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3 februari 2019 | Nepal

Met deze folder informeren wij u over de acht collecten in 2019 voor het diaconale programma
Project 10 27. Behalve de data leest u over de bestemmingen: zes met een doel in het buitenland en twee in
Nederland.
U kunt deze informatie gebruiken voor de samenstelling van uw eigen collecterooster. U kiest daarmee voor
verantwoorde diaconale GZB-projecten én u helpt via
Project 10 27 om onze naaste, die een beroep op ons
doet, de hand te reiken.
Aan het einde van dit jaar hopen we weer een actueel
overzicht met diaconale projecten van Project 10 27
te presenteren. Op de website (www.project1027.nl)
vindt u alle informatie, foto’s en ander interessant
(collecte)materiaal.
We wensen u wijsheid en creativiteit bij het samenstellen van het nieuwe collecterooster. Neem voor
vragen gerust contact met ons op.

Bas Stolk
Coördinator Project 10 27
bstolk@project1027.nl

Medische zorg voor leprapatiënten
Lepra komt in Nepal nog steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook
in sociaal opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat
geldt niet alleen voor leprapatiënten, maar voor iedereen
met een lichamelijke beperking. Wij helpen met onderzoek en medicatie, met protheses en eventueel geld om
een handeltje te beginnen waardoor patiënten weer in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

5 mei 2019 | Midden-Oosten
(Bevrijdingsdag)
Noodhulp
Op deze bijzondere zondag vraagt Project 10 27 uw
aandacht voor mensen die gebukt gaan onder het aanhoudende geweld in bijvoorbeeld Jemen en Syrië.
Er is gebrek aan eerste levensbehoeften of aan middelen
om weer een nieuwe start te maken. De kerken waarmee
de GZB in deze regio samenwerkt helpen waar ze maar
kunnen. Uw bijdrage vandaag is meer dan welkom!

17 maart 2019 | Nederland
Diaconale en pastorale hulp voor migranten
Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke
gemeente. Velen hebben zorgen en problemen, vooral als
ze in geloof Jezus willen navolgen. De kerk wil een nieuwe
familie voor hen zijn en helpt hen verder.
Vaak is sprake van financiële problemen en verstoorde
familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische
ervaringen.
Stichting Evangelie & Moslims helpt plaatselijke kerken en
christelijke gemeenten hierbij.

11 augustus 2019 | Colombia
Oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving
De presbyteriaanse gemeenten in Colombia hebben oog
voor de meest kwetsbaren in de samenleving.
Met zo’n 30 kleine projecten helpen zij hun naasten:
naschoolse activiteiten voor kinderen in wijken met veel
geweld en drugsproblematiek, douches en persoonlijke
aandacht voor daklozen, een gezond ontbijt en gezelschap
voor eenzame ouderen. Zij kunnen onze steun goed
gebruiken.

23 juni 2019 | Rwanda
Steun voor kwetsbare moeders
Rwanda is een land in ontwikkeling, maar niet iedereen profiteert daarvan. Zo wordt onze partnerkerk in
Cyangugu dagelijks geconfronteerd met de armoede van
gezinnen in het oostelijk deel van Rwanda. In het centrum
van Kamembe hebben vrouwen van de kerk een nieuw
centrum gestart om kwetsbare moeders en meiden een
opleiding te bieden. Dit werk willen ze graag uitbreiden,
zodat de cirkel van armoede doorbroken kan worden.

29 september 2019 | Turkije
Hulp aan vluchtelingenkinderen met een beperking
In Ankara wonen tienduizenden vluchtelingen onder
erbarmelijke omstandigheden. Gezinnen met een
gehandicapt kind hebben het extra moeilijk. Ze hebben
vaak geen toegang tot gespecialiseerde medische zorg.
De christelijke organisatie Kardelen trekt zich hun lot aan.
Zij zoeken de gezinnen op, geven therapie en twee keer
per week is er een kidsclub. Je ziet de kinderen, die ook
nog eens getraumatiseerd zijn door de oorlog, opbloeien.

10 november 2019 | Nederland
Hulp in de wijk / Capelle Schollevaar
In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de
Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn
voor de wijkbewoners.
Er is een groot aantal diaconale initiatieven. Er wordt
gewerkt aan het verbinden en helpen van wijkbewoners
door praktische (diaconale) hulp te verlenen. Maar ook wil
men mensen de mogelijkheid geven om samen op zoek te
gaan naar God en geloof in Hem.
Dit is een project van de IZB.

25 december 2019 | Centraal-Azië
(Eerste kerstdag)
Opvanghuis voor vrouwen

Toelichting:
• Collectefolders

zijn

eenvoudig

te

downloaden

van

www.project1027.nl. In overleg kunnen wij het drukwerk voor u
verzorgen. Neem daarvoor tijdig contact op met Project 10 27.

Een aantal jaren geleden is Simone* in Centraal-Azië
een opvanghuis voor vrouwen gestart. Dit huis biedt een
veilige plek voor vrouwen en hun kinderen die te maken
hebben met geweld en verslaving. Simone biedt hen praktische hulp, liefde en zorg. Op deze manier mag zij iets van
Gods liefde laten zien aan getraumatiseerde vrouwen en
kinderen.
*Zendingswerk is in Centraal-Azië verboden. Vandaar dat we niet
de naam en het land waar Simone werkt volledig kunnen noemen.

• Op de website van Project 10 27 is informatie beschikbaar voor
publiciteit in de gemeente. Bijvoorbeeld om een collecte aan te
kondigen op uw website, in het kerkblad of in een (wekelijkse)
nieuwsbrief. Er is ook steeds een korte PowerPointpresentatie
beschikbaar voor gebruik tijdens de kerkdienst.
• Collecteopbrengsten voor Project 10 27 kunt u overmaken op
IBAN NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder
vermelding van collectedoel en -datum.
• In het geval er voor een project meer geld wordt ontvangen dan nodig is, gaat het meerdere naar vergelijkbare
projecten.
• Een aantal collectedatums vallen samen met die van de diaconale collecten van Kerk in Actie.

Project 10 27 is het diaconale programma
van de GZB.
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