
 

 

                     

Even voorstellen 
Wij, Dianne en Matthijs, zijn jongeren uit de Johanneskerk in Gorinchem en zullen 

in de zomer van 2020 deelnemen aan een jongerenreis naar Zambia. Samen met 

jongeren uit Dordrecht zullen we tijdens de reis o.a. twee projecten van Kerk in 

Actie bezoeken; een predikanten opleiding en een maatjes project voor aidswezen. 

Deze reis kost een hoop geld en we zijn al hard aan het sparen om dit te kunnen 

betalen. Verder proberen we 1000 euro per persoon aan sponsorgeld op te halen 

met verschillende acties. 

Hier vragen wij uw hulp bij! 
Op de andere kant van deze flyer vindt u de acties voor de komende periode. 

Wilt u ons ondersteunen en gebruik maken van één (of meerdere) actie(s)?  

Lever onderstaand strookje zo volledig mogelijk ingevuld in. 

 

Heeft u nog vragen, stel ze aan ons! Dianne van Middelkoop en Matthijs van Dam 

Mail naar actiegroepzambia@gmail.com of  bel 0183-649659. 

 

 

 

Naam: 
 

Adres: 
 

Tel.nr.: 
 

Mailadres: 
 

Extra opmerkingen:        

mailto:actiegroepzambia@gmail.com


 

 

Bezoek van de goedheiligman 
Wilt u rond 5 december de goedheiligman ontvangen? Thuis of elders?  

Dit kunnen wij voor u regelen! 

Samen kijken we wanneer, wat mogelijk is. Bezoek vanaf 30 euro per half uur. 

Kerstmaaltijd 
Net als andere jaren zal er een kerstmaaltijd worden georganiseerd. 

Op 25 december kunt u, na de kerstviering in de Johanneskerk, aan een mooi 

versierde tafel plaatsnemen en genieten we samen van de kerstmaaltijd. 

Wat anders is dan anders, is dat we hier een vaste vergoeding voor vragen. 

Voor een compleet 3-gangen menu incl. drankjes betaalt u 20 euro p.p. en voor 

kinderen t/m 12 jaar slechts 10 euro p.p.. 

Oliebollenactie 
Op oudejaarsdag heerlijke oliebollen eten en ze niet zelf hoeven bakken of in een 

lange rij staan bij de bakker of de kraam? Dat kan door ze bij ons te bestellen!  

U haalt ze op 31 december op in de Heul of laat ze thuis bezorgen. 

Vraag vrijblijvend meer informatie aan via onderstaand strookje. 

 

De uiteindelijke opbrengst zal sponsorgeld zijn voor de reis naar Zambia. 
 

Meer info over de projecten leest u op: 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/theologischonderwijs 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/maatjes-voor-aidswezen 

 

 

Ik ondersteun jullie graag met (één van) de volgende actie(s): 
Kruis de actie(s) van uw keuze aan 

 

Bezoek van de goedheiligman 
 

Kerstmaaltijd           Aantal personen:   
 

Dieet/allergiewensen: 

 

Oliebollenactie; u ontvangt z.s.m. meer informatie 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/theologischonderwijs
https://www.kerkinactie.nl/projecten/maatjes-voor-aidswezen

