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==AGENDA==^

15nirt Broekerkerkconcert Aiolus kwartet
19nirt KDS Jaarvergadering
20mrt Plattelandsvr. naar operette
21rart OUD PAPIER

21mrt Broekpop Leon and the Lions
22mrt Raad van Kerken Oecumenische dienst

22-28nirt Collecte Simavi
26mrt NUT Indonesie Karin Schaedtler
27nirt Overhaal Fancy J^^air
28mrt Zuiderwouder Toneelgroep
28rart-l6mei Exp. Broeker Huis; de fotoclub
5-12apr Collecte Hartstichting
8apr.,NCVB Sprekende stenen (joods)
9apr Havenrakkers Toneel leerlingen
9apr Raad van Kerken AgapS maaltijd

lOapr Havenrakkers Toneel belangstellenden
llapr Roinmelmarkt t«b»v, Rest.fonds Kerk
llapr Klaverjassen Koppeldrive
llapr Gemengd Koor zingt in Middelie
llapr Cantorij M»datn Johannes Passion
l6apr Plattelandsvr. "Oud Amsterdam"
19apr Broekerkerkconcert Trio Concertante
25apr OUD. PAPIER
30apr NUT Wim Sale Bim

^mei Dodenherdenking
7mei Plattelandsvr, Eendagsbestuur

13mei NCVB Creatieve avond
17raei Kapelienraiddag Zuiderwoude
17mei Broekerkerkconcert Camerata Amsterdam

==OUD FAPISR==

Zaterdag 21 maart wordt er weer OUD PAPIER
opgehaald door o.b.s* de Havenrakkers* Om
9*5<^ uur beginnen we op de Eilandweg* In het
andere deel van het dorp wordt om 10.00 uur
begonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden, tijdig buiten zetten? Ook vod
den worden raeegenomen. Bij voorbaat danklI

:==BROEKERKERKCONCEHT==

[De derde zondag van de maandi 13 maart, het
[Aiolus Kwartet^ Deze groep heeft een naaras-
!wijziging ondergaan. Daarvoor heette zij het
•Alkraaars fluitkwartet. De groep bestaat uit

Marjjke Bos, Rieneke Weber, Anke Lont,en Mario:
Blonk, zq spelen alien dwarsfluit, hebben hun
diploma docerend rausicus, zijn verbonden aan
muziekscholen, spelen in diverse orkesten en
z^jn 00k solofluitist. Het Aiolus Kwartet
treedt regelmatig op en heeft diverse radio-
en televisieopnamen gemaakt. Het repetoire
bestaat uit klassieke-, roraantische-, frans-
impressionistische- en hedendaagse composi-
tieso In Broek in Waterland zullen zij werken
brengen van Furstenau, Berthomieu, Schmitt,
W.A.Mozart, Mejjering, Jongen en Reicha.
Aanvang 15»00 uur# Voorverkoop bij Coco Lan* .1
sink, Kerkplein 10 of zondagmiddag aan de kerJ
Toegang: f 10,00, C.J.P/Pas 65+ / 7*30»

==OECUMENISCHE DIENST==

Zondag 22 maart 1992 is er een
dienst""in"de'*kerk te Broek in Wa^erlanSI^Voor
het eerst is deze dienst *s morgens om 10«22
uur. Tot onze vreugde is de Kerkeraad van^Se
ijerv. Gem. te Broek met dit tijdstip akkoord
gegaan. Het thema van deze dienst gaat over
woorden en luisteren. Woorden dragen onze er-
varingen, ons verlangen, onze angst, ons ver-

:trouwen, onze liefde. Daarom gaat deze dienst
ook over luisteren, aandachtig luisteren, mis-
schien zelfs over luisteren naar wat iemand
niet zegt..... Dit thema hebben we samengevat
onder de titel: "Wat zeg je?" Voorganger in
deze dienst is ds. H. Ekker. Het koor van de
Salvator Kerk uit Amsterdam helpt er een

•mooie dienst van te maken.

* Raad van Kerken Broek in Waterland.

=:=HECREATIEVERENIGING==
==PLATTELANDSVROUWEN ==

Vri-jdag 20 maart gaan we naar "Het Park" in
Hoorn. Voorafgaand aan de voorstelling van
de operette "Der Zarewitsch" hebben we een
gezamelijke broodmaaltijd in "Het Park".

loor de wandeling door AMSTERDAM dient u
sich voor 15 maart op te geven bij J. Spaar-
lan, tel. 02995-2178.

;De afdeling Judi wil bij voldoende belang-
Istelling een cursus 2®i£verdedigin| starten.
;De cursus omvat 10 lessen"op""3e"'vrijdag van
;20.00 tot 21.00 uur en is bedoeld voor dames
vanaf 16 jaar. Inlichtingen bij Y. Minderhoud

tel. 3186.

Voor 100 jaar zingen
heb je een lange adem nodig.

==SIMAVI==

•Van 22 tot 28 maart houdt Simavi onder het
:motto "Schoon water, broodnodig" haar jaar-
vlijkse collecte voor directe steun aan raedisch
iprojekten in ontwikkelingslanden. De opbrengs
iwordt o.a. besteed aan dinkwatervoorzieningen




