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Betreft: Uw medewerking aan de 37E KERSTHERBERG Breda 2017
Geachte heer, mevrouw,
Dankbaar zijn we, dat we ook dit jaar voor de KERSTHERBERG Breda gebruik mogen maken van het
Rondeel aan de Kloosterlaan 14 in Breda.
Wij zijn zo vrij (ook dit jaar weer) een beroep op u te doen om op te treden als gastvrouw/gastheer in
de KERSTHERBERG en/of voor ondersteuning op een andere manier.
Onderstaand ons hele verlanglijstje. Dankbaar zijn we voor elke bijdrage die u kunt leveren! Zoals u ziet
is het een heel georganiseer en zijn veel ‘handjes’ nodig,
Dit jaar kunt u zich opgeven via de mail of via het invulformulier op de website:
www.kerstherbergbreda.nl/index.php/aanmelden-vrijwilliger-kerstherberg
Hier kunt u aangeven bij welke onderdelen u hulp kunt bieden. Wat is er
nodig?
Omdat we uw inzet graag goed organiseren, willen we u vragen aan ons door te geven wanneer u
gastheer/-vrouw kunt/wilt zijn. Bij het opstellen van het rooster zullen
we zoveel mogelijk met uw wensen rekening houden. Nadat u hetgeen aan ons door heeft gegeven
zullen wij ons best doen u zo snel mogelijk te informeren op welk moment u bent
ingedeeld.
Veilig onderdak kunnen wij bieden als er continue een BHV’er (bedrijfshulpverlener) als
gastheer/-vrouw aanwezig is. Wilt u ons komen helpen en bent u BHV’er,
dan weten we dat graag van u, dit i.v.m. het indelen van teams.
Ieder jaar wordt een groot deel van wat we aan etenswaar nodig hebben geschonken door de
plaatselijke middenstand. Nu is de oproep: Kunt/wilt u bij een supermarkt,
bakker of slager op zaterdag 23 december rond winkelsluitingstijd
producten ophalen en vervolgens afleveren bij de gymzaal van de Liduinaschool ingang
Heusdenhoutsestraat.
Op zondag 24 december (einde van de ochtend, de definitieve tijd wordt nog
doorgegeven) zal de Kerstherberg ‘aangekleed’ worden.
Op woensdag 27 december wordt alles ‘s ochtends (vanaf 09.30 uur) weer opgeruimd en
netjes achtergelaten. Ook hierbij is hulp enorm welkom.
Op 1e Kerstdag wordt het kerstdiner geschonken door een beroeps kookteam. Op 2e
Kerstdag verzorgen vrijwilligers een warme maaltijd van de gekregen
levensmiddelen. Wilt u thuis voor de Kerstherberg koken/bakken/braden, om dit

kerstdiner te realiseren?
Spullen hiervoor kunt u ophalen op de Liduinaschool; ingang Heusdenhoutsestraat op
zaterdagavond 23 december na 18.00 uur en op 2e kerstdag om 14.45 uur warm afleveren
bij de kerstherberg.
Tot slot nog het volgende:
Tot nu toe krijgen we elk jaar (gelukkig) een overvloed aan etenswaar.
Als dat ook dit jaar weer zo is, zullen we opnieuw in staat zijn veel door te geven aan mensen
die het goed kunnen gebruiken in de vorm van kerstpakketten.
Verzoek: Wilt u een gezin (of gezinnen) zo’n pakket geven, dan kunt u dat doorgeven via de
website:
www.kerstherbergbreda.nl/index.php/aanvraag-kerstpakket Doe s.v.p. geen
toezeggingen aan mensen, dat voorkomt teleurstelling.
P.s. u brengt zelf, op kerstavond, de desbetreffende kerstpakketten naar de door u
opgegeven gezinnen!!
(ophalen tussen 19.30 uur en 21.30 uur, daarna moet alles weg zijn!)
Wij danken u nu al voor uw inzet en begroeten u graag weer in de Kerstherberg.
Uiteraard kunt u ook zelf gasten uitnodigen en meebrengen!
Groetjes in de liefde van Christus,

namens de organisatie van de kerstherberg

