
De Bilt, 4 december 2020

Beste relatie,

De corona-maatregelen hebben ook Logos Instituut hard getroffen. Geen activiteiten en geen congressen

betekent ook geen fysieke ontmoetingen met de achterban, geen inkomsten uit de boekentafel en minder

giften. Helaas is de verwachting dat dit ook de komende maanden niet zal verbeteren. Daardoor is er een

tekort ontstaan. We hebben voor 2020 nog 36.000 euro nodig om de teruggevallen inkomsten op te vangen.

Daarom hebben we uw hulp extra hard nodig! Helpt u Logos Instituut om door te kunnen gaan met haar werk?

Juist in deze tijd waarin de verwarring over schepping & evolutie en de betrouwbaarheid van de Bijbel

toeneemt, wil Logos Instituut een helder Bijbels geluid laten horen. Graag willen we dit geluid blijven laten 

horen in samenwerking met onze nieuwe medewerkers. Daarvoor is uw financiële ondersteuning onmisbaar.

HELDERE ANTWOORDEN OP GROTE VRAGEN OVER BIJBEL , GELOOF EN WETENSCHAP

Hartelijk dank voor uw steun en Gods zegen toegewenst,

Met vriendelijke groet,

Douwe Tiemersma

Bestuurslid Logos Instituut

Bent u blij met Logos Instituut? Help Logos Instituut de coronacrisis door met een eenmalige 

of vaste bijdrage. Vul de bijgevoegde antwoordkaart direct in en stuur deze terug. Meedoen 

kan ook via onze website. Ga naar www.logos.nl/actie, of scan de QR-code.

“Ik hoop dat meer mensen geïnformeerd worden, daar doen we het toch voor! Het is zo 

belangrijk. Als zelfs predikanten aarzelend zeggen: ‘Ja, hoe God het precies heeft geschapen 

dat is niet zo helder’, dan ben ik bang voor de catechisanten…”

NOODOPROEP: HELP LOGOS INSTITUUT DE CORONACRISIS DOOR!
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HELP LOGOS INSTITUUT DE CORONACRISIS DOOR 
MET EEN EENMALIGE OF VASTE BIJDRAGE.



NOODOPROEP: HELP LOGOS INSTITUUT DE CORONACRISIS DOOR!

HELDERE ANTWOORDEN OP GROTE VRAGEN OVER BIJBEL , GELOOF EN WETENSCHAP

MACHTIGINGSFORMULIER

JA, IK STEUN LOGOS INSTITUUT MET EEN EENMALIGE BIJDRAGE VAN:

IBAN (bankrekeningnummer):

Man / Vrouw / Familie (doorhalen wat niet van toepassing is)

Handtekening:

JA, ik machtig Logos Instituut om dit bedrag van mijn rekening te incasseren.

JA, ik blijf graag op de hoogte van het werk van Logos Instituut

‘De Mozes controverse’ (dvd) ‘Hoe bestaat het!’

‘Dinosaurussen voor kleuters’ 

Als dank voor mijn bijdrage van minimaal € 5/mnd ontvang ik (bij het 

opsturen van dit formulier voor 31 december) graag:

Ook na 31 december kunt u uiteraard nog gebruik 

maken van dit formulier.

Stichting Logos Instituut

Ambachtstraat 3b

3732 CN De Bilt

Of anders, namelijk eenmalig / per maand / kwartaal / half jaar / jaar € .......................................................................

Datum: Plaats van ondertekening:

Postcode: Woonplaats:

Adres:

E-mail:

Voorletters: Naam:

Telefoonnummer:

Deze gift is aftrekbaar van de belasting omdat 

Logos Instituut een ANBI-instelling is. U kunt ons 
natuurlijk ook ondersteunen door zelf over te 
schrijven naar: (IBAN) NL 53 INGB 0007 6553 73 

ten name van Stichting Logos Instituut.

€ 500,- € 350,- € 250,- € 100,- € 50,- € 25,-


