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happiness
Activiteiten
2019 - 2020

Schilderworkshop voor kinderen Beginnerscursus reanimatie

Requiem J. Rutter en Paaskoor 

2e Grootse BACH-dag Lichtjeswandeling
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“De mooiste dingen in het leven 
kun je niet zien of aanraken. 

Ze worden gevoeld met het hart.” 
(Heleen Keller)

Dit Happiness boekje wordt gratis verstrekt aan de bewoners van Grou en Jirnsum. Mocht u niet
lid zijn van de Sint Piterkerk, maar toch graag deze initiatieven financieel willen ondersteunen, dan
kunt u “vriend van de Sint Piterkerk” worden.
 
Aanmelden als vriend kan via onze website sinterpiterkerk.nl. U kunt uw financiële bijdrage 
vervolgens overmaken op banknummer NL10RABO03560208 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Grou-Jirnsum o.v.v. uw naam en de toevoeging “Vriend van de SP 2019”. Met uw steun kunnen 
wij deze activiteiten ook in de toekomst blijven organiseren.

Let op: Voor een aantal gewilde activiteiten is het nodig om al op korte termijn aan te melden. Lees 
het boekje dus even goed door! 

Mienskip zijn betekent ook zélf de handen uit de mouwen steken. In dit boekje staat een paar keer 
een oproep om iets te doen voor een ander. Voor mensen in onze omgeving die het moeilijk hebben. 
Van harte aanbevolen!



3

Voorwoord
“Doe dingen waar je hart van gaat zingen!” 

Dit jaar ben ik met acht mensen uit Grou e.o. naar Rio de Janeiro geweest. Vanuit Stichting Help 
mij Leven van Robert Smits heb ik in de favela’s gebouwd aan veilige plaatsen voor kinderen en 
ik heb gevoetbald en zoveel andere sporten beoefend met de kinderen die na een leven van geweld, 
uitbuiting en verwaarlozing een nieuw leven proberen op te bouwen op de Sítio bij Robert Smits. 
Ontmoetingen met mensen die vanuit hoop, pure liefde, overtuiging en vertrouwen zich inzetten. 
Ervaringen die verwonderen, je stil doen staan, blijdschap en hoop geven. Niet te vatten met het 
menselijk verstand en resultaten die niet in tastbaar bezit zijn uit te drukken. 

Deze ervaring heeft veel impact op mij gehad en hieruit heb ik zoveel rijkdom mogen ontvangen. 
Ik noem u deze reis en ik kan ook ervaringen met u delen van thuis met mijn kinderen of hier in 
Grou. We vinden overal situaties waar we bewust of onbewust in belanden en waar we door worden 
geraakt, die ons inspireren en ‘ons hart laat zingen’.   

De wereld om ons heen vraagt veel. Rationaliteit en materialisme bepalen een groot deel van ons 
leven. De roep om even niet te ‘moeten’, stil te staan bij wat er écht toe doet, tijd voor onszelf en 
de mensen om ons heen, wordt groter. Met dit activiteitenboekje hopen we u te inspireren. Door het 
jaar heen worden interessante initiatieven van onze dorpsgenoten met u gedeeld. Activiteiten die 
helpen om tot rust te komen, te verbinden met uzelf of mensen om u heen, u uitdagen of waaraan u 
gewoon heel veel plezier beleeft. 

Dit activiteitenboekje is een initiatief van de Protestantse Kerk Grou/Jirnsum. Een dorpskerk die er 
wil zijn voor iedereen. De tijd dat een kerk er alleen is voor de zondagse kerkdienst is al lang niet 
meer. De kerk is bedoeld als plaats om op adem te komen. 
Is bedoeld voor stilte, verbinding en bezinning. En soms een schouder om op te leunen. En dat hoeft 
niet alleen op zondagochtend. 

Ook in 2019-2020 staan er weer mooie activiteiten op stapel. We rollen samen door de seizoenen en 
de jaarfeesten. Jong en oud. Met muziek, natuur, literatuur, plezier en levens-wijsheid als leidende 
thema’s. Het boekje is samengesteld door het “Happiness collectief”: een groepje dorpsgenoten 
die wil verbinden en inspireren in een breed gedeelde zoektocht naar antwoorden op levensvragen, 
zingeving, bezinning en geluk. En die de samenwerking zoekt met iedereen die deze wens deelt. 
De activiteiten worden dan ook georganiseerd door het Collectief, de dorpskerk en verschillende 
verenigingen in Grou/Jirnsum.

Heeft u, heb jij, nog een goed idee voor de volgende editie waar jouw hart van gaat zingen? Laat het 
dan weten.  

Laat je verrassen door het gevarieerde en verassende aanbod. Graag tot ziens bij één van de  
activiteiten!

Marieke Meinderts
Voorzitter van de Protestantse kerk Grou/Jirnsum
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September
Zaterdag 28 september – 2e Grootse BACH-dag

Na het enorme succes in 2018 organiseert de Sint Piter concertcommissie op zaterdag 28 september 
2019 voor de 2e keer een grootse BACH dag in Grou. Op verschillende locaties in Grou kan  
iedereen kennis maken met de wonderschone muziek van Johann Sebastian Bach. Niet alleen in 
kerkgebouwen, maar ook op onverwachtse locaties zoals in huiskamers, kroegen, winkels en op 
straat. 

Bach gespeeld door professionals, maar ook door lokale muzikanten en zangers. Op die manier 
hoopt de commissie mensen op onverwachtse plekken in het dorp te verrassen met de muziek van 
Bach. Kamermuziekensemble HetConsort3.0 dat gevormd wordt door drie professionele musici,  
zal de muzikale basis vormen op deze dag. Daarnaast hebben de volgende musici hun medewerking 
al toegezegd: Gerrit Breteler (zang) met strijkers - Koperkwintet o.l.v. Tseard Verbeek -  
Sjors Holleboom (gitaar) - Marije Vijsselaar (harp) - Apollo (brassband kleine bezetting) - 
Jan de Roos (piano) - Inge Muntendam (viool) - Marieke Kroes (accordeon) - Accordeontrio -  
Saxofoonorkest Drachten - Carl Visser (orgel/klavecimbel) - Johan Bijhold (piano) en onder 
voorbehoud het Noord Nederlands Trombone Ensemble. 

