
                   Bestelformulier Wijnactie 2019 
  

Ja, wij drinken graag een lekker glas rode, witte of rosé wijn en leveren zo een 
bijdrage aan het goede doel. Daarom bestellen wij van de speciaal voor deze 
actie geselecteerde: 
 
Rood  ……… doos / dozen met 6 flessen Rode Wijn Doppio Passo Primitivo 2018 à € 37,50  
  

……… fles(sen) Rode Wijn Doppio Passo Primitivo 2018 à € 6,25 
  
Wit ……… doos / dozen met 6 flessen Witte Wijn  Il Martello Wit 2019 à € 37,50  
  

……… fles(sen) Witte Wijn  Il Martello Wit 2019 à € 6,25 
 
Rosé ……… doos / dozen met 6 flessen Rosé Wijn  Il Martello Rosé 2019 à € 37,50  
  

……… fles(sen) Rosé Wijn  Il Martello Rosé 2019 à € 6,25 
 
Kadoverpakking met twee van bovengenoemde wijnen 
 

……… stuks kadoverpakking met ⃝ fles Rode Wijn  ⃝ fles Witte Wijn  ⃝ fles Rosé Wijn   
Graag aankruisen welke combinatie van twee wijnen. De prijs van een kadoverpakking is € 14,00 
 
Totaalbedrag van mijn bestelling: €……………  
U kunt bij levering met uw pinpas of contant betalen. 
  
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres: 
   
Naam:……………………………………………………………………………………….………………….. 
  
Adres:……………………………………………………….Plaats:………………….………………………. 
  
Telefoonnummer:………………………………………….e-mail:………………………………………….. 
  
Dit bestelformulier kunt u deponeren in de dozen bij de ingangen van de Grote Kerk, de Goede 
Herderkerk en in gebouw ‘ Irene’ . U kunt het ook inleveren bij Henk Adriaansen, Stargardlaan 18, 
7315 GS Apeldoorn. Bestellen per e-mail is ook mogelijk: h.adriaansen@hccnet.nl  
 
Levering van de wijnen: 
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is: 
 
⃝  Ik haal de wijn op 
De bestelde wijnen kunnen in het Pleinhuis bij de Grote Kerk worden afgehaald. Bij voorkeur op 
zaterdag 7 december van 10.00 – 12.00 uur . Mocht dit voor u niet mogelijk zijn dan kunt u de 
wijnen op zondag 8 december ophalen, direct na de ochtendviering. 
 
⃝  Ik laat de wijn graag thuisbezorgen 
De bestelde wijnen kunnen bij u thuis worden afgeleverd. De wijncommissie neemt telefonisch 
contact met u op om hierover een afspraak te maken. De bijdrage voor bezorging is € 2,- per 
bestelling, ten gunste van onze acties. 
 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Adriaansen, 
telefoonnummer: 055-5762540 of e-mail: h.adriaansen@hccnet.nl 
 
De wijnactie is mogelijk dankzij: 
  
Slijterij – Wijnkoperij Hamer                                            
Zwolseweg 300                                  
055-521 40 78                        



De projecten in een notendop  
De Grote Kerk Apeldoorn en de Goede Herderkerk zijn solidair met mensen in andere delen van 
de wereld die lijden onder armoede en een gebrek aan elementaire voorzieningen. De Werkgroep 
Kerk In Actie van de Goede Herderkerk en de Stichting Grote Kerk Werkt hebben hun activiteiten 
samengevoegd in de werkgroep Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa. Samen met 
lokale partners en met Kerk in Actie ondersteunen we projecten voor oud en jong. Thans 
ondersteunen we een project van naschoolse opvang voor kinderen van 6-15 jaar. Hier wordt een 
veilige omgeving geboden, waarmee de kinderen uit een omgeving worden gehaald van geweld, 
verslaving, honger en armoede. Zij krijgen hulp bij hun huiswerk en pedagogisch medewerkers 
geven aandacht aan kinderen met een achterstand. Elke dag is er gezamenlijk een gezonde, 
warme maaltijd. Dit voorjaar hebben we met een groep van acht mensen uit onze kerken, 
waaronder vijf jongeren, dit project bezocht. Een indrukwekkende ervaring! In 2021 zullen wij 
wederom met onze jongeren naar Moldavië gaan.  
 
Rode Wijn Doppio Passo Primitivo 2018 
De rode Doppiowijn is oude bekende. Het was de afgelopen jaren een breed gewaardeerde wijn. 
Doppio Passo Primitivo betreft een volle, zwoele en ronde wijn uit de hak van de laars in Italië. In 
die regio schijnt de zon volop en dat proef je in de zachte afdronk. Het is een perfecte borrelwijn en 
de wijn is heerlijk bij een gezellig diner! 

 
Witte Wijn  Il Martello wit 2019 
Moldavië is het land waar de witte Il Martello vandaan komt. Dit land bezit de oudste wijnen ter 
wereld opgeslagen in gangenstelsels. Het land heeft een enorm rijke wijntraditie. De wijn is een 
blend (samenstelling) van de Chardonnay, Traminer en Sauvignon Blanc. Een bijzondere 
samenstelling die voor een fascinerende wijn zorgt. De geur doet aan rozenblaadjes, bloemen en 
citrusfruit denken. De smaak is droog maar weelderig, want je proeft veel verschillende facetten. 
Drink deze wijn niet te koud en open de fles op tijd, dan komt deze wijn het best tot zijn recht. 
 
Rosé Wijn  Il Martello rosé 2019 
Dit jaar voor het eerst ook een rosé wijn. Deze komt ook uit Moldavië van en is van hetzelfde 
wijnhuis als de witte wijn. De pinot grigio druif geeft deze rosé een mooie lichte kleur en de wijn 
heeft een soepele afdronk met een aangenaam, subtiel bittertje. Perfect bij zomerse gerechten als 
salades en BBQ en dé ideale terraswijn voor de zomermaanden!  
 
De wijnen proeven 
Tijdens het koffiedrinken na de ochtendviering op zondag 3 november in de Grote Kerk en op 
zondag 10 november in de Goede Herderkerk is er gelegenheid om de wijnen te proeven. 
Zaterdag 23 november van 11.00 tot 15.00 uur kunt de wijnen ook proeven op de Sinterkerstmarkt 
bij de Goede Herderkerk. Op deze markt kunt u desgewenst de wijnen ook direct mee naar huis 
nemen. U bent van harte welkom om op een van de gelegenheden de wijnen te proeven! 
 
De prijs van de wijnen is evenals vorig jaar € 6,25 per fles. De prijzen zijn gelijk of vrijwel gelijk aan 
de winkelprijs. Uiteraard zijn alle meeropbrengsten voor ons project in Moldavië.  
 
Wij hopen dat deze wijnen ook bij u in de smaak vallen en zien uw bestelling graag tegemoet! 
Indien u geen wijn wil bestellen, maar wel een gift wil doen voor Moldavië, dan kunt een bijdrage 
op onderstaand bankrekeningnummer overmaken. Dit wordt uiteraard zeer gewaardeerd! 
 
De Stichting Grote Kerk Werkt  
KvK: 56577443 
Bankrekeningnummer: NL72 RABO 0175 4711 77   
e-mail: grotekerkwerkt@grotekerkapeldoorn.nl  
www.grotekerkapeldoorn.nl     


