Bydraes kan direk na CREMHOG betaal word EFT: CREMHOG, ABSA, Spaar Rek,
924 066 5875, merk jou bydrae: Kospakkie
Vir meer inligting / om betrokke te raak by die
bediening, kontak gerus vir Andre Olivier
(082 551 8900).

Kers-afsluitingsfunksie
22 Des 2020
CREMHOG het ń KERS-afsluitingsfunksie by
die Kiosk in St Marks square gehou vir 110
hulpbehoewende persone.
98 KERS-kospakkies is uitgedeel aan
hawelose en hulpbehoewende mans en
dames. Hulle is ook bedien met heerlike
vetkoeke met maalvleis, koffie, poeding en ń
stukkie koek. Die kospakkies is bedoel om
aan hulle ń maaltyd vir 7 dae te bied en op
29 Des deel CREMHOG weer aan 50 Hawelose
persone kospakkies uit vir die Nuwejaarstyd.

Feestyd
versorgingspakkies vir
George se
haweloses
Ons het almal die voorreg om op Kersdag met
geliefdes ‘n heerlike maaltyd te geniet en geskenke vir mekaar te gee. Ons gemeente is baie
betrokke by die groep van hawelose mense in
George dmv die werk van Cremhog en Andre
Olivier. Daagliks voorsien ons vir hulle sop en
brood en elke Sondag ‘n
warm maaltyd.
Daar is tussen 40-60
haweloses wat van
hierdie liefdesdiens
gebruik maak.
Jy kan ons help met ‘n
bydrae: ’n Kersgeskenk
wat bestaan uit ‘n
kospakkie help hulle om te oorleef tot in
Januarie as Andre weer begin met die sopkombuis. Ons doelwit is 150 geskenkpakke.
Ons gaan die pakkies uitdeel op Donderdae 22 en weer 29 Desember. Maak asb jou hart
oop en koop items vir die oorlewingskospakkies
vir die tydperk wat die sopvoorsiening staak /
Borg-'n-kospakkie @ R200/sak.

Bydraes kan direk na CREMHOG
betaal word EFT: CREMHOG, ABSA,
Spaar Rek
924 066 5875,
Merk asb jou bydrae: Cremhog kospakkie of
skenk 'n volledige sak / items.
Besorg asb jou donasie by die kerkkantoor teen
nie later nie as 11 Desember 2020. Merk dit
asb duidelik CREMHOG.

Inhoud per kospakkie:
1 x 1 liter 'Boksmelk'
1 x 500 g Suiker
2 x pakkies Cream crackers
1 x 5-pak, 2-Minuut noedels
2 x pakkies Mariebeskuitjies
1 x Grondboontjiebotter
1 x blikkie Bullybeef
2 x blikkies Baked beans
2 x klein blikkies Pilchards in tamatiesous

Rugsakke / stewige
drasakke vir die
kospakkies is nodig.

Weens Covid-19 is die Kersete
gekanselleer.
Vir meer inligting / om betrokke te raak by die
bediening, kontak gerus vir Andre Olivier
(082 551 8900).

SOPBEDIENING VIR HAWELOSES
DRINGEND: Ons benodig ‘n persoon om die
sopbediening oor te neem asook persone om
te help om die sop in die Bergsig kombuis te
verhit -1 maal in 4 weke op ‘n Donderdagoggend. Kontak Anna-Marie van Eck as jy
kan help (082 378 4776). Gee sop asb af by
die Bergsig kerkkantoor.
Die volgende items word asb. ook benodig
vir die sopbediening (buiten klaar voorbereide
sop): Gort, rys, pasta, sopbene en brood.

