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Beste gemeenteleden,
De activiteitencommissie van de nieuwbouw Gereformeerde Gemeente Yerseke is bezig met het organiseren
van verschillende acties, welke allen ten bate van de nieuwbouw zullen zijn. D.m.v. nieuwsbrieven hopen wij
u op de hoogte te houden van de acties die komen en een verslag te brengen van de laatst gehouden actie.

D.V. donderdag 1 augustus 2013 zeehondentocht
Op donderdag 1 augustus 2013 wordt er een zeehondentocht met m.p.s. Adriana georganiseerd.
We hopen te vertrekken vanaf de Meerpaalweg te Yerseke om 17.30 uur. De rondvaart duurt ca. 2,5 uur. Tijdens
de rondvaart kunt u uw meegenomen etenswaren nuttigen. Als aanvulling zijn er aan boord verse, gekookte
mosselen te koop. De kosten voor deze unieke tocht bedragen voor volwassenen € 15,- en voor kinderen t/m
12 jaar € 7,50 p.p. (incl. 1 consumptie). Betaling a.u.b. aan boord met gepast geld. De netto opbrengst is voor de
nieuwbouw van de kerk. Reserveer snel, er kunnen maximaal 80 personen mee. Reserveren tot uiterlijk 19 juli
2013 via info@nieuwbouwgergemyerseke.nl of 06-4383 3684. Let op, de m.p.s. Adriana is rolstoeltoegankelijk!
Ook personen buiten de gemeente Yerseke worden vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om mee te gaan.

oproep bakservice
Vanuit de activiteitencommissie willen wij graag starten met een bakservice. Daar hebben wij uw hulp voor
nodig!
De bedoeling is dat men via de bakservice taarten en dergelijke kan bestellen. Voor het weekeind, een verjaardag, feest(je) of zomaar, kan er een beroep op de bakservice worden gedaan.
Voordat de bakservice van start kan gaan, zijn we op zoek naar bakkers of baksters die regelmatig iets willen
bakken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: appeltaarten, kwarktaarten, monchoutaarten, cupcakes, appelflappen, enz.
In het bedrag dat voor een product wordt betaald, zijn de kosten van de ingrediënten inbegrepen. Deze kosten worden vergoed aan degene die het product gebakken heeft. Het resterende bedrag is bestemd voor de
nieuwbouw.
Vindt u het leuk om te bakken, doe mee! Voor opgave kunt u bellen of mailen naar Johnny en Lydia Keurhorst.
Als u zich opgeeft per mail is het fijn dat u daarbij meteen aangeeft wat u graag bakt.
Bij voorbaat dank!
Hartelijke groeten,
Johnny en Lydia Keurhorst, tel: 0113-574041, e-mail: taarten@nieuwbouwgergemyerseke.nl

oproep oppascentrale
Als activiteitencommissie willen wij graag een oppascentrale opzetten. Hoe we dit willen organiseren wordt u
hieronder uitgelegd.
Wat houdt de oppascentrale in?
Het is de bedoeling dat er met een groep jongeren een oppascentrale wordt gevormd. Deze jongeren stellen
zich beschikbaar om bij de mensen uit de gemeente thuis op te passen. Vanuit de activiteitencommissie stuurt
Nelleke van Pagee, als coördinator van de oppascentrale, de jongeren aan. Ook kunt u als ouder(s) bij haar terecht om oppas aan te vragen.
Voor de ouder(s)
Wanneer u oppas wilt hebben, neemt u via de mail of telefonisch contact op met de coördinator. U geeft de
datum en tijd door waarvoor u oppas nodig heeft en de coördinator gaat vervolgens op zoek naar oppas voor
uw kind(eren). Heeft de coördinator iemand gevonden, dan hoort u wie er op de afgesproken datum komt.
Uurtarief
Voor het oppassen wordt een tarief gerekend dat is vastgesteld op €4,- per uur. Per uur is er €2,- voor de nieuwbouw en €2,- voor de oppas. U betaalt het gehele bedrag aan de oppas en die zorgt er voor dat de helft van het
bedrag bij de coördinator terecht komt.
Vaste oppas
Heeft u al een vaste oppas en wilt u dat het oppassen voortaan via de centrale verloopt? Overleg dan met uw
oppas of hij/zij zich ook wil inschrijven. U houdt dan uw vaste oppas en draagt tevens financieel bij aan de
kerkbouw.
Afspraken
Met betrekking tot het gebruik van apparatuur in uw huis en het respecteren van uw privacy zullen we een
aantal afspraken maken waaraan de oppassers zich behoren te houden. Uiteraard wordt u als ouder(s) ook van
deze afspraken op de hoogte gesteld.
Opstart van oppascentrale
Als eerste willen we nu een groep jongeren bijeen verzamelen die willen oppassen. We hopen dat de centrale
vervolgens zo snel mogelijk kan starten. Als het zover is, wordt dit aangekondigd in de nieuwsbrief en kunt u
contact opnemen voor het aanvragen van oppas.
Oproep aan jongeren!
Ben jij ouder dan 15 jaar? Vind je het leuk om op kinderen te passen en tegelijk wat bij te verdienen? Wil je door
op te passen ook je steentje bijdragen aan de nieuwbouw? Geef je dan op bij de oppascentrale!
Stuur je naam en adres in een mail of sms naar Nelleke van Pagee of neem telefonisch contact op. Dan ontvang
je meer inhoudelijke informatie en een inschrijfformulier.
Nelleke van Pagee, Nederhof 6, 4401 JX Yerseke, tel: 06-12527497, e-mail: oppas@nieuwbouwgergemyerseke.nl

Vriendelijke groeten, ‘Activiteitencommissie Nieuwbouw Ger. Gem. Yerseke’:
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Laus Nieuwenhuize, Nelleke van Pagee, Corlinda Rottier

