De Vluchtheuvel
Christelijke psychosociale hulpverlening

De Vluchtheuvel
t.a.v. het secretariaat
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden

Elkaar helpen
doe je samen!
als

frankeren

brief

Steun Bijbels verantwoorde hulp bij psychosociale nood

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening:

Kerkgenootschap:
Geboortedatum:

Datum:

E-mail:
Tel.:		

IBAN:

Woonplaats:
Postcode:

U kunt een
machtiging
zonder opgaaf
van reden
intrekken of
het bedrag
binnen 56 na
incasso op uw
rekening laten
terugboeken.

Adres:

Naam en voorletters: Dhr./Mevr./Fam.*

overmaken.

,
	Stuur mij jaarlijks een acceptgiro. Daarmee zal ik mijn bijdrage van €

per maand/per jaar/eenmalig*
€ 20,- per jaar
		

		 €
,
		

€ 5,- per kwartaal

Word donateur en steun ons werk!
U kunt zich opgeven door de bon in te vullen en op te sturen. Of ga naar
www.stichtingdevluchtheuvel.nl/donateur-worden. U ontvangt dan drie
keer per jaar onze nieuwsbrief. Eenmalige giften zijn ook van harte welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL85 INGB 0004 3255 63 (BIC:
INGBNL2A) t.n.v. Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel te Woerden.

Ik geef De Vluchtheuvel toestemming om van mijn rekening af te schrijven:

Christelijke hulp
De Vluchtheuvel biedt christelijke professionele hulp bij psychosociale problemen. Onze maatschappelijk werkers en psychologen voeren hulpverleningsgesprekken, geven groepstherapie en verzorgen
preventieve cursussen. Voorbeelden hiervan zijn: gesprekken bij huwelijksproblemen, identiteitsproblemen, mannengroepen seksverslaving, rouwgroepen, opvoedingscursussen. Ook participeren onze
medewerkers in het schoolmaatschappelijk werk. De Vluchtheuvel
werkt landelijk en is er voor jongeren en ouderen. Een groot deel
van het werk wordt niet gesubsidieerd, maar wordt betaald met giften vanuit onze achterban. Dit geld is nodig om christelijke hulp te
kunnen geven!

		

Problemen
Op één of andere manier vastgelopen. Vragen rond identiteit of seksualiteit. Huwelijksproblemen. Opvoedingsvragen. Conflicten in de
familie. Kinderen in de knel. We herkennen het in ons eigen leven of
in onze omgeving. Soms red je het niet meer met alleen het meeleven van anderen. Dan is professionele hulp nodig.

ik draag bij aan Bijbels verantwoorde hulpverlening!

uw steun. Elkaar helpen doe je samen!

Ja,

samenleving onmisbaar. Daarom vragen wij

Donateursfolder 2013

Bijbels verantwoorde hulp is in onze

