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Van de voorzitter
Iedere keer als ik naar ‘t Hemeltje
fiets, zie ik kleurende en vallende
bladeren. In de biologische tuin
waar ik werk is het volop oogsttijd:
pompoenen, kolen, bonen en,
kweeperen: het is echt herfst. Ook
in de Hemeltuin is de herfst te zien.
Een paar bomen zijn gesnoeid,
waardoor we meer licht in huis
hebben. Dat is fijn in een periode
die minder licht is dan de zomer.
We kijken ook terug op de eerste
maanden
met
Simone
als
huiskamermedewerker en daar
word ik blij van. Zij heeft haar plek
in ons huis echt gevonden en we
hopen nog heel lang plezier van
haar te hebben en zij van ons.
Helaas zijn er ook minder mooie zaken aan de orde zoals ons begrotingstekort door een jarenlange
fout in de salarisadministratie. We hebben een grote nabetaling aan de belasting moeten doen en
dat doet wat met ons financiële vermogen. Als bestuur zijn we naarstig op zoek gegaan naar fondsen
die ons hierbij kunnen bijstaan en het mooie daarvan is, dat dat ook lukt. Nog niet genoeg, maar wel
hartverwarmend hoe fondsen positief staan tegenover ons huis. We hopen aan het einde van het
jaar het geslagen gat in ons vermogen gedicht te hebben.
U hebt het ongetwijfeld ook gehoord of gelezen: we hebben in de nacht van 25 op 26 september te
maken gehad met brandstichting. 26 september werd ik heel vroeg door Margareth gebeld over deze
brandstichting. Een ruitje in het kantoor is ingeslagen waardoor brandende vloeistof naar binnen is
gegooid. Gelukkig hebben onze buren heel snel gereageerd en 112 gebeld, waardoor de schade
beperkt is gebleven. Toch hebben we 2½ week ons huis moeten sluiten om alles weer operabel te
maken: elektriciteit moest opnieuw aangelegd, Wi-Fi, telefonische bereikbaarheid, kantoor opnieuw
ingericht en vooral heel veel schoonmaken. Onze prachtige, monumentale voordeur is door de
brandweer open gezaagd en moet opnieuw gemaakt worden. Gelukkig konden we gebruik maken
van een nooddeur, waarna we weer open konden op zondag 13 oktober met een door de kerken
gekookte warme maaltijd. Als voorzitter wil grote dank uitspreken aan Het Leger des Heils, dat deze
periode ‘s middags open was en Els Keet, ervaring die staat, die de zondagen open zijn geweest
bijgestaan door een aantal van onze vrijwilligers: Hulde! Rijn, onze beheerder, en de werkers en die
gedaan hebben wat ze konden om zo snel mogelijk weer open te kunnen. Wat hebben we toch een
gouden team.
Maar we hebben ook een mooi vooruitzicht: volgend jaar bestaat ‘t Hemeltje 25 jaar. Inmiddels
worden er plannen gemaakt om dat op gepaste wijze te vieren. Misschien hebt u daar ook ideeën
over: laat het ons weten.

