Donderdag 25 augustus 2011 - 16

ALTENA NIEUWS

Huisgemeente Beth-Shalom,
Rijksstraatweg 159: Elke zaterdagmorgen 10.00 uur
Samenkomst.
UITWIJK-WAARDHUIZEN Herv. Kerk: 9.30 uur Ds. P. J.
Droogers, Werkendam; 18.30
uur Dienst in Waardhuizen.
Geref. Kerk: 9.30 uur Ds. P. J.
Droogers, Werkendam, gezamenlijke dienst in Uitwijk;
18.30 uur Ds. D. Wolters.
Geref. Kerk Vrijgem.: 9.30 en
18.30 uur Leesdienst.
VEEN - Herv. Gemeente: 9.30
uur Ds. J. den Hoed, Sliedrecht; 18.00 uur Ds. J. N.
Zuiderduin, Nieuw-Lekkerland.
Hersteld Hervormde Gemeente:
9.30 en 18.30 uur Ds. C. M.
Visser. Geref. Gem.: 9.30 uur
Leesdienst; 18.00 uur Stud. A.
T. Huijser.
WERKENDAM - Herv. Kerk
(Dorpskerk): 10.00 uur Ds. C.
Hendriksen, Rijsoord (wijk 1);
18.00 uur Ds. M. Klaassen,
Sliedrecht (wijk 2). Herv. Kerk
(Biesboschkerk): 10.00 uur Ds.
L. W. den Boer (wijk 2); 18.00
uur Ds. J. Smit, Katwijk a/d
Rijn (wijk 1). Hersteld Herv.
Gem.: 9.00 uur Ds. L. Groenenberg; 16.00 uur Ds. C. M.
Visser. Geref. Kerk: 10.00 uur
Ds. R. R. Maathuis, bevestiging
ambtsdragers; 18.00 uur Ds. R.
R. Maathuis. Chr. Ger. Kerk:
10.00 uur Ds. W. E. Klaver;
15.30 uur Ds. L. W. v.d. Meij.
Ger. Gem.: 10.00 en 18.00 uur
Ds. M. Karens. Oud Ger. Gem.:
10.00 en 18.00 uur Leesdiensten. Vrije Herv. Gemeente:
Donderdag 1 september, 19.30
uur Ds. J. D. Heikamp. Vrije
Geref. Gem. in Nederland:
10.00 en 18.00 uur Ds. B. G.
Ippel. Evang. Gem. de
Graankorrel (oud-Goezate gebouw, Kerckelant 3): 10.00 uur
Hans. v.d. Zwan.
WIJK - Herv. Kerk: 9.30 uur
Ds. J. P. J. Voets, Heilig
Avondmaal; 18.30 uur Ds. J. P.
J. Voets, dankzegging Heilig
Avondmaal. (Hersteld) Herv.
Gemeente: 9.30 uur Ds. C. M.
Buijs, voorbereiding Heilig
Avondmaal; 18.30 uur Ds. C.
M. Buijs.
WOUDRICHEM - Herv. Kerk:
9.30 uur Ds. G. J. Röben,
Fijnaart, voorbereiding Heilig
Avondmaal; 18.00 uur Ds. M.
J. Schuurman, Ilpendam.

