KERSttT
en
Pakke

Op het zien
van de ster werden
zij vervuld van
overgrote vreugde
Mt 2

GEHEEL VERNIEUWD
(LICHT GEPARFUMEERD)

17,50 EURO

1 jam
1 tientje
1 kleine kaars
1 natuurzeep
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

25,00 EURO

1 jam
1 rozenkrans
1 grote kaars
1 natuurzeep
1 lavendelzakje
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

22,00 EURO

1 jam
1 tientje
1 kaars
1 natuurzeep
1 lavendelzakje
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

29,00 EURO

1 jam
1 rozenkrans
1 CD
(Stella Matutina)
1 natuurzeep
1 kerstkaart
1 rozenkranskaart

UW KERSTPAKKET AANVULLEN?
(Beperkt leverbaar)

Houten pen
CD
Waxinelichthouder
Salted caramel
cream

€
€
€
€

20.00
12.00
5.00
4.00

In onze kerstpakketten vindt u de
vruchten van ons monastieke
handwerk;
een
variatie
aan
zelfgemaakte producten.
Met uw aankoop maakt u niet alleen
een ander blij, maar steunt u ook
onze gemeenschap. Wij leven van de
opbrengst van ons handwerk en van
de vrijgevigheid van weldoeners.

HOE BESTELT U EEN KERSTPAKKET?
U kunt uw kerstpakket bestellen via mail of
telefoon*.
Laat ons duidelijk weten welk kerstpakket
u wenst te bestellen. Wij sturen het pakket
en de factuur vervolgens naar u toe.
De
aangegevende
prijzen
van
de
4
kerstpakketten zijn excl. porto-kosten. Als
u uw kerstpakket per post wenst te
ontvangen komen er porto-kosten bij.
De kerstpakketten mogen ook bij ons
opgehaald worden, daarmee bespaard u
porto-kosten.
Kerstpakketten kunnen besteld worden tot
1 december en zullen verstuurd worden
tussen 15 november en 6 december.

Nolensweg 8
3317 LE Dordrecht
Nederland
0031-(0)7 86 55 80 69
zrs.m.stellamatutina@gmail.com
mariastellamatutina.org

IBAN : NL36INGB0007819027
BIC : INGBNL2A - ANBI-geregistreerd

Heden is u een
Redder geboren,
Christus de Heer.
Lc 2, 11

Denk eraan om uw 5-december geschenken op
tijd te bestellen o.v.v. 5 december.

*Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma-vrij tussen 14:00-17:00. Spreek gerust uw naam en
telefoonnummer in, dan bellen wij u terug.

