
    Balk e.o.   april  2022 
 

Beste mensen, 
 

Op 20 april houden wij onze derde bijeenkomst van dit jaar 
om 14 uur in Talma Hiem. 
Voor deze middag is Gerrit van Dijk uit Genemuiden voor de 
derde keer uitgenodigd om iets over onze grote schilder 
Rembrandt van Rijn en de Bijbel te vertellen. Twee keer moest 
dit vanwege coronabeperkingen uitgesteld worden. 
 

Een heel bekend schilderij is de terugkeer van de verloren zoon 
(links). 
 
 
 
 
 
 

Reisje 
Op 24 mei gaan we met de bus naar Texel voor een rondrit over 
het eiland en een bezoek aan het juttersmuseum.  

   

08.30 uur Vertrek vanaf Balk (Haskeplein) 

10.30 – 11.00 uur Overtocht Den Helder - Texel  
11.15 – 12.00 uur Koffie met gebak  
12.00 – 13.30 uur Rondrit Texel o.l.v. een gids  
13.30 – 14.30 uur Vrije tijd De Koog  
         voor een terrasje of een strandwandeling  
         eventueel eigen lunchpakket mee nemen 
14.45 – 16.00 uur Bezoek Juttersmuseum 

De strandjutter over alles wat op het strand is aangespoeld.     
Juttersverhalen met veel humor.  

16.30 – 17.00 uur Overtocht Texel - Den Helder  
17.30 – 19.15 uur Diner in wegrestaurant ‘Zingende Wielen’ in Den Oever 
20.30 uur Terug in Balk 
 

De kosten zijn € 70 per persoon. Minimale deelname 25 personen. 
Voor de lunch moet zelf worden gezorgd. 
 

Opgave bij Willem Werkhoven, telefoon: 0514-603255 
Betaling op rekening van de PCOB Balk  NL43 RABO 0305 2672 05. 
 
 
Overleden: 
Van ons heengegaan zijn Sjoerd de Vries en Minke Zijlstra-Kliuwstra. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte, troost en Gods nabijheid toe. 
 
 



16 maart 
Om 14 uur opende de voorzitter de vergadering en heette de aanwezigen welkom, een 
bijzonder welkom aan Bearn Bilker, de spreker voor deze middag. 
We zongen lid 182 vers 1 en 4 onder orgelspel van Albert Berghuis, die Anneke van de 
Lageweg verving. De lezing was uit Lucas 9: 28-35 “De verheerlijking op de berg”. Daarna 
speelde Albert nog vers 6. Hartelijk dank Albert voor het invallen. Nu hadden wij in ieder 
geval orgelspel bij het zingen. Daarna was er pauze met koffie en thee. 
Mededelingen: Ynze de Boer stopt bij de Fryske Marren Vitaal. Wie stelt zich beschikbaar? 
Uitstapje naar Texel op dinsdag 24 mei. Kosten € 75. 
Zijn er nog mensen die in het nieuwe seizoen 2022/2023 willen helpen met tafels en stoelen 
klaar zetten en thee en koffie schenken? Opgave bij Hilda de Vries, tel. 602968. 

Daarna kreeg Bearn Bilker het woord. 
Het was een prachtige en boeiende lezing over de Nassaus en Oranjes. 
Veel namen kwamen voorbij zoals Maria Amalia, Maria Louise (Marijke 
Meu), Johan Willem Friso. 
Marijke Meu is twee keer regentes geweest, de eerste keer voor haar zoon 
Willem IV en de tweede keer voor haar kleinkind Willem V. 
Bilker had geen woord op het papier staan en deed alles uit zijn hoofd. 
Na de tweede pauze vervolgde hij zijn verhaal. 
Om 16 uur werd de middag afgesloten met een gedicht van Jaap Zijlstra. 

‘In verdriet’ eindigt in hoop en toekomst verricht in ons. 
Bearn Bilker wordt bedankt voor de prachtige lezing en de voorzitter overhandigt hem een 
envelop met inhoud. 
Voorzitter wenst iedereen wel thuis en graag tot 20 april met daarna een 
koffietafel in De Treemter.  
                     Hilda de Vries 
 

Graag vóór 16 april opgave bij Willem Werkhoven tel. 603255. 
Bij voldoende deelname (16) gaat het door. Kosten € 12,50 p.p. 
 
Tot besluit een deel van een gedicht over de Stille week. 
 
Stil zijn zal ik 
want de dagen die komen 
heb ik nodig om te 
leren begrijpen waarom. 
 
stil staan wil ik 
bij het lijden 
het sterven. 
 

daar mag ik weten 
wie U bent 
wat U deed 
omdat het antwoord 
dan gegeven is 
het mysterie openbaar is geworden 
de stilte wordt opgeheven 
straks als het zondag wordt. 
 

Wij hopen elkaar in gezondheid op 20 april weer te zien.  
Opgave voor de koffietafel en het reisje bij Willem Werkhoven tel. 603255.  
Bij voldoende deelname gaat het door.  
 

Een hartelijke groet namens het bestuur,  
          Yde Jan van de Lageweg 