ZONDAG 28 AUGUSTUS 2011
AALBURG - Ger. Gem.: 9.30
uur Ds. M. J. van Gelder; 19.00
uur Stud. J. van Laar; donderdag 1 september, 19.30 uur
Ds. J. J. van Eckeveld. Vrije
Oud Ger. Gem.: 9.30 en 15.00
uur Dhr. J. van de Beek.
ALMKERK - Herv. Kerk: 9.30
uur Ds. J. Riemersma,
Sliedrecht, voorbereiding
Heilig Avondmaal; 18.00 uur
Ds. B. de Graaf, Waalwijk, gezamenlijke dienst in de hervormde kerk. Geref. Kerk: 9.30
uur Ds. B. Ridder; 18.00 uur
Ds. B. de Graaf, Waalwijk, gezamenlijke dienst. Geref. Kerk
(vrijgemaakt): Voorstraat 7,
Almkerk; 9.30 en 16.30 uur Ds.
D. F. Ensing, Langeslag.
Altenahove: 11.00 uur Ds. A.
Vos en ds. S. van Meggelen.
ANDEL - Herv. Gemeente: 9.30
uur Ds. A. H. Groen, Sliedrecht; 18.00 uur Ds. B. J. P.
de Bruin, voorbereiding Heilig
Avondmaal. Geref. Kerk: 9.30
uur Ds. J. van den Berg,
Schoonrewoerd; 18.30 uur Ds.
W. M. Schraven. Vrije evang.
gemeente ”De Koningshof”:
10.00 uur Johan Schep.
BABYLONIËNBROEK - Herv.
Kerk: 9.30 uur Ds. B. C. Haverkamp, Aalburg, bevestigingsen afscheidsdienst; 18.30 uur
Kand. A. L. de Kwaadsteniet,
Rotterdam.
DRONGELEN - Herv. Gemeente:
9.30 uur Ds. Hage.
DUSSEN - Herv. Gemeente:
9.30 uur Dienst; 18.30 uur Ds.
H. van Ginkel, Goes. Geref.
Kerk: 9.30 uur Ds. J. van Drie,
Oss.
EETHEN - Herv. Gemeente:
18.30 uur Ds. Hage.
GENDEREN - Geref. Kerk: 9.30
uur Drs. T. C. Wielsma,
Uithoorn; 15.30 uur Tentdienst, m.m.v. Rond v.d. Spoel
+ praiseband Inspiration.
GIESSEN - Herv. Kerk: 9.30 uur
Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee,
voorbereiding Heilig Avondmaal; 18.00 uur Kand. A. L.
Kornaat, Klundert, themadienst.
GORINCHEM - Exoduskerk,
Mollenburgseweg 15: 10.00 uur
Dr. Alex van Heusden. Levend
Woord Gemeente, Johanneskerk,
Nieuwe Hoven 141: 13.00 uur
Walter Willigenburg, St. Hip.
HANK - Herv. Gemeente: 10.00
uur Ds. C. Mijderwijk, Besoijen.
MEEUWEN - Geref. Kerk: 9.30
uur Ds. J. Schellevis, Ameland.
Ger. Gemeente: 9.30 en 18.00
uur Leesdienst.
NIEUWENDIJK - Herv. Kerk:
10.00 uur Ds. Daniël Barillas
en ds. J. Verboom; 18.30 uur
Ds. B. C. Haverkamp, Wijk en
Aalburg. Geref. Kerk: 10.00 en
18.30 uur Ds. R. A. Wouda.
RIJSWIJK - Herv. Kerk: 9.30
uur Ds. L. Plug, Sprang, voorbereiding Heilig Avondmaal;
18.00 uur Ds. D. M. Heikoop.
Geref. Kerk: 9.30 uur Mw. A.
Aantjes-de Kuiper, Giessenburg. Christengemeente: 10.00
uur W. Luchthart.
SLEEUWIJK - Herv. Kerk: 10.00
uur Ds. C. A. Westerveen,
doopdienst. Geref. Kerk: 10.00
uur Ds. M. C. van der Zouwen,
Dordrecht, na afloop koffieconcert; 18.30 uur Ds. B.
Ridder, Almkerk. Herv. Gem.
Ichthus: Het Oude Kerkje: 9.30
uur Ds. M. M. van Campen,
Rotterdam. Ichthuskapel: 16.00
uur Dr. H. Klink, Hoornaar.
Wijk. Vrije evang. gemeente ‘De
Burcht’: 10.00 uur Aart Haverkamp. Messias belijdende

Het Woord van God zegt duidelijk dat er slechts twee wegen
zijn en dat men op de ene of de
andere reist. Slechts twee
wegen: De weg ten leven en de
weg ten verderf. De Here Jezus
heeft de weg ten Leven niet
voor ons verborgen. Hij beschrijft op niet mis te verstane
wijze de weg ter Verlossing.
Zie: Joh. 10 : 9 en Joh. 14 : 6.

‘Lydia’
Vragen? Schrijf naar Lydia.

