
 

 

Samen van betekenis voor de Hervormde Gemeente Lopik 

 

Het is tijd voor Actie Kerkbalans!  
Want we willen behouden waar we om geven. En als het even kan, laten groeien.  
 

     UITNODIGING BALANSAVOND 
 Woensdag 29 januari 2020 tussen 19:00 en 21:00 uur 
 
U kunt inlopen tussen 19:00 en 21:00 uur en uw bijdrage/antwoord inleveren in de kerk.  
De vrijwilliger in uw wijk komt ook aan de deur om uw bijdrage op te halen. Als u deze zelf al heeft 
afgegeven kunt u dat dan aangeven. Ook als uw bijdrage is meegegeven aan de vrijwilliger 
ontmoeten wij u toch graag in de kerk!  
 
Programma 
19:00-19:30  cupcakes versieren tot en met 12 jaar in de benedenzaal 
19:00-19:15  taarten in ontvangst nemen-fotograferen-jureren 
19:15  verhaal met een boodschap 
19:30  bekendmaken winnaar cupcakes versieren en winnaar taarten 
19:45  presentatie mogelijkheden website 
19:55  stand actie kerkbalans 
20:00  sing-in met R&A Music 
20:20  presentatie historisch Lopik 
20:30   sing-in met R&A Music 
20:50   stand actie kerkbalans 
20:55  afsluiten avond met een danklied R&A Music 
 
DOORLOPEND 
Informatie website 

✓ Wat kunt u er vinden 
✓ Hoe levert u informatie aan 
✓ Wat verwacht u van de website 

Taarten proeven ☺ 
 
Het wordt een gezellige avond voor en door u als gemeentelid.  
U bent er toch ook! 
 
Bent u afhankelijk van vervoer naar de kerk?   
Bel dan met Gert van den Berg en u wordt opgehaald!  
 

 

 



 

 

Heel de Hervormde Gemeente Lopik BAKT 
 

Iets lekkers hoort erbij tijdens de balansavond.  

En hoe leuk is het als dat lekkers door de gemeenteleden zelf gemaakt is! 

 

U bakt uw lekkerste taart voor een deskundige jury die uw baksel kritisch beoordeelt en natuurlijk 

voor de fijnproevende balansavond bezoekers! 

Deze bakwedstrijd is bedoeld voor iedereen vanaf 13 jaar die denkt de allerlekkerste taart te 

kunnen maken. 

Tip van de jury: Let er bij het bedenken van uw taart op dat alles in balans blijft 

 

 

Aanleveren taarten tussen 19:00-19:15 uur 

✓ taart fotograferen 

✓ doorsnijden taart  

o ½ ter beoordeling balansavond bezoekers 

o ½ ter beoordeling jury 

✓ 19:30 uur bekend maken winnaars 1ste en 2de prijs 

✓ 19:45-21:00 uur verder smullen van de taarten ☺  

 

 

Ook onze jongeren tot en met 12 jaar worden uitgedaagd!  

Zij kunnen in de benedenzaal cupcakes versieren. Alle benodigdheden zijn aanwezig.  

Ook hier is een 1ste en 2de prijs te winnen. De winnaars worden ook rond 19:30 uur bekend 

gemaakt.  

Tja, de cupcakes smullen de jongeren lekker zelf op… 

 

 

De kritische en deskundige jury: 

Bakker Arie Schep 

Nel Cornelissen 

Mevrouw Sonneveld 

 
 


