De W
Wensbo
oom in de kerrken,
ook iin de Emmaüsgangeers!
De afgelopen jaren
n heeft er in
n het winkellcentrum
Keizersw
waard in dee maand deccember eenn
wensbo
oom gestaan
n. In deze (kkerst) wenssboom
hingen kaartjes meet wensen
n van kin
nderen
m een min
nimum inkoomen
van wiee het gezin met
moet ro
ond komen. De opzet was
w dat bezooekers van Keizerswaa
ard werden uitgenodigd een
presenttje te kopen
n in een van de winkelss van het centrum. Vele
e bezoekerss deden aan
n deze
actie meee, waardoor de kinde
eren met dee kerst een cadeautje
c
kregen.
k
Dit j aar is het echter,
om versschillende redenen, nie
et gelukt om
m in het win
nkelcentrum
m een wens boom te plaaatsen.
Vanuit de
d gezamennlijke diacon
nieën van de kerken is het idee op
pgevat
om in de
e maand deecember in plaats van in
i het winkeelcentrum nu
n in de
kerken, die daaraann mee doen
n, een boom
m te plaatseen waarin de
k
ha
angen.
wensen van de verrschillende kinderen
Wij nodigen u bij d eze uit om aan deze acctie deel te nemen en er voor
te zorge
en dat deze kinderen met
m de feesttdagen tochh een leuk
cadeauttje krijgen. N
Na de zon
ndagsdien
nst, tussenn 11:00 en
n 12:00

en op woensdag
w
gochtend tussen 09
9:00 en 122:00 kunt u
terechtt bij de Em
mmaüsgan
ngers! Va
an 2 t/m 1 6 decemb
ber!
Hoe kun
nt u meedo
oen:
‐
‐

U neemt een
n kaartje mee uit de boo m, daarop sttaat een num
mmer vermeeld, de wens van het
kind, de leefftijd en of het een jongenn of een meissje is.
U koopt een cadeautje van
v ongeveerr € 7,50, laatt dat inpakke
en in de winkkel en u plaktt het
kaartje op heet pakje en levert dat weeer in bij de kerk.
k

deautje bij hhet betreffe
ende kind komt
Wij zorggen er voor dat het cad
Indien u geen geleggenheid heeft of niet m
meer instaat bent naarr een van
de kerkeen te komeen en toch wilt
w deelnem
men aan deze sympathieke actie kkunt u bellen naar
een van
n de ondersttaande contactpersoneen en kunnen wij het cadeautje
c
reegelen. In overleg
o
kunt u o
ook geld doneren en ko
open wij naamens u een
n presentje.
In de keerken is altijjd wel iemand aanweziig die op de
e hoogte is van
v deze acctie.
De wensbomen staaan van 2 to
ot en met 116 decembe
er in de volg
gende kerkeen:
Parochiie De Emmaaüsgangers
Groene Tuinkerk
Pelgrimskerk/ Adriaan Janszke
erk

Conttactpersoon
n:
Riet Schenkeve
eld
Meees Hoogerwerf
Wil SSchuijer

Telefoonnnummer:
06 ‐ 36 558 30 51
06 ‐ 13 883 28 68
06 ‐ 30 772 19 80

oor uw medewerking.
Namenss de gezameenlijke diaconieën, alvaast dank vo

De feestpakketten actie
Er zijn wijkbewoners en parochianen die wat extra’s
kunnen gebruiken in deze feestmaand.
Door middel van een financiële bijdrage of een bijdrage
in de vorm van levensmiddelen, toiletartikelen, iets lekkers,
of iets anders …… kunt u deze mensen eens verrassen.

De pakketten worden samengesteld door de gezamenlijke
diaconieën.
Naast de door u aangeleverde artikelen worden de pakketten
onder andere aangevuld met kip/kaas/kerstbrood/mandarijnen
en sinaasappelen.
Achter in de kerk kunt u de bijdragen in natura kwijt
in het winkelwagentje.
Financiële ondersteuning kunt u kwijt bij
medewerkers van de diaconie.
Doet u mee?
De feestpakketten actie loopt van 2 t/m 19 december

Veel dank namens de werkgroep diaconie,
Frida Ketelaars
Corrie Snippe
Riet Schenkeveld

