
Najaarsverkoping
t.b.v. zending en evangelisatie

D.V. zaterdag 30 september

PETRAKERK - HENDRIK-IDO-AMBACHT
(ingang Thorbeckestraat)

Verkoping
van 

9.30-13.00 uur

Ritje met oude brandweerauto

Spelletjeskaart voor de kinderen

Nu pinnen 
mogelijk
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NAJAARSVERKOPING ZENDING EN EVANGELISATIE 3

Beste zendingsvriend(en), 

Zaterdag 30 september D.V. vindt de 
jaarlijkse verkoping plaats t.b.v. zending 
en evangelisatie. De zendingscommissie 
en vrouwenvereniging heten u dan ook 
hartelijk welkom! 

De artikelen zijn divers en het is weer mo-
gelijk om uw tas flink te vullen: gebak, een 
goed boek, een bloemstukje, een broodje 
hamburger. Kortom: aan iedereen is ge-
dacht. Nieuw dit jaar is een knutselwork-
shop voor jongens en meisjes. Ook zullen 
een aantal jongens uit de gemeente u 
meenemen over het eiland IJsselmonde 
met een schitterende fotopresentatie.

Ook dit jaar zijn weer veel bedrijven be-
reid om een bijdrage te leveren aan de 
folder en/of de verkoping. Elk jaar is het 
weer bijzonder dat er zoveel ‘zendings-
vrienden’ zijn die (soms al vele jaren) met 
geldelijke middelen zoals een advertentie 

of te verkopen producten het zendings-
werk steunen. Nogmaals dank hiervoor!
Zendingswerk is niet vrijblijvend, maar 
een opdracht! Deze opdracht, zoals we 
die kunnen vinden in Mattheus 28:19, is 
door de Heere Jezus Zelf gegeven aan zijn 
discipelen. Waren zij hiertoe bekwaam? 
Niet vanuit zichzelf want twee verzen eer-
der in vers 17 staat: ‘doch sommigen twij-
felden’. Maar de Heere Jezus weet wie ze 
zijn en bemoedigt Zijn discipelen in vers 
20: En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen 
tot de voleinding der wereld. Amen.

Ook de huidige zendingswerkers zijn on-
bekwaam maar de Heere Jezus heeft ze 
geroepen om te arbeiden in de wijngaard 
die ver voorbij de Nederlandse grens uit-
strekt. Wilt u voor hen bidden? Wilt u ook 
bidden of er nog zendingswerkers uitge-
zonden mogen worden? 

We ontmoeten u graag op D.V. zater-

dag 30 september!

Jaarlijkse verkoping

D.V. Zaterdag 30 september 
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Boxcontainers | Reefercontainers | Tankcontainers

Telephone  +31 (0)78 - 693 28 88

info@ctr-logistics.nl    |    www.ctr-logistics.nl

Uw partner in transport

begrafenisverzorging

• Alleen begrafenissen

•  Opbaarmogelijkheden in een door 
 u gewenst rouwcentrum of thuis 
 met koeling

•  Dag en nacht bereikbaar

Mozartlaan 13
3131ES Vlaardingen
010 - 460 05 09
info@tdenh.nl
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Den Hollander
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Een succesvol onderdeel van de verkoping is 
de verkoop van boodschappen. Wij vragen 
daarom uw medewerking om boodschap-
pen te schenken zodat wij  een uitgebreid 
assortiment kunnen aanbieden. Als u mee 
wilt doen, wilt u dan een boodschappenpak-
ketje klaarzetten? De leden van de zendings-
commissie komen de boodschappen op 25 

of  26 september ophalen.
Alle boodschappen zijn welkom m.u.v. alco-
holische dranken. Wilt u letten op de houd-
baarheidsdatum?
Het ophalen van de boodschappen gemist? 
Dan kunt u de boodschappen ook afleveren 
bij de fam. A. Plaisier, Huijgensstraat 8, 078-
6821105.

Boodschappen 

Drie enthousiaste  natuurfotografen uit 

onze gemeente nemen u mee naar de 

mooiste plekjes van ons mooie eiland 

IJsselmonde zoals de Crezéepolder, de 

Sophiapolder en de Zuidpolder.  De af-

gelopen jaren zijn deze gebieden uit-

gegroeid tot ware pareltjes aan de rand 

van ons dorp.