RK KERK
Dussen
Week van 27 augustus- 3 september. 22e zondag door het
jaar . Thema: Geloven is door
het lijden heengaan.
Zondag 28 augustus 11.00 uur
Woord- en Communieviering.
Voorganger en verkondiging
Pastor Waas, m.m.v. het parochiekoor; orgel: Lana Pasman.
Kosterdienst: mevr. Riet Paes-de
Witt, mobiel 06-13611388, tel.

0162- 402393.
Emailadres: info@mariadussen.nl.
Hank
Zaterdag 27 augustus, 19.00
uur, Eucharistieviering. Voorganger en verkondiging Pastor
Ronald van Bronswijk. 22e zondag door het jaar: Thema:
Geloven is door het lijden heen
gaan. Kosterdienst: week van 29
augustus tot 4 september Johan
Fijneman, tel. 403235; 0613020644.

Huisartsen

Centrale Huisartsenpost
Gorinchem
De Centrale Huisartsenpost Gorinchem e.o. verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens
de avonden, nachten, weekenden en tijdens erkende feestdagen onder andere in de gemeenten Werkendam en Woudrichem. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem werkt op afspraak. Bel altijd eerst: (0183)
646410. De huisartsenpost is
geopend tijdens werkdagen van
17.00 tot 8.00 uur, van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur en tijdens erkende feestdagen. Neem bij een
bezoek aan de huisartsenpost
altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Kijk voor info op:
www.chpgorinchem.nl.
Huisartsendienst Land van
Heusden en Altena
Buiten kantooruren is de dienstdoende huisarts, uitsluitend
voor spoedgevallen, bereikbaar
via tel. 0900-4005006. Dit
geldt voor avond-, nacht- en
weekenddiensten. Het betreft
de volgende huisartsen: Wijk en
Aalburg: C. Arnold Bik, K. van
Haaren, J. Wind, T. G. Tjan en A.
J. F. Wensink. Heusden: P.
Ebben en M. de Meijer. Veen: B.
v.d. Weerd en J. v.d. Weerd-v.d.
Leun. Genderen: G. H. Roelofs.
Diabeteslijn: tel. (033)4630566. info@dvn.nl, voor
alle vragen over diabetes (24
uur per dag, ’s nachts alleen in
geval van nood).

Bloedafname

SHL (Stichting Huisartsen Laboratorium) voor bloedafname e.d.
Meer informatie vindt u op
www.shl-groep.nl.
Almkerk: Diagnostisch Steunpunt SHL, De Knotwilg 2a, ma
t/m vr 08.30-09.30 uur. Andel:
Zorgcentrum De Notenhoff, Lijsterplein 9, ma + do 08.30-09.30
uur. Dussen: Huisartsenpraktijk,
Vrijheidsplein 3, ma + wo + vr
09.00-10.00 uur. Eethen: Dorpshuis Teratina, De Korten Bruggert 7, wo 08.45-09.45 uur.
Hank: Steunpunt De Dotter, In ’t
Rietwerf 1, ma + di + wo + do
09.00-10.00 uur. Nieuwendijk:
Huisartsenpraktijk De Singel,
Singel 16e, di + wo + do + vr
08.00-09.00 uur. Rijswijk: Steunpunt Nijenburcht, De Koperwiek
51, di + vr 08.30-09.30 uur.
Sleeuwijk: Wijkgebouw, Kastanjelaan 28, ma 09.45-9.55 uur +
di 08.30-09.30 uur + do 08.15–
08.25 uur + vr 08.30-09.30 uur.
Veen: Steunpunt Vlaeshoff,
Weth. van der Polstraat 21, di
08.30-09.30 uur. Werkendam:
Woon-zorgcentrum
Goezate,
Raadhuislaan 4, ma t/m vr 08.15
-08.30 uur. Wijk en Aalburg:
Huisartsenpraktijk Wijk en
Aalburg, Tulpstraat 3, ma t/m vr
08.30-10.00 uur. Woudrichem:
Zorgcentrum De Lemmenskamp,
Weth. de Joodestraat 2, di + do
08.30-09.30 uur.

