Team Tuindorpkerk Alpe d’Huzes blijft actief. U ook?
Strijd tegen kanker blijft nodig
Het coronavirus gaan we verslaan. Nu het vaccinatie programma op stoom komt lijkt het erop dat we
voor 1 juli de meeste mensen gevaccineerd zijn. Nog even doorbijten en dan gloort er licht in deze
donkere periode. We snakken allemaal naar onze vrijheid om wat meer onbezorgd te kunnen
genieten van het leven.
De strijd tegen kanker is nog volop gaande. Deze vreselijke ziekte zijn we helaas nog steeds niet de
baas. Vrijwel Iedereen heeft dierbaren moeten verliezen aan deze ziekte. Stapje voor stapje worden
er gelukkig succesjes geboekt. Maar deze verschrikkelijke ziekte is helaas nog lang niet verslagen.
Daarom moeten we blijven strijden. Daarom is steun voor wetenschappelijk onderzoek hard nodig.
Team Tuindorpkerk Alpe d”Huzes in actie
Een van de vele acties in de strijd tegen kanker is het evenement Alpe d’Huzes. De Tuindorpkerk zou
vorig jaar meedoen met een team aan de beklimming van de bekende berg in Frankrijk. Daarvoor
zijn verschillende sponsoracties aangekondigd. De organisatie heeft aangekondigd dat het
evenement in 2021 sowieso doorgaat. Misschien in september in plaats van juni. Als het kan en mag
in Frankrijk en anders corona proof in Nederland. Een rondje om de kerk?
Wat vragen wij van u?
Het team Tuindorpkerk gaat zeker door. U zult de komende maanden nog van ons horen. En we
vragen uw support in onze gezamenlijke strijd. Een aantal gemeenteleden heeft ons al gesteund.
Waarvoor dank! Maar wij hebben toch nog een aantal aantrekkelijke producten in voorraad. De
opbrengst gaat naar het project Alpe d’Huzes. Dus het is winkelen voor een goed doel!. U kunt kiezen
uit de volgende hoogwaardige producten. De Linde Honing komt direct van de Imker, een echte
aanrader. Nu we geen actie in de kerk kunnen voeren moeten we het zo doen. Wij rekenen op u!

Tony repen div

Verkoopprijs
in €
3

Biologisch sap

3

Pinot noir

7,5

Merlot

7,5

Sauvignon blanc

7,5

Koffie capsules

3,25

Koffie gemalen

4,25

Potje Linde Honing

7

Bestel online een heerlijke sap of wijn, voel je een koning met een potje Linde honing
U kunt uw bestelling doorgeven aan mij via wkjverkerk@gmail.com of bel 0616665268.
Ik zorg dat u uw bestelling thuis bezorgd krijgt. En u kunt dan uw bijdrage overmaken op girorekening
NL98 INGB 0003141929 onder vermelding Alpe d’Huzes.

