
Project  van: 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Hulp 
Vervolgde Christenen om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving 
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Incassant ID: NL50ZZZ180844300000.  

SEPA Machtiging - Stichting Hulp Vervolgde Christenen 

 

ls thuisfrontteam bieden wij familie Jassey 

op meerdere gebieden ondersteuning 

(gebed, moreel, logistiek en financieel). Als 

schakel tussen het werk in Gambia en het 

‘thuisfront’ mogen wij de kloof tussen de 

verschillende culturen overbruggen. Wat is het 

mooi om zo samen aan de slag te mogen zijn in Gods 

Koninkrijk. Ook u kunt bijdragen aan het 

evangelisatiewerk in Gambia. Gebed en financiële 

bijdrage is nodig om dit werk te kunnen doen.  

 

Helpt u mee het evangelisatiewerk in Gambia 

mogelijk te maken? 

Mogelijkheden om te doneren:  

 Per bankoverboeking via IBAN rekening:      
NL 51 ABNA 0561 4551 39 t.n.v. Stichting HVC. 
Vermeld projectnummer 8013 als 
omschrijving.  

 Door middel van het invullen en opsturen van 
de SEPA-machtiging op de pagina hiernaast.  

STEUN HET  

IN GAMBIA 

Opsturen naar: Stichting HVC, Dorpsweg 85, 4221 LJ Hoogblokland  
Scannen/fotograferen en e-mailen naar info@stichtinghvc.nl mag ook! 

Uw gegevens: 
Naam:____________________________________________________ 

Adres:____________________________________________________ 

Postcode:_________________________________________________ 

Plaats:____________________________________________________ 

Telefoonnummer:_________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________ 

O Ja, ik geef familie Jassey toestemming om mij per       
 e-mail op de hoogte te houden. 

Uw bijdrage aan  het evangelisatiewerk in Gambia  
(projectnummer 8013): 

Bedrag: €_________________________________________________ 

Ik steun  O  eenmalig 

  O  doorlopend tot wederopzegging 

        per  maand/kwartaal/jaar 

IBAN bankrek.: NL________________________________________ 

Rekening t.n.v.:___________________________________________ 

 

Ondertekening 

Plaats en datum:__________________________________________ 

 

Handtekening:____________________________________________ 

A 

EVANGELISATIEWERK 



O 

 ngeveer 90% van de inwoners van Gambia is 
 moslim en  5-8% is christen. De christelijke 
 gemeenschap bestaat uit circa vijftigduizend 
rooms-katholieken en tienduizend protestanten. 

 
Gambia staat bekend als een land met een voor 

Afrikaanse begrippen relatief grote 
godsdienstvrijheid. Ondanks dat er vanuit de overheid 

geen sprake is van vervolging, heerst er in de 
familiesfeer vaak wel een taboe op andere 

godsdiensten dan de islam. Er zijn veel schrijnende 
voorbeelden van christenen die vervolging en 

verdrukking ervaren vanuit hun familiekring. Zoals 
Modou, een moslim van de Fulastam, die tot geloof 

kwam. Zijn familie nam uit wraak zijn huis, vrouw en 
kinderen af. Modou is geen uitzondering. Een groeiend 
aantal moslims bekeert zich tot het christendom, wat 
leidt tot een urgente en toenemende hulpvraag naar 

geestelijke en praktische ondersteuning. 

 

 

m aan de hulpvraag in Gambia te voldoen is 
de Gambiaanse stichting Christian Care 
Foundation The Gambia (CCFG) opgericht. 
Evangelist Arnest B. Jassey is initiatiefnemer 

van deze stichting. De CCFG heeft als doel het 
Evangelie in Gambia te verspreiden. Naast 
verspreiding van het Evangelie wil zij ook een veilig 
onderkomen bieden aan weeskinderen en aan 
christenen die door hun familie verstoten zijn. 

De CCFG-werkgroep maakt deel uit van Stichting 
Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Het 
thuisfrontteam richt zich, naast het werven van 
fondsen voor evangelisatieactiviteiten en 
evangelisatiematerialen, op ondersteuning van 
Arnest en zijn gezin. Op deze manier kunnen zij zich 
volledig richten op het evangelisatiewerk en hun 
functie in het bestuur van de Christian Care 
Foundation The Gambia. 

EVANGELISATIE IN GAMBIA 

 

Stichting HVC is door de Belastingdienst  

aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling).  

Uw giften zijn dus belastingaftrekbaar. 

O 


