
ACTIEKRANT
19 maart 2020

Zaterdagavond 7 maart was het 
zover: de projectkoorzangavond! 
Al weken stond deze in 
de agenda van koorleden, 
instrumentalisten en de 
organisatoren. Na vele 
uren oefenen – thuis, in de            
Eben-Haëzerschool en in de     
kerk – waren we er klaar voor.  

Dominee Tanis opende de 
avond door te lezen uit Psalm 
91: ‘God is een Toevlucht’. 
Hierop volgde een meditatie, 
passend bij het thema ‘Een vaste 
Grond’. Daarna bracht het koor 

verschillende stukken ten gehore. 
Onder meer klonken Psalm 87, 
‘Vaste Rots’ en ‘De Kerk van 
alle tijden’. De verschillende 
twee- en vierstemmige stukken 
werden muzikaal omlijst door 
orgel-, viool- en fluitspel. Verder 
vormden vier gemeenteleden 
samen een kwartet en waren 
er enkele solisten te horen. 
Muzikale intermezzo’s ontbraken 
niet in het programma. Natuurlijk 
mochten aan het einde van de 
avond ook de kinderen een lied 
laten horen.  
De grote opkomst was 

verrassend, evenals het bedrag 
wat is opgehaald: €6.108,97. 
Bij dit bedrag zijn de collecte, 
sponsors, contributiegeld van 
koorleden en de snoep- en 
cakeverkoop in begrepen. Allen 
hartelijk dank hiervoor! 

We mogen terugkijken op een 
waardevolle en samenbindende 
avond. We hopen dat de 
woorden die gezongen zijn nog 
na mogen klinken. Ook met het 
oog op de kerkbouw: ‘Wie op de 
hoge God vertrouwt, heeft zeker 
op geen zand gebouwd!’

VERSLAG PROJECTKOOR



DIENSTENMARKT

AGENDA

KOMENDE ACTIES

06-06-2020 

03-04-2020

Orgelconcert

Bolusactie

04-04-2020 Plantenmarkt

Ook carwash 
aanwezig!

Tijdens de plantenmarkt kunt u voor 

€15,- uw auto laten schoonm
aken/wassen 

door een enthousiast team van 

€15

09-05-2020 Rommelmarkt

gemeenteleden. Om zeker te zijn 

van een wasbeurt, kunt u res
er-

veren via actiecommissie@ggbos-

koop.nl en geef ook even aa
n 

rond welke tijd u ongeveer k
omt.

Uitgesteld

Als u in 2020 een aankoop doet bij Wind-
horst 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 op ons nieuwe 
adres vanaf 1 april aan de Burg. Colijnstraat 
33, 2771 GE, Boskoop. 

* artikelen die in ons standaard assorti-
ment zitten. 

Windhorst Techniek

Toe aan een nieuwe invulling van uw tuin? Of heeft 
u nieuw perkgoed nodig? D.V. 4 april 2020 organi-
seert de Rommelmarktcommissie een Plantenmarkt. 
Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u op het parkeer-
terrein 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

De dienstenmarkt is een doorlopende actie van vraag en 
aanbod. U kunt op de website (ggboskoop.nl/dienstenmarkt) 
of via een formulier (die u in de actiebus kunt inleveren) op 
elk gewenst tijdstip iemand vragen voor een dienst of u zelf 
inzetten voor een dienst van iemand anders. Het geld wat 
daarmee ingezameld wordt is voor de kerkbouw. 

Bekijk de post-its eens voor de vragen en aangeboden 
diensten die nu open staan. Deze zijn ook te vinden op de 
website. Liever weer rondsnuffelen tussen de vragen en aan-
biedingen op het dienstenmarktbord? Dat kan op de plan-
tenmarkt op D.V zaterdag 4 april, dan staan wij van 10:00-
14:00 uur. 

U kunt ons bereiken via dienstenmarkt@ggboskoop.nl.  

Wat is de dienstenmarkt?

Vraag

Aanbod

Aanbod

AANBOD

Vraag

Vraag
Vraag

ik wil een kleurplaat 
maken voor een 

oma of opa uit de 
kerk. (Voor 5 euro)

Een geweldig aanbod kregen we van een zoon 
van de familie Harkes (Berkenbroek). Om de 
kas voor de kerkverbouw te spekken maakt hij 
prachtige tuinmeubelen van pallethout. Bent u 
op zoek naar mooie tuinmeubelen voor uw ter-
ras of veranda? Bestel snel! Bel 0172-217978 of 
06-43438970 of mail uw bestelling naar ahub-
regtse@kliksafe.nl  

Prijzen (excl. kussens): 
Stoel: € 125               
Bank (2-zits): € 175 
Ligstoel: €250             
Tafeltje: €50

Tuinmeubels verkopen

Een weekje in een achtpersoonsva-kantiewoning in Rhenen.

Wie heeft er 
ruimte om een 

bagagewagen te 
stallen?

Wie wil er voor €50,- een werkbus wassen?Een knip-
behandeling 
voor €20,-

Wie wil er voor 
€100,- een houten 
dakrand schuren en 

verven?

Wie wil er belas-
tingadvies geven 

voor een startende 
onderneming?

Wie wil er voor 
€50,- gordij-
nen naaien?

Vraag
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In verband met het coronavirus kan het zijn dat sommige 
acties later nog aangepast of afgelast worden.

E-mail: actiecommissie@ggboskoop.nl
Rekeningnummer: NL71 RABO 0343 409429

Naam:

Adres:

Dienstenmarkt
Omdat ik als zeventiger niet zo slim kan omgaan met mijn 
smartphone, vulde ik een formulier van de dienstenmarkt 
in om een les te vragen. Twee mannen van rond de vijftien 
jaar wilden mij wel instructie komen geven. Een uur lang 
beantwoordden ze met veel geduld mijn domme vragen. 
Maar blijkbaar had ik mijn best gedaan, want ik mocht een 
diploma in ontvangst nemen dat de heren ter plekke plechtig 
ondertekenden! Daarna hadden we nog een goed gesprek 
over dingen die ons over en weer bezig hielden. Wat een 
gouden puber-seniorcontactmoment als ‘bijproduct’ van de 
dienstenmarkt!

Timo en Nick, nogmaals hartelijk dank!

Wist u dat:
Er een spontaan initiatief is 
geweest.
Een paar gemeenteleden
doosjes wijn hebben 
verkocht.
Met deze actie soepel een 
rond bedrag is opgehaald!

Voor alle aankondigingen geldt: Deo volente

Taartenactie Lege flessen 

Verjaardagservice 

Tankactie 

Kookboek

Boekenverkoop

06-21245394 

Volle flessen


