
 

Kerstboodschappen – Alles voor een (h)eerlijke Kerst! 
 

 

Hieronder vindt u de bestellijst voor 

de kerstboodschappenactie. De 

opbrengst is bedoeld voor de 

Rwandareis 2019. U kunt de lijst 

invullen en t/m zondag 16 december 

inleveren in De Voorhof of op de onderstaande adressen. U kunt uw bestelling op za. 22 en/of za. 29 december 

tussen 10:00 en 13:00 ophalen in De Voorhof. Ook is het mogelijk om de bestelling te laten bezorgen. Wij komen uw 

bestelling dan op 22 of 29 december tussen 10:30 en 13:00 bij u afleveren. De bezorgservice kost €4,50. Wij hanteren 

hierbij echter het 70-principe: bent u 70 jaar of ouder, of is het totale bedrag van uw bestelling €70,- of hoger, dan 

komen wij voor slechts € 2,00 uw bestelling bezorgen. U kunt de boodschappen contant betalen bij bezorging of 

ophalen, of via de kerk betalen als gift (zie onderaan) o.v.v. ‘Kerstboodschappenactie’. Wat kunt u bij ons bestellen: 
 

 Rode wijn “Chateau Middeldiep”. De enige echte. Een uitstekende rode Chileense Pampas, speciaal voor 

deze actie geleverd in een feestelijke geschenkverpakking. 

 Oliebollen (per 10 stuks)  

 Van Bakkerij Vlot / Van der Wiel: Roomboter kerstkrans met amandelspijs, roomboter amandelstaaf. Deze 

producten worden verkocht tegen winkelwaarde. 

 Overheerlijk kerstbrood 
 

Product Prijs 
Aantal 
22 dec. 

Aantal 
29 dec. 

Totaalbedrag 

Kerstbrood € 6,95 per stuk    

Roomboter amandelkrans € 9,75 per stuk    

Roomboter amandelstaaf € 5,40 per stuk    

Rode wijn “Chateau Middeldiep” € 7,50 per fles (3 voor € 20,00)    

Oliebollen € 9,00 per 10 stuks    

Totaal     

 
Naam:.........................................................................................................................  Leeftijd:......................................... 
 
Adres: ........................................................................................................................  Telefoon:........................................ 
 

 Ik wil mijn boodschappen laten bezorgen (+ € 4,50 of € 2,00 bij 70+)      Ik maak de betaling over 

                                                                                                              Ik betaal contant 

Wij bezorgen ook uw kerst- en nieuwjaarskaarten 

Wij bezorgen ook al uw kerstkaarten in Sliedrecht, Wijngaarden en Beneden-Hardinxveld voor slechts 70 

cent per stuk (een kerstzegel bij PostNL kost 71 of 81 cent). U kunt deze afgeven ‘s zondags in De 

Voorhof of op de onderstaande adressen:  
 

Arne de Bruijn | Baaneweer 21  

Roel Boer | Merwestraat 38  

Noa van Dijk | Simon Stevinstr. 3  

Conny Middelkoop | Hopper 30 

Joris van den Dool | Baanhoek 303 

Noor en Justin Visser | Rivierdijk 532 

Sjoukje en Anton van Wieren 

Schapedrift 56 

Beneden-Hardinxveld  
 

Graag het benodigde geld vooraf in een aparte envelop bijsluiten. 
 

Inleveren bestelformulier: U kunt dit bestelformulier t/m zondag 16 december inleveren in De Voorhof of op de bovenstaande 

adressen. Dit formulier kan ook online ingevuld worden via www.rwandareis.nl/kerstboodschappen 
 

Op 22 december worden er gedurende de ophaaltijd (tussen 10.00 en 13.00 uur) in de Voorhof nog enkele mooie kerststukjes en 

vogelvoedertaarten te koop aangeboden (OP = OP!!) Ook kunt u dan alsnog uw kerstkaarten afgeven. Kunt u de boodschappen 

niet op de genoemde dagen in ontvangst nemen, neem dan contact op met: kerstboodschap@rwandareis.nl. 
 

De boodschappen worden betaald bij het afhalen of bezorgen. Indien u de betaling wilt overmaken, dan kunt u dit doen via  

NL55 RABO 0373 7058 24 t.n.v. Diaconie Ger. Kerk Sliedrecht o.v.v. Kerstboodschappenactie + uw naam, uiterlijk 16 december.  
 

U kunt ons ook steunen door een gift aan ons over te maken naar dit rekeningnummer (o.v.v. Rwandareis 2019). De gift kan 

helemaal aftrekbaar zijn van de belasting (de Diaconie wordt door de belastingdienst gezien als een ANBI-instelling).  
 

Dank u wel!  

http://www.rwandareis.nl/kerstboodschappen
mailto:kerstboodschap@rwandareis.nl

