
 
 
 

 
 
Beste vrienden en vriendinnen,  
 
“Laat de kinderen tot Mij komen.” Graag wil ik gehoor geven 
aan deze opdracht die Jezus Zelf aan Zijn discipelen gaf. 
Sinds 2003 ben ik namens de stichting Kinderhulp Mondiaal 
(Kimon) veldwerker voor Guinee-Bissau (West-Afrika). Ik 
verricht in dit straatarme en onderontwikkelde land 
evangelisatie en medisch werk ten behoeve van kinderen. In 
de afgelopen 5 jaar heb ik mogen ervaren hoe de Heere dit 
werk wil zegenen. Maar mijn taak is nog lang niet af! Graag 
wil ik dan ook een nieuwe termijn dienen op dit werkterrein.  
De stichting Kimon zendt veldwerkers uit die door een eigen 
achterban financieel hiertoe in staat worden gesteld. Het is 
dus van belang dat ik in deze periode de nodige fondsen 
verzamel. Graag wil ik u / jou vragen om mij, door gave en 
door gebed, in staat te stellen dit werk voort te zetten. 
 
De stichting Kimon (Kinderhulp Mondiaal) is een christelijke, 
interkerkelijke organisatie met een reformatorische 
achterban. Kimon ziet het als haar Bijbelse opdracht om 
wereldwijd kinderen in nood het Evangelie te verkondigen, maar ook hun (lichamelijke) nood te lenigen. 
Daartoe zendt de organisatie veldwerkers uit naar diverse landen, zoals Aruba, Congo, Guinee-Bissau, 
Hongarije, Mozambique, Roemenië, Zuid-Afrika en Zambia. Als “vissers van mensen!”  
  
Het door u toegezegde bedrag zal door Kimon maandelijks of per kwartaal (al naar gelang u dat zelf 
aangeeft) automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Kimon is door de belastingdienst erkend als 
ANBI instelling, wat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 
Via onderstaande bon machtigt u Kimon om uw bijdrage van uw rekening af te schrijven. 
Hartelijk dank voor uw toezegging en meeleven! 
 
Gerda Klaver 

 

Graag help ik Gerda Klaver uitzenden naar Guinee-Bissau. 

□  Ik machtig de stichting Kimon om elke maand / elk kwartaal * € 10 / 15 / 25 / 50 / 100 / _________ 

van mijn rekening af te schrijven, ingaande per__________ ** ten behoeve van de uitzending van 

Gerda Klaver naar Guinee-Bissau. 

Via het kwartaalblad “discipel” word ik op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Naam:   _____________________________________________________________________ 

Adres:  _____________________________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats: _____________________________________________________ 

Rekeningnummer: ___________________________________________________________ 

Telefoonnummer / E-mail: _____________________________________________________ 

Handtekening: _______________________________________________________________ 

* doorhalen wat niet van toepassing is; eventueel zelf bedrag aangegeven 

** datum invullen; indien gewenst kunt u het bedrag binnen een maand op uw rekening terug laten storten. 

 
U kunt deze brief aan Gerda geven, of opsturen naar de penningmeester:  
Kimon, p/a Arie Steehouwer, Amandelgaarde 50, 3344 RE Hendrik-Ido-Ambacht 

 
(Eenmalige of periodieke) giften voor dit werk zijn welkom op  

 postbank 6849217 t.n.v. Stg. Kinderhulp Mondiaal Hendrik-Ido-Ambacht, of 
 ABN Amro Bank 4005.98.698 t.n.v. Stg. Kinderhulp Mondiaal Hendrik-Ido-Ambacht 

Vermeld bij giften: “Gerda/Guinee-Bisau” 

het evangelie naar kinderen wereldwijd 

secretariaat:  W. A. J. Jansen 
  Watertuin 276 
  3772 VE Barneveld 
directie:  C. Moerman 
  Menkemaborg 55 
  8226 TB  Lelystad 

 


