OPROEP KINDERKLEDING
Tijdens de rommelroute willen we een
tweedehands-kinderkledingplein opzetten.
Heeft u verkoopbare winter- en zomerkinderkleding,
maat 50-176? Ook accessoires en schoenen zijn welkom.
Deze kunt u afgeven bij de inzameling van het
oud papier op zaterdag 2 oktober.
Of voor woensdag 6 oktober afgeven bij:
Gerda de Jager, Grintweg 33a - Tel. 06-30685882
Corlinda Rottier, Breeweg 122 - Tel. 06-23170942
Graag vooraf even een berichtje doen.

TERUGBLIK
Zaterdag 18 september was de happen-en-trappen of stappen
actie. Het was een zeer geslaagde dag met prachtig weer.

10.00 - 1

5.00 UUR

D.V. Z AT ER DAG 16 O K TO B E R 2021

Rommelroute Yerseke
Wilt u ook uw (oude) spullen verkopen
(zoals b.v. kleding, woonaccessoires,
speelgoed etc. ). Doe mee door u uiterlijk
maandag 4 oktober op te geven via

S L E C H TS
€ 6,00
PER ADR
ES

WWW.NIEUWBOUWGERGEMYERSEKE.NL/ROMMELROUTE
Na opgave wordt uw adres opgenomen op de
plattegrond. Deze plattegrond is te downloaden
vanaf onze website en wordt bij het Kerkelijk
Nieuws verspreid.
Na afloop bent u vrij om een deel van de
verkoopopbrengst te schenken voor de
Nieuwbouw van de kerk.
Vriendelijke groeten, ‘Activiteitencommissie Nieuwbouw Ger. Gem. Yerseke’:
Kees van Burg, Johnny en Lydia Keurhorst, Gerda de Jager, Catharine Oostdijk,
Niels Baaij, Tonny de Bruijn, Jeanieke Ürün, Laus Nieuwenhuize, Corlinda Rottier

Meer informatie is te vinden op
www.nieuwbouwgergemyerseke.nl

ACTIES

NIEUWBOUW

Yerseke
GER. GEM.

LUISTERCD’S

ACTIES

NIEUWBOUW

BOEKEN-ACTIE

Yerseke
GER. GEM.

Beste gemeenteleden,

Op d.v. zaterdag 16 oktober 2021 hoopt Jannie KoetsierSchokker tijdens de rommelroute een singeer-sessie in onze kerk
te houden. Wilt u één van haar bekende boeken of luistercd’s
bestellen? Geef je bestelling door via onze website en u kunt uw
bestelling gesigneerd ophalen tijdens deze verkoop-zaterdag.
Speciaal voor onze nieuwbouw draagt Jannie 30% van de
opbrengst af. Van harte aanbevolen!

Freek & Gerdien (1)

Freek & Gerdien (2)

Freek & Gerdien (3)

Freek & Gerdien (5)

Mag Annet blijven?

De barre tocht

Rianne krijgt een zusje
met een open ruggetje
€ 10,50

3 prachtige
kerstverhalen
€ 10,50

Een waargebeurd verhaal
over de smokkel van drugs.
€ 10,50

Maaike en Marijke
op de boerderij

Maaike en Marijke
krijgen een brief

Maaike en Marijke
in een vreemd land

Maaike en Marijke
hebben verdriet

Maaike en Marijke
krijgen een vriendin

Maaike en Marijke
op ziekenbezoek

Maaike en Marijke
op vakantie

Maaike en Marijke
bij de boswachter

€ 13,50

Gaan op jacht
€ 13,50

Een hond kan
meer dan blaffen
€ 13,50

Freek & Gerdien (4)
Aan de slag voor
het goede doel.
€ 13,50

ACTIEBOEKEN
en de inbrekers
€ 13,50

Rakker
Beleef de waargebeurde
avonturen van Rakker
Leeftijd: vanaf 7 jaar
€ 10,95

Als een dief
in de nacht
Verhaal over de
watersnoodramp
Leeftijd: vanaf 8 jaar
€ 8,20

Fátima en Naomi

Onraad!

Verhaal over een
moslimmeisje uit het AZC en
een Nederlandse vriendin
Leeftijd: vanaf 8 jaar
€ 10,95

Een spannend,
waargebeurd
oorlogsverhaal
Leeftijd: vanaf 13 jaar
€ 10,95

€ 10,50

€ 10,50

€ 10,50

€ 10,50

€ 10,50

De bolletjesslikker

€ 10,50

€ 10,50

€ 10,50

BESTELLEN EN OPHALEN
Als dat maar
goed gaat
Een waargebeurd
oorlogsverhaal.
Leeftijd: vanaf 11 jaar
€ 10,95

Kan Kees
weer zien?

Mijn hond is
goud waard

Freek & Gerdien 9
Verboden Vuurwerk

Een ontroerend,
waargebeurd verhaal
Leeftijd: vanaf 7 jaar
€ 5,00

Hanneke heeft een
spierziekte en krijgt een
hulphond
Leeftijd: vanaf 6 jaar
€ 7,95

Freek & Gerdien komen in
aanraking met gevaarlijk
vuurwerk..
Leeftijd: vanaf 6 jaar
€ 10,95

Ga naar onze website: www.nieuwbouwgergemyerseke.nl/signeeractie
daar kunt u uw bestelling uiterlijk zaterdag 9 oktober doorgeven.
Ophalen en afrekenen is op D.V. zaterdag 16 oktober tussen 10.30-12.00 uur
of tussen 13.00-14.30 uur in de kerkzaal. Betaling kan alleen contant.

WWW.NIEUWBOUWGERGEMYERSEKE.NL/SIGNEERACTIE