De muziek van Bach zal vanaf het middaguur verspreid over het dorp klinken op de meest uiteen-
lopende locaties en in verrassende samenstellingen.  ’s Avonds is het Bach-concert als afsluiting met 
als absoluut hoogtepunt een heuse première: Hindrik van der Meer vertaalde Bach’sKaffeekantate 
speciaal voor deze gelegenheid in het Fries. Gespeeld door een ensemble en gezongen door vier 
solisten in groot café De Treemter. Een waardige afsluiting van deze onvergetelijke muzikale dag. 

Datum:  28 september
Tijd:  van 13.00 tot 20.30 uur
Waar:  opening in de Sint Piterkerk, daarna op vele locaties in Grou
Kosten: € 17,50

Voor meer informatie kijk op facebook,  www.sintpiterconcerten.nl of opwww.carlvisser.nl
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Oktober
Oktober en november: de maanden waarin het langzaam steeds 

donkerder wordt… Wie ooit in Themapark De Spitkeet in Harkema heeft 
rondgelopen(een aanrader!), kan zich een beetje voorstellen hoe 
beangstigend de donkere maanden vroeger, in de tijd van voor de 
straatlantaarns, moeten zijn geweest. De mensen waren bang voor 

geesten en honger: zouden ze de winter door kunnen komen? 
Niet zo gek dat feesten als Halloween ontstonden. Er werd licht 

in de duisternis gebracht en mensen trokken schouder aan schouder 
op tegen het dreigende donker. En dat doen we anno 2019 nog steeds. 

Met een knipoog tijdens Halloween maar ook met Sint Maarten 
die zijn mantel deelde met de armen en als we onze overleden 

dierbaren herdenken. 

OPROEP – studiefonds voor Braziliaanse kinderen

Help mij Leven is de Nederlandse stichting die het welzijnswerk van Robert Smits en de door 
hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië ondersteunt.  

Kinderen in de favela’s van Rio de Janeiro
De kinderen die worden geholpen, groeien op in een gevaarlijke omgeving. Ze wonen in de 
beruchte sloppenwijken (favela’s) van Rio de Janeiro. Deze favela’s zijn het domein van drugs-
bendes. De drugshandel brengt veel geweld met zich mee. Regelmatig komt het tot bloedige 
confrontaties tussen de politie en drugsbendes of tussen rivaliserende drugsbendes onderling. 
Hierbij vallen veel doden. Maar ondanks al het geweld is de verleiding voor kinderen en  
jongeren groot om zich aan te sluiten bij een drugsbende. Dat levert namelijk geld op en aan-
zien. Deze kinderen worden alternatieven geboden voor een leven van criminaliteit en geweld. 

Kinderen in gevaarlijke thuissituatie
Niet alleen de kinderen in de sloppenwijken van Rio de Janeiro worden geholpen. Voor  
sommige kinderen is het leven niet (alleen) op straat gevaarlijk, maar ook thuis. Armoede, 
alcoholisme en drugsverslaving zorgen achter de voordeur voor schrijnende situaties. Kinderen 
worden verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt. Deze kinderen willen we eveneens 
helpen. De woonboerderij ‘Sítio Shalom’ (boerderij van de vrede) is opgezet in het dorpje 
Pequeri. Aanvankelijk was de woonboerderij bedoeld als (tijdelijke) opvangplek voor dakloze 
jongeren uit Rio. Maar vanuit de directe omgeving van Pequeri (veelal via de gemeente of de 
kinderrechter) wordt steeds vaker een beroep gedaan op een plek op de Sítio.

Voor meer info:https://www.helpmijleven.org/
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Ieder jaar vertrekt een groep uit Nederland naar Brazilië om het werk van Robert Smits te 
ondersteunen door mee te klussen aan projecten in de favela’s, onderhoud te plegen op de
woonhuizen op de Sítio en met de kinderen te sporten en plezier te maken. De Rio-groep 
2019 kwam uit Grou e.o. Deze groep werd geraakt door het feit dat er weliswaar geld is om 
de kinderen te onderhouden en te ondersteunen, maar dat het de stichting vaak aan financiële 
middelen ontbreekt om hen een opleiding te laten volgen. Juist voor deze kinderen is het van 
groot belang dat ze na de basisschool de kans krijgen om een beroep te leren. Pas dan kunnen 
ze daadwerkelijk na hun 18e jaar leren op eigen benen te staan. Zij hebben enkel de Síto als hun 
familie en dus niemand om verder opterug te vallen. 

We zouden het werk van Help mij Leven en REMER graag op dit front een extra impuls willen 
geven door het oprichten van een studiefonds. Heeft u tips of wilt u graag (structureel) 
financieel bijdragen, laat het ons weten via mariekemeinderts@gmail.com of 06 28275611.

Vanaf dinsdag 2 oktober –Zen voor gevorderden (voor oud-cursisten Zen-mediatie)
Ook dit seizoen weer een zestal vervolgbijeenkomsten voor hen die in voorgaande jaren de kennis-
makingscursus Zen-meditatie hebben gevolgd. Een uurtje samen zitten: we starten met 25 minuten 
zazen’ (zitmeditatie). Daarna schenken we thee in en is er gelegenheid om wat van gedachten te  
wisselen over het hoofdstukje dat we thuis hebben gelezen. We gaan dit seizoen verder met het 
boekje van Maurits HogoDienske: Je bent volkomen op je plek (toespraken over Zen). Van de 
deelnemers wordt verwacht dat ze het boek zelf aanschaffen (€12,50). Deelnemers van voorgaande 
jaren krijgen een uitnodiging via de mail.

Datum: 1, 8 en 29 oktober en  5, 12 en 26 november 2019.
Tijd:  van 19.30 tot 20.30 uur
Waar: Volgt 
Kosten: aanschaf van het boekje
Aanmelden: via r.nummerdor@gmail.com

Oproep:
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Woensdag 9 oktober – Pimp je meubeltjes
Hoe richt je je huis gezellig in als je maar weinig te besteden hebt? En hoe geef je dat antieke 
tafeltje van oma een make-over zodat het in je interieur past?  Jantsje Altenburg weet de antwoorden 
op deze vragen. Kom kijken naar en – als je wilt - meewerken in de workshop “Pimp je eigen meu-
beltjes”. Ook woonaccessoires vallen hieronder  zoals spiegels, dienbladen etc.. Je leert alles over 
upcyclen, restylen en hergebruik door creatieve oplossingen zoals waxen, krijt-verven en sjablo-
neren. Laat je inspireren!

