DRIVE THRU
(I.P.V. DE TRADITIEGETROUWE AUTOWASDAG
ELKE ZATERDAG VOOR MOEDERDAG)

Opbrengst voor de verbouwing van zaal de Duif
Helpt u mee om deze fijne en gezellige plek voor onze
jeugd mogelijk te maken?

D.V. ZATERDAG 8 MEI 2021
LOCATIE: PLEIN BIJ DE MARANATHAKERK
13.00 uur-15.00 uur
Geef vooraf uw bestelling aan
ons door!
(voor meer informatie en de
bestellijst zie Hervormd
Oldebroek of
hervormdoldebroek.nl)

Drive Thru
~D.V. zaterdag 8 mei ~
Beste gemeenteleden,
Zoals u weet zijn we nog steeds druk bezig met de verbouwing van zaal ‘de Duif’ bij de
Maranatha kerk. Dit om een fijne, sfeervolle ontmoetingsruimte te creëren voor o.a. onze
waardevolle jeugd. Wanneer je bezig bent, u zult dit vast herkennen vanuit uw eigen
situatie, val je vaak van het één in het ander… zo nu ook. De kosten lopen dan ook
ongemerkt wat op.
Met verschillende acties, zo heeft u de oud ijzeractie al voorbij zien komen hopen we met
elkaar het benodigde bedrag bij elkaar te verzamelen. We willen u middels dit stukje
dan ook enthousiasmeren tot deelname aan de drive thru!
Wat houdt de drive thru nu precies in?! Deze kerkbode bevat een bestellijst met
producten. Zo is er aan iedereen gedacht, u kunt denken aan: kaarten om iemand op te
vrolijken, bloemen om iemand te verassen, gerookte zalm uit Noorwegen, wat lekkers
voor bij de koffie en knutselen met de kinderen… en nog veel meer.
Oh ja, goed om even aan te stippen, zaterdag 8 mei is de dag voor moederdag.
Komt dat even goed uit! Geen excuses meer om het te zijn vergeten ;).
Hieronder vind u praktische informatie:
Wanneer u uw bestellijst heeft ingevuld, mag deze ingeleverd worden in één van de
onderstaande brievenbussen:
•
•
•

Anita van Triest, Bovenstraatweg 4, 8096 PE Oldebroek
Anne-Marije van Oene, Zuiderzeestraatweg 378A, 8096 CN Oldebroek
Esther Russcher, Westerakker 1, 8096 MP Oldebroek

De bestellijsten graag vóór vrijdag 23 april inleveren i.v.m. bestellen van producten.
U kunt u de bestelde producten ophalen op 8 mei 2020 tussen 13.00 ~15.00 uur bij
de Maranatha kerk. I.v.m. het coronavirus is het van belang dat iedereen in zijn auto blijft
zitten, hier is de drive thru ook op ingericht J.
Betalen bij voorkeur vooraf op bankrekeningnummer:
WJC: NL10RABO0348462093 t.a.v H. Doornewaard – ten Have.
Zou u uw naam en achternaam willen vermelden bij de betaling?
Wanneer dit voor u niet mogelijk is, dan kunt u gepast contant betalen.
Wij bidden dat het een geslaagde actie mag worden en zien uit naar uw reactie.
Alvast hartelijk dank,
Een hartelijke groet van,
Gerrit, Herman, Anne-Marije, Anita, Jack, Gerjanne, Esther, Goos & Heidi en Marieke.

