Kerstpakkettenactie 2017
Net als andere jaren is er dit jaar weer een kerstpakkettenactie die wordt gehouden door het Diaconaal Platvorm
Buitenpost het samenwerkingsverband van de gezamenlijke diaconieën van de kerken in Buitenpost.
Wat betreft de kerstpakkettenactie is het de bedoeling - net als in voorgaande jaren - dat u weer namen opgeeft van
mensen in uw omgeving die in financiële krapte verkeren of die volgens u om andere ernstige redenen wel wat steun
kunnen gebruiken rond de feestdagen. Het is de bedoeling dat wij als gemeenteleden zorgen voor de inhoud van de
kerstpakketten. Van de meegebrachte producten worden door de gezamenlijke diaconieën van de kerken de
kerstpakketten samengesteld.
U kunt nu uw adres(sen) die wel wat steun kunnen gebruiken doorgeven tot uiterlijk zondag 3 december bij de
Diakenen en contactpersonen (zie de site van www.pknbuitenpost.nl ) of per mail aan
Clementia van der Heide, Email: clerietberg@hotmail.com
Jan de Groot, Email: f2hjdegroot244@hetnet.nl
Formulier graag uiterlijk inleveren op zondag 3 december 2017
Het is de bedoeling dat u als opgever het pakket bij de ontvanger bezorgd.

Opgave kerstpakkettenactie
De opgegeven adressen komen niet in een bestand, maar worden enkel gebruikt om dubbele opgave te filteren.

Ik wil graag een pakket aanvragen voor:
Naam
Adres
Woonplaats

Opgegeven door:
Naam
Telefoonnummer
E-mailadres

De opgegeven adressen komen niet in een bestand, maar worden enkel gebruikt om eventuele dubbele opgaven te
filteren. Mocht het door u opgegeven adres ook door een ander zijn aangemeld dan nemen wij hierover contact met
u op.
Op zondag 10 december 2017 (Doopdienst) willen we in de hal van de kerk de houdbare producten inzamelen. Helpt
u mee, om te zorgen voor goed gevulde pakketten. Dat kan door producten van onderstaand boodschappenlijstje in
te leveren.

Boodschappenlijstje Kerstpakkettenactie: Graag letten op houdbaarheid!
Koffie
Thee
suiker
koffiemelk

beschuit
(room)boter
hagelslag
pak of fles fris

Namens het diaconaal Platform,
Sietske Veenstra en Jan de Groot

chips of borrelnootjes
toastjes
soep (droog)
kerststol

yoghi - drink
chocolademelk
koekjes
snoepgoed of chocola