Deelnemers dienen hun eigen kleine meubeltjes mee te nemen die al zijn schoongemaakt.

Datum:  9 oktober
Tijd:  van 13.30 tot 17.00 uur 
Waar: Kringloop Grou, De Muldyk 3
Kosten: gratis 
Opgave: Voor deelname uiterlijk 2 oktober aanmelden bij de balie van de 
 kringloopwinkel (Max 10 deelnemers). 

Donderdag 10 oktober – Boekenclub: boek “De Trooster”
Een boekenclub wordt gevormd door een groep mensen die samen over een gelezen boek praten. 
Een mooie gelegenheid om andere mensen te ontmoeten én door te praten over een boek dat indruk 
maakt.  In het Happiness-boekje wordt elk jaar 1 ‘boekenclub activiteit’ opgenomen waarbij we een 
boek centraal stellen die tot nadenken (en napraten) stemt. Dit jaar is het boek “De Trooster” van 
Esther Gerritsen. Het verscheen in maart 2018. 

Een kleine roman die zich afspeelt in een klooster. Het verhaal draait om de bijzondere vriendschap 
tussen Jacob, de conciërge/klusjesman van het klooster en Henry Loman, een bekend politicus die 
zo zijn redenen heeft om een tijdje in het klooster door te brengen.
Vorige jaar werd dit verhaal genomineerd voor het beste theologische boek van het jaar. Dat is zeer 
uitzonderlijk voor een roman. Het boek heeft de prijs niet gewonnen, maar het geeft wel aan dat er 
de nodige spirituele motieven een rol spelen in dit bijzondere verhaal.
De prachtige stijl van Gerritsen laat het nodige te raden over. Het boek is zeer geschikt om eens met 
anderen over van gedachten te wisselen. Vandaar deze boekbespreking.

Datum: 10 oktober
Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur
Waar: consistorie Sint Piterkerk
Kosten: aanschaf boek €12,50 
Aanmelden: kan tot 7 oktober. Liefst via de mail: r.nummerdor@gmail.com

Vervoer kan indien gewenst geregeld worden.
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Zaterdag 12 oktober - Jij kan het maken! - Beeldhouwen
Wil je even een dag voor jezelf, dan is deze beeldhouw-workshop iets voor jou. In de inspirerende 
omgeving van het Drents Friese Woud kom je tot rust en ga je aan de slag in een zachte steen. Je 
komt los van je dagelijkse beslommering en ontdekt gaandeweg de dag welk verhaal er voor jou in 
de steen zit. 

Gereedschap is aanwezig en er wordt voor een steengoede lunch gezorgd.
De workshop wordt begeleid door Yanny de Groot. Zij houdt zich al geruime tijd bezig met het 
ontwerpen van beelden in diverse materialen en het geven van workshops voor kleine groepen. Wat 
heb je nodig? Makkelijk zittende kleding en stevige schoenen

Datum: 12 oktober en/of zaterdag 18 april
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 45,- ( inclusief steen) per dag
Aanmelden: yannydegroot.inbeelden@gmail.com (graag uiterlijk een week van tevoren)

NB: Omdat de workshop buiten wordt gegeven gaat deze door als de weergoden in een goed humeur 
zijn.
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Zondag 13 oktober– Sânman&Sikke met gast kunstenaar OC Hooymeijer
Muziekgroep Sânman&Sikke bestaat sinds 1994. Met een grote verscheidenheid aan muziekstijlen, 
van barbershop tot Beatles en van gospel tot Westcoast, in combinatie met een losse, prikkelende 
presentatie en een bijzondere lichtshow weten ze een groeiende schare liefhebbers aan zich te bin-
den.

Kunstenaar en bevlogen rasverteller O.C. Hooymeijer neemt je mee in zijn wereld. Een wereld 
waarin alles draait om vogels en kunst en waarin werkelijkheid en fantasie vaak niet meer te onder-
scheiden zijn. Ruziënde ooievaars, een moordende koekoek, een luidruchtige Duitse Reiger en meer 
opmerkelijke vogels trekken voorbij vanaf de kansel.

Samen staan ze garant voor een uiterst plezierige en humorvolle middag!

Datum: 13 oktober
Tijd: van 15.30 tot 18.00 uur, kerk open om 15.00 uur
Waar: Sint Piterkerk
Kosten: €15,00 ter plekke contant te voldoen
Extra: is inclusief drankje en hapje
Reserveren: vdnoord@live.nl of 06-54983002 (Eddy van der Noord)

Dinsdag 29 en woensdag 30 oktober – Workshop Bloemschikken: Herfst! 
Esther Smit heeft in 2015 haar baan in de zorg opgegeven om van haar passie haar werk te maken. 
Sindsdien is ze als bloemstyliste werkzaam onder de naam van Stylester. Meerdere keren per jaar 
geeft Stylester thema workshops bloemschikken. Die worden gehouden in haar eigen ruimte. Altijd 
met verse bloemen, materialen en decoraties die passen bij de tijd van het jaar. Alles is vrij te 
gebruiken, zonder meerprijs. Inclusief een hapje en een drankje.

Een workshop van Stylester staat voor creatief, altijd een prachtig resultaat, leerzaam en vooral heel 
gezellig. Hier ga je niet stap-voor-stap een voorbeeld bloemstuk namaken. Hier ga je zelf aan de 
slag met je eigen bloemcreatie, in de vorm en stijl die helemaal bij je past. Dat klinkt heel eng, maar 
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dat is het niet. Want zelfs als je denkt dat je niet 
creatief bent, of helemaal niets van bloemschikken 
weet, ook dan kom je met een geweldig bloemstuk 
thuis. Vraag het maar aan alle deelnemers die in de 
afgelopen jaren aan een Stylester workshop hebben 
meegedaan.

Hou je ook van bloemen, geef je dan op voor een 
voor de thema-workshop Herfst!

Vul bij je aanmelding de actiecode HAPPINESS1920 in en krijg naar keuze een gratis ondergrond 
of € 2,50 korting. Meer informatie is te vinden op de website www.stylester.nl of via de Facebook 
pagina.