Bernadette
voorzitter
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Nieuws uit het huis
We kunnen niet anders dan beginnen met de brand
die bij ons in huis is geweest. De brand die ons
allemaal heeft geraakt. Door de brand hebben wij het
huis 2 weken moeten sluiten. En dat schuurt, wetend
dat ons Inloophuis een plek is die onze gasten, maar
ook wijzelf, zo hard nodig hebben.
Maar het raakt ons ook in de wanhoop van de straat.
Vanuit dié wanhoop is deze brand gesticht. Gasten
die zich overal buitengesloten voelen, waarvoor het
leven op straat te groot en te zwaar is geworden
zonder een lichtpuntje richting de toekomst. Het
toenemende aantal verwarde gasten waar geen of
niet tijdig hulp voor is. Die wanhoop is voelbaar als je
door het beschadigde huis loopt en dat raakt ons
allemaal.
Maar vanuit die geraaktheid ontstaan ook
samenwerking, verbinding, trots, waardering en
wordt er vanuit de gasten voor ons gezorgd. Op de
foto aan het begin van deze Nieuwsbrief staat Joke;
de eerste dag na de brand heeft zij koffie gemaakt
en meegebracht voor ons en voor die gasten die
onverwachts voor een dichte deur kwamen te staan.
Dat maakt die ervaren wanhoop weer een stuk
zachter.
We hebben ons ook enorm gesterkt
gevoeld in deze periode. Er is erg met ons meegeleefd door o.a. ons netwerk. De
Stichting Ervaring die Staat en het Leger des Heils hebben ons ondersteund en
onderdak geboden aan onze gasten. We zijn er enorm trots op dat onze vrijwilligers
mee zijn gegaan om daar hun handen uit de mouwen te steken en onze gasten
daar te zien, te horen en er met elkaar iets van te maken.
Wat blijft is een huis waarin op dit moment gebroken en (op)gebouwd wordt. We
gaan langzaam de goede kant weer op: er is een nieuw plafond in ons kantoor, de
vloerbedekking is besteld en langzaam gaan we weer over tot de orde van de dag.
En, de gasten denken met ons mee: van John hebben we dit beeld gekregen voor
op ons nieuw te maken kantoor.
In deze toch al donkere periode hebben wij afscheid moeten nemen van 2 van onze gasten. We
hebben een viering in huis gehad waarbij beide gasten, Oliver en Zbigniew, in het licht werden gezet.
Het was fijn om dit verlies met elkaar te kunnen delen. Verderop in deze Nieuwsbrief is een
memoriam van beide gasten te lezen.
Maar, laten we niet vergeten dat we een hele mooie, lange zomer hebben gehad waarin wij heerlijk
met de gasten in ons huis en in de tuin hebben kunnen zitten. Ook hebben we een drukbezochte
BBQ gehad en zijn de mooie bomen voor en achter ons huis gesnoeid.
De winterperiode is in aantocht en langzaam stroomt ons huis vol met winterkleding en winterjassen.
En dat is ook nodig: de dagen worden weer korter en de nachten zijn al koud. We delen al de eerste
winterjassen uit en er is weer volop vraag naar warme slaapzakken.
Wij schenken door de weeks weer gratis een bak vers gemaakte soep en op de zondagen worden
door de kerken weer gratis maaltijden uitgedeeld.
Herfstgroet,
Marlies
coördinator
Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 26.4: november 2019, pagina 3

