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Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen
der anderen is – Filippenzen 2:4

beste gemeenteleden,
De actie is inmiddels goed op gang gekomen en op verschillende manieren wordt er informatie over de
activiteiten gedeeld. Deze flyer geeft een overzicht wat er komende weken op de planning staat, en licht een
aantal acties nader toe. Ook roepen we jullie hulp in om de actie tot een succes te maken. Dat kan overigens ook
door zelf acties op touw te zetten of spullen te verkopen voor het actiedoel en door mee te doen aan alle activiteiten.
Inmiddels zijn ook giften hartelijk welkom! Het rekeningnummer van de actie is NL71RABO 0364297700 ten name van
Gereformeerde Gemeente Aagtekerke inzake actie Jeugdbond. Tot slot kun je natuurlijk vooral bijdragen door er te zijn voor elkaar!

maart

april

mei

20 - verse friet

5 - autotocht

8 - bakwedstrijd 2

27 - ontbijt

9 - bolusactie

29 - flessenactie

17 - bakwedstrijd 1

juni-sept
Nog in te plannen.
Ideeën? Laat het ons
weten!

27 - Koningsdag
doorlopende acties*
Verrassingspakketjes
Klusjes in en om het huis
Verkoop via Prikbord
Taarten bakken voor elkaar
Speel-o-theek
Ovenschotels (alleen in Aagtekerke)
En nog veel meer, maar dat vertellen we een andere keer....
Heeft u zaterdag 20 maart of de dagen daarna zin in verse friet? Bestel dan nu via het
bestelformulier op www.gergemaagtekerke.nl uw verse friet! Bestellen is mogelijk t/m woensdag 17 maart a.s. Als het niet
lukt de verse friet online te bestellen, dan kunt u bellen naar Geerthilde Wisse (06 4949 7967). Kijk voor meer informatie
op de genoemde website of op de folder bij deze Gomarus die ook dorpsbreed wordt verspreid.
verse friet 20 maart

Zin in een verzorgd ontbijt? Klassiek, luxe, gezond of kinderontbijt? Bestellen kan via het bestelformulier op www.gergemaagtekerke.nl of door te bellen naar Lorinda de Korte ( 06 8120 2607). Zie voor meer informatie
de flyer op de website. Opgeven kan tot 20 maart. Voor kinderen t/m 12 jaar is er een gratis ontbijt te winnen! Kijk op
de website wat je hiervoor kunt doen!
Ontbijt 27 maart

*volg alle acties ook op de website van www.gergemaagtekerke.nl,
Instagram, Whatsapp en de Gomarus!

actiecommissie Aagtekerke Westkapelle

Al je vragen, ideeën en aanmeldingen: 06 4949 7967
NL 71 RABO 0364 2977 00
instagram.com/actie_in_aagtekerkewestkapelle
actieinaagtekerke@outlook.com

actiedoel: www.zorgvoormorgen.nu

Oproep!
Binnenkort start de verkoop via Prikbord en komt er een online veiling. Heb je geschikte spullen
van waarde (dus geen rommelmarktspullen)? Stuur dan een bericht naar Kees-Jan (06-25205948).
Wie wil er via Prikbord tweedehands spullen verkopen? Wij zorgen ervoor dat de spullen schoon en
compleet worden aangeleverd voor de verkoop. Meld je aan*!
Wil je nog helpen met het inpakken en bezorgen van verrassingspakketjes voor gelegenheden zoals
verjaardag, geboorte, moederdag en vaderdag? Laat het weten*!
Spaar alvast mee voor de lege flessen actie! Op 29 mei komt de knapenvereniging langs om de flessen op te
halen. Zorg dat ze er veel werk aan hebben om alles in te leveren!
Kun jij goed bakken en wil je een ander helpen? Grijp je kans en geef je op* als bakker voor het ‘taarten bakken
voor elkaar’.
Of bereid je graag een ovenschotel? Meld je aan*!
*Voor alle aanmeldingen en

: 06 4949 7967
nemen met Geerthilde Wisse
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Voor de huiselijke gezelligheid komt er een speel-o-theek. Heb jij spelletjes of puzzels om uit te lenen
in de speel-o-theek? Zet je naam en telefoonnummer erop en breng ze voor zaterdag 13 maart bij Jozien Meeuse,
Ooststraat 5 in Aagtekerke, of doe een bericht naar 06 3454 9450. Dan kunnen we elkaar gezellig bezighouden!
Over de openingstijden en manier van uitlenen volgt nog nader bericht.
Speel-o-theek

Heb je nog collectemunten liggen? Deze mogen als gift voor de actie in de brievenbus bij
Gideon en Hanneke van den Brink, Schoolstraat 21 in Aagtekerke!
Collectemunten

Wat zullen we gaan eten? Heb je dat ook weleens? Bestel dan een heerlijke ovenschotel en laat je verrassen! De hele actieperiode zijn er in Aagtekerke ovenschotels te bestellen. Zie voor meer informatie het bestelformulier op
www.gergemaagtekerke.nl of bel naar Joanne de Visser – van Duivendijk (06 8157 9462).
Ovenschotels

Voor alle voornemens geldt wat Jakobus zegt:
‘Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.’