Apotheken
ALTENA - Benjaminslaan 4,
Woudrichem, telefoon 0183303870. Voor spoedgevallen
dienstapotheek Gorinchem, telefoon 0183-619998. SLEEUWIJK - Esdoornlaan 26, telefoon
0183-304155. Voor spoedgevallen dienstapotheek Gorinchem, telefoon 0183-619998.
WERKENDAM - Apotheek de
Kruijf, Raadhuislaan 2-011, telefoon 0183-503222. Voor
spoedgevallen dienstapotheek
Gorinchem, telefoon 0183619998. HET QUADRAAT Galerij 16, Wijk en Aalburg, telefoon 0416-693535. Voor
spoedgevallen dienstapotheek
Den Bosch, tel. 073-5535999.

Verdiepingsavonden Bommelerwaard

Bezoektijden
Beatrixziekenhuis

Beatrixziekenhuis, Banneweg
57, 4204 AA Gorinchem, telefoon (0183) 644444. Thuiszorg
Rivas Zorggroep, telefoon
0900-8440 (lokaal tarief),
www.rivas.nl.
Algemene bezoektijden:
Dagelijks gelegenheid tot bezoek van 14.30 tot 17.00 uur
en van 18.30 tot 20.00 uur. Op
weekend- en feestdagen is er
een extra bezoekuur van 11.00
tot 12.00 uur.
Afwijkende bezoektijden:
Intensive Care en hartbewaking: 10.30-11.00 uur, van
14.30-15.00 uur en van 19.3020.00 uur. Op deze afdelingen
kunnen bezoekers elkaar niet
afwisselen.
Stroke Care Unit: 14.30-15.30
uur en 19.00-20.00 uur.
Verloskunde: Partners zijn de
gehele dag welkom. Overig bezoek: 10.30-11.15 uur, 14.3015.30 uur en van 19.00-20.00
uur.
Kinder- en Jeugdafdeling:
Zalen en boxen: ouders zijn de
gehele dag welkom. Overig bezoek van 14.00-20.00 uur (patiënten onder 12 jaar tot 19.00
uur). Baby- en couveusekamer:
ouders zijn de gehele dag welkom. Overig bezoek wordt alleen toegestaan als één van de
ouders er bij is: geboortedag:
gehele dag tot 20.00 uur; anderen dagen: van 14.30-15.30
uur en van 19.00-20.00 uur.

Tandartsendienst

Tandartsen nooddienst voor
Gorinchem, Land van Heusden
en Altena, Vijfheerenlanden en
oostelijk deel van de Alblasserwaard: tel. 0900-1515.

NPV Vrijwillige
Thuis Hulp

Coördinatrice Woudrichem: mw.
Donkersloot, tel. 0183-443198,
www.npvzorg.nl/Woudrichem.
Coördinatoren Werkendam: mw.
A. Vermeulen-Ippel, tel. 0183502104; mevr. A. van BerchumKuup, telefoon 0183-504927.
(Ook voor vrijwiliige terminale
thuishulp). Coördinatoren Wijk
en Aalburg: mevr. J. van Helden, 0416-693106 en mevr. J.
Redeker, 0416-351809.

Stichting Korrelatie

Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en
psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-18.00 uur:
0900-1450 (15 ct/pm). Mailen
kan 24 uur per dag naar vraag
@korrelatie.nl. Chatten kan op
werkdagen van 09.00-17.30 uur
via www.korrelatie.nl.

ZALTBOMMEL - De interkerkelijke werkgroep ‘Verdiepingsavonden Bommelerwaard’ organiseert een serie van 8 Bijbelstudie avonden onder leiding van prof. dr.
Willem J. Ouweneel. Dit eerste seizoen
staat in het teken van de brieven van Johannes aan de hand van het thema “Je

bent een kind van God!”. Voor wie zijn
deze avonden? Voor iedereen die verlangt
naar bemoediging, verdieping, toerusting
en een praktische uitwerking van het geloof. Het is een boeiend programma met
pakkende lezingen, samenzang, kofﬁe/
thee en na de pauze tijd voor vragenbe-

