D.V. 24
september

Schoolplein van de
Koningin Julianaschool
te ‘s-Gravenpolder

10:00 - 14:00

Het actiecomité van Familie Blok, Woestijnleven Hagar en Mefiboseth slaan de handen ineen!
Er wordt een gezamenlijke actiemarkt georganiseerd. Het doel is geld inzamelen voor de
verschillende zendingsprojecten binnen onze kerkelijke gemeente. Uiteindelijk gaat het om de
verbreiding van Gods Woord in de wereld. Op deze manier hopen we dat de actiemarkt hieraan
zal bijdragen.

Wat is er te doen?
2e hands boeken
Speelpark met spelletjes
voor kinderen
Veiling met opbodverkoop
van allerlei diensten
Kapsalon voor knipbeurt
Paardrijden

PR-kramen van de diverse
doelen
Taartbakactie “Heel s-Gravenpolder bakt”
Natuurpresentatie
Snacks
En nog veel meer..

Bent u ondernemer en wilt u ook een standplaats op de actiemarkt?
Reageer dan via: tfcrianne@outlook.com
Wilt u doneren voor deze actiemarkt? Dat kan via rekeningnummer
NL22 TRIO 0320 0234 00 o.v.v. ‘actiemarkt`

Namens,

Actiecomité Familie Blok, Woestijnleven
Hagar en Mefiboseth

Dienstenkraam
Op de actiemarkt zal ook een dienstenkraam staan. Dat gaat als volgt in zijn werk:
Verkoop van diensten:
Denk bijvoorbeeld aan het 'kopen' van een avondje oppas, of misschien kunt u wel een tuinadvies gebruiken
voor het komende voorjaar.
Verkoop van maaltijden:
Ook willen we de mogelijkheid geven een maaltijd naar keuze aan te bieden voor verkoop of om een avond in
huiselijke sfeer ‘uit eten’ te zijn. Kortom heel veel creatieve mogelijkheden voor iedereen.
Wat vragen wij van u? Wij hebben uw dienst of maaltijdaanbieding nodig! Zonder aanbod, ook geen handel!
BIED UW DIENST AAN!
Op de actiemarkt wordt deze dienstenkraam ingericht, maar natuurlijk niet zonder uw hulp. Wij moeten immers
wel wat te bieden hebben! Wij hebben een paar voorbeelden voor u bedacht, maar misschien heeft u zelf wel
een heel ander idee; wij maken van de aangeboden diensten/maaltijd een bon. Zie als voorbeeld hiernaast
Bijvoorbeeld:
 Appeltaart bakken t.w.v. € 7,50
 Twee uur in de tuin werken t.w.v. € 20, Ochtend schoonmaken in huis t.w.v. € 20, Een schaal met luxe hapjes t.w.v. €40, Een uur wandelen met koﬃedrinken t.w.v. €15, Een uurtje strijken t.w.v. €10, Een dienst met betrekking tot uw dagelijks werk t.w.v. € 25, Een dienst met betrekking tot uw hobby t.w.v. € 10,-

BIED UW MAALTIJD AAN!

KOOP EEN TAART!
T.w.v. 15,- voor 8
personen
Heerlijk, zelfgebakken
taart!
Neem contact met mij op,
en ontvang de taart op
het moment
dat het u uitkomt.

Misschien houdt u erg van koken (bijv. de Oosterse keuken) of heeft u een geweldige specialiteit (een stevige
Hollandse erwtensoep of stamppot). Dan kunt u nu iemand laten meegenieten van uw kookkunst en biedt u een
maaltijd aan t.b.v. de actiemarkt. U kunt zelf beslissen hoe u dit wilt organiseren:
-Bij u thuis: u ontvangt de 'kopers van uw maaltijd' en weet bij verkoop van uw maaltijd niet wie er tegenover u
aan uw eigen tafel komt te zitten;
-U bezorgt de maaltijd bij uw kopers;
-De kopers kunnen de maaltijd bij u afhalen.
In alle gevallen krijgt de koper uw contactgegevens, om zo onderling, alles rondom de gekochte dienst of
maaltijd af te kunnen spreken.
Deze actie kan echt alleen een succes worden als zoveel mogelijk mensen meedoen!! Schroom niet en geef de
dienst of maaltijd die u wilt aanbieden aan ons door. De opbrengst is 100% voor het goede doel!
Neem contact met ons op en geef ons uiterlijk vóór D.V. 18 september uw dienst of maaltijd door:
Stuur uw dienst naar: dienstenverkoop@gmail.com of bel/app naar
Tieneke van den Bos 06-13880605
Elise Baaij
06-52579718

