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Beste gemeenteleden, 
 
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van het jaar 
2020. Als ik kijk naar de laatste 
nieuwsbrief van februari, net na de 
stamppotavond, is het werkelijk niet te 
bevatten wat er daarna gebeurd is met de 
komst van de coronacrisis. Voor ons als 
activiteitencommissie betekende dat onder 
andere het niet doorgaan van de BHM in 
april, maar ook aanpassingen bij alle 
andere activiteiten. Ook onze kerkgang 
ondervindt veel hinder van het virus. We 
zeggen zo makkelijk DV, maar beseffen 
vaak niet wat dat inhoudt. Ondanks de 
crisis hebben we heel veel kleinere acties 
mogen houden en kunnen we op dit 
moment een tussenstand laten zien van  
€ 9.285,- netto opbrengst tot 1 november 
2020. Het is goed om te zien dat zowel 
eigen gemeenteleden alsook steeds meer 
mensen van buiten de gemeente aan veel 
van onze acties meedoen. 
Als activiteitencommissie hebben we 
inmiddels vergaderd over de 
decemberactiviteiten en we willen de 
kerstpostactie en verkoping in aangepaste 
vorm door laten gaan. Tenzij er een 
gehele lockdown komt dan zullen we 
uiteraard aanpassen wat nodig is. 
 
Verder wil ik u ook namens Diana  
aangeven dat wij (Niek en Diana) per 1 
januari 2021 gaan stoppen met de 
activiteitencommissie. We hebben met de 
talenten door de Heere geschonken sinds 
2004 samen met onze AC-leden vele 
activiteiten mogen houden binnen onze 
gemeente. Ten eerste met het doel om 
jaarlijks € 20.000 te verzamelen voor de 
instandhouding van de Eredienst.  
 
 
 

 
 
Maar ook de gezellige avonden met 
buffetten en maaltijden voor de 
bevordering van het gemeente zijn met 
elkaar.  
 
U denkt misschien waarom stoppen? Daar 
hebben we al een tijd over nagedacht en 
na 17 jaar is het goed dat het 
voorzittersstokje overgenomen wordt. Bert 
Koers wil een groot gedeelte overnemen 
van het voorzitterschap. Diana en ik zijn 
dan geen AC-lid meer maar zullen als de 
Heere het geeft nog bepaalde taken 
blijven doen op de BHM. We danken de 
Heere voor de mooie en gezegende jaren 
die we mochten hebben, en u voor de fijne 
contacten binnen al de activiteiten. Maar 
ook de commissieleden in al die jaren  
zeggen we dank voor de hele goede 
samenwerking. Het mocht goed zijn en we 
kijken terug op vele gezellige contacten. 
Wilt u ons allen als commissieleden en de 
activiteiten opdragen in de gebeden? 
 
Hartelijke groeten, 
 
Niek en Diana Oosters 
 
 
 
Nieuwe leden AC  
Inmiddels is Erik Blokland toegetreden tot 
de AC. We heten hem hartelijk welkom. Hij 
zal een coördinerende rol krijgt in de BHM 
en andere activiteiten. Per 1 januari 2021 
hopen we nog twee nieuwe leden te 
verwelkom, namelijk Adri Meijer en 
Marleen van der Kieft. Ook zij heten we 
beide hartelijk welkom. We mogen daarin 
opmerken dat er gezorgd wordt voor de 
gemeente en andere mensen genegen zijn 
taken op zich te gaan nemen. 
 
 



 
Activiteiten 2e helft 2020 
 

Oliebollenactie  21 november 
Op 21 november a.s. willen we, op 
bestelling, oliebollen gaan bakken bij de 
kerk. Meer informatie volgt in Onder de 
Vijgenboom. 
 

Kerstpostactie en verkoping 14 en 15 
december 
Zoals we al schreven in de inleiding 
hebben we in de AC-vergadering toch 
gemeend de kerstpostactie en verkoping 
onder voorbehoud door te laten gaan. We 
willen een éénrichtingslooproute maken in 
de kerk waardoor u langs de verschillende 
ruim opgezette verkoopactiviteiten komt. U 
komt via de hoofdingang binnen en verlaat 
de kerk door de deur van de crèche. U 
desinfecteert uw handen, draagt een 
mondkapje en krijgt een handschoen 
aangeleverd om spullen te kunnen 
pakken. We houden natuurlijk de 1,5 
meter afstand en u betaalt zoveel mogelijk 
met gepast geld. 
 

Decemberzangavond 21 december: 
De geplande zangavond op 21 december 
a.s. is door de coronacrisis helaas niet 
mogelijk. We willen deze activiteit 
verplaatsen naar DV 3 april 2021 op de 
zogenaamde “stille zaterdag”. 
 
 

Overzicht acties Activiteitencommissie 2020 
      

datum wat opbrengst 

18-jan stamppot avond € 180,00 

8-feb oliebollen € 510,00 

22-feb kiprollade 1 € 580,00 

28-feb paasbrood € 515,00 

25-apr buitenplantjes € 1.350,00 

25-apr fotokaarten € 500,00 

25-apr sponsoring BHM € 750,00 

13-jun visactie 1 € 700,00 

27-jun kipactie 2 € 620,00 

18-jul fotokaarten /tuintjesmarkt € 580,00 

29-aug oliebollen tuintjesmarkt € 60,00 

19-sep visactie 2 € 480,00 

26-sep cake actie € 400,00 

26-sep auto's wassen € 170,00 

10-okt mosselactie € 890,00 

24-okt kipactie 3 € 1.000,00 

totaal   € 9.285,00 

Acties DV 2021: 

 

Zoals in het voorwoord al gezegd hebben 
we in het afgelopen jaar, ondanks de 
crisis, heel veel kleinere acties mogen 
houden. Als de Heere het geeft hopen we 
dit volgend jaar ook weer te doen, 
uiteraard met inachtneming van alle 
maatregelen. Te zijner tijd zullen we u 
uitgebreid informeren over de geplande 
acties. 
 

 
 

Hartelijke groeten  

van de  

Activiteitencommissie:  

 

Niek, Diana O., Jannie,  

Diana K., Erik, Bert, Rien,  

John, Jacolien,  

Leonard en Patricia 


