Beste mensen,
In deze bijzondere omstandigheden is het lastig om geld in te
zamelen voor de Vastenactie. Wij vinden het belangrijk dat we aan
het eind van de vastenperiode toch wat geld over kunnen maken naar
de Vastenactie. Daar hebben we het volgende op bedacht. Zoals u
weet hebben we tijdens de Vastenmaaltijden en in de kerk het
winkeltje met geitenkaas, honing, gembersiroop etc. etc. Nu willen wij
u via de mail deze producten aanbieden.
Hieronder volgt een lijst met foto’s van de producten die u kunt
bestellen. U kiest uit wat u graag zou willen ontvangen, u stuurt ons
een email met uw bestelling en wij zorgen dat u het thuis bezorgd
krijgt. Natuurlijk mag u ook elke week iets bestellen. U kunt de
producten bij aflevering contant betalen of u maakt het over op:
NL53INGB0000208780 t.n.v. Martha en Maria-Maria Koningin, Baarn
o.v.v. Vastenaktie winkeltje.
Wij hebben er zin in de producten bij u thuis te brengen, dus bestel
wat u wilt en het is gelijk een mooi moment om weer eens iemand (op
gepaste afstand) te spreken.
Als u niets wilt kopen, kunt u ook op bovenstaand rekeningnummer
een donatie doen o.v.v. ‘Vastenactie-donatie’, wat natuurlijk ook
fantastisch is omdat we ook geen geld binnen krijgen omdat de
vastenmaaltijden en de vieringen niet doorgaan.
Wij hopen op deze manier toch iets te kunnen betekenen voor de
Vastenactie. Doet u ook mee? Kijk ook op onze facebook pagina
Vastenproject Baarn en op de website van de Martha & Maria
parochie. (www.marthamaria.nl/mariakoningin)
Werkgroep Vastenmaaltijden Baarn
Karin Beukeboom:

karinbeukeboom1960@gmail.com

Jeannette Verburg: jeannet.verburg@gmail.com
P.S. vergeet niet uw adres en eventueel uw kledingmaat op te geven.

Bloemenkaarten € 2,00 p.st.

Zeep, sandelwood, jasmijn, ginseng of bouquet.

Dierenkaarten € 2,00 p.st.

Handbeschilderd ei uit Kasjmir, India

Armbandjes
Tanden/pillendoosje engel van hout € 4,00

Geluks olifantje sleutelhanger € 2,00

Houten kruisje € 5,00

Rozenkransjes

€ 3,00/ € 5,00

Jasjes € 40,00

Sjaal € 10

Omslagdoek uit Nepal € 19,95

