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Nieuwsbrief
Organizatia Crestina Ecce-Homo Nederland

L.S, 
In februari 1988 stond er een oproep in het kerkblad om 
een reis mee te maken naar het communistische Roeme-
nië. Enkele mensen hebben gehoor gegeven aan deze op-
roep. Op de infodag werd ons uitgelegd wat ons te wachten 
stond. Omdat ik in het bezit was van alle rijbewijzen werd 
een beroep op mij gedaan om als tweede chauffeur mee te 
gaan. Nadat ik mijn medewerking had toegezegd, werd aan 
het einde van de infodag gevraagd of ik nog een keer wil-
de terugkomen om meer details te bespreken. Er werd mij 
gevraagd of ik wilde deelnemen aan het smokkelen van bij-
bels en medicijnen. Ik zag geen problemen om dit te doen. 
Samen met een medereiziger hebben we toen al een be-
staande, geheime bergplaats verbeterd en verzwaard met 
staalplaten van 1 cm dik.  

In mei 1988 heb ik de eerste reis mogen doen met in het 
hart van de touringcar de bijbels en medicijnen. Tijdens deze 
reis werd het mij duidelijk, door een duidelijke roepstem 
van binnen, dat het niet bij één reis zou blijven en kreeg 
ik het verlangen om meer te doen voor deze verschrikke-
lijk arme mensen. Maar het bezorgen van de Bijbels vond 
ik het meest aantrekkelijk. Na deze reis volgden er al snel 
meerdere reizen waarvan ik er enkele heb mogen doen met 
een ander lid van onze kerk. Deze reizen hebben we mogen 
doen van 1988 tot en met december 1989, bijna twee jaar.  

Na de revolutie in Roemenië mochten we ons werk voort-
zetten met nog vele reizen. Eerst met een grote aanhanger 
daarna met één vrachtwagen en toen een periode met drie 
à vier vrachtwagens en dat zelfs twee keer per jaar. Wat 
resulteerde in ruim 2.500 ton humanitaire goederen. Mo-
menteel gaan er nog steeds minimaal twee vrachtwagens 
per jaar op pad en in 2017 zelfs vier vrachtwagens. 
Na meer dan honderd reizen kunnen we alleen maar Hem 
de eer geven.  

Hij heeft ons dertig jaar lang bewaard en gespaard tijdens 
de reizen. Hij heeft ons geïnspireerd en kracht gegeven om 
in Zijn wijngaard, waarin Hij ons in geplaatst heeft, dit werk 
te mogen doen.  

Als we terugkijken, worden we stil van de wonderen die 
Hij gedaan heeft. Tijdens de periode van de bijbelsmokkel 
maar ook in al die jaren erna. Om een voorbeeld te geven; 
vele jaren geleden gingen we met drie vrachtwagens, twee 
bussen en met vijftien mensen naar Roemenië.

Alles was gereed en geladen. Er was echter geen geld om 
de kosten van de vrachtwagens te betalen. 
Op de tweede dag van de reis zaten we in een restaurant 
in Hongarije aan de avondmaaltijd. Tijdens het eten ging 
de mobiele telefoon van medereiziger Aartje af. Wij aten en 
praatten door. Aartje zei: “Hans, het is voor jou.” Ik keek op 
en zei verbaasd: “Voor mij?” Aartje gaf de telefoon aan mij, 
waarop ik zei: “Hallo met Hans.” Het bleek Gerard te zijn, de 
vriend van Aartje. “Zeg, ik hoorde dat je geen geld hebt om 
de kosten van de vrachtwagens te dekken. Wat kost zoiets 
nou?”  Ik vertelde hem dat het rond de 3.500 gulden kostte. 
Gerard zei daarop: “Oh, wel maak je geen zorgen, het is bij 
deze betaald.” Met een diep gevoel van dankbaarheid ver-
telde ik de groep vervolgens wat er was voorgevallen. Zulke 
wonderlijke dingen hebben we vaak mogen meemaken. Dit 
maakt je klein en dan zie je de diepe afhankelijkheid van 
Hem, Die ons alles wil geven als we Hem er in geloof om 
vragen. 

