
Herinrichting De Voorhof (juli aug 2021) 
 
De eerste € 3.000 is bijna binnen! 
De Fruitactie heeft ca € 1000,00 opgeleverd en de vaderdagactie ruim € 450,00. 
Wij zijn dankbaar dat zoveel mensen meedoen aan de acties en dat er al een mooie opbrengst is. 
 
Waar staan we…. 
We hebben 2 projectleiders, dat zijn Jeroen Verboom en Cees Boer. Heel fijn dat ze deze taak op 
zich hebben genomen. Zij hebben na de eerste verkenningen en tekeningen een voorlopig plan van 
aanpak gemaakt. Het is een omvangrijk project dat behoorlijk duurder uitpakt dan in eerste instantie 
gedacht. We willen het gebouw en het interieur dan ook van 1986 naar 2021 halen, met dezelfde 
kwaliteit. Het advies uit de verkenning is dan ook om de herinrichting van De Voorhof in fases te 
doen. Het moet een thuis worden voor iedereen. 
Na de zomer willen we als eerste de 2 grote ruimten boven aanpakken, dat is fase 1. We hopen dan 
ook dat er voldoende financiële middelen zijn om de herinrichting van de bovenverdieping te 
bekostigen. 
 

Na fase 1 komt fase 2      . Die behelst de zalen van de benedenverdieping van De Voorhof. Als 

laatste komt fase 3 die gaat over de ‘verkeersruimte’. Dat is een mooie term voor alle hallen, gangen, 
garderobe en trappen. Het tijdstip van uitvoering van fase 2 en 3 heeft mede te maken met de 
financiële middelen. Het geld moet er wel zijn. 
 
En daarom staan er weer leuke activiteiten op stapel! 
 
Open terras en vakantieboekenmarkt a.s. zaterdag 3 juli! 

Nu er een aantal versoepelingen rondom Corona aanwezig zijn, willen we ook 
heel graag elkaar weer ontmoeten. En zo net voor de vakantie leek het ons 
dan ook leuk om een open terras te organiseren. En omdat de vakantietijd 
aanbreekt en er thuis en op vakantieplekken weer veel gelezen kan worden, 
past hier een vakantieboekenmarkt bij. Boeken voor groot en klein. 
 

Welkom! We schenken, koffie, thee, water en limonade en hierbij is de 
mogelijkheid om natuurlijk door gemeenteleden gebakken koek of taart te 
nuttigen. Wil je gezellig komen lunchen? Ook fijn, we serveren pannenkoeken 
en poffertjes. 
Betaling het liefst contant. Maar een overschrijving ter plekke kan natuurlijk ook, 
dus laat je niet tegenhouden.  

 
We starten om 10.00 uur en willen om 14:00 uur weer op gaan ruimen, tenzij het terras 
nog erg vol zit, dus kom gezellig op ons terras! Koop een boek en begin er vast aan op 
het terras of neem mensen mee voor een gezellig praatje. En kijk wie je kan ontmoeten 
op het terras. Wil je eens ongedwongen de kerk aan de binnenkant bekijken, welkom. 
Heb je de cadeaukraam nog niet gezien? Dan is dit je kans! 
Tot 2 juli 19:30 uur kunnen er nog boeken worden ingeleverd. Voorhof open op 2 juli 
tussen 19:00 en 19:30. 
 

Als het regent, dan worden de buitenactiviteiten naar binnen verplaatst.  
 
Landje van Maarten en Nel de Winter 
Er zijn al 2 zeer geslaagde excursies geweest. Op 4 juli is de laatste excursie en die is volgeboekt. 
Maarten en Nel de Winter, erg bedankt voor jullie gastvrijheid. Het was fijn om te gast te zijn. 
Excursies en activiteiten 
Denk je …. Ik werk in een prachtig bedrijf en zou best een bedrijfsexcursie willen geven, neem dan 
eens contact op via actiegks@gmail.com, misschien kunnen we wel een excursie naar jouw bedrijf 
organiseren met als opbrengst de herinrichting van De Voorhof. Of misschien ben je erg thuis in een 
andere stad en kunnen we een stadsexcursie organiseren met jou als gids. Misschien vind jij het wel 
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super leuk om een bootcamp te geven of een andere sportieve activiteit. Zo leren we elkaar in de 
gemeente steeds beter kennen, met hobby’s en passies. De interesses lopen echt door de 
generaties heen. 
 
