
Geacht gemeentelid,  
 
In deze brief vind u zowel een oproep vanuit de (ZEC) 
zendings- en evangelisatiecommissie als de 
verkoopcommissie.  
 
Op woensdagavond 14 december 2022 hoopt de ZEC 
opnieuw langs de deuren te gaan in een wijk van Haaften. 
We delen een mini-kerststol uit met een kaart en proberen het gesprek aan te gaan over wat het 
kerstfeest nu echt betekent, namelijk dat Jezus als mens naar de aarde kwam in alle eenvoud. Hierbij 
hebben we uw hulp nodig. Want evangelisatie doe je niet alleen, maar samen. Welke wijk het wordt, 
wordt nog nader bepaald. U hoeft niet alleen op pad. Het is namelijk de bedoeling om in tweetallen 
de wijk in te gaan. Omdat iedereen een straat/stuk wordt toegewezen is het nodig dat u zich 
opgeeft. Zo voorkomen we dat we meerdere keren bij eenzelfde huis aanbellen. Om op te geven 
kunt u onderstaande strook invullen of mailen naar ondergenoemd mailadres. 
 
Op zaterdag 17 december 2022 hopen de verkoopcommissie en ZEC een kraam te bemannen op de 
kerstfair van de Oranjevereniging in de Burcht van Haeften. De verkoopcommissie zal haar 
welbekende slaatjes verkopen en de ZEC zal aanwezig zijn met evangelisatiemateriaal en een 
gesprek met de bezoekers aan proberen te knopen aan de hand van een slogan. 
Ook hier hebben we uw hulp hard bij nodig. Wie wil zaterdagochtend c.a. 1,5u helpen met het klaar 
maken van de slaatjes? Ook vragen we uw hulp bij het bemannen van de kraam, waarbij u kunt 
aangeven of u als verkoper van de slaatjes wilt fungeren of dat u gesprekken aan wilt gaan met 
bezoekers. De kerstfair start vanaf 15.00. Het staat u vrij om aan te geven dat u een kortere tijd 
beschikbaar bent. Ook daar zijn we al mee geholpen. 
 
Kunt en wilt u ons helpen? Vul dan uiterlijk 26 november onderstaande strook in en lever deze in bij 
Boekhandel de Oase. U kunt ook mailen naar zendingscommissie@hervormdhaaften.nl of contact 
opnemen met Geralda Huijsen (0627597130). 
 
Mocht u nu al de wens hebben om op 17 december slaatjes te kopen, geef dan uw bestelling alvast 
door. Voor een ieder die minder goed ter been is, regelen wij dat de bestelling die middag thuis 
bezorgd wordt. Zie achterzijde voor het plaatsen van de bestelling. Ook via deze weg kunt u ons 
helpen. En uiteraard het allerbelangrijkste: het gebed. Want zonder het gebed vaart niets wel. Wilt u 
het werk van de verkoopcommissie, ZEC en de gemeenteleden die helpen meenemen in uw 
persoonlijk gebed? 
 
Hartelijke groeten en een gezegende voortzetting van de week gewenst, 
De verkoopcommissie en zendings- en evangelisatiecommissie  
 

 

Naam_____________________________________________________________________________ 
Telefoonnummer____________________________________________________________________ 
Mailadres_________________________________________________________________________ 
 

Ik kan/wil graag helpen bij: (meerdere bolletjes inkleuren mag ook) 
0 Kerstactie van de ZEC op woensdagavond 14 december. 
0 Klaarmaken van de slaatjes op zaterdagochtend 17 december. 
0 Aanwezig zijn bij de kraam op de kerstfair in de middag/avond (doorstrepen wat n.v.t. is) 
0 Anders, namelijk:__________________________________________________________________ 
Opmerkingen:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 



Bestelling slaatjes: 
 
Naam_____________________________________________________________________________ 
Telefoonnummer____________________________________________________________________ 
 
Huzarenslaatje, €2,00 per stuk: 
0 _____________ stuks 
 
Rundvleesslaatje, €2,50 per stuk: 
0 _____________ stuks 
 
0 Ik haal het op tijdens de Kerstfair.  
0 Ik kan niet naar de Kerstfair komen en wil het graag thuis bezorgd krijgen. 
Adres:_____________________________________________________________________________ 
Ook deze strook kunt u inleveren bij boekhandel de Oase of aan Geralda Huijsen geven. U kunt ook 
uw bestelling mailen naar geralda_aperloo@hotmail.nl of telefonisch doorgeven via 06-27597130 
 


