
In het vorige Kerkelijk Nieuws is het al aangekondigd: 
hierbij onze 2e flyer voor het verenigingsseizoen 2019-2020. 
’n Flyer boordevol terugblikken & vooruitkijkjes. 
We “praten” u graag bij, veel leesplezier!

Wat hebben we met elkaar ’n fijne 
workshopavond gehad op dinsdag 3 
december! Goed om ook dit keer weer 
velen van u te ontmoeten. In de ene 
zaal ging men creatief aan de slag 
met het pimpen van een houten snij- 
/ broodplank, in de andere zaal wa-
ren er genoeg “groene ingrediënten” 
aanwezig voor het in 
elkaar zetten van 
een prachtig 
bloemstuk. 
Voor het twee-

de jaar op rij werden de workshops 
Reanimatie / AED-training en Lees 
je Bijbel gegeven. Creatief, praktisch, 
bezinnend: waardevol om op deze ma-
nier als gemeenteleden in een goede 
sfeer samen te zijn! Workshopleiders 
én deelnemers, allen dank voor jullie 
bijdrage en betrokkenheid! Voor een 
uitgebreidere terugblik aan de hand 
van foto’s kunt u terecht op onze web-

site: www.activiteitengergemkrab-
bendijke.nl > Terugblik. 

Op dit moment is de totale opbrengst 
voor actiedoelen € 1650, ’n mooie tus-
senstand! Met nog een aantal prach-
tige activiteiten in het vooruitzicht 
hopen we op een mooi eindsaldo uit 
te komen voor de twee doelen die dit 
jaar centraal staan: Deputaatschap 
Evangelisatie (Merksem) en het vrij-
willigerswerk dat onze gemeentele-
den André Adriaanse en Jos Kaan voor 
Haïti verrichten. 

Als gemeentelid kunt u een geldelijk 
steentje bijdragen door deel te ne-

men aan activiteiten, daarnaast is het 
ook mogelijk om (eenmalig) een gift / 
sponsorbedrag over te maken naar 
rekeningnummer NL52 RABO 0347 
6991 11 t.n.v. activiteitencommissie 
Gereformeerde Gemeente Krabben-
dijke o.v.v. actie 2019-2020.  Let op! 
Per januari 2020 hebben we als activi-
teitencommissie een ANBI-status on-
der de paraplu van de Gereformeerde 
Gemeente te Krabbendijke. Dit houdt 
concreet in dat giften (onder bepaalde 
voorwaarden) aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting.
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• We kijken terug op alweer twee 
fijne zanguurtjes dit seizoen. 
Mooi om inmiddels een “vaste 
kern” te zien ontstaan. We zien 
ook elke avond weer nieuwe 
gezichten, fijn! 

• De data van de komende zang-
uurtjes zijn: zaterdag 21 maart 
en zaterdag 20 juni 2020. Het 
zanguurtje op 21 maart orga-
niseren we in samenwerking 
met de evangelisatiecom-
missie. Zie voor meer in-
formatie het stukje in het 
Kerkelijk Nieuws. 

• Het zanguurtje op zaterdag 
20 juni vindt aan het einde 
van de middag plaats, dit als 
“voorafje” van de gemeente-
maaltijd die we aansluitend 
organiseren. ’n Smakelijke af-
sluiting van het seizoen 2019-
2020. Reserveert u deze datum 
alvast in uw agenda? In één van 
de volgende flyers volgt meer 
informatie over deze activiteit, 
het aanmelden etc. 
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’n Hartelijke groet van de activiteitencommissie: 
Stefan van den Berge, Miriam Hoogerland, 
Johnny Koster, Jolinda Koster, Suzanne Sinke, 
Elize Slootweg, Elize Weststrate en Mia Zandee

Voor alle data geldt D.V. Ideeën, 
vragen, 

opmerkingen?

Net als vorig jaar willen we ook dit 
jaar Koningsdag een oranje “Hap-en-
Traptintje” geven door het organise-
ren van drie prachtige fietsroutes 
door de gemeente Reimerswaal én 
een autoroute die u op een aantal van 
de mooiste plekjes van onze provincie 
Zeeland (en omgeving) brengt! Het 
globale programma ziet er als volgt 
uit: 
• 13.00 – 14.00 uur: mogelijkheid tot 

inschrijven voor fiets- / autoroute(s) 
 » Afstanden fietsroutes: 15 km – 25 

km – 40 km 
 » Afstand autoroute: 60 km 
• Elke route komt langs Bowa BV te 

Waarde. Deze locatie wordt inge-
richt als een centraal punt waar 
volop gelegenheid is voor ontmoe-
ting & samenbinding! Op het ter-
rein wordt een reeks activiteiten 
georganiseerd voor de diverse leef-
tijdscategorieën. Puzzelen, ringste-
ken, spijkerbroek hangen, darten, 
blikgooien: zomaar ’n greep uit de 
activiteiten die op het programma 
staan! Verder is er een uitgebreid 
assortiment hapjes en drankjes, 
waar u heerlijk van kunt genieten. 
Ook vindt u op het ontmoetingspunt 
stands van de verschillende doe-

len. Kortom, het 
ontmoetingspunt 
biedt u een scala 
aan mogelijkheden!

• Let op! We organiseren 
dit jaar een aparte ge-
meentemaaltijd in plaats van 
een 

 “maaltijd” na afloop van de 
 fiets- / autoroute en 
 de activiteiten bij 
 Bowa B.V. 

Activiteit Koningsdag

Wilt u ook een steentje 
bijdragen aan het slagen 
van deze dag?
Het is ons doel om bij de activiteiten op het ontmoetingspunt zo-
veel mogelijkheid mensen uit onze gemeente te betrekken. Wij 
zijn in ieder geval nog op zoek naar mensen voor de volgende ac-
tiviteiten:
• Catering 
• Begeleiden spellen en activiteiten
• Op- en afbouw 
Lijkt u / jou dit wel wat? Twijfel dan niet en: meld u / je aan door 
ons te bellen of te mailen (zie gegevens elders in deze nieuws-
brief). We kijken uit naar veel positieve reacties, voor het slagen 
van deze dag hebben we u / jou nodig, dank alvast!