We ervaren het als heel bijzonder dat we nu precies 30 jaar 
later 2.500 complete bijbels in het Roemeens hebben ont-
vangen van de Geformeerde Bijbel Stichting. Hiervan gaan 
er 1.000 naar de gevangenis in Gherla. 
We kunnen alleen maar zeggen dat Hem alle lof, eer en 
aanbidding toekomt. 

  J. Nieuwburg

Psalm 147:1 (berijmd) 
“Laat ‘s HEEREN lof ten hemel rijzen; Hoe goed is ’t onzen God te prijzen.” 

Organizatia Crestina Ecce-Homo Nederland

Jubileum Ecce-Homo 1988-2018

30 JAAR
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Ontstaan Organizatia Crestina Ecce-Homo
In 1988 zijn we met enkele gemeenteleden begonnen met 
het smokkelen van Bijbels en medicijnen naar Roemenië. 
Na de revolutie in Roemenië zijn we begonnen met hulp-
transporten naar Roemenië, Polen, Albanië, Hongarije 
en Bulgarije. Ook mochten we veel voedsel sturen naar 
Wit-Rusland. 
De eerste jaren hebben we dit als zelfstandige afdeling 
gedaan onder de paraplu van een andere organisatie. In 
enkele jaren mochten we een enorme groei doormaken, wat 
resulteerde in het oprichten van een eigen organisatie. 

In 1996 hebben we Organizatia Crestina Ecce-Homo opge-
richt. Ecce-Homo betekent ‘Zie de mens’. 
We hebben toen voor deze naam gekozen, omdat we al 
jaren samenwerkten (vanaf de start) met Ecce-Homo Roe-
menië. In deze periode was deze Roemeense organisatie 
voor 65% afhankelijk van Oud-Beijerland. 
Door de enorme groei van Ecce-Homo Roemenië zijn ze 
niet meer afhankelijk van Oud-Beijerland. De ondersteuning 
komt nu uit veel landen wereldwijd. 

Missie & Visie 
Onze missie geeft aan waarvoor wij staan en onze visie is 
waarvoor wij gaan. 

Missie 
De missie van Ecce-Homo Nederland is het bijdragen aan 
het verbeteren van de situatie van mensen die lijden en/
of geen perspectief hebben door armoede of kansloosheid, 
en hen daarmee te helpen hun leven (opnieuw) op te bou-
wen. Onze fi nanciële middelen komen uit de opbrengst van 
acties, het hebben van sponsoren en het ontvangen van gif-
ten. Uit onze inkomsten steunen wij projecten van diversen 
Roemeense hulporganisaties. 

Visie
In een situatie van armoede, kansloosheid en soms ook na-
tuurrampen willen wij in Roemenië bijdragen aan tekenen 
van hoop en herstel.  
Wij zien dit gebeuren als mensen voor het eerst of opnieuw 
door verbetering van hun geestelijke en materiële situatie 
persoonlijke waardigheid en zelfvertrouwen (her)vinden. 
Ecce-Homo Nederland streeft na om vanuit Bijbels perspec-
tief dienstbaar te zijn aan de mensen die onze steun nodig 
hebben. Onze visie is in de volgende punten samengevat: 
• armoede zien in Bijbels perspectief; 
• hulp zonder aanzien des persoons; 
• zorg voor zowel het geestelijk als het materiële welzijn 

van de mens; 
• verantwoordelijkheid over en weer; 
• werken met christelijke lokale partners;  
• betrouwbaarheid, openheid en eerlijkheid.

Eigen opslagloods in Dej

Foto voor en na: bouw 
gemeenschapsruimte 
in het gebouw van Elpis 
(kinderdagverblijf).
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Stichting activiteiten
Onder de vlag van Ecce-Homo schuilt een aantal doorlopen-
de projecten, we willen u hieronder het een en ander over 
vertellen. 

