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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 
bron wordt vermeld. 
Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec:  
Ds. N.J van Rijswijk, tel. 75 68 23 
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl 
Kerkgebouw: 
Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105 
Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  
Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Hr. A. Meijer 
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47  
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55  
kerkenraad@deoudekerk.nl 

College  van kerkrentmeesters 
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22 
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42, 
1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07  
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl 
Penningmeester: Hr. R. Jetses 
penningmeestercvk@deoudekerk.nl 

Kerkbalans administratie  
(incl. collectebonnen)  
Hr. K. Dudink, de Roos 2, 
1611 KG  Bovenkarspel , tel. 51 87 34 
IBANnummer:  NL95 RABO 0373 7347 86 
Prot.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel 
kerkbalans@deoudekerk.nl 

Collectebonnen kunt u bestellen door 
overmaken van een bedrag van € 20.- of 
een veelvoud daarvan op bovengenoemd  
nummer, of via de website met Ideal. 
De bonnen worden thuisbezorgd. 

Beheerder begraafplaats Broekerhaven: 
Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825 
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl 

Ledenadministratie 
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404, 
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02 
ledenadministratie@deoudekerk.nl 

Diaconie 
Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32 
Secretaris: B. Poortman,   
tel. 06-191 75 124 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
tel. 51 61 48  
diaconie@deoudekerk.nl 

 

Pastoraal Team 
Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 

Ten zuiden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71 
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14 
Bovenkarspel: 
Mw. E. Jonkman, tel. 06-15273488 
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87 

Ten noorden van de spoorlijn: 

Grootebroek: 
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32   

Bovenkarspel: 
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36 

ZWO Stede Broec 
Coördinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33 
Auto-ophaaldienst 
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55 
Opgeven uiterlijk vrijdagavond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorte? Trouwplannen? 
Verdriet? Verlies? 

 
Blijf in contact met uw 

kerk….. 
 

Bel of schrijf naar: 
Marijke Vissers 

Pandhof 47 
1613 EK Grootebroek 

tel. 51 64 55 
kerkenraad@deoudekerk.nl 
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De diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden 
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
Alle diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  

 
3 juli - 10.00 uur  Doopdienst van Thomas Bram Kaijer  

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Lasschuit en Hr. Swier 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Inloophuis de Baanbreker 
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 
 

10 juli - 10.00 uur   

Voorganger : Mw. Ds.T.H.M. Allewijn, Landsmeer 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon, Mw. Simons  
  en Mw. Jonkman 
Organist : Mw. Conijn  
Collectes : Kerk en Stichting Holland Building Nepal  
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruijn 

 
17 juli - 10.00 uur     

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Boender, Hr. Toering en Mw. Vissers 
Organist : Hr. Spoelstra  
Collectes : Kerk en Inlia 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Hr. Vissers 

 
24 juli - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. R. de Reuver, Houten 
Ambtsdragers : Hr. Verbeek, Mw. Lasschuit en Hr. Swier 
Organist  : Mw. Schuijtemaker  
Collectes : Kerk en Amnesty International 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Hr. Swier 
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31 juli - 10.00 uur    

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Jonkman  
  en Mw. Broekstra 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Sensoor 
Koster : Hr. en Mw.de Vries 
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra 
 

7 augustus - 10.00 uur   
Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon, Mw. Simons  
  en Hr. Veenstra 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Stichting Voedselbank West-Friesland 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Mw. De Bruijn 
 

 
 
 

 

Op reis  
 
De maanden juli en augustus zijn de zomermaanden waarin veel 
mensen flink aan het werk moeten. In de horeca, de landbouw, de 
toeristische sector.  Veel anderen doen het in deze maanden rustiger aan, 
ze nemen vakantie en kunnen misschien zelfs wel op reis gaan. 
Vanzelfsprekend is dit laatste niet meer. 
 
Schiphol loopt vast door een gebrek aan beveiligers en bagagepersoneel, 
maar ook door het grote aantal Nederlanders dat wil blijven vliegen. 
Alle berichten over klimaatopwarming en de nog steeds sluimerende 
corona-pandemie hebben daar nog niet veel aan af gedaan. ‘Veel 
mensen zijn aan het inhalen.’ Erg jammer voor onze planeet en  
toekomstige generaties. De discussie ‘Gaan we te Ver?’ is daarmee nog 
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even actueel als in 1994, en inmiddels nog vele malen urgenter. 
Mensen die zeggen dat de regering met een duidelijk plan moet komen 
en dat moet uitvoeren. Prompt zeggen anderen dat het op het 
persoonlijk initiatief van mensen aankomt, een andere levensstijl: niet 
vliegen, minder vlees, daken beplanten, meer schaduwbomen en gras in 
je tuin, bijen helpen, duurzaam geproduceerd voedsel en kleding kopen. 
Dan roepen anderen: daar komt niets van als de overheid het niet oplegt. 
En zodra de overheid neigt dat te doen zijn de protesten niet van de 
lucht!  De boeren willen niet de enige zijn, de regering niet, de reizigers 
niet, de energiebedrijven niet. Niemand wil de enige zijn die iets aan 
duurzaamheid doet, terwijl anderen denken ‘na ons de zondvloed’.  
 
