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G A L M G A T E N 
 

32e  jaargang nr. 15     14 juni 2015 
___________________________________________________________ 
 
Hieronder zijn twee voorbeelden afgedrukt van de bovenkant van 
de eerste bladzijden van eerdere Galmgaten uit 1984 en 1989. 
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VAARWEL GALMGATEN !! 
 
Dat zeggen wij met veel weemoed, maar dit is echt de aller- 
laatste Galmgaten in zijn huidige vorm. 
 
Als redactie willen wij alle trouwe lezers bedanken, maar bovenal 
allen die al die 32 jaren hun steentje hebben bijgedragen aan het 
tot stand brengen en verspreiden van ons mooie parochieblad. 
Stencillaars/drukkers, vouwers, nieters en onze bezorgers. 
 
Het is geen geheim dat wij (en velen met ons) graag onze eigen 
vertrouwde Galmgaten hadden willen behouden, maar we kun-
nen de ontwikkelingen van deze tijd nu eenmaal niet tegenhou-
den. 
 
Wij wensen De Augustinus veel succes voor de toekomst. Dat zij 
een bindende factor mag zijn en worden binnen onze parochie 
en haar andere parochiekernen. 
 
Als redactie blijven wij actief bij het vullen van de ons toegewe-
zen pagina’s in De Augustinus. U kunt ons dus uw kopij blijven 
toesturen op de u bekende wijze. 
 
Als er echter in de toekomst berichten zijn die niet kunnen wach-
ten tot de volgende “De Augustinus” uitkomt, zal dit bekend wor-
den gemaakt via een “Galmgaten – Nieuwsbrief”. 
U ziet, wij doen er alles aan dat u zoveel mogelijk van alles op de 
hoogte blijft. 

Evenals de Galmgaten kunt u De Augustinus thuisbezorgd krij-
gen tegen betaling van € 10,00. 
Wij gaan er vanuit dat de huidige abonnees hun abonnement 
willen handhaven en zij krijgen hiertoe in september een factuur.  
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Wilt u echter uw abonnement beëindigen of een abonnement 
aanvragen dan graag doorgeven aan het Kerkelijk bureau of aan 
Rita Zwaard ( c.zwaard@planet.nl). 
 
Voor u allen: ALLE GOEDS. 
 
Redactie Galmgaten. 

                                                                 

 

 

 

Deurcollecte Nepal, 10 mei 2015 

Op aanbeveling van de Nederlandse bisschoppen is er op 
zondag 10 mei in de kerken een deurcollecte gehouden voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Nepal. De collecte heeft in de 
parochiekern Voorschoten  € 494,61 opgebracht. 

Laten wij hopen en bidden voor de bewoners van Nepal, dat er 
geen nieuwe aardbevingen meer komen en dat zij geholpen 
worden met het opnieuw opbouwen van hun huizen, scholen en 
wegen.   

Willeke Schrage, lid werkgroep MOV.  
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FAMILIEBERICHTEN 
 
GAAN TROUWEN 
 
Op donderdag 25 juni gaan trouwen in de H. Laurentiuskerk: 
Richard Akerboom en Lisa de Visser. 
Dat zij door hun liefde het mooiste in elkander naar boven mogen 
brengen. 
 
OVERLEDEN 
 
Op vrijdag 22 mei 2015 overleed op 92-jarige leeftijd Gerardus 
Theodorus Vermeulen. Hij werd geboren op 20 april 1923 in 
Soerakarta Indonesië.  
In zijn werkzame leven heeft hij gewerkt bij de marine. Hij was 
kapitein ter zee van speciale diensten. Voor zijn heldhaftig optre-
den heeft hij vele onderscheidingen gekregen. 
Op 7 juni 1948 trouwde hij kerkelijk met Dé Beekkerk van Ruth in 
de kathedraal van Batavia. Hij heeft afwisselend gewoond in 
Nederlands Indië, in Nederland en Engeland. 
Van april 1954 tot oktober 1957 en van december 1995 tot juli 
2013 woonde hij in Voorschoten. De laatste bijna 2 jaar verbleef 
hij met zijn vrouw in het Johannahuis in Wassenaar. 
Hij is zijn hele leven trouw gebleven aan het geloof. Hij voelde 
zich daarin gesteund en gesterkt. Op vrijdag 29 mei was de 
uitvaart in de Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op het 
parochiekerkhof. 
       
