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Uitnodiging 
Graag nodigen wij u van harte uit voor de Braderie, die zal worden 
gehouden op zaterdag 6 november a.s. van 10.00 – 16.00 uur. 
We zijn blij, dat we weer een Braderie in de oude vorm kunnen 
organiseren, maar natuurlijk zijn er dit jaar ook nog beperkingen. Zo zijn 
we genoodzaakt om bij de ingang van de kerk een coronacheck door 

middel van QR code uit te voeren en wordt u gevraagd de kerk aan de 
achterzijde te verlaten. 
 
Welke artikelen kunt u zoal vinden op de Braderie? 
Diverse gemeenteleden hebben zich aangemeld om (zelfgemaakte) 
artikelen te verkopen. We noemen o.a. handwerken, moerbeienjam, 
erwtensoep, kniepertjes, stoofpeertjes, walnoten, cup cakes, 
kaarten, kerstspullen en wijn. De handwerkgroep is aanwezig en 
verkoopt diverse handwerkartikelen en de tieners verkopen koek en 
snoep. Er zijn woonaccessoires en een mooi aanbod van goede 2e 
hands artikelen. 
Verder kunt u voor € 4,50 een heerlijke Mexicaanse maaltijd 
bestellen en zijn er weer broodjes met worst en koffie of thee met 
koek te koop. 
 
We hebben ook een paar wat grotere (heel mooie!) artikelen 
gekregen. Die gaan we bij opbod verkopen. Op de website vindt u 
foto’s van deze artikelen met een bodemprijs. U kunt op deze 
artikelen bieden en wie het hoogste bod doet, is de nieuwe 
eigenaar. 
 
Ook willen we weer 2e hands boeken verkopen. U kunt uw boeken 
op vrijdag 5 november tussen 15.00 en 20.00 uur komen brengen. 



Geen rad van avontuur, maar een verloting 
Mede dankzij de vele ingeleverde DE spaarpunten en sponsoren 
hebben wij ook dit jaar een aantal prachtige prijzen. Op de website 
vindt u foto’s van deze prijzen. Ook hebben een aantal 
gemeenteleden nog wat prijzen beschikbaar gesteld, maar meer 
prijzen zijn nog zeer welkom. 
 
Hoe komt u aan lootjes? 
De lootjes worden op dinsdag 2 en woensdag 3 november tussen 
10.00 en 12.00 uur en op zaterdag 6 november vanaf 10.00 uur 
verkocht in de hal van de kerk. De lootjes zijn geldig voor alle 
trekkingen. We noteren naam, telefoonnummer en de nummers van 
de lootjes, die u koopt en u krijgt bericht als u iets heeft gewonnen. 
De lootjes kosten € 1,00 per stuk en voor 11 lootjes betaalt u  
€ 10,00. 
 
De opbrengst van de braderie is bestemd voor: 
• een diaconaal doel te weten het Christian Hospital Makunda in Assam 

in Oost India (vlak bij Bangladesh). Op de Braderie vindt u 
promotiemateriaal 

• verbetering van de kwaliteit van beeld en geluid t.b.v. de livestream 
uitzendingen 

• het opknappen van het jeugdhonk (de tieners verkopen koek, snoep 
en wat spulletjes). 

 
Inrichten kerkzaal 
Op vrijdag 5 november wordt begin van de middag de kerkzaal ingericht 
voor de Braderie. Daarna kunnen de verkopers hun artikelen van 15.00 tot 

20.00 uur komen brengen. 
 
Wij rekenen op uw medewerking en aanwezigheid. 
 
Werkgroep Braderie: 
Cokky en Lex Nagtegaal, Marco Molendijk, Evert en Marja Kruijswijk  
(braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl) 
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