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Ellen en Marjolein Oostwouder
Margarita van den Berg
dienst in Rk kerk
Cora Gerritse
Renske de Vries

TER OVERDENKING
(In de periode dat wij vacant zijn plaatsen wij, in overleg met het moderamen, een
“Ter overdenking” uit wisselende bron. U wordt van harte uitgenodigd hieraan uw
bijdrage te leveren en iets ter overdenking in te sturen. De redactie.)
Hebt u dat ook weleens? Dat er steeds een refrein van een liedje door je hoofd
heen gaat? Soms is het een refrein, soms een pakkende tekst van een couplet.
De laatste tijd houdt een liedje van Elly en Rikkert mij bezig. Het heet hoe
toepasselijk ‘Samen’. De zinnen die met enige regelmaat terugkeren, gaan als volgt:
”Niet alleen maar samen”. En in het liedje komen er dan de volgende woorden nog
achteraan “Samen vormen zij een huis”. In eenvoudige woorden wordt er gezongen
over het samen werken, samen iets doen, samen een huis bouwen. We hebben
elkaar nodig in deze tijd. In deze tijd waarin het individualisme een belangrijke rol
inneemt. Samen kun je meer dan je alleen kunt. Samen sta je sterker, heb je meer
mogelijkheden, durf je meer, heb je meer moed, meer lef. Maar waarom is het dan zo
lastig om samen wat te doen, om gezamenlijk wat te bereiken? Samen een
appeltaart bakken, samen het onkruid in de tuin wieden; dat lukt ons nog wel. Samen
een praktisch karweitje doen, dat lukt ons meestal nog wel. En verder dan? Samen

bouwen aan een rechtvaardige wereld? Aan een wereld waar mensen gelijk zijn aan
elkaar. Samen bouwen aan een wereld waarvan Jezus ons steeds weer de beelden
schetst. Dit samen bouwen, samen werken lijkt ons steeds minder goed te lukken.
Jezus, hij leert ons om, om te zien naar onze naaste, om samen op weg te gaan. Om
samen te bouwen. En zo worden we door Hem uitgedaagd om samen te bouwen
aan een nieuwe geloofsgemeenschap. Een voor een, steen voor steen. Samen zijn
wij het huis van de Heer. Dat samen bouwen stelt ons soms voor grote uitdagingen.
Hoe doe je dat dan? En vaak is er geen enkele handleiding voor te vinden. Geen
handleiding hoe je je open moet stellen voor een ander, moet luisteren naar het
verhaal van een ander. Vaak spreken we niet eens dezelfde taal! De moeilijkheid is
dat we onderling zo sterk van elkaar verschillen. We verschillen van uiterlijk,
belangstelling, karakter, leeftijd, ambities en nog veel meer. Tegelijkertijd ligt daar
dan ook de uitdaging om elkaar te zoeken en te vinden in deze wereld. In de
verschillende evangeliën lezen we steeds weer hoe Jezus ons aanmoedigt om elkaar
op te zoeken. Om in zijn Geest onze onderlinge verschillen te overbruggen. Als we
naar zijn Geest luisteren, merken we ook opeens
dat we uiteindelijk allemaal dezelfde taal spreken.
Dat het er niet toe doet hoe de ander er uitziet, of
welk karakter hij of zij heeft. Alle verschillen tussen
mensen vallen dan weg. Het zal wel nodig blijven
om Gods hulp in te roepen en te vragen om de
gaven van de Geest waardoor we in staat zullen zijn
de onderlinge verschillen te overbruggen. Maar die
verschillen zijn geen onoverkomelijke moeilijkheid,
met Zijn hulp. In de evangeliën lezen we nog een
ander aspect dat ons tot eenheid kan samen
brengen: onbaatzuchtigheid. Jezus stelt zich steeds
naast de ander op, nooit er boven. Hij nodigt ons uit om als vrienden, als gelijken met
elkaar om te gaan, zoals Hij met de mensen om hem heen omging. Jezus, hij stelt
ons voor een uitdaging. Stel je onbaatzuchtig op, ga op zoek naar je medemens en
ga samen bouwen.
Eén voor één, steen voor steen. Niet alleen, maar samen zijn wij het huis van
de Heer. Samen, zoveel verschillende namen. Samen zijn wij het huis van de
Heer!
Samenklank Kerkblad van de Protestantse gemeente te Heino.
Jaargang 28 nr. 566, oktober 2015
Willemijn Nijhoff
BERICHTEN UIT ONZE GEMEENTE
In herinnering
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalm 121: 1b, 2 - NBG)
Op 11 september is, door een noodlottig ongeval, Gijsbert Pieter van den Heuvel
overleden, in de leeftijd van 45 jaar. We herinneren Gijs als een trotse vader,
zorgzaam voor zijn gezin, een trouwe vriend, altijd bereid om een ander te helpen,
hardwerkend. Verdrietig en verslagen hebben we op 18 september in onze kerk in
een dienst van Woord en Gebed afscheid van hem genomen, in de hoop dat het
geloof ons een woord van troost geeft. Want na zo’n bericht hebben wij mensen

