
SEPA machtiging

JA,   
ik wil de HGJB 
steunen met:

10 euro

per maand per kwartaal per jaar

15 euro 25 euro 50 euro

Door ondertekening van deze machtiging geeft u HGJB toestemming om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank. Tevens geeft u de bank hierbij 
toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HGJB. Bent u het niet eens met deze afschrijving, dan kunt 
u deze binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Voorletter(s) en achternaam:

     

Straat en huisnummer:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

IBAN:

Plaats:

Handtekening:

www.hgjb.nl Rekeningnummer: NL35 RABO 0308 3168 35

Incassant ID: 
NL82ZZZ40479532000

Plaats

Datum

 Man  Vrouw  

De HGJB gelooft dat jongeren 
voor hun behoud Christus nodig 
hebben en dat Gods Koninkrijk 
doorbreekt wanneer zij hun 
houvast vinden in Hem. 

Door middel van klassiek 
inhoudelijk catechesemateriaal 
met een eigentijdse uitstraling, 
de Kerstconferentie en het 
Scholierenweekend, het Vakantie 
Bijbel Werk en de kinder- en 
jongerenvakanties komt de HGJB 
binnen bij de dynamische leef- 
en belevingswereld van onze 
opgroeiende jongeren. 

Geloof leren leven met hart en ziel
De HGJB zet zich met hart en ziel in om jongeren 

van de gemeente bij Christus te brengen. Wanneer zij 

Hem leren kennen en vertrouwen leren zij ook keuzes 

maken uit liefde voor Hem. U kunt ons helpen door 

ons werk financieel te steunen én zelf het geloof voor 

te leven aan de jongeren van uw gemeente. Steun ons 

belangrijke werk door de machtigingskaart hiernaast 

in te vullen. Als dank voor uw steun ontvangt u een 

deel van Voorleven, het nieuwe gespreksmateriaal voor 

geloofsopvoeding.

Steun 
ons werk!

Ik ontvang graag één gratis deel van Voorleven als welkomstcadeau

Ik hoef geen welkomstcadeau

en ontvang
Gratis

een deel van
Voorleven

Deel 1 (0-3 jr)           Deel 2 (4-7 jr)           Deel 3 (8-11 jr)            Deel 4 (12-16 jr)

“God liefhebben met heel uw hart, 
heel uw ziel en heel uw kracht.”   

(Deut. 6:1-9) 

“Ik zet me met hart en ziel in voor de HGJB, omdat we door middel van 
eigentijdse materialen en evenementen de rijkdom van het evangelie mee 

kunnen geven aan onze jongeren!”
Jan Kranendonk


