
Met diverse kramen en 
andere activiteiten:
• Antiek/ Brocante
• Speelgoed
• Potten en pannen
• Boekenmarkt in de kerk 
• Kleding in de kerk
• Springkussen
• Rad van avontuur
• Zendingskraam
• Een mooi terras voor een 

hapje en drankje
• Diverse kinderactiviteiten in 

de Rank
• Fietsenstalling bij de kerk-

toren en naast de Hoeksteen

Met de opbrengst van de rom-
melmarkt worden er dit jaar 
verschillende goede doelen 
gesteund. Het eerste doel is 
de zonnepanelen op het dak 
van de Rank. Behalve dat het 
de nodige energie opwekt, 
willen we met de jaarlijkse op-
brengst uit deze panelen het 
opvanghuis van Wim en Cathy 
Groenendijk veiliger maken. 

Ook willen we geld ophalen 
voor nieuwe materialen voor 
Bijbelstudies en spellen voor 
de familie Grismore. 

Bij de kraam van de zendings-
commissie zijn Afrikaanse cre-
aties te koop. Deze originele 
handgemaakte spulletjes zijn 
gemaakt door 12 meiden die 
opgevangen worden bij Wim 
en Cathy. Door de verkoop 
hiervan proberen wij ze finan-
cieel te steunen zodat ze naar 
school kunnen. 
Op de achterzijde leest u meer 
informatie over deze doelen.

ROMMELMARKT 2019ROMMELMARKT 2019
ZATERDAG 11 MEI VAN 09.00 UUR TOT 14.00 UUR

Spullen inleveren kan op:
Dinsdag 7 mei: 9.00-12.00 en 19.00-21.00 uur
Woensdag 8 mei: 9.00-12.00 en 19.00-21.00 uur

Spullen inleveren kan op:
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MET EEN GROTE PLANTEN-MARKT!

Zaterdag 21 mei van 09.00 uur tot 14.00 uur

Met de opbrengst van de 
rommelmarkt wordt de 
familie Lustig in Frankrijk 
gesteund. 
Ds. Lustig is door de GZB 
aangesteld als predikant
in Frankrijk binnen de 
Nationale des Églises 
Protestantes Réformées 
Evangéliques de France in 
de buurt van Montpellier. 
Op verzoek van de synode 
van de UNEPREF zal Geert 
als gemeentepredikant 
en missionair toeruster 
binnen de kerk werkzaam 
zijn. toren en naast de Hoeksteen
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Zonnepanelen op de Rank, opbrengst Wim en Cathy

Als kerk willen we ons steentje bijdragen aan het duurzaam opwekken van 
energie. Een werkgroep heeft gekeken naar een geschikte locatie voor zonne-
panelen en we hebben gekozen voor het platte dak van gebouw de Rank. Ook 
is er gekeken naar een goed doel voor de toekomstige opbrengsten uit deze 
panelen. Op de rommelmarkt wordt het technische aspect toegelicht en hier 
kunt u intekenen om een gedeelte van de kosten voor uw rekening te nemen, 
bijvoorbeeld op een gedeelte van een paneel.
De jaarlijkse opbrengst uit deze panelen komt ten goede aan het werk van 
Wim en Cathy Groenendijk. Zij wonen al vele jaren in Kampala, de hoofdstad 
van Uganda. In hun opvanghuis verblijven meisjes uit Zuid-Sudan die vrese-
lijke dingen hebben meegemaakt tijdens de oorlog in dat gebied. In het huis 
van Wim en Cathy valt met grote regelmaat de stroom uit. Dit kan vele uren 
duren en levert daardoor ook problemen op met betrekking tot de veiligheid 
omdat er o.a. geen verlichting meer is in en rondom het huis. De bedrading en 
de lampen in het huis zijn ook niet veilig en vaak verouderd. Een goede reden 
om hiervoor een project te starten.

Fam. Grismore
Op de NAVO-basis worden eve-
nementen georganiseerd voor 
jongeren. Deze bestaan uit een 
spel-of activiteit, maaltijd en Bij-
belstudie. Bij deze activiteiten 
maken ze veel gebruik van een 
‘cage ball’. Helaas heeft de bal 
het na een aantal jaar begeven en 

willen we de familie Gris-
more helpen een nieuw 
‘cage ball’ aan te schaffen. 
Daarnaast moet er ook 
nieuw Bijbelstudie mate-
riaal aangeschaft worden 
voor de tieners. Een spe-
cifieke studie over de wa-
penrusting van God. 

Naar school
12 meiden uit het op-
vanghuis van Wim 
en Cathy kunnen on-
verwachts niet naar 
school doordat hun 
sponsor zich heeft 
teruggetrokken. De 
meisjes uit het tehuis 
van Cathy zijn voor Oudewater 
creatief aan de slag gegaan. Deze 
origineel Afrikaanse creaties wor-
den op de rommelmarkt aange-
boden. Met de opbrengst hiervan 
hopen we dat de meiden toch naar 
school kunnen. U bent van harte 
welkom om een kijkje te nemen en 
iets van uw gading te scoren.

Voor meer informatie kijkt u op www.hervormdoudewater.nl
U kunt ook mailen naar: zendingscommissie@hervormdoudewater.nl

Voor meer informatie kijkt u opVoor meer informatie kijkt u op

Het is altijd het verlangen geweest van Geert en Florien Lustig om 
de wereldwijde kerk te dienen. Ze voelen zich door God geroepen. 
Frankrijk is al lange tijd op hun hart gebonden en ze verlangen ernaar 
om samen met de christenen daar de kracht van het Evangelie te 
ontdekken in woord en daad en te zien dat de Heilige Geest grenzen 
doorbreekt.

Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa.
De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk
(45 gemeenten, ruim 4000 leden) in met name Zuid-Frankrijk en 
enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen 
om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan 
toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten.

Geert is werkzaam als gemeentepredikant en
missionair toeruster binnen de UNEPREF. Florien is 
samen met hun dochter Marleen ondersteunend en 
diaconaal van betekenis.

Vanaf januari 2020 is familie Lustig voor zes jaar 
uitgezonden vanuit hun oud-gemeente Zeist. 


