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Voor het houden van spreekbeurten van David

BOEKENTAFEL

hanteert Go and Tell de volgende richtlijnen:

Wij stellen het op prijs als u Go and Tell de gelegen
heid biedt om een boekentafel te presenteren.

INTRODUCTIEFILMPJE
Ter introductie van David tonen wij graag

ALGEMEEN

voorafgaand aan zijn spreekbeurt een filmpje

Graag worden wij op de hoogte gesteld van

over het werk van Go and Tell. Het filmpje

alle inhoudelijke en overige informatie over de

duurt ongeveer één minuut en wordt een week

samenkomst, zoals het thema (indien van toe

voorafgaand aan de spreekbeurt digitaal naar u

passing), aanvangstijd, adres en telefoonnummer

toegestuurd via WeTransfer.

van uw contactpersoon.

OFFER

David zal te allen tijde proberen om een half

Davids primaire passie is het brengen van mensen

uur voor aanvang van de dienst aanwezig te

bij Jezus, zowel in Nederland als in buiten
-

zijn. Indien hij is verhinderd als gevolg van

land. Vanuit een sterk groeiende bediening


onvoorziene omstandigheden of ziekte zal er

vragen wij u een donatie in de vorm van een

in overleg met u gekeken worden naar een

offer en/of collecte. Op deze manier is David

mogelijkheid om zijn spreekbeurt te verplaatsen

niet alleen uw spreker, maar investeert u

naar een ander moment. Eventueel kunnen wij

tege
lijkertijd in de duizenden mensen die wij

een vervangende spreker aandragen.

over Jezus mogen vertellen. Het offer en/
of de collecte die uw gemeente ophaalt is

Indien de spreekbeurt van David vanaf vier

bestemd voor onze eerstvolgende buitenlandse

weken vóór de overeengekomen datum door

evangelisatiecampagne. Een campagne kost

u geannuleerd wordt, stelt Go and Tell het op

gemiddeld 30.000 euro. Gelieve de offers en/of

prijs als er toch een offer ten behoeve van het

collectes over te maken op het rekeningnummer

werk van Go and Tell wordt opgehaald. Hiermee

van Stichting Go and Tell: NL51RABO 0101485387.

investeert u alsnog in de vele mensen die wij over
Jezus mogen vertellen.

REISKOSTEN VERGOEDING
De kilometervergoeding van David is

€ 0,35 per

kilometer. Hij reist vanaf Zeewolde. U ontvangt
hiervoor een factuur.

