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Na zo’n heerlijke vakantietijd moet je altijd weer even in het “normale” ritme komen. We hebben ook wel een
hele fijne vakantie gehad. We zijn niet weggeweest, maar we zijn dagjes uit geweest. Verschillende steden
bezocht, zoals Utrecht, Delft en Gouda. Jawel, zelfs de Domtoren beklommen. Wat is er eigenlijk veel moois te
zien in Nederland.
In Delft bezochten we de nieuwe kerk, waar de leden van het koninklijk huis worden begraven. Omdat we een
kaartje voor de nieuwe kerk kochten, mochten we gratis in de oude kerk. Daar zijn we toen heen gewandeld.
Toen we daar aan kwamen hoorden we mooie muziek. Een Engels jongerenorkest had een concert in de Oude
kerk. Tevens was er een expositie van het werk van Jip van Wijngaarden. Zoals u misschien wel weet, is Jip van
Joodse afkomst en veel van haar werk heeft daar mee te maken. Onder begeleiding van het orkest konden we het
prachtige werk van Jip bekijken. En het raakte me echt. Eén van de werken wil ik u hier laten zien. Het werk
heet “verdraaide woorden”. Onderstaand gedicht hoort er ook bij.

Wat ze in het gedicht schrijft is waar. Ook in deze tijd worden feiten en woorden verdraaid en haat gezaaid
overal te wereld. Soms ook binnen onze eigen kennissenkring of zelfs in de kerk. Daarom is het zo belangrijk dat
we ons met “de waarheid” bezig houden. En die waarheid kunnen we vinden in Gods Woord, de Bijbel. Die
waarheid is Jezus Christus. Daarom zijn we zo blij dat we een bibliotheek mogen hebben, met boeken die van
deze waarheid getuigen. Die ons onderrichten en opvoeden. Laten we deze rijkdom koesteren en ervan genieten
en God ervoor danken dat we dit binnen ons bereik hebben.
Willeke van der Wijden

Dringend medewerkers gezocht!!
Het laatste half jaar hebben we weer afscheid genomen van enkele vrijwilligers die jarenlang onze bibliotheek
hebben bemand. Dat zijn Jeannette en Corrie. We willen ze hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd voor onze
bibliotheek. Het gevolg is wel dat we nu maar een heel erg klein team vrijwilligers overhouden. Om de
openingstijden in de nabije toekomst te kunnen garanderen, hebben we echt wat meer mensen nodig die ons één
of twee keer per maand een avond willen komen helpen. Bovendien hebben we van de school een mail gekregen
over insluipers die met smoesjes de scholen binnendringen en dan computerapparatuur meenemen. De veiligheid
van onze medewerkers komt dus ook in het geding. Regelmatig staan onze medewerkers in de avonduren alléén
in de bibliotheek en dat is een onwenselijke situatie. En wat is 1 ½ uur in de maand als u toch al één keer in de
maand naar de bibliotheek moet om uw boeken te ruilen? Wilt u ons helpen, bel dan één van de nummers die
boven aan de nieuwsbrief staan of meld u aan in de bibliotheek.
Abonnementsgeld
Sinds begin dit jaar innen we het abonnementsgeld niet meer door middel van automatische incasso’s. Dit omdat
de bank zulke hoge tarieven vraagt om de software te mogen gebruiken, dat dit niet meer rendabel is voor onze
kleine bibliotheek. Gevolg is wel dat het abonnementsgeld regelmatig (veel) te laat binnenkomt. Daardoor zijn
we niet in staat om nieuwe materialen aan te schaffen. Daarom aan u het verzoek om het aflopen van uw
abonnement goed in de gaten te houden, zodat het abonnementsgeld op tijd bij ons binnen is.
Zoals u weet innen we vanaf 2016 het abonnementsgeld per 1 januari. U betaalt daarom in 2015 voor de
resterende maanden. Met ingang van oktober vragen we u om ook 2016 er bij te betalen, omdat de bedragen voor
2015 dan erg laag zijn. Mocht dit een probleem zijn voor u, dan kunt u dit aangeven. U ontvangt van ons per email bericht over de hoogte van het bedrag.
Herfstloterij
Eind september gaan we weer beginnen met het verkopen van loten voor de herfstloterij. Er zijn weer een aantal
mooie boeken te winnen en de bestuursleden bakken ook weer een taart voor drie van de winnaars.
Dat moet toch een goede reden zijn om één of meerdere loten te kopen. Bovendien krijgen we daardoor weer wat
meer geld om mooie boeken aan te schaffen. Dus het mes snijdt aan twee kanten. De prijs van één lot is € 1,-, zes
loten zijn € 6,-- en twaalf loten zijn € 10,--.
Doet u weer mee?
Facebook
Het is u waarschijnlijk wel bekend dat we als bibliotheek een website hebben. Maar naast de website is Anita nu
ook bezig om een facebookpagina te maken voor de bibliotheek. Hiermee kunnen we u o.a. op de hoogte houden
van nieuwe aanschaffen en daarmee hopen we ook weer wat meer bekendheid te krijgen. De facebookpagina is
al aangemaakt onder de naam BijbelBieb Heemskerk. Heeft u facebook, dan kunt u de pagina alvast “liken”. U
hoort hier binnenkort meer over.
Cadeaubonnen
Sinds kort hebben we de cadeaubon voor de bieb. De prijs van de cadeaubon is dezelfde als die voor een
abonnement. Dat betekent dat de cadeaubon eigenlijk iedere maand iets goedkoper wordt, omdat hij loopt tot 1
januari. U kunt in september tot eind december iemand een cadeaubon geven voor de prijs van slechts zes euro.
Toch een leuk idee om iemand voor een paar maanden te laten kennismaken met de bibliotheek. Er zijn nu vier
cadeaubonnen verkocht en drie mensen daarvan hebben al kennisgemaakt met onze bieb.
Tijdens de schoolvakanties is de bibliotheek gesloten
Herfstvakantie
19-10-2015 t/m 23-10-2015
Kerstvakantie
21-12-2015 t/m 01-01-2016
Voorjaarsvakantie
29-02-2016 t/m 04-03-2016
Vriendelijke groet,
Anita van der Meer, Kristel Eijndhoven en Willeke van der Wijden

