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Beste inzamelaar,

Wij zijn erg blij met:
• ansichtkaarten (geen dubbele)
• geboortekaartjes
• postzegels 
•  kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting kinderpostzegels
• oude mobieltjes
• lege inktcartridges en toners
• buitenlands en oud Nederlands geld

Wilt u mee sparen? Lever uw ingezamelde materialen in bij het inleverpunt in uw kerk.  
Meer weten? Kijk dan even op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

Groeten van,
Kerk in Actie
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