
Formulier
Eenmalige gift in geld
Exemplaar voor de schenker

1 Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan      Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk t.b.v. Nieuwbouw Oost

De gift bestaat uit eenmalig bedrag* (bedrag in cijfers)  € ,

(bedrag in letters)            euro

2 Gegevens schenker

Achternaam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum   - -

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats  

E-mail

Telefoonnummer

3 Gegevens kerkelijke gemeente

Let op!  Laat dit onderdeel invullen door de kerkelijke gemeente waaraan u de periodieke gift doet.

4a Naam gemeente    Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk

4b

4c

 Transactienummer

RSIN/�scaal (identi�catie)nummer   

* Restitutie: Mocht de Nieuwbouw Oost om welke reden dan ook niet doorgaan, dan vindt restitutie van uw gedane schenking plaats.



4 Betaling van de gift

Ik betaal per automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier machtig ik de onder punt 3 

genoemde gemeente om het onder punt 1 genoemde bedrag

af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

Ik maak het onder punt 1 genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst moment,  

onder vermelding van ‘eenmalige gift’ over op IBAN rekeningnummer NL85 RABO 0373 7435 99 ten name van 

PKN PGG Nieuwbouw Oost

Plaats

Datum   -   -

Handtekening  

schenker

6 

5 

Gegevens en ondertekening partner schenker  (indien aanwezig)

Achternaam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum   -   -

Geboorteplaats

E-mail

Ondertekening

Plaats

Datum   -   -

Handtekening  

partner schenker

7 Ondertekening namens kerkelijke gemeente

Naam

Functie

Plaats

Datum   -   -

Handtekening 
namens
kerkelijke gemeente

Stuur beide ingevulde formulieren naar: Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk

Nieuwe Hoven 141, 4205 BC Gorinchem of mail naar kb.prot.gem.gorinchem@gmail.com



Formulier
Eenmalige gift in geld

1 Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan      Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk t.b.v. Nieuwbouw Oost

De gift bestaat uit eenmalig bedrag* (bedrag in cijfers)  € ,

(bedrag in letters)            euro

2 Gegevens schenker

Achternaam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum   - -

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats  

E-mail

Telefoonnummer

3 Gegevens kerkelijke gemeente

Let op!  Laat dit onderdeel invullen door de kerkelijke gemeente waaraan u de periodieke gift doet.

4a Naam gemeente    Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk

4b

4c

 Transactienummer

RSIN/�scaal (identi�catie)nummer   

* Restitutie: Mocht de Nieuwbouw Oost om welke reden dan ook niet doorgaan, dan vindt restitutie van uw gedane schenking plaats.

Exemplaar voor de ontvanger



4 Betaling van de gift

Ik betaal per automatische incasso. Door ondertekening van dit formulier machtig ik de onder punt 3 

genoemde gemeente om het onder punt 1 genoemde bedrag

af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

Ik maak het onder punt 1 genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst moment,  

onder vermelding van ‘eenmalige gift’ over op IBAN rekeningnummer NL85 RABO 0373 7435 99 ten name van 

PKN PGG Nieuwbouw Oost

Plaats

Datum   -   -

Handtekening  

schenker

6 

5 

Gegevens en ondertekening partner schenker  (indien aanwezig)

Achternaam

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer

Geboortedatum   -   -

Geboorteplaats

E-mail

Ondertekening

Plaats

Datum   -   -

Handtekening  

partner schenker

7 Ondertekening namens kerkelijke gemeente

Naam

Functie

Plaats

Datum   -   -

Handtekening 
namens
kerkelijke gemeente

Stuur beide ingevulde formulieren naar: Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk

Nieuwe Hoven 141, 4205 BC Gorinchem of mail naar kb.prot.gem.gorinchem@gmail.com


