
Lopik Betfvalva 1992-2022 

 

 Dominee schaatst 

  

Sinds 1992 heeft onze hervormde gemeente Lopik zusterbanden met Betfalva. 
Jaarlijks proberen we een geldbedrag bijeen te brengen om de allerergste nood wat te verlichten. 
Dit gebeurt door middel van collecten en diverse acties (geraniums, drop, enz) 
Na 30 jaar is de situatie nauwelijks veranderd en hebben ze onze hulp nog hard nodig. 
Door corona en andere omstandigheden hebben we geen reserves meer om de mensen wat extra’s 
te geven dan 30€ basis per jaar. 
De extra gelden voor de allerarmsten en de jeugd kwamen altijd uit extra acties. 
Dus daar is het nu echt tijd voor!!! 
 
We zijn erg blij dat het geplande bezoek van dominee Györgyi in oktober (zo het nu lijkt) door kan 
gaan. 
Dominee Györgyi hoopt samen met zijn vrouw en kinderen en Attila naar Lopik te komen van 12 tot 
en met 19 oktober. 
We willen in die week een aantal mooie acties houden. Houdt u alvast zaterdag 15 oktober vrij voor 
een gezellige dag. 
 
Eén van die acties is een sponsorrit van dominee Sonneveld op de schaatsen. 
We zijn heel blij dat hij dit wil doen. 
Dominee Sonneveld gaat op D.V. vrijdagmiddag 14 oktober 1 uur lang zoveel mogelijk rondjes 
schaatsen op de Vechtse banen in Utrecht. De exacte tijd volgt nog. 
We willen u vragen dominee Sonneveld met deze mooie actie te sponseren. Dit kan bijvoorbeeld met 
een vast bedrag of een bedrag per ronde. 
We hopen op uw medewerking en eventuele aanmoediging op de ijsbaan in Utrecht 
De antwoordstroken kun u voor zaterdag 8 oktober inleveren in de daarvoor bestemde dozen bij de 
uitgangen van de kerk of bij Leida Huisman, Beatrixplantsoen 46 of bij Sophia Roseboom, Meester 
van Dijkelaan 39. 
Na 8 oktober kunt u het sponsorgeld in een gesloten envelop voorzien van uw naam op dezelfde  
manier inleveren. 
 
 
 

Antwoordstrook 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Graag zou ik dominee Sonneveld sponseren voor: 
 
Een vast bedrag van …………… euro 
 
Een bedrag van ………. euro per gereden ronde 
 
 
Naam: ………………………………………………. 
 
Adres:……………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:……………………………… 