— SOPHIE KRALE —

WOUDRICHEM, 25 aug ’11
- Marianne Grandia (46)
uit Woudrichem heeft een
roman geschreven. Het is
haar eerste roman en
heeft de titel: ‘Witter dan
sneeuw’. Voor de lezers
van het Altena Nieuws is
Marianne zeker geen onbekende. Van 1997 tot
2002 werkte ze als correspondent en columniste bij
deze krant, onder de naam
Marianne de Kuiper.
Daarna vond ze het tijd om
een nieuwe weg in te slaan
en ging ze schrijven voor het
christelijk maandblad Eva,
iets wat ze nog steeds doet.
Daarnaast vertaalt ze boeken
vanuit het Engels. Ze schrijft
nog wel columns, maar nu
voor haar website. In 2009
richtte ze speciaal voor vrouwen ‘Stichting Selah’ op (www.stichtingselah.nl). Een van de kernactiviteiten
van Selah is de vrouwenweekenden,
waarin bijbelse principes worden aangereikt voor herstel, steun en bloei. Ook
spreekt Marianne regelmatig tijdens vrouwenkofﬁeochtenden en op conferenties.
Marianne hield al jong van lezen en
schrijven. Ze schreef menig dagboek vol.
Haar zus Mieke , met wie ze veel correspondeerde, stimuleerde haar om columns
te gaan schrijven. Eigenlijk wilde Marianne diep in haar hart graag docente Nederlands worden, maar doorstuderen zat
er niet in. Na een paar jaar in een winkel
te hebben gewerkt, werd ze secretaresse.
Ze trouwde jong en kreeg twee kinderen.
Maar het schrijven bleef haar bezighouden en Marianne stuurde haar eerste column in 1998 naar Ton Kuppens, de
hoofdredacteur van het Altena Nieuws. Ze
werd meteen aangenomen, niet alleen als
columniste, maar ook voor het schrijven

van artikelen. Ze maakte onder andere
een serie van 30 aﬂeveringen over: ‘De
vrouw van...’, bijvoorbeeld de vrouw van
de arts of dominee uit het Land van
Heusden en Altena. Daarnaast maakte ze
ook een paar aﬂeveringen van ‘De man
van...’ Tijdens het interviewen kreeg ze
vaak heel serieuze gesprekken. Ook aan
de aﬂeveringen van ‘Koorimpressies’,
over koren uit de regio denkt Marianne
met veel plezier terug. Ze bezocht die koren tijdens de wekelijkse repetitieavond
om zo de sfeer te proeven.
Naast haar baan als secretaresse ging ze
in de avonduren op pad voor het Altena
Nieuws. Vaak schreef ze vijf à zes artikelen per week. Dat werd vaak nachtwerk
om de deadline te halen. Daarnaast verving ze de hoofdredacteur op de redactie
tijdens vakanties.

tijd, er was geen e-mail, geen digitale fotograﬁe. De foto’s moesten woensdagmorgen op een rolletje afgeleverd worden
bij fotograaf Ton Visser in Werkendam, ze
waren na een uur afgedrukt en moesten
daarna nog uitgezocht worden. Wat het
werk bij de krant betreft, heeft Marianne
vooral leuke herinneringen aan het interviewen. Juist het vragen stellen van één
op één vond ze heel bijzonder, omdat je
sommige vragen in een ‘normaal’ gesprek
nooit zou stellen, vaak hele directe vragen. Vooral het interview met de oude
klompenmaker in Dussen is haar altijd
bijgebleven. Ook het interview met ds.
Arie van de Veer, die een kerstdienst leidde in de Bolderik in Sleeuwijk, vergeet ze
nooit. Het interview met Elly en Rikkert
Zuiderveld, die in Werkendam in de kerk
optraden, was heel bijzonder. Elly stimuleerde Marianne om op schrijfgebied haar
Andere tijd
vleugels verder uit te slaan, omdat ze onHet was bij de krant een totaal andere der indruk was van een artikel dat Mari-

de Veldmuizen & aanhang
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap

“Mensen met een handicap hebben het recht om
zelf te kunnen kiezen hoe zij willen leven en op
welke manier zij zich welbevinden”. Vanuit deze visie
is alles wat onze 1300 gemotiveerde en gekwalificeerde
medewerkers doen erop gericht om mensen met een
handicap te helpen zoeken naar wat voor hen belangrijk
is in het leven. Als zij zich hierbij voor hun ondersteuning
tot Syndion wenden dan zijn wij daar trots op en willen wij
graag door middel van onze dienstverlening antwoord geven
op deze hulpvraag van de cliënt.

