
 

 ‘Wandelen voor Remon & Mary’ 
 

Remon, Mary, Solomon en Esther zijn weer in Nederland. Tijdens de verlofperiode van Remon & Mary 

organiseert de TFC de actie ‘Wandelen voor Remon & Mary’. Deze actie is bedoeld om als HG Aalburg veel 

euro’s bij elkaar te wandelen. Ook het leven in Brazilië is flink duurder geworden en daarbij komt dat Solomon 

binnenkort naar school gaat. Dat kost, anders dan in Nederland, flink wat euro’s. Remon zal tijdens de 

ochtenddienst op 4 dec. dit kort toelichten.   

 

De uitgangspunten 

• De actie duurt van 27 november 2022 t/m 10 januari 2023.  

• Je bepaalt zelf wanneer je gaat wandelen. Het kan bijv. in de kerstvakantie;    

• Er zijn wandelroutes uitgezet van 5, 7½, 10, 15 of 20 kilometer; 

• Je laat je sponsoren of je doneert zelf € 1,- per kilometer; 

• Je kunt de wandelroutes ook fietsen; 

• Uiteraard mag je ook meerdere en verschillende routes wandelen of fietsen. 

Hoe werkt het: 

a) De wandelroutes staan op de website, in de kerkapp en liggen in de hal van de kerk.  

b) Je maakt afhankelijk van je wandelroute 5, 7½, 10, 15 of 20 euro over naar de rekeningnr.  

NL06 RABO 0373 3016 34 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Aalburg inzake Thuisfront Remon & Mary 

Vervoorn; 

c) Ga lekker wandelen! alleen, met je gezin of met je maatje/vriend. Het kan ook een focus- of 

gebedswandeling zijn. 

d) Ben je klaar met je wandeling; stuur dan een selfie naar Remon & Mary. Het mobnr. staat op de 

routebeschrijving.  

e) Start- en eindpunt is ‘De Burg’. 

De TFC hoopt dat we met elkaar in 6 weken 2500 km wandelen/fietsen. Wat zou het mooi zijn als we op DV 10 

januari ‘23 € 2.500, - kunnen meegeven aan Remon & Mary.   

Dus. Doe mee!   Wandel voor Remon & Mary!   Supergezond en voor een goed doel.     

Met elkaar gaat het zeker lukken!  

 

 

 


