
Beste nieuwsbrieflezers

Deze keer ontvangt u een extra nieuwsbrief, en wel van de Thuisfrontcommissie van Frans en Carly.
We hebben in voorgaande jaren verschillende acties gehouden om zo geld in te zamelen voor het 
werk van Immanuel Ministries in Knysna in Zuid Afrika.
Twee keer per jaar hielden we een koekactie, en we staan ieder jaar op Koningsdag op de 
Rommelmarkt.
Helaas lukt het ons niet meer de koekacties te organiseren. Aan de ene kant is het heel moeilijk om 
voldoende mensen bij elkaar te krijgen om mee te helpen de koeken deur aan deur aan te bieden. 
Aan de andere kant wordt het steeds moeilijker de koeken te verkopen, mensen zeggen vaker nee.
Dus, door zowel een tekort aan verkopers als ook een gebrek aan welwillende afnemers, hebben we 
de koekacties afgeschaft.
Maar wat moet daar dan voor in de plaats komen? Want we willen toch graag ons steentje bijdragen
aan het werk van Frans en Carly.
We hebben voor de Rommelmarkt van afgelopen Koningsdag heel veel goede spulletjes gekregen, 
maar lang alles niet verkocht.
We hebben besloten om een “ouderwetse Bazar” te houden in het gebouw Rehoboth van de 
Vergadering van gelovigen aan de Hantumerweg 38 te Dokkum en wel op 3 oktober DV van 10.00 
uur tot 15.00 uur.
Het is de bedoeling dat we tweedehands goederen verkopen, maar ook nieuwe spulletjes. Er wordt 
al druk gehandwerkt en jam gemaakt. Ook worden er zelfgebakken caken en koeken verkocht. Er 
komt een grote hoek met boeken, er zijn kinderkleertjes, speelgoed en spelletjes enz.
Enkele oud-hollandse spelen voor de gezelligheid, en we hopen dat het mogelijk is om een Rad van 
Fortuin te laten draaien. Ook een grabbelton voor de kleintjes mag niet ontbreken.
Verder de mogelijkheid om een kop koffie of snert te nuttigen, kortom een ouderwetse bazar.

Graag willen we u/jullie als geïnteresseerde nieuwsbrieflezers van harte uitnodigen voor deze bazar.
We zijn ons bewust dat de nieuwsbrief van Frans en Carly door het hele land gaat, en dat u mogelijk
niet in de gelegenheid bent om de bazar te bezoeken. Mogen we u vragen om  deze actie toch te 
steunen ?
Wilt u voor de organisatie van deze dag bidden, dat alles goed mag verlopen, dat er genoeg 
medewerkers mogen zijn, dat er veel mensen mogen komen en dat we een mooie opbrengst mogen 
hebben voor de voedselprojecten van Frans en Carly Alkema in Knysna.
Maar ook dat door de bazar er weer aandacht mag zijn voor het werk van Immanuel Ministries en 
de naamsbekendheid mag toenemen. Zodat er weer meer gebed mag zijn voor hun werk en 
misschien ook meer giften.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via de mail of telefonisch.

Met hartelijke groeten
namens de Thuisfrontcommissie van Frans en Carly Alkema

Riekie Bos- Feenstra
riekie_bosfeenstra@yahoo.co.uk
telnr. 0519 223818


