
Zorg voor 

elkaar, niet 

alleen met 

woorden maar 

ook met daden.



VOOR GEMEENTEN IN DE PRO-
TESTANTSE KERK IN NEDER-
LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW 
DIACONAAL PROGRAMMA:  
PROJECT 10 27 MET ALS ON-
DERTITEL: …EN JE NAASTE ALS 
JEZELF.

Project 10 27 is de opvolger 
van Luisterend Dienen, het 
diaconale programma van 
Kerk in Actie en de GZB voor 
hervormd-gereformeerde ge-
meenten binnen de PKN. Het 
belangrijkste verschil tussen 
Luisterend Dienen en Project 
10 27 is dat de inkomsten niet 
langer worden verdeeld tussen 
Kerk in Actie en GZB, maar alle 
giften naar diaconale projec-
ten van GZB-partners gaan.

De naam van het nieuwe diaco-
nale programma verwijst naar 
Lukas 10 vers 27, waar Jezus 
oproept om God lief te hebben 
boven alles en je naaste als je-
zelf. We leren van Hem om Zijn 
liefde niet alleen met de mond, 
maar ook in daden te belijden. 
In navolging van Jezus heeft 

een christelijke gemeente zorg 
voor de mensen om haar heen, 
dichtbij en ver weg.

PARTNERS VAN PROJECT 10 27
In Project 10 27 zijn projecten 
uit Luisterend Dienen, maar 
ook andere diaconale projec-
ten van de GZB ondergebracht. 
In het nieuwe programma  
doen bovendien de IZB,  
de HGJB, Stichting Gave en 
Stichting Evangelie & Moslims 
mee. Zij brengen projecten in 
met een binnenlands diaconaal  
karakter. De buitenlandse pro- 
jecten komen tot stand in  
nauwe samenwerking met 
partnerkerken en organisa-
ties van de GZB. Alle betrok-
ken organisaties bij Project 
10 27 hebben een jarenlange 
deskundigheid opgebouwd en 
zien toe op een verantwoorde 
besteding van de financiën.

Lees meer bij Van opbrengst 
tot impact.

DOELEN VAN PROJECT 10 27
Project 10 27 biedt gemeenten 

EN JE NAASTE 
ALS JEZELF

de mogelijkheid om verantwoorde (we-
reld) diaconale projecten te ondersteu-
nen op het gebied van:

  Noodhulp en wederopbouw

  Medische hulp

   Zorg voor kwetsbare mensen

  Onderwijs en werk

  Binnenlands diaconaat

Lees meer bij Dit steunt Project 10 27.

PROJECT 10 27 VOOR U!
Project 10 27 ondersteunt diaconieën bij 
hun verantwoordelijkheid om te zorgen 
voor mensen die hulp nodig hebben, ver 
weg en dichtbij. Met Project 10 27 kan 
een gemeente de liefde van Christus  
praktisch zichtbaar maken. U kunt voor 
dit nieuwe diaconale programma col-
lecteren en de opbrengsten bestem-
men voor een of meerdere projecten. 
Ook individuele gemeenteleden kun-
nen de projecten steunen. Voor een ac-
tieve inzet van jongeren biedt Project 
10 27  diverse mogelijkheden. 

Lees meer bij Project 10 27 op het  
collecterooster en Project 10 27, ook 
voor jongeren.



Voor wie 

kan ik 

de naaste 

zijn?



‘…EN UW NAASTE ALS UZELF.’ 
DIT ZIJN WOORDEN WAARMEE 
JEZUS ONS OPROEPT OM ER 
VOOR DE NAASTE TE ZIJN, 
JUIST ALS DIE ONS NODIG 
HEEFT. WIE MIJN NAASTE IS? 
IEDEREEN DIE IK OP MIJN WEG 
TEGENKOM EN VOOR WIE 
IK IETS KAN BETEKENEN. ZO 
LEGT JEZUS HET UIT IN HET 
BEKENDE VERHAAL VAN DE 
BARMHARTIGE SAMARITAAN 
(LUKAS 10). 

‘Wat vraagt de Heere anders 
van u dan om recht te doen en 
ootmoedig te wandelen met uw 
God?’ (Micha 6: 8). Christenen 
hebben deze opdracht alle  
eeuwen door ter harte ge-
nomen. Het werd zichtbaar in 
hun persoonlijke leven en in 
de gemeenten die ze vormden. 
Het was een ‘heilige roeping’, 
onlosmakelijk verbonden met 
de liefde tot God. We hebben 

elkaar lief, omdat Hij ons eerst 
heeft liefgehad! (1 Joh. 4: 19).

DE GEMEENTE
De gemeente is de plaats waar 
we van de liefde van God horen 
en erin groeien. Het is de plaats 
waar we toegerust worden 
om uit deze liefde te leven. 
Dat wordt zichtbaar in het 
diaconaat van de gemeente. 
Juist als gemeente kunnen we 
mensen bereiken die je zelf 
niet tegenkomt of over het 
hoofd ziet. 

