
     Startzondag 2020 

 

 Start deze zondag met een heerlijk uitgebreid ontbijt aan huis bezorgd! 
 
Vanaf 6 september (startzondag) gaat de diaconie, samen met de commissie missionair werk, een nieuw project     
ondersteunen. De komende 2 jaar willen we ons inzetten om meer bekendheid te geven en financiële ondersteuning 
te bieden aan de Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM). 
 
Om ons nieuwe project bij u onder de aandacht te brengen gaan we op zondag 6 september heerlijke ontbijtjes aan 
huis bezorgen in Roodeschool en omgeving. 
Dus terwijl u geniet van een heerlijk ontbijt kunt u de ouderen in Moldavië een menswaardiger bestaan geven. 
 
Hoe werkt onze actie? 
 
1. Voor 1 september geeft u uw bestelling aan ons door. Dat kan per mail naar fennyberends@hotmail.com 
 Of u kunt de bestellijst deponeren in de brievenbus bij de Protestantse Kerk aan de Hooilandseweg 77 in 
 Roodeschool. 
 Het is ook mogelijk uw bestelling telefonisch door te geven aan Fenny Berends. Tel: 06-21 44 15 79 
 
2. U geeft aan welk pakket u wilt ontvangen, wat het afleveradres is en hoe u gaat betalen.  
 
 U kunt kiezen uit 3 verschillende pakketten te weten: 1 persoon, echtpaar of  gezinspakket.  
 
3. U betaalt bij voorkeur digitaal  via NL 54 RABO 0374 5097 78 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente        

Roodeschool o.v.v. ontbijtactie 2020.  
 Indien gewenst kunt u het geld op afspraak bezorgen of we  kunnen het bij u ophalen in week 37.  
 U dient ten allen tijde het geld gepast in een gesloten  enveloppe over te dragen bij de voordeur!  
  
 De opbrengst van deze ontbijtactie komt na aftrek van kosten volledig ten goede aan het werk van de        
 Stichting Ouderenzorg Moldavië. 
 
4. Op 6 september wordt tussen 07.30 en 08.30 uur het bestelde pakket afgeleverd bij uw voordeur 

Tip: U mag uiteraard ook een bestelling plaatsen  

 voor iemand anders. Hiermee verrast u dan  

 uw buren, vrienden of familie! Ook kunnen op  

 deze manier mensen in aanmerking komen  

 voor een ontbijtje die dit zelf financieel niet  

 kunnen bekostigen.  
 


