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Beste leden en belangstellenden,
Er kan in een paar weken veel veranderen. Zo onderging onze secretaris–penningmeester
Yde Jan van de Lageweg vrij plotseling een hartoperatie. Gelukkig is alles goed verlopen en
is hij nu aan het herstellen. We wensen hem daarvoor alle goeds en Gods zegen. Daarom
nemen we als overige bestuursleden nu wat van hem over, zodat hij alle rust krijgt.
Maar op de achtergrond is hij wel voor onze vereniging bezig, met de computer kan hij alles
bijhouden en ons mailen, wat wij kunnen doen.
HET NIEUWE SEIZOEN
We hadden met het bestuur een voorlopig programma voor 2021-2022 samengesteld en Yde
Jan had het boekje klaar voordat hij naar het ziekenhuis ging. Geweldig fijn is dat. Dit
nieuwe programmaboekje ontvangt u samen met deze Nijsbrief.
Maar alles is nog niet ingevuld, omdat de regels i.v.m. de corona-situatie toch kunnen veranderen of nog onzekerheid veroorzaken.
Bij het opstellen van het jaarprogramma wisten we nog niet of we in Talma Hiem konden
vergaderen. Daarom gaan we voor de zekerheid de eerste keer in september naar De
Treemter.
STARTMIDDAG IN DE TREEMTER – andere aanvangstijd – 15.00 uur.
We willen starten met een vrolijke middag. U krijgt deze middag en de koffietafel tot besluit
ervan aangeboden door het bestuur. Het kost u deze keer niets!
Dat komt doordat we het afgelopen jaar helemaal niets hebben kunnen organiseren voor
onze vereniging. Dus er zit wel genoeg geld in de pot.
We beginnen met thee of koffie en de huishoudelijke zaken. Daarna volgt het programma:
JONG VAN GEEST
verhalen en liedjes, die ons een beetje kunnen helpen om gelukkig te zijn.
De middag wordt besloten met een drankje en koffietafel met heerlijke soep, een kroket en
verschillende soorten brood.
Voor deze de koffietafel moet u zich wel opgeven vóór 13 september
bij Willem – tel. 0514 60 3255.
Coronaregels: worden gehandhaafd, dus afstand houden, mondkapje voor in de hal en
gang. We gaan ervan uit, dat wie komt gevaccineerd is. Dat geldt ook voor de boottocht en
de bijeenkomsten in Talma Hiem.
De vaccinatie is onze bescherming. U doet het voor uzelf en de andere mensen.
BOOTTOCHT op maandag 20 september – Van Wijhe naar Doesburg over IJssel
vertrek: Jachthavendijk–Dubbelstraat om 9 uur.
We gaan ervan uit, dat deze dag door kan gaan. Mondkapjes moeten misschien nog wel op
(in de bus). Een luxe touringcar brengt ons naar Wijhe. Daar gaan we aan boord van het
partyschip. We krijgen koffie met wat lekkers en een uitgebreide lunch. 's Middags brengt
de bus ons van de boot weer terug in Balk. Minimale deelname is 35 personen.
Nog niet opgegeven voor deze reis dan kan dit nog tot en met 13 september bij Willem
0514 60 3255. Ook graag een reactie wanneer u besloten hebt om toch niet mee te gaan.
Kosten € 55 p.p. Wanneer de reis door gaat dit bedrag vóór 20 september overmaken op
NL43 RABO 0305 2671 05 van de PCOB

WOENSDAG 20 OKTOBER: wel in Talma Hiem!
We zijn blij, dat we eind augustus bericht kregen, dat we hier weer terecht kunnen. Maar de
tafels en de stoelen moeten blijven staan, zoals ze staan. En er kunnen maximaal 60 personen
komen.
TERUGBLIK EN VOORUITZICHT
Voor wie van sport houdt was het een bijzondere zomer. Er was veel te zien op tv: Tour de
France, voetbalkampioenschap, de Olympische Spelen, tennis op Wimbledon en nu nog de
Paralympische Spelen. Maar ook zelf konden we wandelen en fietsen voor wie dat graag
doet en dat nog kan doen. We zagen opnieuw hoe mooi onze omgeving is. Dat blijkt ook uit
het grote aantal toeristen, dat in Gaasterland is neergestreken deze zomer. In Balk en Sleat
is het regelmatig zeer druk. Alles lijkt vrolijker dan vorige zomer.
We krijgen een beetje hoop, dat ons leven weer normaler zal worden, al is corona nog niet
voorbij en zullen we nog lang voorzichtig moeten zijn.
AANVULLING VAN HET BESTUUR
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen voor ons bestuur. Zeker willen we Yde Jan
minder te doen geven, want hij heeft al jaren 2 taken: secretaris en penningmeester. Dus als
we bij u aankloppen, hopen we dat u er al over hebt nagedacht om ook uw steentje hierin
bij te dragen. Omdat veel leden van onze vereniging al op (hoge) leeftijd zijn, is het aantal
mensen, waaruit we kunnen kiezen niet zo groot.
Maar we hopen, dat we dit met elkaar gaan oplossen.
OVERLEDEN
Op 9 juni overleed Jannie van Netten-Rinzema oud 76 jaar, op 2 juni Nanny Aalders-Piersma
oud 97 jaar en op 19 juli Wieger van der Wal op 93-jarige leeftijd.
Wij wensen de nabestaanden sterkte, troost en Gods nabijheid toe.
NIEUWE LEDEN
Dhr. G. Veltman is lid geworden. Hartelijk welkom.
En als u kennissen of familie hebt, die nog geen lid zijn: maak hen enthousiast om ook lid te
worden! Het smoesje: “daar ben ik nog niet aan toe” of: “daar ben ik nog te jong voor” kunt
u ontkrachten door te zeggen, hoe jong van geest we door onze vereniging proberen te
blijven!
TOT BESLUIT
Er is schokkend nieuws in deze dagen over natuurrampen en over de toestand in Afghanistan. Veel mensen zijn in nood of hebben veel verdriet. In de Bijbel lezen we ook de klachten
van mensen. Zij riepen om hulp tot God en Hij hoorde hun gebed en bracht hen uit het
donker naar het licht. Dat willen we ook nu nog geloven. Ik vind de volgende regels uit een
lied heel bemoedigend in deze tijd:
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan,
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat,
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan,
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Namens het bestuur een hartelijke groet voor u allen, Yvonne Slik.

