
 
 

 

 
 

Werkgroep Roemenië Hazerswoude 
 

organiseert 
 
 
 

Kerstpakketten actie 2020 
 

 
Net als voorgaande jaren wil de Werkgroep Roemenië uit Hazerswoude weer 
graag een kerstpakkettenactie houden voor mensen in en rond het dorpje Filpisu 
Mare in Roemenië. Dit dorpje wordt door de Werkgroep al jarenlang ondersteund. 
Velen in Hazerswoude dorp hebben aan deze ondersteuning reeds jarenlang 
bijgedragen. 
De kerstpakkettenactie van dit jaar willen wij weer op dezelfde manier organiseren 
als voorgaande jaren: 
 
Gevers van een pakket doen dit in de vorm van een bedrag per pakket. Van het 
bedrag wat we ontvangen worden in Filpisu Mare, dus lokaal, kerstpakketten 
gemaakt. Deze pakketten zijn precies afgestemd op de behoeften van de mensen 
daar, en bevatten producten die men kent en graag gebruikt. 
Wie komen er voor de pakketten in aanmerking? In Filpisu Mare en nabije 
omstreken wordt aan de armste mensen of gezinnen een pakket gegeven. 
Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk van deze gezinnen te helpen. Elk 
jaar mag de Werkgroep weer dankbaar kijken naar de mooie opbrengst van deze 
actie. Tot nu toe hebben we altijd voldoende pakketten kunnen uitdelen. 
 
Indien het aantal pakketten het toelaat, zouden we het weer mooi vinden het 
kindertehuis in Filpisu Mare rond de kerst extra te steunen. In het kindertehuis is 
plaats voor maximaal 20 kinderen. Kinderen die nergens anders terecht kunnen, 
vinden hier een stukje liefde en geborgenheid. Tevens hebben zij de gelegenheid 
om te leren lezen en schrijven in een volledige lagere school. Mogen wij dit jaar 
weer op u rekenen? 
 
Namens de inwoners van Filpisu Mare, Werkgroep Roemenië Hazerswoude. 

 
 

Doet u weer mee? 
Vul dan de bon in op de andere zijde. 

 



  

 

    
 

Kerstpakketten bon 
 

Heel pakket:  € 15,- euro  Half pakket € 7,50 
 

Ik steun de actie met  ___  pakket(ten). 
Wilt u hieronder aangeven hoe u de actie wilt steunen? 

 

0   Eenmalige machtiging om het bedrag van mijn bankrekening af te schrijven 

 Voorletter(s): _________________________   Naam: ___________________________________ 

 IBAN nr: _________________________ Plaats: __________________________________ 

       Handtekening: ___________________________      

 

0 Overmaking van het bedrag naar banknr. NL34 RABO 03959 07 950 

(Diaconie Ned. Herv. Gemeente Hazerswoude) o.v.v. Kerstpakketactie Filpisu Mare 

 

0 Betaal contant aan een van de werkgroepleden 

 

0 Zend de gegevens van de bon per mail naar a.demoed@hetnet.nl 

 

De bon kunt u inleveren bij een van de werkgroepleden. Ook zal er een bus in de kerk staan waar u de bon in 
kunt doen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Ed Harkes, Laag Boskoop 147   #   Wil & Bram Demoed, Tuinstraat 8   #   Wilbert Cornelissen, Pinksterbloem 5
  