BBQ gasten
Zondag 28 juli was het weer zover; de jaarlijkse BBQ
stond op de planning. De vaste krachten waren samen
met de vrijwilligers al vroeg in de weer met de
voorbereidingen.
In de keuken werd door onze keukenprinsessen het
stokbrood gebakken, de overheerlijke salades bereid en
de satésaus klaar gemaakt. De overige dames waren
druk met de aankleding en het klaarzetten van de
borden, bestek en het drinken.
Buiten zorgden onze stoere mannen voor het plaatsen
van een grote partytent omdat de weersvoorspellingen dusdanig waren dat gevreesd werd
dat we het niet droog zouden houden.
Onze gasten hadden overduidelijk ook zin in een gezellige
smaakvolle middag want bij het openen van de poort was het al
behoorlijk druk. Om 13.30 zijn onze BBQ-chefs Frank en Leon
begonnen met bakken en dat hebben ze super gedaan. De
hamburgers, BBQ-worstjes, sateetjes en het overige vlees
kwam perfect van de BBQ waardoor onze gasten heerlijk
hebben gegeten. Uiteraard hoort bij een lekker hapje ook een
lekker drankje dus deze ronde was er buiten onze normale
drankjes ook volop frisdrank aanwezig.
In de loop van de middag stroomde onze huiskamer en tuin
gezellig vol en hebben zo’n 86 gasten deelgenomen aan deze
BBQ. De sfeer was ontzettend gemoedelijk en bovenal gezellig
waardoor het voor de vaste krachten en de vrijwilligers ook
mogelijk was om aan de tafel bij te schuiven voor een leuk gesprek en
natuurlijk een hapje en drankje.
Het was niet alleen de middag van de BBQ we hadden ook iets te vieren
namelijk de verjaardag van Kim. Zij mocht de hartelijke felicitaties en
cadeautjes in ontvangst nemen en genoot daar ook van. Een van de
gasten dacht als er iets te vieren valt, hoort daar een borrel bij maar
aangezien dat niet mag bij ons in huis, hebben we die netjes op kantoor
bewaard en er later op de middag toen de ogen iets groter waren
gebleken dan de maag, hebben we een sateetje in plastic zakje bij de
borrel gevoegd voor later op de dag.
Rond de klok van vieren ging eenieder weer zijn eigen weg, naar ons idee met een goed
gevulde buik en terugkijkend op een leuke middag en kon voor ons het opruimen beginnen.
Vele handen maken licht werk dus dat klusje was snel geklaard.
Tot slot nog even vlug de gebruikelijke evaluatie en daar was een unaniem oordeel;
Het was een reuze gezellige geslaagde middag waarvan ook wij enorm hebben genoten!!
Olymphe
vrijwilliger
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Afscheid Jef
Afscheid na tien jaar ’t Hemeltje
Op 16 september heb ik afscheid genomen als huiskamer-vrijwilliger van ’t Hemeltje.
In dit stukje wil ik de medewerkers maar ook onze gasten bedanken voor de jaren die ik er mocht
zijn, want ik heb er veel geleerd over de wereld van de dak- en thuislozen. Naast de spelletjes en
de gezellige gesprekken in de huiskamer, mocht ik ook de zorgen en het vaak moeilijke verleden
met onze gasten delen en ik ben er erg dankbaar voor dat ik een luisterend oor mocht zijn.
Na al die jaren weet ik dat ’t Hemeltje, ook in de toekomst, zo’n plek zal moeten zijn en blijven voor
dak- en thuislozen. Het wordt voor onze steeds groter wordende doelgroep moeilijker en
ingewikkelder in deze tijd. Gelukkig gaat het goed met ’t Hemeltje.
Er is de laatste tien jaar veel veranderd, zowel bij de gasten als bij de organisatie. Waren er vroeger
toch meer gasten uit de buurt en minder daklozen, dat is nu anders: de dak- en thuislozen zijn nu
onze belangrijkste gasten en ook het aantal bezoekers is gestegen. Er heeft gelukkig ook een
verandering plaatsgevonden bij de medewerkers: het aantal vrijwilligers en stagiaires is gestegen.
Cursussen en begeleiding geven meer mogelijkheden om kennis en ervaring bij de vrijwilligers te
vergroten. Er zijn nu drie leidinggevenden en ook het maatjessysteem is een positieve ontwikkeling.
Het huidige bestuur heeft daar zeker ook een rol in gespeeld.
De Gemeente Eindhoven draagt mede bij aan de financiële situatie van het huis, maar ’t Hemeltje
behoudt haar onafhankelijkheid. Natuurlijk zal ik na mijn afscheid ’t Hemeltje blijven volgen en wens
alle gasten, medewerkers en vrijwilligers alle goeds voor de toekomst.
Een hartelijke groet,
Jef van Kuijeren
vrijwilliger
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Nieuwe collega!
Hallo ik ben Simone Janssen-Baas en sinds augustus de nieuwe
huiskamer medewerker. Ik ben 45 jaar, getrouwd met Marc, samen
hebben wij 2 kinderen Emma van 11 jaar en Luuk van 9 jaar. Sinds kort
hebben we ook een kitten Nacho. In mijn vrije tijd vind ik het heel leuk
om te haken. Dit klinkt een beetje oubollig, maar je kan er echt leuke
dingen mee maken ;-). Ik ben altijd in de commercie werkzaam
geweest, maar heb vorig jaar, na een burn-out, de keuze gemaakt om
in de welzijnssector te gaan werken. Ik ben gestart met de opleiding
Social Work en was heel erg blij dat ik de kans kreeg van Marlies en
Margareth om te kunnen gaan beginnen bij ‘t Hemeltje! Nu ik zo’n 2
maanden bezig ben en de maatjes, de vrijwilligers, de gasten en het
bestuur heb leren kennen, kan ik alleen maar zeggen dat ik het heel erg naar mijn
zin heb in de huiskamer en dat ik echt bof met deze bijzondere werkplek. Ik moet nog veel leren,
ervaar ik, maar heb er zin in. Ook toen we 2 weken geleden te maken kregen met de brand, merk ik
ieders verbondenheid bij ‘t Hemeltje. Fijn om deze betrokkenheid te zien, ook van het Leger en St.
Ervaring die Staat. Mochten we elkaar nog niet ontmoet hebben, hoop ik dat snel te doen!
Groetjes,
Simone
huiskamer werker