Onze kinderen

deren. Het thema van de dienst luidt:
“Ben je goed verzekerd?” Spreker is de
heer Ron van der Spoel. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de
praisband “Inspiration”. Aanvang 15.30
Deze repetitieavonden worden elke don- uur en de tent is een half uur eerder
derdag gehouden in zaal Rehoboth, open.
Bergstraat 5 in Wijk en Aalburg, van
19.00 tot 20.00 uur. Om kinderen ook
kennis met het koor te laten maken,
GORINCHEM
zullen de repetitieavonden op 1 en 8
september open repetitieavonden zijn,
waar ieder kind van 6 tot en met 16 jaar
van harte welkom is en men natuurlijk
ook zelf mee mag zingen. Uiteraard mag
iedereen een vriendje of vriendinnetje
Op zondag 28 augustus om 17.00 uur
meenemen.
wordt er in het gebouw van het Leger
Voor meer informatie en/of opgave kunt des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat 43
u bellen met Thijs Bax (voorzitter) in Gorinchem een bijzondere jeugd0416-692641 of mob. 06-53226315, e- dienst gehouden onder het thema ‘PUSH’.
mail thijsbax@hetnet.nl, of Jeanette Het wordt een eigentijdse, aansprekende
Vos (secretaris), 0416-695148. Ook op en interactieve dienst, in het bijzonder
onze website www.dejongelofstem.nl gericht op jongeren. De dienst staat onder leiding van envoy Wilma Verhage uit
vind u een heleboel informatie.
Nieuwegein. Muzikale medewerking
wordt verleend door de Praise Band van
Leger des Heils korps Rotterdam-Zuid.
Alle belangstellenden (ook ouderen)
zijn van harte welkom. De toegang is
gratis.
anne over haar had geschreven. Marianne wilde wel,
maar door tijdgebrek kwam
GORINCHEM
het er niet van. ‘Maar als ik
had gewacht tot ik tijd had,
was het er nooit van gekomen’, zegt ze nu. Ook tijdens Alex van Heusden zal zondag 28 augushet vertalen van boeken werd tus in de dienst van het Open Pastoraat
het verlangen steeds sterker voorgaan. Het thema van de dienst
om zelf een boek te gaan luidt ‘Wat is beschaving?’ Er wordt geschrijven. Toen de uitgeverij lezen uit het bijbelboek Genesis: Kaïn
er ook nog op aandrong, is vermoordt Abel, zijn broeder, en is verMarianne in 2010 begonnen volgens de eerste stichter van een stad,
aan het boek met de titel: van de stedelijke beschaving. Welk oor‘Witter dan sneeuw’. Ze deel velt de bijbel over de stedelijke
schreef de zeven hoofdstuk- cultuur, die haar oorsprong vindt in de
ken en stuurde die naar de wereld van het Oude Nabije Oosten? En
uitgever. Deze was meteen welke lessen kunnen we daaruit trekenthousiast en wilde het ken? Alex van Heusden is als bijbelwetenschapper verbonden aan De Nieuwe
graag uitgeven.
Voor Marianne werd het Liefde, leerhuis voor een betere wereld
spannend, want het boek in Amsterdam.
moest toen nog wel geschre- Het Open Pastoraat is een regionale geven worden. Het bijzondere meente voor eigentijds geloven. Het
was dat het verloop van het biedt een geestelijk onderdak aan menboek voor haarzelf ook nog sen die op een open, ondogmatische en
een verrassing was. ‘De ruimdenkende manier in het leven, in de
hoofdpersonen leven in mijn kerk en in de maatschappij willen
hoofd; ik schrijf gewoon op staan. Meer info is te vinden op de webwat ze doen.’ Het boek ‘Wit- site van het Open Pastoraat: www.openter dan sneeuw’ wordt door de uitgever pastoraat.nl
een ‘eigentijdse Nederlandse ﬁctie’ ge- De dienst wordt om 10.00 uur gehouden
noemd. De laatste week van augustus ligt in de Exoduskerk aan de Mollenburgsehet boek in de boekhandel. Vrijdagavond weg te Gorinchem.te Gorinchem. Ieder30 september is Marianne persoonlijk een is van harte welkom.
aanwezig in Werkendam in boekhandel
‘Angelot’, zaterdagmorgen 1 oktober in
boekhandel ‘Moving-On’ in Sleeuwijk, van
half 11 tot 12, en diezelfde zaterdag van
GENDEREN
2 tot 4 in boekhandel “t Schrijvertje’ in
Veen om haar boek te signeren. Op 24
september wordt het boek ofﬁcieel gepresenteerd tijdens de Lees & Luisterbeurs in Ede. Daar zal Marianne een
exemplaar aan Elly Zuiderveld uitreiken.
Elly zal een lied zingen dat ze na het le- In de feesttent zal op vrijdag 26 auguszen van de roman spontaan heeft ge- tus voor de tweede keer optreden, de Coschreven: ‘Dansen op papa’s voeten’, een verband You and Me, die tot de beste
gebeurtenis die voorkomt in het boek. bands van Nederland behoort. Met hun
Ook Anne Westerduin is in Ede aanwezig repertoire zijn zij in staat iedere avond
en zal haar medewerking verlenen aan de tot een succes te maken. Entree leden:
presentatie. Meer informatie op de web- € 10,- plus twee consumptiebonnen.
Niet-leden betalen € 10,-.
site: www.mariannegrandia.nl.

