[ PGGBU> ZWO ]

06-04-2018
Stekjesmarkt van ZWO
Ook dit jaar organiseert de ZWO commissie van Sittard een stekjesmarkt op twee zondagen na de kerkdienst. De eerste is
op 6 mei bij de ontmoetingskerk in Geleen en de tweede op 13 mei bij de Johanneskerk in Sittard. Iedereen die iets over
heeft van stekjes, zaaigoed, planten, bloeiende takken enz. kan dit meebrengen. Na de dienst is er dan een gezellige
plantenmarkt: veel mensen vinden dan wel wat van hun gading: iets bloeiends, een stek van een bijzondere vaste plant,
een kruidenplantje, jonge planten of zaaigoed zoals tomaten, aardbeien, courgettes voor in de moestuin of op het balkon,
noem maar op.Op dezelfde zondagen zal er binnen in een zaaltje ook boeken kaarten en tijdschriften verkocht worden.
Heeft u iets voor de verkoop, breng dit dan alstublieft mee op deze zondagen of laat ons iets weten.De opbrengst van de
verkoop gaat naar ons ZWO-project Shabai: het werk van Elisabeth den Boer in China.
Namens ZWO- Sittard,Iet den Boer
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14-09-2018
Oogstmarkt
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 4 november en zondag 11 november na de
kerkdienst.Beide diensten worden in de Johanneskerk gehouden. Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij
alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit jaar. We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee te brengen. Dit
mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap chutney, wafels of zelfs taart. Maar ook noten, appels, courgettes,
een leuke fruitmand, droogbloemen enz. Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en
gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor. De opbrengst
gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China.
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mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap chutney, wafels of zelfs taart. Maar ook noten, appels, courgettes,
een leuke fruitmand, droogbloemen enz. Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en
gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor. De opbrengst
gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China.

PGGBU/PGGBU, 14-09-2018
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 3555, Groep: 202;205;.

Pagina 4 van 4

