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==^ENDA== .
8feb N.C.V.B. jaarfeest
Sfeb OUD PAPIER ^0s: Noordzijdt;

12feb Raad van;Kerl<en OecMmenische Dienst
14feb Bibliptheek: .Start kinderjury
16feb NUT DlaklankbeeTd over de N'eluwe
16feb PIat telandsvr iMacht v.d.Boodschappentas
16feb Raadsvergadering
16feb Broeker Gemeenschap Jaarvei gadering
17feb Broekpop: Puzzi en To
ISfeb Havenrakkers OUD PAPIER

ISfeb Concert in Broek:, S^ophonn Quartet
23feb OUD PAPIER Sobs: NpprdZijdn
25feb'Fanfare Zuiderwoude "Dorps'llm 1953"

2mrt OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
3mrt Raad van Kerken/NCVB: Were dgebedsdag
Smrt N.C.V.B. De Dode Zee Roller)
9mrt OUD PAPIER Soos: Noordzijdo
9mrt Raadsver^gadering

16rnrt NUT Jan Weggelaar over Ams :erdam
19mrt Concert in Broek: Timbila

23mrt PI attelandsvr. Noordhollarnis landschap
24iTirt PI at tel andsvr. naar de operette
Sapr IROMMELMARKT t.b.v. N.H.Kerk te Broek

:|e 4c^ 9|(4e

"NX.V^B_,.—
Op woensdag 8 februari a.s. hcuden we onze
jaarvergadering in de Kpsterij. In de loop
van de avond, na de bestuurswissaling, zal de
heer A. Beunder (wie kent hem nist?) oris "een
kijkje laten nemen in het verleden" (o.a,
festiviteiten), Aanvang 20.00 uu*.
vanaf ± 19,45 uur koffie/thee.

A11en harte1i j k welko n!

-=BXBLIOTjEEK==
kinderjury

Je kunt je weer aanmelden voor d^ kinderjury.
De bijeenkomsten zijn op 14 en 15 februari.
In de bibliotheek kun je je opgeven en dan
krijg je te horen wanneer je moer; komen.
Wat je fnoet doen? Minimaal 5 boeken lezen die
je leuk lijken. Je bepaalt samen met je mede
juryleden welke boeken, uitgekcflien in 1994,
het leukste, inooiste of spannendste zijn.
Je hebt tot half mei de tijd om die 5 boeken
te lezen en als je wilt nog veel meer.

oceningstiiden

fnaandag 15.30 - 16.30 uur en 13,00 - 20.30 uur
dinsdag 13.30 - 14.00 uur
donderdag 15.30 - 16.30 uur en 19.00 - 20.30 uur
zaterdag 10.30 - 12.00 uur

leeteinde 16

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

ssOECUMENISCHE DIENST—

Op zondag 12 februari 1995 om 10,00 uur ver-
zorgt de Raad van Kerken Broek in Water!and
weer een oecumenische dienst in de N.H. Kerk
te Broek.

Vocrgangers zijn ds. H. Ekker en zr. Fr.
Iwema. De viering wordt ondersteund door de
Cantorij o.l.v. Addie Bakker en door de orga
nist de heer v.d. Dongen.
A1s thema van deze dienst hebben we voor

gekozen. Dit Griekse woord uit het Nieuwe
Testament betekent "gemeenschap in liefde".
En wij denken in deze oecumenische viering
daarbij zowel aan een gemeenschap in liefde
met andere kerken, als ook binnen de eigen
kerkmuren. Eh dat kan alleen wanneer je el-
kaar ruimte gunt en geeft..
Wij nodigen U van harte uit aan deze dienst
mee te doen of er gewoon bij aanwezig te
zijn.

Raad van Kerken Broek in Water!and,

g^PUTTELANDSVROUWEN—

16 februari cm 20.00 uur in de Opstandings-
kerk, Graaf Willemlaan 3 te Monnickendam:

In het kader van het Bondsthema: Kritisch
consumeren, duurzaam produceren presenteert
mevr. L. V/it het programma: De macht van de
boodschappentas. Juist wij vrouwen kunnen er
veel aan doen om de afvalberg te verkleinen
en mi 1ieuvriendeli jke producten te kopen.

—BROEKER GEMEENSCHAP==

Op donderdag 16 februari houdt de Broeker
Gemeenschap om 20,00 uur haar jaarvergadering
in Net Broeker Huis. Na het huishoudelijk
gedeelte houdt de heer A. Beunder, tekenaar,
schilder, een korte lezing met diapresenta-
tie. Hij neemt ons mee door Broek in Water-
land van een aantal jaren geleden en laat one
lets zien over de praalwagentochten en fees-
telijkheden van voorheen. U bent alien van
harte welkom vanaf 21.00 uur.

ii(

/V a r —

Het Nut presenteert
"DE VELUWE EN HET WILD"

een uniek dia-klankbeeld door Rien Mouw met 2
speciale overvloei projectoren op donderdag
16 februari om 20.00 uur in Het Broeker Huis.
Leden gratis, niet-leden f 5,—.




