amaryllisbollen en speculaaspoppen
Jeugdactie 2018: Geen woorden maar daden!
We gaan ons dit keer inzetten voor de Hervormde kerk in Lopik.
Dit jaar heeft de HGJB de Actie - Geloof leren leven met hart en ziel
Met hart en ziel iets willen, kan mensen ongelofelijk ver brengen.
In werk, in sport, en in het persoonlijk leven.
Wie heeft onlangs bijvoorbeeld niet met verbazing gekeken naar de poging van
langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden om de Elfstedentocht zwemmend
te volbrengen? Van binnenuit echt iets willen. Deze motivatie kenmerkt ook
gelovigen. Verlangen naar God met je hele hart en ziel om Zijn volgeling te zijn en
ook anderen daarvoor in te winnen. Inzetten voor het werk in de kerk om ook te laten
zien; dat je God lief hebt en de kerk belangrijk voor je is!
Daarom steunen we dit jaar onze kerk omdat we graag een piano willen kopen
voor in de kerk. Muziek voor jong en oud. Steunt u ons?
De actie wordt gehouden door de jeugd van jongens/meisjesclub.
Door middel van de intekenlijst kunt u bestellen. De lijst moet worden ingeleverd
in de periode van 29 t/m 31 oktober 2018 bij de clubs.
Einddatum: Zaterdag 3 november.
Vanaf 12 november worden de bollen / poppen aan de verkopers uitgedeeld
en bij u thuis bezorgd!
De amaryllisbollen zijn er in verschillende varianten. Elke variant heeft een nummer.
Let er goed op dat je het gewenste bolnummer/aantal duidelijk op de intekenlijst
aankruist! De amaryllisbol is een losse bol en niet verpakt in een doos!!

Apple Blossom
Rose/wit

Christmas Gift
Wit

Monte Carlo
Rood /Paars /wit

1

2

3

Ferrari
Rood

4

* kleur amaryllisbol zolang de voorraad strekt.

amaryllisbol
speculaaspop 250 gram in doos

€ 5,00 per bol
€ 3,00 per pop

actie: 1 amaryllisbol en 1 speculaaspop voor € 7,50

Intekenlijst van:
koper

Naam

Amaryllisbol/aantal
1

2

3

4

speculaaspop

totaal
bedrag

* vanaf Maandag 12 november worden de bollen afgeleverd.