In Memoriam

Op 7 oktober is onze gast Oliver overleden. Oliver is 44 jaar
geworden. Oliver kwam al jaren bij ons in huis en veel werkers en
vrijwilligers kenden hem goed.
De laatste tijd trok Oliver het leven op straat bijna niet meer: het
duurde te lang, was te hard en te rauw en ik denk vooral te
uitzichtloos. Die wanhoop was voelbaar zowel in zijn soms
luidruchtige aanwezigheid in huis als in de kleine, stille en soms
verdrietige moment die er waren als je alleen met hem op kantoor
zat. Oliver was een zachte en warme man, getekend door zijn
verleden en het leven op straat. De aanwezigheid van Oliver in huis
ging nooit ongemerkt voorbij. We gaan hem missen…
Op 13 oktober is Zbigniew overleden. Zbigniew was al langere tijd ziek. Ziek zijn maakt
het leven op straat bijna onmogelijk. De benodigde zorg kan niet geboden worden en
een warme plek om in alle rust te herstellen, ontbreekt. Dat is rauw om te zien. Zbigniew
was dakloos in Eindhoven en is overleden in het Catharina Ziekenhuis, ver van zijn
thuisland Polen. We gaan hem missen…
Oliver en Zbigniew hebben wij samen herdacht tijdens een viering. Met elkaar hebben we Oliver en
Zbigniew in het licht gezet, hebben we naar muziek geluisterd en naar een verhaaltje van Toon
Tellegen. Het was fijn om het verdriet, de onmacht en het gemis met elkaar te delen.

Marlies
coördinator
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Even voorstellen
Hallo allemaal!
Mijn naam is Noortje Brouwer (21) en ik ben sinds september actief als stagiaire in ’t Hemeltje. Ik
woon samen met mijn ouders, broertje en hondje Dirkje in Schijndel. Als bijbaantje ben ik de irritante
verkoper die je rond etenstijd belt en in mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij Unity. Unity is een
vrijwilligers project waarbij jonge mensen uit de dansscène op festivals en feesten voorlichtingen
geven over uitgaan, alcohol, drugs en de risico’s die daarbij komen kijken. Momenteel zit ik in mijn
afstudeerjaar van de opleiding sociaal cultureel werker. Ik ben verrast door de gezelligheid, warmte
en lieve collega’s. Ik ben super blij dat ik hier word klaargestoomd als sociaal cultureel werker.
Noortje
stagiaire

