
   
 

   
 

Antwoordformulier Vrijwillige Bijdrage 2022 HHG Goes 

Naam:___________________________________________________________________________ 

Adres:___________________________________________________________________________ 

Postcode:_____________ Woonplaats:________________________________________________ 

 
Mijn toezegging aan de Vrijwillige Bijdrage 2022 (periode januari t/m december 2022): 

 

o Mijn vrijwillige bijdrage 2022 is op jaarbasis € …………..,..... in 12  gelijke maandelijkse 
termijnen.  

o Mijn vrijwillige bijdrage 2022 is in totaal €……………,…… in één termijn in de maand: …………. 
o Mijn vrijwillige bijdrage 2022 is in totaal € …………..,…... in   …… termijnen in de maand(en) : 

jan / feb / mrt / apr / mei / jun / jul / aug / sep / okt / nov / dec. (maanden omcirkelen svp)  
o In 2022 ben ik niet in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage toe te zeggen.  

 
Mijn vrijwillige bijdrage is vastgelegd in een overeenkomst periodieke gift (minimaal 5 jaar): 
 

o Ja 
o Nee, geen interesse 
o Nee, wel interesse. Neem in dit geval kennis van de informatie die wij hierover op de website 

hebben gepubliceerd: www.hhggoes.nl/kerkvoogdij/downloads   
 

Mijn betaalwijze wordt:  
 

o per bank op het rekeningnummer van de Hersteld Hervormde Stichting Kerkgebouw De 
Hoeksteen te Goes:  NL 07 RABO 0335 0203 72 o.v.v. Vrijwillige Bijdrage 2022.  

o contant aan de penningmeester van de kerkvoogdij of van de stichting 
 
 
Ondertekening:  
Door ondertekening van dit antwoordformulier geef ik aan dat ik akkoord ga met bovengenoemde 
betaalwijze en betaaltermijn(en). 
 
Plaats:   ………………………………... 
 
Datum:  ………………………...2021   Handtekening:…………………………… 
 

Let op !!!: er vindt geen automatische afschrijving van uw rekening plaats. U dient hiervoor zelf een 
opdracht tot overboeking aan uw bank te geven.  
___________________________________________________________________________________________ 
Inleveren uiterlijk 20 december 2021: 
Wij vragen u allen (ook als u geen bijdrage levert aan de actie Vrijwillige Bijdrage 2022) dit formulier in een 
gesloten envelop met daarop “vrijwillige bijdrage 2022” in te leveren: 
- bij de dienstdoende koster voor of na de kerkdienst  
- bij de penningmeesters van de kerkvoogdij, Dhr. H.J. Schouwenaar of Dhr. H.T. van Noorden 
- per email aan de penningmeesters van de kerkvoogdij, penningmeesterkvd@hhggoes.nl  
- per post naar Postbus 311, 4460 AS Goes, t.a.v. Kerkvoogdij HHG Goes 
- d.m.v. een foto van het formulier te whatsappen naar Dhr. H.J. Schouwenaar (06-14640721). De foto zal 
m.b.t. de discretie binnen afzienbare tijd verwijderd worden.   

http://www.hhggoes.nl/kerkvoogdij/downloads
mailto:penningmeesterkvd@hhggoes.nl

