RestauRatie- en activiteiten commissie

Juni 2017
Geacht gemeentelid,
Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van INFORMATIEF,
het informatiebulletin van de Restauratie- en
Activiteiten Commissie voor de Hersteld Hervormde
Gemeente Middelharnis / Sommelsdijk e.o.

Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te
komen brengen dan kunt u voor het ophalen contact
opnemen met Martin Meijer via 680755 of Frans van
Nimwegen via 487124.

Jaarmarkt 2017
D.V. 2 september 2017 hopen we weer een jaarmarkt te
Project 2016/2017
houden. Net als vorige jaren willen we weer een
Zoals u weet is met de kerkvoogdij afgesproken dat de jaarmarkt organiseren waar u en vele anderen graag
RAC de opbrengsten van de afgelopen jaarmarkten en naar toe komen. We mogen op achterliggende jaren
kerstpostacties zou gebruiken om de geplande
terug kijken met dankbaarheid en verwondering over
aanpassingen aan het orgel mee te financieren. Mede de grote inzet van gemeente leden en zijn ons bewust
dankzij uw vrijgevigheid konden we afgelopen maanden dat dit alles niet mogelijk is geweest zonder Gods
€ 37.200,00 over maken. Gezien de totale kosten van
onmisbare hulp en bijstand. Ook dit jaar mogen we in
de aanpassingen zal ook komende jaarmarkt als doel
afhankelijkheid van God onze werkzaamheden
hebben bij te dragen in de kosten voor het orgel.
uitvoeren en hopen dat er velen zijn die met ons de
komende jaarmarkt tot een succes willen maken. Het
Kerstpostactie
organiseren van een jaarmarkt vergt veel
De kerstpostactie ligt alweer ruim een half jaar achter
voorbereiding, tijd en inzet van veel vrijwilligers. Ook
ons.
dit jaar willen we net als voorgaande jaren een beroep
Hoewel steeds vaker de “kerstgroet per kaart” wordt
op u doen om een bijdrage te leveren die de jaarmarkt
vervangen door een digitale versie of een e-mailbericht mede tot een succes kunnen maken. Wilt u
kunnen we als commissie toch terug kijken op een
meehelpen? Dat kan! U wordt komende dagen gebeld
geslaagde actie. Mede dankzij de zeer goede
door ons belteam. U kunt dan aan hen doorgeven op
samenwerking met diverse andere kerken en
welk deel van de dag u beschikbaar bent. Alvast onze
gemeenten op ons eiland en de enthousiaste inzet van hartelijke dank voor uw bereidwilligheid!
vele vrijwilligers is de kerstpostactie 2016 wederom een
succes geworden met een voor onze gemeente mooie
opbrengst van € 1288,35. Natuurlijk ook u als
Een hartelijke groet namens de Commissieleden.
gemeentelid bedankt voor het versturen van uw
kerstpost via deze actie.
Inleveren Rommelmarktspullen
Voor de komende jaarmarkt kunnen we nog
rommelmarkt spullen gebruiken. U kunt deze nog
inleveren op D.V. Zaterdag 1 juli en zaterdag 5 augustus.
De schuur, welke u kunt vinden op de boerderij in de
Van Pallant Polder te Middelharnis, is geopend van
10.00 tot 12.00 uur.