Moge hij rusten in vrede. 
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DE LAATSTE GALMGATEN 
 
Toen ik hoorde dat deze Galmgaten de laatste zou zijn, kreeg ik 
toch zin om even in de pen te klimmen. Het leek me goed om als 
lezer van en schrijfster in ons parochieblad met een stukje te 
reageren. 
Vijftien jaar geleden kwam ik in Voorschoten wonen en ging deel 
uitmaken van onze parochie (nu parochiekern). Vijftien jaar al 
lees ik dus trouw Galmgaten. Ik ben dan ook een beetje wee-
moedig gestemd. 
Hoe zal het andere parochianen vergaan, die nog veel langer 
ons blad lezen? Bent u ook een tikje weemoedig? 
 
Als lezer keek ik elke veertien dagen uit naar ons kerkblad. Ik 
nam het mee uit de kerk (sinds twee of drie jaar heb ik pas een 
abonnement…..) en las het meestal direct na thuiskomst. Ik moet 
wel bekennen dat ik het van achter naar voren las……Ach ja, wie 
begon er niet eerst met de “Nagalm”? De Nagalm: de laatste 
bladzijde waarop taalkunstenaar Gerard Paardekooper actuele 
gebeurtenissen op zijn wijze becommentarieerde. Het lezen 
ervan had altijd veel plezier en hilariteit tot gevolg, hoewel Gerard 
in zijn stukjes ook heel ernstig kon zijn. 
 
Hij schreef de Nagalm nog tijdens zijn ziekte, toen hij in Bijdorp 
verbleef (zie voor de laatste 2 “Nagalmen” van Gerard’s hand -  
op de pagina’s 18 en 19 van deze Galmgaten. 
Wie herinnert zich niet de lift daar met daarin drie priesters: de 
een ziek, de ander met een rollator en de derde met een kruk: 
het was mis met drie heren. Vijftien jaargangen Nagalm liggen 
nog op stapels in mijn bureau: voorlopig nog lang geen oud 
papier!! 
Daar liggen trouwens nog enkele andere stapeltjes met uit Galm-
gaten geknipte artikelen: o.a. interessante informatie over de 
restauratie van het orgel, achtergrondinformatie over de thema's 
van de Bijbelmaanden en verschillende voorwoorden. 
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Dat laatste woord brengt mij bij mijn rol als schrijfster in het blad. 
Naast stukjes over de Eerste Heilige Communie, de Bijbelmaand, 
Mariavieringen e.d. mocht ik om de zoveel weken als lid van de 
Pastoraatgroep een voorwoord schrijven. Dat was mooi en fijn 
om te doen, als je er tenminste op tijd aan dacht dat je aan de 
beurt was. Op maandagavond was er altijd redactievergadering. 
Het overkwam mij nogal eens dat ik op zo'n avond gebeld werd: 
"Zeg, ben jij niet aan de beurt voor het voorwoord?" Nu zijn de 
redactieleden niet alleen lieve en aardige mensen, ze zijn ook zo 
flexibel als elastiek. Als ik met een boetvaardig gezicht – welis-
waar aan de andere kant van de lijn - bekende dat ik het verge-
ten was, kreeg ik altijd wel een halve dag uitstel. 
Het schrijven van het voorwoord zelf was heel fijn om te doen. 
Lezingen van de tijd van het jaar, actuele zaken en overpein-
zingen met elkaar verbinden was heel boeiend. Je ging vanzelf 
veel dieper op teksten in en keek daardoor vaak met andere 
ogen naar de wereld om je heen. Dat je tekst eigenlijk niet langer 
dan een A5-je mocht zijn, gaf de schrijver veel oefening in bondig 
formuleren. Ach…..en als je woordje wat langer werd….een 
kniesoor toch die daarop let.  
 
Ik had het al over de aardige en flexibele redacteuren. Aan het 
slot van dit stukje wil ik hen allereerst bedanken voor hun geduld 
met mij, maar natuurlijk vooral voor alle jaren van redactiewerk, 
dat zij goed en met zoveel inzet verrichtten. Hartelijk dank. 
                                                                                                     
José Klaasesz 

 

 

 

 



Galmgaten 

______________________________________________________ 
7 

 
VANUIT DE BEHEERCOMMISIE 
 
Victor Hermans heeft zich per 1 juni 2015 teruggetrokken als 
beheerder financiën en lid van de Beheercommissie. 
Met ingang van 1 juni 2015 neemt Jan Iemenschot de functie van 
beheerder financiën tijdelijk waar.  
Liduin Mora volgt Jan Iemenschot op als secretaris. 
 
