
zendingsdagen
10, 11 en 18 juni

Hoofdsponsoren: Monuta Sepers  Vinke Design   



Welkom op de zendingsdagen in juni!

Op D.V. vrijdagavond 10 juni, zaterdag 11 juni en zaterdag 18 juni organiseren wij 
als Hervormde Gemeente Elburg drie dagen die in het teken van de zending zullen 
staan. 

De zendingscommissie van wijk Oost, de zendingscommissie van wijk West, de 
thuisfrontcommissie van Nico & Arja, de thuisfrontcommissie van Willem &  Mee 
Hyae, de thuisfrontcommissie van Maurits en Rianne en de thuisfrontcommissie van 
Harriëtte, Het Tamar Center en Muskathlon hebben zich verenigd en organiseren 
deze dagen. 

Wij zijn verheugd dat wij met elkaar bij mogen dragen aan de zendingsopdracht die 
de Heere Jezus ons gaf in Mattheus 28, vers 18 en 19: “Ga dan heen, onderwijs al 
de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige 
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met 
u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen”. 

In deze flyer hopen wij u te informeren over de verschillende activiteiten. Alle 
gemeenteleden, maar ook alle andere geïnteresseerden, zijn voor deze activiteiten 
van harte uitgenodigd. 



Programma

Vrijdag 10 juni

BBQ + Polderspelen voor 
jongeren vanaf 12+

Opening zendingsweekend

Gastspreker Jurjen ten Brinke

Lego in de Oosterkerk

Gavenveiling (zie ook extra 
informatie over de gavenveiling)

Ontmoeting met hapjes

18:00 uur

19:00 uur

19:15 uur

19:00 - 21:00 uur

20:15 uur

22:00 uur

Zomerdijk 2
Oosterwolde

Kerkzaal Oosterkerk

Kerkzaal Oosterkerk

Oosterkerk

Grote zaal Oosterkerk

Grote zaal Oosterkerk

Wat Wanneer Waar

Ontbijt

Markt

Lego voor kinderen

Horeca

Auto’s wassen

Concert

08:30 uur

10:00 - 15:00 uur

10:00 - 15:00 uur

10:00 - 15:00 uur

10:00 - 15:00 uur

19:30 uur (kerk 
open: 19:00 uur)

Grote zaal Oosterkerk

Kerkplein Oosterkerk

Oosterkerk

Kerkplein Oosterkerk

Kerkplein Oosterkerk

Grote Kerk

Zaterdag 11 juni

Wat Wanneer Waar

Diverse fietstochten (zie ook extra 
informatie over de fietstocht)

Tussen 8:30 en
11:00 uur 

Vertrek bij Oosterkerk

Zaterdag 18 juni

Wat Wanneer Waar



Doelen zendingsdagen

De opbrengst van de zendingsdagen komt ten gunste van verschillende doelen, te 
weten: 

•  Stichting Gave

•  Gemeente opbouw Egypte

•  Ouderen in Moldavië

•  Thuisfrontcommissie Rianne & Maurits van Mourik

•  Thuisfrontcommissie Willem en HyaeWesterink

•  Thuisfrontcommissie Familie Timmerman

•  Henriette in Frankrijk

•  Tamar Center

•  Muskathlon

Opening & Jurjen ten brinke

Wanneer:

Waar:

Vrijdagavond 10 juni, 19:00 uur

Kerkzaal Oosterkerk

Jurjen ten Brinke opent het 
zendingsweekend met een 
presentatie over ‘Getuigen als 
levensstijl’. 



Gavenveiling

Wanneer:

Waar:

Vrijdagavond 10 juni, 20:15 uur

Grote zaal Oosterkerk

DV Vrijdagavond 10 juni organiseren wij een zogenaamde GAVENVEILING. 

WAT IS EEN GAVENVEILING
Iedereen heeft talenten gekregen deze kun je inzetten en uren beschikbaar stellen 
waar een ander weer op biedt. Het geld wat geboden wordt gaat dan naar de 
zendingsdoelen. Naast talenten zijn er sommigen die wellicht iets bezitten, wat 
ze tegen een vergoeding aan anderen ter beschikking willen stellen voor 1 of 
meerdere dagen. Verderop in dit infobulletin zullen wij een aantal voorbeelden 
geven, zodat het wellicht wat duidelijker wordt.

