
Kerstpakkettenactie
Boodschappenlijstje
Kerstpakkettenactie 12-12-2019

Sinds 2012 is er de jaarlijkse Kerstpakkettenactie georganiseerd door vrijwilligers van Ca-
ritas en M.O.V.  Dit jaar is de inzameling op 12 december. Omzien naar de medemens in 
armoede, zorg bieden, opkomen voor elkaar in solidariteit, dat is een van de missies van 
de katholieke kerk in onze samenleving. We doen hiermee een oproep om levensmidde-
len, te brengen naar een van de inzamelpunten. Suggesties voor uw boodschappenlijst-
je: vooral iets extra’s voor de feestdagen (geen alcohol, vers fruit/groenten)

• Kerst- feestversnapering
chocolade, koekjes

• Koffi  e
• Thee
• Soep in blik
• Groenten in blik
• Fruit(mix) in blik
• Vlees/vis in blik
• (Gehakt)balletjes in blik
• Knakworstjes
• Pasteibakjes en ragout

• Kinderkoekjes (Liga, Evergreen)
• Broodbeleg:

jam, pasta, pindakaas
• Houdbare melk
• Houdbare (pakjes) chocomel 
• Sappen in pak en pakjes
• Wasmiddel
• Shampoo
• Toiletzeep
• Douchefris
• Tandpasta
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Er zullen passende pakketten gemaakt worden voor de bij ons bekende adressen van 
mensen die met armoede te maken hebben. Mocht u mensen in zulke situaties ken-
nen in uw omgeving, laat het de diakens Jan van Heugten of Cor Peters weten. 
Goederen die overblijven worden naar de Voedselbank gebracht. U kunt levensmid-
delen naar onderstaande locaties brengen op donderdag 12 december 2019 tussen 
16.00 en 18.00 uur.

Ulft:     Petrus & Paulus kerk
Varsselder-Veldhunten:   Trefcentrum van de kerk
Gendringen:    Secretariaat/Pastorie van de Martinuskerk
Netterden:    Acacialaan 16, 7077AK Netterden
Megchelen:   Martinuskerk
Silvolde:    Mauritiuskerk
Breedenbroek:    parochiecentrum Petrus en Paulus kerk
Dinxperlo:    Goede Herder kerk
Azewijn:    Mattheuskerk
Varsseveld:    Doetinchemseweg 21  
Doetinchem:    Paskerk
Wijnbergen/De Huet/Dichteren:  Pastorie Wijnbergen
Gaanderen:    Martinuskerk
Etten:     Martinuskerk
Terborg:    St. Jorishuis, Hoofdstraat 75.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om goederen te brengen dan is uw gift ook meer 
dan welkom op  IBAN nr.: NL54RABO0159066085 t.n.v. PCI Maria Laetitia.
We rekenen op uw medewerking en solidariteit met de armen van onze tijd.
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Namens alle betrokken vrijwilligers, diakens 
Jan van Heugten  j.vanheugten@mlparochie.nl 
Cor Peters c.peters@mlparochie.nl
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