My Geloofsgelofte-Of fer /
Onderneming vir wêreldsending
In vertroue op die Here dat dit moontlik sal
wees, onderneem ek om in die komende jaar
maandeliks die aangeduide bedrag tot die
gemeente se fondse vir wêreldsending
by te dra. Ek verstaan dat ek nie
daarvoor gevra sal word nie en
dat dit 'ngeloofsooreenkoms
tussen my en die Here is.

GGO
Naam & Van:
Woon & Posadres:

Sel / Tel:
E-pos:
My GeloofsGelofte-Offer
/maand
/ Onderneming (GGO) is:
Betaalbaar volgens die Here se voorsiening.

R

Dui asb jou keuse van betaling aan:
Ek verkies om my geloofsgelofte-offer by wyse
van 'n elektroniese inbetaling (EFT) of ‘n
maandelikse debietorder (wat ek self reël) te
betaal. Bank inligting: NGK George- Bergsig.
ABSA. Tjek rek. Banknr: 890 580 009.
Takkode: 630114. MERK ASB DUIDELIK “GGO”.
Ek verkies om my geloofsgelofte-offer in kontant
saam met my dankoffer (bruin koevert) te gee en
dit in die kolom vir SENDING op die dankofferkoevert aan te dui. (Koeverte is beskikbaar by die
kerkkantoor en kerkingange / in jou eie koevert.)
Ek wil graag ‘n
eenmalige bydrae tot
wêreldsending maak:

R

Ek wil graag 'n testamentêre bemaking aan die
gemeente se sendingfonds maak en verlang
verdere inligting.

NG George-Bergsig Gemeente
Ons gemeentebelydenis: God verander lewens.
Hy stuur ons om Sy liefde te leef. Hy doen dit
deur ons nuut in verhoudings te laat leef:
Met Hom, met mekaar, met onsself
en met die wêreld. Ons leef ons
verhouding met die WÊRELD
deur GETUIENIS en AKSIES.

MÝ verbintenis tot Wêreldsending
Ek is daarvan oortuig dat die Here my wil gebruik en
ek sal graag in die komende jaar by die volgende
aksie / projekspanne wil INSKAKEL:
Dui aan waar jy wil inskakel met 'n kruisie in die betrokke blokkie

Projekspanne van sendelinge:
Sendelinge in Nederland
Sendelinge in Algerië
André & Lidy van der Bergh - Ransom
Foundation, Pretoria
Francois & Nadia Hattingh - Mosambiek / Kaap
Gerrie & Arlene Coetzee - George

Plaaslike uitreike:
André Buitendag (CREDO & Geelhoutboom)
Hawelose bediening in middedorp - CREMHOG
Stranddiens: Desember by Heroldsbaai
Alpha kursus (Gemeente)
‘n Diens van Barmhartigheid Projek:
Paul du Toit (Ethnos - uitreike in George)

Msinga:
Betrokke by uitreik na Msinga & werkkragte daar.
Neem gerus ‘n Wêreldimpak-gebedsgids vir INFO
Hierdie kaartjie sal weer as herinnering aan jou terugbesorg word.
WEB: www.george-bergsig.co.za
FB & Youtube: NG George-Bergsig
E-pos: admin@george-bergsig.co.za
044 871 1338 / 079 136 8107

