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Waarom toch een Braderie? 
 
Zoals alle activiteiten die georganiseerd worden zal ook 
de Braderie op een geheel andere manier plaatsvinden. 
We gaan dit jaar “zelfgemaakte” artikelen online 
verkopen. Natuurlijk houden we ook rekening met 
gemeenteleden, die geen computer in huis hebben. 
Door het organiseren van een Braderie hopen wij het 
gemeentezijn te versterken. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
 
Vanaf half oktober vindt u op de website van de 
Ontmoetingskerk (www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl) 
een link naar een bestellijst. Dit werkt ongeveer op 
dezelfde manier zoals u zich aanmeldt voor de 
kerkdienst. Op de bestellijst vindt u een groot aantal 
artikelen, met daarbij (zo nodig) een omschrijving, de 
vraagprijs en het aantal exemplaren dat u van het 
desbetreffende artikel kunt bestellen. 
Ook worden op de website foto’s van deze artikelen 
geplaatst, zodat u kunt zien wat u bestelt. 
 

http://www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl/


In de hal van de Ontmoetingskerk worden ook 
bestellijsten neergelegd en er komt een map met foto’s 
van alle aangeboden artikelen. 
U kunt uw bestellingen tot 1 november via de website 
doorgeven en de ingevulde papieren bestellijsten bij de 
kerk inleveren. 
 
Op zaterdag 7 november kunt u de bestelde artikelen 
ophalen en afrekenen. U krijgt t.z.t. nog te horen op welk 
tijdstip dit mogelijk is. We gaan werken met een tijdslot, 
zodat er niet teveel personen tegelijk in de kerk 
aanwezig zijn. Ook komt er een looproute.  
 
Welke artikelen kunt u zoal bestellen / kopen? 
 
Op dit moment hebben wij een aanbod van: 
moerbeienjam, cake, appeltaart, bramen compote, 
erwtensoep, kniepertjes, advocaat, schilderijen, wijn, 
poppenkleertjes voor een baby born, kerstpotten, 
gehaakte kerstengeltjes, stekjes van planten, knollen van 
Cannaplanten (Indisch Riet), veel mooie gebreide 
kindertruien etc. 
 
Geen rad van avontuur, maar een verloting 
 
Mede dank zij de vele ingeleverde DE spaarpunten 
hebben wij een aantal prachtige prijzen kunnen 
samenstellen. Ook hebben wij een schilderij aangeboden 
gekregen en een beeld van Braziliaans speksteen. Ook 
deze worden verloot, samen met nog andere artikelen, 



die wij van gemeenteleden en sponsoren hebben 
ontvangen. 
Daarnaast hebben wij veel speelgoed en daarom wordt 
er een aparte ronde van de verloting speciaal voor 
kinderen gehouden. 
 
Hoe komt u aan lootjes? 
 
De lootjes worden vanaf maandag 2 tot en met vrijdag 6 
november tussen 11.00 en 12.00 uur verkocht in de hal 
van de kerk. Ook kunt u lootjes telefonisch bestellen bij 
Evert en Marja Kruijswijk (telefoon 6170490) op de 
zelfde data tussen 19.00 en 20.00 uur. 
U hoort dan direct te nummers van de door u gekochte 
lootjes en maken we afspraken over de betaling. 
 
De lootjes kosten € 1,00 per stuk en voor 11 lootjes 
betaalt u € 10,00. 
De lootjes voor de kinderronde kosten € 0,50 per stuk en 
6 voor € 2,50. 
Natuurlijk mogen volwassenen voor die ronde ook 
lootjes kopen. Er zitten heel mooie prijzen tussen, die 
prima geschikt zijn als verjaardagscadeau of voor de 
feestdagen. 
 
De verloting is op 7 november via een livestream 
verbinding te zien op YouTube. 
De tijdstippen waarop de verloting (waarschijnlijk in 
totaal 4 rondes) plaatsvindt, worden t.z.t. vermeld op de 
zondagsbrief en in Kerk op Dordt. 



Waar is de opbrengst van de braderie voor bestemd? 
 
Sinds september 2019 is de Ontmoetingskerk een 
‘groene kerk’. Wij zijn daarmee één van de meer dan 300 
kerken en Moskeeën in Nederland, die zich willen laten 
aanspreken op de zorg voor de schepping. Vele 
inspirerende voorbeelden zijn dat het anders kan, met 
meer groei in kwaliteit van leven in plaats van louter 
economische groei. Het is nog niet te laat, maar wel 
méér dan urgent. 
De werkgroep ‘groene kerk’ heeft o.a. ons kerkgebouw 
als aandachtsgebied. De werkgroep houdt zich vooral 
bezig met het verminderen van energieverbruik, het 
experimenteren met de basistemperatuur, opsporen van 
energielekken en isolatie van de muren.  
Daarnaast zijn we bezig met zonnepanelen op het dak 
van de kerk.  
 
De kerkenraad heeft besloten dat de opbrengst van de  
braderie is bestemd voor de verduurzaming van ons  
kerkgebouw. 
 
 
Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Werkgroep Braderie: 
Cokky en Lex Nagtegaal, 
Marco Molendijk,  
Evert en Marja Kruijswijk  
(braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl) 
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