
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bestelling afhalen Op zaterdag 30 december (dus NIET op oudejaarsdag) kunt u uw bestelling afhalen  
tussen 11.00 en 13.00 uur op het door u opgegeven adres. Ook is er in De Brug (Pauluskerk) en de Oostpoort dan een 
beperkte voorraad oliebollen en appelflappen beschikbaar voor de vrije verkoop, maar OP=OP. 
 

 
 
 
       Prijs   Aantal   Bedrag 
Zak van 5 oliebollen met krenten en rozijnen  €3,75 per zak  ………….zakken €……….. 

Zak van 5 oliebollen     €3,60 per zak  ………….zakken €……….. 

1 Appelbeignet      €1,30 per beignet ………….beignets €……….. 

Huzarensalade voor   □ 2   □ 4  of   □ 6 personen  €4,00 per persoon ………….personen €……….. 

Zalmsalade voor          □ 2   □ 4  of   □ 6 personen €5,50 per persoon ………….personen €……….. 

Extra gift                        €……….. 

Naam: …………………………………........................................................... TOTAAL        €.……..... 
 
Telefoonnr.: …………………………….......................................................... 
 
Ik kom op zaterdag 30 december tussen 11.00 en 13.00 uur mijn bestelling ophalen bij: 
□ Pauluskerk : De Brug   □ De Oostpoort    □ De Westerkerk    □ De Veste   □ Hof van Sint-Jan 
Let op: betaling uitsluitend met contant geld (indien mogelijk gepast) 
 

Uw gift voor het werelddiaconaat is ook welkom op IBAN NL70 INGB 0000 0041 92 
t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda, onder vermelding van ‘actie oliebol’. 

Liefde-in-actie  
Mercy Ships biedt gratis medische zorg, training en 
voorlichting in de armste landen van de wereld via 
ziekenhuisschepen waarop goedopgeleide vrijwilligers 
werken (varende ziekenhuizen). In een kliniek aan land 
wordt telkens tandheelkundige hulp gegeven. Training en 
voorlichting helpen de medische zorg in een land 
structureel te verbeteren.  
De organisatie streeft ernaar om, in navolging van Jezus, 
het toonbeeld van liefde-in-actie te worden door hoop te 
geven en genezing te brengen. Zie  www.mercyships.nl  
 

 

De actie 
Traditioneel zorgt het cluster Werelddiaconaat rond de 
jaarwisseling voor uw overheerlijke oliebollen, appelbeignets 
en salades. Door deze bij ons te kopen steunt u een goed 
doel. 
De opbrengst van deze actie is bestemd voor het 
werelddiaconaal jaarproject Mercy Ships.  
 
Dit jaar betrekken we de oliebollen en appelbeignets van 
bakker Arjan van der Eijk uit Haastrecht. 
De maaltijdsalades (200 gr p.p.) worden, net als vorig jaar, 
gemaakt door mensen met ervaring uit onze eigen 
protestantse gemeente. Ze zullen opnieuw heerlijk smaken! 
 
 

 
 

 Inleveren bestelformulier 
Ook dit jaar kunt u weer oliebollen, appelbeignets en salades bestellen door onderstaand bestelformulier in te vullen en 
uiterlijk 24 december 2017 in te leveren in uw kerk. Vanaf zondag 10 december staat er bij de uitgang een doos waarin u 
het bestelformulier kunt deponeren.  

  
Daarnaast kunt u ervoor kiezen uw bestelling vanaf 18 december te plaatsen via 

http://www.diaconiegouda.nl/oliebollen 
Let u erop dat een bestelling per e-mail pas definitief is als u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. 

http://www.mercyships.nl/

