September 2014

GEROEPEN MET VELEN TOT ÉÉN LICHAAM
…wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u. 1 Petr. 1:4

Geliefde zendingsvrienden!
Dit schrijf ik in vervolg op wat hier in Februari 2014 werd geplaatst. Intussen hebben de
gebeurtenissen afgelopen zomer wereldwijd velen geschokt. Zelfs al is er sprake van licht economisch
herstel, de wereld is er zeker niet veiliger op geworden.
De interesse voor medefinanciering van ons zendingsgebouw bleek zeer gering maar wel hebben
sommige donateurs ons leningen verstrekt die ons weer hielpen iets vooruit te komen.
Sterk en zwak uitgangspunt
Nog altijd geven velen er de voorkeur aan hun extra spaargeld in te zetten voor aflossing van
hypotheekschuld of belastingvrij weg te geven aan hun kinderen. Prioriteiten die boven het
zendingswerk uitgaan. Maar de aanhoudende lage spaarrente moge velen toch doen besluiten de
zending te bedenken bij het inzetten van hun spaargeld.
Immers als er al iets aan tegenwicht te bieden is tegenover de toenemende wereldnood dan is dat
toch het ondersteunen van zendingswerk als dat van OostEuropa Zending of van anderen.
Rendement
Voor hen die toch rente willen ontvangen bieden wij graag tot 3% rente. Wij weten dat sommigen
wellicht ook renteloos bij willen dragen aan de zending. Door het aansluiten, eventueel schenken, van
dit rentebedrag ontstaat er weer een aftrekbare gift voor u en als die meerdere jaren achtereen
plaatsvindt kan weer als lijfrente schenking extra aftrekbaar zijn bovenop uw reguliere giften.
VRIJBLIJVENDE INFORMATIE AANVRAAG
Wilt u de onderstaande coupon invullen en insturen als u interesse hebt en alvast aangeven hoeveel
Euro u zou willen lenen, dan kunnen wij u alvast een concept overeenkomst toesturen. Wij bellen u
desgewenst om met u te overleggen over een en ander. U kunt ook reageren door mij direct te bellen
06-53883103 of te mailen bestuur@oosteuropazending.com
Gods zegen toewensende,
Matthias van der Weide, voorzitter OostEuropa Zending
===================================================================
Ja, ik heb interesse om de zending te helpen met een lening/schenking (*ook schenken in natura is
mogelijk. Bijvoorbeeld onroerend goed of een vervoermiddel of iets anders van waarde)
NAAM ___________________________________________________________________________
STRAAT _________________________________________________________________________
POSTCODE _____________________
WOONPLAATS ____________________________________________________________________
E mail____________________________________________________________________________
Telefoon (vast en/of mobiel): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Inzenden in gesloten enveloppe aan:
OEZ-MJvdWeide , Antwoordnummer 5170, 3000 VB Rotterdam

