Din familj behöver dig
Irenes make, Francis, mördades brutalt på grund av sin tro
på Jesus. Francis var en kristen konvertit med muslimsk
bakgrund från Uganda. Irene lämnades ensam med sina
fyra barn, och hon har kämpat med både sorgen av en förlorad make, och att kunna försörja familjen.
Open Doors stöder Irene, och många andra änkor, med
mat, traumarådgivning och andligt stöd. Vi bistår också
med mikrolån eller hjälp att starta eget och så att familjen
på så sätt får en egen inkomst.
I över 60 år har Open Doors arbetat med att stärka, utrusta och betjäna kristna som förföljs på grund av sin tro.
Vi distribuerar biblar och annan kristen litteratur, ger nödhjälp, tillhandahåller yrkesutbildningar, alfabetiseringsprojekt, traumarådgivning, mikrolån och hjälp till självhjälp. Vi
utbildar och stöder pastorer som lever under förföljelse.

Bli månadsgivare
Den förföljda kyrkan behöver vårt stöd mer än någonsin tidigare.
Som månadsgivare via autogiro stöder du kristna som förföljs för
sin tro på Jesus. Pengarna går dit behoven är som störst.
Fyll i och skicka in blanketten nedan.
Tack för ditt stöd!

Personen på bilden har ingen koppling till texten.

#
Autogiromedgivande
Jag vill stödja Open Doors och de förföljda kristna med:		
100 kr/månad
								200 kr/månad
								500 kr/månad
								Annat:		kr/månad (lägst50 kr)
Namn:						Open Doors ID nummer:
Gatuadress:
Postnummer:					Ort:
Telefon:						E-post:
Personnummer (samtliga 12 siffror):
Dragningen görs från mitt bankkonto (välj ett alternativ) den 28:e eller nästkommande bankdag varje månad.
Clearingnummer:				

Kontonummer:

Personkonto:
Jag har tagit del av de allmänna villkoren på baksidan och godkänner att mina personuppgifter
och kontouppgifter sparas.
Namnteckning:
Namnförtydligande:
Ort och datum:
Skickas till: Open Doors, Idrottsvägen 16, 702 32 Örebro

Open Doors arbetar i över 60 länder med målsättningen att
stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan och förbereda och
utrusta den hotade kyrkan. Pengarna går dit behoven är som
störst, nedan följer exempel på vad din gåva används till:

50 kronor
kostar det att ge en kristen en bibel.

250 kronor
hjälper en kvinna att få traumarådgivning och
andlig omsorg.

300 kronor
ger träning för en pastor under en månads tid.

450 kronor
ger en familj i Syrien nödhjälp under en månads tid.

2 200 kronor
bekostar boende, utbildning och mat i en månad,
för ett barn på vårt barncenter i Colombia.

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, nedan nämnd betalaren, medger att uttag får göras
från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande
bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande
om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i
kontoförande bank eller till konto i annan bank.

För uttag gäller dessutom följande:
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen
inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande
vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information
om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa:
- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före betalningsdagen.
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före betalningsdagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta
kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen
kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.
Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att
avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det
att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat
betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen
inte har haft tillräcklig kontobehållning på betalningsdagen
eller om det konto som medgivandet avser avslutas.