Kaars met eigen foto 
Ook in de vakantietijd heb je wel eens wat leuks te vieren. Maar onze kaarsenmaker gaat ook op 
vakantie. Heb je wat leuks voor op een kaars, mail dat dan zo snel mogelijk naar 
actiegks@gmail.com. Dan heb je het cadeau in ieder geval op tijd in huis. 
De kosten zijn € 7,50 en dan heb je een heel origineel cadeau!  
 
Geplande acties in de zomer 

- Natuurlijk het Open terras met vakantieboekmarkt 3 juli 2021 10:00-14:00 (bij vol terras, 
misschien iets langer). 

- Op 4 juli, de excursie naar het landje van Maarten en Nel de winter (Vol). 
- Daarnaast komt er misschien nog een spetterende actie, maar dat is nog niet helemaal rond. 

Hou hiervoor de zondagsbrief en de website in de gaten. 
 
Een doorkijkje naar na de zomervakantie…. 
Gezamenlijke maaltijden 

We willen gaan starten met elke laatste zaterdag van de maand (start oktober) een 
gezamenlijke maaltijd te houden. Doel is verbinding met elkaar en gezellig samen 
eten. Tijdens het eten vormen zich de mooiste gesprekken. 
We zoeken hiervoor diverse maaltijdbereiders, koks, het liefst in duo’s. Maar je kan 
je ook alleen opgeven, dan kijken we of we een duo kunnen maken. Als we er een 
aantal van 5 tot 10 duo’s hebben, ben je maar af en toe aan de beurt om te koken. 
Meld je vast aan via actiegks@gmail.com. 
In het volgende Ik Geloof meer informatie en dan weten we ook of het door kan 
gaan. 

 
Klussenbank 
We gaan een aantal keer in het jaar een klus aanbieden. Daar hebben we mensen voor 
nodig die de klus willen doen en mensen die de klus willen aannemen. Als eerste staat 
op het lijstje om een tuin winterklaar te maken. We willen graag inventariseren of 
mensen bereid zijn om in oktober/november hier tijd voor vrij te maken. Het is nog vroeg, 
maar geef je vast op, dan kunnen we de actie ook uitzetten na de vakantie als we weten 
dat er mensen zijn die dit ook willen doen. Meld je aan via actiegks@gmail.com. 
 
Autowasactie 
Waarschijnlijk kan de auto in het najaar weer gepoetst worden. 
 
Concert 

Op 29 oktober zal er een concert plaatsvinden van onze organisten en pianisten. 
Helaas kon dat in januari niet doorgaan, dus het is iets uitgesteld. Onze organisten en 
pianisten zijn enthousiast! 
Noteer vast in de agenda! 
 
En er is nog veel meer…. Maar dat komt in het volgend Ik Geloof. 

 
Houd moet heb lief! Stuur eens een kaartje! Juist ook in de vakantieperiode. Er liggen hele originele 
kaartjes en setjes met kaarten klaar om gekocht en verstuurd te worden op jou te wachten in de 
cadeaukraam. Is er iemand jarig? Loop ook eens langs. Ben je zelf jarig? Zet iets van de 
cadeaukraam op je lijstje! 
 
Speculaaspoppenactie!  
Het is net zomer, maar we geven het maar vast aan. Er komt weer een mooie speculaaspoppenactie 
voor eind november. En wat nou zo leuk is, je kan ook jouw bedrijf of je personeelsvereniging 
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attenderen op deze leuke actie. Misschien willen zij voor het personeel ook wel een speculaaspop 
bestellen zodat de Sint het personeel kan verrassen! De info volgt later, maar heb je al interesse in 
grote aantallen, mail vast met actiegks@gmail.com. 
 
Heb je ook een leuk idee voor een actie? Wij horen het graag! Bel met 0184-611862 of mail naar 
actiegks@gmail.com.  
 
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, o.v.v. actie herinrichting De Voorhof 
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