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De jongens en meiden van +12 
Benjamin hebben alles uit de 
kast gehaald voor de actie voor 
de kerkverbouwing. Ze hebben 
zo veel mogelijk (room)bolus-
sen geprobeert te verkopen, en 
met succes! In totaal zijn er 3672 

bolussen en 394 roombolussen 
verkocht. 

Op 9 oktober zijn de bolussen 
gehaald bij Bakkerij Koppejan 
in Meliskerke. Die avond zijn ze 
door de jongens en meiden van 

de +12 gelijk bezorgt. We hopen 
dat iedereen genoten heeft van 
de bolussen! 

De opbrengst van deze actie is 
€ 2200,-. Een supermooi resul-
taat jongens en meiden! 

VERSLAG BOLUSACTIE



TERUGBLIK ACTIE

LOPENDE ACTIES

De kraskaartenactie heeft in totaal €374,00 opgeleverd. 
We willen alle kinderen die steentjes hebben verkocht 
heel erg bedanken. Mede dankzij jullie hulp is het met-
selwerk nu klaar.  

Kraskaartenactie

U kunt het gebak bestellen bij familie Zijl, 
Noordeinde 16 Waddinxveen via 0182-
612655 of b.j.zijl@gmail.com  

Taarten Ben Zijl

Perenslof 5 á 6 personen 
€ 11.95 
Sloffenbodem van boterdeeg 
en amandelspijs, gevuld met 
Zwitserse room en gedecoreerd 
met stoofpeertjes en slagroom. 
Ook leuk om cadeau te geven! 

6 Mignardises € 4.50 
Minigebakjes van fon-
ceerdeeg met aman-
delspijs, gevuld met 
ananas of mandarijn-
partjes en afgelakt met 
blanke gelei. Per zes 
verpakt in een mooi 
doosje. 

Taart met chipolata-
vulling 10 personen 
€ 14.95 
Biscuittaart getrem-
peerd met marasquin, 
gevuld met aardbei-
encoulis en chipolata 
en afgestreken met 
een laagje room. 

In de vorige actiekrant heeft u kunnen lezen wie de winnaars waren van de 
fotowedstrijd. Het was een moeilijke keuze, want er waren veel mooie foto’s 
ingestuurd. 

Zoals van tevoren aangekondigd gaan we de winnende foto’s af laten drukken 
zodat we ze als fotokaarten kunnen verkopen ten behoeve van de kerkbouw. 
Juist in deze tijd, waarin er de nodige afstand bewaard moet worden en 
eenzaamheid groter is dan ooit, is post een mooie manier om aan elkaar te 
denken. 

De kaarten zijn per setje van drie te bestellen voor € 6,00. Elk setje bevat de 
drie winnende foto’s. Bestellen kan via actiecommissie@ggboskoop.nl of 06-
13399317.

P.S. Wilt u graag drie keer dezelfde foto? Ook dat is mogelijk!

Fotokaartenactie

Een nieuwe actie! U kunt nu heerlijke stroopwa-
fels van Markus t.b.v. de kerkbouw kopen. Drie 
pakjes voor maar € 7,00. App of bel uw bestel-
ling door, dan worden ze vers bij u geleverd.  
We zien uw bestelling graag tegemoet! 

Stroopwafelverkoop
De afgelopen tijd zijn er al aardig wat mondkapjes 
verkocht. Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat 
u ze niet meer nodig gaat hebben, dus dit is uw 
kans om in te slaan! 50 mondkapjes voor € 17,50 en 
daarvan is € 12,50 voor de kerkbouw!  

Mondkapjesactie
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LANGLOPENDE ACTIES

Windhorst Techniek
Kom snel een keer langs bij Windhorst 
Techniek. Van elke aankoop die u doet, 
doneert Windhorst 5% aan het Bouwfonds. 
Ook staat de Actiebus in de winkel, waar 
u uw flessenbonnetjes in kunt leveren. De 
koffie staat voor u klaar!

Let op! Deze actie loopt tot 31-12-2020.

Flessenactie
Dit is uw laatste kans om uw flessenbonne-
tjes in te leveren. We hopen dat u thuis uw 
flessen en bonnetjes heeft opgespaard, u 
kunt ze inleveren bij een van de leden van de 
Actiecommissie. Er is al bijna €1000,- opge-
haald met de flessenactie! Tot eind december 
kunt u uw bonnetjes nog inleveren, daarna 
wordt deze actie afgerond...

Taartenactie
Inmiddels zijn er al behoorlijk wat appel-
taarten verkocht! Ze zijn voor €12,50 per 
stuk te bestellen bij Anneke van Velde (06-
44184171). De opbrengst is 100% voor de 
kerkbouw!

Anneke van Velde en Marry Buitenhuis


