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WAT DOET DE STUURGROEP?
Bij de verbouwing van ons 
kerkgebouw moet er veel 
gebeuren en zijn er veel 
mensen betrokken. Het is 
belangrijk dat de taken goed 
verdeeld zijn. 
De kerkenraad heeft daarom 
een stuurgroep ingesteld. 
Deze stuurgroep bestaat uit 
de ouderlingen Buitenhuis, 
Kok en Janse. Zij bereiden 
de verbouwing voor door 
elke maand te overleggen 
met de bouwmanager (W. 
de Jong), de voorzitters van 
de Commissie Beheer en 
Onderhoud (J.M. Broer) en de 
Financiële Commissie (J. van 
der Zwan) en de ondersteuner 
(mw. J.L van Leeuwen). De 
bouwmanager geeft dan aan 

hoever de plannen van de 
architect en de aannemer 
gevorderd zijn. De voorzitter 
van de CBO vertelt wat zijn 
commissie belangrijk vindt 
uit bouwkundig oogpunt 
en wat met het oog op 
het toekomstige gebruik 
en onderhoud van het 
kerkgebouw de aandacht 
vraagt. De voorzitter van de 
FC kijkt met een financiële blik 
naar het geheel en adviseert 
daarover. Hij houdt met zijn 
commissieleden ook scherp 
in de gaten of de lasten voor 
de gemeente wel te dragen 
zijn en welke extra inkomsten 
nodig zijn. Na dit overleg zet 
de stuurgroep op papier welke 
besluiten aan de kerkenraad 

Jaap Janse
voorgelegd kunnen worden 
en zij adviseert de kerkenraad 
over de te nemen besluiten. 
Onze ondersteuner maakt 
hier een verslag van. De 
kerkenraad vergadert 
met enige regelmaat in 
een aparte vergadering 
over de bouw en neemt 
dan besluiten. Zoals in de 
Nieuwsbrief van november is 
aangegeven zal er binnenkort 
een bouwcommissie 
aantreden. Op dat moment 
zal de bovengenoemde 
taakverdeling waar nodig 
worden aangepast. We hopen 
en bidden dat de Heere al dit 
werk wil zegenen, want aan 
Zijn zegen is alles gelegen. 

€
€3803



KOMENDE ACTIES

Projectkoor

24 december: samen kerstliederen 
zingen

Verjaardagsservice +16

Vanaf D.V. februari 2020 start er een projectkoor 
dat psalmen en liederen hoopt te zingen rondom 
het thema: ‘Bouwen: Een vaste grond.’ Vanaf €15,- 
zing je al mee voor het goede doel.  

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

Veel enthousiastelingen hebben zich al 
aangemeld, dus wees er snel bij! Ook voor nieuwe 
gemeenteleden een goede mogelijkheid om meer 
mensen te leren kennen. 

Zing(t) u/jij liever niet mee of ben je jonger dan 16 
jaar? Geen probleem, we zoeken ook luisteraars 
voor de zangavond. Houd zaterdagavond 7 maart 
vrij in uw agenda, dan hopen we u in de Ichtuskerk 
te ontmoeten!  

Annemyrthe van Ginkel en Gertine Kaashoek 

Op de avond voor kerst willen we met de gemeente 
een uurtje kerstliederen zingen rondom het orgel. 
Jong en oud is van harte welkom! We beginnen om 
19.00 uur. 

Aan het einde van de avond zal er een 
(vrijblijvende) collecte gehouden worden voor de 
kerkbouw. 

Vindt u het fijn om met elkaar te zingen, maar kunt 
u niet komen omdat u geen vervoer heeft of vindt 
u het niet fijn om ‘s avonds door het donker te 
moeten... Laat het voor u geen belemmering zijn. 
Even een telefoontje naar Marcel (0172-218098) of 
Hendrik (0182-610352) en zij zullen er voor zorgen 
dat u toch kunt komen! 

De eerste ‘bedienavond’ is geweest en het was 
een groot succes! Heeft u binnenkort ook een 
verjaardag en wilt u gebruik maken van onze 
service? Mail dan naar mirthe47@gmail.com of 
bel naar 06-21245394 om ons in te schakelen! 
Minimale bijdrage is €25,-. 

Winterfair
Kunt u ook niet wachten tot het zover is? De 
winterfair van 13 december komt steeds dichterbij!  
Er is ook deze fair weer een breed scala aan 
kraampjes aanwezig. Zo kunt u (kinder)kleding 
kopen, uw haar voor een mooie prijs weer in 
model laten knippen, of diverse etenswaren inslaan 
zoals kaas, noten, en gebak. Eveneens zal er een 
interessante presentatie gegeven worden door Wim 
Slingerland, die actief is bij de reddingsbrigade.  

