
 

 

 
 

 

Betreft:  verzoek donatie 

 
Geachte broeder of zuster in Christus, 
 
Het Syrisch Orthodox Jongeren Platform is een organisatie dat zich sinds 2009 inzet voor de jongeren in heel 
Nederland. Ons doel is om de jongeren dichter bij elkaar en dichter bij God te brengen. 'Want waar er twee of drie 
in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ - Mat. 18:20. De kerkelijke Traditie en de Bijbel zijn daarbij ons 
leidraad en wij willen deze dan ook zo toegankelijk mogelijk maken voor onze jongeren. Dit doen we door middel 
van het organiseren van regelmatig terugkerende evenementen zoals Bijbelstudies, filmavonden en lezingen. Wij 
organiseren ook jaarlijkse evenementen zoals een paasdienst voor jongeren, een kerstviering en de Mor 
Ephremdag. Daarnaast zijn wij druk bezig met het vertalen van de liturgie en de sacramenten naar het Nederlands. 
Ook hebben wij sinds een jaar een missionair en pastoraal team in het leven geroepen. Dit team zorgt op een 
professionele en integere manier dat mensen van buiten onze gemeenschap Syrisch Orthodox Christen kunnen 
worden. Ook verzorgt dit team pastorale (geestelijke) hulp voor de gelovigen van de Syrisch Orthodoxe Kerk. 
 
Ons harde werk van de afgelopen jaren werpt nu ook zijn eerste vruchten af; steeds meer mensen zijn zich gaan 
interesseren in de Syrisch Orthodoxe Kerk. Aan het organiseren van de bovengenoemde evenementen zijn echter 
kosten verbonden. Bijna alles binnen onze stichting gebeurt immers op vrijwillige basis en daarnaast werken wij 
met een zeer beperkt budget. Omdat wij groeien als organisatie, stijgen ook onze kosten. Dankzij onze sponsoren 
zijn wij de afgelopen jaren gegroeid en hebben wij een record aan jongeren kunnen bereiken. Om onze 
werkzaamheden te kunnen continueren en om een goed fundament te leggen voor de volgende generaties 
jongeren, hebben wij vaste inkomsten nodig uit donaties. 
 
Het SOJP is een ANBI stichting, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw donaties aan het 
SOJP belastingtechnisch aftrekbaar zijn. Middels deze brief vragen wij u of u ons wilt steunen. U kunt ons steunen 
door jaarlijks of maandelijks een bijdrage aan ons over te maken. Zo kunnen wij met een vast budget werken. Het 
SOJP hecht zeer veel waarde aan transparantie. Daarom krijgt u elk jaar een financieel jaarverslag waarin u precies 
kunt zien hoe uw geld besteed is. 
 
Namens al onze jongeren danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw interesse en steun. Mocht u naar 
aanleiding van deze brief nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.  

Onderaan deze brief kunt u onze gegevens raadplegen.  
 
In Christus onze Heer, 
 
Simon Saliba 
(Penningmeester SOJP) 
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Donatieformulier 

 

 

Door donatie aan stichting Syrisch Orthodox Jongeren Platform ondersteun ik hun projecten. 

 

Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan stichting Syrisch Orthodox Jongeren Platform voor 

het afschrijven van onderstaand bedrag ten behoeve van de doelstelling van de stichting Syrisch Orthodox 

Jongeren Platform. 

JA, Ik DONEER: 

Eenmalig   Maandelijks Jaarlijks  

Bedrag:  

€ 10 € 20 € 50 €…………… 

De Heer/Mevrouw (streep door wat niet van toepassing is) 

Voorletter(s): …………………. Voornaam: ………………………………       Achternaam: 

…………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………… Postcode: 

………………………… 

Plaats: ………………………......... 

IBAN- Rekeningnummer: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

Plaats en datum: ......……………………………………………………………… Handtekening: 

……………………………………………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………….. 

Ja, ik blijf graag per e-mail op de hoogte van de activiteiten van het SOJP.  
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