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We kijken terug op een gezellige 
middag waarin het  vraag 
en aanbod bord goed werd 
gevuld.  Er hing een winterse 
sfeer en rondom het vuurtje 
werd gezellig bijgepraat. Binnen 
werden mensen verrast door 
onze organist Jaap Jan die liet 
horen wat het orgel allemaal in 
zijn mars heeft.  In de sfeervolle    
verhalenhut luisterden de 
kinderen (en ook grote mensen) 
ademloos naar een middeleeuws 
verhaal. Ondertussen genoten 
jong en oud van een ritje met 
  paard en wagen.             

Zaterdagmiddag 18 januari 
was het erg gezellig op de 
‘winterse dag’. Als Lidmatenkring 
organiseerden we hier weer een 
dienstenmarkt.
Het is opvallend hoeveel 
verschillende soorten diensten 
(klussen, taarten, vakanties, hulp 
etc.) aangeboden en gevraagd 
werden! Er is daarom besloten 
om deze dienstenmarkt via de 
website van de kerk voort te 
zetten. U kunt dan doorgaand 
uw vraag of aanbod op de 
website plaatsen én u kunt daar 
dus ook zien of er iemand is die 

uw hulp goed kan gebruiken!
Via www.ggboskoop.nl/
dienstenmarkt (als u ingelogd 
bent) kunt u uw dienst 
aanmelden (via het kopje 
gemeenteleven/dienstenmarkt 
komt u hier ook).
Voor diegenen die liever met 
papier werken: Voorlopig 
staan in de keuken van de 
kerk nog bakjes met vraag- 
en aanbodformulieren! (In te  
leveren via de actiebus.)
Contactpersoon: Inge van 
Vuuren. Mail: dienstenmarkt      
@ggboskoop.nl

WINTERSE DAG & DIENSTENMARKT 
Winterse dag Dienstenmarkt
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Het is altijd weer een 
verrassing wat er in de 

actiebus zit!

08-02-2020

14-02-2020

Ontbijtactie JV +14

Uitvoering projectkoor

08-02-2020 Benefietconcert

07-03-2020

Kindermarkt +10

Kindermarkt +10 
Vrijdagavond 14 februari houden we als +10 een kindermarkt! In de zaal van de 
kerk en buiten op het plein zullen de kinderen hun spulletjes en lekkernijen verko-
pen. Ook is er vers gerookte zalm te koop, u weet het vast nog wel van de winterfair 
twee jaar geleden! 

We zullen ook weer een gezellige koffiehoek inrichten waar u heerlijk kunt genieten 
van het samen zijn en voorzien wordt van vers gebak en koek! Buiten zal er door de 
kinderen gezorgd worden voor een broodje hamburger of je kunt zelf je knakworst 
of marshmallow warmen bij de vuurkorf! 

U merkt het al, er wordt hard gewerkt voor een gezellige en sfeervolle avond door 
onze kinderen. Komt u/jij de 14e gezellig bij ons langs? 

Heeft u al zo’n lekker ontbijtje besteld? Als u dat nog niet gedaan hebt, is dit uw laatste 
kans…! 
1 ontbijtje kost € 7,- en 2 voor € 12,50 

Leuk ook als verrassing voor vrienden, bedankje aan de buren... verzint u het maar! Wij 
bezorgen het graag! 

U kunt zaterdagochtend 8 februari aan de deur contant gepast betalen of het bedrag 
overmaken naar NL15RABO 0134 171 640 t.n.v. JV Ger. Gem. Boskoop o.v.v. ‘Ontbijtac-
tie’. Uw bestelling kunt u t/m 29 januari doorgeven aan Joost van der Starre (plus14jv@
ggboskoop.nl of 06-49495555). 

De kerkzaal was boven verwachting gevuld 
met bijna 160 man tijdens de kerstzan-
gavond op dinsdagavond 24 december! 
Heerlijk om zo samen met elkaar kerstlie-
deren te zingen tot Gods eer. De collecte 
tijdens deze avond heeft € 731,88 opge-
bracht. Dank voor uw aanwezigheid!

