26 oktober van 10.30 tot ca. 12.00
uur is er spelletjesochtend voor de kinderen. De toegang is gratis. De
kinderen krijgen wat te drinken en iets lekkers om te snoepen.

Modeshow
Op zondag 21 Oktober is er weer een MODESHOW van de
Zoeterwoudse kledingwinkel “Die Meiden”. De modeshow begint om
14.00 uur en daarna is er alle gelegenheid tot passen en kopen.
Die Meiden en de modellen hebben er weer zin in en hopen u graag te
zien op zondag de 21ste vanaf 14.00 uur (zaal open: 13.30 uur).
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Pubquiz
PUBQUIZ ONS HUIS 26 oktober
U doet toch ook mee!
Vrijdag 26 oktober bent u weer welkom om uw
kennis te testen. De PubQuiz bestaat uit verschillende rondes met vragen. Het onderwerp van de
vragen varieert van geschiedenis, literatuur tot muziek. Uw algemene
kennis wordt flink op de proef gesteld.
Kies een paar vrienden uit en vorm een team om mee te doen.
Kunt u geen compleet team vormen, geef u toch op, wij stellen een
team samen en voegen u toe.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in Ons Huis en om 20.30 uur
starten wij met de quiz. De kosten van de quiz bedragen € 5,-- per
persoon. (inclusief één consumptie)
Opgeven kan in teams (max. 5 personen) of individueel via de mail:
lindavanmuijden@gmail.com, of aan de bar in Ons Huis.
Voor de winnaars zijn er prachtige prijzen te winnen.
Graag tot ziens op vrijdag 26 oktober!

Kinderdisco
KINDERDISCO op vrijdag 2 november van 19.30-21.00 uur voor de
kinderen van 8 t/m 10 jaar en van 21.00 t/m 22.30 voor de kinderen t/m 13
jaar. De entree is € 5,- incl. drinken en wat lekkers. Het thema is Carnaval
dus trek je leukste carnavals outfit aan en kom gezellig mee feesten. De
organisatie is in handen van Lotte en Sanne.

Bingo
BINGOOOOOOO, op zondag 25 november is
er weer een Bingo, georganiseerd door Anneke
en Fia. Zet het alvast in de agenda.
Om 13.30 uur gaat de zaal open en om 14.00 uur gaan de eerste ballen
rollen! De kosten zijn € 12,-- en er is tussendoor ook nog een loterij...
kortom een middag vol “gok” plezier. Er zijn hele mooie prijzen
ingekocht... dus kom ook gezellig een spelletje meespelen.
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Update club van 100
Graag willen wij u weer even herinneren aan de club van 100. De
opbrengst gaat deze keer naar de renovatie van de keuken. Wij willen u nu
en in de toekomst ook van alle gemakken blijven voorzien tijdens feesten
en partijen. Op dit moment staat de club van honderd op 3.600. Dit is al
een mooi bedrag maar voor een complete renovatie van de keuken helaas
nog niet voldoende. Kunnen wij weer op uw steun rekenen?
Voor de overige activiteiten verder in het jaar, zie de agenda verderop in
deze uitgave en het informatiescherm in “Ons Huis”.
Met vriendelijke groet en tot ziens, de Jeugdraad

VAN DE ONS BLAD
REDAKTIE
De enveloppen zijn nog niet allemaal
binnen. Dus kunnen we u ook nog geen totaalbeeld geven van de
opbrengst.
We doen met name ook een beroep op alle zgn. “buitenlezers” die Ons
Blad over de post krijgen en degenen die Ons Blad digitaal ontvangen.
Voor die laatste categorie geldt, dat de vaste kosten gewoon doorlopen,
ook al ontvangen zij Ons Blad digitaal.
Dank voor alle bijdragen die inmiddels zijn ontvangen!
Het volgende nummer verschijnt op zaterdag 3 november 2018. U kunt
uw copy inleveren tot maandag 29 oktober, 19.00 uur.
Red./adm. Ons Blad

TAFELTJE DEK JE
Mevr. I. Houdijk, tel.nr. 5803305
Mevr. A. Vijverberg, tel.nr. 8889142
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BEN OF KEN JIJ ……
die schoonmaakster die een dagdeel per 2 weken tijd heeft om mijn huisje
te kuisen? Dan hoor ik dat graag via 06-44008725, Siska Wijnja.
Alvast bedankt,
Siska.

AGENDA
Zo 14 okt. 11.30 uur Bezoek aan de Leidse Synagoge (opgeven bij Rob
Schimmel tel. 071-5803911)
Do 18 okt. 19.30 uur Herfstworkshop in Ons Huis
Zo 21 okt. 13.00 uur Modeshow in Ons Huis
Vr 26 okt. 10.30 uur Spelletjes ochtend voor kinderen in Ons Huis
Vr 26 okt. 20.30 uur Pubquiz in Ons Huis
Za 27 okt. 20.00 uur Veiling met een missie in het Muziekcentrum
Ma 29 okt. 19.00 uur Copy inleveren voor Ons Blad, Zwaan 12
Di 30 okt. 10.30 uur Ouderenbijeenkomst in Ons Huis
Di 30 okt. 19.45 uur Lezing door Malka Polak in Ons Huis
Wo 31 okt. 15.00 uur Tekstlezen (Marcus 12 : 28-34) in Ons Huis
Vr. 2 nov. 19.30 uur Kinderdisco in Ons Huis
Vr. 2 nov. 20.00 uur Orgelconcert in de Dorpskerk
Di 13 nov. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Wo 14 nov.15.00 uur Tekstlezen in Ons Huis
Do 15 nov. 19.30 uur Gespreksgroep “ Geloven”
Za 17 nov. 14.00 uur Bezichtiging Franssenorgel in Valkenburg
Zo 25 nov. 14.00 uur Bingo in Ons Huis
Do 29 nov. 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in Ons Huis
Zo 2 dec. 11.00 uur Informatie over Noah’s Ark in Ons Huis
Ma 10 dec. 19.30 uur Kerstworkshop in Ons Huis
Vr 14 dec. 13.30 – 17.00 uur Kerstplantenmarkt in de Dorpskerk
Vr 14 dec. 20.00 uur Kerstconcert in de Dorpskerk
Za 15 dec. 10.00 – 13.00 uur Kerstplantenmarkt in de Dorpskerk
Di 15 jan. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Di 19 feb. 19.45 uur Bijeenkomst met ds. Roelof Steenstra in Ons Huis
Di 19 mrt. 19.45 uur Bijeenkomst met Pim Oosterheert in Ons Huis
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