
 

LET OP!  
Uiterlijke inleverdatum bestellijst : zaterdag 3 maart 2021 
Betaling bestelling voor  : zaterdag 3 maart 2021 
Ophalen bestelling  : vrijdag 2 april 2021  
        (tussen 13:00 – 16:00 uur) 
 
Betaling o.v.v. uw referentienummer (zie voorkant actiekrantje) 
NL58 ABNA 0606 165 029  
t.n.v. Jeugdwerk Ger. Gemeente  
inz. Jeugdbond – Actie 
 
U kunt uw bestelling doorgeven via e-mail (actiezvl@gmail.com) of inleveren in de 

daarvoor bestemde doos op de balie in de kerk.  

Waar wilt u uw bestelling DV vrijdag 2 april ophalen?  Zet een vink in het vakje voor de 

betreffende afhaallocatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagboek voor jongens ‘Adam’  € 15,90   

Prekenboek ‘En zend het aan de zeven 
gemeenten’ 

€ 14,90   

Leesplan voor kinderen ‘Ontdekkingsreis’ 
(tot 12 jaar) 

€ 11,95   

CD ‘Tot U – bidden voor morgen’ 
meisjeskoor 

€ 14,90   

Spel Kwistet  € 29,90   

 

Totaal:   

 Fam. de Putter Paviljoenweg 6 Biervliet 

 Fam. Goud Middenweg 13 Biervliet 

 Ger. Gem Terneuzen Frans Halslaan 1  Terneuzen 

 Fam. Janse Bernhardstraat 13 Hoek 

 Fam. Zegers Gerard van der Nissestraat 86 Zaamslag 

 Fam. Van der Eijk Magrette 12 Axel 

 

Etiket met adresgegevens 

 

Ref. nr:  

 

Ref. nr:  

mailto:actiezvl@gmail.com


Inleiding  
 
Beste gemeenteleden van Terneuzen & Oostburg, 
 
Ook dit jaar is er weer een jeugdwerkactie! 
Het thema van deze Jeugdwerkactie is: ‘Zorg voor Morgen’, het gaat over de zorg 
voor jongeren. Zij verdienen namelijk onze aandacht. Jongeren zijn de toekomst 
van de kerk en hebben praktische en geestelijke zorg nodig. Juist nu! 
Als gemeenten Terneuzen & Oostburg willen we graag samen een leuk bedrag 
kunnen overhandigen. 
We proberen zover als mogelijk activiteiten te organiseren en is er een bestellijst 
samengesteld met o.a. heerlijke (zelfgemaakte) producten (zie laatste pagina’s). 
 
Ook voor kinderen worden er leuke activiteiten georganiseerd, doen jullie 
allemaal mee? 
 

Op de website van Ger Gem Terneuzen komt alle informatie te staan . 

https://www.gergemterneuzen.nl/ 

 

Actiecommissie  

E-mailadres: actiezvl@gmail.com  

Contactpersoon Gemeente Oostburg 
Colin de Putter 
 
Contactpersonen Gemeente Terneuzen 
Marjan Goud 
Jaklien Goud 
Anne de Feijter 
Marilin van der Eijk  
 

 

   

       Bestellijst Actieproducten 

 

       *Besteld u losse snoeprollen, maak dan onderstaand uw keuze en geef de 
          aantallen aan: 
 

 Mentos Aarbei mix  Mentos Appel 

 Mentos Spearmint  Mentos Grape 

 Mentos Cherry  Mentos Cherry – Pineapple 

 Laktritz toffee  King pepermunt 

 Milk Chews    

Artikel Prijs Aantal Totaal 

Paasstol 700 gram € 7,00   

Paasstol 1000 gram € 9,95   

Rozijnentulband  500 gram € 3,25   

Rozijnentulband 1000 gram € 6,50   

 
Slagroomtruffels 100 gram € 2,50   

Babbelaars 200 gram € 2,50   

Chocolade eieren € 2,50   

Losse snoeprollen naar keuze (per stuk) * € 1,00   

Losse snoeprollen naar keuze (5 stuks)   * €       4,00   

Losse snoeprollen naar keuze (10 stuks) * €       6,00   

Snoeprollen actiezakje assorti (10 stuks) € 5,00   

Fruit toffees 200 gram € 2,50   

Drop toffees 200 gram € 2,50   

Trefin Orfina Goud toffee 150 gram € 2,50   

Wilhelmina pepermunt doosje 100 gram € 2,00   

 
Verse scharreleieren 10 stuks  € 2,50   

Verse erwtensoep 0,5L € 2,50 
 

  

Verse tomaten/groentesoep 0,5L € 2,50   

 
Subtotaal:   
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Hartelijk dank aan alle sponsoren: 

                                                                                               

  

 

                                                                                                                                                                               

 

     

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                                              

 

 

 

Planning activiteiten 

Omdat het in deze tijd lastig vooruit plannen is, willen wij u vragen om de Gomarus en 

website van de Ger. Gem Terneuzen goed in de gaten te houden.  

