
 

Interessante informatie: 

 Oppas nodig? mail naar 
info@zaltbommelhelptafrika.nl 

 ICT ondersteuning? Freek Pleij-
sier en Jeroen van Opstal weten 
raad! 

 Boodschappen doen wij graag 
voor u! 

 Huishoudelijke klussen. Alles 
voor het goede doel. Mail naar 
info@zaltbommelhelptafrika.nl 

 Het nieuwe jaar goed begin-
nen? Wij geven bijles, in alle 
vakken, informeer naar de mo-
gelijkheden! 

 Loop je ook mee naar Poppel? 
Meld je dan snel aan! 

 Taarten, kerstgebak? Wij ma-
ken het voor u! 

 Informatie, ideee n en aanvra-
gen voor diensten horen we 
graag via  
info@zaltbommelhelptafrika.nl 

 Wilt u ons financieel steunen? 
Dat kan door ‘bakstenen’ te 
kopen (€ 10,- per stuk) of ge-
woon uw gift over te maken  
naar: NL83 RABO 3743 1504 
76 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk 
Vrijgemaakt, o.v.v.  Afrika  
(ANBI) 

 

 

De Zwarte Pieten hebben het nog even erg 
druk. Tot 5 december zijn ze nog beschikbaar! 

Als de Sint weer is vertrokken, richten we ons 
op het Kerstfeest, Christus die als mens naar 
de aarde kwam om ons mensen te redden. 
Hierbij staan we op veel momenten stil nu de 
adventsperiode is aangebroken. Dat doen we 
met jeugd, met jonge kinderen, maar zeker 
ook met ouderen.  
 
Op 11 december zullen we met basisschool-
kinderen knutselen en zingen van 13.30 tot 
15.30 uur. 

Op 18 december verzorgen we om 18.00 uur 
een maaltijd voor de oudere jongeren van 60+. 
Maar ook als u nog niet zo ’oud’ bent en u 
vindt het gezellig om samen te eten, dan kunt 
u zich gerust aanmelden. € 5.– p.p. 

Wilt u uw kerstkaarten in de gemeente Zalt-
bommel laten rondbrengen? Dat kan door de 
kaarten, in een plastic zakje met uw naam 
erop en de bijdrage van € 0,50 per kaart erbij, 
af te geven aan e e n van de  Afrika-teamleden 
of in de doos in de kerk (de Ontmoeting, Nieu-
we Tijningen 3, Zaltbommel) te doen.  We 
attenderen u meteen op de kaarten die achter 
in deze kerk staan, deze kunt u ook aanschaf-
fen voor Afrika. 

Voor meer informatie en aanmelden voor ac-
ties: info@zaltbommelhelptafrika.nl 

Acties december en januari: 

 Zwarte Pieten verhuur 

 Kerstkaarten bezorgservice 

 Kinderknutselmiddag 11 dec. 

 60+ party 18 december 

 Kerstmarkt 21 december 

 Kerstzangavond 24 december 

 Oliebollenverkoop 30 en 31 dec. 

 Nieuwjaarsduik 1 jan. 
Gelukkig Nieuw Haar! 4 jan. 
Voettocht naar Poppel 8 jan. 
Jongeren Nieuwjaarsgala 11 jan. 

Wij zien ernaar uit u bij e e n of meerdere ac-
ties te ontmoeten! 

 
Vooruitblik Nieuwsbrief 4: Oliebollen-
special, een Muzikale Kerstnacht . 

 
Wij wensen u een 
mooie feestmaand 
toe! 

Het Afrika-team 

www.zaltbommelhelptafrika.nl 

info@zaltbommelhelptafrika.nl 

Nieuwsbrief 3 

Rustpunten in de drukke 
decembermaand…. 
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