Datum: 29 en 30 oktober
Tijd: van 19.30 tot 21-30 uur
Waar: Workshopruimte Stylester (FitConcept) Oedsmawei 24k, 9001 ZJ  GROU
Groepsgrootte: maximaal 12 personen per workshop
Kosten: € 27,50
Opgave: via website www.stylester.nl of info@stylester.nl

Tip:  Je neemt zelf een mesje, een tangetje en een ondergrond mee. Heb je geen geschikte 
 ondergrond, dan zijn die ook verkrijgbaar tijdens de workshop.

Vrijdag 31 oktober - Spokentocht 
Hoe eng iets ook is…als je samen bent, kun je alles aan. Proberen? Op 31 oktober 2019 organiseert 
Speeltuinenvereniging Grou weer een spokentocht! Deze avond zal Grou weer veranderen in  
een heus horrordorp, met geluiden van gillende kinderen over het water en door het bos. Meer 
informatie zoals het startpunt en het tijdstip kun je later vinden op de Facebookpagina van de  
Speeltuinvereniging (www.facebook.com/speeltuinengrou). Aanmelden is niet nodig, iedereen is 
welkom! Durf jij het aan om je de stuipen op het lijf te laten jagen? Kom dan op 31 oktober maar 
langs als je durft!!! 
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November….het wordt steeds donkerder. Het is niet zo gek dat 
precies in het midden van de donkere tijd – 21 december – kerst 

wordt gevierd. Stel je de decembermaand eens voor zonder dit feest! 
Helaas kan niet iedereen zich verheugen op de decembermaand. 

Waar het voor de één een tijd is van gezelligheid, leuke 
activiteiten en lekker eten, is het voor de ander een maand om echt 
tegenop te zien. Bijvoorbeeld omdat er thuis geen geld is voor een 
feestmaaltijd of omdat het zonder die ene persoon gevoelsmatig 

nooit meer echt feest kan worden. Of omdat de eenzaamheid je naar 
de keel vliegt. Ook nu kan de mienskip helpen….

Zaterdag 2 november – Lichtjesavond (Allerzielen)
In november zien we het steeds donkerder worden. Er breekt een tijd aan met feesten waar veel 
mensen zich op verheugen. Maar we staan deze periode vaak ook stil bij de mensen die we – juist 
in deze maanden – zo missen. In de media zien we dat er steeds meer belangstelling ontstaat voor 
het herdenken van de doden. Zo zendt de KRO rond deze datum in het kader van ‘Allerzielen’ 
programma’s uit rond dit thema. Heeft u, heb jij een dierbare verloren en wil je hem of haar deze 
avond graag gedenken, dan ben je deze avond van harte welkom in de Sint Piterkerk. Er is o.a. 
gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Meer informatie staat medio oktober op de 
website van de Sint Piter kerk www.sintpiterkerk.nl. Voor deze activiteit hoeft u zich niet aan te 
melden. Vrijwilligers die willen helpen de avond te organiseren, kunnen zich via mail aanmelden bij 
Tjitske Faber (mail@tjitskefaber.nl). 

Datum; 2 november
Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur  
Waar: Sint Piterkerk

November
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Zondag 24 november - Requiem – J. Rutter      
       
Op zondag 24 november wordt in de Sint Piterkerk onder andere het Requiem van J. Rutter uit-
gevoerd. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in veel kerken stilgestaan bij hen die 
in het afgelopen jaar zijn overleden. Ter nagedachtenis aan zijn overleden vader componeert de 
Britse componist, organist en koordirigent John Rutter zijn Requiem. Het karakter van het werk is 
troostend en hoopvol te noemen. Toch gaat het de duistere, akelige momenten niet uit de weg, zoals 
het begin van het eerste deel wanneer het tasten naar het duister wordt uitgebeeld door de dissonante 
klanken. Al gauw klinkt echter de troostrijke melodie op de woorden Requiem aeternam en Kyrie 
eleison. 

Het PieJesu is volledig in sfeer en met grootse lichtheid wordt het Sanctus (en Benedictus) ingezet. 
Zo uitbundig als het Sanctus is, zo treurig is het volgende deel. Onder begeleiding van pauken-
slagen, die doen denken aan een dodenmars, zingt het koor van ‘het Lam, dat de last van de 
wereld wegdraagt’. Naast de teksttoevoeging uit het Bijbelboek Job kan het tekstgedeelte uit het 
Johannesevangelie gezien worden als het hart van de compositie.

Het slotdeel Lux Aeterna, het deel na psalm 23, begint met de woorden het dienstboek van de Angli-
caanse kerk: ‘ze zullen rusten van hun werken’. Na het klinken van de voorlaatste Latijnse 
requiemtekst keert nog eenmaal de troostrijke melodie terug. 

De indringende klanken, melodieën en woorden van het Requiem van Rutter “spreken” van de 
vertwijfeling en het verdriet, maar zeker ook van de troost en hoop.

Aan deze uitvoering werken een projectkoor, een professioneel ensemble, een solist (sopraan) en 
Carl Visser mee. Het geheel staat onder de muzikale leiding van Mannes Hofsink. Een indrukwek-
kende uitvoering waarin iedereen troost en droefheid, eenzaamheid en verbondenheid mag ervaren. 
U bent van harte welkom.

Datum: 24 november
Tijd: Aanvang 16.00 uur
Waar: Sint Piterkerk
Kosten: €13,50 in voorverkoop (€ 15,- bij de deur)
Reserveren: via sintpiterconcerten@gmail.com(dan heeft u zeker plaats) en tzt via de 
 website sintpiterconcerten.nl
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December
December. We maken ons op voor kerst. Bescheiden, met misschien 
alleen een bloemstukje op tafel, of uitbundig, met alles erop 

en eraan. Dat dit niet perse duur hoeft te zijn bewijst 
Kringloopwinkel Grou: op de populaire en gezellige kerstmarkt 
vinden honderden mensen jaarlijks de leukste dingen voor kerst 

voor een klein prijsje. Een kopje koffie of hete chocolademelk in 
de Koffiehoek, maken de kerstsfeer compleet. In december wordt ook 

een workshop “kerststukjes en kransen maken” georganiseerd. 
Deze wordt verzorgd door Hilda Bouman en wordt te zijner tijd 

aangekondigd in de Kringloopwinkel.  