Het veranderen van denken en doen gaat (nu eenmaal) traag. Eerst moet 
je je bewust worden van de noodzaak om voorzichtiger met de 
grondstoffen om te gaan, dan ga je anders kijken naar waar je zelf mee 
bezig bent, vervolgens ga je je er anders over voelen en pas dan ga je 
daarnaar handelen.  
In het denken over water, lucht, planten- en dierenleven heeft een 
wereldwijde bewustwording en verandering in bewustzijn ertoe geleid 
dat we als mens niet boven of los van andere levende organismen staan, 
maar er mee verweven zijn. Het besef dringt door dat we onszelf aan het 
uitroeien zijn.  
Dit besef zal samengaan met de uitkomsten van wat er allemaal al 
ontwikkeld is en uitgeprobeerd met windenergie, warmtepompen en 
isolatie, zonnepanelen, waarbij ontwikkelingen elkaar al of niet 
versterken.  
‘We zitten in de kantelfase. Zo’n chaosfase kenmerkt zich door 
weerstand, verzet, protest en gebrek aan inzicht en overzicht.’  
(In: Omarm de chaos, geschreven door Jan Rotmans en Mischa 
Verheijden, uitgegeven bij De Geus, 1e t/m 6e druk 2021)  
 
Dit verhaal over reizen, de zomer, staat dus in het breed verband van 
LEVEN en onze gezamenlijke toekomst. Denkt u er eens over na, 
wanneer u thuis blijft of op reis gaat.  
Over thuis blijven gesproken: Godfried Bomans schreef er een prachtig 
stukje over. In de zeventiger jaren (van 1900) maakte hij enkele grote 
reizen. Michel van der Plas had met de schrijver een vraaggesprek bij 
diens terugkeer van een reis om de wereld. In het boekje Op reis rond de 
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wereld en op Rottumerplaat, leest u er meer over. Het mag een klein 
wonder heten dat hij deze reizen toch heeft gemaakt, want wij kunnen 
Bomans gerust een- thuisblijftoerist noemen. Reizen beschouwde hij als 
een wat omslachtige manier om weer thuis te komen. Hij heeft nooit 
goed begrepen waarom mensen die het thuis goed hebben de 
ontberingen zoeken.  Alsof het om een kostbare schat ging. “Wat zoeken 
mensen toch in een ruimte die de grootte heeft van de wc thuis, caravan 
aan caravan. Sanitair òf op een kilometer afstand, òf toch nog zodanig in 
de caravan gepast dat men er met goed fatsoen niet met gesloten deur 
de knieën kan buigen…Het moet behelpen blijven. Waarom een verblijf 
zonder stoelen en degelijke bedden op een camping waar men zijn eten 
moet zien gaar te krijgen op een primusstelletje, en geplaagd wordt door 
muggen of mieren of groter gedierte?  
 
Bomans zet zijn bedenkingen uiteen in: Wat is vakantie?  
En hij geeft daarin ook een raad. “Vrienden genoeg hierover. Mijn raad 
is deze: trek, zodra het vakantie is, uw schoenen uit en ga languit in een 
ruststoel liggen met het uitzicht op uw eigen tuin. Gij zijt nu omgeven 
door alles wat u nodig hebt. Het ontbreekt u aan niets. Zie de reisbussen 
langs uw huis voorbijrazen, stampvol moderne martelaren. (zie de rijen 
auto’s op de autowegen naar het zuiden, de overvolle aankomst- en 
vertrekhallen van vliegvelden) , Ge zit daar niet in.”  
Met een grote tevreden glimlach klinkt dat ‘ge zit daar niet in’. Soms 
helpt het om een reis te maken en letterlijk afstand te nemen. Maar 
afstand zit niet alleen in het aantal afgelegde kilometers. U kunt ook 
afstand nemen door op uw plaats te blijven: gedwongen door ziekte of 
door de inhoud van de portemonnee, door andere omstandigheden of 
enkel en alleen omdat u dat wilt.  
 
