
ACTIEKRANT

In uw handen heeft u de 
eerste echte Actiekrant. Zoals 
u inmiddels weet, zullen er de 
komende tijd verschillende 
acties georganiseerd worden 
om geld op te halen voor 
de verbouwing van ons 
kerkgebouw. De afgelopen 
periode heeft u hierover vast 
al het een en ander gelezen in 
het Kerknieuws.

Vanaf nu zal al het nieuws 
van de Actiecommissie over 

de kerkbouw niet meer in het 
Kerknieuws verschijnen, maar 
in deze speciale Actiekrant, 
die eens per vier weken bij u 
bezorgd zal worden. In deze 
Actiekrant kunt u informatie 
vinden over de acties die 
op dat moment lopen of 
aanstaande zijn. Ook zullen we 
verslag uitbrengen van acties 
die geweest zijn en wat foto’s 
plaatsen. De thermometer 
hierboven zal u in elk nummer 
van de Actiekrant vertellen 
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hoeveel geld er inmiddels 
opgehaald is voor de 
kerkbouw. Dit bedrag bevat 
alleen de opbrengsten van 
georganiseerde acties. Giften 
en dergelijke vallen hier niet 
onder.

Wanneer u vragen of 
opmerkingen heeft, kunt 
u contact opnemen de 
Actiecommissie (voor 
gegevens zie achterzijde).

€
€801



Het is donderdagavond 19 
september, rond zeven uur. 
De laatste gemeenteleden 
voegen zich bij ons op het 
kerkplein. Na een kort welkom 
stappen we bij elkaar in de 
auto vertrekken we richting 
landgoed Staverden.
  
We worden in een knus 
jagersgebouwtje ontvangen 
met koffie en verse appeltaart. 
Pieter Wiegel, de gids van 
deze avond, vertelt ons over 
zijn belevenissen op de 
Veluwe. In zijn presentatie 

gebruikt hij veel zelf 
opgenomen beeldmateriaal. 
We krijgen zeldzame opnames 
te zien van prachtige 
edelherten en hindes. Zelfs de 
Veluwse wolf heeft Pieter op 
beeld vast weten te leggen!  
Na de presentatie zingen we 
samen psalm 103 vers 8 – in 
verband met het overlijden 
van meneer Zeeuw die middag 
– en psalm 42 vers 1.   
We eten en drinken wat met 
elkaar, om vervolgens de 
natuur in te gaan. Hopelijk zijn 
de dieren ons goedgezind en 
willen ze ons hun burlkunsten 
laten horen! 
 

VERSLAG BURLEN

EERSTVOLGENDE ACTIE

AGENDA

De jongens en meiden van de +12 JV ‘Benjamin’ 
organiseren een patatactie voor de kerkbouw. 
Op het menu staan patat, kroketten, frikandellen 
en hamburgers. Ook is er frisdank en ijs. Komt 
u gezellig een patatje mee eten? Stuur dan een 
mailtje naar plus12jv@ggboskoop.nl of bel het 
volgende nummer: 06-51165893? Dan kunnen 
we een beetje inschatten hoeveel patat en snacks 
we moeten bakken. Graag zien we u/jou op 12 
oktober!

Datum: zaterdag 12 oktober 2019 / 17.00-20.30u 
Locatie: fam. H. Buitenhuis / Laag Boskoop 115, 
Boskoop

12-10-2019

29-10-2019

03-12-2019

13-12-2019

Patatactie

Kinderzangavond met snoeprollenverkoop

Creamorgen en -avond

Winterfair

Van een enthousiaste 
deelnemer

“Al snel horen we 
het bijzondere 
geluid van de 
burlende herten.”

Langs de rand van het bos 
stappen we uit. Pieter leidt 
ons dieper het bos in. Al snel 
horen we het bijzondere 
geluid van de burlende 
herten. Pieter schat in dat dit 
edelherten zijn, waarschijnlijk 
een stuk of drie. Eén ding is 
zeker, we zijn deze avond niet 
voor niets afgereisd naar de 
Veluwe!



COLOFON
Redactie: Anne-Marie Kortleven
Grafische vormgeving: Christine Janse
Actiecomissie (eindredactie): Marcel Blonk, Hendrik Hak

LANGLOPENDE ACTIES

Hoe vaak tankt u? Eens per week, eens 
per maand? Dat zijn bij elkaar heel wat 
litertjes. Vanaf nu kan tanken veel leuker 
worden. Tank4Miles in Boskoop (bij 
Karwei) wil namelijk 1,5 eurocent doneren 
voor elke liter die u tankt. Zo worden die 
litertjes opeens heel wat meer waard! 
Wanneer u bij Tank4Miles getankt heeft, 
vragen we u om uw bonnetje in te leveren 
in de daarvoor bestemde bus in de hal 
van de kerk. Voor de zakelijk rijders is er 
de optie om 2 bonnetjes te laten printen 
zodat u er altijd een heeft voor in de 
administratie. Alvast bedankt!

De lege flessen druppelen gestaag 
binnen, fijn! Er is al €51,- opgehaald 
met drie volle winkelwagens. Met elkaar 
kunnen we op een makkelijke manier ons 
flesje bijdragen. Flessen zijn doordeweeks 
in te leveren in de kelder van de kerk. 
Wilt u er bij het inleveren opletten dat 
de flessen op merk of winkel gesorteerd 
worden? Bij voorbaat dank. Verder zijn 
we nog op zoek naar vrijwilligers die 
alvast wat flessen terug willen brengen 
naar de supermarkten. Heeft u overdag 
even tijd over en wilt u helpen flessen 
inleveren? Neem dan contact op met de 
Actiecommissie.

Tank4Miles

Lege flessen
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Voor alle aankondigingen geldt: Deo volente

Contact
Voor vragen of opmerkingen kun u contact opnemen met Marcel 
Blonk of Hendrik Hak (actiecommissie@ggboskoop.nl).