Wij hebben alvast een aantal leuke activiteiten op de planning staan:  

 

Wanneer? Wat?  
 

Zaterdag 3 maart Uiterlijke inleverdatum bestellijst 
 
U kunt uw bestelling doorgeven via WhatsApp, e-mail 
(actiezvl@gmail.com) of inleveren in de daarvoor bestemde doos op 
de balie in de kerk.  
 

Zaterdag 3 maart Uiterlijke betaaldatum bestelling 
 
o.v.v. uw referentienummer (zie voorzijde actiekrantje) 
 

NL58 ABNA 0606 165 029  
t.n.v. Jeugdwerk Ger. Gemeente  
inz. Jeugdbond – Actie 
 

Zaterdag 6 maart Taartenbakwedstrijd & online verkoop van de taarten 
 
Spelregels in het kort:  

- Stuur zaterdag 6 maart voor 12:00 uur een foto + korte 
uitleg over uw taart naar actiezvl@gmail.com  

- Tussen 12:00 – 15:00uur worden de foto’s op de website 
van Ger Gem Terneuzen geplaatst. 

- Om 15:00 start de online verkoop via het YouTube kanaal 
van Ger Gem Terneuzen.  

- De taart die voor het hoogste bedrag verkocht wordt is de 
winnaar.  

- U kunt zich aanmelden via: actiezvl@gmail.com 
 

Meer informatie volgt in de Gomarus en op de website van de kerk 
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Zaterdag 27 maart 
 

Muziekavond Ger Gem Terneuzen 
- Aanvang 19:30 uur 

 
Meer informatie volgt in de Gomarus en op de website van de kerk.  
 

Vrijdag 2 april  
( Goede Vrijdag) 

Afhalen bestellingen  
Op het door u gekozen afhaalpunt kunt u uw bestelling tussen  
13:00 – 16:00 uur afhalen. Is dit tijdstip voor u niet haalbaar, neem 
contact op met de betreffende familie.  
 

 
 

Fam. de Putter Paviljoenweg 6 Biervliet 

Fam. Goud Middenweg 13 Biervliet 

Ger. Gem Tern. Frans Halslaan 1  Terneuzen 

Fam. Janse Bernhardstraat 13 Hoek 

Fam. Zegers Gerard van der Nissestraat 86 Zaamslag 

Fam. Van der Eijk Magrette 12 Axel 

Maandag 5 april  
(2e Paasdag) 

Autopuzzeltocht  
 

- Start bij: Goud Biervliet BV 
- Iedere deelnemende auto krijgt een vaste starttijd 
- Tussendoor kunt u genieten van de prachtige Zeeuws-

Vlaamse omgeving!  
- Bij het eindpunt kunt u van een heerlijk frietje met een 

snack bij de friet drive in.  
- Aanmelden via: actiezvl@gmail.com. 

 
Meer informatie volgt in de Gomarus en op de website van de kerk. 
 

 

Zodra het weer toegestaan is zullen de onderstaande activiteiten gepland 
worden: 

Knutsel & win -  voor kinderen t/m 12 jaar 

Maak jij van de onderstaande taart een prachtige taart? Vul jou naam en adres is 
en de jury zal bepalen wie er een mooie prijs wint, in de verschillende 
leeftijdscategorieën. 
 
Uiterlijke inleverdatum : Vrijdag 2 april  
Inleverpunten  : In beide kerk of bij de commissieleden.  
 
Op de website van de kerk kunt u de taart downloaden in A4 formaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum onbekend Wandelmorgen voor vrouwen 

Datum onbekend Fietstocht voor mannen 

Datum onbekend Creatief momentje  

Datum onbekend Online kookworkshop (inclusief ingrediënten) 

Datum onbekend Drive-in wasstraat  

Datum onbekend Sponsorloop voor de kinderen  

Naam   

Adres   

Leeftijd  