Werken vanuit het Leger des Heils
Het is behoorlijk druk voor de poort van het dienstencentrum. Het is iets na half
één in de middag. Parkeer mijn fiets in de stalling. Ook in de eetzaal, annex
verblijfsruimte, is het een drukte van belang. Sommigen gasten zijn nog bezig
met het nuttigen van de warme maaltijd. Voor alle duidelijkheid, ben in het
dienstencentrum van het Leger des Heils Eindhoven.
Wat fijn dat het dienstencentrum in de middag openblijft nu het Hemeltje
gesloten is na de brand. Zo kunnen de gasten in de middag ook 'binnen' zijn.
Aan een tafeltje zie ik een aantal collega-vrijwilligers van het Hemeltje zitten. Net als te doen
gebruikelijk starten we op met de bijzonderheden. Het is fijn om te weten wat er van je wordt
verwacht, zeker nu de setting net even wat anders is.
Na de opstart loop ik door de ruimte. Even zien hoe de ruimte is ingedeeld. Tijdens dit rondje zie ik
een aantal bekende gezichten, gasten die ook in het Hemeltje komen. Schenk mezelf een kop koffie
in en ga aan tafel zitten. Ik kijk om me heen en zie een groepje mensen aan tafel zitten keuvelen.
Ze zijn in gesprek. Achter in de ruimte staat een pooltafel, twee mannen spelen een potje.
Later in de middag raak in gesprek met enkele vaste gasten van het Hemeltje. Ze vinden het fijn dat
ze bij het Leger des Heils kunnen zijn. Sommigen komen er vaker, anderen niet. Merk dat ze het
Hemeltje missen. Ze vragen hoe het ervoor staat met de herstelwerkzaamheden en of er al zicht is
op de heropening. Wat men vooral mist is de persoonlijke aandacht en het 'huiselijke' van het
Hemeltje. De gasten missen het Hemeltje. Het wordt eens te meer duidelijk dat het Hemeltje een
heel speciale plek is voor veel dak- en thuislozen. Een thuis. Een baken van rust in een drukke stad.
Niet alleen voor de gasten is het Hemeltje een bijzondere plek, ook voor de vrijwilligers. Gedurende
de twee 'improvisatie weken' wordt dat almaar duidelijker. Het was dan ook een zegen dat op zondag
13 oktober de deur van het Hemeltje weer open stond.
Speciale dank ook aan de collega's van Ervaring die Staat. Zij zijn twee
zondagmiddagen open geweest en hebben heerlijk gekookt voor de gasten.
Top!
Leon
maatje
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Even voorstellen
Beste lezers,
Met dit schrijven wil ik me graag even aan jullie voorstellen.
Ik ben ruim 35 jaar werkzaam geweest in de muziekindustrie als geluidstechnicus: ik was
verantwoordelijk voor het opname- mix en masteringproces van muziekgezelschappen (bands) in
geluidsstudio en op live events veelal in Nederland, maar ook elders in Europa en Amerika.
Ik heb de tijden nog mogen meemaken dat ik van platenmaatschappijen behoorlijke budgetten kreeg
om met artiesten de hele productie te kunnen realiseren. Door de komst van snel internet en het
enorme aanbod aan gratis muziek, zijn de budgetten van platenmaatschappijen voor artiesten
behoorlijk ingeperkt. Door de komst van professionele digitale audioprogramma’s is het voor bands
mogelijk geworden zelf hun songs relatief betaalbaar op te nemen, echter mixing en mastering is en
blijft een specialisme.
Dat is de reden waarom ik zo’n 18 jaar geleden besloten heb volledig digitaal, online, mijn service
als mix- en veelal mastering-engineer aan te bieden. Dat werkt goed en ik heb een aantal vaste
klanten.
Maar, en nu komt het, door een verwaarloosde trombose in mijn onderbeen die resulteerde in een
longembolie, was ik met spoed opgenomen op de I.C. van het Catharina Ziekenhuis, alwaar ik, met
veel geluk, heb kunnen revalideren. Vanaf dat moment leef ik van een minimum bijstandsuitkering
op grond van participatie-wet.
Ik heb tot nu toe op veel vacatures, met name productiewerk, gesolliciteerd, echter zonder antwoord,
waarschijnlijk vanwege mijn leeftijd en ervaring. Dat is de reden waarom ik naar vrijwilligerswerk ben
gaan zoeken.
Koken is een van mijn passies en ik kon 2 jaar geleden aan de slag als kok bij Nicole Zelissen die
wekelijks op de dinsdag en woensdag een groep mensen ontvangt en begeleid om samen te eten.
Dat is een leuke uitdaging, koken voor 12 mensen in een keuken die ontworpen is voor een
eenpersoons huishouden… Vandaar dat ik de dag ervoor veel recepten thuis al klaar maak.
Nu heb ik inmiddels 2 keer mogen meekoken in jullie prachtige keuken in het Hemeltje samen met
Pia en Frank. Mij is dat heel goed bevallen en als dat voor jullie ook zo is zou ik daar graag mee
doorgaan.
Vriendelijke groet,
Peer
kookvrijwilliger
Richard
Hoi, Ik ben Richard, geboren en getogen in 040 in 1975, PSV’er met leerzucht, gescheiden en zonder
kinderen. Ik zal de komende 10 maandjes mijn uiterste best doen een deel van ‘t Hemeltje te worden.
Ik studeer ervaringsdeskundigheid aan de Fontys en naast het werk voor het
Hemeltje werk ik als herstel medewerker voor Novadic Kentron en
Maximaziekenhuis in Veldhoven. Het beetje vrije tijd dat ik heb, spendeer ik
aan voetbal kijken, wandelen en lezen.
Ik heb niet veel zitvlees en ik ben altijd ergens mee bezig. Mocht je me zien
stilstaan dan ben ik waarschijnlijk aan het dagdromen of te wel reizen in mijn
hoofd. Het woord reizen, jaren in Brazilië gewoond, is een terugkerend thema
in mijn leven zowel lichamelijk als mentaal.
‘t Hemeltje is de plek voor mij om te leren van de gasten en mijn collega’s. Ik
zal trachten hetgeen wat ik leer samen met mijn ervaringen in praktijk te
brengen, de verbinding zoeken door middel van aandacht en presentie. Een
luisterend oordeel-loos oor om ruimte te geven aan elkaar.
Ik kijk er naar uit om met ieder in contact te komen elkaar te leren kennen en van elkaar te leren.
Groetjes,
Richard
stagiaire
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Miriam
Hoi ik ben Miriam!
Ik ben nu 3e jaars student bouwkunde aan de TU/e. Ik hou van dansen,
wandelingen maken en een gezellig avondje met vriendinnen. Ik ben vanaf
begin september bij het hemeltje gekomen en hoop iedereen een keertje te
ontmoeten!
Tot gauw :)
Miriam
vrijwilliger

