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BROEKER GEMEENSCHAP

ORGAAN VAN DE STICHTING "DE BROEKER GEMEENSCHAP'

Sekretariaat: mw. B. Blufpand, De Draai 38, tel. 3120

Rabobankno. 31.07.13.579

==agenda=~
25mrt Amnesty International Schrijfavond
25mrt Plattelandsvr. Jan Visser, weerman
25mrt Dud Broek Jaarvergadering
27mrt Toneelyer. Tracht Uitvoering
27mrt-amei Wil Jaburg + Marianne Vestering
Slmrt Gebedskring bijeenkomst in N.H.Kerk
31mrt Leerhuis: christenen en moslims
aimrt Jaarvergadering Sparta bij G. Meijer
2apr Raad van Kerken: Agape-viering
3apr Mensen in nood KTedinginzameling
7apr Gebedskring in N.H.Kerk
Sapr Raadsvergadering

14apr NCVB Vroeg Christendom in Ravenna
15apr Plattelandsvr. Margreet van Hoorn
17apr ROMMELMARKT t.b.v. N.H.Kerk Broek
17apr CXJD PAPIER
ISapr Broekerkerkconcert Flamenco
21apr Gemengd Koor Seniorenconcert Broekerh.
24apr NUT -• WINpKRACHT 8 : Zeemansliederen
SOapr Koninginnefeest door Broeker Gemeensch.

4mei Dodenherdenkihg
8mei"19iun Exp. Broeker Huis: De Fotoclub

I2mei N.C.V.B. Glas graveren
16mei Broekerkerkconcert: Fluit en harp duo
16mei Tirolermiddag in Zuiderwoude
19mei Plattelandsvrouwen E6ndagsbestuur

* « « i t Jtc4: * « * *

==MNESIY.JNra^
Donderdag 25 maart a.s. om 20.00 uur in de
kosterii van de N.H.Kerk een schrllfaypnd van
Amnesty International. Ook Ci kunt schrijven
(aan de hand van voorbeeldbrieven) aan auto-
riteiten. Voor b.v. mensen die "verdwenen"

zijn omwille het uiten van hun vreedzame
overtuiging; of omdat zij door hun afkomst,
geloof of anderszins behoren tot een bepaalde
groep. Ook kan het voor gevangenen zijn die
geen eerlijk proces krijgen of mishandeld en
gemarteld zijn. Dpet.u,mee? HET HEIJ^T.ECHT!I

==PLATIELANDSyf^^
PPD.derdag _25 niaart in het EDorpshuis te Kat-
woude om 20.00 uur komt de heer Jan Visser

weerman van Marken

ons van alles vertellen over weer...wind

en wolken.

==LAPJESKAT==:

Aan komen lopen een iapjeskat met veal wit.
J. Dekker, Havenrak 17, tel. 1792.

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

Postgiro 17 85 66

="M.BR0EK==
Ter gelegenheid van haar jaarvergadering op

rnaart in het Broeker Huis nodigt de Ver •
eniging 'Cud Broek in Waterland' u alien
hartelijk uit om te ongeveer 21.00 uur aanwe-
zig te zijn. De heer J.P. Mars zal dan een
toelichting geven bij de vertoning van een
uitgebreide reeks kleurendia's, die in de
jaren 1960 en 1960 zijn gemaakt door wijlen
de hear A.P. Bruigom. Het is keuze uit enige
honderden dia's, die de Vereniging ten ge-
schenke kreeg van Mevrouw Bruigom. Een heel
interessante kijk op het recente verleden van
ons dorp en daarom van harte aanbevolen.

--AGAPErViERING"-
Het vorig jaar heeft de "Raad van Kerken
Broek in Waterland" als voorbereiding op
Pasen een agap6-viering gehouden. Gezien de
vele enthousiaste reacties die we toen kre-
gen, hebben we besloten ook dit jaar weer een
agapb-viering te houden.
De agap6-maaltijd bestond al in de eerste
eeuwen van het Christendom. Het waren maal -

tijden ter versterking van de onderlinge band
en kregen een liturgisch karakter door zege-
ningen en gebeden. Het is een gezamenlijke
maaltijd die overgaat in een avondmaalsvie
ring. Bij deze viering zal dit jaar ds. H.J
Ekker voorgaan.
Ook voor ons in deze tijd kan het een heel
zinvolle en mooie viering zijn, zoals vorig
gebleken is.
Wij nodi gen u graag uit om aan de komendo
agap^-viering mee te doen.
Yrijdiig 2 apr.il P?! 1.B-45 .yMT Ih d® N-H-Kerk
Voor een goede organisatie is het nodig dat
wij weten op hoeveel gasten wij mogen reke--
nen. U kunt zich opgeven (graag v66r 30 mrt i
bij Nel van Vuure, tel. 1834 of Eugene Gulje,
tel. 1443. Er zal een -door u zelf te bepa-
len- bijdrage gevraagd worden om de onkosten
van de gezamenlijke maaltijd te dekken. Een

/an de bijdrage gaat naar "gast aan ta-
waarvoor we symbolisch plaats aan

deel

fel".
tatel open zullen houden.
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==^PJEyTERSPEEL^L:==:
Wie kan en wil er voor de peuterspeelzaal
Stokpaardje af en toe wat klusjes doen?
Inl. Marja Bronts, tel. 3176.




