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Als jury hebben we geprobeerd 
de mooiste vakantie foto te 
kiezen. Dat viel niet mee, want er 
waren natuurlijk heel veel mooie 
foto’s. We hebben daarom 
geprobeerd te zoeken naar het 
verhaal achter de foto. Wat roept 
de foto op, wat vertelt ze ons? 
Daarbij hebben we in de keuze 

de volgende criteria toegepast 
en in volgorde laten meewegen: 

1. Originaliteit / Creativiteit
2: Compositie
3: Kwaliteit

Uiteindelijk hebben de 
bovenstaande drie foto’s het 
beste gescoord! Benieuwd naar 

het commentaar van de jury 
achter de prijswinnende foto’s? 
Ga dan naar de nieuwspagina van 
onze website www.ggboskoop.nl

De winnende foto’s worden op 
kaarten afgedrukt. Later hoort 
u meer over hoe u deze kunt 
bestellen. 

UITSLAG VAKANTIEFOTO’S

1e: Christine Janse2e: Martijn Flikweert

3e: Esther Flikweert



TERUGBLIK ACTIES

LOPENDE ACTIES

Beste gemeenteleden, 

Voor een vertrouwde kerk naar een beroemde kerk …. Zoals eerder in deze actiekrant gestaan heeft, wilden 
wij in de meivakantie naar Parijs fietsen, en ons ondertussen laten sponsoren voor de kerkbouw. Helaas kon 
dat toen niet doorgaan i.v.m. de corona-maatregelen. We hebben onze reis uitgesteld tot de zomervakantie 
én besloten om niet de trein terug te nemen, maar de tocht te verlengen tot de Ardennen. Dat betekende 
ongeveer 300 km extra terug te fietsen, maar ook een gezinsvakantie in de Ardennen (en dan de fietsen op 
de fietsendrager weer mee terug).  

Zo gezegd zo gedaan. Op 20 juli werden we uitgezwaaid vanaf Eindhoven en wachtte ons een eerste tocht 
van 100 km naar Zoutleeuw. Een redelijk vlakke rit, maar met waan het eind kasseien. De tweede dag ging 
de rit via Tienen en Namen via de Maas naar een klein dorpje in de Ardennen na Dinant. Een heel mooie rit, 
maar wel intensief. De derde dag begonnen we na een goed ontbijt aan de uitdaging om de Ardennen over 
te gaan en het Franse platte land van Piccardie tot Laon. Dat viel niet mee. 30 graden, een warme wind en 
80 kilometer lang geen supermarkten. Pas laat kwamen we aan in Laon. Vanaf daar zijn we in twee dagen 
naar Parijs gefietst door het glooide landschap met af en toe een pittige klim.  

Fietstocht Parijs

En ja hoor: vrijdagmiddag rond 15.30 stonden wij voor de Notre Dame met 540 km.op der teller. Doel 
bereikt, maar toen nog de terugweg: zaterdag hadden we 145 km te gaan tot Coucy de Chateau waar we 
de zondag verbleven en maandag maar liefst ruim 170 km naar ons vakantieadres. Daar kwamen we rond 
21.00 aan.  

We kijken teug op een heel mooie, intensieve en samenbin-
dende reis die goed mocht verlopen. Natuurlijk zaten we er 
weleens doorheen, kostte het liters zweet en hebben we ook 
pech gehad, maar we kijken er met voldoening op terug.  

We hoopten om voor de kerkbouw €500 op te halen, maar 
hebben ruim het dubbele opgehaald: zo’n €1300,-; waarvoor 
hartelijk dank aan de 
sponsors. 

Jesse en Sjaak Jacobse

In maart werd de bolusactie van de JV +12 op het laatste 
moment afgelast i.v.m. Covid-19, maar we zijn terug! De 
jongeren van de +12 zijn de afgelopen weken hard bezig 
geweest om zoveel mogelijk bolussen te verkopen aan 
gemeenteleden, familie en bekenden. U kunt uw bestelling 
tot 7 oktober nog doorgeven door even te bellen naar 
06-51165893 of een mailtje naar plus12jv@ggboskoop.nl. 
Op D.V. 9 oktober worden de bolussen tussen 19.30u en 
21,00u bij u thuis bezorgd. Voor prijzen en meer informatie 
verwijzen we u naar het Kerknieuws.

