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NL84 INGB 0000 0088 87   ‘Dagelĳ ks Brood’ 
t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld hoehelpt.nl

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gelooft 
dat christenen de roeping hebben recht 
te doen aan de meest kwetsbaren. Daar 
zetten we ons voor in, samen met onze 
lokale partners in Oost-Europa. 
Doet u mee?

Hulp in de vorm van ‘Dagelĳ ks brood’, maar 
ook hulp die hoop voor de toekomst biedt, 

hoop om de situatie te kunnen verbeteren. 
De hulp aan deze mensen vindt plaats via 
plaatselĳ ke kerkelĳ ke gemeenten in Oost-
Europa, zodat zĳ  diaconaat handen en 
voeten kunnen geven. De kerken bieden 
hulp aan hen die dat nodig hebben, 
onafhankelĳ k van ras of godsdienst. 

Geloof, bid, geef en bouw!
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Door ondertekening geeft u toestemming aan Stichting Hulp 
Oost-Europa om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank 
om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrĳ ven. 
Als u het niet eens bent met deze afschrĳ ving, kunt u deze 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op 
met uw bank en vraag naar de voorwaarden. Stichting Hulp 
Oost-Europa, incassant ID NL35ZZZ411796750000, Wattstraat 
2, 3771 AG Barneveld. Uw ingevulde gegevens worden niet 
gedeeld met derden.

Ik geef   eenmalig   maandelĳ ks    p/kwartaal   jaarlĳ ks

IBAN ......................................................................................................................................

Voorletter(s) .........................................................................      Dhr.         Mevr.

Achternaam  ...................................................................................................................

Adres ....................................................................................................................................

Postcode ............................................................................................................................

Woonplaats .....................................................................................................................

Geboortedatum* ..........................................................................................................

Telefoonnummer*........................................................................................................

E-mailadres .......................................................................................................................

Datum ....................................................................................................................................

Handtekening

......................................................................................................................................................

Steun het werk van Stichting HOE door gebruik te maken 
van deze machtigingskaart. Vul hieronder in waarvoor 
en hoeveel u wilt geven om het diaconale werk in Oost-
Europa mogelĳ k te maken. Uiteraard kunt u ook een 
bĳ drage geven voor ‘Waar meest nodig’. Geef ook aan 
of u eenmalig, maandelĳ ks, per kwartaal of jaarlĳ ks wilt 
ondersteunen. We willen u alvast hartelĳ k danken voor 
uw bĳ drage aan het diaconale werk in Oost-Europa.

Zoals u op de voorkant heeft kunnen lezen, geloven wĳ  in recht doen aan kwetsbaren. 
Mogen we daarbĳ  ook op u rekenen? 

We richten de hulp op vier aandachtsvelden. 
U kunt er een of meer kiezen waar uw gift aan besteed wordt. 

Machtigingskaart

Winterhulp
De wintermaanden zĳ n moeilĳ k voor mensen die kwetsbaar zĳ n. We willen ze graag 
helpen met voedsel- en houtpakketten. Een klein teken van aandacht en hoop. De 
pakketten worden lokaal ingekocht en uitgedeeld daar waar nodig. Een winterhulp 
pakket twv €55 helpt een gezin in de moeilĳ kste periode van de winter. 

Onderdak
Of het nu gaat om onderdak voor daklozen of een kindertehuis, onderdak is een van 
de basisbehoeften van de mens. Daar dragen we graag aan bĳ . Met een bĳ drage van 
€35 steunen wĳ  een onderdakproject.

Verzorging
Thuiszorg voor ouderen, hulp aan alcoholisten en andere verslaafden en dagopvang 
voor gehandicapte mensen: projecten die we ondersteunen waarbĳ  zorg voor de 
medemens/kwetsbaren centraal staat. Zorgprojecten zĳ n kostbaar, maar met een 
bĳ drage van €35 kunnen we het verschil maken.

Armoedebestrĳ ding
Recht doen aan armen en kwetsbaren, zoals Roma, doen we door het steunen van 
projecten waarbĳ  mensen een maaltĳ d krĳ gen of bĳ voorbeeld een zaadpakket 
om zelf voedsel te kweken. Zo willen we bĳ dragen aan de bestrĳ ding van armoede 
in Oost-Europa. Leer mensen zelf hun eten te verbouwen en geef ze de basis 
hulpmiddelen die ze nodig hebben. Met €25 maken we een goede start.

Doneer nu!
Geef ons Heden Dagelĳ ks Brood: een gebed tot God, 
waarbĳ  we zelf Zĳ n handen en voeten mogen zĳ n. 

Ja, schrĳ f mĳ  in voor de digitale nieuwsbrief.

Hartelĳ k groet,
Allard Selles, Stichting HOEAllard Selles, Stichting HOE
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