Preventoriul TBC de copii Ilisiua
Hierboven leest u de volledig naam van een tehuis waar 
plaats is voor 80-100 kinderen met tuberculose. Binnen dit 
tehuis ondersteunen we de werkzaamheden op verschillen-
de manieren met onder andere:
• project Cup of Milk (zuivelproducten leveren via Roe-

meense melkveehouders);
• project Happy Meal: hier bieden wij de kinderen letter-

lijk een goed belegde boterham (zoals kaas en pasta), 
zodat zij echt een happy meal (fi jne maaltijd) hebben;

• project Health and Clean (diverse verzorgingsproducten 
leveren om kinderen te leren hoe ze zichzelf hygiënisch 
moeten verzorgen;

• ook worden hier kleding en dekens gebracht.
 

Basic Live
Bij het project ‘Basic Live’ worden gezinnen die in armoede 
leven ondersteund door middel van voedsel, kleding en in 
enkele gevallen ook met een fi nanciële bijdrage. 
Onder dit project valt ook de steun die we geven aan het 
bejaardentehuis ‘Ambrosius’ van de familie Gal (zie pag 2).  
Binnen het project wordt het ‘veldwerk’ zoals we dat noemen 
gedaan door de mensen van Elpis Foundation Romania. Bij 
dit veldwerk hebben zij ook regelmatig de beschikking over 
een arts die wordt bekostigd door de plaatselijke overheid, 
waardoor er ook medische hulp kan worden geboden.

Calpalna, medical project
Calpalna is een gemeente van 9 dorpen, die afgelegen lig-
gen op het platte land. De gemeente heeft daar een gebouw 
ter beschikking gesteld voor medewerkers van Elpis om van 
daaruit een aantal dagen per week te kunnen werken.
Op dit moment zijn we bezig in datzelfde gebouw een ont-
moetingsruimte te maken met daarnaast ook nog een dok-
terskamer. Twee artsen bieden 1 keer per week gratis hun 
diensten/hulp, zodat mensen die niet over het juiste vervoer 
beschikken wel een arts kunnen bezoeken. Hierbij willen wij 
zoveel als mogelijk de medicijnen sponsoren en hopen dat 
dit project tot hulp van velen mag zijn.

Kinderdagverblijf
Elpis Foundation is gevestigd in Dej, waar zij in hetzelfde 
gebouw verblijven als het kinderdagverblijf wat door hun 
onderhouden wordt. Hier mogen kinderen komen van 2,5 
tot 6 jaar oud. De ouders worden van te voren gescreend 
en als blijkt dat er geen fi nanciële middelen zijn om het kind 
onderwijs op jonge leeftijd te geven, worden deze kinderen 
gratis of voor een gereduceerd tarief toch aangenomen om 
een goede basis te geven richting het basisonderwijs. 
In dit gebouw hebben we vorig jaar nog een gemeenschap-
pelijke ruimte gerealiseerd om ouders en kinderen educatief 
samen te kunnen brengen. 
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Als Gij roept en zendt, maak ons dan Heere, 
bekend wat ons wil hinderen. Laat ons, 

U toegewend, bij U bevrijding vinden. Maak 
ons alleen saam tot uw dienst bekwaam. 

Voor een ieder die dit leest.

