Gouda, 5 juli 2018.

Beste gemeenteleden, broers en zussen,
wij hebben een poosje geleden het plan opgevat om de 4-daagse in Nijmegen te gaan lopen en
daarvoor kinderen, familie, vrienden, collega’s, buren en de broers/zussen van GKv Gouda te vragen
ons te sponsoren. We proberen zo een grote groep van geïnteresseerden te bereiken.
Bij leven en welzijn gaan we op dinsdag 17 juli van start en lopen dan 4 dagen elke dag 30 km.
We voelen ons bevoorrecht dat we mee kunnen doen aan zo’n mooi evenement en willen ons
daarbij graag inzetten voor het inzamelen van geld voor KWF Kankerbestrijding en hoe kan het ook
anders voor de verbouwing van ons kerkgebouw aan de Lekkenburg in Gouda.
Je kunt ons sponsoren, voor een vast bedrag.
Het sponsorbedrag kun je via mail, sms of een appje aan ons bekend maken (zie onderaan de brief).
Je kunt ook je naam en het bedrag invullen op de intekenlijst die zondag in de kerk ligt.
We sturen na de 4-daagse een verzoek om het toegezegde bedrag te betalen.
Voel je niet bezwaard als je besluit niet mee te doen.
We lopen voor KWF Kankerbestrijding en de verbouwing van ons kerkgebouw omdat:
1. Er in onze directe omgeving de laatste tijd zoveel mensen zijn, die ‘zomaar’ en soms op jonge
leeftijd een vorm van kanker hebben. We willen graag met jullie sponsorgeld bijdragen aan
verder onderzoek door KWF Kankerbestrijding om zo te helpen een droom te realiseren van
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor de patiënten.
2. We binnen onze gemeente vergevorderde plannen hebben om ons het kerkgebouw flink aan te
pakken. Na zo’n 44 jaar is dat echt nodig. Er wordt een beroep gedaan op gemeenteleden om in
actie te komen en activiteiten te organiseren om zo extra geld bij elkaar te brengen. We willen
daar graag met onze deelname aan de 4-daagse ‘een steentje’ aan bijdragen.
Alvast bedankt voor de toezegging, we gaan onze best doen.
Hartelijke Groet, Cees en Willemien van Gelder
c.van.gelder@hetnet.nl , 0182-548364 of
geldercvan@gmail.com , 06-40293674 (sms of app) of
willemienvangelder@gmail.com , 06-11880599 (sms of app)