Wist u dat er op het eiland IJsselmonde 

bevers leven, maar ook lepelaars en de 

roerdomp? Tijdens de fotopresentatie 

krijgt u het allemaal te zien en te horen, 

zeer de moeite waard!

Natuur op IJsselmonde

WAT IS ER TE KOOP EN TE DOEN?

• Gebak en koeken
• Speelgoedartikelen
• Boodschappen
• Artikelen van de vrou-

wenvereniging
• Boeken en cd’s
• Planten en bloemen
• Lingerie
• Lekker stuk kaas
• Vers gebrande noten
• Eieren
• Groente en fruit
• Hamburgers
• Heerlijke spareribs
• Verse oliebollen
• Eierkoeken
• Bolussen
• Wenskaarten
• Bloemstukjes
• Hollandse nieuwe
• Verse makreel
• En nog veel meer...

Verhinderd
Bent u verhinderd om 
naar de verkoping te 
komen maar wilt u het 
zendingswerk wel steu-
nen? Doneer dan via 
www.zgg.nl/Doneren 
of op rekeningnummer 
NL08RABO0161096638 
t.n.v. Zendingscommissie 
Gereformeerde 
Gemeente HIA.
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(Ver)bouwen 
met

vakmanschap.
 aanbouw
 verbouw 
 onderhoud 
 renovatie
 badkamers 
 electra

mobiel: (06) 54 36 35 39, (06) 29 03 88 90
email: gebr.waleson@gmail.com 

www.aannemerwaleson.nl

Vraag 
een geheel 

vrijblijvende 
offerte bij 
ons aan!

fascinerende tuinen met passie voor vorm

Oudelande 9   2986 AG  Ridderkerk 
E.  info@muntertuinprojecten.nl

T.  078-68 20 825    F.  078-68 18 451
 I.  www.muntertuinprojecten.nl
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Ook dit jaar hebben we weer de spel-
letjeskaart voor kinderen tot 12 jaar. 
Koop de spelletjeskaart en je mag: 
• Meedoen met de spelletjes;
• Meerijden met de brandweerauto;
• Iets lekkers eten en drinken.

‘Mam, weet u dat Aunty vroeger wel 
eens in de cel heeft gezeten?’ vraagt 
Chimobi. ‘Hé? Waarom dan?’ reageert 
moeder verbaasd. ‘Ze werd ervan be-
schuldigd een 
huis, dat naast 
de kerk gestaan 
heeft, in brand 
gestoken te heb-
ben. U hebt toch 
altijd in Odoke 
gewoond, weet 
u dat niet?’ 

 Chimobi krijgt 
buikpijn van 
haar rapport: wat een slechte cijfers! Ze 
is bang wat haar vader Kworok van haar 
rapport zal zeggen. En vooral... wat hij 
zal doen. Zal hij haar slaan? 

Benieuwd hoe het verhaal verder gaat? 
Dit boek is verkrijgbaar op de verko-
ping.

Vind je het leuk om iets met je handen 
te maken? Vergeet dan niet ook naar de 
knutselworkshop te 
gaan in de bovenzaal 
van de kerk. 

 Weet je dat er een speciale website 
is voor jullie over de zending? Kijk op 
www.zggjunior.nl en ontdek de infor-
matie die hier te vinden is. Je vindt hier 
o.a. mooie kleurplaten en zendingsver-
halen. En wat dacht je van een spreek-
beurt over de zending?

Voor de

Spelletjes-
kaart

Leestip 
Chimobi en 
het geheim 
van de juf

Nieuw! 
Knutsel-
workshops

ZGG Junior

Kinderen

ook naar de 
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samen verder met

T O TA A L A D V I S E U R  O P  F I N A N C I E E L  E N  F I S C A A L  G E B I E D ,  K W A L I T E I T,  E F F I C I E N C Y,  I T  &  A U D I T

visser-visser.nl

Samen komen
we verder!
Welk doel hebt u als ondernemer? En welke route kiest 
u om dit doel te bereiken? En legt u die weg alleen af of 
samen met een ervaren partner? Iemand die vertrouwd 
is met de reis en u kan bijstaan bij de keuzes die u maakt 
en de beslissingen die u neemt. Iemand op wie u kan 
terugvallen. Iemand die samen met u, hoe dan ook, uw 
doel bereikt.

