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AANKONDIGING FOLDERACTIE DEN HAAG D.V. 24 juni 2017 

D.V. zaterdag 24 juni a.s. zal er weer een folderactie worden gehouden in Den Haag.  Kort voor de 

Paasdagen verspreidden wij met elkaar een grote hoeveelheid folders. In juni hopen wij opnieuw een 

folderactie te houden in de wijken Mariahoeve, Bezuidenhout en aangrenzend gebied. 

Zoals u bekend zal zijn, zijn er wekelijks evangelisatieactiviteiten in het winkelcentrum Mariahoeve 

(t.w. Bijbelverspreiding, aanbieden van folders en ander evangelisatiemateriaal). Het is nodig dat het 

Evangelie met grote regelmaat onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht. Het 

periodiek verspreiden van folders draagt daaraan bij. Gelet op het aantal te bezorgen folders 

(15.000) is daarvoor hulp vanuit de gemeenten van Classis West onontbeerlijk. Daarom doen wij ook 

deze keer een beroep op u allen met de vraag of u samen met anderen uit uw gemeente wilt komen 

helpen om de folders te verspreiden.  

 

De folderactie - die ook deze keer weer gehouden zal worden in de wijken Mariahoeve, Benoorden- 

hout en aangrenzende gebieden - zal op dezelfde wijze worden georganiseerd als de vorige acties.      

De evangelisatiecommissie van HHG Voorburg heeft weer de gebruikelijke assistentie toegezegd. 

Evenals de vorige keer worden degenen, die D.V. 24 juni 2017 hopen mee te helpen bij de 

folderactie, die ochtend tussen 8.30 en 9.00 uur verwacht in het kerkgebouw van de Pax Christi 

gemeente, waar koffie, thee en frisdrank gereed staat. Om 9.00 uur willen wij dan met elkaar 

beginnen en de Heere Zijn zegen vragen over de voorgenomen folderactie. 

Het gebouw van de Pax Christi gemeente, Vlamenburg 2 te 2591 AS Den Haag, ligt tegenover het 

winkelcentrum Mariahoeve in het hart van het gebied waar de folders worden verspreid. Bij het 

kerkgebouw is volop parkeergelegenheid. 

De te bewerken stadsdelen zijn onderverdeeld in wijken. Er zullen koppels van twee personen 

worden gevormd. Elk koppel foldert een deel van een wijk. Daarvoor zullen plattegronden van 

wijkdelen beschikbaar zijn waarop tevens enkele mobiele nummers zijn vermeld, waarmee tijdens 

het folderen in voorkomende gevallen contact kan worden opgenomen. Voor routebeschrijving of 

begeleiding naar het wijkdeel wordt gezorgd. Het huis aan huis verspreiden van folders gebeurt vanaf 

9.30 uur tot tegen 12.00 uur. Op laatstgenoemd  tijdstip worden de folderaars weer terugverwacht in 

de het kerkgebouw van de Pax Christi gemeente om daar met elkaar een eenvoudige lunch te 

nuttigen met soep, broodjes en drinken. De actie wordt uiterlijk om 13.00 uur met elkaar afgesloten, 

waarna een ieder weer op weg naar huis kan gaan. 

De Heere heeft tijdens eerdere folderacties alles welgemaakt. Hij schenke Zijn zegen ook over de 

folderactie die wij D.V. 24 juni a.s. hopen te houden.   
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