Wanneer u niet te houden bent en op een of andere manier toch op reis 
wilt gaan dan past het ons een gebed uit te spreken.  
De schrijver Gerard Reve combineerde in zijn Reisgebed heilige ernst en 
humor. Hij moest niets hebben van gebeden waarin mensen God aan 
Zijn hoofd zeuren en van alles voor zichzelf vragen, en bidt daarom vol 
vertrouwen, dat hij toch vooral anderen geen kwaad of schade zal 
berokkenen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet voor ieder die 
op weg gaat : 
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‘O God, ik sta op het punt, op reis te gaan. 
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is. 
Ik wil U liefhebben. 
Ik hoop dat ik onderweg niemand enig ongeluk 
of ander kwaad zal berokkenen. 
Ik wil proberen niet, of veel minder te drinken. 
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen, 
dan wel onderweg verwonding, ziekte 
of dood zal vinden, altijd U toebehoor. 
Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ik in U. 
Ik ga nu weg. 
Vaarwel God.’ 

 
Voor allen die op vakantie zullen gaan en voor allen die thuisblijven,  

een hartelijke groet,   N.J. van Rijswijk.         

 

 
 

Het Oecomenisch Leesrooster voor de zondagen: 

Zondag 3 juli     Derde zondag van de zomer 

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-20 

Jezus zond zijn leerlingen twee aan twee naar alle steden en plaatsen 
waarheen Hijzelf van plan was te gaan. 
 
Zondag 10 juli     Vierde zondag van de 
zomer  
Kleur groen: van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: Deuteronomium 30: 9-14 en Lucas 
10: 25-37  

Een Samaritaan die langs de gewonde man 
kwam besloot hem te helpen. 
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Zondag 17 juli     Vijfde zondag van de zomer 

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: 1 Samuël 1: 1-20 en Lucas 10: 38-42 

Maria zat aan de voeten van Jezus, haar zuster Martha had het te druk met 
bedienen. 
 
Zondag  24 juli     Zesde zondag van de zomer 

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: Genesis 18: 20-33 en Lucas 11: 1-13 

Jezus leerde zijn leerlingen het Onze Vader bidden. 
 
Zondag 31 juli     Zevende zondag van de zomer 

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-21 

Pas er goed voor op dat je niet steeds meer wilt hebben. Want het leven van 
een mens bestaat niet in zijn bezittingen, ook al heeft hij van alles nog zo veel. 
 
Zondag 7 augustus     Achtste zondag van de zomer 

Kleur groen: van barmhartigheid en hoop. 
Lezingen: Jesaja 65: 17-25 en Lucas 12: 32-40, 48 

Je kunt beter rijk zijn bij God dan schatten op aarde verzamelen. 
 
 
 
 

Open Kerk in ‘De Oude Kerk’ te Stedebroec, 
Zesstedenweg 189 
De inloopochtenden van de Open Kerk, die we tot nu toe gehouden hebben, 
waren zeker de moeite waard. ‘ 
We hebben dan ook besloten hiermee door te gaan op elke 3de woensdag 
van de maand van 10 -12 uur. Dus op 20 juli, 17 augustus, 21 september, 
19 oktober en 16 november. Noteert u deze data in uw agenda? Het is de 
moeite waard even binnen te lopen voor een gesprek, een kopje koffie of het 
aansteken van een kaarsje. 
 
Annemarie Broekstra, tel. 0228 517736 
Trudie Boender, tel. 0228 542614 
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15 mei :  
Kerk €   116,09  Ds. Omvlee,  
Stichting Merakel €     79,17 Fam. Visser 

22 mei : 
Kerk €   208,40 Mevr. Puister 
Twin Project €   151,60  

 
26 mei  - Hemelvaart  
Kerk                   €     41,35  
Simavi €     32,12  

29 mei :  
Kerk €     42,90   Mevr. Spoelstra, 
Stichting M.A.F. €     60,70  Hr. Vervelde, 
     Mevr. Broekstra, 
     Renate Jonkman 
5 juni : 
Kerk €     58,25  Dhr. Hilberts  
Lilianefonds €   143,87 

12 juni: 
Kerk € 49,55  Mevr. Visser (voorganger), 
Leger des Heils € 73,20  Dhr. Jetses, 
     Fam. Huitema 
 
 

 
 

Bedankt 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, beste wensen, 
bloemen, cadeaus, kaarten en het toezingen in de kerk, ter ere van ons 
65 jarig huwelijk.Wij hebben het zeer op prijs gesteld.  

