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Ontmoet Mercy Ships
in Antwerpen met:

UITNODIGING

	

	

Tentoonstelling ‘People of Mercy’ van Stephan Vanfleteren

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse informatiebijeenkomst. Hierbij willen wij u informatie geven 
over Mercy Ships met de laatste stand van zaken en u bedanken voor uw onmisbare steun.

Deze bijeenkomst zal dit jaar plaatsvinden op twee unieke locaties te beginnen in

Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen
op zaterdag 30 september 2017 vanaf 9.30 u.

Beste donateur,

U kunt kiezen of u enkel de informatiebijeenkomst wilt bijwonen met/zonder lunch en/of het begeleid bezoek. 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs! Vrienden, familie of andere belangstellenden zijn welkom. 

Gelieve ons vóór 20 september a.s. per mail of antwoordstrook te laten weten of u aanwezig zult zijn.

Met vriendelijke groeten,
Bert van Dijk, vrijwillig voorzitter.

JA! WIJ KOMEN GRAAG naar de informatiedag van Mercy Ships in Antwerpen op zaterdag 30 september 2017.

Naam: .…………………………………………………………………………………….........................

Adres: ………………………………………………………………………………………........................

E-mail: ………………………………………………………   Telefoon: ………………………………...

 Ik kom in totaal met …….. perso(o)n(en): 
…..x deelnemers enkel aan de informatiebijeenkomst van 10.00 -12.30 uur  = totaal:  gratis
…. x deelnemers informatiebijeenkomst en lunch : € 10,00 p.p   = totaal: € …………
…. x deelnemers informatiebijeenkomst, lunch en tentoonstellingen : € 30,00 p.p = totaal: € …………

voor 20 september opsturen naar:   Mercy Ships,  t.a.v. Anita Willems,  Excelsiorlaan 89/2, 1930 Zaventem
                                      E-mail: anita.willems@mercyships.be

Graag het totale bedrag van uw deelname te willen storten op rekeningnummer:
BE 90 0016 0298 6432  op naam van Mercy Ships met de mededeling: ANTWERPEN

Na ontvangst van uw storting, krijgt u van ons een bevestiging met verdere informatie. Voor vragen kunt u ons bellen op het tel.nr. 02/503.64.03

Bezoek aan het Maritiem Park
Specialist over Giften en Legaten
Tentoonstelling ‘Stories of Mercy’
Rondleiding in het nieuwe Havenhuis

Het programma ziet er als volgt uit:

Ontvangst met koffie of thee

Opening tentoonstelling ‘Stories of Mercy’ door schepen Marc van Peel met openingsreceptie 
Aanvang bezoek tentoonstelling ‘Stories of Mercy’ en rondleiding in het Havenhuis
Start shuttledienst terug naar ‘Het Steen’
Einde van een onvergetelijke dag met Mercy Ships in Antwerpen

Presentaties over Mercy Ships en ervaringen van onze vrijwilligers aan boord
Pauze met koffie of thee
Voortzetting presentaties Mercy Ships en beantwoording van vragen
Voordracht over giften en legaten
Broodjeslunch samen met de vrijwilligers van Mercy Ships
Rondleiding Maritiem Park + Tentoonstelling ‘People of Mercy’
Gezamenlijk vervoer naar het Havenhuis

Locatie ‘Het Steen’

In samenwerking met Port of Antwerp 
en Vzw De vrienden van Nationaal Scheepvaartmuseum.
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MERCY SHIPS BELGIUM VZW - Excelsiorlaan 89/2 - 1930 Zaventem - +32 (0)2 503 64 03

mercyships.be - info@mercyships.be - IBAN BE 90 0016 0298 6432 - BIC GEBABEBB


