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Jacobuskerkgemeente: kerkdienst in Eext op zondag 15 mei
Zondag 15 mei is er weer een kerkdienst in de kerk in Eext. De dienst begint
om 10.00 uur en voorganger is ds. Hendrik Marsman uit Rolde. Iedereen is
van harte welkom.
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig met elkaar een kop koffie of thee
te drinken.
Voor vervoer kunt u bellen met Wiesje Zandvoort, tel. 06 12973901.

Vrouwen van Nu, afd. Eext
Dinsdag 17 mei vieren wij ons 90-jarig bestaan.
Jullie worden om 17.00 uur verwacht in café Homan waarna we gezamenlijk
gaan eten. ’s Avonds hebben wij een optreden van de Neighboursisters met
een vrolijk liedjesprogramma.
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Herdenking 4 mei
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de kerk lazen Manouk Bruggink
en Anieska Siegers, leerlingen van groep 7 van de Prins Willen
Alexanderschool, een door hen zelf geschreven gedicht voor.
Elk jaar op 4 mei om 8 uur gaan we doden herdenken,
en we willen ze dan graag iets moois schenken.
We leggen elk jaar kransen,
Wij zijn erg dankbaar voor onze kansen.
Altijd duurt een oorlog veel te lang,
De slachtoffers waren constant verdrietig en bang.
Anne Frank zat in het Achterhuis,
Door alle bommen voelde niemand zich thuis.
De Joden, Sinti en Roma in Auschwitz,
die hadden helemaal niets.
Helaas zijn het de Joden,
waarvan nu de meeste doden.
Toen de oorlog voorbij was,
waren er gelukkig geen kamers meer met gas.
Voor veel mensen zijn er struikelstenen,
daardoor is de geschiedenis van de oorlog niet verdwenen.
Op 16 april werden Eext en Gieten bevrijd,
toen was het eindelijk over met de strijd.
Gelukkig is ook Nederland op 5 mei bevrijd,
na 77 jaar denken we nog steeds aan die vreselijke tijd.
Uiteindelijk hadden we toen weer vrijheid,
en was er in Nederland weer heel veel blijheid.
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Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Vrijdag 13 mei: soosavond
Soosdienst: Henk en Alwin
20:00 – 22:00 uur: groep 7, 8 en middelbare school
22:00 – 01:00 uur: 16+

VV Eext
Programma donderdag 12 mei
Eext 1
- BNC 1
Eext 3
- Leo 4

aanvang 19.30 uur
aanvang 19.30 uur

Programma zaterdag 14 mei
Annen Vr 1
- Eext Vr 1

aanvang 14.00 uur

Programma zondag 15 mei
Eext 2
- Hoogezand 5
Tynaarlo 5
- Eext 3
MOVV 1

- Eext 1

Programma 19 mei ( onder voorbehoud )
Eext 2
- GKC 3
Programma zaterdag 21 mei
Eext Vr 1
- Damacota Vr 1
Programma zondag 22 mei
Eext 3
- Annen 5
Eext 1
- FVV 1

aanvang 10.00 uur
aanvang 12.00 uur
vertrek 10.45 uur
aanvang 14.00 uur
vertrek 12.30 uur
aanvang 19.30 uur
aanvang 14.30 uur
aanvang 10.00 uur
aanvang 14.00 uur

VV Eext, afd. jeugd
Programma zaterdag 14 mei
HS’88 Jo10-4J/M - Eext JO10-1
Leo JO12-2
- St Gieten/ Eext JO12-2

08.45 uur
09.00 uur

