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Wij wensen u een gezegend 2017

VAN HET BESTUUR

Stichting Bethesda voor Peru

Graag bieden wij bijgaand weer het nieuws uit Peru aan.

Engweg 70, 6741 KC, Lunteren

Dankzij uw bijdragen, in welk zin dan ook, en de niet aflatende zegen

E-mail: info@bethesdavoorperu.nl

van de Heere mag het doktersechtpaar het zware werk voortzetten.

Website: www.bethesdavoorperu.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bank: NL22RABO 0337 4326 86

Bestuurlijke veranderingen:

t.n.v. Bethesda voor Peru, Lunteren

Onze secretaris, Ria van Lagen, had in 2015 al aangegeven dat de

KvK 09115100

combinatie van werk en bestuurslidmaatschap een te grote belasting
ging vormen. In augustus 2016 heeft zij haar bestuurstaak neergelegd.
Alle inspanningen ten spijt is het tot heden niet gelukt een vervanger
voor deze bestuursfunctie te vinden. Dit baart ons zorgen, temeer daar
onze penningmeester, Wim Kalis, te kennen heeft gegeven dat hij het
jaar 2016 wil afronden en dan zijn functie ter beschikking stelt.

Bestuur:
J.J.B.A. Fuchs, voorzitter
Secretaris, vacant
W.G. Kalis, penningmeester vacant
mw. G. Malenstein (PR)
S. de Boer (PR)

Naast grote dankbaarheid voor wat onze secretaris en penningmeester
gedurende vele jaren voor de Stichting BvP hebben gedaan en
betekend, spreekt het bestuur zijn zorg uit over het feit dat

alle pogingen om vervangers te vinden op niets zijn uitgelopen.
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MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over het
werk in Peru, neemt u dan
contact met ons op via
info@bethesdavoorperu.nl of
bel mevrouw Malenstein op
nummer (0318) 48 26 31.
Wij verzorgen graag een
presentatie over Peru. Hierdoor
krijgt u een goed beeld van de
situatie en het werk.

tweedehandsspullen verkocht en de opbrengst is voor het goede doel.
Naast een vast doel mogen de vrijwillige medewerkers jaarlijks een

TIP

voorstel doen om een gift te bestemmen voor een andere organisatie.

Wilt u de nieuwsbrief op een

In de afgelopen maand mocht bestuurslid Betty Malenstein een gift

andere manier ontvangen? Post

van 1500 euro in ontvangst nemen.
Wij zijn daar bijzonder dankbaar voor.

of e-mail of eventueel beide?
Of niet meer?
Laat het ons weten via tel.

BEDANKT!
Wij willen alle gevers via deze weg hartelijk bedanken voor de steun.

(0318) 48 26 31, per brief

Mocht u een persoonlijk bedankje op prijs stellen, dan kunt u dat

of e-mail nieuwsbrief@

vermelden bij uw overmaking.

bethesdavoorperu.nl.

(Engweg 70, 6741KC Lunteren)

PERIODIEK SCHENKEN
Sinds enkele jaren bestaat er de mogelijkheid een overeenkomst (zonder tussenkomst van een notaris) af te
sluiten om gedurende minimaal 5 jaar een bepaald bedrag aan een organisatie te doneren. De volledige gift
is dan fiscaal aftrekbaar. Wilt u hier meer over weten, ga dan naar onze website:
www.bethesdavoorperu.nl/donateurs. Lees onder het kopje Periodiek schenken.

