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Het was ongeveer kwart voor acht, toen wij allen aanwezig, ook Mevr. 
Korperaal onze leidster. Er waren 18 leden waarvan 5 nieuwe leden, de 
dames Israél, Jurjens, Kuiper, Fokken en Bosker, die hartelijk welkom 
werden geheeten.
Er werd begonnen met het zingen van gez. 112: 1.4.
Toen ging Mevr. Korperaal voor in gebed. Zij hield een bijbelbespreking uit 
Lucas 10. Waar Jezus op bezoek is bij Marta en Maria. En als Marta zich 
beklaagt, dat de Heer toelaat, dat Marta moet dienen en Maria zittend aan 
de voeten van Jezus, naar zijn woord luistert.
Dan antwoordt Jezus; Marta, Marta gij bekommert en onrust u over vele 
dingen, maar een ding is noodig, doch Maria heeft het goede deel 
gekozen. Het geweld niet van haar zal wegnomen worden, dat is een 
aansporing voor ons, om als Christelijk vereeniging ons rond het woord te 
scharen.
Er werd aandachtig geluisterd.
Na de bijbelbespr. werd pauze gehouden voor een kopje thee, waarvoor 
Mevr. Nuninga had gezorgd, er was een meelkoekje bij, waarvoor nu ieder 
week een ander lid zorgt. Deze week Mevr. B ten Kate.
De penningmeesteres Mevr. Kuiper zorgde voor contributie en de 
secretaresse las het verslag voor van de Heer Modderman, van de 
oprichting avond.
Er werd toen nog uit een boek voor gelezen, de ervaringen van
een Kleuterjuffrouw. Zij beschreef de ervaring van Kleuter in de school zo 
mooi, dat het ons vaak een lachje ontlokte.
Vooral de kleine Bernard met zijn critiek kwam tot zijn recht.
Mevr. Korperaal las het zeer boeiend voor en terwijl de meeste dames 
handwerkten, was het weer tijd om te eindigen voor wij er aan dachten.
Mevr. eindigde met dankgebed en wij waren zeer voldaan over de eerste 
avond.
Tot slot werd gezongen gez. 280: 1.5
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