Zendingshuis
Peter en Katharina wonen met hun zoontje
Joël sinds 2015 aan de oostkust van
Groenland in Tasiilaq. Zij werken daar om
de locale christenen te versterken in hun
geloof en het Goede Nieuws verder uit te
delen. Om dit efficiënt te kunnen doen is er
een zendingshuis nodig. Dit zal dienen als
een plaats om te wonen, samen te komen
en trainingen te geven. Het zendingshuis
vraagt veel werk en investeringen, waar u
door middel van deze machtigingskaart aan
mee kunt helpen. Per post en email zult
u op de hoogte gehouden worden over de
vooruitgang van dit project.
www.lightingreenland.com
info@lightingreenland.com

Ja ik ondersteun de bouw van het zendingshuis in Tasiilaq en machtig

eenmalig een bedrag van € ...
 maandelijks / kwartaal een bedrag van € 15,- / € 25,- / € 50,- / € .......,- van mijn rekening af te schrijven.
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Email
Rekeningnummer

(bij voorkeur IBAN)
Incassant ID:
DE 64 ZZZ 0000 0000 660

Naam bank
Datum

Handtekening

Door ondertekening van deze kaart geeft u toestemming aan Globe Mission om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
vanwege uw donatie aan Globe Mission. En u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Globe Mission.
In geval van stornering wordt de incasso binnen 14 dagen nog een keer geïnd. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Globe Mission e.V.
Güterstraße 37
46499 Hamminkeln
Deutschland
www.globemission.org

Globe Mission
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53
BIC: GENODEF1EK1
o.v.v. Zendingshuis Project 486
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Peter & Thinka de Graaf
p/a: Zwanewater 69
2715 BH Zoetermeer
2715BH69

