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Verbouwen begint niet met bouwen, maar met breken. Dat breken, het slopen wat 
in de weg zit, is zo goed als klaar. En gelukkig, de bouw, de ópbouw, is al bezig. 
Eerst onder de grond met heipalen, toen de fundering en nu staan de metselaars al 
bijna gereed. Ze gaan de stenen netjes in rij en gelid leggen tot stevige binnen- en 
buitenmuren. Op de foto zie je hoe dat eruit gaat zien: ruwe rode bewerkte stenen met 
een prachtige bijpassende donkere voeg. 

Zit jóuw eigen steen er ook bij?! Zit jouw éigen 
stapeltje stenen er bij?! In deze actiekrant lees je hoe 
je heel concreet kunt bijdragen aan het metselwerk. ‘Je 
steentje bijdragen’ is een mooie uitdrukking. Dat kan 
en mag op heel veel verschillende manieren. Door je 
gebed tot de Heere om Zijn zegen over de verbouw, 
door je enthousiasme, door je vrijwilligerswerk. En nu 
dus ook letterlijk. Fijn dat je je steentjes bijdraagt! 

Jan van Ginkel, voorzitter bouwcommissie

In het vorige kerknieuws informeerden we u al over een nieuwe actie voor de 
zomervakantie. Deze actie is voor jong en oud, iedereen kan en mag meedoen. In de 
komende periode zullen sommigen van ons op vakantie gaan en anderen thuisblijven. 
Als Actiecommissie dagen we jullie uit om in deze periode de mooiste foto’s te maken 
en in te zenden. Het object mag van alles zijn: een mooi landschap, een zingende 
merel, een spelend kind… Per persoon mogen maximaal drie foto’s ingezonden 
worden, die beoordeeld zullen worden door de jury. Van de winnende foto’s zullen 
fotokaarten gemaakt worden, die verkocht zullen worden voor de kerkbouw. We zijn 
ontzettend benieuwd naar jullie inzendingen!
Foto’s kunnen gestuurd worden naar actiecommissie@ggboskoop.nl.

Meiden en jongens, draag je steentje bij

Vakantiefoto’s



TERUGBLIK ACTIES
Vanaf 24 maart tot en met 1 juni 2020 hebben 
wij elke dag een muzikale fruitmand verstuurd 
naar mensen o.a. uit de gemeente en familie.
 
We stuurden elke dag een video waarin we 
een lied of een psalm speelden. Toen we 
begonnen hadden we ongeveer vijf abonnees 
en bij de laatste aflevering hadden we er 
vijftien!  

Op 28 april stonden we in het RD en 
sindsdien hebben we ook een kleine 
abonneeprijs aan de Fruitmand verbonden. 
Hiermee hebben we €100,- opgehaald voor 
de kerkbouw! 

Lydia en Naomi Kok

LOPENDE ACTIES

Rommelmarkt
Beste gemeenteleden,  

Hier weer even een berichtje van de BarnSale. Inmiddels is de afdeling boeken 
verhuist naar de schuur van Marco Verheij. U bent daar van harte welkom om 
even tussen de boeken te kijken en wat te kopen.  
Heeft u interesse? Laat het ons gerust weten door te bellen of een berichtje te 
sturen. Ook voor andere vragen of zoekopdrachten mag u ons benaderen.  

Groeten,  
Sharon, Marije en Ellen (06-24163128) 

Oproep: Heeft u thuis boeken staan die wij mogen verkopen? Laat het ons weten! 

En als je kaart vol is? 
1. Vraag of je ouders het geld overmaken naar NL71 RABO 0343 409429 t.n.v. Bouwfonds Geref. 
 Gemeente Boskoop met jouw naam. Dit kan ook via de QR-code hieronder.  
2. Lever tot 1 september je volle kaarten in bij Markus Stroopwafels aan de Staringlaan in 
 Waddinxveen. 

Voor iedere volle kaart krijg je wat lekkers.   

Naam: …………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………..  

      Ja, ik heb een volle kaart en het het geld is overgemaakt. 

Houd rekening met de geldende RIVM-voorschriften tijdens het verkopen. 

We zijn klaar met slopen. Nu kunnen we gaan bouwen. Steen voor steen worden de muren gemetseld. En in 
de vakantie kunnen jullie ons daarbij helpen! 
Hoe? Op deze kaart zie je een muurtje met stenen. Iedere steen kost één euro. Probeer deze stenen te ver-
kopen aan je ouders, je familieleden, je buren, en andere mensen die je kent.
Ga maar snel aan de slag, want er zijn ruim 30.000 stenen nodig. De metselaars staan te popelen om te 
beginnen     .  

Lukt het jullie om meer kaarten te verkopen? Extra kaarten zijn te downloaden vanaf de website van de kerk. 

Draag jij ook een steentje bij? 

Muzikale fruitmand

Windhorst Techniek
Heeft u de actiebus al zien staan in de winkel 
van Windhorst Techniek? Als u uw tankbonne-
tjes of statiegeld inlevert van de lege flessen, 
kunt u meteen even rondkijken in onze ruime 
nieuwe winkel aan de Burgemeester Colijnstraat 
in Boskoop. 

Bij elke aankoop die u doet bij Windhorst Tech-
niek – van wasmachine tot stofzuigerzak – done-
ren wij 5% van de totaalprijs aan het Bouwfonds. 
Bij uw aankoop krijgt u een kopie van de bon, 
die u in de actiebus in de winkel kunt depone-
ren.

U bent van harte welkom aan de Burgemeester 
Colijnstraat 33 in Boskoop!
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LANGLOPENDE ACTIES

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

Lege flessen 

Tankactie 

Taartenactie

Dienstenmarkt
Via de dienstenmarkt mochten wij naar Biggekerke 
voor een overnachting in een trekkershut. Rust, 
ruimte en zon in Zeeland! We hebben genoten 
van de omgeving door te fietsen over Walcheren 
en Noord-Beveland. Een aanrader voor een korte 
vakantie. De hut is nog beschikbaar. Voor meer 
informatie: dienstenmarkt@ggboskoop.nl  
Familie Dekker-Hoogendoorn, nogmaals hartelijk 
bedankt voor jullie gastvrijheid! 

Bert en Leontien van Leeuwen 

Steigermeubelen Volle flessen 

Al 175 taarten
verkocht!

Loopt tot 31 
augustus