Ik kan stichting Ecce-Homo al lange tijd. Zij rei-
zen al vele jaren naar Roemenië en tijdens deze 
jaren zijn zij bij verschillende activiteiten betrok-
ken geweest. 
Een van deze activiteiten is humanitaire hulp 
bieden aan kansarmen in Roemenië. De stichting 
geeft een diep sociaal gevoel en inlevingsvermo-
gen in mensen. Op verschillende manieren probe-
ren zij steeds anderen te helpen. 
Het is een christelijke stichting die betrokken is 
bij verschillende projecten, zoals weeshuizen, kin-
derdagverblijven en gevangenissen. De stichting 
haalt geld op en doneert niet alleen haar geld 
naar verschillende doelen, maar ondersteunt ook 
d.m.v. het verlenen van assistentie en belangstel-
ling. De stichting heeft goede kennis van prakti-
sche zaken, zoals transport, constructie en orga-
nisatie. Ze brengen vaak oplossingen in moeilijke 
situaties en komen met bruikbare ideeën. 
Via deze plaats wil ik de stichting hartelijk feli-
citeren met het 30-jarig jubileum en bedanken 
voor al hun hulp die zij heeft mogen verrichten 
voor onze bewoners in bejaardentehuis Ambrosius. 

Hoogachtend, 
Thibor Gal

Groeten uit Roemenië Als we het hebben over het lichaam van Christus denken we 
aan een functionele relatie. Als delen van hetzelfde lichaam 
beïnvloeden we elkaar en werken we samen voor hetzelfde 
doel. De Bijbel zegt: “Opdat de mens Gods volmaakt zij, 
tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust”. (2 Timotheus 
3:17).  
Ecce-Homo betekent voor ons veel en zij is voor ons een 
onderdeel van heel goed werk. “De zegenende ziel zal vet 
gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege 
regen worden.” (Spreuken 11:25)  
Ecce-Homo is voor ons een begenadigde ziel die anderen 
ter ere van God voedt!  

Als je het in Roemenië over kleuteronderwijs hebt, dan 
praat je over de veiligste plek waar je je kind kunt laten ver-
zorgen. Elke verantwoordelijke ouder kiest wat het beste 
is voor zijn kind. Kleuterschool Elpis is het enige privé-in-
stituut in de stad. Net zoals de slogan beweert: “Hier is de 
jeugd thuis!”, is de kleuterschool een plek waar kinderen 
kunnen komen en zich thuis voelen. Maar er is meer dan 
dat: we staan voor het christelijk geloof en haar waarden, 
liefde, geloof, toewijding en we hebben geweldige facilitei-
ten. Het Ecce-Homo-team kwam met al deze menselijke 
en geestelijke waarden.  

De betrokkenheid van Ecce-Homo bij de kleuterschool 
Elpis heeft ons in de afgelopen 10 jaar in een fase van uit-
muntendheid gebracht. Dus, dankzij de materiële, financi-
ele en fysieke ondersteuning, profiteren we heden nog van 
het volgende: centrale verwarming, een volledig uitgerus-
te slaapkamer voor kinderen en bedlinnen. De keuken is 
betegeld en uitgerust met koelkasten, gasfornuis, afzuig-
kap, borden, vaatwasser, huishoudelijke apparaten, tafels 
en stoelen. De grootste investering werd gedaan door Ec-
ceHomo in de gemeenschappelijke ruimte, die erg wordt 
gewaardeerd door ouders, kinderen, werknemers en men-
sen uit de lokale gemeenschap. In de loop der jaren hebben 
alle mensen in Elpis geprofiteerd van vele donaties, zoals 
bureaus, printers, computers en laptops, papier en andere 
kantoorbenodigdheden, lampen, radiatoren, voedsel, vers 
fruit, blikjes, drinkflessen water, bouwgereedschap, kleding, 
schoenen, textiel voor gordijnen en voor beddengoed voor 
de kinderen in de kleuterklas. Al deze spullen zijn op het 
juiste moment aangekomen! Zonder de hulp van de Stich-
ting Ecce-Homo zou de kleuterschool ver achterblijven bij 
de huidige normen. 
Vanwege de moderne en zeer goede kwaliteit apparatuur 
en andere schenkingen, ontvingen we zeer goede beoorde-
lingen van de nationale kleuterschool evaluatie op 17 no-
vember 2017. 

Ecce-Homo is hét bewijs van goed gedaan werk met trouw, 
verantwoordelijkheid, liefde en nederigheid!