Zeeuwse bolussen -laatste kans-   

Er zijn weer leuke diensten verleend. Van de vakantiewoning in Rhenen is leuk gebruik gemaakt. En de knip-
behandelingen zijn afgerond. Heeft u nog een vraag of aanbod? Dat kan gestuurd worden naar diensten-
markt@ggboskoop.nl. Hieronder staan voor u de lopende en nieuwe diensten op een rij:

Dienstenmarkt

Dit is de laatste keer dat u in de Actiekrant een stukje 
leest over de tankactie. Een heel jaar lang zijn er 
trouw tankbonnetjes ingeleverd. Eerst in de actiebus 
in de hal van de kerk, later in de brievenbussen van 
leden van de actiecommissie en in de winkel van 
Windhorst Techniek. Heel hartelijk bedankt daarvoor! 
Dankzij uw getankte liters van het afgelopen jaar, 
kunnen we deze actie afsluiten met het prachtige be-
drag van € 2459! Ook dhr. Van Aalst van Tank4Miles 
willen we heel hartelijk bedanken de fijne samenwer-
king het afgelopen jaar. 

Tankactie

Tijdens de bouwvak waren de kinderen van onze gemeente ook met va-
kantie… Want er zijn wel wat steentjes verkocht, maar het zijn er nog lang 
niet genoeg om een hele kerk mee te bouwen! Maar gelukkig is de actie 
nog niet afgelopen! De actie loopt nu ook via de Eben-Haëzerschool, 
dus neem je vriendjes mee en ga lekker langs de deuren om steentjes te 
verkopen. Als de kaarten die je van school hebt gekregen vol zijn, kun je 
je ouders vragen om ze te downloaden van de website van de kerk of een 
van de leden van de Actiecommissie te benaderen. Zet ‘m op!

Kraskaartenactie

Aanbod
Bent u niet in de gelegenheid om zelf boodschappen 
doen of slecht ter been? U kunt uw boodschappen 
doorgeven via 0172-217473 of famvdbeek@planet.
nl. Ik haal uw boodschappen en breng ze bij u thuis. 
De betaling kan geprint worden en uw bijdrage kunt u 
overmaken naar het Bouwfonds. 
Elza van Beek 

Aanbod
Een week (datum in overleg) in een acht-per-
soons vakantiewoning in Rhenen voor €750,- 

Aanbod
Voor twee personen een overnachting met ont-
bijt in een trekkershut in Biggekerke voor €50,- 

Vraag
Hulp gevraagd bij het opruimen en herindelen 
van een tuin en schuur in Boskoop. Betaling per 
uur in overleg.

Vraag
Wie wil deze klus aanpakken? Het betreft ophogen en 
aanpassen van bestrating aan de voorkant van Peuleyen 
3 bij fam Karels. Partij stenen zijn aanwezig. Tegen een 
vergoeding van €150,- voor de kerkbouw.

Beëindigd
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LANGLOPENDE ACTIES
Windhorst Techniek
Bent u inmiddels al langs geweest in de 
nieuwe winkel van EP Windhorst Techniek? 
Van elke aankoop die u doet, doneert Wind-
horst 5% aan het Bouwfonds. Ook staat de 
Actiebus in de winkel, waar u uw flessen-
bonnetjes in kunt leveren. De koffie staat 
voor u klaar!

Flessenactie
Door de coronamaatregelen en de verbouwingswerkzaamheden in de kerk kwamen niet 
veel gemeenteleden naar de Mendelweg. Dat was ook merkbaar in het aantal ingeleverde 
statiegeldflessen. Die kwamen mondjesmaat binnen. Anderen hebben het statiegeld dat zij 
zelf hebben ontvangen bij de Actiecommissie gedeponeerd. Daardoor kwam er in het laatste 
halfjaar toch nog een bedrag van € 226,00 binnen.
Nu verschillende verenigingsactiviteiten weer zijn begonnen, wordt de lege flessenactie ook 
geactiveerd. Lege statiegeldflessen kunnen dus weer in de zakken van het statiegeldflessen-
station worden gedaan. De zakken vindt u nu bij de rijwielstalling, achter de bijbelse tuin.
Het loont de moeite om nu wat vaker uw flessen te brengen, want dan kunt u meteen de 
voortgang van de verbouwing zien. En hoe hard daar dan gewerkt is als u na een paar dagen 
weer eens langs komt.
U kunt ook statiegeld dat uzelf in de winkel heeft ontvangen sparen en in een envelop de-
poneren in de actiebus. Deze staat bij de ingang van de winkel van EP Windhorst Techniek, 
Burg. Colijnstraat in Boskoop. U kunt de envelop ook kwijt in de brievenbussen van de fam. 
Blonk, Ritzema Bosstraat 24, Boskoop of van fam. Hak, Noordeinde 46, Waddinxveen.
Met elkaar verzamelen we zo leuke geldbedragen. U weet het... sparen loont! En dat allemaal 
om de verbouwing van ons kerkgebouw te kunnen bekostigen.
Als laatste willen we meneer Verheij hartelijk bedanken voor het inleveren van de flessen de 
afgelopen tijd en het weer in gereedheid brengen van het inleverpunt!

Taartenactie