geen woorden. Na de zeer drukbezochte dienst, waarin mooie herinneringen gedeeld
zijn en we hebben stilgestaan bij onder andere Psalm 121, heeft de begrafenis in
besloten kring plaatsgevonden. Indrukwekkend was het dat Gijs op zijn eigen
vrachtwagen naar de kerk gereden is, met daarachter een hele stoet van andere
vrachtwagens. We vertrouwen erop dat hij geborgen is bij God. Onze gedachten en
gebeden zijn bij zijn vrouw Carolien en hun kinderen Gerda en Pieter, en bij de fam.
Van den Heuvel en de fam. Van Elderen en we wensen hen sterkte en Zijn nabijheid
toe.
Welgelukzalig is hij, die den God Jacobs tot zijn hulp heeft,
wiens verwachting op den HEERE zijnen God is. (Psalm 146: 5 - Statenvertaling)
Op woensdag 12 september is overleden Jantje Johanna den Butter-de Rijk, in de
leeftijd van 90 jaar. Sinds 22 juli 1969 was zij weduwe van Ippe den Butter. We
herinneren Jo den Butter als een lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder. Het geloof in God is haar altijd tot steun geweest, en dat geloof
droeg ze ook uit in wie ze was en hoe ze in het leven stond. We denken in liefde aan
haar terug en gunnen haar de rust die ze nu heeft gekregen. De dankdienst voor
haar leven is op 19 september gehouden in onze kerk en is geleid door ds. Wattel.
Daarna heeft de bijzetting in het familiegraf plaatsgevonden. We vertrouwen erop dat
zij geborgen is bij God. Onze gedachten en gebeden zijn bij haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en we wensen hen sterkte en Zijn nabijheid toe.
Met meelevende groet, ds. Gert van de Meeberg
Dankbaar nagenieten
Receptie
Wat kijken we goed terug op de door jullie zo goed verzorgde afscheidsreceptie van
22 september. Het was fijn dat er zoveel gemeenteleden en dorpsgenoten afscheid
kwamen nemen. Alle lieve woorden, handdrukken, kaarten en cadeaus, heerlijke
hapjes en drankjes, een optreden van de zussen Elsemieke en Rosalie, een
afscheidslied van Ineke, een doorlopende beamerpresentatie met foto’s van de
afgelopen jaren, mooie afscheidswoorden van onze voorzitter Leo en ook namens
collega Fons (gelezen door Heleen); het was een hartverwarmende middag! Afscheid
nemen is nooit fijn, maar wel als je het samen doet, terugblikkend op een fijne
periode met elkaar.
Afscheidsdienst
Dat samen-gevoel was er ook tijdens de goedbezochte dienst op 23 september,
waarin ik voor het laatst voorging als predikant van uw gemeente. Prachtige liederen
van het koor VoiceMail, mooie muziek van Hans (orgel) en Kors en Andreas
(trompet), leuke knutselwerkjes van de kinderdienst (zelfs een medaille), een mooie
toespraak van Leo en daarna zulke leuke en passende cadeaus die ik namens u
allen gekregen heb, hartelijk dank daarvoor! Tot slot zongen jullie ons ook nog eens
toe en waren er taartjes bij de koffie. Met onze gedachten vol goede woorden en
mooie herinneringen, werden we onder klokgelui uitgezwaaid. Lieve allemaal, mede
namens Marcel, heel hartelijk dank voor dit mooie afscheid. Wij wensen u en jullie al
het goede en Gods zegen toe. Ga met God en Hij zal met je zijn!
Hartelijke groeten,

