
 

Bestellijst ten behoeve van de MBUMA-zending 
 

Beste zendingsvrienden, 
Als plaatselijke zendingskrans willen we ook dit jaar een verkoopactie houden ten behoeve 
van het zendingswerk in Zimbabwe. Er is dringend geld nodig voor evangelisatiemateriaal 
en dit jaar willen we de opbrengst van de actie bestemmen voor dit doel. 
 
Door middel van de bestellijst op 
de achterkant kunt u een groot 
aantal van de gebruikelijke 
etenswaren bestellen. De 
producten zijn van goede 
kwaliteit, want deze betrekken wij 
o.a. van bakkerij Slager, 
Keurslager Van de Weg en 
Reijnoudt groente en fruit. 
Uiteraard ontbreken ook dit jaar 
de lekkernijen van bakkerij 
Maxima niet, evenals de snert van Verhoeff, beide uit Urk. Ook dit jaar hebben we 
heerlijke kaas en zelfgemaakte slaatjes. We hebben eigengebakken oliebollen normaal en 
met krenten. DV zaterdag 1 oktober kunt u de producten afhalen of laten bezorgen. Wij 
hopen dat u opnieuw ruimhartig wilt bestellen om het Mbuma zendingswerk te steunen! 
 
U kunt uw bestelling op de achterzijde van dit blad invullen en uiterlijk maandag 19 
september inleveren, zie onder. De bestelling kunt u afhalen DV zaterdag 1 oktober van 
10.00 – 12.00 uur in de hal van de Bethelkerk. Om het makkelijk te maken kunt u er ook 
voor kiezen om de bestelling te laten bezorgen. Voor € 2,50 wordt uw bestelling op deze 
zaterdagochtend bij u thuisbezorgd. De aardappelen worden eerder bezorgd. 
 

Bij het afhalen is er tijd voor ontmoeting en kunt u koffie drinken in de hal van de kerk. 

 
U kunt deze bestellijst afgeven of door de brievenbus doen, uiterlijk D.V. maandag 19 
september, samen met een contante betaling. Dit kan bij de volgende adressen: 

Fam. L. Noordstra, Pr. Margrietstr. 24  Fam. T. Mulder, Lus 41   
Mevr. T. Mulder-Post, Greente 72   Fam. C. van der Vlist, Westerkade 40 
Fam. Joh. van Olst, Tureluur 33    Fam. G.E. Schaapman, Hoekkeper 4 

 
U kunt de bestelling ook mailen naar mbumagenemuiden@outlook.com. U krijgt dan een 
betaalverzoek voor uw bestelling. 
 
Om het nog makkelijker te maken kunt u ook een duidelijke foto maken van uw bestelling en 
deze appen naar 06 – 37 18 10 38 (Martin Heutink). Ook dan krijgt u een betaalverzoek voor 
uw bestelling. 
 
 



Naam:  
 

Adres:  
 

 

artikel stuksprijs aantal  totaal  

Krentenbrood (800 gr) (Slager) € 5,50   stuks  = €  

Suikerbrood klein (Slager) € 3,00   stuks  = €  
Kiprollade (Van de Weg) € 18,00   stuks  = €  

Canadese reepjes, per portie (Van de Weg) € 7,00   portie  = €  

Grillworst normaal (Van de Weg) € 5,00   stuks  = €  
Rookworst (Van de Weg) € 4,00   stuks  = €  

Appels elstar (per stuk) (Reijnoudt) € 0,50   stuks  = €  
Sinaasappels hand/pers (per stuk) (Reijnoudt) € 0,50   stuks  = €  

Mandarijnen (per stuk) (Reijnoudt) € 0,30   stuks  = €  

Bananen (per stuk) (Reijnoudt) € 0,50   stuks  = €  
Opgespoten cake klein (6-8p) (Maxima) € 10,00   stuks  = €  

Caramel Pompadour (6-8p) (Maxima) € 10,00   stuks  = €  
Advocaat Pompadour (6-8p) (Maxima) € 10,00   stuks  = €  

Halve hazelnootvlaai (6p) (Maxima) € 8,50   stuks  = €  
Halve bitterkoekjesvlaai (6p) (Maxima) € 8,50   stuks  = €  

Smuldoosje met zoete lekkernijen (Maxima) € 6,50   stuks  = €  

Bokkepootjes (per 300 gr.) (Maxima) € 7,00   portie  = €  
Roombroodje (Maxima) € 1,75   stuks  = €  

Snert (1 liter) (Verhoeff) € 5,50   liter  = €  
Snoeprollen (per zakje 10 stuks gemengd) € 6,00   zakje  = €  

Kaas jong belegen vacuüm verpakt (500 gr.) € 5,75   pond  = €  
Kaas belegen vacuüm verpakt (500 gr.) € 6,25   pond  = €  

Violen (tray 12 stuks) € 4,50   trays  = €  

Appelsap (fles) € 2,00   fles  = €  
Vlierbessensap (fles) € 3,00   fles  = €  

Aardappelen Bildstar (5 kilo) € 5,00   net  = €  
Aardappelen Bildstar (10 kilo) € 9,50   net  = €  

Aardappelen Eigenheimer (5 kilo) € 6,00   net  = €  

Aardappelen Eigenheimer (10 kilo) € 11,00   net  = €  
Oliebollen (10 stuks zonder krenten) € 7,00   zak  = €  

Oliebollen (10 stuks met krenten) € 7,50   zak  = €  
Slaatje klein € 2,00   stuk = €  

Bezorgkosten € 2,50   adres  = €  
Eventuele gift / afronding 

   

€  

      

TOTAAL  €  
 

Eventuele opmerkingen + tel.nummer: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