Want uiteindelijk ga je alleen misschien sneller ...
maar samen kom je verder.
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UW ADVERTENTIE 
volgend jaar hier? 

Neem contact met ons 
op voor de 

mogelijkheden. 

Stuur een email naar 
zendingscommissie@gergemhia.nl 

Kom langs aan de kraam of plaats (tijdig) 
uw bestelling* op www.luxefotokaarten.nl

*Kiest u dan bij het afronden van de bestelling voor 
‘contant bij afhalen’.

M. VOORWINDEN

078 - 6813668

Omslagen 2010.indd 7 12-4-2010 18:29:40
Proceskleur Zwart

Cover 2012.indd   7 5-1-2013   11:33:23
Proceskleur Zwart

Voor renovatie van:
- travertin
- marmer 
- parket 

Omslagen 2010.indd 7 12-4-2010 18:29:40
Proceskleur Zwart

Cover 2012.indd   7 5-1-2013   11:33:23
Proceskleur Zwart

Voor het leveren en leggen:

Omslagen 2010.indd 7 12-4-2010 18:29:40
Proceskleur Zwart

Cover 2012.indd   7 5-1-2013   11:33:23
Proceskleur Zwart

- parket
- planken
- laminaat

Omslagen 2010.indd 7 12-4-2010 18:29:40
Proceskleur Zwart

Cover 2012.indd   7 5-1-2013   11:33:23
Proceskleur Zwart
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Besparen Gebruiksgemak

Door verpakken nooit te onderschatten, maar altijd te 

zien als businesscase; als cruciaal onderdeel van de 

bedrijfsvoering, waar meer uit te halen valt. Daarom is 

ons advies aan u: onderschat niet wat u kunt realiseren. 

Zullen we een afspraak maken?

onderschat het niet     078 652 40 60     bvpverpakkingen.nl

www.defietsenvanambacht.nl

Op afspraak ‘s avonds open

Vakkundig Personeel

1700M2 fietsplezier

Service aan huis

Snelle levertijd

Ruime collectie fietsen
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De zendingscommissie is op zoek naar een gemotiveerd en 
betrokken gemeentelid die onze commissie wil komen ver-
sterken in de rol van voorzitter. 

Taken

- Vertegenwoordigen van de zendingscommissie binnen 
en buiten onze gemeente i.s.m. de andere twee leden 
van het dagelijks bestuur;

- Mede organiseren van bezinnende activiteiten zoals zen-

dingsdiensten en zendingsavonden.
- Voorzitten van de PZC vergaderingen (3 á 4 keer per jaar);
- Mede organiseren van activiteiten zoals de jaarlijkse ver-

koping.

Bent u/jij betrokken op het zendingswerk en gemotiveerd 
om je hiervoor in te zetten? Of wil je meer weten over 
deze functie? Neem dan contact op met Anné Plaisier (06-
39547281) of Gertjan van Weelden (06-15940724)

GEZOCHT thuisfrontwerker

Postzegels 
(niet afgeweekt)

Ansichtkaarten 
(van vóór 1960)

Cartridges en toners

Mobiele telefoons

Vreemde valuta

Uw smartphone kapot? Inktcartridge 

of toner leeg? Wist u dat dit afval nog 

waarde heeft?

Of heeft u nog contant geld (vreemde va-
luta) over van vakantie of zakenreis? De 
zendings-commissie zamelt deze mid-
delen in zodat de opbrengst ten goede 
komt aan de zending. Spaart u mee?
Wilt u ook op deze manier bijdragen 

aan de zending? Dan kunt u de artike-
len meegeven met de bezorger van de 
Paulus. 

Heeft u deze gemist of tussendoor iets in 
te leveren? U kunt het ook afgeven op de 
volgende adressen:
-  Fam. Plaisier, Huijgensstraat 8,
-  Fam. van Weelden, Het Volgerland 54

Spaart u mee?
HERGEBRUIK!