ds. Gert van de Meeberg

WIJKWERK
Nieuws over het wijkwerk van Zwanenburg-West
Tot onze spijt moet Thea Kleefsman stoppen met het bezoekwerk.
Heel fijn dat Rie Goedhart haar wijkje wil overnemen. We bedanken Thea heel
hartelijk voor haar inzet. We zullen haar missen in ons groepje. In november komen
we weer bij elkaar en zullen we afscheid nemen van Thea en Rie verwelkomen.
Groeten,
Mieke Sikkel
MUTATIES LEDENBESTAND
Verhuisd :

Dhr. J.P.G. van de Meeberg naar Nieuw-Vennep
Dhr. M. Hoogesteger naar Nieuw-Vennep
Dhr. D.H. Kranenburg naar Leiden
Dhr. L.J. Kranenburg naar Amsterdam

Ingekomen : Mevr. C.J. Hubert–Wiersema vanuit Amsterdam
Overleden : Op 21 augustus 2018 in de leeftijd van 85 jaar Dhr. K. Snoek
Leo Bakker, ledenadministratie
UIT DE KERKENRAAD
Vacaturelijst 2018 kwartaal vier
Er is een vacature geschrapt van de onderstaande lijst. Bij de diaconie heeft Gré
Gijzen zich aangemeld om de vergaderingen te gaan notuleren. Fijn dat zij dat is
gaan doen.
Wel is er een belangrijke vacature bijgekomen met het vertrek van onze predikant op
23 september. Deze vacature zal niet door onze gemeenteleden kunnen worden
ingevuld. Het beroepingswerk zal door de kerkenraad ter hand worden genomen.

Vacature:

Taak:

Informatie:

Predikant

Pastoraat etc.

Kerkenraad

Kerkrentmeester

Voorzitter
Secretaris
Voorzitter
Secretaris
Wijkwerk, organiseren wijkavonden, ouderling van dienst
Regelen van geluid kerkdienst
Regelen van presentatie
Samenstellen van de wekelijkse
Kerkbrief op donderdag
Ophalen en wegbrengen naar
en van de kerkdienst

Peter Mendrik

Diaconie
Ouderling
Geluid en Beamer
Kerkbriefsamensteller
Autodienst

Namens de kerkenraad en met vriendelijke groet,

Erik Oostwouder
Grietje Monster
Onno Bart
Cora Gerritse/Leo Kranenburg
Klaas van den Berg

Leo Kranenburg

DIACONIE
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand oktober
6 oktober
Mevr. C. Korthals
10 oktober
Mevr. A. de Ruiter-van der Wilt
16 oktober
Dhr. L.M. Otto
27 oktober
Dhr. R. van Elderen
30 oktober
Mevr. C. Taling-van den Ban
31 oktober
Mevr. A.C. Schouten-Kars
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie
ZWO-COMMISSIE
Zondag 14 oktober, werelddiaconaat (wereldvoedseldag)
Kerk in Actie-collecte: Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukumregio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te
verbouwen. Hierdoor is er een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de vijf
jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor
het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren
meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt
Kerk in Actie de bevolking haar inkomsten te vergroten door het verbeteren van de
visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft
advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de
verkoop van de vis.

UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden
dat landbouw mogelijk is. En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of
groentenwinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van
landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen
het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Spaardoosjes
Op 14 oktober kunt u ook weer de spaardoosjes inleveren, vergeet u ze niet mee te
nemen!
Namens de ZWO-commissie,

Ellen Oostwouder

RAAD VAN KERKEN

Oecumenische dienst 21 oktober
Op zondag 21 oktober zal er om 11.00 uur een oecumenische dienst zijn in de
katholieke kerk in Halfweg, waarin pastor Fons Litjens zal voorgaan. Het koor Sint
Caecilia zal de viering muzikaal ondersteunen. We lezen deze ochtend uit het
evangelie volgens Marcus (10: 35-45): ‘Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders
dienaar moeten zijn’. Het zal de eerste oecumenische viering in tien jaar zijn zonder
dominee Gert van de Meeberg. Dat zal wennen zijn, maar de Raad van Kerken wil
graag de oecumenische traditie voortzetten. Van harte welkom in de kerk van Onze
Lieve Vrouw Geboorte. Let op: in verband met verplichtingen elders is de aanvang
van de dienst om 11.00 uur!
Met vriendelijke groet,
pastor Fons Litjens
Utrechtse Heuvelrug – rondwandeling Baarn (ongeveer 15 km)
Zaterdag 1 september jl. gingen we met 13 wandelaars verdeeld over 3 auto’s op
weg naar kasteel Groeneveld bij Baarn. Daar pakten we de rondwandeling op en we
wandelden achter kasteel Groeneveld langs in westelijke richting (links de
kasteelgracht met prachtige weerspiegelingen van gebouwen en bomen in het
water). Daarna ging het in zuidelijke richting langs kasteel De Hooge Vuursche (dat
we links lieten liggen). Het is een prachtig bosrijk gebied om door te wandelen en we
zagen al veel paddenstoelen. Iets verder naar het zuiden kwamen we langs camping
de Zeven Linden. Hier streken we op het terras neer voor de koffie met wat lekkers
erbij (weer een wandelaar in ons midden die jarig was geweest). We kwamen nu
langs een gebied met heidevelden en zandverstuivingen. Soms wat moeilijker
begaanbaar (mul zand), maar wel erg mooi. Dit 120 ha grote natuurgebied (De Stulp)
in boswachterij De Vuursche ligt tussen de tuinen van Soestdijk en de Lage
Vuursche. Er liepen witte runderen. Wat verderop staken we de
Amsterdamsestraatweg over en liepen door het Baarnse Bos richting Baarn en
richting kasteel Groeneveld. We liepen rondom De Kom (grote vijver) waar een
aantal beelden staat (uit hout gesneden). Met de auto’s gingen we nu naar restaurant
De Wildenburg waar we pannenkoeken of iets anders lekkers konden eten. We

konden weer terugkijken op een prachtige dag, een mooi begin van het nieuwe
wandelseizoen.

Onze volgende wandeling is op zaterdag 13 oktober a.s. De tweede rondwandeling
start bij het station Hollandsche Rading. Ook dan verzamelen we weer om 7.30 uur
aan de Oranje Nassaustraat bij het plantsoentje en het parkeerterrein van de
Keizerskroon (bij de stoplichten van de N200). Opgeven kan tot woensdag 11
oktober a.s. bij Marijke Nuis. De kosten zijn € 25,- (voor vervoer en lunch).
Ria Bakker
BAZAAR
Nieuws van de bazaarcommissie
Zaterdag 6 oktober zal de bazaar gehouden worden in de kerk.
Op dinsdag 2 oktober om 9.30 uur gaan wij de zakjes klaarmaken in de koffieruimte
van de kerk.
Donderdag 4 oktober om 9.30 uur gaan wij de tafels klaarzetten.
Donderdagavond 4 oktober om 19.00 uur willen wij de inhoud van de opslag
overbrengen naar de kerkruimte.
Vooral voor de activiteiten op donderdag zijn wij afhankelijk van sterke mannen en
vrouwen. Met andere woorden: heeft u even tijd, kom ons dan a.u.b. helpen!
Op vrijdag 5 oktober om 9.00 uur willen wij fruitbakjes maken.
Ook kunnen vrijdag 5 oktober vanaf 9.00 uur de stands ingericht worden.
Voor al deze activiteiten kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken.

