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Zaterdag 8 februari gaf ‘Het 
Rooijboskwartet’, bestaande 
uit Jaap-Jan, Nadine, Annelieke 
en Emma de Rooij, een 
goedbezocht, toegankelijk, 
sfeervol en afwisselend 
benefietconcert. Zo’n 250 
bezoekers, waaronder ook 
een heel aantal personen van 
buiten de gemeente, kwamen 
op het evenement af. De totale 
opbrengst is aanzienlijk: € 950 
aan sponsorgeld en € 1536,63 
aan collectegeld. Het volledige 
bedrag van € 2486,63 is 
inmiddels op de rekening van 
het Bouwfonds gestort. De vier 
jonge, enthousiaste collectanten 

mogen hier niet onvermeld 
blijven! 
De rode draad in het programma 
werd gevormd door samenzang 
van de psalmen 116, 86, 
146 en 84. Dit werd steeds 
voorafgegaan door vierhandig 
orgelspel (bewerkingen van Dick 
Sanderman) door Jaap-Jan en 
Annelieke. Daarnaast werden 
composities van onder meer 
Bach en Telemann ten gehore 
gebracht op verschillende 
blokfluiten (Nadine), viool 
(Emma) en orgel. Halverwege het 
programma was als verrassing 
een – flink gesponsord – 
verzoeknummer opgenomen 

(‘Lichtstad met uw paarlen 
poorten’), terwijl een mandje met 
ruim 2 kg ‘Ichtus-vissendrop’ bij 
de luisteraars gretig aftrek vond. 
Verschillende aanwezigen 
verzuchtten na afloop: ‘Jammer 
dat het nu al afgelopen is’. Nadat 
de musici van het podium waren 
verdwenen, kregen de aanwezige 
kinderen een potlood als 
presentje voor hun ingeleverde 
tekeningen. Ook zijn er enkele 
fraaie slagzinnen bedacht, als 
oplossing van de woordzoeker, 
waarvan deze er echt uitspringt: 

VERSLAG BENEFIETCONCERT

Gods kerk – een wonder 
Jouw hulp – bijzonder! 
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Heeft u uw vraag of aanbod al aan-
gemeld op de website van de kerk? 
Of heeft u liever een papieren for-
mulier? Bij deze Actiekrant kunt u het 
vraag- en aanbodformulier vinden of 
klik op de volgende link www.ggbos-
koop.nl/dienstenmarkt. De ingevulde 
formulieren kunt u deponeren in de 
actiebus en dan zorgen wij dan dat 
uw vraag of aanbod op de site komt 
te staan. Wij zien uw inzending graag 
verschijnen. 
Op D.V. 4 april staan wij er ook weer 
van 10:00 tot 14:00 uur. 

Ook carwash aanwezig!
Meldt u aan via actiecommis-

sie@ggboskoop.nl om zeker 

van een wasbeurtje te zijn! 

(Geef ook even aan of u 

tussen 10.00-12.00 uur komt of 

tussen 12.00-14.00 uur.)

€15

In de bibliotheek kunt u voordelig een boek aanschaf-
fen. Voor een enkele euro heeft u of heb jij uren leesple-
zier. Tijdens de uitleenavonden op maandag (van 19.30 
tot 20.45 uur) zijn de boeken te koop. Geen lid van de 
bieb? Geen probleem, loop vrijblijvend binnen om te 
kijken of er iets voor u of jou op de tafel ligt. 

Toe aan een nieuwe invulling van uw tuin? Of heeft u nieuw perkgoed nodig? 
D.V. 4 april 2020 organiseert de Rommelmarktcommissie een Plantenmarkt. 
Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u op het parkeerterrein van de kerk terecht 
voor prachtige bomen, planten en perkgoed. Gemak staat voorop bij deze 
markt. U kiest de planten, bomen en/of perkgoed, wij laden het in uw auto 
die u tot voor de kraam kunt rijden. Potgrond nodig? Geen probleem: ook 
dat is te koop.   

U bent van harte welkom van 10.00 tot 14.00 uur op het parkeerterrein van 
onze kerk, de koffie staat voor u klaar. Tot ziens op 4 april! 

Plantenmarkt

Als u in 2020 een aankoop doet bij Windhorst Techniek 
– van wasmachine tot stofzuigerzak* – dan doneren wij 
5% van de totaalprijs aan de bouwkas. Dus hoe meer u 
besteedt, hoe meer wij doneren! Bij uw aankoop kunt u 
een kopie van uw bon vragen, die u in de actiebus in de 
kerk kunt deponeren. U bent van harte welkom bij EP: 
Windhorst Techniek (Zijde 62, 2771 EP, Boskoop) 
 
* artikelen die in ons standaard assortiment zitten. 

