
Remynder

Geachte sponsor/betrokkene,

Komende zomer is het alweer 2 jaar geleden dat Remy concreet gehoor gaf aan de opdracht die God haar 

gaf: Lesgeven aan de kinderen van het personeel van het hospitaalschip de “Africa Mercy” van Mercy Ships. 

(Inmiddels geeft ze al leiding aan de basisschool op het schip..)

Remy verhuisde van Eindhoven naar de “Africa Mercy” om op deze manier haar steentje bij te dragen aan het 

medisch welzijn van de patiënten die zich melden bij dit ziekenhuisschip. Ze werd daarvoor afhankelijk van 

sponsorgelden. Misschien heeft u haar de afgelopen anderhalf jaar wel financieel ondersteund. Waarvoor onze 

hartelijke dank! Of wilt u er misschien nu over gaan nadenken dit te gaan doen? 

Zonder sponsoren is haar werk zo ver van huis immers niet mogelijk.

Afgelopen kerst heeft Remy tijdens haar verlof in Nederland het weloverwogen besluit genomen om nog een 

jaar langer bij Mercy Ships te blijven. Dit betekent dat het avontuur voor haar nog niet stopt in de zomer van 

2014. Zij gaat er echter niet automatisch van uit dat zij nog een jaar langer op uw financiële bijdrage kan blijven 

rekenen. 

Namens Remy leggen we u een aantal mogelijkheden voor. Voel u niet bezwaard om uw bijdragen te stoppen, 

maar u mag natuurlijk ook nog een jaar met Remy mee blijven doen. Graag zelfs!

We willen u vragen om de achterzijde in te vullen en vóór 15 mei a.s. aan ons terug te sturen. U kunt uw 

antwoord ook mailen naar info@remynder.nl en alle gevraagde gegevens in uw mail vermelden. Zo krijgen 

wij zicht op de financiële toezeggingen en kunnen wij er voor zorgen dat Remy nog een jaar langer kan blijven 

werken op de “Africa Mercy” van Mercy Ships.

Met vriendelijke groeten,

Het Thuisfrontteam:

Barbara van den Bogaerdt

Merel en Paul de Korte

Monique en Arthur Koene 

Clariska en Christiaan Kruiskamp

HERINNERING: 

Denkt u eraan dat er een nieuw rekeningnummer is? 

Giften kunnen overgemaakt worden naar: 

IBAN NL75 ABNA 0411467778 

o.v.v. Remy vd Bogaerdt + 3270



Remynder

SPONSORGEGEVENS

Voor- en achternaam 

Email 

Postadres  

Het bedrag van uw bijdrage tot nu toe 

Maandelijks, wekelijks, …….. 

Bankrekeningnummer (IBAN) 

KRUIS A.U.B. UW KEUZE AAN EN VUL DE GEGEVENS OP DE STIPPELLIJN IN

□ Natuurlijk wil ik Remy financieel blijven ondersteunen voor het jaar dat ze langer blijft bij Mercy  Ships

 Ik doe dat met een bedrag van □ ………….. per ………………., dat ik via bovenstaand bankrekeningnummer 

zal overmaken.

 

 Ik blijf Remy financieel ondersteunen voor de vooraf gestelde periode van 2 jaar, die komende zomer af zal 

lopen. Mijn betalingen stoppen per ………………………..

 Ik maakte een bedrag over van □ ……… per …………….., dat ik via bovenstaand bankrekeningnummer 

overmaakte.

□ 

 Graag wil ik op de hoogte blijven van het werk van Remy bij Mercy Ships en stel prijs op het toezenden 

van haar nieuwsbrief op het bovengenoemde mailadres.

□ 

 Ik zoek de nieuwsbrief (www.remynder.nl) zelf op via internet en u hoeft mij de nieuwsbrief niet meer per 

mail toe te sturen. 

□ 

 Ik wil voor het eerst Remy gaan steunen m.i.v. …………………………………………………………………………

 Met een bedrag van…………………………………. per maand/eenmalig.

Wilt u dit formulier ingevuld toesturen aan :
Monique Lindeman
Vonderveld 8
5583 GX Waalre

U mag uw antwoorden ook mailen naar info@remynder.nl