Zaterdag 6 oktober gaan om 10.00 uur de deuren open en kan het feest beginnen.
De bazaarcommissie hoopt dat u in grote getale de bazaar komt bezoeken en wenst
u allen een heel gezellige dag.
Voor meer info:
Margreet Smit
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN
Zondagmiddagconcert 14 oktober met songs van Beatles tot Adèle
We starten het nieuwe seizoen van Zondagmiddagconcerten op 14 oktober
bijzonder spectaculair! Dan treedt vrouwen barbershopkoor Singing Unlimited
voor u op. Het podium staat dan vol met een a-capella koor dat bijna 50 leden
telt. Zij brengen heerlijke meerstemmige muziek in close harmony-stijl met
bekende werken van Beatles tot Adèle. Het concert in onze kerk begint om
14.30 uur.
Het koor is afkomstig uit de Haarlemmermeer en vierde begin dit jaar haar 5-jarig
bestaan met een swingend concert in een uitverkochte Schouwburg De Meerse.
Singing Unlimited staat onder leiding van dirigente Anita Zengerink.
Tot het gevarieerde repertoire behoren prachtige ballades, pittige uptempo’s en
songs van wereldberoemde bands en popartiesten. Afgelopen jaar wonnen zij op
overtuigende wijze ‘Korenslag Bollenstreek 2017’. Daarnaast nemen zij jaarlijks deel
aan een grote barbershopcompetitie in Engeland, waar zij dit jaar twee medailles
wonnen en de beker voor het ‘most improved’ koor. Op 9 december staan zij
opnieuw in De Meerse met een Kerstconcertmatinee.
Maar eerst treedt Singing Unlimited voor u op in Halfweg met een gevarieerd concert
op zondagmiddag 14 oktober. De entree bedraagt 7,50 euro inclusief drankje na
afloop. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Zegt het voort! U bent van
harte welkom.

Nieuw! Seizoenkaart 2018/2019
Dit jaar biedt de commissie Zondagmiddagconcerten u de mogelijkheid tot de
aanschaf van een seizoenkaart. Deze kaart geeft toegang tot de vier concerten van
seizoen 2018/2019. Deze vinden plaats op 14 oktober en 11 november 2018 en 10
februari en 14 april 2019. Met de prijs van 25 euro bespaart u in totaal 5 euro. En
bent u een keer verhinderd? Dan geeft u de seizoenkaart gewoon aan een ander. De
kaart is te koop bij het eerste Zondagmiddagconcert op 14 oktober, via de mail bij
penningmeester Dick Meijer (dickbmeijer@gmail.com) en tijdens de koffie na de
zondagse kerkdiensten.
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten
Ben Broerse
NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

Bijbelzondag 2018: ‘Met andere ogen’
Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in
Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de
dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is.
Het thema van Bijbelzondag 2018 is ‘Met andere ogen’.
Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop het NBG en het VBG kerken vragen om op
een andere manier dan op ‘gewone’ zondagen naar de Bijbel te kijken. Het thema
van dit jaar komt uit het verhaal van de genezing van Bartimeüs uit Marcus 10.
Directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het gaat hier om kijken. Bartimeüs’ blinde ogen
worden geopend – letterlijk. Tegelijkertijd illustreert dit verhaal hoe bijbelverhalen ook
figuurlijk ogen kunnen openen: ze geven hoop, zetten in beweging, bieden troost.
Zelfs in bekende bijbelverhalen zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet.’
Bijbels voor Keniaanse kinderen
Rieuwerd Buitenwerf hoopt dat kerkleden zich op Bijbelzondag realiseren hoe
bijzonder het is dat wij de Bijbel in alle vrijheid kunnen lezen en aanschaffen. ‘In een
land als Kenia willen duizenden schoolkinderen graag een eigen bijbel, maar is dat
voor hun ouders onbetaalbaar. Kerken kunnen hiervoor collecteren zodat we deze
kinderen een bijbel kunnen geven.’
Drama-instructie en tips
Het NBG stelt gratis materiaal beschikbaar om Bijbelzondag tot een feestelijke dag te
maken voor jong en oud. Nieuw is een drama-instructie om het verhaal na te spelen,
bijvoorbeeld door je in te leven in de vader van Bartimeüs of een journalist die
verslag doet. Verder zijn er tips voor de kerkdienst, een exegetische schets over
Marcus 10 voor predikanten, een kinderfilmpje en een speciale aflevering van Bijbel
Basics, de kindernevendienstmethode voor de leeftijd van 4-12 jaar.
Alle materialen zijn kosteloos te verkrijgen via bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