11 december – Mienskip (voor 75+-ers)
Onder deze noemer organiseren we dit seizoen driemaal een gezellige middagbijeenkomst  voor 
ouderen (75+). Zo’n middag ziet er als volgt uit: we beginnen met een korte bijeenkomst in de Sint 
Piterkerk (max. 20 minuten). Daarna gaan we naar het catechisatielokaal. Daar is er alle gelegen-
heid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van koffie/thee met een stukje oranjekoek 
en daarna een glaasje van het een of ander met wat lekkere hapjes erbij. In de anderhalf uur dat de 
bijeenkomst duurt ligt de nadruk op ontmoeting. 

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat deze formule goed werkt: het zijn altijd gezellige 
middagen. Gemeenteleden van de PKN Grou-Jirnsum krijgen automatisch een uitnodiging. Overige 
belangstellenden worden van harte uitgenodigd om enkele dagen voor de desbetreffende datum 
even contact op te nemen met Reinier Nummerdor, liefst via de mail (r.nummerdor@gmail.com)  of 
anders telefonisch (0566-844444). Van harte welkom!

Data: 11 december, 11 maart en 3 juni
Tijd: van 15.30 tot 17.00 uur
Waar: Sint Piterkerk en Catechisatielokaal
Kosten: geen
Aanmelding: zie hierboven

OPROEP – ontmoeting rond Kerst
Lang niet iedereen heeft de luxe van vrienden en familie om 

zich heen. En dan wordt de decembermaand vaak een maand om echt 
tegenop te zien. Daarom een oproep: Voelt u, voel jij, 

je eenzaam?En zie je op tegen kerst? Laat het dan weten! 
Een dorpsgenoot komt dan graag een keer bij je langs in de 

decembermaand. Je kunt contact opnemen met Marieke Meinderts via 
mariekemeinderts@gmail.com of 06 28275611.
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Maandag 9 en dinsdag 10 december – Bloemschikken

De meeste van ons bereiden zich voor op kerst. Tijd voor kaarsjes, warmte en gezelligheid. Miss-
chien staat de kerstboom al in huis. Is er nog plaats voor een kerststuk? Of iets dat voor kerstsfeer 
zorgt in plaats van die boom? Meld je dan aan voor een avondje bloemschikken onder leiding van 
Gerrie Smit. De vorm van het kerststuk blijft nog even geheim. Uiterlijk een week vooraf ontvang je 
meer informatie over het te maken stuk, mee te nemen materialen en de kosten (je kunt dan alsnog 
besluiten of je al dan niet mee wilt doen). In verband met het grote aantal belangstellenden afgelo-
pen jaar, wordt de workshop dit maal 2 keer aangeboden. Geef je wel zo snel mogelijk op, er is per 
avond ruimte voor maximaal 12 personen. Vol is vol. 

Datum: 9 en 10 december
Tijd:	 van19.30	tot	uiterlijk	21.30	uur	(incl.	koffie	en	thee)
Waar: Catechisatie-lokaal Sint Piterkerk
Opgave: Je kunt je tot uiterlijk 1 december aanmelden bij Tjitske Faber via 
 mail@tjitskefaber.nl 

Maandag 23 december– Kerst Sing In
De Kerst Sing in Grou trekt al jaren Grousters en Jirnsumers naar de Sint Piterkerk. 
De oergezellige en feestelijke avond wordt verzorgd door  het vrouwenkoor “Damesakkoord”. Het 
enthousiasme van het koor, de mooi versierde kerk en de boekjes met de teksten van de liedjes 
nodigen jong en oud uit tot  meezingen en af en toe te luisteren naar de prachtig gezongen kerst-
liedjes. Tussen 19.00 en  21.30 uur zijn er drie meezing sessies. De eerste sessie is speciaal voor de 
kinderen. De toegang in gratis, maar in de hal staat een collectebus waarin je een gift kan doen. 
De opbrengst is voor de Sint Piterkinderen. Een werkgroep binnen de diaconie van de Sint Piterkerk 
zorgt er voor at ook de kinderen van ouders met een krappe beurs pakjes krijgen met het Sint Piter-
feest op 21 februari. Vorig jaar hebben maar liefst 115 (!)kinderen een mooi cadeau gekregen.(zie 
ook de oproep in februari). 

Kerstavond, dinsdag 24 december – Kerstvoorstelling voor kinderen 
De voortellingen van Simon en Zo zijn hele gebeurtenissen. Veel muziek en plezier, veel actie en 
spanning in een prachtig decor met mooie lichteffecten.

In deze voorstelling wordt het verhaal rondom de geboorte van Jezus Christus verteld. Het verhaal 
wordt speels en verbeeldingsvol gebracht. Maar niet alleen door de acteurs. Ook de kinderen doen 
mee. De voorstelling is een echt meespeelvoorstelling. Ze worden er op allerlei manieren bij 
betrokken. En dat vinden kinderen heerlijk, want kinderen spelen graag. Zo verkennen ze zichzelf 
en onderzoeken ze de wereld om en heen. Simon en Zo wil de kinderen de wereld spelenderwijs 
laten ontdekken. Samen zoeken naar de betekenis van dit bijzondere verhaal.
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Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. Daar wordt het kindje Jezus geboren in een stal. 
Herders horen van het goede nieuws en gaan samen met hun schapen op weg voor een spannende 
reis om het kindje te begroeten. Maar koning Herodes is niet blij en bedenkt een gemeen plan. 
Lukt het de herders en de schapen om Jezus te begroeten? 
En wat doet de Engel in de stal?

Datum: 24 december
Tijd: aanvang 19.00 uur
Waar: Sint Piterkerk
Kosten: gratis 
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Januari 
Januari….De maand van de goede voornemens: afvallen, stoppen 

met roken, meer bewegen, liever zijn voor jezelf en je omgeving. 
Een goed voornemen dat de afgelopen jaren steeds vaker op het 

lijstje staat is onthaasten. Daarom de komende maanden een paar 
activiteiten voor iedereen die dat voornemen deelt…

Woensdag 8, 15 en 29 januari - Tai Chi Tao 
Onthaasten, ontspannen, tot rust komen in hoofd en lichaam, nieuwe energie opdoen én terug naar 
de natuurlijke houding?Probeer dan tai chitao, een Oosterse bewegingsmethode en van oudsher 
onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. De langzame bewegingen in combinatie met de 
ademhaling laten de levensenergie (chi) weer stromen en zijn helend voor lijf en geest. Bij tai chitao 
gaat het niet om training of techniek, maar omzachte, vriendelijke bewegingen (staand, zittend en 
lopend), waardoor het voor iedereen toegankelijk is. ‘Woe wei’ zeggen de Chinezen, ofwel ‘doen 
door niet te doen’.Laat je verrassen en ervaar de zachte kracht. Deze kennismaking met Tai Chi Tao 
is verdeeld over 3 avonden. 

