
 

Wilt u iemand feliciteren? Heeft u iets goed te maken met uw buurvrouw? Wilt u uw vrouw 
verrassen? Iemand beterschap wensen? Er is altijd wel een reden te bedenken om iemand in het 
zonnetje te zetten, dit is uw kans om dit op een originele manier te doen!  

Jeugdvereniging ‘Ora et Labora’ organiseert weer een rozenactie, dit jaar voor het HGJB-project in 
Costa Rica. Vakantieparadijs! Dat is hoe veel mensen reageren als ze naam van Costa Rica horen. 
Maar wie beter kijkt, ziet meer dan alleen de prachtige natuur en de heerlijke stranden. Costa Rica 
telt ook duizenden kansarme kinderen. Armoede, drugsverslaving en geweld houden hen in een 
ijzeren greep. De kerk in Costa Rica ziet deze mensen en verbreekt die greep door mensen te voeden, 
kinderen op te vangen, medische zorg te verlenen en het geloof te delen.  

Meer info over dit project vindt u op www.diaconaalproject.nl. Voor andere vragen kunt u contact 
opnemen met jv.bestuur@gmail.com . 

De rozenactie werkt als volgt:  
1. Bedenk naar wie u een roos wilt sturen.  
2. Vul de gegevens op het strookje in. 
3. Schrijf uw boodschap op het strookje (dit mag anoniem). 
4. Stop de strookjes (graag geknipt) in een envelop met het te betalen bedrag. 
5. Lever deze envelop uiterlijk vrijdag 17 maart in bij een van de onderstaande adressen: 

- Bruchem: Jelle & Willeke van den Bogerd, Fazantstraat 1  
- Kerkwijk: Annelies van der Wind, Hopland 3  
- Delwijnen: Neline van Loon, Delwijnsestraat 26a  
- Nederhemert: Lisa Blankers, Kapelstraat 2.  

De JV-leden bevestigen de boodschap aan de roos en bezorgen hem op vrijdag 24 of zaterdag 25 
maart. Een roos incl. bezorging kost maar €2,50-. Binnen de Bommelerwaard kunt u net zo veel rozen 
laten bezorgen als u wilt. Mocht u strookjes te kort komen: u kunt deze flyer zelf printen via 
www.hervormdbruchem.nl/rozenactie.  