Bijzondere
jeugddienst

Accu’s
Auto accu’s v.a. € 29

Voor onze cliënt Nancy zoeken wij parttime

Min. 1 uur per week
(min. 2 busritten per week, in overleg)

OOK VOOR LANDBOUW,
SCHEEPVAART EN MOTOREN

DAVECO

&

Jantine Dekker
gaan morgen trouwen!
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Teuni Ippel

D;;L

Binnenkort 50 jaar of langer getrouwd?
Meld het Altena

Nieuws!

Per brief: Postbus 14, 4250 DA Werkendam
of per email: nieuws@altenanieuws.nl

Een fijne dag toegewenst
namens wederzijdse ouders

ACCUVERKOOP

Nancy: ‘Ik woon in Aalst en ga van maandag t/m donderdag met de taxibus naar de dagbesteding(DAC) in
Sleeuwijk. Hier begin ik om 10.00 uur en ga om 15.30 uur weer naar huis. Ik doe daar mee aan allerlei activiteiten
en het is er gezellig, daar hou ik wel van. Ik ga er graag naar toe. Vanwege mijn meervoudige handicap zit ik in een
rolstoel. Ik heb epilepsie en ook een canule, daar adem ik door. Er kan altijd iets mis gaan met die canule.
Ook in de bus. Iemand moet mij dan helpen, omdat ik dat zelf niet kan. Als je dat niet eng vindt en je houdt van
een praatje en een grapje dan hoop ik dat je solliciteert. Ik kan zelf niet praten, maar begrijp wel veel.

Leeghwaterstr. 19,Werkendam,
0183-501016

Hans & Jantine Kamp
Dick & Connie Dekker

You and Me, music
from the heart

Voor uw steun tijdens mijn ziek zijn,
mijn verblijf in het ziekenhuis en
bij mijn thuiskomst.
Voor de vele kaarten, bloemen en
cadeaus.
Hartelijk bedankt.

Arjan Kamp

BUSBEGELEIDERS m/v
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(O)pa & (O)ma
Jansen

-OEDER WORDT  VADER JUBILEERT OP DE ZAAK OF HEEFT EEN
KANJER VAN EEN VIS GEVANGEN /PA EN OMA ZIJN GESIGNALEERD
Van harte
OP )NTERNET JIJ GEEFT EEN FEESTJE KORTOM ER IS ALTIJD WEL EEN
gefeliciteerd
REDEN OM FAMILIE VRIENDEN EN BEKENDEN EN IEDERE LEZER
met jullie
MEE TE LATEN DELEN IN JOUW VREUGDE $AT VINDEN WIJ NOU OOK
$AAROM HEBBEN WE DE !LTENA .IEUWS "ERICHTENSERVICE IN
40-jarige huwelijk
HET LEVEN GEROEPEN WAARMEE JE JOUW BOODSCHAP PUBLIEK
KUNT MAKEN TEGEN HEEL GUNSTIGE TARIEVEN &OTOS BIJ VOOR
Wim & Gerrie
KEUR DIGITAAL AANLEVEREN ADVERTENTIES ALTENANIEUWSNL
.IET VOOR COMMERCIÑLE DOELEINDEN EN DANKBETUIGINGEN &ORMAAT !  KOLOM  MM

www.daveco.nl

Wij maken graag kennis met jou!
Kijk voor de uitgebreide tekst van de vacature op onze site www.syndion.nl, bij vacaturenummer 11.151U.
Contact:
Voor meer informatie over deze vacature neem je contact op met Adrie Beumken,
clustermanager, tel. 06 22 66 00 31.