De avond zelf is vrij toegankelijk, iedereen ontvangt bij binnenkomst een nummer 
wat hij of zij omhoog steekt als een bod is geaccepteerd. De veilingmeester begint 
met een openingsbod en geeft aan wie dit bod wil accepteren. Wie wil bieden steekt 
zijn hand op. Vervolgens na een bod verhoogt hij het bedrag en kan er overboden 
worden. Blijft het stil, dan volgen de bekende woorden: Eenmaal, andermaal  … 
en steekt vervolgens niemand de hand op, dan zegt hij: VERKOCHT. De koper laat 
dan zijn nummer zien en het bod wordt genoteerd met het nummer van de koper.

Goederen worden niet echt geveild, of iemand heeft bijvoorbeeld een eigen 
onderneming en stelt goederen beschikbaar of iemand is creatief en maakt zelf 
leuke dingen om te veilen. Maar het gaat om de gaven/talenten in te zetten en 
daarmee geld te verdienen voor de zending.

In de week na de veiling worden kopers en gevers met elkaar in contact gebracht. 
De koper ontvangt een brief met daarop het bod wat gedaan is en waarop en 
waarheen het bedrag overgemaakt moet worden. We willen dit, waar mogelijk 
per mail doen, zodat de gever in kopie wordt gezet en beiden zo elkaar kunnen 
contacteren en afstemmen wanneer de Gave uitgevoerd kan worden. Het bedrag 
kan overgemaakt worden naar een ANBI stichting. Deze stichting verhoogt de 
opbrengst met 25% tot een maximum van € 2.000,-



We hopen er een leuke en gezellige avond van te maken en ook het hele bieden 
bij opbod is al de moeite waard om te komen kijken. Tijdens de avond zal gezorgd 
worden voor een hapje en drankje.

Het is de bedoeling dat we 1-2 weken voor de Gavenveiling bekend maken, waar 
zoal opgeboden kan worden, zodat iedereen op de hoogte is en geïnteresseerd 
raakt om wellicht een klusje wat al lang wacht te kunnen laten verrichten tegen 
een leuk prijsje.

Na afloop van de veiling zullen we direct de opbrengst bekend te maken.

• Dit kan door een mail te sturen met uw gave naar:
 • prive@marksepers.nl
 • lvinke@hervormdelburg.nl
• Bij de ingang van de kerk, waar op DV zondagmorgen 1 en 8 mei medewerkers    
     aan deze actie zullen staan om vragen te beantwoorden, informatie te verstrekken    
   en om inschrijvingen te noteren. Wij hopen veel aanmeldingen te mogen 
   ontvangen!

01. Jij of u hebt een passie voor autowassen of schoonmaken. 
               a. Geef je dan op voor een x-aantal autowasbeurten 
               b. of om bijvoorbeeld de auto erbij te poetsen.
02. Bied je aan (eventueel samen met vriend of vriendin) als oppas.
03. Iemand bezit een stacaravan of een vakantiehuis. 
               a. Stel deze een weekend of bijvoorbeeld 1 of 2 weken ter beschikking.
04. Een visser met een boot waar u de mooiste visplekjes weet te vinden. 
               a. Neem 1 of meerderen een dagje mee, geheel verzorgt roofvissen.
05. Iemand kan heel goed koken of op andere wijze eten bereiden
               a. Stel een diner voor 2-4 of meer personen bij u thuis ter beschikking.
               b. Stel een BBQ ter beschikking voor 2-4 of meer personen bij u thuis.
                i. Of wellicht per persoon, zodat er vaker op geboden kan worden en er 
                   verschillende personen samen gezellig komen BBQ-en bij u thuis.
               c. Geef u op om 1 of meer taarten ter beschikking te stellen wanneer iemand 
                   deze afroept (voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje).
               d. Maak een picknickmand voor 2,4 of meer personen, waarvan de koper 
                   deze in overleg krijgt.

