Kerst Pakketten

Na het succes van vorig jaar bieden de Zusters van Maria Stella Matutina ook dit jaar kerstpakketten aan.
Deze congregatie is afhankelijk van giften om hun missie in Nederland voort te kunnen zetten en voor hun
dagelijkse onderhoud. Hiervoor maken ze zelf producten die ze dan aanbieden in verschillende parochies.
Zeker in de komende maanden waarin we gewend zijn elkaar te verwennen met een cadeau (Sinterklaas
en Kerstmis), kan het een origineel idee zijn om dan zo’n pakket te schenken.
Er is keuze uit vier verschillende kerstpakketten. Hierbij een overzicht:
Pakket 1: 17,50 euro
1 jam
1 tientje
1 kleine kaars
1 natuurzeep
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

Pakket 2: 22,00 euro
1 jam
1 tientje
1 kaars
1 natuurzeep
1 lavendelzakje
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

Pakket 3: 25,00 euro
1 jam
1 rozenkrans
1 grote kaars
1 natuurzeep
1 lavendelzakje
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

Pakket 4: 29,00 euro
1 jam
1 rozenkrans
1 CD (Stella Matutina)
1 natuurzeep
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

Indien gewenst kunt u uw kerstpakket laten aanvullen met een pen, CD, waxinelichthouder of salted
caramel cream (op is op). Voor meer details zie aparte flyer.
Voor bezorging in de H Lodewijk of St Joseph kunt u zich opgeven door het bestelformulier op de
achterkant ingevuld op te sturen naar kerstpakketten.van.de.zusters@gmail.com of in te leveren bij de H
Lodewijk of St Joseph. Als u uw kerstpakket wilt ontvangen vóór Sinterklaas dan graag opgeven uiterlijk 21
november 2021, anders uiterlijk 1 december 2021.
De factuur kan per mail worden toegestuurd, het is handig als u de pakketten vooraf betaalt. Eventuele
aanvullingen kunt u achteraf betalen.
Voor meer informatie over de actie voor de H Lodewijk of St Joseph, neem contact op via
kerstpakketten.van.de.zusters@gmail.com.
(ZOZ)

Bestelformulier H Lodewijk en St Joseph
Inleveren uiterlijk 21 november 2021 (als u het pakket voor
Sinterklaas wilt) en anders uiterlijk 1 december 2021
Ja, ik wil graag één of meer kerstpakketten:
Naam:

E-Mailadres:

Telefoon:

Gewenst kerstpakket en aantal:
(bv 2x pakket 2 voor 22,00 euro
per stuk)
Gewenste aanvulling (op is op)
(bv houten pen voor 20,00 euro)
Afleveren bij:
(H Lodewijk of St Joseph)
Wijze van betaling vooraf:
(contant in envelop of overmaken)

Betaalgegevens
Zusters van Maria Stella Matutina
IBAN: NL 36 INGB 0007 819027

(ZOZ)

