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Dominee neemt afscheid
Zondagmiddag 5 feb ruari a.s. is het zo ver : na 16 jaar neemt
dominee C.de Vries-Batenburg afscheid van haar gemeente.
Omdat de heer en mevrouw de Vries veel voor onze dorpen
hebben betekend, leek het ons leuk om hen vóór het afscheid
te interviewen. We beginnen bij het begin .

Het echtpaar Oe Vries: V iteraard zul/en we de gemeenschap
wel missen! ' (Foto: Henk Remerie).

Waarom bent U dominee ge
worden ?
'Omdat ik dacht dat dat het
mooiste beroep was ... Ik wist
het eigen lijk al in de zesde klas
van de lagere school. Het was
in die tijd gebruikelijk dat je
naar de HBS ging , maar ik
wilde naarhetgymnasium ...ik
wilde dominee worden. Ikher
inner me nog dat m'n moeder
zei: 'Maareen meisje kanhele
maal geen dominee worden '
en dat ik antwoordde: '0, dat
komt tegen die tijd wel goed '.
Ik wilde mensen in nood hel
pen ... ikheb de ellende van de
oorlog nog meegemaakt - we
woonden toen in Papendrecht
(Alb lasserwaard). Ik wil niet
zeggen dat het daardoor is
gekomen, maar het speelt wel
mee. Ik had natuurlijk net zo
goed voor dokter kunnen kie
zen, maar dit trok me meer.
Er waren ongeveer drie
meisjesstudenten per jaar, dus
ik was niet de enige . Ik ben in
1960 afgestudeerd ; de vrouw
mochttoen nog niet inhetambt.
maar kon wel hulppastor of
vicaris worden. Toen ik nog
studeerde - ik meen in 1958 
werd de eerste vrouw met een
speciale opdracht geïnsta l
leerd. Ik herinner me dat onze
hoogleraar toen zei : 'Dames,
gefel iciteerd ; voor U komt de
weg ook open '

Waarom bent U naar Gtonin
gengegaan?
'Omdat dat de enige plaats
was ,waar ik als vicaris terecht
kon. Ikkreeg een contractvoor
twee jaar aangeboden en
dacht: dat houd ik wel vol. Om
misverstanden te voorkomen:
Jaap en ik kenden elkaar toen
nog niet. Ik heb 4 1/2 jaar in
Groningen gewerkt: toen zijn
we gehuwd en werd ik ontsla
gen . Ik heb me toen op het
vrijwilligerswerk gestort o.a.
bejaardenwerk (gezellig met
elkaar praten, bood schappen
doen, samen wande len, enz.)
en ik ben tien jaar voorzitter
van het Bloemhofbestuur ge
weest. Ook heb ik in Ten Boer
schoolcatechese gegeven en
waargenomen in gemeenten
in de omgeving . Ik ben hoe
langer hoe meer van de pro
vincie gaan houden :die wijdte,
die ruimte vind ik zo mooi.'
In tegenstelling tot zijn vrouw
is Jaap de Vries wel bewust
naar het Noorden gekomen:
'Mijn vader was een Fries en
mijn moeder een Zeeuw. Het
Noorden trok; ik heb eerst vier
jaar in Drachten gewoond en
ben daarna naar Groningen
gekomen. We hadden allebei
een tweekamer-flat; op een
gegeven moment kregen we
de kan s om samen een
driekamer-f1at te nemen ... dat
hebben we toen gedaan. We

zijn getrouwd en onze zoon
Henk Jan is er geboren. Het
was ontzettend gehorig in die
flat. De mensen om ons heen
maakten veel lawaai en gin
gen heel laat naar bed . De
keuken van de buren zat te
gen onze slaapkamer aan,dus
dat was elke avond raak.
Omdat ik daar absoluut niet
konaarden enomdat we graag
wat speelruimte voor onze
zoonwilden,keken we uitnaar
een grotere woning . In de stad
Groningen konden we niets
krijgen;een kennismaakteons
toen attent op Ten Boer. Daar
konden we in 1967een betaa l
bare woning krijgen.'

Hoe maak je een preek?
'Je denkter de heleweek over;
's zaterdag smorgens ging ik
om acht uur achter het bureau
zitten ...hetwerd weleens twee
of vier uur 's nachts voordat ik
klaar was. Het wordt steeds
moeilijker ... het is beslist geen

routineklus. De theologie ver
andert! Ikvind het fijn dat er zo
veel jeugd naar de catechese
komt; sommigen blijven jaren
kome n. En dan de manier
waarop ze met me omgaan ...
heel gemoedelijk.
Ik heb hier echt plezierig ge
werkt - zowel in Garmerwolde
als in Thesinge - en veel ge
leerd! Ik hoop dat we een ge
meenschap blijven :datwe het
inderdaad vol houden om om
te kijken naar elkaar .
We zijn meer open, meer toe
gankelijk geworden. Bij de
eerste Braderie vonden de
mensen het maar raar dat je
als kerk mee deed , nu is dat
heel gewoon. Ook vonden ze
het vreemd dat ik meehielp de
vloer te dweilen; dat hoort niet
voor een domi nee. Maar dat
kan ik ook hoor! De dominee,
de dokter, de meester enz .
hadden vroeger een d ien
stmeisje ... dat heb ik nooit
gehad .Het woordje stand heb



ik hier geleerd: jaren geleden
stelde ikeenoudere,eenzame
dame voorom watcontactmet
haar overbuurvrouw te zoe
ken. Hoe kwam ik erb ij ! Dat
kon helemaal niet! Buurvrouw
was niet van haar stand !
In de loop der jaren is de rela
tie veel opener geworden. Bij
specialeacties doen een hele
boel mensen uit het dorp ge
woon mee; denk maar eens
aan Kerkepad,hethaantje van
de toren en de vluchtelingen
nacht.
Ook de kerkeraad is veel jon
ger geworden, veel soepeler.
Ik hoop dat ik heb bereikt dat
een dominee niet op een voet
stuk hoort: niet ergens ver er
boven, maar gewoon tussen
de mensen .
In de loop der jaren heb ik
meerdere (bij)baantjes gehad :
ik zat nog in de periode dat
eenvrouw moest bewijzen dat
ze die functie ook aankon: ik
was de eerste vrouw hier, de
eerste vrouw daar, enz.'