Per 1 juni 2015 is de samenstelling van de Beheercommissie als 
volgt: 
Voorzitter Wim Koster voorzitter@rkvoorschoten.nl   
Secretaris Liduin Mora secretaris@rkvoorschoten.nl   
Beheerder 
financiën a.i.  

Jan Iemenschot finbeheer@rkvoorschoten.nl  

Beheerder 
gebouwen 

Loek van Vliet gebouwen@rkvoorschoten.nl  

Beheerder 
kerkhof 

Theo van der 
Krogt 

t.vanderkrogt@ziggo.nl   

Lokale 
projecten 

Wim 
Warmerdam 

projecten@rkvoorschoten.nl  

 
 
 
OPEN KLOOSTERDAG 2015 
 
Bijna vijftig kloosters verspreid over heel Nederland zetten op 
zondag 14 juni a.s. hun deuren open tijdens de zevende lande-
lijke Open Kloosterdag. Voorgaande edities vonden plaats in 
achtereenvolgens 2000, 2003, 2006, 2008, 2012 en 2014.  
 
Besloten is om dit jaar een extra Open Kloosterdag te organi-
seren vanwege het wereldwijde Jaar van het Godgewijde Leven 
dat door Paus Franciscus op 21 november 2014 is geopend. De 
religieuzen beschouwen dit Jaar als een kans om de aandacht te 
vestigen op de diversiteit van het religieuze leven in Nederland.  



Galmgaten 

______________________________________________________ 
8 

 
Met dit initiatief willen religieuzen laten zien hoe zij religieus leven 
in deze tijd vormgeven. Speciale aandacht zal uitgaan naar de 
spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. 
Wat heeft hun voorgangers destijds bewogen en wat beweegt 
hen nu? Hoe ziet het religieus leven in deze tijd, in eenvoud en 
verbondenheid en gekleurd vanuit het eigen charisma van de 
gemeenschap, eruit? Religieuzen willen blijven getuigen van hun  
geraaktheid door God en door mensen. 
 
Ook in Huize Bijdorp, het moederhuis van de Congregatie van de 
H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van 
Voorschoten zijn belangstellenden van harte welkom. Aan de 
hand van het thema “Kloosterleven: Hoe? Zo!” wordt van 14.30 
uur tot uiterlijk 17.00 uur het volgende programma geboden: 
 
- 14.30 – 15.00 uur: Ontvangst in de aula met koffie.  
- 15.00 uur: Presentatie in woord en beeld  over de 

invulling van het  religieus leven van 
de Dominicanessen van Voorschoten toen 
en nu vanuit het thema: 
“Kloosterleven: Hoe? Zo!”. 

 
 
- 15.45 uur:   Gelegenheid tot het stellen van vragen en in 

gesprek te gaan met zusters en paters. 
- 16.30 uur:   Koorgebed in de kapel van Huize Bijdorp. 
  
Contactpersoon: Annette ten Doeschate, e-mailadres: 
atendoeschate@huizebijdorp.nl,  tel. 071-5602534.  
 
Er is die dag helaas geen gelegenheid om op het terrein van 
Huize Bijdorp te parkeren, maar er is voldoende 
parkeergelegenheid in de directe omgeving. 
Op www.openkloosterdag.nl treft u een overzicht aan van de 
deelnemende kloosters.   
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KERKENNACHT: 20 JUNI 
 
Kerk binnenstebuiten. Dat is het thema van de Kerkennacht 
2015. In vele kerken in het land is op 20 juni de kerk open voor 
allerlei activiteiten. Ook Voorschoten doet weer mee! Een mooi 
oecumenisch evenement voor alle belangstellenden. 
 
Kerk binnenste buiten… Dat vraagt om activiteiten in de buiten-
lucht! Vanaf 21.00 uur bent u welkom op een gezellig terras rond 
de Dorpskerk voor koffie, thee of een drankje, met heel afwisse-
lende live muziek. Verspreid over de avond zijn er allerlei activi-
teiten om mee te maken en om zelf aan mee te doen. In de 
Dorpskerk, in De Hoeksteen en buiten. Een greep uit het pro-
gramma: workshop meditatief schilderen / bijzonder orgelstuk 
met toelichting / gedichten schrijven / een gebedswand / litur-
gische opening en afsluiting / meditatieve schilderijententoon-
stelling / zang / sportieve jeugdactiviteiten / rondleiding over het 
kerkhof / Bijbelverhalen opnieuw verteld. 
 
