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Aan: leden en belangstellenden, 
 
Na een lange warme zomer zijn we er weer klaar voor om elkaar te ontmoeten.               
We hebben voor komend seizoen een gevarieerd programma samengesteld en hopen op 
gezellige en informatieve middagen. 
 
Hoewel we leven in een onzekere en onrustige tijd, willen we toch starten met een          
vrolijke middag. Onze eerste bijeenkomst is op: 
 

dinsdag 4 oktober om half 3 in de Terskflier te Sexbierum. 
 
Mevrouw Anneke Leyendekker uit Joure is dan onze gast. Zij gaat op een leuke manier 
herkenbare herinneringen aan vroeger ophalen. Haar programma heeft als titel: ‘Sketsjes 
fan Sijke út de skipsleat’. U mag vrijblijvend iemand meenemen, die geen lid is. Misschien 
is het iets voor hem of haar.  
 
De bijdrage voor koffie of thee is € 3,00. Verder gaat het Lief & Leedpotje rond, waaruit de 
attenties bij verjaardagen, jubilea en ziekte worden betaald. 
 
Dit jaar waren Eppie Bruinsma en Oane Wissmann aan de beurt van aftreden als 
bestuursleden. In de laatste bijeenkomst voor de zomer hebben we verteld dat                        
Eisje Wissmann uit Sexbierum de functie van Eppie gaat overnemen. Inmiddels hebben 
we Hilly van der Schaar uit Oosterbierum bereid gevonden om de functie van Oane over  
te nemen. We zijn dus weer voltallig als bestuur. Daar zijn we erg blij mee, want om ons 
heen zijn afdelingen, die geen bestuursleden meer kunnen vinden en dus gedwongen zijn 
om te stoppen.  
 
Pieter en Annie Stienstra uit Tzummarum waren op 8 september jl. 50 jaar getrouwd.                
Nog van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijksjubileum. 
Sieds Kloosterman uit Sexbierum wordt 80 jaar op 16 oktober a.s. en 
Pieter Klaas Goodijk uit Sexbierum wordt 80 jaar op 30 oktober a.s. 
Beide alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een mooie dag toegewenst. 
 
We willen ook stilstaan bij onze leden, die in de vakantie ziek zijn geweest of opgenomen 
waren in het ziekenhuis voor een operatie of om andere reden. We wensen hen kracht en 
sterkte en dat ze Gods nabijheid mogen ervaren in hun leven. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, 
Toos Wiersma, voorzitter, tel. 0517-591489 
 
Van Jacqueline van der Waals is het volgende bekende lied: 
 
Wat de toekomst brengen moge,                                Waar de weg mij brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand;                                         aan des Vaders trouwe hand, 
moedig sla ik dus de ogen                                           loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.                                            naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed!`  Z.O.Z. 


