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VERSLAG PATATACTIE
Voorafgaand aan de 
patatactie van zaterdag 12 
oktober, hebben de jongens 
en meiden van de +12 
zo’n 240 kilo aardappels 
geschild, gesneden en 
voorgebakken. De aardappels 
zijn gesponsord door 
boerderijwinkel ’t Piepertje. 
Geweldig! Zaterdagmiddag 
is de loods van kwekerij 

Buitenhuis ingericht als 
een waar restaurant. Met 
veilingkisten, zakken kurk en 
houten platen kon iedereen 
voorzien worden van een 
tafel en zetel. Vanaf 17.00 
uur druppelden de eerste 
gemeenteleden binnen. Het 
was al snel gezellig druk. In 
totaal zijn er zo’n 400 mensen 
geweest die een vers patatje 

Van de +12 Benjamin
met snack kwamen eten. 
Ondertussen vermaakten de 
kinderen zich prima op het 
springkussen. Ook werd er 
gretig gebruik gemaakt van 
de ijscokar. 
Deze patatactie heeft maar 
liefst €2000 opgebracht! 
Jongelui, bedankt voor jullie 
inzet. En gemeenteleden, 
bedankt voor uw komst!

€
€2952



KOMENDE ACTIES

AGENDA
29-11-2019

03-12-2019

13-12-2019

31-12-2019

Kinderzangavond met 

snoeprollenverkoop

Creamorgen en -avond

Winterfair

Oliebollenactie

Kinderzangavond met 
snoeprollenverkoop

Creaochtend en -avond

Stollenverkoop

Projectkoor

De vrouwenvereniging organiseert een gezellige creatieve 
ochtend en avond voor gemeenteleden. U bent van harte 
welkom op 3 december 2019 van 9.30 tot 11.30 uur of van 
19.45 tot 21.45 uur in de zaal van de kerk. Neem gerust een 
vriendin mee! 
Bij het maken van een bloemstuk kunt u kiezen uit een 
guirlande of een winterstuk (zie foto’s). De kosten voor deze 
middag zijn €15,- en dit is inclusief koffie/thee met wat 
lekkers. 
U kunt zich aanmelden voor deze ochtend/avond bij Herma 
de Jong per mail: peterenherma@postduif.net of per app: 
06-31322307. 
Graag tot ziens op 3 december! 

Een heerlijke stol van 500 of 750 gram, gedecoreerd met poedersuiker. 

Deze rijkelijk gevulde kerststol met krenten, rozijnen en amandelspijs, 
wordt iedere dag opnieuw vers gebakken volgens grootvaders recept 
door bakkerij Visser in Alphen. Koop een heerlijke stol en steun 
daarmee de kerkbouw! 

Een kleine stol van 500 gram kost €3,99. Een grote stol van 750 gram 
kost €5,99 en voor twee grote stollen bent u slechts €10,- kwijt! 

Via het inleverstrookje op de laatste pagina van deze Actiekrant, 
kunt u uw bestelling doorgeven. De strookjes zijn in te leveren in de 
actiebus in de hal van de kerk tot 9 december. 

U kunt uw bestelling afrekenen en ophalen op de Winterfair op 13 
december. Er is gelegenheid tot pinnen. Bestel gerust voor uw familie, 
vrienden of verras uw werknemers met zo’n overheerlijke stol! 

Voor en na afloop van de kinderzan-
gavond op vrijdag 29 november zullen er 
bij de hoofdingang snoeprollen verkocht 
worden door kinderen van de -10 club. De 
snoeprollen zijn per stuk te koop of per 
zakje met 10 verschillende soorten rollen. 
Contant afrekenen is wenselijk, maar er zal 
ook een pinautomaat aanwezig zijn. 

Altijd al willen zingen in een koor, maar geen tijd ervoor? Hier volgt een unieke mogelijkheid! Vanaf februari 
2020 start er een projectkoor voor gemeenteleden. Op 7 maart is de koorzangavond in de Ichtuskerk, waar 
we psalmen en liederen hopen te zingen rondom het thema ‘Bouwen’. Vanaf €15,- zing je al mee voor het 
goede doel.  