Jullie krijgen straks een zee
van tijd; wat ga je daar zoal
meedoen?
'Het wordt natuurlijk wel an
ders;we staanniet meer zo op
tijd . Een part-time dominee
draait onregelm atig ; boven
dien moet er thuis nog nage
dacht worden. Hoe het alle
maal gaat , zullen we wel zien.
We zullen ons voorlopig niet
vervelen: er ligt nog allerlei
achterstallig werk op ons te
wachten.We gaan eerst maar
eens ons huis wat opruimen:

Goederengebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

er ligt nog eindeloos veel van
de kinderen wat nodig uitge
zocht moet worden. Ook de
tuin is aan onderhoud toe: ik
maaide hem wel, maar voor
de rest is ie een beetje verwil
derd.Endan aldie foto's: zelfs
de foto's van de geboorte van .
onze kinderen liggen er nog ;
we moeten ze nodig eens in
plakken!
We hebben allebei een 60+
kaart en hopen nog een hele
boel musea samen te be
zoeken(inParijs,Londen,enz.)
Ook het nieuwe Groninger
Museum hebben we nog niet
gezien;we zijn erwelop derde
Kerstdag geweest, maar er
stond een hele rij wachtenden
voor ons. Na 20 minuten in de
rij te hebben gestaan, zijn we
maar weer vertrokken.'

Blijven jullie in Ten Boer wo
nen?
'Voorlopig blijven we er nog
mooi zitten ... we hebben zo'n
mooi ~iekje ! Bovendien stu
deert onze jongste hier nog en
het is voor haar wel zo gezellig
alswij hierblijvenwonen.Onze
beide oudste kinderen wonen
in Bemmel en Utrecht; de rest
van de familie zit in hetWesten
en het Zuiden. Verhuizen zal
er nog wel eens van komen,
maar we zoeken er nog niet
naar. Zoals je wel beg rijpt,
gaan we in geen geval naar
een flat!'
'Doordat ik geen pensioen
rechten heb opgebouwd (dat
hoefde niet , mijn man ver
diende immers), zal ik straks

mijn hand weer op moeten
houden. Dat is natuurlijk best
raar als je zo lang gewend
bent geweest zelf inkomen te
hebben.
We hebben altijd - van het
beg in af aan - veel samen ge
daan. Als we met de kinderen
ergens heen moesten (paard
rijles e.d.), pakten we onze
agenda's erbij en keken wie
het beste meekon:watwe zelf
op konden lossen en wanneer
weoppas nodig hadd en.Daar
hebbenwenooit een probleem
van gemaakt.'
Jaap de Vries: 'We zijn vrij laat
getrouwd ... ik was er al aan
gewend dat ik voor mezelf
moestzorgen.Bovendienheeft
Corrie van het begin af aan
gewerkt, dus we wisten niet
ande rs. Sommige van mijn
co llega's vonden het wel
vreemd : hun vrouw was ge
woon thuis. Dat was toen nog
zo.'

Gaat alles gewoon door?
'Dat hoop ik wel. Voor de
schoolcatechese is al iemand
ge vonden; ook de koffi e
morgens gaan gewoon door.
Decatechese gaatmet ingang
van september samen met de
gereformeerden.
Het bezoekwerk wordt opge
vangen door de kerkeraad ;
noodgevallen zijn voor consu
lent Buurma in Ten Boer. Er
komt nog een meldadres in
Garmerwolde of Thes inge.
Ook de Wegwijzer gaat ge
woon door. De vrouwenvere
niging komtvolgendeweek bij

Installatiebedrijf
Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050-416263

Engelbert
050-416217

GAS - WATER
ELECTRA

elkaar: hoe dat verder gaat,
moeten we nog met elkaar
bep raten.
We werken toe naar een Sa
men OpWeg Gemeente;hetis
de kunst om ieder in zijn/haar
waarde te laten en er samen
ietsvan temaken.Als ik 40jaar
jonger was , leek me dat een
leuke klus. Ik hoop in deze 16
jaar te hebben bereikt dat die
kerk open is '" en niet alleen
voor een selecte groep; ieder
een die komen wil, is welkom,
Jaap blijft nog we l in de
orge lcommissie zitten, maar
verder trekkenwe ons terug:je
stapt op en dan moet je je er
niet meer mee bemoeien, Ui
teraard zullen we de gemeen
schap wel missen!'

HITlie Ramaker-Tepper

Wist U dat...?
• (je toneels pelers van VIOD
(Thesinge) heel druk aan het repere
ren zijn voor de uitvoeringen van 4,
11 en 18 februar i?
• De Jeugd Groep Thesinge het
nieuwe jaar alweer heel actlet is be
gonnen, namelijk met een uitstapje
naar de ijsbaan?
• Henk Reinders uit Thesinge op 17
februari meedoet aan de Wereld·
kampioenscha ppen Snertkoken?
• er bij de schoolhek in Thesinge
nogal eens hondepoep wordt gesig
naleerd?
• Bert Mollema biljartkampioen ge
worden tijden s de jaarlijkse pool.
compeIttie in café Molenz icht?
• 'favorieten' HenkTammensenReini
Boerbij d iezelfdecompeIttiede twee
de en de derde plaats behaalden?

Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050 - 143365

• Advies met behulp van
loopband en
voetanalyse-computer

• Meest uitgebreide
schoenenkollektie van
Noo rd-Nederland
(600 modellen)



In plaats
,,~~~Il•••••••••••••••,

In het Nieuwsblad van het Noorden lees je vaak naar
aanle iding van een overlijden dat er in plaats van
kaarten een advertentie gezet wordt als blijk van
waardering voor steun en medeleven . Ook voor ons
was de steu n en het medeleven dat wij mochten
ontvangen na het over lijden van Remko zo over
weldige nd, dat wij onze toevlucht moete n nemen tot
zo'n " in plaats van" .

Oevolksdansgroepkomtop maandagmiddagenbijeen. Nieuwe
leden zijn welkom! Foto: (Henk Remerie).

•15 Jaar
volksdansen

De steun en het mede leven zoals wij die in Thesinge
hebben mogen ontvang en maakt het Nieuwsblad van
het Noorden echter ongeschi kt en wij willen jull ie allen
graag via onze eigen dorpsk rant op een iets persoon
lijker manier bed anke n.