Ontbijtactie JV +14

Benefietconcert

Meubels opknappen

DV zaterdagmiddag 8 februari om 16.00 uur wordt in onze kerk een benefietconcert gegeven. 
Op het programma staat onder meer vierhandig orgelspel, samenzang, klassiek repertoire en een verzoeknum-
mer. Uitvoerenden zijn Jaap-Jan de Rooij (orgel), Nadine de Rooij (blokfluit), Annelieke de Rooij (orgel) en Emma 
de Rooij (viool). Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan 
het Bouwfonds. 

Als u een ontbijtje heeft besteld bij de JV +14, zult u een prijsvraag in de ontbijtmand vinden. Bij inlevering hier-
van tijdens het concert maakt u kans op een prijs. Geen ontbijt bestellen = dus ook geen kans op een prijs! :)  

Ook gek op het pimpen van kringloop of marktplaatsvondsten? Wil 
je jouw (nieuwe) hobby en tijd op een leuke manier inzetten om extra 
inkomsten voor de verbouw van onze kerk te verwerven? 

Bel/app/mail Anita Hubregtse en je krijgt meer informatie over hoe je 
hieraan mee kunt doen! 0172-217978 / 06-43438970 of ahubregtse@
kliksafe.nl

Kerstzangavond

Oliebollenactie
We kijken terug op een zéér geslaagde oliebollenactie! Het 
begon 30 december al vroeg in de kantine van Kwekerij Vrede-
best: de deegdraaiers gingen het oliebollenbeslag klaarmaken. 
De spullen werden klaargezet, de ovens heet gestookt en rond 
de middag spetterden de eerste oliebollen en appelbeignets in 
de pannen. Wat een bedrijvigheid geeft dat! Veel gemeenteleden 
namen de kans waar om even bij het bakproces te kijken toen ze 
hun bestelling kwamen ophalen. Mooi om op deze manier ook 
het gemeentezijn en de onderlinge verbondenheid te ervaren! 

‘s Avonds werden er door enkele enthousiaste mensen olie-
bollen verkocht in verschillende wijken van Waddinxveen. Veel 
bewoners reageerden enthousiast en waren vol lof over deze 
actie! Toen werd het tijd om op te ruimen en schoon te maken... 
Moe, maar héél voldaan werd deze dag afgesloten. De volgende 
ochtend kwamen de bezorgteams in actie om de bestellingen 
thuis te bezorgen. Fijn dat dit ook weer verzorgd werd! En wat 
werden we stil van de opbrengst: € 5100,- voor de kerkverbou-
wing. Iedereen die hieraan meegewerkt en/of besteld heeft, heel 
hartelijk dank!!
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Taartenactie
De zelfgebakken appeltaarten vallen goed in de smaak! Er is 
inmiddels al € 1385,- opgehaald door deze actie. De appeltaar-
ten zijn voor €12,50 per stuk te bestellen bij Anneke van Velde 
(06-44184171). De opbrengst is 100% voor de kerkbouw! 
Anneke van Velde en Marry Buitenhuis

Tankactie 
Wat fijn dat we in december dubbel zoveel tankbonne-
tjes in de actiebus vonden! Ook in 2020 wil Tank4Miles in 
Boskoop 1,5 eurocent per getankte liter doneren aan het 
Bouwfonds van onze kerk. Bonnetjes zijn in te leveren in 
de actiebus in de hal van de kerk. Tankt u mee?

Flessenactie 
Er is inmiddels al € 558,- aan statiegeld opgehaald! 
Met elkaar kunnen we op een makkelijke manier 
ons flesje bijdragen. In de kelder van het kerkge-
bouw kunt u uw lege flessen kwijt. Ook uw bonne-
tjes met statiegeld zijn welkom in de actiebus.

Prijs rolsteiger incl. aanhanger (werkhoogte 8,2 meter): 
   Per dag: € 36,30 incl. btw 
   Per week: € 102,85 incl. btw 
Borg: € 200,- 
*25% van het bedrag excl. btw wordt gedoneerd aan de bouwkas.

Rolsteiger huren?
Als u in 2020 een rolsteiger op aanhanger huurt bij Jaco van 
Leeuwen B.V. in Waddinxveen, dan steunt u direct de bouwkas.* 
Dus als u uw huis wilt schilderen of een andere klus op hoogte 
wilt uitvoeren, bel/app/mail voor een reservering (0180-701138 
of info@jacovanleeuwen.nl) en vermeld daarbij ‘Bouwkas 2020’.