Aris en Rigtje Krijger. 
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Toelichting bij de collectes. 
 
3 juli     Inloophuis de Baanbreker in Enkhuizen  

 
 
10 juli    Stichting "HOLLAND BUILDING" Nepal. 

 

17 juli     INLIA 

inzake het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dit is een “moeilijke 
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materie” waarin het heel goed is dat er deskundigen vanuit hun inzicht hulp 

 
24 juli     Amnesty International 

 

31 juli     

“niemand meer is die luistert”. Helaas blijkt hier veel behoefte aan te zijn. De 

 
7 augustus      Stichting Voedselbank West-Friesland  

–

“schrijnende gevallen” die meer hulp nodig hebben. 
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LEVEN ALS DE BOMEN 

Leven als de bomen, 
trouw en aardsgezind 
bij het water wonen, 
leven van de wind,  
Hemelhoog geloven, 
leven uit één stuk 
ademnood te boven, 
onverdeeld geluk. 

Leven als de bomen, 
God heeft hen geplant, 
leven om te loven, 
leven uit Gods hand. 
Op de lente hopen, 
weten van de herfst, 
dromen van de zomer, 
leven dat niet sterft. 

Toevlucht voor de vogels, 
schaduw, onderdak, 
huis van mededogen, 
liefdewijd vertakt. 
Leven als de bomen, 
zingen voor je God, 
levenslang geloven, 
vaste voet aan grond. 

Hans Bouma 
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SENIOREN UITJE  -  Verslag. 
An met haar familie er een dagje op uit? 
Dinsdag 17 mei vertrokken we onder bezielende leiding van An met de 
bus vanuit Grootebroek naar de Amsterdamse grachten. We stapten uit 

bij het Rijksmuseum, waar de 
rondvaartboot een wandeleindje 
verderop aanmeerde. Het begon 
een beetje te spetteren, maar uit 
voorzorg was de boot met de 
regenkap  overdekt zodat we 
zaten droog konden genieten 
van de koffie en de heerlijke 
gebakjes. De lekkerste van 
Amsterdam, zei de kapitein.  

Al gauw hield het op met spetteren en kon een groepje op het achterdek 
genieten van de fraaie grachtenpanden en de diversiteit van 
woonboten. Jammer genoeg had de stuurman, die prachtig kon 
vertellen, geen geluidsapparatuur in werking gesteld, zodat ik alleen 
hoorde dat de Herengracht vroeger nog chiquer was dan de 
Keizersgracht en in welke hotellounge de bekende schrijver Harry 
Mulisch zich destijds ’s zondags liet bewonderen.  

Wie op het achterplecht zat of stond moest regelmatig buigen, soms 
diep buigen want de bruggen over de grachten, er zijn er vele, zijn laag. 
Dat verplichte buigen riep natuurlijk reacties op over hoe goed het is 
dat men ook leert buigen. Of iemand anders haalde het gezegde aan van 
‘buigen of barsten’ en dat barsten slaat dan op de barstende hoofdpijn 
van degene, die niet op tijd gebogen had. 

Vlakbij de uitstapplaats zagen we een grote villa met een opvallende 
toren die bij een sprookjes-kasteel niet zou misstaan. Daar woont prins 
Bernard, die zo’n 600 woon- en bedrijfspanden bezit waarvan 100 in 
Amsterdam. Vandaar dat hij de ‘pandjesprins’ wordt genoemd. Het was 
dus een smakelijke, gezellige en leerzame vaartocht. 

Mochten sommige mensen denken dat zo’n uitstapje zomaar geregeld 
is en eenmaal op weg alles soepel zonder miscommunicatie verloopt, 
nou die hebben het flink mis. In Amsterdam moest An resoluut 
ingrijpen, dat kan ze trouwens heel goed, alle lof, om een bus te regelen 
die ons meteen na de vaartocht naar Van de Valk bij Hoorn zou 
brengen. Gelukkig lukte dat en zodoende konden we daar ons zelf 
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trakteren op lekkers van het lopend buffet, een grappige naam, want 
het buffet zelf loopt niet, maar degene, die het eten van het buffet pakt. 
We hebben er heerlijk gegeten! 

Na de groepsfoto op de immense trap in de hal, het bordes van Van der 
Valk, bedankte An ons. En dat was terecht, want de onderlinge sfeer was 
uitstekend. Dat viel iemand van de bediening ook op en daarom zei ze 
tegen An: Wat leuk dat u zo met uw familie een dagje uit bent! 
Treffender kan deze dag niet beter samengevat worden en dan past er 
maar een slot: dankjewel, An! 
 