Het leven , zelfs ons leven , gaa t door en 21 oktober
1994 is al weer bijna 3 maanden ge leden.Voor ons lijkt
het gisteren .De verslagenheid in het dorp , de vanzelf
sp rekendheid waarmee iedereen ons hielp, het op
rechte medeleven en de enorme belangstelling bij de
crematie van Remko zijn voor ons in die moeilijke
dagen een grote steun geweest.

Speciaal willen wij ook nog de kinderen van het dorp
bed anken. Jullie tekeningen en kleine kadootjes en
vooral jullie man ier van afscheid nemen van Remko
zullen wij nooit vergeten.

Veel mensen zullen zich afvragen hoe wij verder
kunnen leven na de dood van Remko. Wij weten zel f
ook niet hoe het bestaat dat we toch verder leven ,
maar ongetwijfeld heeft het te maken met Thes inge .
Onze meeste herinneringen aan Remko liggen in
Thesinge, hij vond het de mooi ste plek ter wereld . Wij
hopen dat ju llie ons ook in de toekomst willen helpen
onze herinneringen aan Remko levendig te houden .

Iedereen bedankt,
Henk, Reina en Nienke Busscher

Donderdag 12januari hielden
we onze jaarvergadering, in
dorpshu is De Leeuw,met een
feestelijk tintje. Dit in verband
met het 15-jarig bestaan van
onzevolksdansgroep Klanken
Beweging in Garmerwolde.
Mevrouw Bijmolt uitZuidwolde
is vanaf de opricht ing leidster
van onze vereniging en zij
kreeg, als blijk van waarde
ring, een cadeau. Ook negen
ledenvande groep zijnal sinds
de oprichting actief lid: ook
deze dames mochten een
kleine attent ie in ontvangst
nemen. Na het officiêle ge
deelte hebben we een paar
dansjes gedaan en een paar

gezellige spelletjes bingo.
Onze groep telt momenteel 24
leden. We lessen op maan
dagmiddag in De Leeuw, van
twee uur tot half vier. Indien er
nog dames zijn die belang 
stelling tonen voor het volks
dansen,komgerusteens langs
op een maandagmiddag. Het
is geheel vrijblij vend .Het gaat
er gezellig aan toe en het is
bovendien een heel goede be
weging .

namens het be stuur.

Fenny Thed inga

FolkingestrBBt 5 Groningen
050 - 139393

Leuke collectie geloogd
grenen meubelen, veelal
uit eigen werkplaats, die
aan uw specifieke wensen
aangepast kan worden.

KWALITEIT~
is Onze ~:. '
Prioriteit "

Werkplaats
Grasdijkweg 8 Garmerwolde
050 - 417517

DE MEUBELKIST

BEL VOOR EEN
AFS PRAAK:

Garmerwolde:
050 - 424962

* behandeling rotkreupel
* horens zagen
* stieren ringen

voor al uw
KOEIEN EN SCHAPEN

KLAUWVERZORGING

R. V.d. Woude

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W.LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwoldè
Telefoon OSO - 418610

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor
voetanamness

massage
reflexzöne

therapie

MARLEN
OSSENTJUK

Dorpsweg 18
Garmerwo lde
050-418468



Oudeten kunnen bij Vriesema een 'Broem-test' doen.
(Foto: Buurp roat).

BroelllllUll !!
In de Buurproat van oktober vorig jaar stond een stukje over
jonge automobilisten die via een speciaal projekt nog eens
even op herhalingsoefening konden bij rijschool Vriesema in
Ten Boer .Daar hoeven we niet zovee lmeeraan toe te voegen,
maar minder bekend is misschien dat de autorijschool , be
halve natuurlijk rijlessen geven, ook nog allerlei andere
aktiviteiten ontplooit.

Ten slotte krijgt men een offici
eel uitslagformulier en een

het beste uitkomt.
Vriesema biedt tevens de mo
gelijkheid een proefexamen te
doen op het officiele examen
traject.
Dit proefexamen is gebleken
een uitstekendevoorbereiding
tezijnop hetofficiele rijexamen.

Braem-test voor 50 plussers
De Broem-test is een van de
andere aktiviteiten van de rij
school en is bedoeld om de
rijvaardigheid van hen die al
jaren rijden eens te laten bekij
ken door een deskundig in
structeur.
Eventueel ingeslepen ver
keerde rijgewoonten kunnen
zo aan het licht komen en men
krijgt adviezen hoe deze ver
anderd kunnen worden.Het is
een bekend gegeven dat bij
het ouder worden het reactie
en waarnemingsvemogen af
neemt, er worden dan ook tips
gegeven hoe men hierop kan
anticiperen . Deze test vindtin
een ontspannen sfeer plaats
en heeft geen enkele konse
kwentie,menkaner alleenzijn/
haar voordee l mee doen.
De test neemt een ochtend of
een middag in beslag en be
staat uit drie gedeelten:
- een autorit van 45 minuten
met een instructeur en een
nagesprek van 15 minuten
- test op reaktievermogen,
gehoor en ogen
- theorie, men moet een 15-tal
verkeerssituaties oplossen

worden nu met modern mate
riaal, zoals de computer, ge
geven. Bij rijschoo l Vriesema
wordtveelbelang gehecht aan
een goede theoretische on
dergrond . Twee avonden per
week worden er theorielessen
gegeven, iets waarvoor men
niet bij alle rijscholen terecht
kan. Een theorieles mag niet
saai zijn, er zit een bepaalde

opbouw in en moet begrijpe
lijk en aantrekkelijk zijn voor
alle deelnemers.
Stuurde je vroeger een aan
vraag voor het rijexamen in
naar het C.B.A., dan moest je
maar afwachten wanneer je
opgeroepen werd . Tegen
woord ig is het mogelij k om
met een druk op de knop van
de computer na te gaan op
welke dag en welk tijdstip het
examen mogelijk is en kun je
dus afrijden wanneer het jou

ook van verandering is de au
tomaat. Had deze vroeger al
leen het imago een oude van
dage n- of invalidenauto te zijn
en schaamden mensen zich
ervoor in een automaat te rij
den, tegenwoordig heeft ieder
automerk wel een automaat in
zijn collectie en is deze veel
meer ingeburgerd. Ideaalook
lijkt me voor al die autotele
foongebru ikers!
Maar ookde theorielessen zijn
heel anders dan vroeger en

Anders dan vroeger
Klanten zijn veel mondiger
geworden en weten goed wat
zewillen.Eenaardig voorbeeld

De heer Vriesema begon 27
jaar geleden met de rijschool ,
toen nog alleen . Een rijles
kostte negen gulden.
In die jaren is er veel veran
derd en je moet als rijschool
houder dan ook goed bijbli j
ven. Daarvoor worden regel
matig appl icatiecursussenge
volgd. Inmiddels werken er
drie full-time instructeurs bij
de rijschool.
Een rijles kost tegenwoordig
55 gulden , het aantal lessen
dat nodig isvoormen het rijbe
wijs kan halen, is verdubbeld
en het verkeer is wel vijf keer
zo druk geworden.
Maar ook de klanten zijn ver
anderd en vragen een andere
benadering dan 27 jaar gele
den .
Het komt geregeld voor dat
Vriesema de kinderen van
degenen die zo'n 25 jaar gele
den hun rijbewijs bij hem haaI
den, nu opleidt tot weg 
gebruiker.

