
 
 
 
 
Ik steun het werk van Ad voor de periode 2016 t/m 2019 met 
een jaarlijks bedrag van €  . 

Maak een keuze hoe u dit bedrag wilt betalen. 

 Ik maak zelf dit bedrag jaarlijks/periodiek over naar 
bankrekening NL28FVLB0227081072 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. 

 Dit bedrag kan jaarlijks in februari (voor dit jaar na het 
indienen van het formulier) van onderstaand rekeningnummer 
NL28FVLB0227081072 worden afgeschreven t.g.v. rekening 
t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 

dhr / mevr. 

Voorletters en naam    

Adres    

Postcode en woonplaats    

IBAN                NL  

 

Datum:      

 

Handtekening:         

 

 

Dit formulier kunt u (laten) bezorgen op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 
11, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam of op zondag in de collectezak doen. 

Ja, ik steun het zendingswerk van Ad 
Hervormde Gemeente 

Giessendam/Neder-Hardinxveld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Project Linken 



 
Sinds mei 2011 hebben wij een verbinding met de Bethlehem-
kerk in den Haag. In samenwerking met de IZB, de 
wijkgemeente Bethlehemkerk en onze gemeente is een 
zendingsproject opgestart waarvoor de uit onze gemeente 
komende ds A(d) Vastenhoud is benoemd. Bij de aanvang van 
dit project is door onze gemeente een jaarlijkse bijdrage 
toegezegd. Dit project heeft zegenrijk mogen werken en heeft 
er toe geleid dat in de wijk rond de Bethlehemkerk velen (weer) 
tot geloof zijn gekomen en ook bij het werk in deze gemeente 
betrokken zijn geraakt. De looptijd was 5 jaar en loopt dus nu 
in mei a.s. af. Door de betrokken partijen is overleg geweest of 
het gewenst zou zijn om dit project nog een aantal jaren door te 
laten gaan. Allereerst was er al de wens van Ad om nog enkele 
jaren hiermee bezig te zijn aangezien hij nog een duidelijke 
taak voor zich zag om dit werk naast de voortzetting nog wat 
uit te breiden en zo mee te werken aan de verspreiding van het 
evangelie. Ook vanuit de Haagse gemeente zelf waren er 
duidelijke signalen dat men het wenselijk achtte dit project nog 
voort te zetten. Door de algemene kerkenraad is daarop 
besloten ook nog enkele jaren daaraan te willen meewerken en 
dit project in de komende tijd financieel te willen steunen. 
Gezien alle financiële toezeggingen is door betrokken partijen 
besloten om het project met Ad nog voor 3 jaar voort te zetten. 
 
De commissie heeft de taak gekregen en ook aanvaard om te 
proberen het toegezegde bedrag van € 15.000 per jaar ook in de 
komende 3 jaren bijeen te brengen. Wij hopen dat u als 
gemeentelid daarbij ook wil steunen. Dat is op verschillende 
manieren mogelijk. 
 
Ieder mens heeft wel ergens een talent voor zo is in de 
afgelopen tijd ook gebleken. Op onze website hghg.nl blijkt dit 
wel uit de lijst van aangeboden talenten. Velen hebben zich zo 
dienstbaar gemaakt om dit project te steunen o.a. door het 
bakken van taarten, het organiseren van boot- of busreis, het 

geven van voorlichting over specifieke onderwerpen enz. Ook 
u hebt misschien wel een specifiek talent wat u zou willen 
uitvoeren. Schrijft u zich dan daarvoor in en steun met de 
opbrengst het project.  
 
Maar ontbreekt u daarvoor de tijd dan kunt u ons financieel 
ondersteunen door b.v. een eenmalige gift of een jaarlijkse 
bijdrage.  
 
Eenmalige giften kunt u overmaken op bankrekening 
NL28FVLB0227081072 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Giessendam/Neder-Hardinxveld.  
 
Wilt u voor de jaren 2016 t/m 2019 een jaarlijkse bijdrage 
geven vult u dan het op de achterzijde vermeld formulier in. 