Hoogachtend, 
Sorina

kantoorbenodigdheden, lampen, radiatoren, voedsel, vers 
fruit, blikjes, drinkflessen water, bouwgereedschap, kleding, 
schoenen, textiel voor gordijnen en voor beddengoed voor 
de kinderen in de kleuterklas. Al deze spullen zijn op het 
juiste moment aangekomen! Zonder de hulp van de Stich-
ting Ecce-Homo zou de kleuterschool ver achterblijven bij 
de huidige normen. 
Vanwege de moderne en zeer goede kwaliteit apparatuur 
en andere schenkingen, ontvingen we zeer goede beoorde-
lingen van de nationale kleuterschool evaluatie op 17 no-
vember 2017. 

Ecce-Homo is hét bewijs van goed gedaan werk met trouw, 
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Onze sponsors
We mogen ons gesponserd weten door zeer trouwe 
sponsers. Het is voor ons telkens weer een bemoediging als 
we zien dat God mensenharten neigt om het werk wat wij 
mogen doen te ondersteunen zowel fi nancieel als materieel. 
Er zijn er die ons al vanaf de revolutie ondersteunen. Dit 
heeft geresulteerd in prachtige projecten die we mochten 
verwezenlijken. We zijn dankbaar dat de HEERE ons werk 
zegent met een fl inke achterban. Het is ons dan ook zeer 
duidelijk dat we zonder de zegen des HEEREN niets kunnen 
doen. We zijn zeer dankbaar dat de mensen die het Basic 
Live (voorheen van gezin naar gezin) het vertrouwen heb-
ben in het werk dat we mogen doen. Er zijn sponsors die 
al 26 jaar het Basic Live project ondersteunen. Voor alle 
sponsors geldt, met uw ondersteuning hebben we zeer veel 
mensen en gezinnen mogen helpen. Voor sommigen was 
dit het verschil tussen leven en dood. Helaas constateren 
we dat we na 30 jaar nog lang niet klaar zijn met ons werk 
in Roemenië. In de afgelegen dorpen waar we momenteel 
mogen werken is nog zeer veel nood, in het bijzonder onder 
de bejaarden, maar ook in de ontwrichte gezinnen is de 
nood erg groot. Medische zorg is voor veel mensen uitge-
sloten. Onbetaalbaar! We zijn dan ook zeer dankbaar dat we 
een dokterspost mogen realiseren in Capalna. We hopen en 
bidden dat er door deze post vele mensen geholpen mogen 
worden. We hopen ook zeer zeker dat de HEERE hiervoor 
mensenharten wil neigen om dit zo noodzakelijke project te 
ondersteunen door sponsor te worden.

Sponsor van Lectuur
Het is wonderlijk, dertig jaar geleden mochten we beginnen 
met het smokkelen van bijbels en medicijnen. Nu dertig jaar 
later mogen we bij leven en welzijn wederom 2.500 com-
plete Bijbels meenemen. De GBS heeft ons veel lectuur ge-
sponsord om onder de mensen uit te delen. Naast de HEERE 
zijn we de GBS dankbaar dat ook zij vertrouwen hebben in 
het werk wat wij mogen doen in Roemenië. Het is de be-
doeling om duizend Bijbels in de gevangenis van Gherla uit 
te delen. We weten nog niet precies hoe, we hopen dat het 
mogelijk is om dit te doen met vrijwilligers uit Nederland die 
op eigen kosten dit project willen ondersteunen door zich 
in te zetten om het Evangelie te brengen aan hen die door 
velen genegeerd worden. In mei hopen we met de directie 
van de gevangenis te spreken om te kijken of dit mogelijk 
is. Op deze manier mogen we het Evangelie brengen, ook 
onder de veroordeelden. Ook zij hebben een ziel voor de 
eeuwigheid. En wij mogen gehoor geven aan Gods oproep 
om onze naaste lief te hebben als onszelve. 
We zijn onze sponsors ook zeer dankbaar die ons al zo veel 
jaren materieel ondersteunen. Vele duizenden kilo’s fruit, 
uien en aardappelen mochten we ontvangen. Heel veel 
bouwmaterialen hebben we gekregen, waardoor wij de pro-
jecten konden verwezelijken. 