Data: 8, 15 en 29 januari
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur 
Waar: Locatie volgt 
Kosten: geen 
Opgave: uiterlijk 31 december 2019

Dinsdag 21 januari - Beginnerscursus reanimatie 

Jaarlijks worden 17000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.Reanimatie en 
de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt een grote kans van overleving.De Hartstichting heeft 
tot doel om iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand.
Door de   “Reanimatie Partner van de Hartstichting” wordt een Beginnerscursus Reanimatie Volwas-
sene gegeven op. Als er meer aanmeldingen zijn dan we die avond kunnen plaatsen, kan er nog een 
lesavond gepland worden.

U leert o.a.:   Herkennen van een circulatie stilstand
 Alarmeren 
 Reanimeren in 6 stappen
 Gebruik AED
 Stabiele zijligging
 Verslikking / Verstikking
 
Uitleg over:   Burger Hulp Verlener bij HartslagNu/BuurtAED.
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De meeste Zorgverzekeraars vergoeden deze Beginnerscursus van de Hartstichting  [zie uw polis] 
Dit valt onder scholing en gaat niet van het eigen risico af .  
 
Datum: 21 januari
Tijd: Van 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Friesmastate, Oostergoostraat 52 in Grou
Kosten: € 35.00 p.p. all-in  
Opgave: aabouma@outlook.com  met vermelding van : naam / adres / pc-woonplaats / 
 geboortedatum en e-mailadres
Informatie: over  b.v. een herhalingscursus Reanimatie of een [Buurt] vereniging via   
 aabouma@outlook.com    

Graag aanmelden voor 15 november 2019 i.v.m. de verwerking

Vrijdagmiddag 24 januari – schilderworkshop voor kinderen

Anneke van Gleswille organiseert samen met Nelleke in haar mooie atelier in Grou voor kinderen 
vanaf 8 jaar een gezellige workshop schilderen voor kinderen. We gaan een schilderij (A4-formaat) 
maken waar je helemaal vrolijk van wordt. Wat mag er boven jouw bed hangen? Waar wordt je 
helemaal blij van als je het ziet? Zoek een mooi (niet te ingewikkeld) plaatje uit en stuur dit via mail 
naar info@gleswille.nl. Dan kan Anneke kijken of het geschikt is om te schilderen. Jij bepaalt zelf 
welke kleuren je gaat gebruiken. Een paarse hond? Eem zeilboot in regenboog-kleuren? Jij mag het 
zeggen…

Datum: 24 januari
Tijd: Van 15.00 tot uiterlijk 16.30 uur 
Waar: Gleswille, Ekemahof 18, Grou
Groepsgrootte: Minimaal 5, maximaal 10 kinderen
Kosten: € 12,50 per persoon, inclusief limonade
Opgave: Voor 1 januari via info@gleswille.nl
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Donderdag 30 januari – Social Media avond voor opvoeders van (pre-)pubers

Deze avond wordt georganiseerd door Opvoedpunt Leeuwarden van de GGD: Hoe ouder je kind 
wordt, hoe zelfstandiger het omgaat met media. Dat roept veel vragen op. Kinderen zijn 24/7 online 
en hoe sluit je aan bij een wereld waar je  geen zicht op hebt als ouders.Wat zijn de nieuwste 
ontwikkelingen en hoe ga je hier als ouders nu en in de toekomst mee om.

Het is juist in de omgang met media belangrijk om te beseffen wat je rol als ouder is. Onderzoekers 
zijn het er namelijk over eens dat je meestal niet zonder meer kunt zeggen van bepaalde media-
producten dat ze schadelijk zijn, omdat het bijna altijd afhangt van de manier waarop ouders hun 
kinderen erbij begeleiden. Hoe doe je dat? Samen gaan we deze avondop zoek naar de antwoorden 
op deze vragen. 
 
Datum: 30 januari
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur
Waar: Locatie volgt (in Grou)
Opgave: tot een week vantevoren, via mail@tjitskefaber.nl
Kosten: € 4,- 

OPROEP
Februari… Voor Grousters natuurlijk de maand van Sint Piter! Schoentjes worden gezet en de verwach-
tingen zijn hooggespannen…. Helaas blijven voor sommige kinderen de schoenen leeg. Zoals u eerder 
al in het boekje las (Kerst-sing in, 23 december), was het vorig jaar voor meer dan 100 kinderen niet 
vanzelfsprekend dat ze een cadeautje zouden krijgen. Gelukkig waren hun namen bekend waardoor ze 
alsnog blij konden worden gemaakt. Zij horen er immers ook bij! Kent u kinderen tot en met de basis-
schoolleeftijd waarvan de ouders financieel geen mogelijkheden hebben om hun kind(eren) een cadeautje 
te geven? Laat het weten. Zo kunnen we met elkaar zorgen dat het kinderfeest voor alle kinderen is! 
Stuur de namen voor 7 februari naar de vaste contactpersoon van de Sint Piter actie, Joke Feijen. 

Verder zijn de volgende gegevens nodig: leeftijd, adres en verlanglijstje (liefst zo concreet mogelijk: 
soort speelgoed, evt artikelnummer, evt maat, kosten, in welke winkel te koop). U kunt Joke mailen op 
jokefeijen@live.nl of appen op 06-17212665. Het maximum bedrag wat per kind besteed kan worden is 
30 a 35 euro (voor 1 cadeau of meerdere kleinere cadeautjes). De cadeautjes worden dan in principe 20 of 
21 februari ‘s middags bezorgd tenzij anders wordt gevraagd. Alleen Joke kent de namen en de gegevens 
van de kinderen worden na de actie vernietigd. 

Februari
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Maart…de winter heeft nu wel lang genoeg geduurd. Tijd voor de 
lente! De tulpen staan al op tafel, laat nu de rest van de natuur 
maar komen. Onder de grond en binnen in de bomen rommelt het al 
flink. Dat kan overigens net zo goed voor mensen kan gelden. Een 

soort positieve stilte voor de storm….

