Adres ...........................................................................................

Dhr. of Mevr. ................................................................................

Goed om te weten!

Wilt u dit formulier sturen naar:
Stichting Stefanuskerk Beilen: Postbus 155 • 9410 AD • Beilen
Of mailen naar: info@stefanuskerkbeilen.nl

Handtekening

IBAN ............................................................................................
Rekeninghouder ..........................................................................
Te .................................................................................................

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Stefanuskerk Beilen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor Vrienden
van de Stefanuskerk en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van..................(datum)
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Doorlopende machtiging SEPA Incassant
Stichting Stefanuskerk Beilen: Postbus 155 • 9410 AD • Beilen
Incassant ID: NL65ZZZ689228760000 • Kenmerk machtiging: Vriend van de Stefanuskerk

Als vriend ontvangt u een aantal keer per jaar de e-mailnieuwsbrief van de Stefanuskerk

E-mailadres ................................................................................
Telefoon ......................................................................................

Postcode en Plaats .....................................................................

De Stichting Stefanuskerk Beilen
heeft een culturele ANBI-status
waardoor giften fiscaal
aftrekbaar zijn

Ja, ik word Vriend van de Stefanuskerk voor:
€ 25 per jaar		
€ 50 per jaar		
€ 100 per jaar

Aanmeldformulier

Vrienden van de
Stefanuskerk

U kunt meehelpen om deze kerk te behouden door
Vriend te worden van de Stefanuskerk!
Wordt u / word jij
Vriend van de Stefanuskerk Beilen?
Meer dan vijf eeuwen domineert de

Vriend naar keuze voor
€25, €50 of €100 per jaar
•

monumentale Stefanuskerk al het centrum

U / je ontvangt via de digitale nieuwsbrief informatie over alle aankomende

van Beilen. Als enig cultuurhistorisch erf-

activiteiten en de jaaragenda

goed in het dorp is het een beeldbepalend

•

Lidmaatschap tot wederopzegging

pand waar in de historie veel belangrijke

•

Betaling lidmaatschap via machtiging

zaken hebben plaatsgevonden.

automatische incasso

De Stichting Stefanuskerk Beilen richt zich op

Zakelijke bijeenkomsten, congressen of work-

het genereren van inkomsten voor de instand-

shops kunnen ook plaatsvinden in de kerk.

houding van deze mooie monumentale kerk,

Het is en blijft ook een plek voor zondagse ere-

door in het kerkgebouw een breed scala aan

diensten, een onvergetelijke trouwdag of een

religieuze en culturele activiteiten te organise-

waardige uitvaart of herdenking.

ren. Een klassiek en modern podium met een
groot en gevarieerd aanbod, zoals concerten,

Vrienden van de Stefanuskerk en andere ge-

opera’s, exposities, poëziefestivals, open po-

ïnteresseerden ontvangen een aantal keer per

dia, lezingen, culturele excursies en toneel-

jaar een digitale nieuwsbrief. De artikelen zijn

voorstellingen.

divers en gaan over de status en voortgang van
alle evenementen in en rond de Stefanuskerk.

Adresgegevens:
Prins Bernhardstraat 12 • 9411 KH • Beilen
info@stefanuskerkbeilen.nl
Kijk voor een overzicht van evenementen op:

www.stefanuskerkbeilen.nl

