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Hij is  er weer!  
De mand in de hal van de kerk waarin we allerlei spullen verzamelen. 
 
Wat kan daarin?   
Postzegels, ansichtkaarten (aan de één kant een afbeelding en de andere 
kant ruimte voor adres en postzegel). Alléén  dubbele kaarten met afbeeldingen 
van Anton Pieck en van stichting Kinderpostzegels hebben verzamelwaarde. 
Oud Nederlands geld en buitenlands geld, oude mobieltjes, cartridges en 
toners 
 
Wat levert het op? 
In 2021 was de opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245,00 via postzegels en kaarten 
en € 3.137,30 via cartridges en telefoons) in Nederland. De moeite van 
inleveren, verzamelen en uitzoeken zeker waard dus!! 
 
Voor wie? 
Kerk in Actie en de GZB ( Gereformeerde Zendings Bond) 
En: ook sparen we plastic dopjes dit levert geld op voor het opleiden van 
hulphonden. 
 
Delta voor Indonesië 
Inmiddels hebben we weer wat acties bedacht voor onze projecten. Op 26 juni 
is er weer koffiedrinken na de dienst met verse, zelfgebakken cake voor bij de 
koffie (de cake voor € 1,00). 
Andere plannen in de loop van het jaar zullen zijn: soepactie, nasi-actie en de 
vogelvoederactie. In het kerkblad zal informatie over hoe en wanneer worden 
geplaatst! 
 
Update tulpenactie  
In totaal hebben 19 adressen 65 zakjes bollen gekocht voor € 325,00 waarvan 
€ 260,00 de netto opbrengst is, een prachtig resultaat voor een kleurrijke actie! 
Alle kopers hartelijk bedankt, de bollen komen in september naar jullie toe. 
 
Tenslotte nog een groene tip van de maand: bij Pluktuin la Fleur aan de Nieuwe 
Rijksweg kunt u uw eigen boeket samenstellen. Open van zonsopgang tot 
zonsondergang. Ter plekke knippen, binden en betalen. Alles op basis van 
eerlijkheid. Informatie over beschikbaarheid van bloemen, locatie’s  en over 
bestellen van zaden e.d.: www.pluktuinlafleur.nl (geen onnodige verpakking en 
distributiekosten!) 
 
Namens de ZWO-commissie,  


