
Herinrichting De Voorhof (4) 
Ruim € 4100,00 is binnen! 
Het Open Terras van 3 juli jl., samen met de 
boekenmarkt en de extra inkomsten van de 
cadeaukraam hebben ca € 1000,00 opgebracht. 
Maar wat nog belangrijker is, is dat het gezellig 
was, dat de verbinding in de gemeente weer 
fysiek tot stand kwam, dat jong en oud op het 
terras zat of hielp bij de voorbereidingen! Heel 
fijn! Dank voor de inzet van alle vrijwilligers die 
acties als deze mogelijk maken! 
 
Waar staan we…. 
De 2 projectleiders, dat zijn Jeroen Verboom en Cees Boer, hebben het gebouw en het interieur 
grondig bestudeerd. Zij zijn tot een plan gekomen en een aangepaste kostenraming. Deze 
kostenramingen en fasering van de werkzaamheden zijn voorgelegd aan de kerkenraad. De 
kerkenraad ziet de nut en noodzaak van alle zaken die de projectleiders hebben aangegeven. De 
kosten komen wel beduidend hoger uit, raming is nu € 240.000 voor heel de herinrichting van De 
Voorhof. Hierin zitten wel wat extra zaken o.a. een goed ventilatiesysteem. Het geheel zal over jaren 
worden uitgespreid om het financieel te kunnen dragen. We starten dus in de ruimten boven, in de 
tweede fase komen de zalen beneden aan de beurt en als derde fase zijn de verkeersruimten (de 
hallen, trappen en gangen). Het streven is om in het najaar de bovenverdieping aan te pakken. Juist 
de ruimten waar de jeugd de activiteiten heeft, is hard toe aan verbetering. 
In een extra gemeentevergadering van 26 september praten we jullie helemaal bij over de 
ontwikkelingen. Van harte uitgenodigd! 
 
De opruimactie boven is begonnen… want voordat we echt aan de slag kunnen, moet er wel 
opgeruimd worden. En ook hier is het mogelijk om een steentje bij te dragen in de financiering. Er zijn 
ook spullen die te koop worden aangeboden. Bijvoorbeeld: Nog interesse in een geweldig retro-
krukje? Neem even contact met ons op via actiegks@gmail.com. Want tegen een goed bod is het 
mogelijk om eigenaar te worden van zo’n prachtig retro krukje. Leuk om op te zitten of als 
plantentafeltje te gebruiken. Maar …. op=op! 
 
De financiering van de bovenverdieping is bijna rond… we moeten voor het eind van het jaar met 
acties en giften € 20.000 bij elkaar brengen om de begroting dekkend te maken. We hebben er alle 
vertrouwen in. Op dit moment staat de teller op ca € 4100. Dat betekent nog ruim € 15.000 te gaan. 
Maar dat kunnen we met elkaar. Er komen mooie acties aan die mensen verbindt en die uiteindelijk 
ook geld opleveren. 
 
En daarom staan er weer leuke activiteiten op stapel! 
 
Open Terras op herhaling 18 september van 12:00 -16:00! 

Als de Coronamaatregelen het toestaan, zouden wij het echt reuze fijn vinden 
om een tweede Open Terras te houden. We starten op 18 september om 
12:00 uur, zodat er ook geluncht kan worden. Welkom! We schenken, koffie, 
thee, water en limonade en hierbij is de 
mogelijkheid om door gemeenteleden 
gebakken koek of taart te nuttigen. Wil je 

gezellig komen lunchen? Ook fijn, we serveren boterhammen en 
tosti’s. 
Betaling het liefst contant. Maar een overschrijving ter plekke kan 
natuurlijk ook, dus laat je niet tegenhouden. We hadden in juli 
echt heerlijke cake, koek en taart, gemaakt door gemeenteleden. 
Wie wil er (nog een keer) bakken? Mail naar actiegks@gmail.com 
Als het regent, dan worden de buitenactiviteiten naar binnen 
verplaatst.  
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Een gemeente BBQ ook op 18 september om 18:00 uur 
Na het terras moet er natuurlijk ook gegeten worden. Ga eerst lekker even een rondje wandelen en 
fietsen en kom dan terug voor de BBQ. Wel graag vooraf even opgeven via actiegks@gmail.com 
De kosten voor een volwassen € 15,00 p.p. kinderen € 7,50 p.st. 
Verdere informatie volgt nog. Hou de zondagsbrief en de website in de gaten. 
 
