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==AGENDA=:

Expositie Broeker Huis: D. Geel
Broeker Gemeenschap Jaarvergadering
OUD PAPIER Sees: Zuidzijde
Wereldgebedsdag
OUD PAPIER Soos: Noordzijde
NCVB Leefbaarder samenleving
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Plattelandsvr. R. Prins over Peking
Raad van Kerken Agap6 maaltijd
Plattelandsvr. naar de operette
OUD PAPIER Havenrakkers
OUD PAPIER Soos: Noordzijde
NUT Handschriftkunde
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
KDS jaarvergadering
Workshop Pasen
OUD PAPIER Soos: Noordzijde
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
Plattelandsvr.: Goud-smidse

Havenrakkers: Toneel
"Een rover als nachtwaker"

OUD PAPIER Havenrakkers
ROMMELMARKT t.b.v. N.H. Kerk
OUD PAPIER Soos: Noordzijde
NUT Dorien Mijksenaar
OUD PAPIER Soos: Zuidzijde
KONINGINNEDAG
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=:=PXPOSITIE BROEKER HUIS==

Van 25 februari t/m 6 april zal Dolly Geel
haar werk in het Broeker Huis tentoonstellen.
Te zien zijn diverse technieken en aquarellon
van Broek in Waterland.

=WEREU

uitgegroeid tot een gebedsdsg in 180 1widen
;ordt op 1 raaart 1996 gehouden in de N.H.
;erk te Broek in Waterland. De liturgie wordt
ilk jaar opgesteld door 66n van de comit6s
7an de deelnemende landen. Dit jaar is dat
Haiti en het thema dat zij gekozen hebben is:

Het bijzondere is dat op die dag, 1 maart,
over de gehele wereld met en voor elkaar
gebeden wordt. De aanvang is 19.30 uur en na
atloop is er gelegenheid om een kopje koffie
te drinken. Allen hartelijk welkom!!!
Raad van Kerken en Ned. Chr. Vrouwen Bond.

==N.C.V,B.=

13 maart in de kosterij P.J. Steltman over:
de vrouw. als sleutel

voor een andere samenleving.
De rol van de vrouw in de veranderingsproces-
sen om tot een leefbaarder samenleving te
komen, wordt schromelijk onderschat.

==PLATTELAhDSVROUWEH==

Donderdag 14 maart om 20.00 uur in het Dorps-
huis, Hoogedijk 27, Katwoude, een lezing over

PEKING

Mevr. Rite Prins vertelt ons over haar erva-
ringen daar.

==AfiAPE~VIBRING=

Ook dit jaar verzorgt de "Raad van Kerken
Broek in Waterland" weer een agap^-fliaaltijd.
Zoals u misschien weet, bestond de agapd-
maaltijd al in de eerste eeuwen van het
Christendom. Deze maaltijden kregen een li-
turgisch karakter door zegeningen en gebeden.
De vorm die wij er nu aan geven is die v^
een wat creatieve gezamenlijke maaltijd, die
overgaat in een korte "avondmaalsviering .
Zoals ook in de afgelopen jaren heeft een
werkgroepje uit onze Raad van Kerken van dat
creatieve deel weer iets goeds proberen te
maken. We kozen voor het thema:

Keuzes maken in je Jeven.
We denken dat het weer de moeite waard is
deze bijeenkomst eens mee te maken.
Wij nodigen u daarom ook van harte uit.
De datum is donderdag 14 maart 1996 ore 18-15
uur in de N.H. Kerk te Broek.
Voor een goede organisatie is het nodig dat
wij weten op hoeveel gasten er komen.
U kunt zich opgeven (graag v66r 12 maart) bij
Elsa Bos, tel. 403 1423 of Hannie Huttinga,
tel. 403 3538. U kunt natuurlijk ook bellen
om nadere i nformat i e.
Er zal een - door u zelf te bepalen - bi]dra-
ge gevraagd worden om de onkosten van de
gezamenlijke maaltijd te dekken. Een d®®]'
de bijdrage gaat naar een nog nader te bepa
len goed doel, dat te maken heeft met een
symbolisch opengehouden plaats aan tafel.
Graag tot donderdag 14 maart a.s.




