
zalig kerstfeest en …

een gelukkig nieuwjaar!

Hoe werkt het?
1.  Knip de aanmeldkaart hiernaast uit en vul in
2.  Lever de ingevulde kaart in bij een van de 
Caritas045-afhaalpunten óf bij het hoofdkantoor 
van Alcander. Dit kan per post of door de kaart 
af te geven:

Pastorie Sint-Franciscus van Assisiëkerk
Laanderstraat 31
6411 VA Heerlen
Pastorie O.L. Vrouw Tenhemelopneming-kerk
Nassaustraat 39
6463 AS Kerkrade
Hoofdkantoor Alcander
Kruisstraat 103
6411BS Heerlen

• Of meld u online aan via www.kerstmaatjes.nl
• Uiterste aanmelddatum: 15 december 2020

Kerstmaatjes
• Nadat u zich heeft aangemeld, zoeken wij een 
geschikte match voor u
• U ontvangt uiterlijk 21 december 2020 een e-mail 
met de contactgegevens van uw kerstmaatje. Als 
u geen e-mailadres heeft, bellen wij u.
• Neem contact op met uw maatje en spreek 
onderling af hoe jullie samen kerst gaan vieren

Kerstdiner
• Nadat u zich heeft aangemeld, reserveren wij 
het gewenste aantal maaltijden op uw naam
• Haal de maaltijd op in de door u opgegeven stad 
op de volgende dag(en):

HEERLEN: 22 december 2020 / 17.00 tot 19.00 uur
Sint-Franciscus van Assisiëkerk
Laanderstraat 33, 6411 VA Heerlen

KERKRADE: 24 december 2020 / 12.00 tot 15.00 uur
O.L. Vrouw Tenhemelopneming-kerk
Nassaustraat 37, 6463 AS Kerkrade

Aanmeldkaart
Kerstmaatjes
Voor- en achternaam: 

Straatnaam + huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Wat wil je doen?

O  Op bezoek
  Bijvoorbeeld: samen eten, wandelen of een  
 spelletje spelen
O  Op afstand
 Bijvoorbeeld: samen eten via Skype/  
 FaceTime, een telefonisch gesprek, een brief  
 of kerstkaart sturen

Ik meld me aan als:

O  Eén persoon
O  Tweetal
O  Gezin

Ik heb een voorkeur voor een:

O  Vrouw
O  Man
O  Maakt niet uit

Je kunt je óók aanmelden voor het 
kerstdiner! Zie ommezijde!

✃



caritas to go !  carit
as

 to
 g

o !

deze kerst dekken we de tafel

voor onze wensen en gedachten

serveren we een maaltijd om

elkaar te voeden met liefde

houden we een stoel vrij

voor hen die we moeten missen

en de deur open voor wie

we nog mogen ontmoeten

zodat het licht dat in ons brandt

naar buiten schijnt, van huis tot huis

Caritas045, Sociaal Maatje Heerlen 

en Schuldhulpmaatje Parkstad 

wensen u 

een zalig kerstfeest en 

een gelukkig nieuwjaar!

Meld je aan!

Voor Kerstmaatjes en/of het 

Caritas045-kerstdiner (afhalen)

Wij geloven dat niemand alleen 

zou moeten zijn met kerst. Daarom 

organiseren Caritas045, Sociaal Maatje 

Heerlen en Schuldhulpmaatje Parkstad 

“Kerstmaatjes”! 

Met Kerstmaatjes koppelen wij mensen 

aan elkaar om samen kerst te vieren: 

in het echt of op afstand. Vier kerst in 

twee- of drietallen óf nodig als gezin 

1 persoon uit. 

Ook kunt u zich aanmelden voor een 

feestelijk Caritas045-kerstdiner, dat 

op 22 en 24 december kan worden 

afgehaald. 

Hoe werkt het? Zie ommezijde!

drukwerk: drukpartnerszuid

Aanmeldkaart
Kerstdiner (alleen afhalen)

Voor- en achternaam: 

Straatnaam + huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Graag per huishouden één reservering plaatsen

Aantal personen

O  1  O  2  O  3  O  4  O  5 

Ik eet graag:

O  Vlees
O  Vegetarisch

Heeft u een allergie?

O  Ja, namelijk…

Ik haal het diner af in:

O  Heerlen 
O  Kerkrade 

Je kunt je óók aanmelden voor 
Kerstmaatjes! Zie ommezijde!

Meer informatie of hulp nodig met invullen?

Ga naar: www.kerstmaatjes.nl of bel naar de receptie van 

Alcander: 045 560 25 25 en vraag naar “Kerstmaatjes”.
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