
 
 

 

Nieuwsbrief Dorcaswinkel KRV 

 

In deze nieuwsbrief een update voor iedereen die betrokken is bij de Dorcaswinkel KRV  
 

 
Penningmeester 
Beste mede-vrijwilligers, 
 
Ik ben sinds 1 april jl. aangetreden als nieuwe 
penningmeester van Dorcaswinkel KRV  en mij is 
gevraagd om mijzelf aan jullie voor te stellen. 
Mijn naam is Kees van Delft, ik ben 68 jaar, getrouwd 
en samen met mijn vrouw Hanneke hebben we 6 
dochters en 14 kleinkinderen gekregen. Iets waar we 
ontzettend blij mee zijn! 
 
Hoewel mijn pensioengerechtigde leeftijd al enige tijd 
in het verleden ligt, ben ik nog full-time werkzaam als 
Financial Manager bij Hogewoning B.V te Rijnsburg, 
een prachtig bedrijf dat handelt in decoratie artikelen. 
Regelmatig zien jullie in de Dorcas winkel artikelen 
van ons staan. 
 
De afgelopen tijd heb ik regelmatig vrijwilligerswerk 
gedaan in de kerkelijke gemeenschap waar ik bij hoor 
(Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Rijnsburg), 
meestal als ouderling. De motivatie daarvoor en voor 
het werk dat ik nu bij Dorcas ga doen komt uit één en 
dezelfde bron: als er een opdracht op je weg komt, 
pak je die op als de mogelijkheden er zijn.  
Ik hoop op dit bescheiden plekje als penningmeester 
mee te kunnen gaan werken aan de verdere groei en 
versterking van onze prachtige winkel! 
 
Hartelijke groet, 
Kees van Delft 

 
 
 
 

 
Een derde leven 
De kerkelijke gemeente PKN in Rijnsburg en de 
Rehobothschool in Katwijk hebben in de afgelopen 
tijd een braderie georganiseerd voor het goede doel. 
Alle overgebleven spullen van deze dag hebben wij 
van hun mogen ophalen voor onze winkel. Op deze 
manier krijgen goederen voor een derde keer een 
leven, hoe mooi is dat. 
Er zaten mooie en goede bruikbare spullen bij waar 
wij weer een mooie aanvulling aan kunnen geven 
voor  onze winkel. 
Wij willen de kerkelijke gemeente en de 
Rehobothschool daarom ook hartelijk bedanken 
voor deze goederen. 

 
Op zoek naar… 
We zijn als winkel op zoek naar….. 

• Medewerkers magazijn. Werkzaamheden zijn 
o.a. het in- het aannemen van goederen, 
sorteren van goederen en het magazijn op 
orde houden. 

• Kassières. Werkzaamheden zijn o.a. het 
helpen van klanten met afrekenen en het 
afsluiten/opmaken van de kassa. Je wordt 
door een ervaren iemand ingewerkt!  

• Chauffeurs. Werkzaamheden zijn o.a. het 
inladen, uitladen, ophalen en bezorgen van de 
goederen. 

Weet u iemand of wilt u zelf een van deze functies 

invullen, neem contact op met Mariella Zandbergen 

(via telefoon 06 52317658 of 

dorcaswinkelkrv@dorcas.nl) 
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