
 

 

 

 

 

 

 

Ik zeg het volgende bedrag toe ter ondersteuning: 

Bedrag : € 5,-- € 10,-- € 25,-- Anders, nl.:   € 

Per : Maand Kwartaal Half jaar Jaar Ingangsdatum :  

 Eenmalig 

Naam : 

Adres : 

Postcode :  Plaats :   Land :  

E-mail :  Tel. : 

 Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief (graag e-mail invullen) 

Betaalwijze : Ik machtig de Zendingscommissie Hervormde Gemeente te Barneveld om de 

toegezegde bedragen te incasseren door het invullen en ondertekenen van 

onderstaande machtiging (deze keuze is niet mogelijk bij eenmalige gift) 

 Ik maak de toegezegde bedragen zelf over op rekening 

NL39 RABO 0305 5091 95 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente te 

Barneveld o.v.v. “Geanne in Melusi” 

Doorlopende Machtiging SEPA 

Zendingscommissie Hervormde Gemeente te Barneveld Incassant ID: NL97ZZZ302584821170 

Gasthuisstraat 5 3771 HE Barneveld Nederland 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente te 

Barneveld om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 

van Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente te Barneveld. 

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

IBAN :  BIC* : 

Plaats en datum :  

Handtekening : 

 

* Niet verplicht bij Nederlands IBAN 

- We stellen het op prijs als u uw e-mail adres wilt invullen. Wij zijn namelijk verplicht u minimaal 1 keer per jaar vooraf te informeren op 

welke datum de incasso’s zullen plaatsvinden. Als we dit via een e-mail bericht kunnen doen, bespaart ons dat geld, wat weer ten goede 

kan komen aan het zendingswerk. Incasso’s zullen normaliter rond de 27e van de maand plaatsvinden. 

- U kunt dit formulier ook afdrukken, invullen en ondertekenen, scannen en dan mailen naar pmzc@hervormdbarneveld.nl. 

- Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting! 

NAAR MELUSI  
Gods licht laten schijnen in de    

duisternis - ook in Zuid-Afrika 

GEANNE 

 
 Machtigings- en toezeggingsformulier               www.geanneinafrika.nl               Geanne van Maanen 
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