erbij

Christelijk kinder- en jongerenkoor “De
Jonge Lofstem” uit Wijk en Aalburg
start op donderdag 1 september weer
met de wekelijkse repetitieavonden.

Open Pastoraat

Samen 120!

Ieder
mens
hoort
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Syndion hanteert de procedure dat nieuwe medewerkers bij aanstelling een
Verklaring Omtrent het Gedrag dienen te overleggen.

Ik ben 40 jaar
bloedmooi geweest,
nu stop ik ermee.

Syndion • Schelluinsevliet 17-19 4203 NB • Postbus 3012, 4200 EA • Gorinchem • T 0183 65 11 50
• E info@syndion.nl • www.syndion.nl
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Start in september/oktober
Locatie: Gorinchem

Altena Nieuws!

Info: 0183-302094 /
06-48400346

Meld het

van harte gefeliciteerd!!
papa, mama, neline & erwin, romy

Per brief: Postbus 14,
4250 DA Werkendam
of per email: nieuws@
altenanieuws.nl

oma Wijnja

75 jaar!

Van harte gefeliciteerd!
Damian, Joëlle, Bente
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*OLANDA EN +EES
6AN HARTE GEFELICITEERD MET DE
GEBOORTE VAN JULLIE ZOON

*OHNNY
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wordt 28 augustus

xxx Mark

&ORMAAT "  KOLOM  MM
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Onze lieve

Oma 80 jaar
&
Opa 82 jaar
èn 59 jaar
getrouwd!
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Binnenkort
50 jaar of langer
getrouwd?

Van harte
gefeliciteerd!
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deze schone slaapster
wordt 30 augustus 16!!!
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Hoera!

INDONESISCHE
KOOKLESSEN

GENDEREN

De Jonge Lofstem Tentdienst
28 augustus wordt een tentdienst
start nieuw seizoen Zondag
georganiseerd door beide kerken in Gen-

Marianne Grandia schrijft debuutroman

gefeliciteerd
Passend • Vertrouwd • Dichtbij

antwoording. De aanvang is om 20.00 uur
(de zaal is open om 19.45 uur) en om ca.
22.00 uur is de afsluiting.
De eerste avond is donderdag 8 september. Plaats is de aula van “de Toermalijn”,
Wielkamp 1 te Zaltbommel. Voor meer informatie en een overzicht van alle avonden: www.verdiepingsavonden.nl.
Deze studies worden verzorgd door prof.
dr. Willem J. Ouweneel (www.willemouweneel.nl). Hij is onder het evangelische/
orthodox-protestantse deel van Nederland
een bekend publicist en veelgevraagd
spreker. Hij is afgestudeerd als bioloog,
meervoudig gepromoveerd, namelijk in de
biologie, theologie en ﬁlosoﬁe. Daarnaast
heeft hij talloze populair-wetenschappelijke boeken op zijn naam staan. Hij is erg
goed in staat om in zijn lezingen mensen
uit een brede kerkelijke achtergrond met
elkaar te verbinden. Het is de eerste keer
dat er een lezingen cyclus met prof. dr.
Willem J. Ouweneel gehouden zal worden
in de Bommelerwaard. In andere delen
van het land zijn deze lezingen uitgegroeid tot een succesvol jaarlijks terugkerend gebeuren, een overzicht hiervan is te
vinden op www.bijbellezingen.nl.

WIJK EN AALBURG

5 KUNT DEZE ADVERTENTIE INLEVEREN EN ALLEEN CONTANT BETALEN BIJ
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$EZE ADVERTENTIEPRIJZEN GELDEN ALLEEN BIJ CONTANTE BETALING

*ULLIE COLLEGAS

&ORMAAT #  KOLOM  MM
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