Van tevoren zullen we drie avonden oefenen in de Eben-Haëzerschool in Boskoop. Noteer ze 
alvast in de agenda: 11 en 17 februari en 5 maart 2020. Meld je aan door een mailtje te sturen naar 
kerkbouwkoorboskoop@gmail.com of een appje naar 06-44119887. Vermeld hierbij, als je dit al weet, 
welke stem je graag wilt zingen (bas, tenor, alt of sopraan). 

Enkele enthousiaste gemeenteleden hebben zich al aangemeld; we zien uit naar nog meer zangers! 

Zingt u liever niet mee? Geen probleem, we zoeken ook luisteraars voor de zangavond. Houd 
zaterdagavond 7 maart vrij in uw agenda, dan hopen we u te ontmoeten! 

Annemyrthe van Ginkel en Gertine Kaashoek 

stollen van 500g (€3,99)

stollen van 750g (€5,99,
2 voor €10)

Winterfair
Dit jaar wordt er opnieuw een winterfair georganiseerd, welke 
zal plaatsvinden op 13 december, Berkenbroek 14 te Reeuwijk. 
Op deze fair is er voor jong en oud van alles te beleven! Terwijl 
de kinderen knutselen aan de knutseltafel, kunt u lekker 
neuzen tussen o.a. de interieurartikelen, accessoires, boeken 
en bloemen. Wanneer u trek gekregen hebt, kunt u terecht bij 
onze koek en zopie. Ook voor een maaltijd bent u bij ons aan 
het juiste adres. 

Was u vorig jaar ook al bezoeker van onze fair?  We hebben 
dit jaar voor u opnieuw een gevarieerd aanbod, waardoor 
de winterfair de moeite waard is om een tweede keer te 
bezoeken! We zien er naar uit u te ontmoeten! Vindt u het 
leuk om ons een handje te helpen? We zijn nog op zoek 
naar interieurspullen en boeken die wij op onze fair kunnen 
verkopen. 

Marinka Zijl, Annemyrthe van Ginkel, Carine Zeeuw, Christine 
Janse, Marije Laban, Myrthe Blonk, Nienke Laban en Noëlle Blonk 

Inleverstrookje stollenactie

Ik bestel graag...
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LANGLOPENDE ACTIES

Zoals u ziet, beginnen de liters binnen te 
druppelen, maar de thermometer is nog 
lang niet vol! Voor elke liter die u tankt, 
wil Tank4Miles in Boskoop (naast Karwei) 
1,5 eurocent doneren. Zo worden die 
litertjes opeens heel wat meer waard! U 
kunt uw bonnetjes inleveren in de daarvoor 
bestemde Actiebus in de hal van de kerk. 
Alvast bedankt! 

Er zijn al heel wat lege flessen ingeleverd, 
fijn! We zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
die een keer 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.  

Bent u binnenkort jarig of heeft u iets te 
vieren? Bestel een overheerlijke appeltaart 
voor maar €12,50! De appeltaarten worden in 
serie gebakken en zijn dus altijd op voorraad. 
Bestellingen kunt u per telefoon of per app 
doorgeven aan Anneke van Velde: 
06-44184171. 
Anneke van Velde en Marry Buitenhuis 

Taartenactie

Jaargang 1, nummer 2

Voor alle aankondigingen geldt: Deo volente

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

Naam:

Adres:

Tank4Miles Lege flessen

Verjaardagsservice +16 
Heeft u binnenkort een verjaardag of 
een andere feestgelegenheid? Dan is dit 
stukje voor u! 
Vanuit de +16 JV wordt een 
verjaardagsservice opgezet. U kunt JV-
leden inhuren om hapjes en drankjes 
klaar te maken en uw gasten te bedienen. 
Zo komt u zelf toe aan uw gasten. 
Minimale bijdrage is €25,-. Voor meer 
informatie en aanmelden kunt u mailen 
naar mirthe47@gmail.com of bellen naar 
06-21245394. 
Carolyne van der Wilt en Mirthe van 
Westerhuis 