DE MENSEN OM ONS HEEN
God brengt mensen op onze 
weg, dichtbij en ver weg, 
misschien wel via Project 
10 27. Dit nieuwe diaconale 
programma vraagt aandacht 
voor mensen die onze hulp 
nodig hebben. Diaconaat 
is een bijzondere vorm van 
hulp, het is verbonden met de 

verkondiging van de liefde van God. 
Met Project 10 27 vindt de geboden 
hulp altijd via een lokale gemeente of 
kerkelijke organisatie plaats. Diaconaat 
is daarom niet zomaar hulp, het is een 
getuigenis!

DIACONAAT: 
MEER DAN 
ZOMAAR HULP

Diaconaat is niet 

zomaar hulp, 

het is een 

getuigenis.



    

Elk jaar ontvangen diaconieën in augustus/september een 
aantal collectevoorstellen uit Project 10 27 voor het nieuwe 
collecterooster. De collecten hebben een concrete bestemming 
op het gebied van werelddiaconaat, binnenlands diaconaat of 
noodhulp.

Wilt u een keuze maken en de collecten overnemen op het 
collecterooster van uw gemeente? Hartelijk dank!

PROJECT 10 27 
OP HET 
COLLECTE-
ROOSTER

HANDIG!

Project 10 27 heeft collectefolders beschikbaar waarmee u de 

verschillende collectedoelen onder de aandacht van gemeente-

leden kunt brengen. Zo weten zij precies waarvoor zij geven. U 

kunt de collecten vooraf ook aankondigen op de website van de 

gemeente, in het kerkblad, de weekbrief of met een afkondiging. 

Via www.project1027.nl kunt u het collecterooster en de collecte-

aankondigingen downloaden. Ook kunt via deze site de (gratis) 

collectefolders bestellen.  



MEDISCHE
HULP

NOODHULP 
EN 

WEDEROPBOUW

DIT STEUNT 
PROJECT 10 27

ZOLANG ER RAMPEN ZIJN, WORDT 
ER OM HULP GEROEPEN. ‘GOD ZAL 
HULP ZENDEN UIT DE HEMEL EN MIJ 
VERLOSSEN’, IS DAN DE HOOP VAN DE 
GELOVIGE (PSALM 57: 4).

Daarom steunt Project 10 27 partner-
kerken op plaatsen waar rampen 
plaatsvinden. Deze hulp mag een teken 
zijn dat God gebeden hoort. Project 
10 27 steunt mensen niet alleen met 
directe hulp, maar ook  in de periode 
van herstel en wederopbouw. 

‘IK HEB GEEN MENS’, ZEI DE ZIEKE EN 
HIJ WERD GEHOLPEN DOOR JEZUS 
(JOHANNES 5: 7). DEZE ZIEKEN ZIJN 
ER NOG STEEDS.

Daarom steunen wij buitenlandse pro-
jecten van GZB-partners die betrokken 
zijn bij de zorg voor zieken, bijvoorbeeld 
vanuit klinieken of door thuiszorg. We 
bieden steun aan uitgezonden medisch 
personeel en lokale artsen, of helpen 
bij de aanschaf van hulpmiddelen en 
medicijnen. 



ZORG VOOR  
KWETSBARE  

MENSEN

ONDERWIJS
EN

WERK

ONDERWIJS HEB JE NODIG OM 
WIJS TE WORDEN EN IN HET GOEDE 
SPOOR TE GAAN (SPREUKEN 4: 11). 
ONDERWIJS HELPT MENSEN ZICH TE 
ONTPLOOIEN EN TE LEVEN ZOALS 
GOD HET BEDOELT.

Daarom steunen we onderwijs aan 
kansarme kinderen en jongeren. Vaak 
is dit praktisch van aard en gericht op 
het leren van een vak. Maar wijsheid is 
meer dan kennis. We werken daarom 
samen met partners die vanuit een 
christelijke overtuiging lesgeven. 

MENSEN HELPEN DIE GEEN HELPER 
HEBBEN (PSALM 72: 12). DAT DOET 
JEZUS EN DAT IS DE ROEPING VAN 
IEDEREEN DIE HEM VOLGT.

Daarom steunt Project 10 27 mensen 
aan de rand van de samenleving. Het 
doet er niet toe wat de oorzaak is. Of 
het slachtoffers zijn of niet. Het zijn 
verslaafden, gehandicapten, kinderen 
in achterstandswijken of aidspatiënten. 
Eén ding hebben de verschillende 
projecten gemeen: ze bieden hoop!