11 maart – Mienskip (voor 75+-ers)
Onder deze noemer organiseren we dit seizoen viermaal een gezellige middagbijeenkomst  voor 
ouderen (75+). Zie voor verdere beschrijving bij 11 december in dit boekje.

Datum: 11 maart
Tijd: van 15.30 tot 17.00 uur
Waar: Sint Piterkerk en Catechisatielokaal
Kosten: geen
Aanmelding: zie hierboven

Woensdag 11 maart –OPROEP
Op 11 maart 2020 is van oudsher de Biddag voor Gewas en Arbeid. In deze tijd,waarin we 
er vrij zeker van kunnen zijn dat er de komende maanden voldoende eten op ons bord ligt, is 
het belang van deze dag gevoelsmatig wat weggezakt. Maar reken maar dat de mensen die 
vroeger voor hun ‘dagelijks brood’ volstrekt afhankelijk waren van het slagen van de oogst 
dat heel anders ervaarden. Helaas is het ook nu nog niet voor iedereen vanzelfsprekend om 
genoeg eten te hebben. Misschien ben je je daarvan bewust en zit het je zelfs soms wel dwars. 
Maar wat kun je eraan doen?! In dat geval nodigen we je van harte uit om iets van je over-
vloed te delen met mensen die het moeilijk hebben. Dat kun je doen door voedsel (houdbare 
producten zoals rijst, pasta, thee, koffie, etc) in te leveren bij de Sint Piterkerk op 11 maart 
tussen 17.00 en 19.00 uur. De Voedselbank zal zorgen dat het bij de juiste mensen komt. 
Zet het in je agenda en doe mee!
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April
De dagen worden langer, de bloemen bloeien en eind deze 

maand knallen de knoppen in de bomen weer open. 
Hét feest om de lente te vieren is natuurlijk Pasen. 

OPROEP: Paaskoor

 Dit jaar willen we een projectkoor vormen die bestaat uit 
inwoners van Grou/Jirnsum voor de Paasviering. Daarom de vraag: 
zing je graag en zou je het leuk vinden om mee te werken aan dit 
project? Meld je aan! Het betreft dus een uitvoering tijdens de 

Paaswake (zaterdagavond 11 april) die wordt voorafgegaan door een 
aantal repetities. Zodra het repertoire bekend is en de zangers 

bekend zijn, volgt een repetitieschema via de mail. De repetities 
vinden plaats op de vrijdagavond. Kom gezellig zingen, doe mee en 
laten we samen een mooie Paaswake neerzetten! Centraal staat de 

Passie cantate Lam Gods van Johan Bredebout.

 Opgeven graag voor 1 januari 2020.
Bij vragen: bel of mail gerust: 

carl1681@hotmail.com / 06-20722027.

Dinsdag 7 en woensdag 8 april - Workshop bloemschikken: Pasen!

Esther Smit heeft in 2015 haar baan in de zorg opgegeven om van haar passie haar werk te maken. 
Sindsdien is ze als bloemstyliste werkzaam onder de naam van Stylester.

Meerdere keren per jaar geeft Stylester thema workshops bloemschikken. Die worden gehouden in 
haar eigen ruimte. Altijd met super verse bloemen, materialen en decoraties die passen bij de tijd 
van het jaar. Alles is vrij te gebruiken, zonder meerprijs. Inclusief een hapje en een drankje.

Een workshop van Stylester staat voor creatief, altijd een prachtig resultaat, leerzaam en vooral heel 
gezellig. Hier ga je niet stap-voor-stap een voorbeeld bloemstuk namaken. Maar hier ga je zelf aan 
de slag met je eigen bloemcreatie, in de vorm en stijl die helemaal bij je past. Dat klinkt heel eng! 
En dat is het niet. Want zelfs als je denkt dat je niet creatief bent, of helemaal niets van bloemschik-
ken weet, ook dan kom je met een geweldig bloemstuk thuis. Vraag het maar aan alle deelnemers 
die in de afgelopen jaren aan een Stylester workshop hebben meegedaan. Hou je ook van bloemen, 
geef je dan op voor de thema workshop Pasen!
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Meer informatie is te vinden op de website www.stylester.nl of via de Facebook pagina.

Datum: 7 en 8 april
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Workshopruimte Stylester 
 (FitConcept) Oedsmawei 24k, 
 9001 ZJ  GROU
Groepsgrootte: maximaal 12 personen 
 per workshop
Kosten: € 27,50
Opgave: via website www.stylester.nl 
 of info@stylester.nl

Vul bij je aanmelding de actiecode HAPPINESS1920 in en krijg naar keuze een gratis ondergrond 
of € 2,50 korting. Meer informatie is te vinden op de website www.stylester.nl of via de Facebook 
pagina.

Tip: Je neemt zelf een mesje, een tangetje en een ondergrond mee. Heb je geen geschikte 
 ondergrond, dan zijn die ook verkrijgbaar tijdens de workshop.

Zondag 5 april – Palmpasen, palmpaastok versieren
Op zondag 14 april vieren we Palmpasen met elkaar ofwel Palmzondag. In Akkrum kennen ze een 
lange traditie van palmpaasstok-lopen. In Grou en Jirnsum doen we het bescheidener, maar ook 
onze Palmpaasstokken mogen er zijn! Vind je het leuk om ook een palmpasenstok te maken en mee 
te lopen met de mini-optocht in de Sint Piterkerk? 

Als je mee wilt doen, moet je zelf thuis alvast een houten kruis maken en deze versieren met crêpe-
papier. Tijdens de kerkdienst versieren we de palmpasenstokken met lekkere dingen en krijg je er 
een broodhaantje bij. Wij hebben uiteraard ook crêpepapier en andere knutselspullen. Belangrijk is 
dat je bovenaan jouw kruis, je palmpasenstok, een spijker plaatst. Dan blijft het broodhaantje goed 
zitten tijdens het lopen. Tot dan!