Neem vooral uw vrienden, familie, buren, kennissen mee. Het is 
een gezellige manier om kennis te maken met wat de kerk te 
bieden heeft! Het programma duurt tot ongeveer 1.00 uur. 
 
Dirk Gudde (Werkgroep Kerkennacht 2015) 
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Wij  feliciteren  de  Communicantjes 

die  op 31 mei 2015 hun 

1e H. Communie hebben gedaan 
 

 

  Kirsten Keij      Elin Keijzer 

Ian Oerlemans   Nicole Krabben 

  Aron Tumass       Daniëlle 
         Krabben 

Chinique van de    Robin van  
 Laar        Paassen 

Willemijn Kuin   Suzanne Happée 

Floor van  der     Femke Swiers 

Ploeg       Julia Sepers 
 

Xander   Stijn Straathof 
   Timmerman 

     Emilie von Maltzahn 
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Wij feliciteren  de  Communicantjes 
die  op 7 juni 2015 hun 

1e H. Communie hebben gedaan 
 

Danique    Leonoor Koster  

Borsboom     

Sebastiaan          Fenna  

Borsboom       Lelievel d          

 

Jitske       Luuk  
Bruggeling  van  Marijk 

 

Daantje    Sofie  Povel 

Debets 

       Yvo Tanja 

 
  Jayden   Sara van Voorden 

Herweijer 

   Lennard van der 

              Waard 

Niels Hubbeling     Dominique Weber 

Josephien    Marcellino 

   Koster    Schmidt 
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WEKELIJKS KOFFIEDRINKEN IN BONDSGEBOUW 
 
Met ingang van 18 oktober 2015 zal er wekelijks samen koffie-
drinken zijn na de zondagse viering in de H. Laurentius! We doen 
dit als experiment tot Pasen 2016. Als er voldoende belangstel-
ling is voeren we het definitief in. Op 11 oktober wordt het Bonds-
gebouw officieel in gebruik genomen. Dat biedt een mooie plek 
voor een ontmoeting na de viering van 11 uur. Ik verheug me op 
een wekelijks ontmoeting bij de koffie (of thee, of limonade…). 
Dat is ook een mooie gelegenheid elkaar binnen de parochie 
beter te leren kennen, en om bijvoorbeeld in gesprek te raken 
met nieuwkomers. Voor de kinderen is er natuurlijk limonade met 
een koekje (voor de volwassenen ook). 
 
Vindt u (m/v) het leuk om de koffieploeg te komen versterken? U 
komt niet vaker dan 1 keer per twee maanden aan de beurt om 
samen met iemand anders de koffie te zetten en te schenken.  
Fijn als u zich wilt aanmelden! Dat kan bij: Elvira Feber  
(hfeber@planet.nl / 071-5615601) of Mini Focke 
(minifocke@gmail.com / 071 – 5613117). 
 
Dirk Gudde, 
Pastoraal werker 
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BOEK OVER LAURENTIUS 
 
De bisschop van Rotterdam heeft voor ons bisdom het 
Laurentiusjaar afgekondigd. Laurentius is de patroonheilige van 
de stad Rotterdam, van het bisdom Rotterdam en van ongeveer 
90 kerken of kapellen in Vlaanderen en Nederland. Waaronder 
natuurlijk onze H. Laurentius in Voorschoten. 
 

Het Augustijns 
instituut maakte in het 
kader van het 
Laurentiusjaar een 
boekje met de oudste 
getuigenissen over 
Laurentius. Elke 
auteur geeft een 
eigen kleur aan wat 
hij in Laurentius waar-
deert en bewondert. 
Het is een mooie 
uitgave die ons een 
veelkleurig beeld 
geeft van deze heilige 
diaken. 
 
In de boekhandel kost 
dit boek ca. € 17,00. 
Dit boek kan met 
flinke korting gekocht 
worden op het Kerke-
lijk bureau, zolang de 
voorraad strekt.  