DIVERSEN
Zwanenburg-Halfweg Gedenkt
Vrijdagavond 26 oktober van 19.00 tot 21.00 uur zal op onze
begraafplaats “ZWANENBURG-HALFWEG GEDENKT” worden
gehouden.
Op deze avond bent u (jong en oud) van harte welkom om op uw
eigen manier uw dierbaren in het bijzonder of overledenen in het
algemeen te gedenken in een serene sfeer. Door middel van licht,
koor en presentaties wordt dit een gastvrije ontmoetingsplaats
voor nabestaanden en belangstellenden.

J. van Gelder
Eigen Haard: Afscheid van dominee Van de Meeberg
Op dinsdag 21 augustus hebben de vrijwilligers van de kerkdiensten in Eigen Haard
in Zwanenburg alvast afscheid genomen van dominee Gert van de Meeberg. Tien
jaar lang was hij de predikant van de Protestantse Kerk van Halfweg-Zwanenburg en
daarmee ook regelmatig voorganger in de oecumenische diensten in het
verzorgingshuis.

De geestelijk verzorger van Eigen Haard, Pauline van Zaalen, hield een toespraakje
over de verdiensten van de dominee: dicht bij mensen, een goede verhalenverteller
en een diplomaat tijdens de gesprekken over de voortgang van de kerkdiensten in
het huis. Met elkaar zongen we een lied over wat we aan hem gaan missen: zijn
wijsheid, zijn verhalen en gebeden, zijn charme en zijn mooie stem.
Bron: www.meerliede.nl

Mijn overpeinzing
Ik wil u graag even een stukje mee laten lezen over mijn man, die 16 juli 2018
overleden is in het verpleeghuis Zuiderhout. Ten eerste wil ik even mededelen dat
het een pracht van een huis is. Alleen de verplegers/verpleegsters hebben geen tijd
om een gesprek te voeren met de echtgenote, met name over hoe het ervoor staat
met Wim.
Mijn eerste gedachte is dan om dhr. Rutte mee te laten lopen in Zuiderhout om te
zien hoe het ervoor staat in de zorg.
Wim is keurig begeleid naar zijn laatste rustplek door ds. Gert van de Meeberg en
dhr. Van der Maarl (uitvaartzorg).
Mevrouw R. Goedhart
L.S.
Leuke verrassing zondag 19 augustus, een prachtige bos bloemen voor mijn
verjaardag.
Hartelijke groeten,
H.B. Stol
Haan teruggekeerd op kerktoren
De haan is “teruggevlogen” vanuit de koffieruimte naar zijn zitplaats op de toren. Dat
ging wel met behulp van een kraan van Hulster transport uit Vijfhuizen en de handen
van Onno Bart. De operatie stond onder toezicht van een aantal belangstellenden.
De prachtig opgeknapte haan kan nu weer met alle winden meewaaien voor ons èn
de plaatselijke gemeenschap. De berichten over de terugkeer van de haan op de
facebookpagina van “Je bent Zwanenburger als” leidden tot een groot aantal
positieve reacties.

Foto’s Onno Bart en Leo Kranenburg

Met vriendelijke groet,

Leo Kranenburg