Kerstkaarten
Dit jaar willen we u de gelegenheid geven om kerstkaarten te kopen van ’t Hemeltje.
Er is een keuze uit vijf kaarten van schilderijen.
U kunt kiezen voor één kaart (setje van 5 dezelfde) of voor alle vijf de kaarten (setje met alle 5 de
kaarten).
De kaarten worden geleverd in setjes van 5 kaarten voor € 6,- en zijn inclusief enveloppen.
U kunt ze bestellen door een mail te sturen met daarin u bestelling en uw gegevens aan
relatiebeheer@inloophuishemeltje.nl.
U kunt uw bestelling doorgeven tot zaterdag 23 november.

Model A

Model B
xjiohef

Model C

Model D

Model E
Jeannet
relatiebeheer
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Dank je wel!
Dat mogen we best wel eens zeggen tegen al onze particuliere gevers.
Ons inloophuis kan niet zonder deze giften, die net zo hard nodig zijn als de bijdragen van kerken,
fondsen en de subsidie van de gemeente Eindhoven.
Lang niet altijd kunnen we u met een persoonlijke brief bedanken. Maar weet dat uw gift welkom is.
Weet u dat we als inloophuis een ANBI-instelling zijn? Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van
de belastingen.
Als u persoonlijk een donatie wilt doen aan ons inloophuis, dan kunt u kiezen tussen een gewone
gift en een periodieke gift. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de soort gift die u doet aan
onze stichting.
1. Gewone gift
Een gewone gift is een gift die u eenmalig doet.
2. Periodieke gift
Naast de gewone gift is het ook mogelijk een periodieke gift te doen. Een periodieke gift kent een
groot voordeel ten opzichte van een gewone gift omdat er geen drempelbedrag en maximum aan
de gift verbonden is voor de aftrekbaarheid. Voor een periodieke gift gelden een aantal
voorwaarden:
- De voorwaarde dat u een overeenkomst met ons afsluit voor een periodieke schenking. De
overeenkomst voor de periodieke gift kunt u op onze website vinden of is aan te vragen via
relatiebeheer@inloophuishemeltje.nl
- De voorwaarde dat u minstens 1 keer per jaar bedragen overmaakt, die in de schriftelijke
overeenkomst worden genoemd
- De voorwaarde dat deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt
- De voorwaarde dat Stichting Diaconaal Inloophuis ‘’t Hemeltje geen verplichte tegenprestatie levert
voor de gift.
Mocht u een bijdrage (willen) geven of u doneert al vaker, dan is een periodieke gift te overwegen.
Een periodieke gift is voor ons huis ook een garantie dat we gedurende een aantal jaren kunnen
rekenen op een vast bedrag. Al vast bedankt.
Jeannet
relatiebeheer
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Weetjes voor nu en straks!
 Wij niet kunnen wachten om weer op ons kantoor te kunnen
werken!
 Wij heel veel respect hebben voor de flexibiliteit van onze
vrijwilligers!
 Wij alweer druk aan het nadenken zijn over de komende
Kerstperiode
 Wij volgend jaar 25 jaar bestaan!

-----------------------------------(Eventueel doorknippen)------------------------------------Machtigingsformulier
Ik machtig de penningmeester van het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje om eenmalig / maandelijks
/ per kwartaal / halfjaarlijks / jaarlijks (doorstrepen wat niet gewenst is) een bedrag van
€……………………van mijn bankrekening af te schrijven.
Naam: ………………………………………………
Straat/huisnummer: ……………………………………………… ……………..
Postcode/woonplaats: …………… ……. ………………………………………….
Telefoon: 0…………… …………………… E-mail: …………………………………
Banknummer / IBAN: ……………………………………………… BIC: …………………………………
Datum: ………………………… Plaats: …………………………………
Handtekening: …………………………………………….

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 26.4: november 2019, pagina 11

