Kerstpakkettenactie 2017
Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt nog maar een paar weken en dan
is het weer zover. Veel gezelligheid en goede maaltijden. Dit laatste is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Er zijn veel mensen die op of rond het sociaal minimum moeten leven. Voor deze
mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een kerstpakkettenactie houden. Wij
hopen zo’n 250 adressen in Zeewolde te kunnen verblijden met een kerstpakket. Maar dit kunnen wij
als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp.
Op vrijdag 22 december 2017 tussen 10 en 17 uur kunt u levensmiddelen of uw gekregen
kerstpakket bezorgen in de “Open Haven”.
Als commissie hebben wij ook dit jaar weer nagedacht over een Top 7 van producten die in het
bijzonder welkom zijn en die de kerstdagen een extra feestelijk tintje geven. Het zou fijn zijn als
u deze Top 7 zo veel mogelijk in gedachten houdt wanneer u voor de kerstpakkettenactie
boodschappen gaat doen. Iedere kerk heeft zijn eigen Top 7, zodat er verschillende producten in
de kerstpakketten komen. Breng uw producten naar Open Haven, u kunt gelijk zien hoeveel tassen er
klaar staan en hoeveel mensen er mee bezig zijn.
Top 7 kerstpakketartikelen:
Gezond Fruitsap
Langer houdbare vleeswaren bv Stegemanworst
Fruit (appels, peren, sinaasappels)
Pastasaus
Groenten (blik of pot)
Suiker
Kaarsen
Als u liever een financiële bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook. Daarvan kunnen wij de
kerstbroden kopen bij de plaatselijke bakker om in de pakketten te doen. Mocht er voldoende geld
binnenkomen, dan kunnen we ook nog een vleesbon van de plaatselijke slager bijvoegen.
U kunt uw financiële bijdrage overmaken op:
Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ,
graag onder vermelding van “Kerstpakkettenactie 2017”.
Bent u op vrijdag 22 december 2017 verhinderd en wilt u toch graag levensmiddelen of een
pakket afgeven? In dat geval kunt u terecht bij onderstaan contactpersoon op woensdag 20 of
donderdag 21 december 2017 tussen 18.30 en 20.00 uur.
Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde, gevarieerde kerstpakketten te kunnen
maken. Dit om de minder bedeelde mede-inwoners van Zeewolde tijdens de feestdagen niet te
vergeten. De mensen die zo’n pakket mogen ontvangen zijn heel erg dankbaar; het straalt van hun
gezichten af. En daar doen we het voor. Mogen wij, evenals voorgaande jaren, op uw steun rekenen?
Alvast onze hartelijke dank.
Namens de kerstpakkettencommissie,
Tiny Schor, Kogge 3, tel. 036-5223372.