Kerkstraat 3 Thesinge
Tel. 05902 - 2111
b.g.g. 2001

Bij voldoende belangstelling
09.02.95 aanvang
vande cursussen:
Engelse conversatie voor
beginners en gevorderden
10 x donderdagavond
19.00 tot 21.00 uur
in school 'de Tij" Thesinge

Lexicon

Kerkstra at 1
9797 PD Thesinge
Te l. 05902 - 45 36
Fax. 05902 - 4693

Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

king

• elect a
• gas
• water
* e.v.
• dakb~d
• zink
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seltil~t!ts

verf - glas - behang
klompen - laarzen

9797 PC Thesinge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 05902 - 1957
M. Ritsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. v.ä. Veen - Kolham - Telefoon 05980 - 93504

Ook: leesgroep Engels
ééns per maand



handig en leesbaar naslag
werk, waarinalleactueleinfor
matie en verkeersregels en
borden zijn opgenomen.
Dezetest wordt tweemaal per
jaar gehouden, inhet voor-en
najaar. Vriesema is van plan
alle deelnemers die het afge
lopen jaar de test bij hem ge
daan hebben, uit te nodigen
vooreentweetaltheorie-avon
den in het komendevoorjaar.
Op mijn vraag hoe het is ge
steldmetderijvaardigheid van
de 50 plussers, antwoordt hij
dat hem dat geweldig mee
valt.Watde theoriebetreftzijn
er wel duidelijk hiaten; deels
omdat men deze vergeten is,
deels door veranderde ver
keersregels. Overigenszijner
ook herhalingscursussen wat
betreftde theorie vooralleau
tomobilisten . Deze cursus
geeft autorijschool Vriesema
ook wel op verzoekvan vere
nigingenvoordorpsbelangen.

Cursussen
Verderkanmenbij derijschool
terecht voor een cursus Pech
Onderwegvantweeavonden,
waar in de ene avond theore
tische kennis over autotech
niek doorgenomen wordt .en
er de tweede avond elemen
taire reparaties in de werk
plaats verricht worden.
Voor jongeren is er de Brom
fietscursus in samenwerking
metVeiligVerkeer Nederland,
deze duurt zes avonden.
Zo blijken de mogelijkheden
bij de autorijschool niet be
perkt te zijn tot het halen van

een rijbewijs alleen en is er
voor elk wat wils.

Komt het wel eens voor dat
Vriesema mensen moetontra
den aan het verkeer deel te
nemen?
Hij denkt dit in al die jaren dat
hij de rijschool heeft hooguit
vier keermeegemaakt teheb
ben.
Inprincipe kan iedereen leren
autorijden. Uitgangspunt van
Vriesemahierbij isdatje ieder
een in zijn/haar waarde laat.
Geeneisenstellen aande as
pirant-automobilist waarhij/zij
nog niet aan kan voldoen en
na de les eerst de positieve
punten bespreken,daarnaniet
rneerdan een paar negatieve
punten.

Susan de Smidt

StoomDuitjes
TE KOOP GEVRAAGD :
huisje in Garmerwold e of omgeving.
Tevens oppas gevraagd: voor
Marilyn per 1-3-95;voor Marissa per
1-5-95. Na schooltijd. Dag(en) en
vergoe ding in overleg .
Graag bellen naar: Jan en Willemien
Bakker. Telefoon: 050 - 414816.

TE KOOP AANGEBODEN:
Volvo kindertrekker. Fendt kinder 
fietsen. wit vanaf 7 jaar, blauw vanaf
4 jaar. Fisher Price bromm er. peuter.
Telefoon 05902-3239 .

TE KOOP GEVRAAGD:
tweedehands lage noren maat 37
38. Olivia Pater, 05902-3627.

TE KOOP AANGEBODEN:
T.v . antenne, zonder mast.
Uitham.Dorpsweg 70,Garmerwolde .

GEVONDEN :
Panasonic light scope FF - 393E.
Inlicht ingen : tel. 050 - 411450

Recept
Indonesische Kipschotel
AJAM SMOOR

Benodigdheden:
4 stukken kippefilet
1 flinke ui
20 gram verse gember
4 kruinage ls
1 teen knoflook
4 mesp unten nootmuskaat
1 dl. ketjap
2 dl. bou illon
1 mespunt peper
1 mespunt zout
0.3 dl. olie.
Snipper de ui, gember en de knof 
look fijn en ga dtt fruiten in wat olie.
Voeg hieraan de gesneden kippe
borst toe en braad het even aan. Blus
dtt nu af met de ketjap en de bouillon .
Voeg hieraan de overige kruiden toe
en stoof de kip verder gaar .
Eventueel verder op smaak brengen
met peper en zout .

Johan Ruiter

Café
ragermeister
ZO jaar
AI twintig jaar tapt Willem V.d.
SchansvoorGarmerwolde(en
anderen!) pilsjes.
Café Jägermeister is een be
kende trekpleister geworden,
en niet alleen voor de pilsjes.
Ookvoor eenpataije, salades
of ijstaart weet men Willem te
vinden. Het jubileum is 'in be
slotenkring' gevierd.
Nog gefeliciteerd!
(Foto: Henk Remerie).
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Wlgboldslraat 6 9791 CR Ten Boer
Telefoon 105902) 21 51
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Perfektie in haarmode
Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug

tJo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

HOUTMARKT NIJDAM

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

I
HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

R.H. Siegers
Uw slager

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272



Nijjoarsveziede in Garmerwolde en Thesinge
N1JOARSVEZIEDE

"Bie ons ien Taisn
lopt gain train
en der is gain bus Ie zain.
Nee, deursnee hes ien Taisn
nait veul keus,
mor rond nijaar dei aine moal
zit café aan nek tou vol
en elk en ain krigt
'n beste snee ien neus .
Bie ons ien Taisn
proaten we plat ,
gain last van stadse fratsen
daar hewwe ien Taisn
feilek niks mit op .
Maar rond nijoar
ast snijt en vrust
en elk wel 'n bolnlje lust
zetten we Taisn even
veur ainmoal op kop ".

