
Wandhangeractie voor onze zendelingen Mirjam/Bernd-Jan 

Gosseling en Leoni/Daniel Wierstra 
De Nieuwe Rank vormt een thuisfront voor Mirjam Gosseling en Leoni Wierstra en hun gezinnen, die 

in de zending werken. Mirjam en Leoni zijn beiden werkzaam bij de Stichting Jeugd met een 

Opdracht (JmeO). 

Mirjam en Bernd-Jan  werken op Heidebeek in de gemeente 

Heerde. Leoni en Daniel zijn sinds Januari werkzaam in Mozambique. 

Mirjam en Leoni hebben hun leven in dienst gesteld van het Koninkrijk 

van God. Zij zijn in hun levensonderhoud volledig afhankelijk van 

giften. Om hen te ondersteunen willen we zoveel mogelijk 

wandhangers verkopen. 

Een wandhanger is een schitterende versiering voor aan de schutting 

of muur. Er zijn verschillende soorten te bestellen, de oplage is echter 

beperkt. Met dank aan de teler van deze mooie wandhangers, kunnen 

wij deze aanbieden voor € 12.50 per stuk. Wilt u er twee, dan zijn de 

kosten € 24.00. 

 

Let op, cadeau tip! Zondag 12 mei is het Moederdag! 

 

Belangrijke informatie: 

- Uiterste besteldatum : zaterdag 04 mei 2019 (hierna in overleg) 

- Thuisbezorgd in ’s-Gravenzande en Monster, is mogelijk voor €2,50 per levering 

- Afhalen aan de Strandweg 5, te ’s-Gravenzande 

- Afhalen en leveren zal zijn op zaterdagochtend 11 mei 

- Vul het formulier,zie tweede pagina, zo volledig mogelijk in. 

 

  

http://ywamheidebeek.org/nl/
http://ywamheidebeek.org/nl/


Bestelformulier wandhangers voor Jeugd met een Opdracht. 
 

Hoe te bestellen? 

U kunt dit formulier op drie manieren versturen  

1) Als bijlage naar dnrinactie@denieuwerank.nl  

- Dit formulier elektronisch invullen (via laptop/computer) 

- Dit voor formulier printen en invullen 

2) Inleveren aan de Viottastraat 3 te ‘s-Gravenzande 

 

Uw gegevens: 

Naam:  

Adres: 

Plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Wandhanger Aantal Bedrag (Euro’s) 

A (Lobelia)   

B (Verbena/ Becopa)   

C (Vlijtige Liesje rood/wit)   

D (Petunia wit)   

E (Petunia roze/wit)   

 

Gewenste manier van ontvangen (graag ‘ja’ in vullen in het gewenste vakje) 

Afhalen zaterdag 11 mei tussen 10.00 uur en 13.00 uur 

 

Afleveren zaterdag 11 mei tussen 10.00 uur en 12.30 uur (€2,50 per levering) 
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