Oliebollenactie!

Aan alle gemeenteleden,
Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse oliebollenactie gehouden. Op de achterzijde
leest u welk project we hiermee ondersteunen.
U kunt de overheerlijke oliebollen en appelbeignets van bakker René Vermeij
bestellen via het onderstaande bestelformulier. Deze kunt u tot uiterlijk woensdag
27 december inleveren bij de twee kerkgebouwen of in de Zaaier.
Ook kunt u de bestelling doorgeven via het mailadres gzbbestelling@gmail.com
Daarnaast is het mogelijk om een tas fruit en/of een moot zalm te bestellen.
Op D.V. 29 december kan de bestelling tussen 11.00 en 15.00 uur
afgehaald worden op het plein bij de kerk. Als u niet in staat bent om
ze zelf op te halen kan de bestelling bezorgd worden. Wilt u dit
vermelden op het bestelformulier.
Onder het genot van een kop koffie of thee met oliebol is er de 29e ook ruimte voor
ontmoeting.
Wilt u liever zo een bijdrage leveren dan kunt u deze overmaken naar NL69 RABO
0159 1040 33 t.n.v. GZB-actie o.v.v. bijdrage medisch werk in Skylands.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Adres:
Tel.nr.:

BESTELLING

Aantal:

Oliebollen met
krenten en rozijnen
Oliebollen zonder
rozijnen en krenten
Appelbeignets

Per stuk €0.85
Per 10 € 8,00
Per stuk €0.85
Per 10 €8,00
Per stuk €1,65
5 stuks €8.00
Tas Fruit
Per tas €5,00
Zalm (gerookt en vacuüm
Per moot
verpakt)
(450/500 )gram)
Bestelling wel bezorgen / niet bezorgen

……... x € 0.85
……... x € 8.00
….…. x € 0.85
…….. x € 8.00
………. x € 1.65
………. x € 8.00
………. x € 5.00
……….. x €12,50

Totaal:

€ ………….
€…………..
€ ………….
€…………..
€ ………….
€ ………….
€ …………..
€ …………..

Medisch werk in Skylands
Dit is het project waar Jetty van den Belt de afgelopen jaren
bij betrokken is geweest. Het doel van dit projectwerk is
om een bevolkingsgroep in Zuid Oost Azië in contact te
brengen met christenen en het Evangelie door medische
hulp en ondersteuning in de gemeenschap. De meeste
mensen uit deze bevolkingsgroep hebben nog nooit het
Evangelie gehoord.

De AT bevolkingsgroep woont in de hoogste
bergen van de wereld.
De meeste mensen zijn boeren of nomaden.
Medische hulp is duur en veel arme mensen
wachten te lang om hulp te zoeken.
Christelijke werkers helpen deze arme mensen
om in ziekenhuizen voor ze te vertalen en te
ondersteunen om het ingewikkelde ziekenhuis
systeem te begrijpen. Waar nodig krijgen ze
ondersteuning bij het betalen van de rekening.

Xiao Di is veel te vroeg geboren. Zijn tweelingbroertje mocht al snel het ziekenhuis verlaten,
maar Xiao Di had nog veel hulpnodig. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis heeft een lokale
christen dit gezin vaak bezocht. Dit geeft veel mogelijkheden om contacten op te bouwen en
gesprekken te voeren. Ook na het ziekenhuisverblijf wordt
het gezin vaak bezocht. Wilt u meebidden dat deze lokale
christen ook met vrijmoedigheid het Evangelie mag delen
met deze mensen tijdens de feestdagen?

Wilt u meebidden en meehelpen om meer patiënten te kunnen ondersteunen?