 
Dirk Gudde (p.w.) 
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EEN PELGRIMSTOCHT NAAR SANTIAGO DE 

COMPOSTELLA 
 
De Wereldraad van Kerken heeft voor de komende zeven jaar 
een nieuw thema bedacht: ”Pelgrimage van rechtvaardigheid en 
vrede”. De Raad van Kerken van Nederland heeft besloten daar-
aan mee te gaan doen. Daarom wil de Raad van Samenwer-
kende Kerken van Voorschoten ook een kleine bijdrage leveren. 
Die bijdrage begint met te kijken wat er op een pelgrimage ge-
beurt. En dat willen we gaan doen in de Veertigdagentijd van 
2016. Dit keer draaien we geen films, maar nodigen we mensen 
uit die ons daar iets over kunnen vertellen. De avonden beginnen 
rond 20.00 uur. De plaats waar we bijeenkomen wordt later 
vastgesteld. 
Op 17 februari 2016 nodigen we twee hindoes, mevrouw Maltie 
Koeldiep en haar moeder Devi Koeldiep uit om te vertellen over 
hindoe pelgrimages naar en in India.  
Op 2 maart 2016 komt imam Hassan Bouyazdouzen, die we al 
kennen van de debatavond. Hij was degene die toen goed 
Nederlands kon spreken en hij komt vertellen over de pelgrims-
tocht naar Mekka. 
 
                                            
En op 16 maart 2016 
wil ik mensen uit onze 
parochie of gemeente 
laten vertellen over hun 
eigen pelgrimstocht 
naar Santiago de 
Compostella. Jelle 
Wiering, een student 
van mij in Utrecht is 
afgestudeerd op een 
godsdienstwetenschap
pelijke studie over deze pelgrimstocht. En ik verwacht dat het  
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verrijkend kan zijn om met elkaar en met anderen de eigen 
ervaringen te spiegelen aan wat deze wetenschapper te vertellen 
heeft.  
Daarom zoek ik nu naar mensen in Voorschoten en omgeving 
die de tocht naar Santiago de Compostella gemaakt hebben en 
hieraan mee willen doen. 
Wie mee wil doen, kan zich melden bij Freek Bakker, tel. 071-
5761130 of 06-13805668, e-mail: f.l.bakker51@online.nl. 
 
Freek Bakker 
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HEEL VEEL DANK 
 
Meer dan drie decennia was Galmgaten het blad van de 
parochie(s)/parochiekern in Voorschoten. Een vertrouwde ver-
schijning, een betrouwbare informatiebron en een bron van 
inspiratie en plezier. 
Zo’n blad ontstaat niet vanzelf. Daar komen drukkers aan te pas, 
schrijvers, en niet te vergeten de rapers, de nieters, de 
bezorgers. Hen allemaal wil ik heel hartelijk danken voor hun 
werk! 
Het afscheid van het blad laat ons ook weer denken aan de 
mensen, die eraan meegewerkt hebben en van wie wij afscheid 
moesten nemen. Pastoor Paardekooper zal bij vele lezers als 
eerste opkomen, als een van de drijvende krachten achter de 
Galmgaten. Hoeveel mensen hebben de afgelopen jaren niet zijn 
stukjes uit de Galmgaten gelezen en herlezen, en soms uitge-
knipt en bewaard. 
 
Een groep mensen die zich jarenlang voor de Galmgaten heeft 
ingezet is de redactie. Hen wil ik speciaal noemen en bedanken. 
Bijzonder is dat één redactielid al vanaf het allereerste begin bij 
de Galmgaten betrokken was: Rita Zwaard is vanaf augustus 
1983 - dus bijna 32 jaar! - redactielid geweest. Ook andere 
redactieleden hebben een lange staat van dienst: Mini Focke (lid 
vanaf april 1990), Otto Schrage (mei 1993) en Corry Zoetemelk 
(januari 2010). 
De redactievergaderingen, de laatste tijd in de keuken op de 
pastorie van de H. Laurentius, waren een vertrouwd beeld. Er 
werd met plezier en met precisie gewerkt, in een ritme waar 
iedereen op mocht rekenen. Beste redactieleden, Rita, Mini, Otto 
en Corry, namens alle lezers: Heel hartelijk dank voor jullie 
jarenlange werk! 
 
Dirk Gudde, locatiereferent. 
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ZONDAG 28 JUNI: KINDERPARKDIENST 

10.30 uur  Wethouder Berkhoutpark (uitwijk bij slecht weer: 
Kruispunt) 
In deze oecumenische viering gaat we niet uit van volwassenen, 
maar van kinderen. Dat betekent overigens niet dat het kinder-
achtig wordt! We hebben dan ook een spannend thema: ‘Eten 
genoeg?’ over voedsel en delen. Voor de volwassenen is er een 
speciale volwassenen-nevendienst (i.p.v. de kindernevendienst). 
Wij vieren in het Burgemeester Berkhout Park. Stoeltje of plaid 
meenemen! We sluiten af met een picknick: als u onbelegde 
broodjes (in alle soorten en maten welkom) of fruit of ander 
lekkers meeneemt, dan kunnen wij het Bijbelverhaal van de vijf 
broden en twee vissen in praktijk brengen… 
 
Dirk Gudde (p.w.) 
 