Datum: 5 april
Tijd: van 09.30 tot 10.30 uur 
Waar: Sint Piterkerk
Voor wie: Basisschoolkinderen
Kosten: geen 
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Mei
Eindelijk breekt die heerlijke tijd weer aan van genieten in de 

buitenlucht. Zon, zeilen, vogels, de geur van versgemaaid gras… We 
schudden de donkere dagen van ons af en gaan er weer op uit. In de 
maand mei organiseren we daarom een bijzonder weekendje-weg. Altijd 
als eens het kloosterleven mee willen maken? Dan is dit je kans…

Vrijdag 8 t/m zondag 10 mei 2020 - Kloosterweekend Zundert
Ook dit seizoen is er weer gelegenheid om kennis te maken met het kloosterleven in de abdij Maria 
Toevlucht. U kunt deelnemen aan de vijf gebedsdiensten die elke dag gehouden worden. Dat wordt 
op prijs gesteld, maar het is niet verplicht om ze (allemaal) mee te maken. Daarnaast kunt u ’s 
ochtends vroeg in de mooie zendo met een aantal broeders meedoen aan een half uurtje zen-medita-
tie. Bij het gastenverblijf is er ook nog een kleinere meditatieruimte, die vrij gebruikt mag worden 
door de gasten. Met de gastenbroeder is er op zaterdagmiddag een groepsgesprek. Er is een kleine, 
maar bijzondere winkel met daarin allerhande kloosterartikelen, waaronder boeken, cd’s, wierook, 
kaarsen, meditatiekussens etc. 

Het klooster is prachtig gelegen en de omliggende natuur biedt volop gelegenheid om te wandelen. 
Na de completen (avonddienst) is er de mogelijkheid om elkaar nog een uurtje te spreken, onder het 
genot van kruidenthee, fris of een heerlijk glas Zundert, het trappistenbier dat in de  abdij zelf wordt 
gebrouwen. De onderlinge ontmoeting vormt een wezenlijk onderdeel van zo’n kloosterweekend. 
Maar ook wie een en ander liever in de stilte beleeft, is van harte welkom om mee te gaan! Er zijn 
een- en twee persoonskamers aanwezig. Elke kamer beschikt over een eigen douche en toilet. De 
kosten zijn niet gering (ruim 100 euro), maar dan heb je ook wat! Voor meer informatie verwijs ik u 
graag naar de website: www.abdijmariatoevlucht.nl . U kunt daar o.a. een virtuele rondleiding door 
het klooster volgen. Let op: dit is een gewilde activiteit, wacht niet te lang met aanmelden! 

Data: 8, 9 en 10 mei
Waar: Zundert 
Kosten: rond de 100 euro, exclusief gedeelde (auto-)reiskosten.
Aantal: er is in principe voor 14 deelnemers gereserveerd.
Aanmelden: uiterlijk 1 november 2019. Bij voorkeur via e-mail: emulder01@freeler.nl
Telefonisch: 06.14475212
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Zondag 31 mei – Pinksteractie Friesmastate
Afgelopen jaar hebben kinderen op Pinkstermorgen vanuit de Sint Piterkerk prachtig versierde  
glazen potjes met bloemen als verrassing bezorgd bij de inwoners van Friesmastate. Wat een  
vrolijkheid en blijdschap heeft dat veroorzaakt!! We willen hier graag een nieuwe traditie van 
maken. Pinksteren is een Christelijke feestdag en een prachtig aanknopingspunt om mensen te  
verrassen met een moment van aandacht en vreugde.(Zelfgemaakte) vaasjes met veldbloemen kunt  
u thuis maken en meenemen naar de Sint Piterkerk, maar op zondag 24 mei mogen de kinderen 
tijdens de kerkdienst onder begeleiding ook potjes gaan versieren. 

Na afloop van de Pinksterviering in de Sint Piterkerk op 31 meimogen alle kinderen samen met 
mooie versierde potjes gevuld met veldbloemen (of evt. bloemen uit uw eigen tuin) deze naar  
Friesmastate brengen. Hoe ze die potjes allemaal moeten vervoeren? Dat ziet u op  
Pinkstermorgen☺!  

Datum: 31 mei
Tijd: 10.30 uur (natuurlijk bent u ook 
 van harte welkom tijdens de 
                        Pinksterviering vanaf 9.30 uur)
Waar: Ingang Sint Piterkerk
Kosten: geen
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Juni
3 juni – Mienskip (voor 75+-ers)
Onder deze noemer organiseren we dit seizoen viermaal een gezellige middagbijeenkomst  voor 
ouderen (75+). Zie voor verdere beschrijving bij 11 december in dit boekje.

Datum: 3 juni
Tijd: van 15.30 tot 17.00
Waar: Sint Piterkerk en Catechisatielokaal
Kosten: geen
Aanmelding: zie hierboven



27

Activiteiten door het jaar: muziek en zang

Pickwick-diensten

Terwijl de kerken steeds meer leeglopen, krijgen we gek genoeg juist het afgelopen 
jaar regelmatig de opmerking dat iemand wel een keer een kerkdienst zou willen 
bezoeken, maar dat de drempel op binnen te stappen wel erg hoog is. Daarom van 
harte aanbevolen: de Pickwick-diensten waarin – net als op het labeltje van het 
gelijknamige theezakje – een interessante vraag centraal staat. De dienst is vrolijk 
van opzet, met ruimte voor bezinning en geschikt voor alle leeftijden.

De data voor het komende seizoen zijn: 
6 oktober, 17 november, 9 februari (Sint Piter) en 17 mei

Op vrijdagavond: Cantorij

In de Sint Piter bestaat al meer dan 20 jaar de cantorij. Het is een belangrijk 
instrument om enerzijds de gemeentezang te ondersteunen en anderzijds vorm 
te geven aan de liturgie. Ook dit jaar, vanaf september, start de cantorij weer met 
repeteren voor belangrijke hoogtijdagen waaraan we onze medewerking zullen 
verlenen. Denk bijvoorbeeld aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we 
de mensen gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, de diensten waarin 
het heilig avondmaal gevierd wordt maar ook de kerstperiode en de Veertigdagen-
tijd. We zijn nog op zoek naar mensen die van zingen houden en met name in de 
categorie tenoren, alten en sopranen. Kom gerust eens langs op een vrijdagavond! 
De repetitietijd is 19.30 tot 21.15 uur met een pauze met koffie en thee. 

Voor vragen mail of bel gerust. Ik hoop u/jou te zien op een vrijdagavond.
Carl Visser — cantor-organist
carl1681@hotmail.com / 06-20722027
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