Soms wordt je er zo klein van als we zien hoe God toch 
telkens weer op wonderlijke wijze zorg draagt voor de pro-
jecten die we mogen realiseren voor jongeren en ouderen. 
We mochten zoveel ontvangen dat we het niet meer hebben 
kunnen bijhouden.

Transporten
De vele transporten die we mochten doen zijn ook vaak 
mogelijk gemaakt door sponsors. In het bijzonder zijn we 
dankbaar de familie Terlouw die ons vele jaren vrachtwa-
gens ter beschikking heeft gesteld. Mede hierdoor konden 
we de transporten continueren. Maar ook andere bedrijven 
hebben soms een wagen ter beschikking gesteld. De stich-
ting hoefde dan alleen de brandstof te betalen. Maar ook 
zijn ons zelfs enkele keren die kosten bespaard. We kunnen 
alleen maar zeggen de HEERE is goed geweest en heeft 
ons veel zegen geschonken door de betrokkenheid van de 
bedrijven. 

Medereizigers 
In de 30 jaar dat we dit werk mochten doen, zijn er zeer 
veel mensen mee geweest om hun naasten in nood te on-
dersteunen. Vanaf het begin dat we dit werk mochten star-
ten heeft iedereen die mee ging zijn eigen reis betaald en 
bijgedragen aan een klein gedeelte voor brandstof van de 
vrachtwagens. Tot op heden betaalt eenieder die mee gaat, 
ook de bestuursleden, alle voorkomende kosten zelf, zoals 
overnachting, eten, drinken en brandstof. Dit wordt niet ver-
goed door de stichting. In onze ogen is het niet correct dat 
er reisgeld wordt betaald van de giften die binnenkomen. 
We zeggen al de reizigers die de afgelopen 30 jaar meege-
weest zijn hartelijk dank voor hun inzet en bijdragen. Ook 
uw bijdrage heeft ervoor gezorgd dat wij ons werk in de 
wijngaard des HEEREN mochten voortzetten. En we onder-
schrijven nog steeds ons motto: niet het vele is goed, 
maar het goede is veel! De Bijbel leert ons dit: wie met 
het hart geeft, geeft veel. Denk hier aan de verloren pen-
ning van de weduwe. We hopen en bidden dat de HEERE 
ons nog vele jaren mag schenken om in Zijn afhankelijkheid 
dit werk te mogen doen. 

Als laatste willen we ook onze dank uitspreken tegen Stich-
ting Hand. Vele jaren hebben zijn ons materieel onder-
steund. Honderden computers, schoolmeubulair, kantoor-
meubulair, gereedschap, constructiematerialen, te veel om 
op te noemen. 
Voor honderdduizenden euro’s 
mochten we geheel belangeloos 
ontvangen. We wensen alle spon-
sors en allen die ons op welke 
manier dan ook mochten onder 
steunen Gods onmisbare zegen 
toe.
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Acties Nederland

Verslag van de OGGiN
Ons is als Jeugdvereniging van de Oud Gereformeerde Ge-
meente in Nederland te ‘s-Gravendeel gevraagd om een 
stukje te schrijven over diverse gehouden acties ten bate 
van Stichting Ecce-Homo. 
        
We willen allereerst van deze gelegenheid gebruikmaken 
om de Stichting Ecce-Homo van harte te feliciteren met hun 
30-jarig jubileum. Wat bijzonder dat jullie dit werk al zoveel 
jaren met veel inzet en liefde mogen doen.  