BINNENLANDS
DIACONAAT

VAN OPBRENGST TOT IMPACT
Project 10 27 werkt wereldwijd 
via lokale kerken of kerkelijke 
organisaties: onze partners. 
Zij staan midden in de sa-
menleving. Dit geeft ons het 
vertrouwen dat we precies 
die mensen bereiken die onze 
steun nodig hebben. Door met 
deze partners te werken, we-
ten we bovendien dat de ge-
boden hulp een waardevol ex-
tra biedt: perspectief op een 
daadwerkelijke verandering in 
het leven van mensen. Daar-

naast zijn we ervan overtuigd 
dat de besteding van uw gif-
ten via onze partners, zowel in 
binnen- als buitenland, op een 
verantwoorde manier gebeurt.

VERANTWOORDING AFLEGGEN
Elke gemeente die meedoet 
met Project 10 27, ontvangt na 
verloop van tijd een verant-
woording over het gekozen 
project. Hierin kunt u lezen 
wanneer en waaraan uw bij-
drage is besteed.

VERHALEN DELEN
We delen niet alleen cijfers, maar ook 
verhalen! Verhalen over hoe uw hulp 
een teken van hoop is. Over mannen, 
vrouwen, kinderen die er niet langer 
alleen voor staan. Over mensen die de 
liefde van God ervaren en in aanraking 
komen met het Evangelie. U kunt deze 
verhalen delen in uw gemeente. We 
hopen dat ze bemoedigen, inspireren 
en tot zegen zijn. Zo is Project 10 27  er 
niet alleen voor de ander, maar is de 
ander er ook voor ons.
.

‘EN ER WAS EEN ZEKERE BEDELAAR 
DIE VOOR ZIJN POORT NEERGELEGD 
WAS’ (LUKAS 16: 20). OOK DICHTBIJ IS 
ER NOOD, JE KUNT ER NIET OMHEEN!

Daarom participeren in Project 10 27  
ook organisaties die gemeenten 
steunen in de hulpverlening aan 
mensen dichtbij, zoals de vele 
vluchtelingen die aan onze poort 
staan. We helpen gemeenten in de 
bezinning op hun diaconale roeping en 
steunen projecten van verschillende 
organisaties in Nederland.



    

DE JONGERE LAAT ZICH KEN-
NEN DOOR ZIJN DADEN, EN 
HUN SIERAAD IS HUN KRACHT 
(SPREUKEN 20: 11, 29).  ZO DOEN  
JONGEREN MEE IN DE GE-
MEENTE, EN DUS OOK IN HET 
DIACONAAT. DAAROM IS ER IN 
PROJECT 10 27 VOOR JONGE-
REN VOLOP RUIMTE. 

Project 10 27 moedigt - in sa- 
menwerking met de HGJB -  
jongeren(groepen) aan om 
diaconaal actief te zijn in bin-
nen- en buitenland. Met een 
doereis, een gebedsreis of een 
actiereis kunnen ze christenen 
uit andere culturen ontmoe-
ten. Geloofsontmoeting staat 
hierbij centraal, maar er is 
uiteraard ook alle ruimte om  
talenten in te zetten en de han-
den uit de mouwen te steken. 

DE DRIE MOGELIJKHEDEN:

1. Doereis: meewerken aan één 
van de diaconale projecten 
van Project 10 27 wereldwijd.

2. Gebedsreis: gemeenten in 
een andere cultuur ontmoeten, 
van elkaar leren en voor elkaar 
bidden.

3. Actiereis: sportief aan de 
slag voor een gekozen project 
en je zo als team inzetten voor 
je naaste.

IEDEREEN MAG MEE!
De reizen van Project 10 27 
zijn er voor betrokken jonge-
ren, maar ook voor zoekers en 
jongeren die twijfelen over het 
geloof! We gaan niet op reis 

omdat we alles hebben en weten, maar 
juist om iets van God te ontdekken en 
van anderen te leren.

KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Project 10 27 helpt jongeren op weg. 
Samen met de HGJB organiseren we 
de diverse reizen en delen we zonodig 
in de reiskosten. Uiteraard houden de 
jongeren zelf ook een fondsenwerf- 
actie in hun gemeente en zijn ze vooraf en 
na afloop ambassadeur voor de betref-
fende partnerorganisatie en/of het pro-
ject. Juist daarom investeren we mee.  
We geloven dat we door de betrok-
kenheid van jongeren bij Project 10 27  
onze inzet dubbel en dwars terugver-
dienen.

PROJECT 10 27 
OOK VOOR 
JONGEREN 



    

Heeft u vragen over het diaconale programma Project  
10 27? Wilt u als diaconie of kerkenraad iemand van 
Project 10 27 uitnodigen op uw vergadering? Neem 
dan contact op met Bas Stolk, coördinator van het pro-
gramma.

CONTACT

Postadres

Postbus 28

3970 AA  Driebergen

Bezoekadres

Faunalaan 249 

3972 PP  Driebergen

Telefoon  088-1027000

E-mail  info@project1027.nl

Website  www.project1027.nl

Bank  NL29 INGB 0000 0280 16 


