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2 februari 2020 | India

Namens de GZB bied ik u hierbij het Collecterooster
2020 van Project 10 27 aan. Het gaat om acht diaconale
collecten, waarvan zes met een buitenslandse bestemming en twee voor een doel of project in Nederland. De
informatie is kort en bonding gehouden en daardoor
toegankelijk.
De inhoud van deze brochure kunt u gebruiken voor
het opstellen van uw eigen collecterooster. Ik wil graag
onderstrepen dat u kiest voor verantwoorde diaconale
projecten én u helpt via Project 10 27 om onze naaste,
die een beroep op ons doet, de hand te reiken.
Aan het begin van het nieuwe jaar presenteert Project
10 27 een actueel overzicht met alle diaconale projecten. Intussen kunt op de website (www.project1027.nl)
terecht voor alle informatie, foto’s en ander (collecte-)
materiaal.
Ik wens 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 in Noord-India
India behoort tot de meest bevolkte landen ter wereld. Er
zijn grote verschillen tussen arm en rijk. In veel dorpen in
het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en
hygiëne. De gezondheid en het welzijn van de bewoners is
vaak ronduit slecht. Op initiatief van Christian Reformed
Fellowship of India, partner van de GZB, bezoekt een team
van artsen en verpleegkundigen deze dorpen om hierin
enige verbetering te brengen.

3 mei 2020
Noodhulp en wederopbouw
Op deze zondag voor Bevrijdingsdag vraagt Project
10 27 uw aandacht voor slachtoffers van noodsituaties
in de wereld. Partners van de GZB / Project 10 27 vragen
regelmatig om hulp in omstandigheden van oorlog en
geweld en als gevolg van natuurrampen of voor wederopbouw. Project 10 27 zal voor de bestemming van deze
collecte bij de actualiteit aansluiten. U wordt op de hoogte
gehouden.

22 maart 2020 | Nederland
Omzien naar vluchtelingen
In 2020 herdenkt Stichting Gave dat zij al 25 jaar kerken en
christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert en traint
christenen om contacten op te bouwen met asielzoekers en
Gods liefde te delen. Gave ondersteunt vluchtelingen bij het
integreren in de Nederlandse samenleving met gezins- en
jongerenactiviteiten.

6 september 2020 | Mexico
Opvangcentrum voor verslaafden
Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico.
Met alle gevolgen van dien: trauma’s, verwaarlozing en
mishandeling onder kinderen. Daarnaast komen veel
Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs.
Met hulp van de GZB zijn in het christelijk afkickcentrum
Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden
mannen afgekickt van hun verslaving. Ze kregen een
nieuwe kans.

21 juni 2020 | Egypte
Verbetering levensomstandigheden
van arme mensen
In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede
voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren
hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS,
het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe
Kerk, probeert waar mogelijk te helpen op het gebied van
ontwikkelingswerk, kinderopvang, basisgezondheidszorg
en gehandicaptenwerk.

18 oktober 2020 | Namibië
Voedselprogramma voor kwetsbare mensen
Een groot deel van de bevolking van Namibië leeft in
armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt
Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Op verschillende plaatsen, zoals in scholen en
op straat, worden maaltijden uitgedeeld aan kinderen,
bejaarden of daklozen. Ook is sociale aandacht een belangrijk onderdeel van de programma’s. Een warme aanbeveling voor deze collecte op Wereldvoedseldag.

15 november 2020 | Nederland
Met open armen / Nieuwegein
Cross Culture Nieuwegein (CCN) is een multiculturele
nieuwe geloofsgemeenschap. Het is een gastvrije, kleurrijke kerk met mensen van allerlei culturen. CCN wil er
zijn voor haar leden, maar uiteindelijk in Nieuwegein
breder diaconaal present zijn. CCN biedt ondersteuning
van vluchtelingen, taallessen en huiswerkbegeleiding,
groepsvakanties en praktische hulp. Kortom, een plek
waar iedereen zich thuis voelt.
Dit is een project van de IZB.

25 december 2020 | Ethiopië
(Eerste kerstdag)

Toelichting:
•

Gezondheidszorg in arme regio

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.

Circa tien jaar geleden waren er in de arme regio Benshangul-Gumuz in Ethiopië nauwelijks voorzieningen op het
gebied van gezondheidzorg. Onnodig veel kinderen overleden
rond de geboorte, door ondervoeding of malaria. Inmiddels is
er veel verbeterd. In de kliniek van de kerk is er aandacht
voor moeder- en kindzorg. De kliniek heeft een goede naam
in de omgeving. Er zijn plannen om het werk onder de moslimbevolking uit te bouwen.

•

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 of ander werk
binnen het desbetreffende landenprogramma.

•

Een aantal collectedatums vallen samen met die van de diaconale
collecten van Kerk in Actie.

Project 10 27 is het diaconale programma
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