
Beste gemeenteleden, 

Hierbij ontvangt u de 2e flyer voor het verenigingsseizoen 2021 – 
2022. ’n Flyer boordevol terugblikken en vooruitkijkjes. 

We “praten” u graag bij, veel leesplezier! 

In de afgelopen maanden heeft u op ver-
schillende momenten (smakelijk) kunnen 
genieten van onze acties. En, dat deden ve-
len van u, dank daarvoor. De vleesactie met 
voortreffelijke stukken vlees van keursla-
gerij Van Velzen bracht het mooie bedrag op 
van € 516. Aangevuld met de opbrengst van 
de ontbijtactie in februari en het zanguur-
tje in maart staat de teller van de totaalop-
brengst op dit moment op € 2041, ’n mooie 
tussenstand! Met nog een aantal prachtige 
activiteiten in het vooruitzicht hopen we 
op een mooi eindsaldo uit te komen voor 
de twee actiedoelen die dit jaar centraal 
staan: Stichting For a Change – waarvoor 
uit onze gemeente Constantine & Marianne 
Sangala met hun gezin werkzaam zijn in 
Malawi – en de kleine zendingsgemeente 
van ds. M.L. Dekker in Israël. 

Als gemeentelid kunt u een geldelijk 
steentje bijdragen door deel te nemen 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. activitei-
tencommissie Gereformeerde Gemeente 
Krabbendijke o.v.v. actie 2021 – 2022. Let 
op! Per januari 2020 hebben we als activi-
teitencommissie een ANBI-status onder de 
paraplu van de Gereformeerde Gemeente 
te Krabbendijke. Dit houdt concreet in dat 
giften (onder bepaalde voorwaarden) af-
trekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
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Welke activiteiten 
staan er op de planning?

Onderstaand een overzicht van de activiteiten die we – naast het 
zanguurtje – de komende maanden voor u in petto hebben. We kij-

ken er naar uit u allen weer te ontmoeten! 

Maart 2022
Wat was het leuk om de inzendingen voor de handletter- en tekenwedstrijd 
door de brievenbus te zien vallen. Onze gemeente heeft een heel aantal cre-
atieve talenten, dank voor uw / jouw deelname! Nog even geduld, de jury 
gaat zich op korte termijn over de inzendingen buigen. Inzenders worden per 
e-mail / telefonisch ingelicht, verder wordt in het eerstvolgende Kerkelijk 
Nieuws een korte terugblik met informatie geplaatst. 

Juni 2022
Op Tweede Pinksterdag kunt u genieten van een aantal prachtige fietsrou-
tes door de gemeente Reimerswaal en uiteraard ook een autoroute die u 
een bredere blik geeft op prachtige plekjes! Mét dit jaar opnieuw Bowa BV 
te Waarde als locatie die ingericht wordt als centraal punt waar volop gele-
genheid is voor ontmoeting & samenbinding! Op het terrein wordt een reeks 
activiteiten georganiseerd voor de diverse leeftijdsgroepen. Verder is er een 
uitgebreid assortiment hapjes en drankjes, waar u heerlijk van kunt genie-
ten. Kortom, het ontmoetingspunt biedt u een scala 
aan mogelijkheden! Reserveert u deze middag al-
vast in uw agenda?

Wilt u ook een steentje bijdragen 
aan het slagen van deze middag? 
Het is ons doel om bij de activiteiten op het 
ontmoetingspunt zoveel mogelijkheid men-
sen uit onze gemeente te betrekken. Wij zijn 
in ieder geval nog op zoek naar mensen voor de 
volgende activiteiten:
• Catering 
• Begeleiden spellen en activiteiten
• Op- en afbouw (opbouw: zaterdag 4 juni) 

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 nieuwsbrief). We kijken 
uit naar veel positieve reacties, voor het slagen van deze middag heb-
ben we u / jou nodig, dank alvast!  

Juli 2022
Het seizoen sluiten we op zaterdag 9 mei smakelijke wijze af met een 
maaltijd waar we velen van u hopen te ontmoeten. Meer informatie volgt.  



’n Hartelijke groet van de activiteitencommissie: 
Stefan van den Berge, Johnny Koster, 
Jolinda Koster, Carlo & Suzanne Sinke, 
Elize Weststrate en Mia Zandee

Voor alle data geldt D.V. 

...een bekend gezegde. Wat als dit ‘samen de handen uit de mouwen 
steken’ ook nog een stukje ontmoeting, gezelligheid en sfeer met 
zich meebrengt? Een prachtig voorbeeld van gemeente zijn in prak-
tische zin! Benieuwd hoe u of jij daar een bijdrage aan kunt leveren? 
We zijn op zoek naar enthousiastelingen die eenmalig – u zit nergens 
aan vast, ook een voordeeltje toch? – op één dagdeel samen met an-
dere gemeenteleden een ‘schoonmaakdoek’ of ‘schroevendraaier’ 
bij willen dragen aan een van de volgende activiteiten in en om ons 
kerkgebouw: 
• Schoonmaken (binnen), woensdagochtend
• Schoonmaken (buiten), vrijdagochtend
• Diverse technische klusjes, donderdagavond
Met uiteraard ook tijd voor een heerlijk bakje koffie en wat lekkers 
met elkaar! 

Het is de bedoeling om de bovenstaande activiteiten op de volgende 
data in te plannen: 
• Woensdagochtend van 08.30 – 11.30 uur: 20 april, 11 mei, 18 mei
• Donderdagavond van 19.00 – 21.30 uur: 21 april, 12 mei, 19 mei 
• Vrijdagochtend van 08.30 – 11.30 uur: 22 april, 13 mei, 20 mei 

Stuur dan uiterlijk maandag 11 april een mail naar koster@gergem-
krabbendijke.nl waarin u aangeeft aan welke activiteit u graag een 
steentje bijdraagt en op welke datum / data u beschikbaar bent. 
Verdere informatie over de indeling volgt daarna via koster Bert van 
Westerveld. En, mocht u op meerdere momenten ingezet willen wor-
den: geef dat gerust aan! 

Vele handen 
maken licht werk...

Enthousiast geworden?

Onze 
zanguurtjes

• Na lange tijd was het op zaterdag 
12 maart weer mogelijk: een zan-
guurtje in “oude stijl”. Kortom, een 
uurtje zingen met na afloop tijd 
voor ontmoeting. Wat was het fijn 
om weer samen te kunnen komen 
op deze manier. Mooi om naast de 
“vaste kern” ook weer veel nieuwe 
gezichten te zien op deze avond! 

• Op zaterdagavond 7 mei vindt het 
volgende zanguurtje plaats. Heeft 
u nog niet eerder een zanguurtje 
bezocht? Juist ook dan: van harte 
welkom, we kijken uit naar uw en 
jouw komst! 


