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Allereerst een hartelijke, warme groet van de activiteitencommissie.
Wat is het fijn om na ruim 1,5 jaar waarin we als commissie slechts
zeer beperkt iets hebben kunnen organiseren weer iets meer
ruimte te ervaren om voor én met u als gemeenteleden activiteiten te kunnen organiseren, al blijft de tijd onzeker. We kijken er
als commissie erg naar uit u allen weer te ontmoeten! Om een
“oude traditie” in ere te herstellen, ontvangt u hierbij de eerste
flyer van dit verenigingsseizoen. Het is onze insteek om dit weer
op te pakken en u minimaal twee keer per jaar “bij te praten” aan
de hand van een terug- en vooruitblik. In deze flyer een vooruitblik
op D.V. verenigingsseizoen 2021 – 2022.

Welke doelen staan centraal?

De afgelopen twee jaar hebben we
geld ingezameld voor de evangelisatiepost in Merksem als ook het werk
dat André Adriaanse en Jos Kaan
vanuit onze gemeente in Haïti – de afgelopen 1,5 jaar op afstand – mogen
verrichten. Beide actiedoelen hebben
– na in 2020 ook een bedrag te hebben
ontvangen – ter afronding een bedrag
van € 1000 ontvangen. Dit betreft de
inkomsten van 2019 – 2020.
Dit jaar willen we samen met u geld inzamelen voor twee nieuwe doelen:
• Stichting For a Change | Malawi
Zoals gebruikelijk opnieuw een
doel waarvoor leden van onze eigen gemeente zich inzetten. Dit jaar
Stichting For a Change, een stichting die het hart heeft van

Welke
activiteiten
staan er op de
planning?

Constantine en Marianne Sangala.
For a Change zet zich in om – in afhankelijkheid van God en in samenwerking met de kerk, de plaatselijke
school, de gemeenschap en andere
hulporganisaties – de armoede in
Malawi stap voor stap te verslaan.

• Zendingsgemeente
ds. M.L. Dekker | Israël
Ook staat er weer een
doel centraal dat
een gekoppeld is
aan ons kerkverband in zijn geheel.
Voor 2021 – 2022 is
de keus daarbij gevallen op de kleine zendingsgemeente van dominee
Dekker in Nazareth. Op de foto een
plaatje van een recente kerkdienst
waarin aandacht werd gegeven aan
Bar Mitswa. Citaat uit de nieuwsbrief van dominee Dekker: “Voor
onze jongens is het erg belangrijk
dat we daar bij stil staan. Sommigen werden op school uitgescholden als ‘goy’ (heiden), omdat ze
geen Bar Mitswa deden. Zodoende
besteden we er aandacht aan in de

We hebben dit jaar een reeks activiteiten voor u in petto. In deze flyer vindt
u de planning tot en met het einde van
dit jaar. Over de tweede helft van het
jaar – met een heel aantal activiteiten

gemeente. Vanuit Nederland wordt
er wel eens een vraag gesteld met
een bezorgde ondertoon of deze
jongens dan belijdenis doen. Dit is
niet het geval. Ze lezen enkele gedeelten uit de Schrift. Shmu’el had
wel heel erg hard geleerd, hij zei
alles uit zijn hoofd op! Hij kreeg
een mooie Bijbel voor zijn verjaardag en daarna mocht hij een grote
taart aansnijden. De preek ging
die avond ook over Shmu’elSamuël: Het contract tussen
drie jongeren, de zonen van
Eli en Samuël, in de tabernakel (1 Samuël 2 : 11
– 26).”

Conferentie van
de gemeente Nechama * aan het
Meer van Tiberias
(zomer 2021).
* Nechama betekent
Troost, met een verwijzing
naar de Heidelbergse Catechismus, die in
het Hebreeuws het ‘Troostboek’.

voor de verschillende leeftijden, denk
onder andere aan een ontbijtactie als
ook een activiteit in onze prachtige
Zeeuwse natuur – informeren we u in
een volgende flyer. >

o Ik wil mijn bestelling thuis
laten bezorgen

o Ik haal mijn bestelling zelf op

Telefoonnummer

BEZORGING

* Vul het aantal in op de stippellijn.

…… kiprollade

…… gevuld gehakt
baksteentje
Adres

Naam

…… procureur

✃
…… beenham

het jaar een smaakvolle en mooie
actie met voor elk wat wils! Keurslagerij Van Velzen heeft vier voortreffelijke stukken vlees gesorteerd:
• Beenham om te braden in de
pan / oven. Een licht gezouten
stuk ham dat het ideale feestgerecht is. Wat dacht u van een
beenham met honing-mosterd
uit de oven? Prijs: € 11,50.
• Procureur om te braden in de
pan / bbq (pulled pork). Een licht
doorregen stuk van de schouderfilet van het varken. Een
veelzijdig stuk vlees en sappig
braadstuk waar je heerlijke pulled pork van kunt maken! Prijs:
€ 11,50.
• Kiprollade om te braden in de
pan / oven. Deze rollade is heerlijk gekruid en van 100% kipfilet. Een stuk vlees waar je veel
smaakvolle variaties mee kunt
maken. Prijs: € 12,50.
• Gevuld gehakt baksteentje
(in braadsleetje) om te braden
in de oven. Deze langwerpige
reuzegehaktbal met ragout als
vulling smaakt naar meer. Een
echte aanrader! € 11,00.

MIJN BESTELLING*

Vleesactie - Aan het einde van

Belangrijk:
• Elk stuk vlees is +/- 750
gram en wordt vacuüm verpakt.
• Leuker kunnen we het niet
maken, makkelijker wel:
de bereidingswijze komt op
het product te staan.
• Tip: vries het stuk vlees
in en maak er een echt
smaakvol genietmoment
van tijdens de kerst!
• U kunt uw bestelling (zie
bestelstrook) tot uiterlijk
vrijdagmiddag 19 november doorgeven.
• Op zaterdag 27 november
kunt u uw bestelling tussen
13.00 – 14.30 uur ophalen
bij de “oude pastorie”. Let
op! Contant betalen. U kunt
er ook voor kiezen om uw
bestelling thuis te laten bezorgen, hiervoor wordt
€
1,50 extra gerekend.

BESTELSTROOK

November 2021
Zanguurtje – zaterdagavond 27
november

Lever uw bestelstrook uiterlijk D.V. vrijdag
19 november in bij één van de onderstaande
adressen of geef uw bestelling telefonisch door.
Jolinda Koster
Morlodehof 10 • 0113 – 50 45 63
Carlo & Suzanne Sinke
Doelstraat 66 • 0113 – 79 50 01
Mia Zandee
Dorpsstraat 108 • 06 – 53 81 85 13

Voor alle data geldt D.V.

’n Hartelijke groet van de activiteitencommissie:
Stefan van den Berge, Johnny Koster,

Jolinda Koster, Carlo & Suzanne Sinke,

Elize Slootweg, Elize Weststrate en Mia Zandee

