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=rAGEMDA=s

2Sfeb BROEKER GEMEENSCHAP jaarvergaderlns
2mrt Plattelandsvr." 8t. "Los-Vast"
5 inrt Wareldsebadsdag
6mrt Bazar en Rommelnarkt Zuiderwoude

Tmrt Oecumanische Dianst, 10.00 uur
lOmrt Learhulatchristenen en iRoalima
llmrt Raadavergadaring
ISmrt OUD PAPIER
iSmrt Klaverjaaver. Koppeldrive
17fflrt N.C.V.B. Slaapstoorniasen
t7mrt Start Cursus loopbaanplanning
17mrt Qabedskring bijeenkomst in N.H.Kerk
18fflrt NUT Orinkwatervoorziening door PWM
ISmrt Plattelandsvr. Operetta La Belle HalOne
20rort Toneolver. Tracht Uitvoering
21mrt Broakerkerkconcert: Studio Laren

24mrt gsbadskring bijeenkomst in N.H.Kerk
24mrt Leerhuis: chriatenpn en moelims
25mrt Plattelandsvr. Jan Viseer, weerman
27mrt Toneelver. Tracht Uitvoering
27mrt-8mei Wil Jaburg + Marianne Veetering
Slmrt Gebedskring bijeenkomst in N.H.Kerk
Simrt Learhuis: christenen en moelima

2apr Raad van Kerkan: Agape-viering
7apr Gsbadskring in N.H.Kerk
8apr Raadsvergaderi ng

14apr NOVB Vroeg Chriatendom in Ravenna
ISapr Plattelandsvr. Margreat van Hoorn
ISapr NUT Slotavond mat WZNDKRACHT 8
17apr ROMMELMARKT t.b.v. N.H.Kerk Broak
ITapr OUD PAPIER
ISapr Broakerkerkconcert Flamenco
21apr Gemengd Koor Seniorenconcert Broekerh.
SOapr Koninginnefeest door Broeker Gemeensch.

==FILM BROEK==

Op donderdag 25 februari zal op de jaarvergeuiering van
de Breaker Gemeenschap de op vidaoband gazette film van
Broek ± 25 jaar geleden worden hervertoond. Da heer P.
Ent haeft de film inmiddels van geaproken tekat voor-
zien. Balangstellendan zijn na het huiahoudelijk gadeel-
te, 21.15 uurr van harte welkom. Als de film u bevalt
kunt u hem na afloop emnschaffen.

=aPLATTELANDSVROUWENss

Dinsdag 2 maart komt de Stichting "LOS-VAST" van 14.00 -
16.00 uur naar hat Luthers Clubhuis, Zuideinde 41,
Honnickendam. Ondarwerp:
"Laren omgaan met alleen zijn - Ouder warden
in je eentje - Het leeglopende gazin".
Mevr. van Pelt behandelt het allemaal in haar lezing.

=sWERELPGEBEDSDAG==

Da wereldgebedsdag wordt ieder jaar op de eerste vrijdag
in maart over de gehele wereld gevierd.
Voor dit jaar ie het thema van de liturgie en de gadaoh-
ten daaromheen onder woorden gebracht door vrouwen uit
Quatamala: "G<M>3 PEOPLE, INSTRUMENTS OF HEALING", wat
wij in het Nederlands vertaald hebben met "HELEND WERKEN
DOOR GODS INSPIRATIE".

Wij nodi gen u uit om op vrijdag 5 maart met ons deze
wereldgebedsdag te vieren in de N.H. Kerk te Broek in
Waterland. Aanvang: 19.00 uur.
De Raad van Kerken en de N.C.V.B.

Mededelingenblad; mw. A. Drijver, Buitenweeren 17, tel. 1201

Postgiro 17 85 66

s=DAMESHANDWERKCLUB=s

bazar en roaeelnarkt

De DAMESHANDWERKCLUB van het Fanfarecorpe "Zuiderwoude"
houdt op zaterdag 6 maart 1993 in het Dorpehuis ta
Zuiderwoude haar traditionale jaarlijkse varkoopmiddag
ter financiala ondersteuning van de Fanfare.
Op daze bazar warden allerlei zelfgamaakta handwerkan
ter verkoop aangebodan. Tevene wordt een rommelmarkt
gaorganiseard met giften van goeda gevere.
Mocht u iets wil Jen inbrengen voor de rommelmarkt, dan
ie dat uiteraard mogeJijk: U kunt uw zaken kwiit oo 6
maart a.a. om onaeveer 10.00 uur in het Doroshuis te
Zuiderwoude.

Wilt u, dat uw bijdrage wordt afgehaald; bel dan even
1497, Adrie Tromp-Roelo.
Deze varkoopdag heeft ale tijden:
14.00 - 16^00 uur en vanaf 20.00 uur.
Op deze avond zal tevans warden gekiend.
's Middage geeft de fanfare haar medewerking mat vrolij-
ke muziek en 's avonds zal de Sudwaldar Kapel haar
medewerking verlenen met een Tiroler repertoire.
OP UM 3TEUN VOOR EEN PLAAT8ELIJKE VERENI6ING KOPEN WIJ
TE KOGEN REKENEN.

ssOECUMENISCHE DIENSTss

Op zondag 7 taaart 1993 organisoert de "Raad van Kerken
Broak in Waterland" wear een cecumeniache dienst;

'8 morgene om 10.00 uur in de N.H. Kerk te Broak. Het
thema van deze dienst is gei'nspireerd door de wereldge-
bedsdag: "Halend werken door Gods inspiratie". Ds.
Francien Iweroa zal voorgaan. De cantorij van de N.H.
Kerk zal one zingen ondereteunen.
Wij nodigen u van harte uit voor dit aamenzijn.

«»»«»»»««

ssLEERHUIS BROEK IN WATERLANDss

Hat onderwerp van de komende 3 LEERHUISAVONDEN ie:
BIDDEN TOT DEZELFDE GOO?

Ontmoeting christenen en moslims.
Op deze avonden warden enkele fundamentala overeenkom-
sten en verschillen tussen de isiamitiache en de chris-
telijke geloofstraditie naast elkaar gezet. Het LEERHUIS
wordt gegaven door ds. H.J. Ekker van 20.00 - 21.30 u.
in de kosterij op 10 - 24 an 31 maart a.s.

»»«»»«»»»«

ssKLAVERJASSENss:

Koppelklaverjasdrive op zaterdag 13 maart a.s. in Hat
Broeker Huis. Aanvang 20.00 uur. Opgeven bij Jdop Spaan

telefoon 3723.

==OUD PAPIERss

Zaterdag 13 maart a.a.wordt er weer OUD PAPIER opgehaald
door o.b.s. De Havenrakkers. Om 9.30 uur beginnen we op
de Eilandwag. In het andere deal van het dorp wordt om
10.00 uur bagonnen. Wilt u het papier in doos, zak of
goed gebonden tijdig buiten zetten? Ook voddsn worden
meegenomen. Bij voorbaat dank!

asPLATTELANPSVROUWENss

Vriidag 19 maart gaan we weer gazellig met z'n alien
naar do Operetta in Hoorn in "Het Park" en wel naar:

"LA BELLE HdLGNE"
We beginnen de avond met een broodraaaltijd. De kosten
voor deze avond bedragen / SO.— p.p.




