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We nodigen
iedereen van
harte uit om

aanwezig te zijn
bij de opening

van 'de
Schatkamer'. 

'De Schatkamer'



GEZOCHT

Wie wil er helpen met het bakken van een
cake en/of boterkoek voor de opening van 24
februari?

Geef je op bij Corrie Peene | 06 36 03 17 69
Klik hier!
 

Wie wil er een paar keer per jaar helpen
met het schoonmaken van de Schatkamer?
Mag op een zelfgekozen moment. 

Geef je op bij Greta Proos | 06 46 23 78 39
Klik hier
 

Vrijwilliger worden bij de Schatkamer? 
We zijn op zoek naar gemeenteleden (jong en oud) die willen
helpen bij verschillende activiteiten zoals: de inloop,
winkelactiviteit en andere activiteiten die we in de toekomst
willen opzetten. 

Klik hier om je op te geven!

Wil je meer informatie neem contact op met:
Harm Nieuwenhuijse | 06 27 36 21 97
Jan Willem van der Hart | 06 23 04 31 72

https://forms.office.com/e/i6RDXKy2Mn
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vDOkhABbBUmkHlzTSwDURA7nYkLZYcRBhxxQxw2QtotUOU1EU1A4V0RZSk80Nzc1TUZHWUlPWE9CTS4u


FOTO'S VAN HET RESULTAAT

Gemeenteleden hebben met
tweedehands meubels de ruimte

prachtig ingericht!



INKOMSTEN

Taart actie 
€ 382 euro
Gewonnen door familie Janse

Actie Bouwstenen
€ 2000 euro

Kerstzangavond tbv Kerstmaaltijd en de Schatkamer
€ 660 euro

Giften voor de Schatkamer
€ 900

Giften voor de Kerstmaaltijd
€ 135

Algemene giften evangelisatiecommissie
€ 560

Totaal 
€ 4637

DANKT GOD IN ALLES

Doordat we de ruimte aan het inrichten
zijn hebben we te maken met grote
uitgaven. Ondernemers steunen ons enorm
door bepaalde kosten voor hun rekening
te nemen. Hartelijk bedankt hiervoor! Wel
hebben we nog middelen nodig om alles
af te maken. 



Bravilor koffiezetapparaat
Gekocht via prikbord
€ 50 euro

Klik hier om te sponsoren

STEUN DE SCHATKAMER

Voetbaltafel voor de KBC
Gekocht via Marktplaats
€ 55 euro

Klik hier om te sponsoren

Printer voor de KBC
Nieuw

€ 250 euro
 

Klik hier om te sponsoren

Bosch stofzuiger
Nieuw
€ 135 euro

Klik hier om te sponsoren

Waterkoker
Nieuw
€ 35

Klik hier om te sponsoren

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=rhmXBqt6vm2Agi1XCNDpTwOZZIW2kQQ6
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=21rypPQVomV6ZEbjLFrjTXXm5FmXxzwS
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=WnoLir2fPFV9gFiZMBqpTowUYHT6xp5m
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=WApCQCJLNQZlcPR0bjUpsJPJSMcSrU6w
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=MPpmYGLUtQWvrQifTtWS9Jg2yMCX43Cg


STEUN DE SCHATKAMER

Bidden | Helpen | Geven 

KLIK HIER

Open gift

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=MKY1n7LB8IBsrYQEJP7xrElSJBHJGRep
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=MKY1n7LB8IBsrYQEJP7xrElSJBHJGRep


Tot op heden is het niet gelukt om iemand te vinden die de
winkelactiviteit wil opzetten. Deze persoon hoeft zelf niet altijd
aanwezig te zijn in de winkel. Het gaat om het opzetten van
deze activiteit. Daarom een oproep via deze nieuwsbrief!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Jan-Willem van der Hart 06 23 04 31 72

DRINGEND GEZOCHT!

Bidden | Helpen | Geven 

Werkt het verkoopidee verder uit in een concreter plan 
Organiseert de inrichting winkel in samenspraak met huisbaas &
op basis van een al gemaakte schets 
Regelt dat aanvoer (en afvoer) van kleding op een goede manier
loopt
Bepaalt het assortiment (welke maten/soorten kleding) van de
winkel
Regelt werkverdeling en werkschema voor de winkel-vrijwilligers 
Stuurt de vrijwilligers van de winkel aan 
Is aanspreekpunt voor huisbaas, stemt af/werkt samen met
(coördinator) inloop en stemt voor financiën af met
penningmeester EC 
Spreekt met enige regelmaat met de evangelisatiecommissie over
voortgang en waar hulp of aandacht nodig is

Coördinator winkel 


