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Stiestou d"6r to d-reamen
yn de séfte maitiid-ssinne?
Gean d-yn tinzen ót
nei de tiden fan foarhinne?

Folle is d-er om d-Y hinne bard'
àld-e toere dou kinst it nittee
mar kinst d-Yn tinzen oan alear
net in bYtsie farre lj-tte?

De tiid" d.y hàld.t gjin skoft"
In d.reamer komt ivich efteroane
mar wy si1le weitsje oer d-Y!

En i-ens komt wer in blid-e moarn!

Dou bist in bYtsje srj't'rich,
mar d-ou hast to fol1e noed-'

Kol oP! Ik siltt dY wol- stzze'
it tcomt nou f6st wof goed-!

Warten, 16 maeiie 1963'



Voor de restauratie van d-e toren" " o o '
is veel geld nod-ig"

f; d-eef word-t gesubsiclieerd-. . o.... o o o "
f, d-ee1 moet bi-jelkaar word-en gebracht
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Helpt U mee om hiervoor ook een steentje bij te dragen?
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Velen zullen vïagens rrIIoe groot zou
ten zi jn?rt

Een ttruwe schetsrt kan aangeven hoe
ongeveer moeten zijnc
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50or-- = -

mijn ttsteenrr moe-

Itzwaar de stenenrr
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Eventuele andere giften
Men kan de rlsteenrl ook

f.15"o0or--

zijn ook van harte welkom!
in twee stukken breken.
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Voor d.e schenkers van flin-
ke bed.ragen, is verlaging
van inkomstenbelasting mo-
gelijk (soms'zelfs tot
I.zoó,-- à f.3oo,--)
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Wilt U liever Per bank

Hoe zal het geld- binnenkomen?
Wii maken het U gemakkelijk!

Twee commissieleden bieden
een enveloppe aan, waarin
zich een strookje PaPier be-
vind-t
Hierop kunt U het loed-rag ín-
vullen, d-at U wenst te ge-
ven.
In d-e gesloten enveloPPe ne-
men d-e commissi-eled-en het
strookje mee

Later wordt het geld- opge-
haaló tegen afgifte van een

kwitantie.

be tal en?
Het gironummer isg í]oo 877949
ten name van CoöP.Raiffeisenbank
l,e'[{artena.

Oud.-inge z e

lle toren is een monument; hii is in
17BO gebouwd. We willen hem graag
behouàen" Mogelijk bewaart U prettí-
ge herínneringen.
Het gironummer staat op d-i-t blad- ver-
meld.

De commi-ssie e

Mevr. Blaakmeer
Mevr,Kal'sbeek
Tj. IJ.Kooistra
J. Visser
Jac.Nauta
S.Hempenius
I. Steenbeek


