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Beste leden, 
 

De volgende bijeenkomst is op woensdagmiddag 17 november om 14 uur in Talma.  
Vanwege de strenge regels van Talma kunnen er maar 60 leden toegelaten worden. 
Hopelijk gooien coronamaatregelen geen roet in het eten. Wij wachten het maar af. 

Wilt u zeker zijn van een stoel dan kunt u die reserveren bij Willem Werk-
hoven (603255) op woensdagmorgen 17 november tussen 10 en 12 uur.  
En verder is het van wie eerst komt eerst maalt.  
Een kop koffie of thee kost € 1,50. Heel graag met gepast geld betalen, zodat er 

niet gewisseld hoeft te worden.  
 

Rembrandt van Rijn 
Gerrit van Dijk uit Hasselt komt een lezing houden over Rembrandt van Rijn en de Bijbel. 
Rembrandt (geboren 1609) - van kindsbeen vertrouwd met de Bijbel – schilderde en 
tekende heel veel Bijbelse taferelen. Uit alle afbeeldingen blijkt dat hij de Bijbel heel goed 
kende en dat de inhoud hem persoonlijk raakte. ‘In mijn lezing laat ik veel schilderijen en 
tekeningen van Rembrandt zien en vertel ik waarom hij het zo weergaf omdat hij een 
boodschap wilde brengen.’ 
 

Internationale Dag van de Ouderen op 3 november 

In het Zalencentrum te St. Nyk. Maar … voelt u zich niet goed; blijf thuis. En anders van 
harte welkom. Inloop vanaf 13.00 u. Aanvang 13.30 u. De eigenbijdrage is € 5,- p.p. 
 

Overleden 
Op 11 oktober overleed Johanna Dooper-Flapper op 92-jarige leeftijd. Wij wensen de nabe-
staanden sterkte, troost en Gods nabijheid toe. 
 

SjongNocht 30 jaar 
Het seniorenkoor SjongNocht heeft de 
coronatijd niet overleefd. Het werd opgericht in 
1991 met als dirigent Jan Albada. In het begin 
waren er weinig leden, maar dat aantal groeide 
gestaag. Het koor nam jaarlijks deel aan 
‘Zangersdag’ eerst in Sneek en later op De 
Jouwer. 
In 2009 nam Egbert de Boer het stokje over. In 
datzelfde jaar werd een nieuw orgel aangeschaft 

uit de opbrengst van de ouderenzegels. Dat orgel staat in Talma Hiem en is na het 
beëindigen van het koor aan de zorginstelling geschonken. Het wordt gebruikt tijdens de 
kerkelijke diensten en de KBO-PCOB bijeenkomsten.   
Rinske Hooijsma had de laatste jaren een dubbelfunctie. Zij was voorzitter, maar van het 
begin af aan ook organist. (foto 2009) 

Hoor, hoor! We zijn weer bij elkaar, zingen al meer dan 25 jaar. 
Het seniorenkoor zingt blij en luid, dit vrolijke liedje uit! 

 
 



Verslag 20 oktober 
Eindelijk weer op onze vertrouwde plek in Talma Hiem! 
Om 14.00 uur werden we welkom geheten door onze voorzitter. Een speciaal welkom 
voor Jaap Veneboer uit Steenwijk. 
We begonnen met het zingen van Ps. 100 : 1 t/m 4, daarna gebed. De lezing was uit het 
Bijbelboek Psalmen en wel 104: 10 t/m 24. Een korte uitleg volgde. Gezang 14: 1 en 5 
zongen we daarna. 
Mededelingen: De prijzen gaan omhoog: koffie/thee € 1,50 en graag gepast betalen. 
Vandaag is het onderwerp ‘De Natuur’. De IJsselreis was prima! Een afvaardiging van het 
bestuur gaat naar de vergadering van Fryske Marren Vitaal. 

Na de 1ste pauze, kreeg Jaap Veneboer het woord en 
zagen en hoorden we alles over ‘De Natuur’ van het 
eiland Texel. Vroeger bestond Texel uit 2 delen Texel en 
vogeleiland. Door inpoldering is Texel ontstaan. Het 
verhaal begon in Oudeschild, waar we veel meeuwen 
zagen en aalscholvers. Ook werd er veel op garnalen 
gevist, aan boord werd gesorteerd en ingevroren. 
Zeehonden lagen op zandbanken. Dan richting de 

vuurtoren, een veelzijdig natuurgebied met vogels, zoals de wulp, goudplevier en 
bloemen zoals de gevlekte orchis. Ineens een rat op de foto! 
Op naar dorp Oost, waar vierkante huizen staan en we zagen natuurgebied ‘Wagejot’ met 
o.a. eieren van de scholekster, een honderdtal kanoeten, grutto’s en zilverplevieren. 
Op naar Cocksdorp, waar we steenlopers zagen. Na de 2de pauze, de andere kant van 
Texel, met zicht op de Noordzee. Wat we daar wel niet zagen….. o.a. de heremietkreeft, 
oorkwal, blauwe haarkwal, schelpen, krabben, etc. Op gegeven moment zagen we 
catamarans (boten). Op naar het natuurgebied met veel bloemen. Natuurlijk zagen we ook 
duinen, maar daar mocht je niet in. In de Slufter zagen we mooie vogels en planten o.a. 
lamsoor (paarse plant). Na de Slufter, de Mui!, waar 2 meren in zaten. Van maart tot eind 
augustus mag men er niet komen. O.a. veel vlinders komen er voor. Vlak bij De Koog zag 
men de torenvalk broeden en fazanten. Bij Den Hoorn zagen we veel toeristen en de boot 
kwam in zicht. 
Dat was het einde van een prachtige Natuurvoorstelling met schitterende foto’s!! 
De voorzitter bedankte dhr. Veneboer en een hartelijk applaus volgde. 
Tot slot las de voorzitter een Fries gedicht van een onbekend schrijver, wel was de titel 
bekend ‘Bliuw Leauwen’.  Tot 17 november bij Rembrandt. 

Verteller: Anne van der Berg 
 

Na onze bijeenkomst vroegen enkele leden om de tekst van het gedicht, waarmee ik de 
vergadering afsloot. Daarom hier voor u allen de mooie tekst.  Gedicht Bliuw Leauwen.... 

 

Bliuw leauwen yn it libben 
wat komt en hoe 't it giet, 
eltse dei syn eigen soargen, 
eltse dei syn eigen striid. 
 

Bliuw leauwen yn de leafde 
fielend by de oar, 
tegearre dingen diele, 
d'r wêze foar elkoar. 
 

Met hartelijke groet namens het bestuur   
Bliuw leauwen yn de hope, 
dat wat hjoed is giet foarby 
en dat sels nei it djipste tsjuster 
de sinne dochs wer skine mei. 
 

Bliuw leauwen yn Gods krêft 
sels yn de allergrutste striid, 
dy krêft dy't yn tsjuster moed jout 
en yn alles mei dy giet. 



 
Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik. 



 


