Je kunt het inschrijvingsformulier afgeven op één van onderstaande adressen of vóór of na de vieringen in de kerken:
Interparochiaal secretariaat, Markt 14 Assenede
Marie-Christine Schietse, Nieuwe Boekhoutestraat 2 bus 4 Bassevelde
Annick De Vos, Ooststraat 14 Boekhoute
Pastorie, Koning Astridlaan 31 Zelzate-west
Willy De Vos, Havenlaan 33 Zelzate-centrum
Secretariaatspunt, Grote Markt 71 A Zelzate-centrum
Gelieve bij inschrijving te betalen.
Digitaal inschrijven kan via www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be
Betalen kan via rekening BE16 7370 4399 2674 Diaconale werken, Markt
14, Assenede

in Assenede-Evergem-Zelzate - V.u. pr. E. Vidts, Pastorijstraat 3 Ertvelde

Digitaal inschrijven kan via www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be
Betalen kan via rekening BE16 7370 4399 2674 Diaconale werken, Markt
14, Assenede

Zondag 31 maart
een solidaire maaltijd
ten voordele van Broederlijk Delen!
Je kan inschrijven (vóór 25 maart) met het inschrijvingsformulier op de keerzijde of digitaal via onze
website. De dag zelf kan je de maaltijd op één van de
vier adressen (aan te duiden op het inschrijvingsformulier) afhalen. Hiermee steun je de plannen van de boeren in Guatemala: ‘Geef boeren eigen grond om voedsel te telen’.

Inschrijving Solidaire lunch 2019 Parochie

Interparochiaal secretariaat, Markt 14 Assenede
Marie-Christine Schietse, Nieuwe Boekhoutestraat 2 bus 4 Bassevelde
Annick De Vos, Ooststraat 14 Boekhoute
Pastorie, Koning Astridlaan 31 Zelzate-west
Willy De Vos, Havenlaan 33 Zelzate-centrum
Secretariaatspunt, Grote Markt 71 A Zelzate-centrum
Gelieve bij inschrijving te betalen.

in Assenede-Evergem-Zelzate - V.u. pr. E. Vidts, Pastorijstraat 3 Ertvelde

Je kunt het inschrijvingsformulier afgeven op één van onderstaande adressen of vóór of na de vieringen in de kerken:

Inschrijving Solidaire lunch 2019 Parochie

Zondag 31 maart
een solidaire maaltijd
ten voordele van Broederlijk Delen!
Je kan inschrijven (vóór 25 maart) met het inschrijvingsformulier op de keerzijde of digitaal via onze
website. De dag zelf kan je de maaltijd op één van de
vier adressen (aan te duiden op het inschrijvingsformulier) afhalen. Hiermee steun je de plannen van de boeren in Guatemala: ‘Geef boeren eigen grond om voedsel te telen’.

Om praktische redenen vragen we om vóór 25 maart in te schrijven
en te betalen, a.u.b.
Naam: ………………………………………….
Gsm-nummer:………………………………….
schrijft in voor ……… afhaalmaaltijden à 10 euro per doosje
schrijft in voor dessert: ….keer 2 pannenkoeken à 1 euro (per 2 stuks)
schrijft in voor ….pakketten bestaande uit een maaltijd, dessert en
flesje wijn à 15 euro per pakket

Om praktische redenen vragen we om vóór 25 maart in te schrijven
en te betalen, a.u.b.
Naam: ………………………………………….
Gsm-nummer:………………………………….
schrijft in voor ……… afhaalmaaltijden à 10 euro per doosje
schrijft in voor dessert: ….keer 2 pannenkoeken à 1 euro (per 2 stuks)
schrijft in voor ….pakketten bestaande uit een maaltijd, dessert en
flesje wijn à 15 euro per pakket

Ik betaal vóór 25 maart (aanduiden wat van toepassing is):
 cash het bedrag van ………….. euro
 via rekening BE16 7370 4399 2674 Diaconale werken, Markt 14,
Assenede het bedrag van ……………. euro

Ik betaal vóór 25 maart (aanduiden wat van toepassing is):
 cash het bedrag van ………….. euro
 via rekening BE16 7370 4399 2674 Diaconale werken, Markt 14,
Assenede het bedrag van ……………. euro

Ik kom de maaltijd en/of dessert tussen 11.30 en 12 uur afhalen
(aanduiden wat van toepassing is):
 Assenede parochiehuis, Markt 14
 Bassevelde parochiezaal, Nieuwe Boekhoutestraat 24
 Boekhoute kerk, Boekhoutedorp
 Zelzate-centrum kerk, Grote Markt 71A

Ik kom de maaltijd en/of dessert tussen 11.30 en 12 uur afhalen
(aanduiden wat van toepassing is):
 Assenede parochiehuis, Markt 14
 Bassevelde parochiezaal, Nieuwe Boekhoutestraat 24
 Boekhoute kerk, Boekhoutedorp
 Zelzate-centrum kerk, Grote Markt 71A

Medewerkers gezocht
Wenst u mee te werken bij bovenstaande activiteit?
Naam: ……………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………
wenst mee te werken:
 zaterdag 30 maart om 9 uur  zaterdag 30 maart om 13 uur
 zondag 31 maart om 10 uur
(aanduiden wat van toepassing is, a.u.b.)

Medewerkers gezocht
Wenst u mee te werken bij bovenstaande activiteit?
Naam: ……………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………
wenst mee te werken:
 zaterdag 30 maart om 9 uur  zaterdag 30 maart om 13 uur
 zondag 31 maart om 10 uur
(aanduiden wat van toepassing is, a.u.b.)

