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Beste gemeenteleden, 

Het werk van ons als Actiecommissie heeft een aantal weken stilgelegen, net als de 
acties die nog gepland stonden. Inmiddels zijn we weer aan het opstarten en willen 
we u door deze aangepaste Actiekrant op de hoogte brengen van onze bezigheden. 
In deze tijd proberen we zoveel mogelijk door te gaan met de acties om geld in te 
zamelen voor de verbouwing van ons kerkgebouw. 

Een aantal acties zijn afgelast, maar de overige acties willen we zoveel mogelijk 
door laten gaan. In verband met de verbouwing hebben we de actiebus voorlopig 
verplaatst naar de nieuwe winkel van EP Windhorst aan de B.C.-straat in Boskoop. De 
komende tijd kunt u daar uw statiegeld (tank-)bonnetjes, giften en ideeën kwijt. Dat 
kan eveneens in de brievenbus bij Marcel of Hendrik. 

De Actiecommissie

Zoals u weet is er de afgelopen weken al 
heel wat werk verzet. De vrijwilligers zijn 
hard bezig geweest met het slopen en 
gereedmaken van de binnenkant van de 
kerkzaal. Ook is er heel veel gesloopt onder 
de vloer. Dit was nodig om straks één 
vloerniveaul te creëren. 
Op de website van de kerk (ggboskoop.
nl/impressie-voortgang/) worden 
regelmatig vlogs geplaatst door leden 
van de bouwcommissie, om u een 
impressie te geven van de voortgang 
van de werkzaamheden. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u altijd terecht bij de 
bouwcommissie.

Ook de

uit lockdown

Bouwactiviteiten



LOPENDE ACTIES

Steigerhouten meubelen
Inmiddels is er een prachtige hoekbank (op bestelling) gemaakt. Dat 
leverde een mooi bedrag op. Er wordt nu gewerkt aan de bestelling 
van een stoer jongensbed. 
Wilt u iets gemaakt hebben van steigerhout? Denk aan een kinder-
bed, bureau, bank voor binnen of buiten, buitenkeuken – alles is 
mogelijk. 
Neem contact op met meneer Windhorst: 0172-475553 /06-41434544

Rommelmarkt
Zoals u weet kan in deze tijd de rommelmarkt niet door-
gaan. En daarom ging de rommelmarkt digitaal! 

Via Instagram bieden we een selectie aan uit de spullen 
die we al verzameld hadden. We zijn te volgen op het 
account @BarnSaleBoskoop. Bent u op zoek naar iets, of 
heeft u andere vragen? Neem contact op door een be-
richtje te sturen of te bellen naar het onderstaande tele-
foonnummer.  

Namens de Rommelmarktcommissie, 
Ellen, Marije en Sharon 
(06-24163128) 

Dienstenmarkt
Zoals alle activiteiten i.v.m. de coronamaatregelen 
ging de plantenmarkt van 4 april, waar wij ook 
zouden staan niet door. Maar intussen zijn er wel 
leuke diensten uitgevoerd! Twee gezinnen zijn 
opgevrolijkt met kleurplaten en er zijn tuinwerk-
zaamheden gedaan met een shovel. Ook is er een 
verrassingsontbijt verzorgd voor een 12,5-jarig 
huwelijksjubileum. Kijk gerust even op de website 
(ggboskoop.nl/dienstenmarkt) of er een leuke 
dienst voor u tussen staat!

Fietstocht Sjaak en Jesse Jacobse
Het begon met het idee om samen iets avontuurlijks te ondernemen als zoon 
en vader: in vijf dagen naar Parijs op een normale fiets. We waren al gestart met 
de voorbereidingen toen we bedachten dat we met deze actie ook de kerk-
bouw zouden kunnen steunen. Dit begon bij familie en vrienden en ging steeds 
breder. Ons plan was om in de meivakantie te gaan. Daarom zijn we in februari 
gestart met trainen. Bijna elke week trainen we samen, door weer en wind. (Zee-
landbrug met windkracht 6 a 7 tegen …). We maken nu rondjes van 75 tot 100 
kilometer. 
Door de corona-maatregelen hebben we onze fietstocht uit moeten stellen. Wij 
hopen in de zomervakantie alsnog te kunnen gaan. Wat nog spannend is, is hoe 
we terugkomen. Met het openbaar vervoer is wellicht niet haalbaar. Dus over-
wegen we nu, steeds serieuzer, om ook terug te gaan fietsen… Dat betekent wel 
heen en terug meer dan 1000 kilometer. Je/uw steun kan de doorslag geven. 
Wij hopen hiermee minimaal €1000,- op te halen voor de verbouwing. Meer 
info of een gift geven: https://www.geef.nl/nl/actie/fietsenparijs. 

Jesse (en Sjaak) Jacobse 
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Taartenactie
De taartenactie blijft gelukkig lekker 
doorgaan. U kunt uw bestelling opgeven 
bij Anneke van Velde (06-44184171).
Anneke van Velde en Marry Buitenhuis

Tankactie 
Uiteraard blijft de tankactie ook door-
lopen. We hopen dat u alle bonnetjes 
bewaard heeft. Deze kunt u inleveren in 
de actiebus of in de brievenbus bij Marcel 
en Hendrik.

Flessenactie 
De flessenactie moet even iets anders 
in verband met de verbouwing. Daarom 
vragen wij u de flessen zelf in te leveren, 
en vervolgens het teruggekregen statie-
geld in te leveren in de actiebus of in de 
brievenbus bij Marcel en Hendrik. Over-
maken kan ook. 
We hopen dat u blijft sparen en het in-
leveren zo snel mogelijk weer in de kerk 
kan!


