
24-uurs actie
Vr 29 maart  |  Za 30 maart  |  Het Anker

Wij, World Servants actiegroep Meerkerk en de diaconale commissie, organiseren 
op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart een 24-uurs actie. Verschillende teams uit 
de gemeente laten zich sponsoren en zullen zich van hun sportiefste kant laten 
zien door 24 uur lang te fietsen op een hometrainer. De opbrengst van de actie 
gaat naar onze werkvakantie. Wij gaan helpen een cacaocentrum te bouwen in 
Chocodamas, Ecuador. De bouw van het cacaocentrum verbetert de levens van de 
boerenfamilies in Chocodames. Op deze manier willen wij bouwen aan verandering. 

U bent de hele 24 uur van harte welkom in en rond het Anker om de fietsers aan te 
moedigen. Er is ook een vrije fiets beschikbaar, u heeft de gelegenheid om tijdens 
de actie een ander uit te dagen een uur (of langer) mee te fietsen en daarmee geld 
op te halen voor World Servants. Daarnaast worden er verschillende activiteiten 
rond het fietsen georganiseerd, waaraan u deel kunt nemen en waarmee tevens 
geld opgehaald wordt voor World Servants. Gedurende de hele actie is er een bar 
geopend waar u wat te drinken met wat lekkers erbij kunt bestellen. Wij kijken uit 
naar een gezellig en sportief samenzijn en hopen op uw komst en medewerking!  

Steun
ons! 

Voor meer informatie: www.worldservants.nl/meerkerk 



* Wie bakt de lekkerste taart van Meerkerk? 
 U kunt uw zelfgebakken taart inleveren in 

het Anker, waar deze gekeurd zal worden 
door een deskundige jury. De overgebleven 
punten van de verschillende taarten 

 worden via de bar verkocht. 
** Chocoladeworkshop van anderhalf uur 

door Bart de Gans, patissier en chocolatier. 
U maakt een creatie van chocolade 
gerelateerd aan het thema Pasen. 

PROGRAMMA  vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019
17.45 - 18.00 Opening
18.00 Startschot!
18.15 - 22.00 Eten met de hele gemeente: 
 friet en broodjes pulled chicken 
20.00 - 22.00 Spelavond (voor jong en oud)  
22.30 - 23.30 Bingo
24.00 - 07.00 Nachtprogramma (o.a. films) 
09.45 - 10.45 Taartenbakwedstrijd*  
11.00 - 12.00 Bijbelquiz  
12.00 - 13.30 Pannenkoekenlunch 
13.30 - 14.00 Danshalfuurtje met de kinderen 
13.30 & 15.30 Chocoladeworkshop door Bart de Gans** 
 (locatie: Zouwendijk 53)  
17.00 - 17.45 Familiebingo 
18.00 Afsluiting en bekendmaking voorlopige opbrengst

ANTWOORDSTROOK  Komt u ook? 
Naam: ..........................................................................................................  Adres: ...................................................................................................................................... 

Activiteit Kosten Aantal personen

Pannenkoekenlunch € 5, - ........... volwassenen    ........... kinderen

Chocoladeworkshop € 40,- ........... volwassenen 

Voorkeurstijd workshop:     q 13.30    q 15.30 uur 

Helpt u mee? Zowel voor de taartenbakwedstrijd als voor de pannenkoekenlunch zoeken wij 
gemeenteleden die willen bakken. 

Naam: .......................................................................................................... Adres: ..................................................................................................................................... 

Telefoon: ...................................................................................... ........... Email: ....................................................................................................................................... 

Taartenbakwedstrijd Soort taart: .......................................................................................................................
Taarten moeten om 9.30 uur ingeleverd worden in het Anker

Pannenkoeken bakken Aantal pakken: ............................................................................................................
Pannenkoeken moeten om 11.45 uur ingeleverd worden in het Anker. Koks mogen gratis deelnemen aan de lunch.  

Betaalwijze: 
• Contant (gelieve dan het geldbedrag tegelijk met het antwoordstrookje in te leveren) 
• Of via bankoverschrijving (NL61 RABO 0341302090 t.n.v. Diaconie
 Hervormde Gemeente Meerkerk, o.v.v. 24-uurs actie + naam) 
U kunt dit antwoordstrookje inleveren bij Aletta Vink, Pr. Marijkeweg 35, Meerkerk 
of uw opgave doorgeven per mail: diaconalecommissiemeerkerk@gmail.com
Uiterste inleverdatum is dinsdag 19 maart 2019. 