Opgeven kan
tot uiterlijk 
25 mei 2022

ENKELE VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE GAVEN

HOE KUNT U UW GAVEN AANMELDEN



06. Iemand is eigenaar van een botter
               a. Stel deze 2, 4 of meer uur ter beschikking om met max 12 personen een 
                    leuk uitje te hebben
07. Je bent werkzaam in het onderwijs
               a. Stel een aantal uren ter beschikking voor thuisstudie (Bijvoorbeeld  
                   wiskunde/scheikunde) en geef dan aan welke leeftijd (doelgroep)
08. Iemand bezit een mooie oldtimer of bijzonder voertuig.
               a. Bied een ritje aan om samen te toeren
               b. Eventueel in combinatie met picknick of iets dergelijks
09. Iemand is stratenmaker of bijvoorbeeld timmerman
               a. Bied je aan voor een halve of hele dag straatwerk
                i. Eventueel samen met 1 of 2 anderen die weer helpen met sjouwwerk.
               b. Bied je aan voor een timmerklus (denk aan bijv. herstellen schutting, of     
                   iets dergelijks)
10. Iemand beschikt over een grote aanhanger, of heeft een bedrijf met een 
       vrachtwagen/bakwagen (incl laadklep)
               a. Stel een halve dag of hele dag ter beschikking als verhuizer
               b. Eventueel samen met 1 of 2 anderen die helpen verhuizen
11. Je bent loodgieter of elektricien.
               a. Stel een halve dag of hele dag ter beschikking voor klusjes aan huis
               b. Of 1 of meerder keren een Onderhoud aan een CV ketel
12. Je bent een schilder of kunt goed behangen
               a. Bied je aan voor een aantal uren om een schilderklus te doen
               b. Bied je aan voor halve of hele dag behangen
13. Je bent kapster
               a. Bied een aantal knipbeurten aan
14. Je speelt in een band of kunt goed orgel of piano spelen
               a. Stel je ter beschikking met je band voor een huisconcert
               b. Geef je op om een aantal piano- of orgellessen te geven
15. Er zijn nog zoveel andere mogelijk heden, hieronder nog een opsomming.
              •  Een wasmand schone was strijken, wild speuren door ervaren gids, 
                    fotoshoot verzorgen, onderhoud racefiets, tuinonderhoud, organiseren 
                    van een feestje, pannenkoeken bakken op feestje.

Een hele opsomming maar er zijn zeker nog veel meer talenten, die we niet genoemd 
hebben. Wees creatief en we hopen dat we u of jou enthousiast hebben gemaakt en 
geef je op! 

HET WORDT VAST EEN GAVE VEILING 
MET ZOVEEL TALENTEN IN BEIDE WIJKEN



Markt

Wanneer:

Waar:

Zaterdag 11 juni, 10:00 uur - 15: 00 uur

Kerkplein Oosterkerk

Rondom de Oosterkerk zullen verschillende kramen staan. De thuisfrontcommissies 
van onze zendingswerkers zullen zich presenteren. Daarnaast kunt u op de markt 
terecht voor etenswaren, bloemen, verzorgingsproducten, sieraden en cadeautjes.

U bent van harte welkom in de beauty salon om uw nagels te laten lakken of uw 
haren laten knippen. Voor het knippen kunt u van te voren een afspraak maken 
met Geertje Bruijnes, telefoonnummer 06 398 75 279 of mailen naar 
hgbruijnes@gmail.com (uiterlijk 10 juni 2022).

Naast de markt kunt u ook meedoen aan een van de workshops.
Bloemschikken, handletteren op een papieren zak, of maak een mooie stoffen 
slinger! 

Voor de kinderen zijn er ook diverse 
activiteiten, waaronder het spelen met 
erg veel lego. Wat ga jij maken?

De markt is geopend vanaf 10.00 uur en 
duurt tot 15.00 uur. 



Horeca en bakwedstrijd

Wanneer:

Waar:

Zaterdag 11 juni, 10:00 uur

Kerkplein Oosterkerk

Op de actiedag op 11 juni zien wij graag ál jullie bakkunsten bij een heuse 
bakwedstrijd! Taart, cake of koekjes álles is welkom! Door vakkundige jury worden 
de baksels beoordeeld! 

