Contactpersoon:

Contactpersoon:

Emmy Hoitink
Tel.: 0481-375096

Marie-José van der Logt
Tel.: 0481-373615

Eerste actiepunten op een rijtje!
Misschien kunt u door deelname aan één of meerdere acties
het uitgespaarde collectegeld van de voorbije maanden
een goede nieuwe bestemming geven!

14 Augustus: Aftrap

van de MM verbonden actie.

Verslag van deze activiteit is terug te zien via het facebook kanaal van de Maria Magdalena parochie en te lezen in
Ankerplaats.

6 september:

Start van het Honderdveld spel.

U kunt voor € 5 een vakje kopen van een honderdveld. Er zijn 4 honderdvelden beschikbaar. U kunt zelf kiezen
welk vakje (een getal van 1 t/m 100 ) u wilt. U kunt meerdere vakjes en ook vanaf meerdere velden kiezen. Steeds
het veld en het vakjes nummer vermelden bij aanvraag. (zie invulformulier)
*U kunt dit regelen op De Hoeksteen op dinsdag- en/of donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Zodra u betaald hebt cash of via de bank neemt u met het door u gekozen vakje deel aan het spel.
* U kunt ook bellen naar De Hoeksteen op dinsdag- en/of donderdagochtend. Uw gegevens worden dan
genoteerd. Tel.: 0481-350909
*U kunt ook een ingevuld formulier in de bus doen/afgeven bij De Hoeksteen. Voor alle aanmeldingen geldt: wie
het eerst komt het eerst maalt en pas als het geld binnen is, speelt u mee!
* Wat kunt u winnen? De 4 pastores (Karel Donders, Victor Bulthuis, Janine Kallen, Margreet Sanders) stellen elk
een persoonlijke prijs beschikbaar voor één winnend vakje uit één van de 4 speelvelden.
*Wanneer van een veld alle 100 de vakjes verkocht zijn, wordt het filmpje waarop te zien is waar de Pastor
zijn/haar prijs heeft neergelegd online (via het facebook kanaal van de parochie) gezet en de
prijswinnaar/prijswinnares krijgt de prijs die de betreffende pastor beschikbaar heeft gesteld.
*Door mee te spelen maakt u dus kans op een wel heel speciale prijs. Door op 4 velden mee te spelen maakt u 4 x
kans. Door meerdere vakjes te kopen, maakt u nog meer kans.

De periode 14 augustus t/m 1 december: Donaties/

digitale collecte.

*Gedurende deze hele periode kunt u een financieel steentje bijdragen voor M & M verbonden.
* Hoe? Via de speciaal daarvoor bestemde collecte bus in uw eigen parochie kerk. Door het scannen van de QRcode op de speciale collecte bus in uw parochie kerk. Door geld over te boeken naar het speciaal voor deze actie
bestemde rekeningnummer:

NL62 RABO 0324503806 t.n.v. H. Maria Magdalena o.v.v. MM verbonden
*In de St. Werenfriduskerk in Elst wordt middels een speciaal daarvoor gemaakte spaarbuis steeds de actuele
stand van de geldinzameling bijgehouden. Deze zal aan het einde van de uitzending van de zondagviering in beeld
gebracht worden.

Wij rekenen op elkaar om zo samen verbonden te zijn en te blijven!
__________________________________________________________________________________________
Te gebruiken bij het schriftelijk aanvragen van honderdveldvakjes en afgeven bij De Hoeksteen
Naam
Telefoonnummer
Vakje (s)
Veld
Betaald cash
Betaald bank