Mit dizze woorden , zongen
Hillie Ramaker-Tepper deur de Boetenbaintjes op

heur nije spaigelploatje, hait
veurzitter, Peter Heidema, elk
en ain welkom. Der bennen
wel meer as honderd man- en

,.. ,4:: ,,~~, ;; i'I vrouwlu op de nijoarsveziede

It'1f ~ e- ~ ' \. :, ~ ien Taisner café ofkommen. 't
' \1, .. - l v Is zunde dat er ien 'I d örpgainJ aander slee is woar we zoveul

mensen baargen kennen,want
aigenlie ks is 'I café veuls Ie
klain. Mor, 'I is nait aans en der
goan 'n bult makke schoapen
ien 'nhok. Petervrag t ons aan
dacht veur 't ain en aander.

de leefboarhaidspries
Zoas joe ien veurige G&T al

gen , hoewel ze wel elk jaar
komen.'Die slagroomfannaten
hebben ook altijd wal te zeu
ren, het zijn langzamerhand
echte ettertjes! ' Drie heren,die
altijd klaar staan om te helpen ,
krijgen met veel tamtam een
heuse gouden plak opge
speld . Is het zo goed?
Het heeft weer heel wat zweet
druppels gekost om al die
gegevens te verzamelen en
op rijm te zetten!

En dan is het tijd voor de 'Es
börgzangers' uit Scheemda:
koor plus orkest. In het begin
moeten ze er even inkomen,
maar na de pauze is er volop
sfeer. Na afloop volgt er zelfs
spontaan een polonaise!
Kortom: een zeer geslaagde
avond !

Na de koffie (uit kraantjes
potten) is het tijd voor de over
bekende Thomasvaer en
Pieternel (Kees Jansen en
Hannie Havenga) . Op hun ei
gen gemoedelijke, spontane
wijze nemen ze weer heel wat
leden en/of hun partnersop de
hak!
Acht dames, die het afgelo
pen jaar alle avonden hebben
bezocht, krijgen een corsage
opgespeld. Enkeleheren heb
ben er in het verleden over
geklaagd dat zij nooit iets krij-

sen iets bij de nieuwjaarsro l
Ietjes: slagroom!) heeft het
bestuur dit keer geen rolletjes
maar appelflappen gebakken.
Is dat even een teleurstelling?

.Heeft Dick Groenhagen zijn
bus spuitslagroom voor niets
meegenomen!

/ ,

:.tk '~
Elly Vink spelt Wiffy Wiekei de 'versierselen' op. (Foto: Henk

Remerie).

Zaterdagavond 7 januari
houdt de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen afd.
Garmerwolde haar jaarlijkse
'Nijjoarsveziede' in dorpshuis
'de Leeuw'.
In haar openingswoord pro
beert de pres idente (Janna
Hazeveld) een wijdverbreid
misverstand uit de weg te rui
menen zegt o.a.:'Integenstel-

. Iing tot wat velen denken , zijn
de Plattelandsvrouwen geen
saaie sokkenbreisters. Door
dat we met zo velen zijn , zijn
we samen sterk en kunnen we
iets bereiken! Alleen voor de
gezelligheid komenmag,maar
je kunt er ook heel veel leren!
Ookwij proberen - atsafde ling
- iets voor jonge vrouwen te
doen .'
Om van het gezeur van som
mige mannen af te zijn (zij mis-

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 41650 I

BOUW v.o.f.
9798 PA Garmerwolde

fax: 050 419268



'ist spannend lu?' (foto: Hans Weggemans).

gewoar worden bennen het
Taisn doezen d gulden won
nen mit heur repport over wat
ien Taisn gebeurt en gebeu
ren zeI. Henk Busscher ien 't
bezunder het hier'n bultwaark
veur verzet en doarveur krigt
hai 'n dik applaus en ain
aordighaidje.

geldschaiter feestweek mai
1995
Mit grootste ge ldschaiter van
de feestweek is ofsproken dat
't bedrag en de noam op dizze
soamenkomst bekent moakt
zeiworden.Mor....zukswat blift
ien'n lutj e dörp as Tai sn
netuurlijk nait gehaim . Roelf
Koopman haar al 'n bed rag
vernomen va n Trieneke
Schuppert en dei was' t weer
gewoar worden ien gruinte
kaar. Renger de Vries haar
weer hail wat aans heurd en
Ida Oomkes haar ook 'n klokje
luden heurd. 't Komt der op
deel dat gainain wait woar de

klepe l hangt en doarom stelt
Roelf aan afvoardiging van de
geld schaiter, Jacob Arends
en Betty Burema,veur om
nuimde bedroagen biemekoar
op te tellen.
Resultoat:Rabo-bank Bedum
Ten Boer het viefdoezend gul
den schonken veur de feeste
lijkheden ien maimoand. Lang
nait gek! De noam wordt deur
de olste manlu, van Hemmen
en Zuidema, onthuld . Aander
ge ldschaiters bennen Schut
terstichting en Gemaainte Ten
Boer.

en den muziek
De Backbouders oet'n Daam
loaten wat van heur bekende
enminder bekende , ma ist
grunniger , laidjes heuren.
Zang, accordeon- en gitaar
klanken vullen 't café.

Thomasvoar(RoelfJansen) en
Pieternel(RoelieDijkema)kom
men op 't teneel en noa wat

roeziemitmicrefoon begunnen
ze min deur Roelie op riem
moaktverslag over 'tjaar 1994.
Versc haid en hoogte- en
daiptepunten ien 't dörpsleven
van Taisn kommen weer noar
veuren. Van potjes en staart
gevallen, van drumpels en 'n
vallen engel , van hait eten en
bubbelbad , van schrikdroad
en oepkes, alles wordt weer
nuimd .

