
Herinrichting De Voorhof 
 
We zijn van start! Voorlopig doen we acties met producten die u en jij toch zou kopen. Rond 
moederdag, vaderdag. Maar ook omdat we allemaal wel eens cadeautjes kopen, kaarten versturen, 
of iets leuks voor jezelf wilt hebben. En fruit… want dat eten we toch allemaal? 
De Voorhof is toe aan een opknapbeurt. Met het ingezamelde geld zouden de grote 
herinrichtingsplannen echt gerealiseerd kunnen worden. 
We hebben de lat hoog gelegd. Tot en met juli 2021 zouden we graag al € 10.000 willen binnen 
halen. Dat is best ambitieus! Maar we hebben ook een groot bedrag nodig. Op 20 april staat de teller 
op € 130,00, dat is de eerste opbrengst van de cadeaukraam. We hebben nog flink wat te gaan. En 
daarom hieronder de eerste acties! 
 
De acties van mei 2021 en de doorkijk naar juni.  
 
Moederdagactie 
Op 9 mei is het moederdag. En dan wil je je moeder natuurlijk in het zonnetje zetten. De actie is al 
heel snel. 
Wat kan je bestellen? 

• Een superleuke box met snoep en een kaart  € 3,99 

• Moederdagkaars      € 4,00 

• Ruim 200 gram bonbons     € 5,00 

• Bosje bloemen      € 9,99 
 
(Zie ook het bestelformulier) 
Ophalen bij De Voorhof op 8 mei 2021 tussen 9.00 en 10.30 uur. 
Wees snel en bestel voor 6 mei via actiegks@gmail.com of vul het formulier in en lever die in in de 
box in De Voorhof. 
 
 
Fruitactie!  
Eet iedere dag twee stuks fruit. Tja, we horen het al jaren, maar 
lukt het ook? In de Gereformeerde Kerk zou hier de komende tijd 
zomaar eens verandering in kunnen komen. Het is tijd voor een 
grote fruitactie!  
De goed gevulde fruitboxen zijn een mooi cadeau om de buren, 
je ouders, opa’s, oma’s of juist de kleinkinderen mee te 
verrassen. Ook is het goed om zo af en toe jezelf eens te 
verwennen. Een gezonde hap kan dan veel voldoening geven. Er zijn verschillende boxen te 
bestellen: 

• Eenpersoons fruitbox: € 7,50  

• Tweepersoons fruitbox: € 12,50  

• Familiebox, fruit voor het hele gezin, € 20,- 
We hopen jullie allemaal in actie te zien komen. Het bestelformulier voor de fruitboxen is toegevoegd 
aan het Ik Geloof. Ook kan het worden gedownload van de website. Inleveren voor 21 mei via 
actiegks@gmail.com doe deze door de bus bij:  
Marjan Boer, Merwestraat 38 of bij Cora van Velzen, Kroonstraat 18 
Laten we er samen een groot en gezond succes van maken! 
 
Doorlopende actie 
De cadeaukraam 
Zoek je een leuk cadeautje voor een ander of voor jezelf, kijk dan eerst eens op de cadeaukraam in 
de kerk! Als je toch in De Voorhof of kerk bent, kijk dan even. Loop anders even binnen tijdens het 
spreekuur van Alexander (woensdag van 9.00 tot 10.15) of op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 
uur. 
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Brievenbuspakketjes 
Daarnaast zijn er prachtige brievenbuspakketjes gemaakt 
om te versturen naar een jarige, of iemand die je iets liefs 
wilt toewensen. Voor € 3,99. Voor moederdag is een 
speciale box samengesteld. 
Bestel een pakketje via actiegks@gmail.com, of neem even 
contact op met Petra Elhalky 0184-424912 
De kaarten zijn/worden door jongeren uit de gemeente 
gemaakt. 
 
 
Even uitgelicht: De kaarten van mevrouw De Vries-Van 
Leeuwen 
We werden gebeld door een kaartenmaakster uit onze 
gemeente. Ze zei: ‘Ik maak altijd nieuwe kaarten uit oude 
kaarten. Ik geef ze altijd weg voor het goede doel, ook Diakass krijgt altijd voldoende kaarten. Zou 
het leuk zijn om deze ook in de cadeaukraam te plaatsen? Dan maak ik pakketjes.’ 

Mevrouw De Vries maakt nieuwe kaarten van oude kaarten. 
Na een verjaardag, feestje of nadat je andere mooie kaarten 
hebt ontvangen denk je wel eens…. En nu, hoe lang laat ik 
het staan en dan… Nou, daar hebben we een oplossing 
voor. Mevrouw De Vries maakt er gewoon nieuwe kaarten 
van. Ze knipt, snijdt en plakt en …. voilà een nieuwe kaart. 
Een envelop erbij, in een mooi plasticje en klaar voor de 
verkoop. Een prachtige kringloop van spullen. En iedereen 
vindt het toch leuk om een kaartje te krijgen? Daarom een 
pakketje van 10+1 kaarten voor € 5,00. Stuur eens een 
kaartje! 
De pakketjes liggen op de cadeaukraam, je kan ze bestellen 
via actiegks@gmail.com of bel naar mevrouw De Vries, 
(0184-412923) dan kan je ze ook bij haar ophalen. Als je 
gebruikte kaarten wilt inleveren, kan dat ook bel met 
mevrouw De Vries, of lever ze in, in De Voorhof. 

 
Geplande acties in juni 2021 
Geslaagden actie 
In juni zullen speciale brievenbuspakketjes gekocht kunnen worden voor de jongeren die zijn 
geslaagd.  
 
Vaderdagactie 
Ook komt er een vaderdagactie. De wijnproeverij is al geweest en er komt een heuse nieuwe editie 
van de Middeldiepwijn! 
 
Alvast bestellen? 
Kan altijd via actiegks@gmail.com 
 
Vakantieboekmarkt 
In juli 2021 zouden we (als de Coronamaatregelen het toestaan) een vakantieboekenmarkt willen 
houden. Zo kunnen we ons weer heerlijk verliezen in een goed boek op vakantie, of thuis in de tuin of 
balkon. We hebben hiervoor nog goede boeken nodig. Heb je boeken, neem ze mee naar De 
Voorhof en zet ze op de rode tafel in de grote zaal. 
 
Heb je ook zo’n zin in de herinrichting van De Voorhof? Doe mee! 
Voor bijdragen: NL96 RABO 0373713428, t.n.v. geref. Kerk Sliedrecht, vermeld even waar het voor is. 
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