Windhorst Techniek
Masje Olieman organiseert voor de vrouwen-
vereniging een gezellige creatieve workshop 
op D.V. 17 maart 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. U kunt kiezen uit een 
decoratieve ring of bloemstuk voor op tafel (zie 
foto’s). De kosten voor deze workshop zijn €20,- 
(inclusief koffie/thee met wat lekkers). U kunt 
zich aanmelden tot 12 maart bij Masje Olieman 
per mail (menmolieman@gmail.com) of telefoon 
(06-27333763). 
Als u op de winterfair een ring gekocht hebt, 
bent u ook van harte welkom op deze ochtend/
avond om de ring opnieuw op te maken. De 
kosten zijn dan €15,- 
Heeft u een snoeischaar? Neem deze dan mee! 
Graag tot ziens op 17 maart.

Creaochtend en -avond

D.V. 7 maart nodigen we jullie 
uit om te komen luisteren op de 
projectkoorzangavond. Neem 
gerust kennissen, familie of buren 
mee. Kinderen zijn ook van harte 
welkom, voor hen is er een apart 
onderdeel in het programma op-
genomen. De collecte is bestemd 
voor de verbouw van de kerk. 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom in 
de kerk en om 19.30 uur starten 
we. Om 21.00 uur willen we de 
avond afronden. We hopen jullie 
allemaal te ontmoeten!  
Annemyrthe en Gertine

ProjectkoorDienstenmarkt

Biebboekenverkoop

Ontbijtactie

Kindermarkt

Op vrijdagavond 7 februari was het een drukte van belang in verschillende ruimtes 
van de Eben-Haëzerschool. Alle 213 bestelde ontbijtjes werden klaargezet, de doosjes 
gevouwen tot en met vleeswarenpakketjes gemaakt. De +14’ers waren er maar druk 
mee! Zaterdagmorgen vroeg stond er weer een ploeg jongeren klaar om de broodjes/
croissantjes toe te voegen en de vleeswaren uit de koelkast te halen. Alles werd goed 
gecontroleerd voordat de doosjes dicht gingen. Tien bezorgteams gingen iets voor 8.00 
uur op pad om alle bestelde ontbijtjes netjes en op tijd af te leveren. 

Er waren ook heel wat ontbijtjes besteld die als verrassing cadeau waren gedaan aan 
een ander. Wat een leuke en enthousiaste reacties kwamen daarop! Soms was het ook 
even wachten voor de deur, want ja, op zaterdagochtend slapen sommige mensen nog 
rond dat tijdstip. Ook ging er in de nabije buurt een fiets bezorgteam op pad, super! 
Iedereen die ontbijtjes besteld heeft of ons geholpen heeft met bezorgen en de jonge-
ren die hun tijd hebben gegeven om keihard mee te helpen, bedankt! Mede door jullie 
is het zo’n succes geworden!

Afgelopen vrijdagavond was het een gezellige drukte in en bij de 
kerk. Bijna alle kinderen van de +10 hadden hun kraampje ingericht 
om van alles te verkopen. Bolussen, zelfgemaakte armbandjes ,fri-
kandelbroodjes, speelgoed, 2- de hands spulletjes, snoep(rollen), zelf 
gebakken muffins en koeken, kaarten, zalm, kaas, enz. Je kon zelfs 
je haar laten doen! Ook was er een gezellige koffiehoek waar goed 
gebruik van werd gemaakt. Buiten was het erg gezellig rondom de 
vuurkorf waar je zelf worstjes en marshmallows kon roosteren. Of je 
kon genieten van een heerlijk broodje hamburger gebakken door 
kinderen van de club.  
Het was te merken dat de kinderen veel mensen hadden uitgeno-
digd, want het was een gezellige drukte! Uiteindelijk bleek dat de 
opbrengst tot nu toe ongeveer €1690,- is. Een prachtig bedrag!
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Een kookboek met verrassingen 
Koken voor groepen. De naam zegt het: een kook-
boek dat recepten, tips en handigheidjes geeft aan 
iedereen die voor een groep moet koken. Toch 
biedt dit boek meer. Door de recepten te ver-
kleinen zet u de beschreven gerechten ook voor 
bijvoorbeeld twee of vier personen op tafel.  Stuk 
voor stuk recepten die voor iedereen te maken zijn. 
Er zijn recepten van onder meer ontbijtgerechten, 
voorgerechten, tussengerechten, hoofdgerechten 
en desserts. In dit kookboek valt op dat er veel tips 
worden gegeven die het mogelijk maken om met 
weinig moeite verrassend mooie gerechten op tafel 
te zetten. Ook leuk om cadeau te geven dus! Voor 
maar €19,95 bent u in het bezit van dit verrassende 
kookboek. 
Echt een boek om uw culinaire vaardigheden op 
een hoger niveau te brengen!

Taartenactie

Tankactie 
Dankzij een heel mooie gift 
van Tank4Miles is 2020 goed 
gestart. Als dank hiervoor wil-
len wij iedereen motiveren om 
bij hem te tanken!

Flessenactie Verjaardagservice 

Dienstenmarkt Tankactie 


