
     AANVRAAGFORMULIER
     De Hoop uitnodigen in uw kerk

Bedankt voor uw aanvraag! E-mail dit ingevulde formulier naar info@vriendenvandehoop.nl. Wij nemen 
z.s.m. contact met u op om te bespreken of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. We vragen een reiskos-
tenvergoeding van €0,30 p/km en een gift of collecte om de onkosten te dekken. Om aan uw aanvraag te 
kunnen voldoen, ontvangen wij uw verzoek graag 6-8 weken van tevoren.

 Datum aanvraag:

Contactpersoon en/of administratie-adres

 Naam contactpersoon: 

 Telefoon: 

 Email: 

 Adres 

 Postcode / Plaats 

 Namens welke kerk of gemeente 

 Website kerk/gemeente 

Gegevens locatie & faciliteiten

 Naam locatie 

 Adres 

 Postcode/plaats 

 Geluidsversterking aanwezig? ❏ ja  ❏ nee
 
 Beamer aanwezig? ❏ ja  ❏ nee

 Projectiescherm aanwezig? ❏ ja  ❏ nee

Gegevens groep

 Soort groep 

 Leeftijd groep:    ❏ kinderen
       ❏ jongeren
       ❏ volwassenen
       ❏ gemengd

 

Vrienden 
         van



 Verwacht aantal personen 

 Kerkelijke achtergrond 

 Vindt er een collecte voor
  De Hoop plaats?    ❏ ja  ❏ nee

Uw wensen

 Voorkeursdatum 1 

 Voorkeursdatum 2 

 Tijdsindicatie 
 (ochtend/middag/avond)

Welke vorm spreekt u aan? 
De uitleg van elke mogelijkheid vindt u op vriendenvandehoop.nl/kominactie/kerk/uitnodigen/
Kruis één of meerdere mogelijkheden aan. Een ervaringsverhaal is soms mogelijk, maar kunnen we pas 
kort van tevoren toezeggen.

Kruis één of meerdere mogelijkheden aan.
 
  Het verzorgen van een deel van de (zondag)dienst met korte overdenking, 
  presentatie en het levensverhaal van een oud-client 
 
  Het verzorgen van een presentatie met het levensverhaal van een oud-cliënt. 

  Een korte presentatie ter introductie op de collecte 

  Anders, u kunt uw toelichting hieronder opschrijven.

Heeft u aanvullende wensen of een andere opzet in gedachten? Geef dit gerust aan, wij denken graag 
met u mee.
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