Is het alweer even geleden dat u uw autotheorie-
examen behaald hebt? Op onze fair kunt u testen 
of u nog wel voldoende weet om veilig deel te 
kunnen nemen aan het verkeer. (Hiervoor is het 
handig als u een mobiele telefoon meeneemt).  
Bent u van plan om rond etenstijd te komen? Sla 
het koken die dag een keertje over, en geniet van 
een kopje warme tomaten- of erwtensoep, een 
broodje hamburger of poffertjes.  

Verder willen wij iedereen bedanken die boeken 
of interieurspullen heeft geschonken. Heeft u 
nog boeken of interieurspullen op zolder staan? 
Voelt u zich dan vrij om deze bij familie Laban 
(Berkenbroek 14, Reeuwijk) te brengen. We zien 
ernaar uit om u op 13 december te ontmoeten!   

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



AGENDA
29-11-2019

03-12-2019

13-12-2019

24-12-2019

31-12-2019

Kinderzangavond met 

snoeprollenverkoop

Creamorgen en -avond

Winterfair

Kerstzangavond

Oliebollenactie

Babykleertjes mevr. Van Veen

OliebollenactieTuin fam. Janse

Hoeveel steekjes heeft mevrouw Van Veen al 
gebreid? Durft u te raden? 

Op de creaochtend en -avond van 3 december en 
Winterfair van 13 december worden de zelfgebreide 
poppenkleertjes verkocht. Er zijn aangeklede popjes, 
maar ook losse pakjes en jurkjes te koop. Komt u ook 
even kijken? 

De voorbereidingen voor de oliebollenactie zijn 
weer in volle gang. Dit jaar is de opbrengst 100% 
voor de kerkbouw. Belangrijk dus om – juist nu – 
véél oliebollen en appelbeignets te bestellen! Zo 
hoeft u dit jaar zelf niet te bakken en ze smaken 
ook heerlijk uit de vriezer! 

We bakken de oliebollen en appelbeignets 
op maandag 30 december en we bezorgen ze 
dinsdagochtend 31 december bij u thuis. U 
kunt ze maandag 30 december ook zelf komen 
ophalen vanaf 15:00 uur op Kwekerij Vredebest 
(Noordeinde 46, Waddinxveen). We hebben dit jaar 
een gezellige koffiehoek ingericht, waar u alvast 
een oliebol kunt proeven. Van harte welkom!

Prijzen: 
1 zak oliebollen (10 stuks) voor € 8,00 en 3 zakken 
(30 stuks) voor € 22,50.  
1 Zak appelbeignets (5 stuks) voor € 8,00 en 3 
zakken (15 stuks) voor € 22,50.  
NIEUW: U kunt 3 zakken naar eigen keuze 
bestellen! 

Wij benaderen u voor 25 december om uw 
bestelling op te nemen.  

Draag ook uw steentje bij voor het bouwproces en 
bestel! 

Wat doe je als er vrijdag 75 haagplanten op je 
stoep liggen en je helemaal geen tijd hebt om ze 
voor maandag in je tuin te zetten?  

Over een paar maanden zou een dienstenmarkt 
van start gaan, maar wij zaten nu met deze klus. 
Toch maar de Actiecommissie gebeld. En zie daar! 
De volgende morgen stonden er twee grote en 
twee kleine mannen op de stoep, klaar om aan 
het werk te gaan. Na een paar uur spitten in de 
stromende regen, tussen de dikke kluiten modder 
stonden de boompjes keurig in het gelid! Bedankt 
mannen, het was super! 

Familie J.R.C. Janse

stollen van 500g (€3,99)

stollen van 750g (€5,99,
2 voor €10)

Ik maak gebruik van de ANBI-status

Inleverstrookje stollenactie
Ik bestel graag...
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LANGLOPENDE ACTIES

De opbrengst van het inleveren van 
lege flessen is inmiddels €386,-! 
Alle getankte liters bij Tank4Miles 
hebben ondertussen al €80 
opgebracht. 

Elke dag bakt Bakkerij Visser verse stollen, gevuld 
met krenten, rozijnen en amandelspijs volgens 
grootvaders recept. Een kleine stol (500 gram) kost 
€3,99, een grote stol (750 gram) kost €5,99 en voor 
twee grote stollen betaalt u slechts €10,-! 

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 tijdens de 
Winterfair op 13 december en er is gelegenheid tot 
pinnen. Koop een heerlijke stol en steun daarmee de 
kerkbouw! 

Heeft u de zelfgebakken appeltaarten al geproefd? 
Er is al €400 opgehaald door de verkoop van deze 
overheerlijke taarten! Voor maar €12,50 kunt u een 
appeltaart bestellen, per telefoon of per app door te 
geven aan Anneke van Velde: 06-4418171.
Anneke van Velde en Marry Buitenhuis 

Taartenactie

Jaargang 1, nummer 3

Voor alle aankondigingen geldt: Deo volente
Rekeningnummer: NL71 RABO 0343 409429 

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

Naam:

Adres:

Tank4Miles en flessenactie

Stollenactie


