plant een
Bijbel

Een eigen Bijbel!
Het hebben van een eigen Bijbel lijkt
soms heel gewoon, maar dat is het niet.
Miljoenen vervolgde christenen hebben
er geen. Omdat Bijbels in hun land
verboden zijn of omdat ze te arm zijn om
er zelf één te kopen. De vraag aan HVC
om Bijbels neemt alsmaar toe. Dankzij
de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ kon
HVC voorgaande jaren tienduizenden
christenen een eigen Bijbel geven. Daar

Bedankt
voor dit
grote
Geschenk!

waar nodig smokkelen we de Bijbels
naar hen toe. We brengen ze naar
afgelegen gebieden en delen ze uit in
gevangenissen. Steeds weer overheerst
dankbaarheid wanneer christenen hun
eigen Bijbel ontvangen.
Hun gebeden worden verhoord!

HVC potgrondactie voor Bijbels
De landelijke HVC potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ staat gepland
op D.V. 19 maart 2022. U kunt heel eenvoudig helpen door
potgrond te bestellen of door de actie met een gift voor Bijbels
te ondersteunen. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in
landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, Iran, India,
Pakistan en Noord-Korea. Onze droom is om in 2022 dankzij de
potgrondactie 7.500 Bijbels uit te delen.
Hoeveel Bijbels neemt u voor uw rekening?

2 zakken
potgrond
= 1 Bijbel

Bestelformulier
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potgrondactie voor Bijbels
Uw gegevens
Naam

Vul uw
GEGEVENS
hier in!

Straat/huisnr.

Postcode

Liever online invullen?
PLANTEENBIJBEL.NL

2 zakken
potgrond
= 1 Bijbel

Woonplaats

Houd mij op de hoogte via de post
(o.a. via het kwartaalblad Hulp Magazine)

Ja, ik wil potgrond bestellen:

Telefoon

40

E-mail

liter

4,50
per zak

Stuur mij actueel nieuws van HVC via e-mail
(ca. twee e-mails per maand)

Betaling:

Ik bestel graag

...

Totaalbedrag:

€ ...

UNIVERSEEL
binnen/buiten
zakken á 40L / € 4,50

Ik betaal contant bij inlevering van dit formulier

Ik machtig HVC om af te schrijven van mijn rekening
IBAN bankrek.

Ik doneer graag voor
Bijbels, maar heb geen
potgrond nodig:

Ten name van

Ik steun graag
€ ...

Plaats/datum
*

Handtekening

Sepa machtiging

Scan
mij!
X
nodig?
Geen potgrond
de en
-co
QR
de
an
Sc
n HVC:
doneer direct aa

per maand*
eenmalig*

doorhalen wat niet van toepassing is

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting
HVC om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Incassant ID: NL50ZZZ180844300000.

1 Bijbel
slechts
€ 5,-



Bewaarstrookje

Adres inleveren formulier en ophalen potgrond:

Inleveren formulier t/m:

Haal uw potgrond op:

28 februari 2022

19 maart 2022

				10.00-14.00u
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Stel uw vragen via www.planteenbijbel.nl,
+31 (0)183 563 628 of info@stichtinghvc.nl.

