Kerstmarkt Kerk de Brug
BESTELLIJST

KERSTSTUK €12,50 p.s.

KERSTSTUK €17,50 p.s.

Kleur:
☐
☐
☐
☐
☐

KERSTSTUK €22,50 p.s

Kleur:

Rood
Zilver/Goud
Naar keuze:………

Decoratie:
Kaars
Bloembol

☐
☐
☐
☐
☐

Rood
Zilver/Goud
Naar keuze:……

Decoratie:
Kaars
Bloembol

Kleur:
☐
☐
☐
☐
☐

☐
Aantal: ………….

Aantal: ……….

STAMPPOT

VERSE SOEP
Erwtensoep |

Boerenkool

* per 0,5 liter te bestellen

met worst en jus

☐

0,5 liter € 4,50

☐

1 liter

☐

Anders: ……. liter

€ 8,-

☐

€ 6,00 per portie

☐

Aantal: ……….

Tomatensoep:

Zuurkool

* per 0,5 liter te bestellen

met worst en jus

☐

0,5 liter € 3,50

☐

1 liter

☐

Anders: ……. liter

€6,-

Rood
Zilver/goud
Naar Keuze:……

Decoratie:
Kaars
Bloembol
Ook te bestellen
als deurstuk:
€25,00
Deurstuk

Aantal: ……….
CONTACTGEGEVENS
Naam: ………………………..
……………………………………
Adres: ………………………..
……………………………………
Postcode: …………………..
……………………………………
Telefoonnummer:
……………………………………
Bestelling
ophalen/bezorgen:

☐

€ 6,00 per portie

☐ Ophalen (z.o.z voor info
over datum en tijd)

☐

Aantal: ……….

☐ Thuis laten bezorgen
Totaal bestelbedrag:
€ ………………………….

Beste gemeenteleden,
Het jaar 2022 loopt ten einde en de feestdagen komen er aan. Altijd een mooie periode
van gezelligheid, licht en samenzijn. Zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse kerstmarkt die
op vrijdag 9 december van 16.00 uur tot 19.00 uur in onze kerk ‘’ De Brug” gehouden
zal worden . Helaas hebben wij moeten besluiten om ook dit jaar nog geen volledige
kerstmarkt te houden zoals u van oudsher gewend bent . Wel is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk kopje koffie en wat lekkers . Ook
voor een hapje en een drankje bent u van harte welkom. Het bestelde eten en de
kerststukken kunt u nadien meenemen naar huis. Op deze manier kunt u onze kerk en
de plaatselijke goede doelen financieel een steuntje in de rug geven. De kerstmarkt
staat bekend om haar verse soepen, lekkere stamppotten en mooie kerststukken. Bij
voorkeur kunt u uw bestelling komen ophalen in de kerk . Mocht u echt niet in de
gelegenheid zijn dan komen we de bijstelling bij u thuis afleveren
U kunt op de volgende manieren uw bestelling doorgeven:





Vul de bestellijst in en stop deze in de daarvoor bestemde doos achterin de kerk.
De bestellijst kan ook afgegeven worden bij: Heistraat 93 en Grutto 4 of Achter de
Hoven 1 in Sprang-Capelle;
U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven: 0416-277639 (Ellis Vervoorn) of 0416281147 (Marjanne Dekkers);
U kunt uw bestelling mailen naar: armandolagrouw@outlook.com ,
ellisvervoorn@live.nl | marjanne@dekkersonline.nl (U kunt uw bestelling
doorgeven tot uiterlijk 20 november.

Op vrijdag 9 december tussen 17-20.00uur brengen wij de bestellingen thuis. U kunt
dan uw bestelling contant afrekenen.
Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun!
De activiteitencommissie.