 
Vroegtijdig bestellen adventskaars en kerstkaarten 

De kaarten van mevrouw Marie de Vries-van Leeuwen (set van 10+1 voor € 5,00) verkopen 
goed. Mooi hieraan is dat zij gebruikte kaarten een nieuw leven geeft. Daarom hebben wij 
haar gevraagd of ze ook kerstsetjes wil maken. Omdat hier ook tijd mee gemoeid is, zijn ze 
vanaf nu te bestellen. Dus te koop: een set van 10+1 kerstkaarten, gemaakt van gerecyclede 
kaarten voor € 5,00. Natuurlijk zijn ook de gewone kaartensetjes te bestellen. Heb je nog 
ontvangen kaarten die je eigenlijk weg wilde doen? Breng ze naar De Voorhof, dan zorgen 
wij dat ze op de juiste plaats komen. 
Ook dit jaar kunnen adventskaarsen besteld worden. Dit moet i.v.m. de bestellingen vrij 
vroeg.  
De kosten van een adventskaars bedragen € 3,95 
 

Kijk onderaan hoe het te bestellen is, of neem een bestelformulier mee uit De Voorhof. 
 
Groeten uit Sliedrecht 
Altijd al graag een kaart naar mensen willen sturen met ‘Groeten uit 
Sliedrecht’? Een dorp om trots op te zijn? Bestel dan deze 
ansichtkaart. € 1,00 per stuk, 5 voor € 4,00 of 10 voor € 7,50. 
Kijk in Ik Geloof  hoe het te bestellen is, of neem een bestelformulier 
mee uit De Voorhof. 
 
De overige komende acties 
Speculaaspoppenactie!  
Het is nog zomer, maar we geven het maar vast aan. Er komt weer een mooie speculaaspoppenactie 
voor eind november. En wat nou zo leuk is, je kunt ook jouw bedrijf of je personeelsvereniging 
attenderen op deze leuke actie. Misschien willen zij voor het personeel ook wel een speculaaspop 
bestellen zodat de Sint het personeel mag verrassen! De info volgt later, maar heb je al interesse in 
grote aantallen, mail vast met actiegks@gmail.com. 
Een speculaaspop van ca 30 cm voor € 4,00, 2 voor € 7,00. De bestelformulieren komen in Ik Geloof 
van oktober.  
 
Bedrijfsbezoek Van Beest in de herfstvakantie 

Als de omstandigheden rondom Corona het toelaten, kunnen we in de 
herfstvakantie op bedrijfsbezoek bij Van Beest. Een prachtig bedrijf, 
erg technisch ook. Een super uitje voor iedereen, en zeker ook voor 
een vader-moeder-zoon-dochter uitje. Kosten zijn € 10,00 per persoon 

€ 5,00 voor kinderen en natuurlijk zit daar een lekkere kop koffie, thee of wat fris inbegrepen. De 
datum wordt in ieder geval in het Ik Geloof van oktober gecommuniceerd. Nu al interesse? Geef je op 
via actiegks@gmail.com. Wil je ons rondleiden in je eigen bedrijf, heb je kennis van een mooie stad 
en wil je ons een stadstoer geven, meldt dat dan ook, wie weet kunnen we dit ook opnemen in onze 
bezoeken met elkaar en zo toch de herinrichting van De Voorhof dichterbij brengen. 
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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. Er heeft zich 
al 1 duo aangemeld, dus wie volgt? 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 over aanmelden om te komen eten… en 

of het met de dan geldende Coronamaatregelen ook 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. 
Tuin winterklaar 
Andersom geldt natuurlijk ook, zijn er mensen die hun tuin winterklaar willen laten maken? 
Afhankelijk van de grootte van de tuin, zal vooraf een prijs worden afgesproken. Dus als je gebruik 
wilt maken van dit initiatief, meldt dat dan ook maar vast op actiegks@gmail.com. Dan zoeken wij 
een match. 
 
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! 
 

Rummikub- en schaaktoernooi 
Wie zou er graag meedoen met een Rummikub- en 
schaaktoernooi? Waarschijnlijk zal dat in oktober plaats 
vinden. Een leuke activiteit voor jong en oud. Troeft de 
jeugd de oudere generatie af? Mooie kans om met elkaar 
verbinding te zoeken. Wie wordt Rummikubber of Schaker 
van 2021! Inschrijven voor € 5,00, kinderen € 2,50, 

natuurlijk met 1 gratis consumptie en wat lekkers. 
Wie neemt deze uitdaging aan? Meld je aan via actiegks@gmail.com. 
 
Op zoek naar een cadeautje of leuke kaarten? 
Houd moed heb lief! Stuur eens een kaartje! Er liggen hele originele kaartjes en setjes met kaarten 
klaar om gekocht en verstuurd te worden in de cadeaukraam. Is er iemand jarig? Loop ook eens 
langs. Ben je zelf jarig? Zet iets van de cadeaukraam op je lijstje! Wil jij ook iets bijdragen aan de 
cadeaukraam meldt dat dan even via actiegks@gmail.com, zo wordt de kraam steeds meer divers en 
is er ook steeds weer wat nieuws te koop. 
 
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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