De brandewien mit rezienen
loa t zuk ien pauze goud
smoaken. (Roelie het er weer
goud heur best op doan) De
Backbounders loaten nog wat
riede ltjes heuren en den ist
tied veur de tombola . Altied
weer'n spannend moment,
want wel zei der nou weer met
de dikke priezen vandeur
goan? Dizze rais is Renate der
voak bie. Betty, dei volgens
Peteraansaltied achter 't roam
zit, helpt mit 't trekken van de
lötjes.Moandag zit ze gewoon
weer bie bank ien Taisn.

Elk dei noar hoes tou wil, ken
dat doun,moarwel nog zin het
om te daansen en wat te drin
ken ken datook doun. Stoulen
bezied en mor huppeln op de
meziek van de Backbounders
of mit 'n pilske of zeupke van
Dora de dreuge kelensmeren.

Taisn was weer even veur
ainmoal op kop!

Roelie Karsijns

De strijd
om de liefde
Op zaterdag 21 januari speelde
Theater te Water de sterren van de
(bewolkte) hemel in onze eigen
Kloosterkerk.
Zij bewerkten een stuk van Moliere,
geheten "Leerschool voor Vrouwen,"
waarin twee mannen strijden om de
liefde van een vrouw. De twee man
nen blijken al jaren goede vrienden
te zijn en weten aanvankelijk niet dat
zij dezelfde vrouw beminnen.TIjdens
het spel ontstaat ook enige twijfel
over deaard van de zo zeerbemi nde
vrouw, die in eerste instantie als een
lieflijk en onschuldig , door de non
nen opgevoed weesmeisje wordt
voorgesteld .
De man die meent de eerste rechten
op het mooiemeisje te hebben, wordt
bijgestaan door een potsierlijk duo;
"voor al uw klussen , groot en klein:
Georgette en Alain." Zij moeten het
meisje bewaken en doen dit met
verve, maar af en toe valt er een
steekje. Later in het stuk zet d it duo
sch ijnbaar moeiteloos nog een aan
tal anderetype s neer en ofschoon de
aard van het stuk ongetwijfeld dra
mat isch is, lopen de toeschouwers
met name door hun spel regelmatig
de tranen over de wangen ; van het
lachen! Zingen kunnen de spelers
ook, het stuk is rijkelijk voorzien van
muziek en zang, en de tekst is nage
noeg geheel op rijm.
Het is zeer verfrissend te zien hoe
Theater te Water zo'n oud toneelstuk
indeze humoristische bewerking een
immer aktueel thema speelt , voor
een breed publiek. De spelers krij
gen aan het eind een staande ovatie
en het app laus is langdurig . Wat mij
betreft een zeer geslaagd avondje
uit en datzonder parkeerproblemen !
Theater te Water hun vämenoumee
loopt nog tot en met drie maart. Ze
spelen nog in de stad Groningen, en
o.a. op 4/2 Garnwerd, op 8/2 in
Onderdendam en op 18/2 in Haren
(in/.: tel. 050-185035) .

Susan de Smidt
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"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

SERVICE
LEDER

Nee! Want door het unieke leerverf-procedé van Allround lederse rvice is hun bankstel
wee r als nieuw.
Duur? Nee. zeker niel in verhouding mei de aanschafprijs. Bel vOO(meer informatie
050~24205

Oude Rijksweg 20 - 9798 PB Garmerwolde



LITERAIRE
AVONDIN
WOLTERSUM
Gedichten, verhalen en mu
ziek staan op het programma
in het sfeervolle café "DeWitte
Brug" . "Het meeste talent
woont inThesinge",lachtRudy
Bremer, die een sprookje zou
voor lezen.Hij komtechter met
een paar zwaarmoedige ge
dichten, terwille van de tijd.
Voor eenieder wil Rudy thuis
zijn verhalen voorlezen.
De avond duurde tot half 12en
zou anders zeker tot na mid
dernachtzijn uitge lopen.Drie
kwart van het aantal deelne
mers blij kt inderd aad ui t
Thesinge tekomen! Eenreeds
bekend talent, Irene Plaats
man, vertelt een verhaal dat
zich afspee lt in de Middeleeu
wen in het Thesinger klooster .
Uit het dichtbundeltje " Kost
bare Momenten " van Janna
Hofstede leest Ton Heuvel
mans een vijftal gedichten
voor. Janna was helaas ver
hinderd , maar nu weten we
wel dat Ton erg mooi voor
leest.Geestig en licht van toon
ishetversverhaalvan Elisabeth
Tolenaar. Ook het gedicht dat
hiernavolgtdraagt zijheelluch
tig voor . Over pubers in een
probleemsituatie gaat het aan
grijpendeverhaalvanAnnelies
Jorna.Het schemerlicht en de
voorleesfauteuilpassenerecht
bij. Voor enkele muzikale
intermezzo's zorgt het Groot
Thesings Salonorkest. nou, ja,
groot betekent op deze avond

4muzikanten.We zullenhen in
de nabije toeko mst (feest
week!) zeker nog in het Groot
beluisteren.
Garmerwolde wordt vertege n
woord igt door Hillie Ramaker
met haar groningse vertelsels
" Hallo LU" uit deze krant. Wat
heeft zij toch een gave uit
spraak van het gronings.
Tineke Werkman leest de len
uit ee n verzamelboek van
dagboeknotitiesvoorwaarvan
enkele van haarzelf toen zij
een jaar of 10 was.Margreet
Friezema speelt heel ingeto
gen "quatre mains" met haar
pianolerares.Over een krasse
dichtende dame uit Witte
wierurn. een dichter met som
bere teksten uitTen Boer, een
zeer muzikaal duo met trek
harmonica en viool en de korte
pianostukjes door versch il
lende spelers, zal ik verder
niet uitweiden . De Culturele
Vereniging is in haar opzet
voor de literaire avond ge
slaagd .Velenoverwonnerihun
schroom en hebben veel an
deren laten meegenieten van
hun pennevruchten.

