
Herinrichting De Voorhof (4) 
Ruim € 5500,00 is binnen! 
Maar dat is niet het belangrijkste. Verbinding is in september weer volop aanwezig geweest o.a. 
tijdens het Open Terras en de BBQ. En het was gezellig! Dank voor de inzet van alle vrijwilligers die 
acties als deze mogelijk maken! 
 
Waar staan we…. 
De bovenverdieping is ontdaan van…. eigenlijk alles. Kasten leeg en weg, stoelen en tafels en de 
laatste kerkbank weg; vloer eruit. Voetbaltafel weg…. niet alles is naar de stort hoor er zijn ook nog 
een groot aantal dingen verkocht. En nu komt er ruimte om weer te gaan opbouwen. De 
ventilatiebuis, is geplaatst en in de kleine ruimte boven is er voorzichtig begonnen met de opbouw. 
De 2 projectleiders Jeroen Verboom en Cees Boer, hebben op 26 september tijdens een extra 
gemeentevergadering nadere tekst en uitleg gegeven. We zullen tijdens de loop van dit project jullie 
ook vaker meenemen in een bijeenkomst.  
We zijn dus gestart in de ruimten boven (de eerste fase), in de tweede fase komen de zalen beneden 
aan de beurt en als derde fase zijn de verkeersruimten (de hallen, trappen en gangen).  
 
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. Zover zijn we nog 
niet en daarom een dringend verzoek om mee te doen aan alle acties. Dat is fijn voor de 
portemonnee, maar ook voor de vrijwilligers die er zo hart aan trekken om de financiën rond te 
krijgen. Wij hebben er alle vertrouwen in!  
 
En daarom staan er weer leuke activiteiten op stapel! 
 
De septemberactie loopt nog tot 15 oktober, dan zullen we de 
bestellingen gaan doen. Kijk eens op de website voor het 
bestelformulier want daar kan je je adventskaarsen en kerstkaarten 
bestellen. Ook gewone kaarten en niet te vergeten de ‘groeten uit 
Sliedrecht’ kaarten. Zo leuk om die te versturen naar mensen buiten 
Sliedrecht! 
 
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 op 20 oktober 

Als de omstandigheden rondom Corona het toelaten, kunnen we in de 
herfstvakantie op 20 oktober 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. 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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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! We starten om 19:30. Kaarten kunnen al gekocht worden € 5,00 per 
stuk. Meld je aan via actiegks@gmail.com, of koop de kaarten aan de deur. Natuurlijk kan 
na het concert nagepraat worden met de muzikanten. 

 
Gezamenlijke maaltijden 
Op 30 oktober is de eerste gezamenlijke maaltijd. Alie en Elly zijn de koks.  
Meld je aan via actiegks@gmail.com. We vragen een vrijwillige bijdrage en noemen een richtprijs van  
€ 10,00 per persoon en voor een gezin € 20,00. 
We zijn nog op zoek naar koks, dus geef je op als je van koken houdt. 
 
Rummikub- en schaaktoernooi 

Wie zou er graag meedoen met een Rummikub- en 
schaaktoernooi? En wat leuk dat we al zoveel aanmeldingen 
hebben. Binnenkort wordt de datum bekend gemaakt. 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. 
 
Stoofperenactie 
De herfst begint al een beetje te komen en daarom volgt er binnenkort een stoofperenactie. Houd 
hiervoor de website en de zondagsbrief goed in de gaten. 
 
13 november herfstfair van 11.00 tot 15.00 uur 
Op 13 november willen we een beperkte herfstfair houden. (als de maatregelen dat toelaten en er 
voldoende vrijwilligers zijn) 
Er zal een klein aantal kraampjes ingericht worden. Er is een uitgebreide boekenmarkt en in het 
kader van de decembermaand zullen er ook puzzels en kinderspeelgoed verkocht worden. En 
natuurlijk is er koffie thee en meer. Meer informatie in het volgende Ik Geloof. 
Dit kan alleen maar doorgaan als er genoeg vrijwilligers zijn die willen helpen. Geef je daarom op via 
actiegks@gmail.com. We hopen dat de maatregelen nog soepeler worden zodat we in het voorjaar 
een echt grote fair/rommelmarkt kunnen regelen. 
Heb je boeken, puzzels of kinderspeelgoed? Hou het nog even thuis….. in de volgende Ik Geloof 
staat de inleverdatum voor deze spullen. 
 
Kerstpostbezorgers gezocht 
Wij zouden graag in contact komen met mensen die in de 2 weken voor de kerst, kerstpost willen 
bezorgen. Niet dagelijks natuurlijk maar 1 x in de week. We hebben een drietal oud medewerkers 
van de post bereid gevonden om het één en ander te organiseren, maar zij gaan niet bezorgen. Het 
zou een mooie actie kunnen zijn. Help jij mee? Jong, oud en alles er tussen in kan helpen. Mail naar 
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! 
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Voor bijdragen: NL96 RABO 0373713428, t.n.v. geref. Kerk Sliedrecht, o.v.v. actie herinrichting De Voorhof 
 


