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Collecten 2021
Met deze brochure informeer ik u over het Collecterooster 2021 van Project 10 27.
Ik vraag uw aandacht voor acht diaconale collecten waarvan zes met een buitenlandse bestemming en twee voor een project in Nederland. Elke collecte is kort
toegelicht.
De informatie kunt u gebruiken voor het opstellen van het collecterooster in uw gemeente. Door te kiezen voor deze collecten helpt u mee om verantwoord diaconaal
werk wereldwijd uit te voeren. Inmiddels maken veel diaconieën gebruik van het
‘aanbod’ van Project 10 27, het diaconale programma van de GZB. Via dit programma kunnen we samen onze naaste, die een beroep op ons doet, de hand 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 informatie, foto’s en ander (collecte)materiaal.

Ik wens u wijsheid en creativiteit bij
het samenstellen van uw collecterooster. Neem voor vragen gerust
contact met ons op: 088-1027 000.
Bas Stolk
Coördinator Project 10 27
bstolk@project1027.nl

7 februari 2021 | Libanon
Hulp voor de naaste
De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon richt zich op de vaak
arme buitenwijken van Beiroet. Er woont hier een mix van politieke,
sociale en religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor velen
die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten.
Families, kinderen en ouderen worden geholpen. Dankbaar is de kerk voor
de hulp: “Ons werk wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende
mensen wereldwijd.”

14 maart 2021 | Nederland
Hulp voor vrouwen met een moslimachtergrond
Sommige vluchtelingen in Nederland hebben traumatische dingen meegemaakt. Veel vrouwen zijn misbruikt en soms ook slecht behandeld.
De medewerksters van Evangelie & Moslims begeleiden deze vrouwen bij
de verwerking van hun ervaringen. Verder worden plaatselijke kerken en
gemeenten ondersteund om voor hen en hun gezinnen een nieuw thuis te
zijn.
Dit is een project van stichting Evangelie & Moslims.

9 mei 2021
Noodhulp en wederopbouw
Op deze zondag na 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, als gevolg van natuurrampen en bijvoorbeeld de coronapandemie. Project 10 27 zal voor de bestemming van deze
collecte bij de actualiteit aansluiten. Wij houden u op de hoogte.

20 juni 2021 | Centraal-Azië
Medische hulp voor kwetsbare mensen
Een groep christelijke artsen in Centraal-Azië wil kwetsbare mensen uit
de samenleving helpen, omdat zij vaak geen toegang hebben tot goede
gezondheidszorg en wel allerlei gezondheidsproblemen hebben. De artsen
geven trainingen en voorlichting en bieden gratis medisch onderzoek en
behandelingen aan. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt
met de lokale kerken.

5 september 2021 | Slowakije
Hart voor Roma
Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine
kerk in Slowakije wil er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten, zoals voor hulp in dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoeting,
dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een fonds
in het leven geroepen waaruit deze en andere activiteiten gefinancierd
kunnen worden.

17 oktober 2021 | Peru
Hulp in arme wijken
Rimac en Villa Maria zijn arme wijken van de Peruaanse hoofdstad
Lima. Er zijn veel problemen, zoals onveiligheid, werkloosheid, slechte
voorzieningen en gebrek aan (goed) voedsel. Lokale kerken hebben hier
diaconale projecten opgezet, zoals ‘Nueva Esperanza’ (‘Nieuwe Hoop’).
Ouders en hun kinderen ontvangen een gezonde warme maaltijd, kleding
en huiswerkbegeleiding én ze horen het Evangelie.

14 november 2021 | Nederland
Praktische hulp in Rotterdam-Zuid
Licht op Zuid is een multiculturele nieuwe geloofsgemeenschap in
Rotterdam-Zuid. Het is een warme, kleurrijke kerk met mensen van allerlei
culturen. Een belangrijk onderdeel van het werk van Licht op Zuid is
diaconale hulp. Waar het destijds begon als geloofsgemeenschap voor
wijkbewoners, is het inmiddels uitgegroeid tot een wijkinitiatief met veel
sociaal-maatschappelijke activiteiten.
Dit is een project van de IZB.

25 december 2021 | Mozambique

(Eerste kerstdag)

Zorg voor kwetsbare mensen
Ruim een op de tien inwoners van Mozambique is besmet met het HIVvirus. Om hier iets aan te doen is de Hervormde Kerk van Mozambique
jaren geleden een preventieprogramma gestart. Honderden vrijwilligers
zetten zich hiervoor in. Inmiddels is het programma uitgebreid en worden
ook andere mensen geholpen met medicatie, advies of voedsel.

Toelichting:
•

Collectefolders zijn eenvoudig te downloaden van www.project1027.nl. In overleg kunnen wij het
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drukwerk voor u verzorgen. Neem daarvoor tijdig contact op met Project 10 27.
•

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.

•

Zijn voor een project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare
projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

•

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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