Truus Top

Open brief aan
de geJneente
Standpunt Dorpsbelangen Thesinge Drempels Schutterlaan
Oktober 1995:
De huid ige drempels aan de Schutlerlaan zijn een doorn in het
oog van veel inwoners van Thesinge . Jarenlang zijn er heftige
discussi es geweest tussen verschi llende dorpel ingen . Het
laatste jaar is deze discussie ietwat geluwd en lijkt de meerder
heid van het dorp van mening te zijn:
"snelheidsremmende maatrege len aan de Schutterlaan OK,
maar haal alsjeblieft die bestaande ondingen weg"

Ondingen , omdat auto's en aanhangers schade oplopen, om
dat de kopjes bij aanwonenden uit de kast vallen wanneer er
een lege vrachtwagen met lage snelheid over de Schutlerlaan
rijdt,omdat de ramen staan te trillen bij aanwonenden,en omdat
enzovoorts, enzovoorts .......

Dorpsbelangen Thesinge wil bij deze haar waardering uitspre
ken voor het werk, dat de heer Nijhoff heeft gedaan om met
betereoplossingen te komen.Daarbi j vielmet name zijn eerlijke
wijze van voorlichting geven op . Ook heeft Dorpsbelangen
gemerkt,dat de gemeente serieus bereid was geld uitte trekken
voor een meer algemeen ge-accepteerde oplossing ,waarvoor
ook onze oprechte dank en waardering .
Dorpsbelangen Thesinge is echter ook zeer teleurgeste ld over
de wijzewaarop de democratietijdens de overlegvergaderingen
heeft gefunctioneerd. Kennelijk is het mogelijk dat één a twee
inwoners aan heelThesinge en aan de gemeente Ten Boer hun
wil op kunnen leggen , met in hun hand een gerechtelijke
uitspraak van jaren geleden.Een gerechtelijke uitspraak,waar
mee de dictatuur van een enkeling tot recht verheven wordt en
het dorp Thesinge tot in de verre toekomst met haar hobbels
opgezadeld zit.
Zowel het college , alsook Dorpsbelangen Thesinge hebben
geleerd dat overleggen met meerdere partijen, waarvan er één
een mes op tafel heeft liggen , tot niets leidt.
Dorpsbelangen Thesinge meent dan ook dat het co llege de
dwaze eis tot effectiviteitsmetingen, opgenomen in voor
noemde gerechtelijke uitspraak, moet negeren en voor de
meerderheid van de dorpsbewoners acceptabele snel 
heidsremmende maatregelen aan dient te leggen, in het besef
dat de meest effectieve snelheidsremmende maatregel aanwe
zig dient te zijn in het hoofd van de bestuurders (lees: mede
dorpsgenoten)

Uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Wa rme Bakker

'0d//H

ct&/H&r/f//lá
Kajuit 322 - Winkelcentrum Lewenborg " 415222
Eikenlaan 35 - Selwerd " 778455
Versmarkt - Korreweg 51 - 53
Claremaheerd 47 - Beyum " 421452

Dorpsbelangen Thesinge verzoekt het College dan ook de
bestaande rechterlijke uitspraak juridisch aan te vechten om
vervolgens in een eerlijke discussie met de inwoners van
Thesinge te komen tot een algemeen aanvaarde oplossing .

Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge

Wenskaartenshop - Drukkerij
Reclame-Adviesburo - Uitgeverij

BLUEMULE
Rijksweg 83 - Ten Boer - Tel. 05902 -1715· Fax 1961
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Ongeval
met goede
aDoop
Maandag 16januari omstreeks
11.45 uur was het bij ons aan
de Dorpsweg helaas raak: de
vierjarige Mark ten Cate werd
door een personenvoertuig
aangereden! Daar het voer
tuig een lage voorzijde had ,en
door het remmen het kind nog
lager raakte ,vloog hijge lukkig
de lucht in. Hierdoor liep het
nog goed afen bleefde schade
beperkt tot een hevige schrik
en enige blauwe plekken. En
kele uren later was het kind het
ongelukalspelend alweer ver
geten.
Het had een hele andere af
loop kunnen hebben! Beste
lezers/chauffeurs:denk om uw
snelheid. zeker overdag.Want
al lokken diverse wegen he
laasuittot een hoge rijsnelheid.
een onge luk blijkt altijd in een
klein hoekje te zitten!

J.R. Dost

DELTA GlAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGlAZEN

Delta iseen nieuw bri lleglas bezigheden weerbij het prettig
van Essilor, met een veel of zelfs nodig is om ook op
groter bereik do n een gewoo n grotere afstanden binnen ha nd-
leesglas. Delta biedt goed bereik goe d en scherp te kun-
zicht op alle afsto nden b innen nen zien.

ongeveer 1 meter. '~IIJ Biivaorbeeld bij het werken
Dot maakt Delta bii uit- (0 aan een bureau. tekentafel

stek geschikt voor die • • of bii het knutselen.,

~ I h I
Winke lcentrum L<?wt>nNJr9

Boe c 0 t K.ju1t285
, 9703 LC Gronmçen

O P n c i E N S Telefoon OSO·4 J4746
C.. n l .. (l l .. .. , .. " r. h .. o . lo.. ~ l c Jl .. ..

namens de Jeugd Groep

Thesing e,

Kor van Zanten

Dit iseen regelrechte aanslag !
Het is te hopen dat de politie
gauw achter de dade r(s) zal
komen. Tips over dit voorval
kunnen natuurlijk altijd door
gegeven worden .AI ishetano
niem.

De oudejaarstraditie van sle
pen en plagerijen hoor1 erb ij ;
jekuntje er drukover makenof
je kunt erom lachen. Bakste
nen gooien is wat anders . Dat
doe je als je iemand wilt kwet
sen. als je iemand kapot wilt
maken. Dat heeft niets meer
met oudejaarstradities te ma
ken. Terrorisme in Thesinge
k án gewoon niet. Wij hoeven
niet te weten wie het gedaan
heeft; wél zouden we graag
zekerwillenwetendat het nooit
meer kan gebeuren!

namens de redactie van de G&T,

Elisabe th Tolenaar

Stoeldraaierstraat 35
Gron ingen
Tel. 050 - 132453

Dat zoiets in THESINGE kan
gebeuren is onvoorstelbaa r.

kinderen oproept, willen wij zo
snel mogeli jk kwijt. De con
frontatiemetagressie, gewe ld,
intimidatie en angst hadden

. we ze zo lang mogelijk willen
besparen.
Gedachtenflitsendoor jeheen:
wie heeftdit gedaan?waarom?
beseft iemand welke risico's
er gelopen zijn?
Als iemand wraakgevoelens
heeft. kom er dan mee voor de
dag, beter dan ze op deze
door ons niet te tolereren wijze
te uiten. Tot slot: wij hopen dat
de dader(s) net als wij de be
hoefte hebben deze zaak on
derling op te lossen.Wijwach 
ten op een reaktie.