Lijkt het je wat? 
Schrijf je dan nu in met een mailtje of appje naar zcwijkwest@hervormdelburg.nl 
of 06 – 36327569. Je naam, telefoonnummer én of je meedoet met een taart, cake, 
koekjes of iets anders.
  

Genoeg lekkers uit de wereldkeuken: Gerookte zalm, Franse frietjes, lekkers bij de 
koffie, Oliebollen, Hollandse Haring, Broodje Hamburger, Salon de Thé, ijs, lekkere 
snoeperij voor kinderen en nog veel meer….

Zaterdag 11 juni kunt u/jij tussen 9.30 – 10.00 uur je baksel 
inleveren. Rond 10.30 hoopt de jury de winnaar van de 
bakwedstrijd uit te roepen!

Graag willen we de hele gemeente mee laten genieten 
van alle bakkunsten, door de baksels te verkopen voor bij 
de koffie. De opbrengst is natuurlijk voor de welbekende 
doelen!

DE INWENDIGE MENS



COncert

Wanneer:

Waar:

Zaterdag 11 juni, 19:30 uur. Kerk open om 19:00 uur. 

Grote kerk

Het weekend wordt afgesloten met een zogenaamd ZENDINGSCONCERT. Aan deze 
avond werken mee:
•   Elburgs Mannenensemble 

•   Olv Herman Witter

Met medewerking van:

•   Jan-Willem Jonkman (orgel/vleugel)

•   Ilse Overeem - van den End (sopraan)

•   Joëlle Docter-Priem (sopraan)

•   Janina Pater-Witter (marimba)

•   Maike Pater (marimba)

De gehele opbrengst van dit concert gaat uiteraard naar de zendingsdoelen.

Volwassenen:
€5,-  

Kinderen tot 12 jaar:
€5,- 

Toegangsprijs:



Fietstocht

Wanneer:

Waar:

Zaterdag 18 juni, tussen 8:30 en 11:00 uur 

Kerkplein Oosterkerk

DV zaterdag 18 juni staat er een fietssponsortocht gepland met prachtige routes 
door de Veluwe heen. Voor de fietstocht willen we starten en finishen bij de 
Oosterkerk in Elburg (Klaverplein 2). Dit jaar kan er naast het racefietsen en de 
normale fietsers ook gemountainbiked worden. Er kan gekozen worden tussen:

•   80, 120 en 160 km racefietsen

•   30 en 50 km mountainbiken

•   50 km normale / elektrische fiets

•   30 km normale / elektrische fiets speciaal voor gezinnen

Alle groepen zullen in de ochtend starten waarbij de langste afstand als eerste 
vertrekt. De routes worden op dit moment bepaald en zal op een later stadium 
bekend worden gemaakt. Er zal voor catering gezorgd worden. We zullen uiterlijk 
begin juni de groepen voor het wielrennen indelen. We proberen dat zo goed als 
mogelijk op snelheid in te delen. Uiteraard is het belangrijk dat een groep zich 
aanpast aan de ‘zwakste’ rijder. Samen uit, samen thuis. We proberen in iedere 
groep minstens één deelnemer te hebben die de beschikking heeft over een 
navigatiesysteem zodat diegene de route kan navigeren. 

Het inschrijfgeld zal 30 euro bedragen (18-jeugd 15 euro) en voor de gezinnentocht 
30 euro per gezin. Het is natuurlijk helemaal geweldig als je meer kunt werven. 
Deze gift zal fiscaal aftrekbaar zijn van de belasting. Wat zou het gaaf zijn om met 
veel deelnemers te gaan fietsen. Geef je nu snel op en nodig gerust anderen uit 
om ook mee te doen!

Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/u7tbh4mKHdWpAFjL8 
Alleen door het aanmelden via dit formulier ben je aangemeld. Als je weer wilt 
afmelden, graag even een persoonlijk bericht. Meer informatie zal per mail en via 
Facebook verstuurd worden.
https://www.facebook.com/events/495901578636555 

In de loop van de tijd zullen we meer informatie verspreiden via Facebook en via 
de mail.



sponsoren

Voor de zendingsdagen zoeken wij nog verschillende sponsoren. Mocht u deze 
dagen willen sponsoren kunt u contact opnemen met Lammert Vinke, via:
lvinke@hervormdelburg.nl 