Hartelijke groeten uit Delfgauw van Jouke en Riekie Huitema 
 
 
 
 
    Bedankt 

 

 
Beste gemeenteleden. 

Geheel onverwachts kregen wij de bloemen uit de dienst, waarvoor  
onze dank. 
Kort geleden mochten wij ook de bloemen voor ons vijftig-jarig huwelijk 
ontvangen. 
Wij willen de PKN Stede Broec hiervoor hartelijk bedanken 

Vriendelijke groeten,  
Henk en Rita Allart.  
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     PAASKAARS  2021 

Wat een eervolle waardering om de Paaskaars van vorig jaar te mogen 
ontvangen tijdens een bezoek van twee dames van het pastorale team. 

Heel hartelijk dank! 
Flip Mosis 
 
 

 

 
 

Meer voedsel en inkomsten voor gezinnen  
in Noord -Kameroen.  
Met haar landbouwprogramma ondersteunt de Lutherse Broederkerk in het 
droge noorden van Kameroen boeren en boerinnen die op de rand van het 
bestaan leven. Wat heeft de kerk afgelopen jaar met bijdragen via Kerk in 
Actie kunnen bereiken?  
 

Spaar- en kredietgroepen zijn een succes  
Na een bezoek aan Burkina Faso heeft de Lutherse Broederkerk een spaar- 
en krediet-programma opgezet. Afgelopen jaar hebben 320 groepen samen 
ruim 200.000 euro bij elkaar gespaard. De deelnemers gebruiken de 
leningen om kleine winstgevende bedrijfjes op te zetten. Er deden 7600 
vrouwen mee, bijna 60 procent van de deelnemers. 57 groepen organiseren 
gezamenlijke activiteiten: ze kopen samen graan in als de prijs laag is om het 
later met winst te verkopen. Eén groep slacht vee en verkoopt het vlees. Veel 
vrouwengroepen maken samen maaltijden voor de verkoop. Het is zwaar en 
tijdrovend om de harde grond te bewerken. Daarom hebben twee groepen 
jongeren nu twee ossen en een ploeg aangeschaft, waarmee zij voor derden 
hun akkers kunnen bewerken. 
 

Bomen planten 
Waar we in Nederland te veel stikstof hebben, heeft men in het noorden van 
Kameroen te weinig stikstof voor een goede oogst. Bomen zoals de Faidherbia 
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en Leucena binden stikstof uit de lucht en verbeteren daarmee de  
vruchtbaarheid van de bodem.  

Met hulp van de Kameroense overheid konden bijna 12.000 boompjes 
uitgedeeld worden, waarvan 4.310 fruitbomen, zoals mango, aan citroen en 
guave.  
De mensen betalen zelf de helft van de kostprijs voor een fruitboom en slechts 
4 eurocent voor een schaduw/hout-boom. Door de kerk getrainde vrijwilligers 
begeleiden het planten en onderhoud van de boompjes. Sommigen mensen 
planten hun bomen op eigen erf of akker, anderen doen het op een stuk 
gemeenschapsgrond.  
De Leucena-boom is een snelgroeiende struik. De blaadjes dienen ook als voer 
voor de geiten. De neem-boom komt oorspronkelijk uit India, maar is in de 
Sahel wijd verbreid. De boom wortelt diep en kan daardoor goed tegen 
droogte. De boom geeft een weldadige schaduw, en uit de zaden kan men 
medicinale olie winnen. De verkoop van deze zaden levert geld op.  

Al met al kijken de boeren en boerinnen in het droge noorden van Kameroen 
terug op een vruchtbaar en voedzaam jaar. Hartelijk bedankt voor jullie steun!  
 
Wij van de ZWO wensen U een hele mooie zomer en hopen in september 
weer op uw steun te mogen rekenen.  
 
Marike, Corine en Clara. 
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      VAKANTIE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18



 

 
 Bij de omslagfoto 
 

VAKANTIE 
‘bijvoorbeeld in eigen land 

 
 

De verte, de vrede, de echte vakantie  
ligt niet in het aantal kilometers,  
maar wordt bepaald  
door de stilte, de rust  
en het zuiver genieten !  
Bij zon in veld en bos  
kan heerlijker zijn  
dan de Azoren !  
Wandelen in de vrije natuur,  
eten als je honger hebt,  
slapen als je moe bent,  
fietsen en tuinieren  
en praten met de bomen,  
en de dieren !  
Het is fantastisch en volkomen gratis !  
 

Phil Bosmans 
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