Actie Kersttas
We willen de kersttassen graag vullen met:
Op zaterdag 8 en zondag 9 december zamelen de kerken in
de gemeenten Rheden en Rozendaal weer boodschappen
in ten behoeve van de jaarlijkse Actie Kersttas.
Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn
er in ons land nog veel mensen die op of rond de
armoedegrens leven; mensen in de schulden, ouderen met
alleen een AOW of vluchtelingen met een
verblijfsvergunning. De kerken uit de gemeenten Rheden en
Rozendaal organiseren al jaren de Actie Kersttas. Een
extraatje voor diegenen die van een minimuminkomen
moeten leven.
Met uw boodschappen maken we pakketten die worden
verspreid door Stichting Strak (voorheen Stichting Mensen
in de Bijstand) en de plaatselijke diaconieën en
caritasinstellingen.
Doet u mee?

inleveren van boodschappen in de tuinkamer van de
kerk van Rozendaal, Kerklaan 15:
zaterdag 8 december van 9.30 tot 11.30 uur (als u toch in
de buurt bent om oud papier weg te brengen) en zondag
9 december voor aanvang van de dienst van 10.00 uur.





















Kerstartikelen; zoals in een kerstpakket
Koffiemelk of koffiecreamer
Koffie, thee en suiker
Ontbijtproducten zoals Brinta, muesli e.d.
Feestelijk broodbeleg
Bakmeel, pannenkoekenmix
Stroop, poedersuiker
Blikjes ragout of vis, sauzen
Zakjes soep
Toastjes, crackers e.d.
Chips, nootjes, etc.
Koek, chocolaatjes, etc.
Fruitconserven en groente in pot of blik
Wasmiddelen en wasverzachter
Lekkere zeep, bodylotion, geurtjes
Kerststol
Kerstservetjes e.d.
Kaarsen en waxinelichtjes
Kleine kerstdecoraties

Geen alcohol. Alles dient nieuw, in de originele, gesloten
verpakking en lang houdbaar te zijn. Artikelen waarvan de
houdbaarheidsdatum is verlopen, kunnen we helaas niet
gebruiken.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!!
de Diaconie van Rozendaal

Als u niet in staat bent om
boodschappen te doen
of om die in te leveren
dan is een financiële gift
uiteraard ook van harte
welkom!
Daartoe kunt u een bedrag overmaken naar
bankrekeningnr. NL 82 ABNA 0503231592 ten name van
Stichting STRAK te Dieren, onder vermelding van “Actie
Kersttas”. Zie ook www.stichtingstrak.nl voor meer
informatie.
Met uw gift kunnen we boodschappen bijkopen om de
kersttassen compleet te maken, mocht er van bepaalde
artikelen te weinig zijn bijeengebracht. Overgebleven gelden
worden gestort in het noodfonds van Stichting STRAK, voor
acute financiële problemen in de doelgroep gedurende het
jaar. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
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