Joanne van der Meulen

Hans van den Berg

Kort geleden kreeg Thesinge
de leefbaarheidsprijs. Daar
waren we blij mee. Maar over
veiligheid hebben we het in
onze plannen nooit gehad;het
spreekt immers vanzelfdat we
ons in Thesinge veilig voelen?
Daarzijnwetoch juist trotsop?
Dorpsbelangen heeft met af
schuw kennis genomen van
wat er aan de Schutterlaan
gebeurde. Wij keuren dit inci
dent ten strengte af.

namens Dorpsbelangen.

Peter Heide ma

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-410508

Over het algemeen hebben
we een prima Oud & Nieuw
viering beleefd in Garmer
wolde enThesinge. Mooi vuur
werk en daarna volop gele
genheid omelkaareen handje
te geven en samen wat te
drinken. Het was een goede
jaarwisseling, op één uitzon
dering na...

Ingezonden:
Het nieuwe jaar ingaan met de
bestewensen alsvrede.ge luk
en gezondheid... het werd bij
ons negen uren later op een
schokkende wijze verstoord.
Twee kapotte ruiten. Een kin
derkamer vol glas en twee
bakstenen in de uiterste hoe
ken. Het verlamt je in eerste
instantie.
AI snel kwamen gevoelens
naar boven en schoten ge
dachten door je heen .Kwaad
heid: hoe haalt iemand het in
zijn hoofd om bakste nen in
een woonhuis naar binnen te
gooie n? Beseft diegenen niet
dat alle grenzen overschre
den zijn? Het is meer dan ver
nieling van andermans eigen
dom. Een kind slaapt in die
kamer! Gelukkig in een
hoogslaper, maar zelfs daarin
lag glas. En als het bed op de
grond sto nd? ..... Zelfs in
Thesinge ben je niet meer vei
lig , helaas.
De spann ing die het bij de



Foto van de;'",aand
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In de FranseJura ligt hetplaatsje Ornans, waar een rivier doorheen stroomt. De huizenpal aan
het water worden weerspiegeld; dit is een heuse bezienswaardigheid en het heeft zelfs een
naam: 'Miroir d 'Ornan '. We hebben erdus in Thesingeeen toeristischeattractiebij: 'Spaigel van
Thaisn'. Kijkmaarhoe mooi de huizen langs De Dijk weerspiegelen in hetMaar. (Foto: Teunis Ton).

Redaktie
Adressen
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeve ld , Delta v.d . Molen,
Hillie Ramaker-Tepper.
Els Knol-Licht, Ton
Werdekker.Henk Remerie
(fotograaf , tel 050 - 419630) .
Eind -red aktie
Ineke Teunis , L. v.d. Veenstraat 5,
tel. OSO - 421160 .

Redaktie Thesinge:
Peta Jurjens, Roelie Kars ijns,
Truus Top, Metha Nijkamp ,
Lucie Kol-Slachter. Susan de
Smid! , Teunis Ton
(fotograaf, tel. 05902 - 3723).
Eind-fedaktie:
Elisabeth Telenaar. De Dijk 4,
tel. 05902 - 3795.

Administratie :
Peta Jurjens, G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902 - 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek . nr. 32.07.05.749
giro v.d . bank 815949

Abonnementsgeld f 17.5Qp.j.

De Soos
DelDlaalstand over1994van Kaart
club 'de Soos'te Gannerwolde luidt
als volgt:

In 10 beurten:
Hr. J. Star 63425
Hr. J. Reinders 62690
Mevr. A. Reinders 62556
Hr. M. Blink 62209
Hr. J. Leugs 62171
Mevr. M. Pops 61659
Hr. J. V.d. Molen 61200
Mevr. D. V.d . Molen 596 18
in 9 beurten:
Hr. H.J. v.d, Molen 59603
Mevr. T. Mulder 54583
Hr. G. Bouwman 53846
Hr. H. Mulder 52945
Hr. H. Vliem 52367
Hr. K. Wierenga 51591
In 8 beurten:
Hr. B. Buringa 47955
Mevr. J . Vliem 47240
in 7 beurten:
Hr. J . Ramaker 43662
in 6 beurten:
Mevr. W. Tammeling 34223

Allengingenmeteen vleesprijs naar
huis.

De januariavond heeft de volgende
winnaars opgeleverd :
Hr. G. Bouwman 6961
Mevr . A. Reinders 6918
Hr. J. Reinders 6699
Mevr. J. Vliem 6680
Mevr . W. Tammeling 6359
Mevr . M. Pops 6199
Hr. J. Leugs 6151

K.erkdiensten
HERVORMDE GEMEENTE
5 februar i,
Garmerwolde 14.30 uur, ds . C. de
Vries-Batenburg , afscheid
12 februari,
Thesinge, 10.00 uur ds . W. van der
Veen, Groningen
19 februari ,
Gar merwold e , 10.00 uu r, p rol.
Nijenhuis, Haren
6 februari ,
Thesinge, 10.00 uur, ds. S. van der
Veer, S1edum. .

GEREFORMEERDE KERK
5 februari,
9.30 uur ds. vd Zwaag (veendarrü.s
midd ag s geen dienst ivrn afschei d
d s. de Vries
12 februari ,
9.30 uur ds. vd Veen (Groningen) en
14.30 uur ds. A1blas (Ten Boer)
19 februari .
9.30 uur ds . Nagelkerke (Haren) en
14.30 uurds .de Jong (Hoogersmilde)
26 februari,
9.30 uur drs. Hoekstra (Emmen) en
14.30uurds.Menkveld (Winschoten)

Chr. GEREFORMEERDE KERK
5 februari .
9uur ds . P.C. de Lange en 14.30 uur
leesdienst
12 februari ,
10.30uurds. P.C.de Lange en 14.30
uur leesdienst
19 februari.
9 uur ds . P.C. de Lange (viering
avondmaal) en 14.30 uur ds. P.C. de
Lange
26 februari,
10.30 uur en 14.30 uur ds. P.C. de
Lange

Kopij inleveren:
voor dond erdag 16 februari 19.00
uur.

Rabobank


