
Verkoping t.b.v. 
Stichting Bethlehem 

 

 
 

14 september 2019 
10:00 – 15:00 uur 

 
 

Admiraal de Ruyterschool 
Kerkdreef 1a - Krimpen a/d IJssel 

	

 



Van dagelijks brood naar het 
levende Brood 

 
 

Er is nood in Zuid-Afrika. Honger en armoede in de wijken 
rondom Pretoria zorgen ervoor dat veel inwoners een 
moeilijk leven hebben. 
De bevolking probeert te overleven voor de tijd, maar is vaak 
onbekend met het Woord van God. Een veel grotere nood! 
Daarom biedt Stichting Bethlehem materiële én geestelijke 
hulp. Dat doen we onder meer door voedselvoorziening, het 
zorgen voor veilig onderdak en het bieden van 
werkgelegenheid. Door het vertrouwen dat ontstaat komt er 
ruimte voor de verkondiging van het Woord van God. We 
houden zendings- en evangelisatiediensten, geven 
Bijbelstudie aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan de 
kinderen en laten Bijbels achter in hun huizen. Zo helpen we 
onze medemens met het dagelijks brood en maken hen 
bekend met het Evangelie. 

 
 

	
	
	
	
	
	
	 	



	

 

 

 

 

 Voor al uw: 

- Tuinaanleg/onderhoud 
- (Sier) Bestratingen 
- Riolering’s  

werkzaamheden 
- Vlonders, Schuttingen, 

Overkappingen 
- Grondverzet 

werkzaamheden 

 

 

 

 

 

Gegevens: 

Loon- en verhuurbedrijf G. Verkuil 
Noorderstraat 16 
2921 AL, Krimpen a/d ijssel 
 
T: 06-27064768 
E: info@gverkuil.com 
I: www.gverkuil.com 
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Wat er te doen is… 
	

• Springkussen	voor	de	kinderen	
	
	
	
	 	 	 	 	
	

• Koffieconcert	in	de	aula	om	11.00	
uur	door	Willem	Verboom.		
Thema:	Zending	

	
	

	
	

• Vertelling	over	stichting	Bethlehem	
door	dhr.	Korevaar	om	13.30	uur	in	de	
aula.	

	



	

Lever	je	kleurplaat	in	bij	de	koffiekraam	op	de	verkoping	en	je	krijgt	een	
leuk	presentje!	J	



Wat er te koop is… 
 

• Patat	&	Snacks 	
	

• Kaas	en	Noten	
	

• Koffie	en	Thee	
	

• Koek,	gebak	en	snoep	
	
	

• (Tweedehands)	boeken	
	

• Speelgoed	
	

• (Doop)kleding	
	

• Handgemaakte	artikelen	van	
Stichting	Bethlehem	
	

• Woonaccessoires	
	

• Prowin	schoonmaakartikelen	
	
	

• Kinderkleedjes-markt	(aanmelden	hiervoor	kan	via	
janneke-boom@hotmail.com.	Kosten	t.b.v.	stichting	
Bethlehem	bedragen	€	4,50.)	
	

• Buitenplanten	en	houten	schijven		
	
	
	
	



	



	

De nieuwe Suzuki Vitara
Nu bij ons in de showroom

Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. 
*Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Hoofdweg Zuid 30, 2908 LC Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 4589036 . www.verhoevesuzuki.nl

Auto Verhoeve


