
HERSTELD HERVORMDE 
KERK EVANGELISATIE

Op DV vrijdag 25 december wordt er 
een collecte gehouden voor het lande-
lijk evangelisatiewerk. De kerk heeft de 
opdracht om het evangelie te verkondi-
gen aan alle creaturen. Dat zijn mensen 
die veraf wonen, maar zeker ook dicht-
bij. In een groeiend aantal gemeenten 
is er aandacht voor deze taak.

De Commissie Evangelisatie ontplooit 
verschillende activiteiten om het evan-
gelisatiewerk gestalte te geven. Al een 
aantal jaar organiseert zij de cursus 
evangelisatie, waarin gemeenteleden 
toegerust worden voor hun evangelisa-
tietaak. Dit jaar is de tweejarige oplei-
ding voor evangelist van start gegaan.  
Daarnaast hebben kinderwerkers de 

mogelijkheid om toegerust te worden 
en voor hen is ook evangelisatie materi-
aal beschikbaar. Naast folder-en beurs-
materiaal is er ook de website zien-en-
geloven, die gericht is op mensen die 
niet of nauwelijks bekend zijn met het 
christelijk geloof.

Tenslotte kunnen gemeenten die evan-
gelisatieprojecten uitvoeren onder-
steuning ontvangen. Voor dit alles vra-
gen wij uw bijdrage. Wij bevelen deze 
collecte van harte bij u aan, zodat het 
evangelisatiewerk zijn voortgang mag 
vinden.

Collecteaankondiging
Evangelisatiewerk

Voor meer informatie over het werk van de commissie evangelisatie 
zie de website: www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie. 



HERSTELD HERVORMDE 
KERK EVANGELISATIE

Dhr./mw.*  Achternaam Voorletter(s)

Mobiel

€ 10

€ 20

€ 50

Anders, namelijk €

Eenmalig

Maandelijks

Per kwartaal

Per jaar

Datum

Handtekening

Persoonlijke gegevens

Bijdrage
Ik wil het evangelisatiewerk vanuit de Hersteld Hervormde Kerk steunen en 
machtig hen van mijn rekening af te schrijven:

U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL59 RABO 0141 4580 70  t.n.v. commissie 
evangelisatie HHK te Veenendaal o.v.v. 10006, of gebruik maken van de hieron-
der staande machtiging. Deze kunt u in een gesloten envelop ingevuld opsturen 
naar:  
Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk, 
Antwoordnr. 1157, 3900 VB  VEENENDAAL (postzegel is niet nodig). 
Hartelijk dank voor uw steun!

Bank Ondertekening

Straat en huisnummer

Postcode Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Naam rekekeninghouder

Woonplaats

IBAN

Heeft u de machtiging volledig ingevuld? Aankruisen wat voor u van toepassing is en voor alle * geldt: s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de 
Stichting Kerkelijk Bureau HHK om doorlopend of eenmalig het door 
u opgegeven (termijn)bedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkom-
stig de opdracht van de Stichting Kerkelijk Bureau HHK. Wanneer u het 
niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u altijd binnen 8 weken, 
zonder opgaaf van redenen, de afschrijving terug laten boeken en uw 
machtiging intrekken. Bedragen worden rond de 25e van ieder maand 
geïncasseerd. Het incassant ID is NL16ZZZ321041990000.

Kerkelijk Bureau HHK Evangelisatie
Gevestigd te: Veenendaal
Incassant-ID: NL16ZZZ321041990000
Rekeningnummer (IBAN): NL59 RABO 0141 4580 70

Machtiging


