
 

 

 

 

 

Beste gemeente,  

 

In de laatste editie van het Contact heeft u kunnen lezen dat wij dit jaar Nico en Arja 

Timmerman willen ondersteunen bij hun uitzending naar Papoea. Door middel van de 

verkoop van viooltjes (in diverse kleuren) willen wij graag geld inzamelen.  

 

Via de webshop van de Hervormde Gemeente Elburg èn via het bijgevoegde 

bestelformulier kunt u uw bestelling aan ons doorgeven.  

 

De link naar de webshop staat op de website van onze gemeente: 

www.hervormdelburg.nl hier kunt u een online bestelling doen en middels iDEAL direct 

afrekenen. De link naar de webshop herkent u aan de button van een viooltje. 

 

Het bestelformulier kan ingeleverd worden (in de brievenbus) aan de Hertogstraat 1, 

8081 BH te Elburg. Voor eventuele vragen kunt u een Whatsapp sturen (of bellen) naar 

06-13954886. Het fysieke bestelformulier is op de volgende bladzijde opgenomen. 

 

Uw bestelling kan geplaatst worden tot 27 maart 2021. Bestellingen die ná 23 maart 

worden geplaatst, kunnen mogelijk in een andere kleur geleverd in verband met de 

voorraad bij de leverancier. Dus wees er snel bij! 

 

De viooltjes kunnen op donderdag 1 april n vrijdag 2 april tussen 14:00 uur en 17:00 uur 

opgehaald worden bij de Oosterkerk. 

  

Wanneer u niet in staat bent om de bestelling op te halen, kunt u dit vermelden in het 

opmerkingenveld. Dan zorgen wij ervoor dat de bestelling bij u aan huis bezorgd wordt. 

 

De betaling van uw bestelling kunt u (graag gepast) voldoen bij het ophalen/leveren van 

de bestelling. 

 

Wij danken u alvast voor uw bestelling! De opbrengst van deze actie zal in zijn geheel 

ten goede komen aan de uitzending van Nico en Arja Timmerman naar Papoea.  

 

Namens de jeugddiaconaatscommissie 

 

http://www.hervormeldelburg.nl/


Bestelformulier 

 

  
 

    

Ondersteuning Nico & Arja Timmerman (Tech for Hope project)     

          

Naam:   *     

Adres:   *     

Woonplaats:   *     

Telefoon nr:   *     

Opmerkingen:         

        

          

* verplichte velden       

          

Aantal *   Prijs p/stuk Totaal prijs   

  

Grootbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: paars  €        6,50     

  

Grootbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: rood-oranje  €        6,50     

  

Grootbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: licht blauw  €        6,50     

  

Grootbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: geel  €        6,50     

  

Grootbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: gemengd  €        6,50     

         

  

Kleinbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: paars  €        6,50     

  

Kleinbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: rood-geel  €        6,50     

  

Kleinbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: roze-wit  €        6,50     

  

Kleinbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: licht blauw  €        6,50     

  

Kleinbloemige viooltjes, potmaat 9 cm, 12 

stuks, kleur: gemengd  €        6,50     

          

 

Totaalbedrag bestelling   €            

 

 


