Solidariteitsfonds
Actie ‘Lezen maakt wijsheid groter’
Dit jaar valt de boekenweek tussen 24 en 31 maart. Lezen is belangrijk want ‘Lezen maakt wijsheid
groter’ is een gezegde.
Er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor het niet voor alle Dominicusgangers
vanzelfsprekend is dat ze een boek kunnen kopen of het lidmaatschap van een bibliotheek kunnen
betalen.
Het is fijn als we Dominicusgangers daarbij kunnen ondersteunen.
Daarom organiseert de werkgroep Solidariteit op zondag 10 en zondag 17 maart 2019 de actie
‘Lezen maakt wijsheid groter’.
De actie richt zich ook op reiskosten die men maakt om naar de Dominicus te komen. Dit in relatie
met het boekenweekgeschenk, waardoor het mogelijk is op zondag 31 maart 2019 een dag gratis
met de trein te reizen.
Met deze actie brengen we Dominicusgangers die kunnen geven en Dominicusgangers die willen
ontvangen bij elkaar.
Geven
Wilt u geven, dan kunt u uw bijdrage kwijt in de bus van het Solidariteitsfonds. U vindt deze bus
achter in de kerk bij de tafel van het Solidariteitsfonds. Daar zijn ook leden van de werkgroep
aanwezig die informatie verstrekken of vragen beantwoorden. Elke bijdrage is welkom.
Uw bijdrage is ook welkom op rekeningnummer NL 72 INGB 0000224928
t.n.v. het Solidariteitsfonds Dominicus te Amsterdam.
Ontvangen
Wilt u graag ontvangen, dan kunt u gebruik maken van onderstaande strook. De ingevulde strook
kunt u kwijt in de bus van het Solidariteitsfonds. U kunt de strook ook persoonlijk overhandigen aan
een van de leden van de werkgroep.
U kunt uw aanvraag ook mailen naar een van onderstaande contactpersonen:
Bets Greefhorst: betsgreefhorst@kpnplanet.nl
Hanneke van Willigen: hanneke.solfonds@hotmail.com
__________________________________________________________________________________
Naam :
Adres:
Telefoon:
O Ik ontvang graag een bijdrage van de actie ’Lezen maakt wijsheid groter’’
O Ik ontvang graag een tegemoetkoming in de reiskosten om naar de Dominicus te komen
O Ik ontvang het toegekende bedrag graag contant
O Ik ontvang het toegekende bedrag graag op rekeningnummer: IBAN:
Graag uw keuze aankruisen

