
College van Kerkrentmeesters: 
Voorzitter: de heer W.J. Vermeulen, tel.nr: 06-51332002; email: info@wjvonderhoud.nl  
Penningmeester: de heer  H.E.  de Winter, tel.nr: 078 676 4047; email: hedewinter@kpnmail.nl 
 

Postadres: Postbus 5407, 3299 ZG  Maasdam 
Rekeningen van het college van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Maasdam  
NL17INGB0000628468 t.n.v . College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente  
NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gem. Maasdam   
Registratienummer Kamer van Koophandel 76413284 

    Actie Kerkbalans 2023: 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Antwoordformulier kerkelijke bijdrage 
Hervormde Gemeente Maasdam  

Bijdrage van: 
Naam ………………………………… 
Adres ………………………………… 
Postcode Woonplaats ………………………………… 
 
Mijn toezegging in 2023 
Toezegging voor geheel 2023: €  in  termijnen van elk €   

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden: □ Jan  □ Feb □ Mrt □ Apr □ Mei □ Jun 

□ Jul □ Aug □ Sep □ Okt □ Nov □ Dec 
  

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan 
Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag: 

o contant te geven 
o zelf over te maken op IBAN NL46RABO0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente 

Maasdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’. 
o zelf over te maken op IBAN NL17INGB0000628468 t.n.v. Hervormde Gemeente 

Maasdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’. 
o over te maken via de QR code  

  
Plaats   Datum   

  
Handtekening   

  
  Mail dit formulier voor 28-01 naar hedewinter@kpnmail.nl 

========================================================================================== 

Antwoordstrook voor uw administratie 

Mijn toezegging in 2023 
Toezegging voor geheel 2023: €  in  termijnen van elk €   

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden: □ Jan  □ Feb □ Mrt □ Apr □ Mei □ Jun 

□ Jul □ Aug □ Sep □ Okt □ Nov □ Dec 
  

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan) 
Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag: 

o contant te geven 
o zelf over te maken op IBAN NL46RABO0354301136  

t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam onder vermelding van  ‘Kerkbalans 2023’. 
o zelf over te maken op IBAN NL17INGB0000628468  

t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam onder vermelding van  ‘Kerkbalans 2023’. 
o over te maken via de QR code hiernaast 

     

 
  