Als jeugdvereniging hebben we al een aantal jaar diver-
se acties gehouden, waarvan de opbrengst naar Stichting 
Ecce-Homo gegaan is. 
Met de JV12+ hebben we afgelopen jaar voor de 3e keer op 
rij een pannenkoekenrestaurant georganiseerd. Dit doen we 
als volgt. De jongeren zoeken sponsors, zodat we inkopen 
kunnen gaan doen en wat benodigdheden kunnen huren. 
De avond vooraf wordt er met de jongeren met man en 
macht gewerkt om de loods van familie Van Leeuwen om te 
bouwen tot ‘restaurant’, met een keuken met heuse afzui-
ging. Vooraf worden er door jongeren oliebollen verkocht, 
die deze zelfde avond allemaal klaar staan en opgehaald 
kunnen worden. Bloemisterij ‘De Snijbloem’ voorziet het 
restaurant elk jaar weer van prachtige bloemstukken, deze 
worden halverwege de avond geveild onder de aanwezige 
gasten, wat ook weer een mooi bedrag oplevert! Het restau-
rant is elk jaar goed gevuld en er wordt veel gegeten. We 
zijn blij dat er elk jaar weer zoveel animo is zowel onder de 
jongeren van de JV12+ als onder de gasten, zodat we aan 
het eind van de avond een mooi bedrag kunnen overhandi-
gen aan Stichting Ecce-Homo.  

Ook de JV12- verzorgt al enkele jaren leuke acties ten bate 
van Stichting Ecce-Homo. We hebben wat kleine, maar leu-
ke dingen gedaan, die gesponsord zijn. 
De meiden gingen bloemschikken bij het bedrijf ‘De Snij-
bloem’, die de benodigdheden schonk en de jongens zijn 
hutten wezen bouwen. Die waren nog mooier geworden 
dan sommige ‘huisjes’ in Roemenië. Dus zagen we het nut 
van onze acties wel in. 
Ook hebben we rollen snoep verkocht. 
Maar de grootste actie is wel de kledingbeurs, die we al 
twee keer gehouden hebben. Na een drukke tijd van kleding 
inzamelen, sorteren en klaarleggen kon de kledingbeurs ge-
houden worden in de voormalige schilderswinkel van familie 
Van der Wulp in ’s-Gravendeel. Na de beurs hebben we, met 
een aantal kinderen van de JV, de opbrengst bij meneer Ver-
wijs gebracht. Hij was beide keren blij verrast door het re-
sultaat en wij hebben het allemaal met veel plezier gedaan! 

We vonden het mooi om terug te horen en te zien aan wel-
ke projecten het geld besteed is. We kunnen zien dat jullie 
werk daar hard nodig is. We hopen dat jullie dit werk nog 
mogen blijven doen en wensen jullie daarvoor de krachten, 
maar bovenal Gods zegen toe. 

Een hartelijke groet van de jeugdvereniging 12+ en 12- 
van de Oud Ger. Gem. in Ned. te ‘s-Gravendeel

  
  Organizatia Christina Ecce-Homo Nederland

            MACHTIGINGSKAART

Wij kunnen niet de wereld veranderen, 
maar wel de wereld van een persoon. 

  
  Organizatia Christina Ecce-Homo Nederland

            

Ja, ik machtig Ecce-Homo Nederland om

€ ............ éénmalig / maandelijks / eenmaal per kwartaal / eenaal per jaar af te schrijven van mijn bankrekening.

Naam       Datum

Adres       Handtekening

PC/Plaats        

Telefoon       

Rekeningnummer  

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft  u een maand de ti jd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Om uw automati sche afschrijving stop te 
zett en, kunt u een brief of e-mail sturen naar de sti chti ng via ecce-homo@kpnmail.nl. Telefonisch is Ecce-Homo Nederland bereikbaar op (0186) 68 46 83.

Deze machti gings kaart kunt u uitknippen en opsturen naar:
Organizati a Cresti na Ecce-Homo Nederland
Paulus-Pott ersingel 31, 3262 VH  Oud-Beijerland

Wij bedanken u hartelijk voor uw gift !
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