   
MEDEDELING  - INZAKE DE BARBECUE 
De Pastoraatgroep heeft in haar vergadering 
van 20 mei 2015 besloten dit jaar in augustus 
geen barbecue te houden in verband met de 
te verwachten festiviteiten rond de opening 
van het nieuwe Bondsgebouw op 11 oktober a.s. 
 

LEZINGEN TIJDEN DE 
EUCHARISTIEVIERINGEN 

Er is besloten om voortaan twee (Epistel) lezin-
gen te houden. Hierdoor is het mogelijk dat 
zowel de gebedsleider als de lector een lezing 

kunnen voorlezen. Eveneens is het dan mogelijk dat de gebeds-
leider/lector de voorbeden voorleest en dat de lector/gebeds-
leider de mededelingen doet. 
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NAGALM  
 
-  Een zomer vol regendagen. Tot 10 augustus, Sint Laurentius-

dag. De weerspreuk zegt: “Als met Sint Laurentius het hoofd 
goed staat, houdt men mooi weer tot laat”. 

 
- Verhuizing naar Huize Bijdorp was ook terug te vinden in enkele 

kaarten die werden gestuurd. “Welkom in je nieuwe huis” 
schreven sommigen.      

 
- Sta je in de lift van het klooster: een pater met een wandelstok, 

een pater met een kruk en een zieke pastoor. Zegt er iemand: 
“het is mis met drie heren”. 

 
- Morfinepleister tegen de pijn. Vraagt men: Hebt u al een nieuwe 

gekregen? Antwoord: Kijk maar naar mijn houdbaarheids-
datum”. 

 
- Éen van de jonge hennen in het klooster heeft 9 kuikens. Tot 

ieders vermaak. Zelfs de koks hadden al belangstelling…. 
 
- Toch maar het favoriete kaartspel van de zusters opnieuw 

geleerd: Amerikaans jokeren. De oude Hollandse centen gaan 
dan ongegeneerd over tafel. 

 
- Op 8 augustus vierde het klooster plechtig het feest van de 

Patroon en Ordestichter, de H. Dominicus. Twee dagen later op 
10 augustus werd de H. Laurentius gevierd. Zij het in mindere 
mate. 

 
-    Afscheid genomen van Annemieke Verhagen, 12½ jaar 

“hulpkoster”. Zij was een bekend gezicht in de kerk: dat zullen 
we missen. Als dank ontving zij de parochiekaars en een pakket 
legpuzzels. 
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NAGALM  
 
-     Geleidelijk zijn de meeste zusters op bezoek geweest in de 

Dominicushof, in appartement 103. Het was Open Dag voor 
iedereen die maar wil. 

 
-     Open Dag was het ook in de Voorschotense monumenten.            
      Veel mensen gingen kijken. De meeste monumenten gaan      
      weer voor een jaar dicht. Behalve de kerk, die is elke zondag  
       open. 
 
-     En toen weer het Weekend van Voorschoten, inclusief de 
      Vrijwilligersmarkt. Elk jaar verbazingwekkend dat er vrijwillig 
      zoveel werk wordt verzet. 
 
-     De Startzondag in de parochiekern H.Laurentius en De      
       Moeder Gods mocht er ook weer wezen. Met een feestelijke  
      viering, mede verzorgd door de gezamenlijke koren, paste  
      dat keurig in het hele rijtje. 
 
-    Maar ja, al die "Weekenden" en dan steeds weer het dorp in:  
     je zou er bijna de Vlietloop van krijgen. 
 
-   "De Zonnebloem" had een bijeenkomst om het nieuwe   
    seizoen te openen. Ze zaten zó dichtbij dat een tiental wens- 
    kaarten met vele handtekeningen snel bezorgd was. 
 
-   Op die manier groeit het aantal kaarten lekker snel….. 
 
-   Het aantal kippen groeit ook gestaag. Er is weer een nestje 
    uitgebroed. Als het zo doorgaat zijn er meer kippen dan  
    zusters in het klooster. 
 

 



Galmgaten 
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