Wat kunnen we 
gebruiken? 
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NAJAARSVERKOPING ZENDING EN EVANGELISATIE 13

Voor elke bijbel een passende hoes! Keuze 
uit vele soorten hoezen voor alle maten 
bijbels. Als u de hoes aanschaft op de 
verkoping steunt u naast stichting Open 
Doors ook de zending en evangelisatie.

Tip, neem thuis alvast de maten van uw 

bijbel op!

We hebben twee afmetingen nodig:
1 de omtrek van uw bijbel van begin kaft 

tot einde kaft (dus zonder de bladzijde)
2 de hoogte van uw bijbel.
Wij bestellen dan uw bijbelhoes op maat.

Verkoop bijbelhoezen
UITGELICHT!

Boek “Onverhinderd”
Hoe staat het met de voortgang van het Evangelie in 
de wereld? En wat betekent dat voor onze betrokken-
heid op het werk van de zending? Het is een goede zaak 
als deze vragen een christen bezig houden. Ze kunnen 
voortkomen uit vertwijfeling en vrees. Ook kan er een 
uitzien naar de bekering van mensen en volken tot heer-
lijkheid van de Koning van de Kerk aan ten grondslag lig-
gen. ‘Onverhinderd’ wil op deze vragen ingaan en laten 
zien dat het er met de zaak van de Kerk goed voorstaat. 
Maar ook dat er, zolang de wereldgeschiedenis nog niet 
ten einde loopt, nog werk te doen is. Dicht bij huis en ver 

weg. Voor uitgezonden werkers en voor betrokken ge-
meenteleden op het thuisfront.
In het boek vind u theoretische hoofdstukken, meditatie-
ve gedeelten en praktische case 
studies bedoeld om de betrok-
kenheid op de voortgang van 
het Evangelie in de wereld te 
bevorderen. Een lezenswaardig 
boek voor ieder gemeentelid. 
Op de verkoping verkrijgbaar 
voor € 19,95
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Succesvol uw woning verkopen?

Wisse Makelaardij BV  I  De Schoof 82  I  3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht  I  Telefoon: 078-6840292  I  www.wisse.nl

- 3 Registermakelaar-Taxateurs 
- Onafhankelijk hypotheekadvies
- Aantoonbaar goede resultaten
- Scherpe tarieven
- De beste positie op Funda
- Actief op social media
- Woningaanbod in Wisse-app
- Gratis deelname kopersdag/open huis
- Gratis gebruik van verhuisbus

Daarom Wisse:

Voel je thuis!

Kies voor Wisse: verkoop, aankoop en hypotheek onder één dak!

Makelaardij & Hypotheken

JW

Bouwmanagement

www.jwgroep.nl
Postbus 25, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht 
T (078) 68 33 800, info@jwgroep.nl

Bouwen betekent veel organiseer- en regelwerk.
Dat neemt JW Bouwmanagement graag uit handen.

JW BOUWMANAGEMENT

Kent de
problematiek 
door en door

Invent-automatischedeuren B.V. 
Hoogveen 94 
3344 EP Hendrik Ido Ambacht 
T 078-2000285 
M 06-51806248 
E info@invent-automatischedeuren.nl
I www.invent-automatischedeuren.nl
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Veersedijk
3341 LL He

Postbus 9
3340 AA H

63
endrik Ido A

Hendrik Ido

Ambacht

Ambacht

T 078
F 078

E i
I w

68 33 200
– 68 33 209

nfo@v2n.n
www.v2n.n

0
9

l
l

Dakkapellen, kozijnen en aan- of opbouwkkapellen, kozijnen en aan- of opbo

Wij zijn sterk in nieuwbouw, 
verbouw, onderhoud en renovatie!

Bouw- of verbouwplannen?

www.bertvankootenbouw.nl   06-54784443

Folder verkoping 2017.indd   15 07-09-17   07:36



service-ambachtservice-ambacht
...vakmensen uit het juiste hout...

••nl••••

 06 - 11 86 17 73

E info@schuttingservice-ambacht.nl  |  I www.schuttingservice-ambacht.nl

HÉT ADRES 
VOOR:

Nieuwe schuttingen 
in hout, beton 

of staal

Het plaatsen van 
tuinhuisjes

Tuinaanleg

Bestratingen
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